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Özet

Ülkemizde uygulanan yüksekö¤retime girifl sistemi zaman zaman çeflitli de¤iflikliklere u¤rat›larak yüksekö¤re-
tim programlar›na ö¤renci al›m›nda daha iyi niteliklere sahip ö¤rencilerin ilgili programlara yerlefltirilmesi hedef-
lenmifltir. Bu amaç bazen kasti, bazen de sonucu önceden kestirilemeyen keyfi uygulamalar sonucu hedeflenenden
çok farkl› profillerde ö¤rencilerin yüksekö¤retim programlar›na kabul edilmeleri neticesini do¤urmufltur. ‹lk ola-
rak 1998 y›l›nda karar› al›nan ve ard›ndan 1999 y›l›nda uygulamaya konularak 2009 y›l›na kadar devam ettirilen,
yüksekö¤retime girifl s›nav›n›n tek aflamal› ve AOBP puanlar›n›n katsay›l› olarak hesaplanmas› ile baz› alanlardaki
ek puan uygulamas›n›n etkileri bu çal›flmada de¤erlendirilmifltir. S›nava giriflte uygulanan bu sistemin endirekt et-
kilerinden bir tanesi ortaö¤retimin de çarp›k bir flekilde yap›laflmas›na sebep olmas› ve sonuçta ortaö¤retimdeki
pek çok okul türünde yer alan heterojen ö¤renci profillerinin giderek homojenleflti¤i ve sonuç olarak da iyi ö¤ren-
cilerin belli okullarda yo¤unlaflmas› ile baz› ortaö¤retim kurumlar›n›n mezunlar›n›n yüksekö¤retimle ilgili gelecek
potansiyellerinin nerdeyse s›f›rland›¤› bir durum ortaya ç›km›flt›r. Bunun kaç›n›lmaz bir sonucu olarak da ülkenin
ihtiyaç duydu¤u baz› alanlarda yetiflmifl ve kalifiye eleman eksikli¤i ortaya ç›km›flt›r. Uygulaman›n bir di¤er dik-
kat çekici sonucu ise ilgili baz› yüksekö¤retim programlar›ndan yetiflenlerin profillerinde meydana gelen düflüfltür.
Söz konusu katsay› uygulamas›n›n olumsuz etkilerini hafifletmek üzere 2002 y›l›nda Yüksekö¤retim Kurulu kara-
r› ile uygulamaya konulan ve Mesleki Teknik E¤itim Bölgelerinde (METEB) okuyan ö¤rencilerin s›navs›z olarak
alanlar›ndaki Meslek Yüksek Okullar›na (MYO) geçmesini sa¤layan yaklafl›m ise, meslek yüksek okullar›ndaki ö¤-
renci kalitesinin iyice düflmesine sebep olmufltur. Bu uygulama ayn› zamanda MYO ’lara kabul edilen ve meslek
lisesi orijinli olmayan ö¤renciler ile meslek lise ç›k›fll› ö¤rencilerin aralar›ndaki seviye fark›n›n gittikçe aç›lmas›na
sebep olmufl ve ö¤rencilere ayn› müfredat› uygulama konusunda güçlükler ortaya ç›km›flt›r. Bu çal›flma, 10 y›l bo-
yunca uygulamada kalan ve 2010 y›l›nda yüksekö¤retim kurulunun ald›¤› bir karar ile etkisi azalt›lan katsay›l›
AOBP uygulamas›, ek puan ve s›navs›z geçifl uygulamalar›n›n etkilerinin istatistiklere dayal› objektif bir de¤erlen-
dirmesidir. On y›ll›k bir uygulaman›n muhasebesi gelecek ile ilgili yap›lan/yap›lacak de¤iflikliklere ›fl›k tutacakt›r.

Anahtar kelimeler: Katsay›, AOBP, s›navs›z geçifl.

Girifl
Üniversitelere girifl ülkeden ülkeye de¤ifliklik gösteren bir uygulama olmufltur. Bu ülkelerdeki üniversitelerde-

ki kontenjanlar ve buralara baflvuran aday say›s›n›n oluflturdu¤u arz-talep dengesi çerçevesinde kabul ifllemleri ger-
çekleflmektedir. Di¤er taraftan üniversitelere kabul için sadece arz talep dengesi gözetilmemektedir. Ö¤rencilerin
belli bir kalite düzeyinin alt›nda kalmamas› için belli efliklerin afl›lmas› da gerekli olabilmektedir. Uluslar aras› dü-
zeyde üniversiteye kabul için farkl› uygulamalar yap›labilmektedir. Bu çerçevede en çok bilinen s›nav uygulamala-

Bir Dönemin Anatomisi: Yüksekö¤retime Giriflte
Uygulanan Yüksek Katsay›l› AOBP Sistemi, Ek Puan
Uygulamas› ve S›navs›z Geçiflin Ö¤renci Profilleri
Üzerindeki Etkileri

Abdullah Çavuflo¤lu1, Ömer Aç›kgöz2

1Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi, Ankara, Türkiye
2K›r›kkale Üniversitesi, Ankara, Türkiye
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r› aras›nda Amerikan orijinli SAT (Scholastic Aptitude Test), ACT (American College Testing) testler ile ‹ngil-
tere orijinli ACT (American College Testing), Alman orijinli ABITUR ve çeflitli ülkelerde uygulamalar› olan Ba-
kalorya s›navlar› say›labilir. Ülkemizde ise zaman zaman farkl› biçimlerde isimlendirilse de ÖSYS s›nav› olarak ad-
land›r›lan s›nav üniversiteye geçiflte ana yöntem olarak kullan›lmaktad›r. Bu s›navda da hem bir s›ralama ifllemi
gerçekleflmekte ve hem de kaliteden ödün vermemek için belli barajlar öngörülmektedir. Örne¤in 2010 ÖSYS sis-
teminde 100-500 puan aral›¤›nda (400 puan üzerinden de¤erlendirilen) yap›lan de¤erlendirmede ön lisans için
adaylardan 140 baraj›n› aflmalar› istenmekte (%10 baflar›), di¤er taraftan lisans programlar› içinse 180 puan bara-
j›n›n geçilmesi (%20 baflar›) eflik de¤erleri olarak ortaya konmaktad›r.

Ülkemizde gerek ortaö¤retim yap›lanmas› veya gerekse yüksekö¤retimdeki programlar›n kategorileri, temel-
de halk aras›nda ‘say›salc›’ olarak tabir edilen MF (Matematik-Fen), yine ayn› flekilde ‘sözelci’ tabiri ile adland›r›-
lan TS (Türkçe-Sosyal) ve son olarak ‘eflit a¤›rl›kç›’ olarak tan›mlanan TM (Türkçe-Matematik) olarak tan›mla-
nabilir. Bu kategoriler çerçevesinde yap›lan s›nav, temelde hedeflenen program›n müfredat›n›n aday taraf›ndan ba-
flar›labilmesi için gerekli altyap›n›n adayda bulunup bulunmad›¤›n› tespit etmeye de yaramaktad›r. Dolay›s›yla “il-
gili kategorideki s›navlardaki baflar›m potansiyel olarak o program›n takibinde de baflar›y› getirecektir” varsay›m›
burada söz konusudur ve bu çok da yanl›fl olmayan bir yaklafl›md›r. ÖSYM’nin ilk kuruldu¤u y›llar olan 1970’li
y›llar›n bafl›ndan 1998’e kadar yap›lan uygulamalarda ortaö¤retimden gelen ö¤renciler dilerlerse kendi ortaö¤re-
tim alanlar› (yani sözel, say›sal, eflit-a¤›rl›k) ile birebir örtüflmeyen yüksekö¤retim programlar›na s›navda baflar›l›
olmak (s›ralamada di¤erlerinin önünde yer almak) kayd›yla yerleflebiliyorlard›. Bu sayede lise düzeyinde, örne¤in
say›sal alan›ndan gelen baflar›s›z bir ö¤renci, yine liselerin sözel alan›ndan gelip fakat matematik ve fen testlerin-
de kendisinden daha baflar›l› bir ö¤rencinin gerisinde kalarak MF alan›nda yerleflmek istedi¤i bir kontenjan› sözel
alandan gelen bu arkadafl›na b›rakabiliyordu. Hem sosyal ve hem de bilimsel anlamdaki bu ‘eflitlikçi’ yaklafl›m yük-
sekö¤retim kurulunun 1998 y›l›nda ald›¤› bir karar ile 1999 s›nav›nda ortadan kald›r›lm›fl ve hem üniversitelerde-
ki programlardaki ö¤rencilerin profillerini ve hem de ortaö¤retim profillerini onar›lmas› çok güç problemlerin ku-
ca¤›na itmifltir (ülkemizde tüm ortaö¤retim yüksekö¤retime endeksli olarak yap›land›¤› için).

1999 y›l›na kadar yap›lan uygulamalar özellikle mesleki ve teknik ortaö¤retimdeki ö¤rencilerin gerek nitelik
veya gerekse say›sal olarak artan bir e¤ilim içinde olmas›n› sa¤lam›fl ve mesleki ortaö¤retim ile genel ortaö¤retim
oranlar›n›n herhangi bir d›fl zorlama olmadan tamamen piyasa dengeleri içinde oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. 1995-1998
y›llar› aras›ndaki rakamlar incelendi¤inde meslek liselerinden yüksekö¤retime geçifl oldukça düflük olmas›na ra¤-
men (di¤er lise türlerine nazaran), meslek lisesi ve genel lise ö¤renci say›s› oranlar› %50-%50 düzeyinde rakam-
lara oturmufltur. 

Yüksekö¤retim kurulu kararlar› ile ilk olarak 1999 y›l›nda uygulanmaya bafllayan ve 2002 y›l›nda derinlefltiri-
lerek etkileri kal›c› hale getirilen üniversiteye yerleflmede AOBP bazl› puanlama sistemi önceden var olan ‘say›sal’,
‘sözel’, ‘eflit a¤›rl›k’ ve ‘dil’ kategorilerine ilave olarak, mesleki ve teknik e¤itim yüksekö¤retim programlar›n› ‘sa-
y›sal_1’, ‘sözel_1’, ‘eflit a¤›rl›k_1’ fleklinde yap›land›rarak ilave kategoriler oluflturulmufltur. AOBP puanlar›, me-
zun olunan ortaö¤retim puanlar› temelinde oluflturuldu¤undan ve ‘alan d›fl›’ programlar söz konusu oldu¤unda
afl›lmaz puan farklar› olufltu¤undan dolay› yüksekö¤retime geçifl s›nav›n›n nesnelli¤i ortadan kalkm›flt›r. Bunun so-
nucu olarak da, mesleki ve teknik ortaö¤retim ile genel ortaö¤retim ile ilgili olarak tabii seyrinde oluflan rakamlar
takip eden y›llarda dramatik de¤ifliklikler göstermifltir. Bu çal›flmada, takip eden bölümlerde, AOBP uygulamas›n-
dan önce ortaö¤retim sisteminin genel durumu irdelenecek ard›ndan, 1999-2009 y›llar› aras›nda uygulanan AOBP
tabanl› ÖSYS sistemi ve bunun etkilerinin örneklenen birkaç alandaki etkileri ortaya konacakt›r. Takip eden bö-
lümde ise, ortaya ç›kan problemlere çare olarak düflünülen ‘s›navs›z geçifl’ mekanizmas›n›n nas›l bir ilave proble-
me dönüfltü¤ü izah edilerek, sonuç ve tart›flma k›sm›nda 2010 y›l›ndan geçerli olmak üzere yap›lan yeni ÖSYS dü-
zenlemesi hakk›ndaki görüfllerimiz ortaya konacakt›r.

1999 Öncesi Durum
Girifl bölümünde de izah edildi¤i üzere, 1998 y›l›nda al›nan ve 1999 y›l›nda ilk defa uygulanan karar gelince-

ye kadar ortaö¤retimde alan kavram› bulunmaktad›r. Fakat, bu olgu yüksekö¤retime geçiflte adaya bir avantaj ve-
ya dezavantaj sa¤layan bir olgu de¤ildir. Bu olgunun yüksekö¤retime geçiflte etkili olmaya bafllamas› en baflta mes-
leki ve teknik ortaö¤retimi derinden etkilemifltir. 

Ülkemizde Cumhuriyetin ilan›n›n ard›ndan teknik eleman ihtiyac›n› karfl›lamak üzere 1935’te ilk Sanat Mek-
tepleri aç›lm›flt›r. Bu okullar için meslek dersleri ö¤retmenlerinin yetifltirilmesi ihtiyac› dolay› da Milli E¤itim Ba-
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kanl›¤› taraf›ndan 1937-1938 ders y›l›nda Ankara’da üç y›l süreli e¤itim yapan "Erkek Meslek Ö¤retmen Okulu"
aç›lm›flt›r. Bu okullar daha sonraki süreçte evrilerek Teknik E¤itim Fakültelerine (TEF) dönüflmüfltür. Esas›nda
bu yaklafl›mda (meslek liseleri ve mesleki ö¤retmen okullar›) Alman ekolünün etkilerini görmek mümkündür. 12
eylül darbesinin ard›ndan Yüksekö¤retim kurulunun kurulmas› mesleki e¤itimde Amerikan ekolünün etkisinin gö-
rünür hale gelmesine sebep olmufl ve Meslek Yüksek Okullar› (MYO) kurulmufltur. Bu okullar›n tabi-
i ö¤renci kayna¤› durumda olan meslek liseleri ve genel liselerin ö¤renci say›lar› bak›m›ndan durumlar› (1996-
1999) fiekil 1’de verilmifltir. fiekilden de görülebilece¤i üzere 2 kategorik grupta bulunan ö¤renci say›lar› birbiri-
ne oldukça yak›nd›r.

Meslek liselerinin yüksekö¤retime geçifl olgusu tart›fl›l›rken bunlar›n yüksekö¤retime gitmemesi ba¤lam›nda or-
taya at›lan gerekçelerden bir tanesi, bu e¤itimin genel lise e¤itimine göre daha pahal› olmas› ve yüksekö¤retime ge-
çifl dolay›s›yla ‘alan-d›fl›’ programlara yönelmenin israfa yol açaca¤› söylemidir. fiekil 2 bu sav›n ne kadar tutarl› ol-
du¤unun bir göstergesidir. AOBP bazl› katsay› uygulamas›ndan önceki 3 y›lda s›nava giren yaklafl›k 1.5 milyon ö¤-
rencinin 1/3’ü meslek lisesi orijinlidir. Buna karfl›l›k bu ö¤renciler yine yaklafl›k 130,000 olan lisans kontenjanlar›-
n›n 25,000’nini doldurabilmifllerdir. Bu ö¤rencilerin kendi alanlar› say›lan TEF ve ‹lahiyat Fakülteleri gibi konten-
janlar da göz önüne al›nd›¤› zaman, di¤er alanlardaki programlara yerleflme oranlar› son derece k›s›tl› kalm›flt›r.
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Bu dönemin en dikkat çekici taraf› ML ö¤renci say›s›n›n, lisans kontenjanlar›na yerleflme oranlar›n›n Genel
Lise (GL) yerleflme oranlar›na göre oldukça düflük olmas›na ra¤men art›fl e¤iliminde olmas›d›r. Bu toplumsal al-
g›n›n bir yans›mas› olarak de¤erlendirilebilir. Veliler ö¤rencilerin potansiyel olarak lisans programlar›na gidebil-
me haklar› sakl› kalmak kayd›yla, düflük lisans yerleflme oranlar›na ald›rmadan çocuklar›n› bu okullara göndermek-
tedir. Bu dönemde lise türleri aras›nda herhangi bir ayr›flma söz konusu olmad›¤› için liselerin s›nav baflar›s› oran-
lar› da kendi aralar›nda uçurum oluflturmayacak bir dengeye sahipti. Son y›llarda yap›lan kontenjan art›fllar› bir ke-
nara b›rak›lacak olursa (2008 ve 2009 verileri) 1999 öncesi yerleflme baflar›s› GL mezunlar› için dahi mümkün ol-
mam›flt›r. Bu da katsay› uygulamas› sebebiyle okullar aras›nda oluflan hiyerarflik ayr›flman›n bir sonucu olarak or-
taya ç›kan bir durumdur. fiekil 3’de 1999 öncesi ve sonras›nda GL mezunlar›n›n lisans programlar›na yerleflmede-
ki baflar› oranlar› yüzde olarak verilmifltir.

1999 Sonras› AOBP ve Katsay› Uygulamas›
Yüksekö¤retim kurulunun 1998 y›l›nda karar alarak 1999 y›l›nda uygulamaya koydu¤u tek oturumlu s›nav ve

katsay› uygulamas› burada irdelenecektir. Bu karar çerçevesinde Ortaö¤retim Baflar› Puanlar› (OBP) katsay›larla
çarp›larak yerleflme puanlar›na eklenmeye bafllanm›flt›r. Ard›ndan, 2002 y›l›nda yap›lan ve katsay›y› derinlefltiren ye-
ni de¤erlerin kabul edilmesi (0.2-0.5 yerine 0.3-0.8) gerek lisans programlar›na yerleflen ö¤rencilerin profillerini ve-
ya gerekse ortaö¤retimin okul türleri ve ö¤renci profilleri üzerindeki derin izleri ortaya konmaya çal›fl›lacakt›r. 

Bilindi¤i gibi 1999 y›l›nca ÖSYS s›nav› puan aral›¤› 100-300 olarak belirlenmiflti. Ortaö¤retim Baflar› Puan›-
n›n (OBP, 50-100 aras› diploma puanlar›ndan olufluyordu) alan›nda 0.5 alan› d›fl›nda ise 0.2 katsay›lar› ile çarp›l-
mas› sonucu al›nabilecek en yüksek puan fark› 30 ile s›n›rl› kal›yordu. Bu miktar baz› ö¤renciler için hala afl›labi-
lir bir miktar› temsil ediyordu. Ard›ndan 2002 y›l›nda yap›lan bir de¤ifliklik bu oran› afl›lamaz hale getirmifltir. Bu-
na göre OBP’ler afla¤›da izah edildi¤i gibi a¤›rl›kland›r›larak hesaplanmaya bafllanacakt› (ÖSYM, 2003).

“2003-ÖSS’de uygulanmas›na bafllanacak olan yöntem, ÖSS ortalamas› yüksek olan okullardaki ö¤rencilerin
AOBP’lerini önemli ölçüde art›rmaktad›r. Örne¤in, bu uygulamada, ÖSS ortalamas› en büyük olan okulda dip-
loma notu en yüksek olan aday›n AOBP’si 100, diploma notu en küçük olan aday›n AOBP’si 94,445 olacakt›r.
Okulun ÖSS ortalamas› düfltükçe, diploma notu düflük olan ö¤rencinin alaca¤› AOBP de azalacak ve ÖSS or-
talamas› en düflük olan okulun en küçük diploma notuna sahip olan ö¤rencisinin AOBP’si 50 olacakt›r. Bir bafl-
ka deyiflle, okullar›n en yüksek diploma notuna sahip olan ö¤rencilerin AOBP’leri aras›nda bir fark bulunmaya-
cak, her okulda diploma notu en yüksek olan ö¤rencinin AOBP’si 100 olacakt›r. Okullar›n ÖSS ortalamalar›-
n›n di¤erlerine göre düflük olmas›, okullardaki diploma notlar› düflük olan ö¤rencileri etkileyecek ve ÖSS orta-
lamas› en düflük olan okuldaki en küçük diploma notuna sahip olan ö¤rencinin AOBP’si 50 olarak hesaplana-
cakt›r. Bu durumda, bir ÖSS döneminde tüm ö¤renciler aras›nda AOBP’si 50 olan sadece bir ö¤renci buluna-
cakt›r.”
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Baflka bir deyiflle, iyi okullarda kümelenen ö¤renciler bunun karfl›l›¤›n› “karfl›l›ks›z ikramiye puanlarla” alabile-
ceklerdi. Bu puan›n miktar› ise (94.445-50)*0.8 olarak ortaya ç›kmaktad›r ki, toplamda 35 puan civar›ndaki (en yük-
sek) bu potansiyel fark›n az geliflmifl bir yerde okuyan bir ö¤renci taraf›ndan kapat›lmas› mümkün de¤ildi. Buna kar-
fl›l›k bu yap›lan ifllem son derece antidemokratik bir biçimde afla¤›daki cümlelerle savunulabilmifltir (ÖSYM, 2003).

“........ortaö¤retim baflar› puan›, okullarda kazan›lan bilgi düzeyinin ölçüsü olarak de¤il, ö¤renme gücü ve çal›fl-
ma al›flkanl›klar› ile ilgili bir ölçü olarak ÖSYS puanlar›na kat›lmaktad›r. Kuflkusuz fen ve anadolu liselerinde
okuyan ö¤renciler aras›nda da ö¤renme gücü ve çal›flma al›flkanl›klar› yönünden farklar vard›r. Ancak, bu fark-
lar ö¤renciler seçilmifl oldu¤u için di¤er liselerde oldu¤u kadar genifl de¤ildir. Bir baflka deyiflle, çok yetenekli bir
grup içinde diploma notu s›ralamas›na göre en sonda olmak, yetenek da¤›l›m› normal olan liselerin diploma no-
tu s›ralamas›na göre en sonda olmakla, ö¤renme gücü ve çal›flma al›flkanl›klar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, bir de-
¤ildir. Fen ve anadolu liseleri ile ilgili soruna bir çözüm aran›rken bu hususun göz önünde tutulmas›n›n yarar-
l› olaca¤› düflünülmüfltür.”

Bu düzenlemeler sayesinde ortaya ç›kan manzara flu flekilde özetlenebilir: okul birincileri de¤erlendirme d›fl›
b›rak›lacak olursa, tüm sorular› cevaplayan bir ö¤renci alan› d›fl›nda bir program› tercih etti¤inde en fazla 330 pua-
na ulaflabilmekte ve bu miktarda istenilen programa yerleflmeyi imkans›z k›lmaktad›r. Burada alan ve alan-d›fl› kav-
ramlar›n› biraz irdelemek gerekmektedir. Bilindi¤i üzere liseler Milli e¤itim temel yasas›nda da belirtildi¤i üzere
“iyi bir birey” yetifltirmenin yan› s›ra yüksekö¤retime haz›rl›k altyap›s›n› oluflturmay› da ayr›ca hedeflemektedir.
Bu altyap› fen ve matematik a¤›rl›kl› programlar için ilgili dersler olurken sosyal a¤›rl›kl› programlar için Türkçe
vb. derslerin a¤›rl›kl› olarak ele al›nmas›n›n lise programlar›nda öncüllenmesi anlam›na gelmektedir. Yoksa bu
kavram, o alan ile ilgili dersleri a¤›rl›kl› olarak görenlerin görmeyenlere oranla ilgili alandaki s›navda baflar›s›z ol-
salar öne al›nmalar› sonucunu do¤urmaz/do¤urmamal›d›r. Fakat ne yaz›k ki 1999 sonras› uygulama tam da bu so-
nucu do¤uracak düzenlemeleri getirmifltir. Bu uygulama afla¤›da da irdelenece¤i üzere öncelikle ML ö¤rencileri
aç›s›ndan en dramatik etkileri yaratm›flt›r. Burada uygulaman›n mesleki ve teknik ortaö¤retime olan negatif etki-
leri OECD 2007 Türkiye raporunda dahi dile getirilmifltir (OECD, 2007).

Katsay› ve AOBP Uygulamas›n›n Ö¤renci Profilleri Üzerindeki Etkileri
Katsay› ve AOBP uygulamas›n›n en dramatik etkilerinden bir tanesi ortaö¤retim sistemi üzerinde olmufltur.

Özellikle mesleki ve teknik e¤itimimizin profili katsay› sonras› dramatik bir flekilde de¤iflmifltir. Yukar›da verilen
grafiklerdeki 1998 y›l›na ait veriden bafllayarak takip eden 10 y›ll›k veriler ›fl›¤›nda mesleki ve teknik e¤itim alan›n-
da gerek ortaö¤retim veya gerekse yüksekö¤retime geçifl üzerindeki etkiler say›larla irdelenmeye çal›fl›lacakt›r. 

fiekil 4’den de görülebilece¤i üzere uygulaman›n bafllat›ld›¤› 1999 y›l›ndan hemen sonra mesleki ve teknik e¤i-
time olan talep alabildi¤ince daralm›flt›r. Bafllang›çta yaklafl›k %50-%50 civar›ndan olan ö¤renci say›lar› mesleki
ve teknik ortaö¤retim aleyhine %65-%35 oranlar›na kadar gerilemifltir. 2009 y›l›nda durumun düzeltilece¤i yö-
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nündeki beklenti dahi bu negatif durumu k›smen de olsa düzeltebilmifltir. Mesleki ve teknik e¤itim orijinli ö¤ren-
cilerin gidebilecekleri alan kontenjanlar› da son derece k›s›tl› hale getirildi¤inden bu okullara giden ö¤rencilerin
profilleri de di¤er ö¤rencilere nazaran son derece düflük olmas›na sebep olmufltur. Di¤er bir deyiflle ortaö¤retimin
en zay›f ö¤rencileri bu okullara yönelmifltir. Bu da orta ölçekli iflletmelerin beklentilerinin karfl›lanamamas› sonu-
cunu do¤urmufltur. 

Katsay› uygulamas›n›n bafllat›ld›¤› 1999 y›l›na kadar olan süreçte ÖSS s›nav›na baflvuran meslek lisesi kaynak-
l› ö¤rencilerin say›s› fiekil 2’de verilen grafikte de görülebilece¤i üzere yaklafl›k 500 bin civar›ndad›r. Bu da orta-
lama olarak s›nava giren yaklafl›k 1,400,000 ö¤rencinin %36’s›n› oluflturmaktad›r. Buna karfl›l›k, lisans kontenjan-
lar› ise 130-150 bin civar›nda seyretmektedir. Meslek liseliler bu kontenjanlar›n yine yaklafl›k olarak 30,000 kada-
r›n› doldurmaktad›r ki bu da s›nava giren her 17 meslek liseliden 1 tanesinin lisans programlar›na yerleflebildi¤ini
göstermektedir. Buna karfl›l›k genel liselilerden yaklafl›k her 7.5 ö¤renciden 1 tanesi lisans kontenjanlar›na yerle-
flebilmekte idi. Buraya kadar aktar›lmaya çal›fl›lan veriler ›fl›¤›nda ortaya ç›kan sonuç, eflit yar›flma ortamlar›nda or-
taya ç›kan verilere göre genel liseden gelen ö¤rencilerin meslek liselilere nazaran yaklafl›k 2.5 kat daha baflar›l› ol-
duklar›d›r. Bu durum ayn› zamanda gerek genel liseyi tercih edenler veya gerekse meslek liselerini tercih edenler
için sa¤l›kl› bir durumun iflaretçisidir. Bir taraftan, meslek liselerinden gelen baflar›l› ve kapasiteli ö¤renciler lisans
düzeyine tafl›n›rken, di¤er taraftan mesleki e¤itime devam ederek teknisyen olan ö¤rencilerin profilleri ve kavra-
y›fl kapasiteleri aç›s›ndan bir negatiflik söz konusu olmamaktad›r.

Esas›nda katsay› ve AOBP uygulamas› problemi yaln›zca mesleki ve teknik ortaö¤retim ö¤renci say›s›n›n cid-
di bir biçimde azalmas› sonucunu do¤urmam›flt›r. Katsay› uygulamas›n›n bundan çok daha fazla zarar oluflturan
sonuçlar› olmufltur. Katsay› uygulamas› ile ilgili de¤erlendirmeler sürekli olarak ‹mam Hatip Liseleri ba¤lam›nda
de¤erlendirilmifl di¤er negatif etkiler kimi zaman fark›na varmadan kimi zaman ise bilerek göz ard› edilmifltir. fie-
kil 5 asl›nda 98 sonras› süreçte olan biteni aç›k bir flekilde göstermektedir. ‹lk uygulaman›n bafllat›ld›¤› 1999 y›l›n-
dan itibaren -bir önceki y›lda yaklafl›k 30,000 olan meslek liselilerin lisans programlar›na yerleflme oran›- (toplam
130,000 ‘lik kontenjan›n yaklafl›k %23’ü) yaklafl›k yar› yar›ya azalt›larak 15 bin civar›na düflürülmüfltür (%6’s›). Bu-
rada bir taraftan daha düflük profile sahip ö¤rencilerin baflar›lar›n›n düflmesi di¤er taraftan da bu ö¤rencilerin gi-
debilecekleri lisans kontenjanlar›n›n idare taraf›ndan azalt›lmas› ana sebep olarak görülebilir. Burada çarp›c› bir
örnek verilecek olursa, ‹HL mezunlar›n›n gidebildi¤i ‹lahiyat Fakültesi kontenjanlar› 1998 y›l›nda 3,000 civar›n-
da iken, takip eden y›llarda bu kontenjanlar 800 rakam›na kadar indirilmifltir. Meslek liseliler aleyhine bafllat›lan
bu süreç üniversiteye yerleflebilenlerin say›s›n› dramatik olarak etkilemifl ve meslek liselilerin üniversitelerde bir
yer bulabilmeleri imkans›z hale getirilmifltir. Meslek liselilerin üniversite lisans kontenjanlar›na yerleflme oranlar›
flekil 5’de verilmifltir. Burada görülebilece¤i üzere bu ö¤rencileri yerleflebilece¤i kontenjanlar süreç içinde azalt›-
larak adeta bunlar üniversite yasakl›s› durumuna düflürülmüfllerdir. Özellikle 2006-07-08 y›llar›nda bunlar›n lisans
kontenjanlar›na yerleflebilme say›lar› 10,000 civar›na gerilemifltir. Bu durum net olarak fiekil 6’da görülmektedir.
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Katsay› ve AOBP uygulamas›n›n olumsuz yans›malar› afla¤›da özetlenmifltir:
• Toplumsal beklentiler, arz/talep dengeleri vs sonucunda tabii bir flekilde ortaya ç›kan ve 90’l› y›llar›n sonu-

na do¤ru yaklafl›k %50-%50 oran›nda oluflan meslek lisesi-genel lise dengesi bir daha asla tamir edilemeye-
cek düzeyde bozulmufltur,

• Katsay› uygulamas› ile ilgili ortaya ç›kan en dramatik sonuç, toplumdaki meslek lisesi alg›s›n›n dip yapmas›
ve bu okullar›n ‘gidilebilecek en son adres’ olarak alg›lanmaya bafllamas›d›r. Gerçekten de okullara sa¤lanan
ve katsay› uygulamas›n›n bir uzant›s› olarak çal›flarak olumsuz sonuçlara katk› sa¤layan AOBP uygulamas›n-
dan dolay›, ortaö¤retimdeki okullar hiyerarflik bir yap›ya bürünmüfl ve avantajl› okullara yerleflebilmek ö¤-
rencilerin öncülleri aras›na girmifl ve gitti¤iniz ortaö¤retim kurumu devam edebilece¤iniz üniversitenin bir
göstergesi haline getirilmifltir.

• Tüm üniversiteler, tüm lisans programlar› kabul edebilecekleri en iyi ö¤rencilerden daha kötü ö¤rencilere
raz› olmak zorunda kalm›fllard›r. fiöyle ki, katsay› yaln›z meslek liselilerin önünü t›kamam›fl ayn› zamanda
di¤er liselilerin eski tabirle ‘say›salc›’, ‘sözelci’, ‘eflit a¤›rl›kç›’ olanlar›n›n daha yüksek baflar› göstermeleri ha-
linde dahi kendilerinden farkl› alanda yar›flanlar›n istedikleri programlara katsay› uygulamas› yüzünden yer-
leflememeleridir.

• Önceden meslek liselerine giden ö¤rencilerin genelde baflar›l› olan ö¤rencileri de içeriyor olmas›, mezuni-
yet sonras›nda üniversite beklentisinin gerçekleflmemesi durumunda bunlar›n piyasaya at›lmalar› sonucunu
do¤uruyor ve sanayinin de beklentilerinin karfl›lanmas›n› sa¤l›yordu. Ö¤renci say›lar›n›n azalmas› ve profil-
lerinin kötüleflmesi küçük ve ortaölçekli sanayicilerin istihdam etti¤i meslek liselilerin art›k bekleneni vere-
memesi durumunu ortaya ç›karm›flt›r. Bu da sanayicinin bu çerçevedeki flikayetlerinin gittikçe artmas›na se-
bep olmufltur.

• Meslek lisesi mezunlar›n›n kenddilerine ö¤retmen yetifltiren mesleki ve teknik ö¤retmen yetifltiren okulla-
ra ilave ek puanlarla (di¤er liselilerin kapatamayaca¤› düzeyde yüksek) gönderilmeleri, bu okullardan yeti-
flen ö¤retmenlerin de kalitesinin düflmesine sebep olmufltur. Bu kapal› döngü birbirini destekleyecek flekil-
de 10 y›l boyunca çal›flm›fl ve hem ö¤rencilerin ve hem de ö¤retmenlerin profillerinde ciddi düflüfller yflan-
m›flt›r.

• Bir sonraki bölümde detayl› olarak incelenece¤i üzere meslek liselilerin s›navs›z olarak Meslek Yüksek
Okullar›na (MYO) gitmelerinin önünün aç›lmas› problemi MYO’lar düzeyine tafl›m›fl, problem say›s› daha
da art›r›lm›flt›r.

• Milli E¤itim Bakanl›¤› 1999 y›l›na kadar olan süreçte, mesleki e¤itime yönlendirme çal›flmalar› çerçevesin-
de pek çok yeni okul açm›fl, bunlar› gerekli alet, edevat ve teknik donan›mla teçhiz etmifltir. fiekil 3’den de
görülebilece¤i üzere katsay› uygulamas›n›n bafllad›¤› 1998-1999 ö¤retim y›l›nda mesleki ve teknik ortaö¤-
retimdeki ö¤renci say›s› 998,000’dir. Katsay› uygulamas›n›n bafllamas›n› takip eden 4 y›lda ö¤renci say›lar›
s›ras›yla: 916,000, 875,000, 906,000, 886,000 de¤erlerine düflmüfltür. Bu da 100,000 üzerindeki bir ö¤renci
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kontenjan› için veya baflka bir deyiflle mesleki ve teknik ortaö¤retimdeki toplam kapasitenin %10’unun 4 y›l
boyunca at›l kalmas›d›r. Bu süreç pek çok teknik alandaki üründe teknolojik ömrün tamamlanmas› anlam›-
na geldi¤i için ülkemizin k›s›tl› kaynaklar› heba edilmifltir.

• Mühendislik ve teknik programlarda ciddi bir kalite düflüklü¤ü ortaya ç›km›flt›r. fiöyle ki, mesleki ve teknik
ortaö¤retim mezunlar› önceden ‘say›salc›’ kategorisinde yer alarak ve yaklafl›k 100,000 civar›ndaki konten-
jana baraj› aflan 300,000 kifliden yerlefltirme yap›l›rken katsay› sonras› bu oran 135,000’den 100,000 kifli yer-
lefltirilmeye bafllanm›flt›r.

Katsay› ve AOBP Uygulamas›n›n K›z Ö¤rencilerin Mesleki Ortaö¤retime 

Yönelmeleri Üzerindeki Negatif Etkileri

Katsay› ve AOBP uygulamalar›n›n etkilerinin bilimsel veriler ›fl›¤›nda tart›fl›lmas›, olayla ilgili olarak sa¤duyu-
nun ortaya ç›kmamas›na sebep olmufltur. Sosyal ve ekonomik ba¤lamda toplumsal pek çok travmalara sebep olan
söz konusu uygulamalarla ilgili etkiler farkl› bir çerçeveden incelenecektir. Burada örnek olarak Mesleki ve Tek-
nik Ortaö¤retimdeki (MTO) k›z ö¤renci say›lar› üzerindeki etkiler irdelenecektir. 

Milli E¤itim temel kanunu 8. maddesinde “E¤itimde kad›n, erkek herkese f›rsat ve imkan eflitli¤i sa¤lan›r” den-
mektedir. K›z ö¤rencilerin özellikle MTO sonucunda ifl bulabilme oranlar› oldukça yüksektir. Ayr›ca k›z çocukla-
r›n› okula gönderme konusunda isteksiz olan ailelerin mesleki e¤itim söz konusu oldu¤u zaman bu konuda çok di-
rençli olmad›klar› da ayr›ca bilinen bir gerçektir. fiekil 7’de verilen grafikte de aç›kça görüldü¤ü üzere katsay› uy-
gulamas›n›n bafllad›¤› tarih olan 1998-1999 ö¤retim y›l›nda genel ortaö¤retimdeki her 10 k›z ö¤renciye karfl›l›k,
mesleki ortaö¤retimde 8 k›z ö¤renci bulunmaktad›r. Bu oran, katsay› ve AOBP uygulamalar› ile takip eden y›llar-
da genel ortaö¤retim lehine art›fl kaydetmifl ve 10 k›z ö¤renciye karfl›l›k 5 k›z ö¤renci düzeyine kadar düflmüfltür.
Bu da k›zlar›m›z›n özellikle ortaö¤retim sonras› istihdam edilebilirliklerini ciddi biçimde düflürmüfltür. Burada k›z
ö¤renci say›s›n›n erkek ö¤rencilere nazaran oldukça yo¤un oldu¤u Sa¤l›k Meslek Liseleri örne¤i irdelenecektir. 

Burada hem ülkemizin okullaflma ve e¤itimini tamamlat›p ilerletme yolunda odak grup olarak seçti¤i ve istih-
dam noktas›nda en avantajl› sahalar›ndan birini teflkil eden sa¤l›k ile ilgili ortaö¤retim kurumlar› olan sa¤l›k mes-
lek liselerinde okuyan k›z ö¤rencilerin say›lar›n›n uygulamalardan nas›l etkilendi¤i fiekil 8’de görülmektedir. Bu
okulda okuyanlar›n toplam say›lar› 1999 y›l› bafllar›nda 55,000’ civar›nda iken, takip eden y›llarda h›zla 30,000’lere düfl-
müfltür (yaklafl›k %100 oran›nda azalm›flt›r). Burada ekseriyeti oluflturan k›z ö¤renci say›lar› da 40,000’li rakamlar-
dan 20,000’li rakamlara düflmüfl ve k›z ö¤rencilerimize meslek edindirmede en önemli ifllevlerden birini yerine ge-
tirmeye çal›flan (gelece¤in ebe, hemflire ve laborantlar›n› yetifltiren) bu okullar büyük oranda ifllevsizlefltirilmifltir. 

Sa¤l›k meslek lisesinde okuyan toplam ö¤renci say›lar› ile k›z ö¤renci say›lar›nda, fiekil 8’de verilen grafikler-
de izlenebildi¤i kadar›yla, son birkaç y›lda göreceli olarak bir miktar art›fl gözlemlenmektedir. Fakat, burada unu-
tulmamas› gereken bir husus bulunmaktad›r: 1999 y›l› bafllar›nda genel ve mesleki ortaö¤retimdeki toplam ö¤ren-
ci say›s› yaklafl›k 2 milyondur. Sa¤l›k meslek liselerinde okuyan yaklafl›k 55,000 ö¤rencinin bu rakam içerisindeki
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yüzdesi %2.75’dir. Grafikte yer alan 2008 y›l›nda ise toplam ö¤renci say›s› 3 milyondur. Yani, 1999 y›l› bafllar›n-
da elde edilen oranlar aynen korunabilmifl olsa idi %2.75’lik oran toplamda sa¤l›k meslek liselerindeki ö¤renci sa-
y›s› 82,500 olacakt›. Ayn› flekilde 2008 y›l› bafllar›nda bu okullarda kay›tl› bulunan k›z ö¤renci say›s› 32.000 yerine
yaklafl›k 57,000 olacakt›.

Meslek Yüksek Okullar›na S›navs›z Geçiflin Etkileri
Katsay› uygulamas› ile ma¤dur olan ML ö¤rencileri için MYO ’lara s›navs›z geçifl düzenlemesi ilk olarak 2002

y›l›nda uygulamaya konuldu. Bu düzenlemeye dayanarak mesleki ve teknik ortaö¤retim mezunlar›n›n s›navs›z ola-
rak ön-lisans programlar›na yerleflebildikleri ve bunun asl›nda kendilerini genel lise mezunlar›na göre avantajl› du-
ruma getirdi¤i gerekçesi ile katsay› dengesizli¤inin devam etmesi gerekti¤ini dahi, bu uygulama öne sürülerek sa-
vunulmufltur. Esas›nda, bu uygulaman›n 2002 y›l›nda bafllat›lmas› bir rastlant› de¤ildir çünkü ML orijinli ö¤ren-
cilerin lisans programlar›na yerleflebilmesi bu y›l en düflük düzeyde gerçekleflmifltir. Bu proje de sonuçlar› itibar›y-
la mevcut problemleri gidermek yerine art›rmaktan baflka bir ifle yaramam›flt›r. 

Tablo 1’den görülebilece¤i üzere s›navs›z geçifl ML mezunlar› için asla cazip bir alternatif olmam›flt›r. Uygula-
man›n 2002 y›l›nda yüksek tercihe neden olurken, takip eden y›llarda bu oran h›zl› bir flekilde düflmüfltür. Örne¤in
2002 y›l›nda mezunlar›n %76’s› s›navs›z geçifl için baflvururken bu rakam 2010 y›l›nda yaklafl›k %28’e düflmüfltür. 

Rakamlar›n niçin bu flekilde olufltu¤u hususuna gelince: devlet dairelerinde istihdam söz konusu oldu¤unda
ML mezunlar› 12. Dereceden ifle bafllarken, MYO mezunlar› 10. Derecenin 2. kademesinden ifle bafllamaktad›r.
Her iki mezun da teknik kadrolarda istihdam edilmekte (ör: elektrik teknisyeni ve elektrik teknikeri) ve maafl fark-
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Tablo 1: MTO ö¤rencilerin y›llar baz›nda MYO’lara s›navs›z yerleflen say›lar› (MEB,
2008 ve çeflitli y›llar). 

Y›l Ön Lisans Programlar›na MTO Toplam 
MTO’den S›navs›z Yerleflenler Mezunlar›

(x1000) (x1000)

2002 158 207
2003 119 183
2004 120 232
2005 118 211
2006 113 235
2007 118 263
2008 98 108
2009 101 182
2010 75 263
2011 63 -



lar› son derece cüzi olmaktad›r. Ayr›ca MYO mezunlar›n›n ortalama mezuniyet sürelerinin 3 y›ldan az olmad›¤›
dikkate al›nd›¤›nda, bafllang›çta elde edilen bu derece fark›n›n çok önemli olmad›¤› görülecektir. Di¤er taraftan,
çeflitli platformlarda elefltirilen (ÖSYM; “I Ulusal Meslek Yüksek Okullar› Müdürleri Toplant›s›”, 2004; “III Ulusal
Meslek Yüksek Okullar› Müdürleri Toplant›s›”, 2007; "IV Ulusal Meslek Yüksek Okullar› Müdürleri Toplant›s›”, 2008).
s›navs›z geçifl uygulamas› MYO ’larda ciddi sorunlara kaynak olmufltur:

• Meslek liselerinin profili düflük ö¤rencileri MYO ‘lara yerleflmeyi garanti olarak gördüklerinden orta ö¤re-
timdeki baflar› oranlar› ciddi oranda düflmüfltür.

• Bir ortaö¤retim kurumunun belli bir program›n›n son s›n›f›ndaki ö¤renciler otomatik olarak ön-lisans prog-
ram›n›n birinci s›n›f›na kaydolduklar› için pedagojik olarak verimsiz bir ortam oluflmaktad›r. Baz› ön-lisans
programlar›nda meslek lisesi ö¤retmenlerin de ders verdikleri düflünülür ise, sadece mekansal baz› de¤iflik-
likler ile ayn› e¤itim müfredat› tekrar edilebilmektedir.

• Programlara s›navs›z gelen ö¤renciler ile s›navla gelenler aras›nda seviye farklar› oluflmakta ve ayn› müfre-
dat› takip eden bu ö¤renciler aç›s›ndan ö¤retim faaliyetlerini zorlaflt›rmaktad›r.

• Küçük ve orta ölçekli iflletmeler istedikleri nitelikte mesleki eleman ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz duruma düfl-
mektedirler.

Sonuç ve Tart›flma
Geçen 10 y›ll›k bir süreçte uygulamas› yap›lan ve Yüksekö¤retim Kurulu karar› ile 2010 y›l›ndan itibaren etki-

si azalt›lan katsay› uygulamas› ne yaz›k ki tamamen siyasi ve ideolojik tart›flmalar›n arenas›nda bir tart›flma mad-
desi olmufltur. Bu olay genel olarak e¤itim, pedagoji, mesleki ve teknik ortaö¤retim ba¤lam›ndaki etkileri ba¤la-
m›nda pek de¤erlendirilmemifltir. Bu çal›flmada bilimsel veriler kullan›larak gerek uygulama öncesi (1996–1999
aras›) veya gerekse uygulaman›n toplamda 10 y›l› bulan süreci mercek alt›na al›nm›fl (1999–2009 aras›) ve de¤er-
lendirilmifltir. Burada yap›lan de¤erlendirmeler son 15 y›l›n verilerine dayand›¤› için esas›nda “kendi kendini aç›k-
lay›c›” özelli¤e sahip olup fazla yorum gerektirmemektedir. Fakat geçen süreçte çeflitli bas›n ve yay›n organlar›n-
da baz› odaklar›n toplumsal baz› hassasiyetleri uyand›rmak için ortaya koymufl olduklar› çabalar›n ne derece nes-
nel ve objektif verilere dayand›¤› hususlar› özellikle aç›klanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Yüksekö¤retim kurulunun 2010 y›l›ndan itibaren uygulamaya bafllatt›¤› yeni düzenleme katsay› uygulamas›n›n
etkilerini büyük oranda azaltm›flt›r. Fakat AOBP uygulamas› ve bunun negatif etkileri hala devam etmektedir.
Mesleki ve teknik ortaö¤retim bir taraftan d›fl müdahaleler sonucu toplumsal olarak düflük alg›lanan bir e¤itim ka-
tegorisi olarak ortaya ç›karken, sanayi kesiminin beklentilerini karfl›layacak nitelikli eleman ihtiyac› konusu hala
gündemdedir. 

Bu çal›flmaya katk› sa¤layan yazarlar›n ortak kanaati, e¤itim ile ilgili konular›n nesnel, demokratik ve bireyin
haklar›n› koruyan devlet yaklafl›m›n›n ideolojik de¤erlendirmeler d›flar›da tutularak de¤erlendirilmesi ve at›lacak
ad›mlar›n bu ba¤lamda gerçekleflmesidir.
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Abstract

The purpose of the present study is to compare scores obtained from computerized adaptive testing (CAT) pro-
cedure with the paper and pencil test administration results of Student Selection Examination (SSE) science sub-
test. There are two phases in the present study. In the first phase, a post-hoc simulation was conducted to find out
relationships between examinee ability levels estimated by CAT and paper and pencil test versions of the SSE.
Second phase included an implementation of a CAT administration to a group of examinees to investigate per-
formance of CAT administration. Findings of post-hoc simulations indicated CAT could be implemented by
using fewer items and obtaining higher reliabilities compared paper and pencil format of SSE. Correlation
between scores estimated by CAT and real SSE was found to be over 0.90. Number of items given to examinees
by CAT is half the number of items given in paper and pencil SSE. Correlation between live CAT and real SSE
ability estimations was 0.74. Number of items used for CAT administration is also approximately 50% of the
items in paper and pencil SSE science subtest. Results indicated that CAT for SSE science subtest provided abil-
ity estimations with higher reliability with fewer items compared to paper and pencil format.
Key words: Computerized adaptive testing, student selection and placement, ability estimation.

Introduction 
Large-scale test administrations in Turkey are conducted in a way that all examinees take a paper and pencil
(P&P) test including the same items at a certain date. The Student Placement Examination, the Foreign Language
Examination for Civil Servants, the Entrance Examination for Graduate Studies, etc. are some of the tests that are
taken by many examinees. For example, over one million examinees take the Student Selection Examination (SSE)
each year. The Foreign Language Examination for Civil Servants is also taken by thousands of examines (Student
Selection and Placement Center, 2010).

Among those exams, Student Selection Examination (SSE) that is conducted once a year has a special impor-
tance since scores obtained from SSE are used for selection and placement of students to higher education pro-
grams in Turkey. One of the principle criticisms on SSE is the fact that difficulty of the items and ability levels of
the students do not match. This is a fact that can be confirmed by checking the means of subtests. For example,
means of science subtests for the year of 2008 and 2009 are 3.9 and 4.0 out of 30, respectively. Low mean scores
for SSE science subtest indicate that there is a problem in balancing item difficulties and examinees’ ability levels.
Giving unmatched tests to examinees in terms of their ability levels may produce unhealthy item and test param-
eters and unreliable test scores.

1641

Computerized Adaptive Testing Administration 
for Entrance to Higher Education Programs

Dr. ‹lker Kalender
Faculty of Education, Bilkent University, Ankara, Turkey

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XII / Sayfa 1641-1646



In unmatching paper and pencil tests, since each examinee is given the same items, it is highly possible to
receive items that are too easy or too hard. Items that are not suitable for examinee’s level provide little informa-
tion about his/her ability level. Therefore, many items are needed to obtain reliable estimations of abilities. Also,
giving inappropriate items in difficulty to examinees can make them bored, tired, etc. and can be waste of time.
In addition, examinee can be doing blind guessing due to items that are difficult and this, in turn, increases error
of ability estimation. If it is possible to give each examinee a test with an ideal matching to his-her ability level,
the problems mentioned above could be solved effectively (Mead & Drasgow, 1993).

The solution for that came from Weiss (1983) suggested that to determine the examinee’s ability level,
responses previously given in the test could be used to select the next appropriate items for an examinee.

Adaptive Testing

In tailored tests (or adaptive tests suggested by Lord [1980]), items are dynamically selected after each response
using the responses given by examinees and next items are selected that is best match to examinee’s ability levels
from an item bank. Therefore examinees receive items that are most appropriate to their ability levels. Even tough
this approach seems fine theoretically, practical applications can be limited due to speed and time requirements.
On other hand, using computers for adaptive tests can provide a solution. After computers became available and
affordable, adaptive testing has developed rapidly and given name “Computerized Adaptive Testing (CAT)”.

Basic idea behind the computerized adaptive testing is to give examinees items only tailored or adapted to their
ability levels. Among advantages of CAT over conventional testing, Embretson (1996) states that CAT adminis-
tration needs fewer items, producing more valid measurement experiences than paper and pencil tests which
includes more items. Also Rudman (1987) calls the CAT as the measurement method of 21st century. Also Legg
and Buh (1992) reported no significant differences between attitudes and anxiety levels towards CAT for sub-
groups including different socio-cultural levels.

Advantages and disadvantages of CAT can be listed as follows (Cikrikci-Demirtasli, 1999; Hambleton &
Swaminathan, 1984; Rudner, 1998; Sands, Waters & McBride, 1997):

• Time required for implementation of test become lesser,
• Each examinee receives a test tailor to his/her ability level,
• Security is increased since printed question sheet is not used,
• Scoring can be made immediately after testing,
• Test can be given any time,
• Need for paper and pencil diminishes,
• Update of item pool and inclusion or exclusion of items are easy,
• Test standardization is achieved,
• Flexibility regarding item selection is increased,
• Item formats that are not possible to deliver in paper and pencil tests can be used including multimedia,

animation, user interaction.
CAT administration is widely used around the world (Weiss, 2010): GMAT (Graduate Management

Admission Test), GRE (Graduate Record Examination), CITO, Adaptive Matrices Test (AMT), ASCP
(American Society of Clinical Pathologists-Board of Registry Certification Examinations), ASVAB (The Armed
Services Vocational Aptitude Test Battery), CAT of Written English for Spanish Speakers, BULATS (Business
Language Testing Service) Computer Test, CATE (Computerized Adaptive Test of English), COMPASS series
of tests from ACT, LPCAT (Learning Potential CAT), MAP (Measures of Academic Progress), Microsoft
Certified Professional Examination, NAPLEX (North American Pharmacist Licensure Examination), NCLEX
(National Council Licensure Examinations), STAR Math, Reading, and Early Literacy.

Mathematical framework behind the CAT is Item Response Theory (IRT). In general, IRT have some fea-
tures that are parallel to needs of CAT. First, scores of examinees are independent of items used. That is, it is not
important to which items are taken by examinees. Scores do not differ with response to items. Second, scores of
examinees are determined with a SE level for each examinee. In CAT, unlike traditional testing, each examinee’s
scores are obtained with an individual reliability level. SE values are used to determine individual reliabilities.
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Purpose of the Present Study

The purpose of the study is to compare CAT and paper and pencil test results in SSE through a simulation and
a real study by including different school types and test lengths. 

Very low means for total scores of SSE science subtest led the research to investigate the applicability of CAT
format for that subtest. Low mean due to unmatched items / ability levels of examinees provide unreliable test
scores and item parameters of low quality. Also the fact that missing rates of science subtest are too high is anoth-
er factor that directed the researcher to investigate CAT format of SSE science subtest.

Although the present study uses SSE science subtest, results are expected to valid for other subtest (Turkish,
mathematics and social science). Also results can be generalized to other large scale testing programs conducted in
Turkey such Foreign Language Examination for Civil Servants, the Entrance Examination for Graduate Studies.

Adaptive Testing For Student Selection and Placement in Turkey

Using CAT administration for SSE can provide a number of advantages. First, each examinee who takes SSE
receives a test that matches to his or her ability level. By this way, item parameters of good quality and reliable
test scores would be obtained. In paper and pencil format of SSE, items do not match to examinees’ ability levels
and item parameters are of low quality. Providing a correct response to any item could change examinees’ order-
ing significantly. If an examinee gives a correct response to an item by blind guessing he/she could receive high-
er scores than he/she deserves due to poor item parameters. CAT gives each examinee a test that is tailored to
their ability levels and examinee take appropriate items in difficulty. Therefore, examinees exhibit aberrant test-
ing behaviors less such as cheating, anxiety arising from difficulty of test, etc. Also limitations of paper and pen-
cil format in terms of item formats could be overcome by CAT administration. New item formats such as inter-
active items, multimedia items, etc. can effectively be used in CAT administration. Test scoring is made instant-
ly and therefore there is no need to answer sheeting reading process. Also issues of security and transportation of
test booklets are eliminated. Copying detection is also conducted easily by CAT administration since computer
records a lot of data for each examinee. There are copying or collusion detection methods that can be applied for
CAT administrations (van der Linden, 2008; Wise & Kong, 2005).

Significance of the Present Study

Investigation of CAT format for SSE science subtest makes a significant contribution for findings alternatives of
test administration formats to select students for transition to higher education. To that extent, the present study
(i) makes a contribution to studies seeking alternatives for methods of selecting and placing student to higher edu-
cation programs from the dimension of measurement techniques and (ii) provides insight for people those who
are related to educational sciences and to educational policies about an alternative test format for SSE, CAT.

Method
The present study has two phases. First phase includes post-hoc simulation studies based on real examinees’
responses. In that phase, using post-hoc simulation techniques based on responses of live examinees’ responses to
past SSEs, scores obtained from simulations and paper and pencil formats of SSEs were compared.

At the second phase, a CAT application to real examinees based on an item bank including previous SSE sci-
ence subtest items was conducted. Then scores of real students from P&P test and CAT administrations were
compared. In post-hoc simulation phase there is no effect on examinees arise from CAT administration since
response patterns used for simulations were provided for P&P test administration. Examinees may develop differ-
ent attitudes in front of computers when they are given CAT format of SSE science subtest.

Data sets that belong to year 2000 to 2007 used in the present study were obtained from Student Selection
and Placement Center.

Post-Hoc Simulations

Post-hoc simulation was conducted to find out relationships between examinee scores estimated by CAT and
paper and pencil test versions of the SSE. Post-hoc simulation uses real examinee responses and simulates a CAT
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administration for each examinee using the item responses as if examinee gives the responses that provided in
paper and pencil test in a CAT session.

In simulation, different high school types (state, Anatolian, and private high schools) represented examinee
groups that are potential CAT test-takers with different cognitive ability levels. For post-hoc simulations data sets
for two different years were used to investigate the effect of number of science items in respective SSE science
subtest (2005 science subtest includes 45 items, and 2006 set has 30 science items).

Two test lengths and three school types yielded six samples. By this way, investigation of performance of CAT
with different cognitive levels and test lengths using real examinee data became possible. For each of these sam-
ples 5000 students were randomly selected.

For simulation phase, EAP ability estimation method and fixed standard error (SE) test stopping rule were
used. EAP is a Bayesian ability estimation approach and scores estimated by EAP are always produced. In SSE all-
wrong and all-correct response patterns (especially former one) is encountered frequently. Unlike other ability
estimation methods such as Maximum Likelihood, EAP in estimates ability levels of examinees in every condition.
Standard error thresholds included in the present study changes between 0.50 and 0.10, which correspond to
CTT reliabilities 0.75; 0.84; 0.91; 0.96 and 0.99, respectively.

Live CAT

After conducting simulation, a live CAT testing was administered to a group of examinees to observe relationship
between scores from CAT and P&P SSE science subtest. Sample of the live CAT phase included 33 participants
that were taken SSE 2007 were randomly selected from English Language Preparatory school student at Middle
East Technical University. In that phase of the present study, an item bank with 242 items taken from past SSEs
was used.

Live CAT session was set to have a SE level of 0.30 and EAP ability estimation method. Participants took CAT
format of SSE science subtest from an item bank including items from older SSE science tests.

Results
As can be seen on Figs. 1 and 2, the most striking result that for all conditions (different school types and test
lengths), correlations between scores estimated by EAP are higher than 0.80. CAT simulation produced highly
correlated scores to P&P. Correlations between scores for EAP are highly invariant for different conditions spec-
ified for each simulation. 
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Fig. 1: Correlations of Scores Estimated from P&P
and CAT.

Fig. 2: Correlations of Scores Estimated from P&P
and CAT.



Figs. 1 and 2 show that as standard error increases, correlations also increase. For a SE values of 0.10 all cor-
relation are above 0.90. On the other hand, it is an expected situation that to obtain scores with higher standard
errors requires more items. Using larger number of items to obtain extremely higher standard errors violates prin-
ciple CAT advantage (fewer items with higher reliable scores). Therefore it is important to note number of items
given examinees by CAT needed for different SE values. Table 1 presents number (percentages) of items given to
examinees in simulation phase with respect to each standard error value.

School types and test lengths were not observed as a factor differentiating ability estimations. Simulation con-
ducted for three different school types with different cognitive ability levels yielded high correlations between
scores from CAT and P&P formats of SSE. Also 45 and 30 items for in simulation produced no differences.

Number and percentages of items required for higher degrees of standard error is much more than those of
lower SEs. To reach a SE of 0.10 numbers of items are the same with P&P full test length. All simulation results
indicate that to achieve 0.10 degree of SE there cannot be any reduction in the number of items. On the other
hand, a SE of 0.30 (equal to CTT reliability of 0.91) can be achieved using reasonable number of items. For exam-
ple, EAP needs 14 items (in median) to achieve 0.30 SE level compared to 45 items given in P&P SSE. Using a
moderate SE value for CAT administration yield half the number of items given in P&P SSE.

Results of the live CAT phase of the present study were also promising. Scores of 33 examinees obtained from
live CAT and P&P SSE has a correlation of 0.74. Median of number of the items given to examinees in live CAT
administration phase found to be 9.0 indicated a reduction rate of 0.70 of P&P science subtest. Standard errors
of scores from live CAT all have values below 0.30, which correspond to 0.91 as classical reliability.

Both simulation and live CAT administrations indicated that CAT format could be used effectively for SSE
science subtest. CAT indicated a significant reduction in the number of items given to examinees. Also scores of
examinees estimated by CAT are highly correlated to scores from P&P format of SSE.

Discussion
The post-hoc simulation phase was conducted to investigate the performance of CAT strategies on ability recov-
ery. Post-hoc simulation studies yielded results supporting the applicability of CAT administration in SSE science
subtest. One of the main advantages of CAT that can be stated as higher reliability with fewer items seemed to be
confirmed in the context of the present study. As results indicated, CAT can be used for different school types in
Turkish education system.

Correlation between ability estimations of live CAT and P&P SSEs were found to be 0.74, a value high
enough to be supporting evidence of applicability for CAT in SSE science subtest and also for other subtest and
large-scale testing programs. Correlation could lessen due to some reasons. Students in the sample live CAT
phase were given items that the students saw them before when they prepared for higher education entrance
examination. Also items given to examinees are mainly developed for moderate ability groups therefore comput-
er algorithm might have difficulty in finding proper items for participants and ability estimations produced can be
biased.

In measurement perspective, item bank for CAT SSE should be developed, including items that cover a broad
range of difficulty so that computer could find items having proper difficulty for each examinee. Moreover, item
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Table 1: Medians (percentages) of number of items used in simulations.

Threshold of SE 
Test Length School Type <0.50 <0.40 <0.30 <0.20 <0.10

45 State 6 (13.33) 8 (17.78) 14 (31.11) 25 (55.56) 45 (100.00)
Anatolian 5 (11.11) 9 (20.00) 15 (33.33) 30 (66.67) 45 (100.00)
Private 6 (13.33) 12 (26.67) 23 (51.11) 39 (86.67) 45 (100.00)

30 State 6 (20.00) 13 (43.33) 19,5 (98.33) 30 (100.00) 30 (100.00)
Anatolian 4 (13.33) 6 (20.00 9 (30.00) 14 (46.67) 30 (100.00)
Private 6 (20.00 10 (33.33) 20 (66.67) 30 (100.00) 30 (100.00)



bank should also large enough to avoid reveal of all items in a short period of time. Remembering items or
encountering with old items is certainly threads to validity of test. Student Selection and Placement Center have
administered examinations for entrance to higher education programs for long ears and have a large item pool.
With minor modifications for example on item contents produce a large item pool that can be used in CAT
administration.

CAT administration is easy to deliver. Tests can be given at any time. In the context of SSE, examinees can
be allowed to take SSE for example 3 times. By this way, anxiety and pressure on examinees can be lowered. Test
scoring and security of test documents are other problematic areas in P&P test administration. CAT administra-
tion applied in the present study produced examinee scores immediately after test termination. Also since there is
no need to use paper-based answer sheets, transportation and security issues were eliminated. Cheating or collu-
sion detection analysis is also possible in CAT as in P&P. Statistical tests using examinees’ response times to items
were developed by researchers (Wise & Kong, 2005; van der Linden, 2008).

An additional finding obtained from a questionnaire given to participant of live CAT phase of the present
study showed that that nearly half of the participant (42.4%) did not take a computer-related course. Despite that,
as findings indicated, all examinees were able to use computers without any problem and attend to CAT admin-
istration. Thus application of CAT format seemed not to be affected from familiarity a formal course related to
computers.

Results of the present study indicated that SSE could be administered using CAT format without any loss of
reliability. Using CAT format of SSE science subtest not only produced highly correlated results with P&P SSE
scores, also more reliable ability estimates with fewer items.
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Abstract

In this study, the effects of preparation process for the general entrance exam applied in Turkey on the engineer-
ing education are discussed and a solution for an achievable successful graduation is offered. Since Turkey has
growing population, a general multiple choice exam is inevitable to a fair selection and placement. The education
of engineering students coming from the general selection system requires a new approach for getting contempo-
rary engineers with suitable qualification. The addition of a preparatory year including the education for reading,
writing, speaking and fundamental engineering drawing skills can develop the ability of critical thinking instead
of improved skills wrongful to engineering education. Active learning techniques for contemporary engineering
education will be able to strengthen the proposed solution.
Key words: Engineering education, entrance exam, program outcomes.

Introduction to the Contemporary Engineering - ABET 2009 
Between 1960 – 1985 basic features of engineering education were contemplation, abstract thinking and learning,
reduction, disintegration, absolute diagnosis, regularization and development, analysis, problem solving, and indi-
viduality. Where as the year 2000 and later on, these features have been turned out to be functional thinking,
experimental learning, chaos control, governing uncertainty, syntheses, assembling, design and production, for-
mulation of problems, realization of idea, cooperation-team work, and functional engineering.

Changing features of engineering education requires new auditing and accreditation criteria. Since 1933
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) has been formatting the accreditation criteria for
engineering programs in the United States of America. ABET has announced the criteria for accrediting engi-
neering and technology programs which are effective for evaluations during the 2010-2011 Accreditation Cycle
and become the responsibility of the program seeking accreditation. Criterion 3 is about Program Outcomes (PO)
which includes learned capabilities assessment. ABET explains that program outcomes are narrower statements
that describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation; these relate to the
skills, knowledge, and behaviors that students acquire in their matriculation through the program. POs are given
as follows:

Criterion 3. Program Outcomes [ABET]

A. Baccalaureate degree programs must demonstrate that graduates have:
(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and applied sciences
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(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
(c) an ability to formulate or design a system, process, or program to meet desired needs
(d) an ability to function on multidisciplinary teams
(e) an ability to identify and solve applied science problems
(f) an understanding of professional and ethical responsibility
(g) an ability to communicate effectively
(h) the broad education necessary to understand the impact of solutions in a global and societal context
(i) a recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning
(j) a knowledge of contemporary issues
(k) an ability to use the techniques, skills, and modern scientific and technical tools necessary for profession-

al practice.

Additionally, the criteria for associate degree programs are given as follows: 
(a) an ability to apply knowledge of mathematics, sciences, and other related disciplines
(b) an ability to conduct experiments, as well as to analyze and interpret data
(c) an ability to identify, formulate, and solve applied science problems
(d) an ability to function on teams
(e) an understanding of professional and ethical responsibility
(f) an ability to communicate effectively
(g) a recognition of the need for and an ability to engage in life-long learning
(h) a knowledge of contemporary issues
(i) an ability to use the techniques, skills, and modern applied science tools necessary for professional practice
By considering these criteria, the student outcomes must include all abilities for baccalaureate degree pro-

grams. The critical point lies under the fact that curriculum should provide the opportunity for teaching and
learning these primary abilities and the students should be inquiring. 

The required features of engineering students were not clearly stated to candidates during high school educa-
tion and even worse the placement process is not one developing these features. It is necessary to start an inves-
tigation on the skills to be successful in the exam but wrongful to engineering education. One can find an attempt
on an analysis of preparation process and skills in the proceeding part. 

Candidates for Engineering  
Admission of the students to the engineering undergraduate programs of the institutions of higher education in
Turkey has been done through a general entrance exam by the Student Election and Placement Center (ÖSYM).
The entrance exam is a multiple choice exam. In this study, it is claimed that the preparation process for the exam
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Table 1: Comparison of basic features of engineering education.

Analytical model 1960 – 1985 Integrated model 2000 - after

Contemplation Functional thinking
Abstract thinking and learning Experimental learning
Reduction and disintegration Assembling
Regularization and development Chaos control
Absolute diagnosis Governing uncertainty
Analyze Syntheses
Research Design / process / manufacturing
Problem solving Formulation of problems
Development of idea Realization of Idea
Individuality - independency Cooperation-team work
Technological– scientific basis Social status / ethics
Engineering science Core of functional engineering 



improves skills wrongful to engineering education. The skill, practice and the reflection of these into the engi-
neering education is summarized in Table 2. The skills acquired during preparation period are seen on the first
column. The practice given in the second column explains the habits settling during this process. The wrongful
reflections of skills and practice acquired into the engineering education are presented in the last column. 

The candidate should gain the skill of finding the solution soon. This requires a perfect timing and recogniza-
tion of details for the sake of efficient time consumption by passing details being not necessary at that moment.
The correct solution can be sought by elimination with in alternative results already prepared. The effects of the
multiple choice exam itself on the engineering education are given in Table 3.

Another important problem not mentioned in tables rises from the language studies, especially from Turkish
grammar. The extensive studies in this areas, unfortunately, do not give any results as well prepared writings
and/or oral presentations. The language is used for answering questions only.

A Proposal for Contemporary Engineering Education
By comparing the abilities summarized as the program outcomes with the reflections of the skills and practice
acquired during the preparation period and due to the multiple choice exam enables us to realize the solution. 

The unique solution is the reforming freshman education. The engineering training must include the princi-
ple education for the skills of reading, writing, speaking and fundamental engineering drawings. The education
should develop the ability of critical thinking instead of improved skills wrongful to engineering education. Active
learning techniques for contemporary engineering education are inevitably necessary to strengthen the engineer-
ing education. 

L. B. Erbay
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Table 2: Effects of the student election and placement system on the engineering education.

Skill Practise Reflection into engineering education

Smart solution Passing details Passing the mathematical procedure without considering 
intermediate but necessary details; Disregarding and leaving off 
symbols, units, and even sometimes numbers; Focusing on the 
result only. 

Fast determining Fast decision for either passing over Avoiding answering long questions; Suffering from problems 
or solving a question at first glance; having an answer more than a page; Looking forward to finish 
Jumping from one question to another the calculations; Preferring memorization; Accepting every 

information as true without criticizing; No discussion on results.
Speed reading Sight checking Being run out of patience; Quick step expectancy; Preferring 

short reading parts; Not reading if possible; Preferring watching 
instead of reading and writing; 

Working by oneself Individuality Changing plans by oneself without any instruction; 
No confirmation; Staying out of team work; Being selfish; 
Boring during a lecture

Table 3: Effects of the Multiple Choice Exam on the engineering education.

Skill / Habit acquired Reflection into engineering education

Waiting for the answer available Instead of solving, waiting for alternative solutions ready to choose and eliminate; Having 
expectations for well prepared conditions; Being unable of collecting information by using 
tables and graphics; Being doubtful about the values to be selected; Not solving the problem 
directly but complaining about the information need to be gathered. 

Unguaranteed solution Wish a unique solution; No trust the ideas of oneself; No tolerance to open ended solutions; 
Beware of design courses.

Finding a viable unique solution Continuous hesitation in no solutions derived already in options; Lack of confidence to
by elimination solutions obtained by one self; Beg the question. 



Both the frames of European higher education field and Turkish Higher Education Council have a predeter-
mined model for engineering departments. The proposed reform can be applied to the curriculums for the first
year or a preparatory year should be added without delay. Due to unsuccessful courses and low grades, 4-year edu-
cation takes five or six years in general. This means that there are some graduates with mental disorders.
Therefore, the preparatory year can not be considered solely as an addition of a year. The improvement will let
us have contemporary engineers. 

Conclusion
In this study, the effects of preparation process for the general entrance exam on the engineering education are
discussed and a solution for an achievable successful graduation is offered. Since Turkey has growing population,
a general multiple choice exam is inevitable, the solution can be the addition a preparatory year including the edu-
cation for writing, speaking and fundamental engineering drawing skills. Active learning techniques for contem-
porary engineering education will be able to strengthen the proposed solution.
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Abstract

The university choice has lifetime consequences and monetary as well as psychological costs. University choice
factors that have emerged as the most important in the empirical literature range from location and to interest in
the subject and academic reputation. This paper investigates the factors that affect the university choice of the stu-
dents in Turkey based on a survey conducted on 1,170 first-year students in a foundation university in Turkey.
The literature is dominated by Anglo-Saxon and European countries which have remarkably different systems
compared to the Turkish higher education system. A logit model which includes 13 choice factors are investigat-
ed. Findings indicate that programs and technological facilities play an important role on university choice. In
addition, languages emerge as a significant choice factor for students who choose to attend a university where the
medium of instruction is English. We conclude that most important choice factors for students in Turkey are
related to academic characteristics of the university.
Key words: Higher education, University, Turkey, Logit model.

Introduction
Until recently, the higher education system in Turkey had been marked with excess demand for higher education
by public universities, the only available type of higher education. However, the last decade has seen the rise of
“foundation” universities which do not receive state funding and as a result have much higher tuition fees, and
some experts now caution against excess supply. The availability of so many options has complicated the choice
of university for applicants. 

University choice matters because arguably it is one of the most important choices an individual makes in her
lifetime. The university choice is a lifetime choice and has effects on an individual’s career, happiness, friends,
social status and lifetime wages, in short many aspects of her life (Litten, 1980; Yost and Tucker, 1995; Smith and
Cavusgil, 1984). Studies that have previously looked at determinants of university choice have almost entirely been
about the United States or the United Kingdom. Raposa and Alvez’s (2007) analysis on Portugal is a recent excep-
tion. University characteristics as well as personal motives have been included in most of the analyses. Due to the
fact that most of the literature is on Anglo-saxon and European countries, significant choice factors have similar-
ities across studies and across countries. The Turkish higher education system is remarkably different from coun-
tries studied in the literature and herein lies the contribution of our paper. 

In this paper, we study the factors that affect the university choice of the students in Turkey. The higher edu-
cation system in Turkey is a centralized system, very different from the higher education systems of countries
which dominate the literature on university choice. The paper has two main contributions. Firstly, we will illumi-
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nate the university choice process in Turkey, which has undergone major changes in the recent years and has not
been studied in the literature. In addition, we will be able to compare and contrast the significant university choice
factors with existing findings in the literature and thus will be able to determine if the choice factors are robust
across different higher education systems. 

In this paper, we study the factors that affect the university choice of the students based on a survey conduct-
ed on 1,170 first-year students in a foundation university in Turkey. We estimate a logit model and study the
importance of 13 factors on the choice of university. Findings indicate that programs and technological facilities
play an important role on university choice in Turkey.

Background on The Turkish Higher Education System
There are two types of universities in Turkey, public universities which are entirely funded by the government
and foundation universities which can be eligible for government funds but are funded by tuition fees or funds
from the foundation. The foundation raises money by donations and has an endowment, however, the endow-
ments are very small in comparison to the annual budgets of the universities except for a few exceptions. All uni-
versities are governed by the Higher Education Council (YÖK) and are subject to the same rules and regulations
with the exception of financial matters. Placement to universities is made centrally through a body affiliated with
the Higher Education Council called Student Selection and Placement Centre (ÖSYM). Students have to apply
for a seat at the first exam, i.e. the selection exam, which was held at the end of March in 2011. Students who suc-
ceed in the first stage, that is who get the scores that give them the option of applying for a place at a university,
write a second exam, also centrally planned in June. The second exam consists of several subject exams currently,
but has been a single exam for many years consisting of different sections on different subjects. University spots
will be allotted by ÖSYM to the applicants who have scored the requisite points and who have applied to be placed
at that program. Each program admits students based on scores from particular exams at the second stage or based
on questions on different sections. So the students need to have an idea as to what programs they want to apply
to before they sit in the second exam, sometime in April. Based on their score at the second level exam, they will
fill out a card with their respective choices and ÖSYM will use an algorithm that makes use of scores and the rank-
ing of the programs in the students list of choices. So it is possible for a student to score lower in the exam but
obtain a spot ahead of an applicant with a higher score because she ranked it higher. This system has undergone
frequent changes but the system in the last four years which is the data we will use is basically what we have
described above.

Literature Review
There is a large body of literature on empirical studies on university choice. University choice factors are deter-
mined and data is collected through a survey and analyzed by descriptive statistics, factor or conjoint analysis.
University choice factors that have been investigated are many but in most studies university location, size of the
university, proximity to home, proximity to the city centre, reputation of the university and the department, social
life on campus, social life in the town the university resides, dormitories, dining facilities, athletic facilities, library
resources have been included as choice factors and availability of subject of interest, reputation of the university
and the program, proximity to home are factors that have been found to have a significant effect on university
choice. However, there is an indication that choice factors change over time. Studies in the eighties and early
nineties have identified the above mentioned factors but more recent studies increasingly show that labor market
considerations are becoming an important even dominating factor in university choice. 

The literature is dominated by studies about the Anglo-saxon countries. Leading examples include Discenza
et al. (1985), Price, Matzdorf, Smith, Agahi, (2003) and Maringe, F. (2006).

Hooley and Lynch (1981) and Krampf and Heinlein (1981) constitute one of the earlier studies on unviersity
choice based on two different type of data. Krampf and Heinlein (1981) utilize data on college profiles American
College Testing and try to determine factors that influence students’ decision to go to a mid-western university
in the US. Hooley and Lynch (1981) conduct interviews on 29 students on decision factors for the UK. Lin’s
(1987) research is based on questionnaires distributed at seven different campuses in the Netherlands. Discenza
et al. (1985) undertake a similar study for the US and find that the most important factor was the availability of
the subject of interest. According to their study students in the US mainly make their choices based on factors that
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are specific to the department, the location of the university and campus facilities do not play an important role
in university choice. 

A survey that included 20,000 people was conducted in England in 1998. Findings from research based on this
survey (Connor et al., 1996; Tackey and Aston, 1999) suggest that the availability of subject of interest is the most
important determinant of choice of university, followed by tuition and other costs. As a result, proximity to home
is found to be an important factor in university choice. 

Price, Matzdorf, Smith, and Agahi, (2003) have conducted face-to-face interviews with 87 students from four
different universities in England and found that quality of education, academic prestige, availability of major,
library and IT facilities were important determinants of choice of university. 

Maringe, F. (2006) has researched the factors that influence university choice in England and has surveyed 387
students about 35 university choice factors and 10 factors regarding choice of subject. The most important find-
ing of the study is that students care more about job prospects and less about interest in the subject when they are
making their university choice. This constitutes a different finding from previous studies for the United Kingdom.
Previous studies on students in England had found that interest in the subject was the most important factor in
university choice. 

Veloutsou, Lewis and Paton (2004) surveyed high school seniors in Scotland, Northern Ireland and England
and found that programs, academic prestige of departments, academic prestige of the university, dormitory and
campus facilities, and job placement of graduates to be the most important determinants in their university choice.
Raposa and Alvez (2007) survey 1024 freshmen in Portugal and find that academic excellence, job market
prospects and location matter the most.

Murphy (1981), Webb (1993), Chapman (1993), Cocchari and Javalgi (1995), Kallio (1995), Lin (1997),
Donnellan (2002), Soutar and Turner (2002), Shanka, Quintal and Taylor (2005), Holdswoth and Nind (2005)
also report similar findings. Academic prestige, costs, diversity and flexibility of programs, opinion of family and
friends, and with increasing frequency job prospects turn out to be the most important determinants of universi-
ty choice.

At least in the literature in the English language, university choice models have been predominantly about the
Anglo-Saxon higher education systems. In a nutshell, the most important university choice factors until the end
of the nineties was interest in the subject but that has been replaced by labor market motives in the last decade.

There is no study on the Turkish higher education system in Turkey, which happens to be quite different from
the Anglo-Saxon higher education systems. Placement in higher education is centralized and based on an exam. Up
to the nineties, the higher education system was comprised of a handful of state universities that had low tuition
fees. In the last two decades higher education alternatives increased, the number of state universities increased from
just a few in the seventies to 104 in 2011 and “foundation” universities that are not funded by the state were intro-
duced. Their number in 2011 has reached 62. All these developments have complicated the university choice
process in Turkey. A study similar to those existing in the literature will be informative in many ways. 

Methodology
The methodology we employ is an empirical model of choice, namely the logit model. Suppose we have n obser-
vations, which typically come from a survey, about the characteristics of individuals and information on their
choice. Our interest is the probability that a person with certain characteristics will choose to go to one particu-
lar university given that she has made the decision to go to a university. This probability is not observable how-
ever, the choice is. We observe whether a person with certain characteristics chooses to go to the university we
are interested in or some other university.[1]

Let zi* be the probability that the individual will choose to go to the university of interest. Let zi=1 if the indi-
vidual chooses this university and zi=0 if she chooses another institution.  

zi* = wiγ + vi zi = 1 if zi* = 0;
zi = 0 otherwise
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[1] We acknowledge that there is a selection bias here. The attributes of individuals who have decided to go to university may be different from attributes of those
who have decided not to which leads to a selection bias. However, we do not have data to investigate the size of this “selection bias”. In the literature, this selec-
tion bias is ignored as well.



where wi is a vector of attributes, γ is a vector of unknown parameters and vi is an independent error term. Then 
Prob (zi*>0) = Prob (wiγ + vi>0)

= Prob (vi>-wiγ)
If vi has a logistic distribution, then due to symmetricity, we can write
Prob (zi*>0) = Prob (vi<wiγ)

= F (wiγ)
where F is the cumulative distribution function for the logistic distribution.

Data and Results
In this section, the university choice factors of students in Turkey is investigated based on survey information
gathered from students of Izmir University of Economics (IUE). Izmir University of Economics was founded in
2001 by a foundation that performs education related tasks and has links to the Izmir Chamber of Commerce. 

Although the study is based on answers of students who have already chosen IUE, findings can be generalized
since students participating the survey have ranked IUE differently. The sample includes 1,170 students for whom
IUE was their first choice as well as students who put IUE as their 23rd choice. Therefore, the findings are
informative about the significance of different factors in university choice in Turkey. 

A survey was conducted to students in their prep[2] year or first year during October and November of 2009.
1,170 students completed the survey. The distribution of the respondents by their choice of major is given in
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Table 1: Distribution of respondents by major.

Major N % 

Computer engineering 50 4.3
Industrial systems engineering 51 4.4
Software engineering 55 4.7
Mathematics 19 1.6
Psychology 91 8
English translation and interpreting studies 15 1.3
Industrial design 72 6.2
Communication design 43 3.7
Interior architecture and environmental design 64 5.5
Architecture 41 3.5
Fashion design 33 2.8
Economics 62 5.3
Business administration 81 6.9
Logistics management 79 6.8
International relations and the european union 116 10
International trade and finance 92 7.9
Public relations and advertising 84 7.2
Mass media and communication 68 6
International trade 13 1
Cullinary arts 32 2.7
Computer programming 5 0.4
Human resources management 4 0.3
Total 1,170 100

[2] The medium of instruction at IUE is English. Students who are placed at IUE and do not have sufficient command of the English language, study English at
IUE before they start their university courses.



Table 1. 56% of respondents are in their prep year and 44% are freshmen. The survey was designed and conduct-
ed with a target of including 30% of the prep and first year students in each major. 

The shortcomings of our data are that they are collected from students who have already made a choice and a
particular choice for that matter. However, our data set is unique in comparison to the other aforementioned stud-
ies in the following way: The higher education system centrally places the students to their declared choices where
students who have received a higher score and ranked the program as a top level choice get priority. We were able
to ask the students who completed the survey how they ranked the program that they were placed in. So although
the data is restrictive in that survey respondents have already been placed so a choice has already been made, it is
rich because it includes a ranking of that choice. 

46% of respondents declared that IUE was their first choice, 14% and 11% declared that IUE was their sec-
ond and third choice respectively. The participants were asked how they ranked the program they were placed in
at IUE in the survey. They were also asked to name their first three choices. 

The respondents were asked to indicate which factors were influential in their choice. Not all factors were
evaluated by the respondents. Presumably, the respondent marked the most important factors and to a lesser
extent the least important ones, but not all. So there are a lot of missing data. In Table 2, we see that 1,068 respon-
dents out of 1,170 evaluated this factor in their university choice. 78 percent of the respondents indicated that it
was an important factor in their choice and 22 percent indicated that it was not. 102 respondents did not evalu-
ate this factor, which in itself possibly indicates that it was not a significant factor. 

This study has similarities with a large body of research in the university choice literature. The choice factors
investigated cover the factors that most studies have in common as well as the factors that have been found to be
the significant determinants in the previous literature. Our data is very similar to what other studies have used but
our methodology differs. We estimate a logit model which estimates the probability that an individual that cares
about certain factors will choose IUE. 

The dependent variable in the model is a binary variable which takes on the value of one if Izmir University
of Economics was among the first three choices of the student and zero otherwise. Factors that were included in
the model are links to ‹zmir Chamber Commerce, the location (‹zmir), social life on campus, proximity of cam-
pus to the city centre, exchange programs, the curricula (novelty, flexibility etc) foundation university, faculty,
scholarships, educational infrastructure, languages medium of instruction and second foreign language require-
ment, friends, promotional activities. Dummy variables based on these factors constitute the independent vari-
ables in our model. If these factors were marked as important by the respondent, the dummy variable takes on the
value 1 and if the factors was indicated as unimportant the dummy variable takes on the value 0. 

Table 3 presents the results. The most important factors are found to be academic characteristics of the uni-
versity such as the fact that the medium of instruction is English, there is a second foreign language requirement
and a variety of second foreign languages are offered. In addition, technological infrastructure as an aid in educa-
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Table 2: Choice factors (%).

Important Not Important N

Links to ‹zmir Chamber of Commerce (izto) 78 22 1,068
Location (‹zmir) 94 6 709
Social environment on campus 84 16 680
Proximity to city centre 84 16 675
International exchange programs 90 10 691
Curricula 83 17 655
Type of university (foundation) 66 34 675
Faculty 94 6 690
Scholarships 80 20 742
Technical infrastructure 94 6 800
Foreign languages 97 2.7 918
Friends already enrolled 39 61 903
Promotional visits 55 45 886



tion is considered to be a significant factor in the students’ choice. Existing findings in the literature suggest that
friends are important in the student’s university choice. We fail to find this effect, however, around 70 percent of
students at IUE come from ‹zmir and its environs so the student has made an implicit choice to be close to her
friends if not at the same university as them. 

Conclusion
In this paper, we explored the factors that have an influence on the university choice of individuals in Turkey.
Even though the Turkish higher education system works in a remarkably different way than Anglo-Saxon and
European countries that dominate the literature the findings show some similarities. Academic concerns are found
to be significant in the students’ choice. However, the academic programs at IUE are designed and frequently
reviewed with labor market needs in mind. Thus, we believe, this factor reflects the students’ choice is strongly
governed by labor market prospects. Our broad conclusion is that the most significant university choice factors
generalize across cultures and educational systems. 
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Özet

Test puanlar› özellikle ülkemizde ö¤rencilerin baflar› s›ralamas›n› belirlemekte etkin olarak kullan›lmaktad›r. Bu
nedenle, test puanlama yöntemlerinin önemi daha çok ortaya ç›kmaktad›r. Ülkemizde yüksekö¤retime geçifl s›nav-
lar›nda öncelikle a¤›rl›ks›z madde puanlar› toplam›ndan ö¤rencilerin test puanlar› elde edilmektedir ve daha sonra
da flans baflar›s›na göre bu test puan› düzeltilmektedir. Ancak e¤itimde baflar›n›n ölçülmesinde çoktan seçmeli mad-
de puanlar›ndan elde edilen farkl› test puanlama yöntemleri de söz konusudur. Bu yöntemlerin baz›lar› flu flekilde
s›n›flanabilir: klasik test kuram›na dayal›, madde-yan›t kuram›na dayal› ve konjenerik test puanlar›na dayal› test pu-
anlama yöntemleri. Bu çal›flmada ön plana ç›kan test puanlama yöntemlerinin tutarl›l›klar›n›n incelenmesi amaçlan-
m›flt›r. Araflt›rman›n uygulama bölümünde veri kümesi olarak; a) 2009 y›l›nda MEB Ortaö¤retim Kurumlar› için
uygulanan Seviye Belirleme S›nav›’na (SBS) giren ö¤rencilerin madde puanlar› ve b) bu ö¤rencilerin ilgili y›llarda-
ki akademik Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki okul baflar› ortalamas› ele al›nm›flt›r. Bu
s›navdaki Türkçe alt testinden elde edilen ve araflt›rma kapsam›nda ele al›nan test puanlar› hesaplanarak ö¤rencile-
rin puanlar› Yüksekö¤retime Geçifl S›navlar›’na benzetilmifltir. Bu araflt›rmada öncelikle ö¤rencilerin yukar›da aç›k-
lanan test puanlama yöntemlerine göre SBS Türkçe test puanlar› elde edilerek Spearman s›ra say›lar› korelâsyonu
ile s›ralama farkl›l›klar› incelenmifltir. Daha sonraki aflamada ise, ö¤rencilerin SBS’ndaki Tükrçe puanlar›n›n yan›
s›ra matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler puan türleri de hesaplanarak herbir ö¤rencinin YGS puanlar› hesaplan-
m›flt›r. Bu aflamada farkl› test puanlama türleri ile hesaplanan ö¤rencilerin Türkçe test puanlar› yine ö¤rencilerin
okul baflar› puanlar› ile uygunluk geçerli¤i kapsam›nda korelasyonlar›na bak›larak tart›fl›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Test puanlama yöntemleri, puanlama geçerli¤i, ÖSYM.

Girifl
Ülkemizde ilkö¤retim ve ortaö¤retimde ö¤renim gören genç nüfusun fazla, buna karfl›n üst e¤itim kurumlar›-

n›n s›n›rl› olmas› nedeniyle bu e¤itim kurumlar›na yerlefltirilecek ö¤rencilere karar vermek için büyük ölçekli s›-
navlara ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu s›navlar; ö¤renci nüfusuyla birlikte; bu ö¤rencilerden ailelerine, ö¤retmenler-
den okul müdürlerine, e¤itim alan›ndaki karar vericilerden e¤itim araflt›rmac›lar›na kadar birçok kesim bu s›nav-
lara odaklanmakta ve ülke gündemini belirlemektedir. Bu s›navlar›n amac› ise ö¤rencileri test performanslar›na
göre s›ralamak ve bu s›ralama konumlar› ise ö¤rencilerin seçilme ya da yerlefltirilmesinde yararlan›lmaktad›r. Bi-
lindi¤i gibi ö¤rencilerin test performanslar› test puanlar› ile ifade edilir ve test puanlar› ise ö¤rencileri biliflsel ye-
terliklerinin bir göstergesi olmaya aday say›sal de¤erlerdir. E¤er yap›lan testlerin güvenirlik ve geçerlikleri yüksek
ise test puanlar› ölçülmek istenilen ö¤rencilerin biliflsel yeterliklerin birer kestirici olabilir. Ancak güvenirli¤i ve
geçerli¤i yüksek bir test yaflama geçirilse bile bazen test puanlama yöntemlerinden dolay› bu geçerlik düflebilir.
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Ülkemizde büyük ölçekli s›navlarda kullan›lan testlerin puanlanmas›nda özellikle dört yanl›fl bir do¤ruyu gö-
türür ilkesi uygulanmaktad›r. Asl›nda bu “götürme” ifadesi test puanlar›ndaki bir düzeltme ifllemine karfl›l›k gel-
mektedir. fiöyle ki; çoktan seçmeli testlerde ö¤renciye do¤ru cevab› da içerecek flekilde 5 olas› seçenek önerilir ve
ö¤renciden do¤ru cevab›n seçmesi istenilir. Bu çoktan seçmeli paradigmada bir de paradoks söz konusudur; ö¤-
renci do¤ru cevab› bilmese de do¤ru seçene¤i iflaretleme 0.20 oran›nda bir flansa sahiptir. Yani ö¤rencinin test pu-
an›na flans baflar›s› olarak da adland›r›lan bir puan kar›flmaktad›r ve bu durum testin puanlama geçerli¤ini düflür-
mektedir. Gulliksen (1950) bu duruma iliflkin bir çözüm önerisi sunmufltur: Bu yaklafl›m, ö¤rencinin test puan› el-
de edildikten sonra flans baflar›s›na göre bu puan›n düzeltilmesi fleklindedir ve bu yaklafl›ma göre, ö¤rencinin test
puan› artt›kça flans baflar›s› azalmakta ya da test puan› azald›kça flans baflar›s› artma e¤ilimi gösterdi¤i ilkesi üzeri-
ne kuruludur. Bu yaklafl›ma yönelik elefltiriler iki boyutta yo¤unlaflmaktad›r, a) bu düzeltme ifllemi “atma” (chan-
ce) ile “tahmin etme” (guessing) aras›ndaki fark› yok saymaktad›r ve b) 5 seçenekli maddelerden oluflan bir testte
3 do¤ru ve 20 yanl›fl› olan ö¤rencinin -2 puan almas›na neden olacakt›r. 

Baflar› testlerinde ö¤rencilerin ölçülmek istenilen gerçek puan›na iliflkin en iyi kestirim yöntemleri (test puan-
lama yöntemleri) olmaya aday birçok kestirim yöntemi önerilmifltir. Bu çal›flmada bu kestirim yöntemlerinden ba-
z›lar› ile ülkemizde (özellikle ÖSYM taraf›ndan) uygulanan flans baflar›s›ndan ar›nd›r›lm›fl kestirim yöntemi ele al›na-
rak performanslar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Araflt›rmaya konu gerçek puan kestirim yöntemleri s›ras›yla; klasik test kura-
m›na dayal› a) a¤›rl›ks›z test puanlar›, b) a¤›rl›kl› test puanlar›, bunun yan› s›ra madde-yan›t kuram›ndan elde edi-
len c) iki parametreli modelden elde edilen test puanlar› ve son olarak konjenerik test kuram›na dayal› d) faktör
analitik modelden elde edilen test puanlar›d›r. 

Araflt›rman›n uygulama bölümünde veri kümesi olarak; a) 2009 y›l›nda MEB Ortaö¤retim Kurumlar› için uy-
gulanan Seviye Belirleme S›nav›’na (SBS) giren ö¤rencilerin madde puanlar› ve b) bu ö¤rencilerin ilgili y›llardaki
akademik Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki okul baflar› ortalamas› ele al›nm›flt›r. Bu
s›navdaki Türkçe alt testinden elde edilen ve araflt›rma kapsam›nda ele al›nan test puanlar› hesaplanarak ö¤renci-
lerin puanlar› Yüksekö¤retime Geçifl S›navlar›’na (YGS) benzetilmifltir. Bu araflt›rmada öncelikle ö¤rencilerin yu-
kar›da aç›klanan test puanlama yöntemlerine göre SBS Türkçe test puanlar› elde edilerek s›ra say›lar› korelâsyo-
nu ile s›ralama farkl›l›klar› incelenmifltir. Daha sonraki aflamada ise, ö¤rencilerin SBS’ndaki Türkçe puanlar›n›n
yan› s›ra Türkçe, fen bilgisi ve sosyal bilgiler puan türleri de hesaplanarak her bir ö¤rencinin YGS puanlar› hesap-
lanm›flt›r. Bu aflamada farkl› test puanlama türleri ile hesaplanan ö¤rencilerin Türkçe test puanlar› yine ö¤renci-
lerin okul baflar› puanlar› ile uygunluk geçerli¤i kapsam›nda korelâsyonlar›na bak›larak tart›fl›lm›flt›r.

Klasik Test Kuram› ve Test Puanlar›

E¤itimde genellikle ölçülmek istenilen e¤itimsel-psikolojik yap›lard›r bu yap›lar do¤rudan gözlenemedi¤i için
ö¤rencilerin gözlenebilir performanslar›ndan kestirilir. Bu nedenle temel ölçme kuramlar›ndan olan klasik test ku-
ram› gözlenen performans (test ya da madde puan›) ile ölçülmek istenilen e¤itimsel-psikolojik düzey (gerçek pu-
an) aras›ndaki do¤rusal bir ba¤›nt›y› ön plana ç›kar›r. Bu ba¤›nt›da test puan› gerçek puan›n bir kestiricisidir ve bu
gözlenen puanlara hata kar›fl›r.

Burada X; test puan›, θ; ölçülmek istenilen gerçek puan ve E ise hata puan›d›r.
Bu do¤rusal ba¤›nt›n›n varyans›;

fleklindedir ve bu ba¤›nt›n›n gücünü gösteren güvenirlik indeksi (reliability index) ifadesi Eflitlik 3’te verilmifltir
(Lord & Novick, 1968).

Ancak burada θ do¤rudan gözlenemedi¤i için paralel ölçmelerden yararlan›larak gelifltirilmifl KR-20, Cron-
bach alfa, McDonald omega gibi güvenirlik katsay›lar› kullan›l›r. Eflitlik 1’deki ba¤›nt›da test puanlar›n›n gerçek
puanlara eflit olmas›n›n tek koflulu Rx=1 olma durumudur ki (Charter & Feldt, 2001) bu pratikte olanaks›z gibi gö-
zükmektedir. 
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Eflitlik 3’deki ifadeyi yeniden ele ald›¤›m›zda 

Burada SHe, ölçmenin standart hatas› ve SSx ise test puanlar›n›n standart sapmas›d›r. Eflitlik 4 sayesinde her-
hangi bir ö¤rencinin test puan›n›n (Xj) güven aral›¤› elde edilebilir.

Klasik Test Kuram›na Dayal› Madde ve Test Puanlama Yöntemleri
Bir test maddelerden oluflur ve dolay›s›yla test puanlar› da özünde madde puanlar›n›n birer fonksiyonudur ve

gerek test puanlar›n›n gerekse madde puanlar›n›n amac› da ö¤rencinin ölçülmek istenilen biliflsel yeterli¤ini yan-
s›z bir flekilde kestirebilmektir. Klasik test kuram› eflit madde güçlü¤ü ve eflit ay›rtedicilik de¤erleri söz konusu ol-
mak üzere test puanlar›n›n do¤rusal bileflimini;

fieklinde yaz›l›r. Burada Xj; j. ö¤rencinin test puan›, Xi; i. madde puan›n› ve k ise madde say›s›n› göstermektedir.
Eflitlik 6’da tan›mlanan X için, a¤›rl›ks›z test puan› ya da Bernoulli a¤›rl›kland›rmal› test puan› olarak adland›r›l-
maktad›r (Rotou, Headrick, & Elmore, 2002). Ancak Birnbaum (1968) pratikte eflit ay›redicilik de¤erlerine sahip
maddelere ulaflman›n zorlu¤u nedeniyle Eflitlik 6 ile verilen ifade yerine madde ay›rt edicilik de¤erlerine göre a¤›r-
l›kland›r›lm›fl yeni bir test puanlama yöntemi önermifltir.

Burada wi, i. maddenin ay›redicilik de¤eridir ve bu de¤er Birnbaum (1968) taraf›ndan nokta çift serili korelas-
yon katsay›s›n› önermektedir.

Bu formülde Rnçk(i), i. madde ay›redicili¤ini ve pi ise i. maddenin güçlük indeksini göstermektedir.
A¤›rl›ks›z test puanlama da maddelerin özelliklerine yer verilmez iken Birnbaum (1968) Eflitlik 7’de verilen ba-

¤›nt› ile k›smende olsa test puanlar›n›n hesaplanmas›nda maddenin karakteristik özelliklerine yer vermifltir. Ancak
klasik test kuram› üzerine kurulu birçok test puanlama yöntemi olmas›na karfl›n bu araflt›rmada ek olarak iki test
puanlama yöntemine yer verilmifltir. Bunlar s›ras›yla a) Kelley (1947) taraf›ndan önerilen regresyon modeline da-
yal› ve b) Gulliksen (1950) taraf›ndan önerilen flans baflar›s›ndan ar›nd›r›lm›fl test puanlama yöntemleridir. 

Burada X, Eflitlik 6’da verilen a¤›rl›ks›z test puanlan›d›r. fians baflar›s›na göre düzeltilmifl a¤›rl›ks›z test puan-
lar› yöntemi ise;

Burada Y, yanl›fl iflaretlenen madde say›s› ve C ise çeldirici say›s›d›r. (Detaylar için bkz. Baykul, 2000) 
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Madde-Yan›t Kuram›na Dayal› Madde ve Test Puanlama Yöntemleri

Klasik test kuram› ö¤rencilerin test performanslar›n› belirlerken ya Eflitlik 6’da oldu¤u gibi arac› de¤iflkenlerden
ar›nd›r›lm›fl bir flekilde ya da Eflitlik 7’de oldu¤u gibi k›smen de olsa madde özelliklerinden yararlanmaktad›r. Ancak
Thurstone (1925) bir ö¤rencinin test performans hem madde özelliklerinden (item characteristics) hem de ö¤renci-
nin özelliklerinden (person characteristics) etkilendi¤ini ifade ederek bu de¤iflkenlere göre madde-yan›t kuram›n›
önermifltir (Lord & Novick, 1968). Thurstone (1920) bu kuram› birikimli normal da¤›l›ma göre modellemifltir.
Rasch (1960) ise bunu üstel da¤›l›ma göre yeniden modelleyerek bir parametreli MYK modelini önermifltir. Bu mo-
delde ö¤rencinin özellikleri, θ, ve madde özelliklerinden ise sadece madde güçlük parametresine, b, yer verilmifltir.

Burada Pi(θj), j. yeterlik düzeyine (gerçek puana) sahip bir ö¤rencinin i. maddeyi do¤ru yan›tlama olas›l›¤›n›
vermektedir. Birnbaum (1968) bu modele ikinci bir madde parametresi (a, madde ay›redicilik parametresi) ekle-
yerek iki parametreli MYK modelini üretmifltir.

Üç parametreli MYK modelinde ise Eflitlik 11’deki modele 3. parametre olarak flans parametresi (c) eklenmifltir.

Madde-yan›t kuram›ndaki do¤rusal olmayan bu ba¤›nt›lar, j. ö¤rencinin i. maddeyi do¤ru yan›tlama olas›l›¤›-
n› üretmektedir, ilgili ö¤rencinin test puan›n› elde etmek için ise;

ba¤›nt›s›ndan yararlan›l›r. 

Konjenerik Test Kuram›na Dayal› Madde ve Test Puanlama Yöntemleri

Madde-yan›t kuram› ö¤rencinin özelli¤i (θ) ile maddenin özelliklerini (a, b ve c) bir arada kullanmaktad›r.
KTK ise ö¤rencinin özelliklerini göz ard› ederek madde özelliklerinden madde güçlük de¤erinin 0.5 komflulu¤un-
da olmas› öngörülür. Bu yaklafl›m a¤›rl›kland›r›lm›fl madde puanlar› yaklafl›m› (Eflitlik 7) ile afl›lmaya çal›fl›lm›fl an-
cak ö¤renci özelliklerini modele katmak ancak KTK’n›n uzant›s› olan konjenerik test kuram› (KonTK) ile olanak-
l› olmufltur. Ancak model çözümlemesi yerini faktör analitik modeline b›rakm›flt›r. Herhangi bir maddenin kon-
jenerik test kuram›na göre elde edilmesi

fleklindedir. Burada μi; i. maddenin ortalamas› (güçlük de¤eri), λi; i. maddenin ençok olabilirlik yöntemi ile elde
edilmifl faktör yük de¤eri, F; ortak faktör ve E ise hata terimidir. Ancak bu de¤er gözlenen veriler için geçerlidir,
bu ba¤›nt›n›n kestirim biçimi ise;

tan›mlanmaktad›r. McDonald (1999) bu ba¤›nt›y› Eflitlik 8’de verilen Kelley regresyon yaklafl›m›na uyarlayarak
yeni bir test puan› yöntemi önermifltir:
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Burada ψi2, i. maddenin tekil varyans› (unique variance) göstermektedir.

Yöntem
Bu çal›flmada çoktan seçmeli test maddelerine iliflkin ö¤renci performanslar›n›n puanlama (test puanlama) yön-

temleri ele al›narak bir karfl›laflt›rma yap›lm›flt›r. Öncelikle ele al›nan test puanlama yöntemleri:
• Klasik test kuram›na dayal› a¤›rl›ks›z test puanlar› (Eflitlik 6)
• Klasik test kuram›na dayal› a¤›rl›kl› test puanlar› (Eflitlik 7)
• Klasik test kuram›na dayal› Kelley regresyon test puanlar› (Eflitlik 8)
• Klasik test kuram›na dayal› flans baflar›s›ndan ar›nd›r›lm›fl test puanlar› (Eflitlik 9)
• Madde-yan›t kuram›na dayal› 2 parametreli model test puan› (Eflitlik 13)
• Madde-yan›t kuram›na dayal› 3 parametreli model test puan› (Eflitlik 13)
• Konjenerik test kuram›na dayal› faktör analitik model test puan› (Eflitlik 13)

Veri Kümesi

Bu karfl›laflt›rmalar kulan›lan veri kümesi; 2009 y›l›ndaki uygulanan Ortaö¤retim Kurumlar› Seviye Belirleme
S›nav›’na giren 32568 ö¤rencinin Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilgiler alt testlerindeki maddelere ver-
dikleri yan›tlardan oluflmaktad›r. Bu veri kümesi seçkisiz olarak belirlemek yerine Ankara’da ö¤renim gören ve s›-
navda A kitapç›¤›n› kullanan ö¤rencilerden oluflmufltur.[1] Bunun nedeni ise sonuçlar›n ÖSYM’deki puan hesapla-
malar›nda kullan›lan a¤›rl›kl› ortaö¤retim baflar› puan›na (AOBP) ulaflabilmek içindir. Bilindi¤i gibi, ÖSYM,
AOBP hesaplarken okul verilerini de kullanmaktad›r. 

Ayn› zamanda bu ö¤rencilerin ortaö¤retim kurumlar›ndaki Türkçe dersindeki karne notlar› da uygunluk ge-
çerli¤i kapsam›nda çözümlemelerde kullan›lm›flt›r. Bunun için bu karne puanlar›n güvenilir ve geçerli ölçme araç-
lar›yla yap›ld›¤› bu araflt›rman›n en önemli say›tl›s›d›r.

Veri Çözümlemesi

Araflt›rman›n amac›na yönelik olarak, araflt›rmaya konu olan 7 farkl› test puanlama yöntemi özellikle Türkçe
ve matematik alt testleri için elde edilmifl ve bu 7 farkl› test puanlar›n a) öncelikle Spearman s›ra say›lar› korelas-
yon de¤erleri elde edilmifl ve daha sonra b) karfl›laflt›rmalar› uygunluk geçerli¤i için her bir test puan› ile ilgili alt
test için karne notlar› aras›ndaki regresyon de¤erleri elde edilmifltir. Basit do¤rusal regresyon modellerinde örne-
¤in Türkçe testinde elde edilen test puan› ba¤›ml› de¤iflken, ö¤rencilerin karne notlar› ise ba¤›ms›z de¤iflken ola-
rak elde edilmifltir. Bu modellerin çözümlenmesinde elde edilen standartlaflt›r›lm›fl regresyon katsay›lar›n›n de¤er-
leri (korelasyon) rapor edilmifltir. 

Test puanlar› için yap›lan bu uyum karfl›laflt›rmalardan sonra ÖSYM puan hesaplama modelleri kullan›larak
önce AOBP ve sonra da ö¤rencilerin YGS[2] puanlar› elde edilmifltir. Araflt›rma kapsam›ndaki her bir test puanla-
ma yöntemlerine dayal› YGS puanlar› elde edilerek bir de bu flekilde bir karfl›laflt›rmaya gidilmifltir. 

Bulgular
Araflt›rman›n bulgular bölümünde ÖSYM’nin dört alt testinin tümü yerine özellikle Türkçe alt testi ön plana

ç›kart›lm›flt›r. Veri kümesinden elde edilen bu alt testi madde özellikleri Tablo 1’de verilmifltir.
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[2] Çal›flmada Türkçe alt testi temel al›nd›¤› için YGS puan› olarak YGS-3 a¤›rl›kland›r›lmas› kullan›lm›flt›r. Detaylar› için bkz: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-
55820/h/obpaobpyonerge2010.pdf.



Burada; a; madde yan›t kuram›ndan elde edilen madde ay›rdedicilik parametresi, b; madde güçlük parametre-
si ve c ise maddeyi flansla yan›tlama parametresidir. Di¤er yandan p, madde güçlük indisi ve Rix ise madde ay›rt
edicilik indisidir. Son olarak λ ise madde-faktör ba¤›nt›s›n› veren faktör yükünü göstermektedir. Bu üç modelden
en kat› varsay›ma sahip olan madde-yan›t modelidir ve bu varsay›mlar özellikle tekboyutluluk ile yerel ba¤›ms›z-
l›kt›r. Ancak istatistiksel iliflkilerden dolay› tekboyutluluk varsay›m› gerçeklendi¤inde yerel ba¤›ms›zl›k varsay›m›
da gerçeklendi¤i (Hambleton ve Swaminathan, 1985) için araflt›rmada ele al›nan veri kümesinin tekboyutlulu¤u
s›nanm›flt›r. Bu nedenle Türkçe alt testindeki 21 maddeye iliflkin madde puanlar›n›n tetrakorik korelasyon üzeri-
ne kurulu temel bileflenler analizinden elde edilen özde¤erler elde edilmifl ve tekboyurluluk indisi (birinci özde¤e-
rin ikinci özde¤ere oran›) elde edilmifltir.

Buna göre birinci özde¤er 6,48 ve ikinci özde¤er 1,08 oldu¤u için tekboyutluluk indisi 6,00 olarak edilmifltir
ve tekboyutluluk için gerekli olan 4,00 de¤erinden büyük oldu¤u için veri kümesinin tekboyutlu oldu¤u karar›na
ulafl›lm›flt›r (fiekil 1).

Araflt›rma kapsam›ndaki 36,568 ö¤rencinin yedi farkl› test puanlama yöntemi ile elde ettikleri puanlar aras›n-
daki parametrik olmayan Spearman s›ra say›lar› korelasyon de¤erleri Tablo 1’de vermifltir. Bu korelasyon de¤er-
leri ö¤rencilerin s›ralamas›ndaki uyumu göstermektedir. E¤er iki puanlama yöntemi aras›ndaki korelasyon 1,000
olursa (mükemmel uyum) her iki puanlama türü ö¤rencileri ayn› flekilde s›ralamakta oldu¤u fleklinde yorumlana-
bilir. Buna göre A¤›rl›ks›z test puan› (Eflitlik 6) ile Kelley regresyon yöntemi (Eflitlik 8) ile elde edilen test puan-
lar› aras›nda mutlak bir uyum söz konusudur. Ancak ÖSYM taraf›ndan kullan›lan flans baflar›s›ndan ar›nd›r›lm›fl
test puanlama yöntemini (Eflitlik 7) ele ald›¤›m›zda; Tablo 2’de fiBP olarak gösterilen bu test puanlar› ile a¤›rl›k-
s›z test puanlar› aras›nda 0,997 uyum söz konusudur. Di¤er bir ifade ile her 1000 ö¤rencide 3 ö¤renciyi farkl› fle-
kilde s›ralamaktad›r. Yine flans baflar›s›ndan ar›nd›r›lm›fl test puan›; her 1,000 ö¤rencide, 2 parametreli madde-ya-
n›t kuram› ve konjenerik test kuram›na göre elde edilen test puanlar›na göre 16 ö¤renciyi farkl› s›ralamaktad›r.
Tablo 2’de en uyumsuz puanlama yöntemi olarak flans baflar›s›ndan elde edilen test puanlar› görülmektedir.

Test puanlama yöntemlerindeki bu ba¤›l de¤erlendirmenin ard›ndan bu puanlar ile ö¤rencilerin ortaö¤retim
Türkçe baflar› notlar› regresyon çözümleme sonuçlar› fiekil 2’de gösterilmifltir.
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Tablo 1: Türkçe alt testindeki maddelerin psikometrik özellikleri.

Maddeler MYK-2P MYK-3P KTK KonTK
ai bi ai bi ci Pi Rix λi

1 0,561 -0,422 0,888 0,251 0,261 0,582 0,450 0,395
2 0,561 -1,106 0,846 -0,175 0,356 0,708 0,424 0,372
3 0,340 -0,562 0,380 -0,136 0,113 0,575 0,346 0,266
4 0,904 -0,852 0,970 -0,696 0,086 0,713 0,533 0,519
5 0,463 -0,792 0,489 -0,589 0,071 0,633 0,400 0,339
6 0,407 -2,219 0,413 -2,034 0,079 0,802 0,314 0,260
7 0,718 -0,426 0,881 -0,111 0,141 0,597 0,510 0,474
8 0,397 0,231 0,425 0,392 0,048 0,464 0,377 0,307
9 0,654 -0,872 0,731 -0,578 0,134 0,684 0,468 0,428
10 0,577 -0,249 0,801 0,229 0,189 0,549 0,460 0,407
11 0,583 -0,647 0,710 -0,212 0,174 0,629 0,452 0,404
12 0,306 0,442 0,321 0,601 0,038 0,446 0,328 0,245
13 0,741 -0,354 0,954 -0,015 0,154 0,582 0,518 0,484
14 0,907 -0,595 1,157 -0,273 0,166 0,652 0,548 0,536
15 0,815 -0,776 0,871 -0,624 0,077 0,686 0,518 0,496
16 0,075 13,015 1,243 2,750 0,146 0,162 0,114 0,021
17 0,600 -0,251 0,653 -0,079 0,068 0,551 0,472 0,423
18 0,585 0,428 1,231 0,800 0,194 0,412 0,453 0,397
19 1,215 -1,381 1,307 -1,217 0,139 0,853 0,495 0,497
20 0,338 0,241 0,608 1,061 0,251 0,468 0,342 0,258
21 0,776 0,039 0,952 0,237 0,091 0,488 0,532 0,493



fiekil 2’de verilen ortaö¤retim Türkçe baflar› puanlar› ile ö¤rencilerin yedi farkl› test puanlar› üzerindeki stan-
dartlaflt›r›lm›fl regresyon katsay›lar›na göre Türkçe baflar› puanlar› ile en iyi uyumu gösteren test puanlar›n›n s›ra-
s›yla madde-yan›t kuram› ile konjenerik test kuram›ndan elde edilen test puanlar› oldu¤u görülmektedir. Bunlar›n
d›fl›nda dikkat çeken bir di¤er sonuç ise a¤›rl›kland›r›lm›fl madde puanlar›ndan elde edilen (Eflitlik 7) test puanla-
r› aras›ndaki uyumun da yüksek oldu¤u görülmektedir. Bu sonuç Tablo 3’te verilen belirtme katsay›lar›nda daha
iyi görülmektedir:

Ö¤rencilerin Türkçe karne notlar›, a¤›rl›kl› test puan›, madde-yan›t kuram›na dayal› 2 ve 3 parametreli mo-
delden elde edilen test puanlar› ile konjenerik test kuram›na dayal› test puanlar›n›n %52’sini aç›klamaktad›r. Di-
¤er taraftan Türkçe karne notlar›, klasik test kuram›na dayal› a¤›rl›ks›z test puanlar›, flans baflar›s›ndan ar›nd›r›l-
m›fl test puanlar› ve Kelley regresyonundan elde edilen test puanlar›n›n %50’sini aç›klamaktad›r. 

Son olarak; flu ana kadar yap›lan ifllemler ö¤rencilerin test puanlar›na iliflkin bulgulara dayand›r›lm›flt›r. ÖSYM
ö¤rencilerin bu test puanlar›ndan AOBP gibi d›flsal de¤iflkenlerden s›nav (YGS) puanlar› üretmektedir. Bu arafl-
t›rmada ayr›ca ö¤rencilerin her bir madde puan›na göre YGS puanlar› elde edilerek s›ralama korelasyonlar› ince-
lenmifltir (Tablo 4).
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Tablo 2: Test puanlar› aras›ndaki s›ra say›lar› korelasyon de¤erleri.

A¤›rl›ks›z A¤›rl›kl› fiBP Kelley MYK-2P MYK-3P KonTK 

A¤›rl›ks›z 1,000
A¤›rl›kl› 0,995 1,000
fiBP 0,997 0,992 1,000
Kelley 1,000 0,995 0,997 1,000
MYK-2P 0,987 0,997 0,984 0,987 1,000
MYK-3P 0,985 0,995 0,982 0,985 0,999 1,000
KonTK 0,987 0,997 0,984 0,987 1,000 0,998 1,000

Özde¤erlerin Saç›l›m›

Özde¤erler

8

7

6

5

4

3

2

1

0

fiekil 1: Veri kümesinin özde¤er saç›l›m›.



Buna göre; AOBP ile elde edilen YGS puanlar› aras›ndaki korelasyonlar›n Tablo 2’deki korelasyon de¤erleri-
ne göre az da olsa bir yükselme gözlendi¤i, ayn› zamanda puan türleri aras›ndaki uyumu çok azda olsa art›rd›¤›
gözlenmifltir.

Sonuç ve Tart›flma
Bu araflt›rmada 7 farkl› test puanlama yöntemi ele al›narak karfl›laflt›rmal› olarak incelenmifltir. Araflt›rmada ön

plana ç›kan en önemli bulgu; a¤›rl›kl› test puan›, madde-yan›t kuram›na dayal› 2 ve 3 parametreli ve de son olarak
konjenerik test kuram›na dayal› test puanlar›n›n kendi aralar›nda çok yüksek uyum gösterdi¤i ortaya ç›km›flt›r. Bu

H. Yurdugül, H. At›lgan
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A¤›rl›ks›z

A¤›rl›kl›

fians Baflar› D.

Kelley Regresyon

MYK-2P

MYK-3P

Konjenerik TK

ω=0,709

ω=0,718

ω=0,710

ω=0,709

ω=0,721

ω=0,724

ω=0,720

Ortaö¤retim
Türke Baflar›s›

fiekil 2: Ortaö¤retim Türkçe baflar› puanlar›n›n test puanlar› üzerindeki standartlaflt›r›lm›fl regresyon katsay›lar›.

Tablo 3: Ortaö¤retim Türkçe baflar› puanlar›n›n test puanlar›n› aç›klama
oranlar›.

Belirtme katsay›s› (R2)

A¤›rl›ks›z 0,50
A¤›rl›kl› 0,52
fiBP 0,50
Kelley 0,50
MYK-2P 0,52
MYK-3P 0,52
KonTK 0,52

Tablo 4: YGS puanlar› aras›ndaki s›ra say›lar› korelasyon de¤erleri.

A¤›rl›ks›z A¤›rl›kl› fiBP Kelley MYK-2P MYK-3P KonTK 

A¤›rl›ks›z 1,000

A¤›rl›kl› 0,996 1,000

fiBP 0,997 0,992 1,000

Kelley 1,000 0,996 0,997 1,000

MYK-2P 0,989 0,997 0,985 0,987 1,000

MYK-3P 0,989 0,996 0,984 0,987 1,000 1,000

KonTK 0,989 0,998 0,984 0,987 1,000 1,000 1,000



test maddelerinin ortak özellikleri ise maddelerin psikometrik özelliklerinin puanlamada birer etken olarak kulla-
n›ld›¤› yöntemlerdir. Kald› ki; madde-yan›t kuram›na dayal› 2 ve 3 parametreli ve konjenerik test kuram›na daya-
l› test puanlar›n›n mutlak bir uyumu söz konusudur; bu test puanlama yöntemleri puanlamalara madde özellikle-
rinin yan› s›ra ö¤rencinin yeterlik düzeylerini de puanlamaya katmas›d›r. Bu sonucu daha aç›k hale getirmek için
bir örnek verilebilir; bir A maddesi ele al›ns›n ki, s›nava giren her 10 kifliden sadece 1’i do¤ru yan›tlam›fl olsun; yi-
ne bir B maddesi ele al›ns›n ki bu maddeyi de her 10 kifliden 9’u do¤ru yan›tlam›fl olsun. Klasik test kuram›na da-
yal› test puanlama yöntemlerinde her iki maddede eflit düzeyde puanlanmaktad›r. Ancak bu da puan gruplar›na gö-
re ö¤renci yeterliklerinin sa¤lam kestirilmesini engellemektedir. Bu nedenle; puanlama da maddenin ve ö¤renci-
nin özelliklerini puanlama yöntemine dahil eden yöntemlerin ö¤renci puanlar›n› daha iyi kestirdi¤i düflünülebilir.
Ö¤rencilerin ortaö¤retimdeki baflar› puanlar›na göre de en iyi test puanlama yönteminin ise madde-yan›t kuram›-
na dayal› 3 parametreli model oldu¤u görülmektedir. Bu modelin özel bir yan› ise madde ve ö¤renci özellikleri-
nin yan› s›ra maddeyi flansla yan›tlama olas›l›¤›n› da modele dahil etmesidir. Bilindi¤i gibi; ÖSYM, çoktan seçme-
li testleri bir paradoksu olan maddeyi flansla do¤ru yan›tlama olas›l›¤›n› dikkate alarak test puanlar›n›n flans pua-
n›ndan ar›nd›r›lm›fl test puanlama yöntemini kullanmaktad›r. Di¤er yandan madde-yan›t kuram›na dayal› 3 para-
metreli modeli de bu kayg›y› gözetmektedir. Ancak her iki test puanlama yöntemi aras›ndaki uyumsuzluk düzeyi;
her 1000 ö¤renciden 16’s›n› yanl›fl s›ralamaktad›r (bkz. Tablo 2- fiBP ile MYK-3P korelasyonu).

Burada ele al›nan klasik test kuram› üzerine kurulu test puanlama yöntemlerinin önemli bir özelli¤i ise hesap-
lama ve aç›klama kolayl›¤›d›r. Ancak madde-yan›t kuram›na ve konjenerik test kuram›na dayal› test puanlamalar
kompleks model çözümlemeleri gerektirdi¤i için bu denli yayg›n kullan›lmamaktad›r. Bununla birlikte, bu komp-
leks modellerin çözümlenmesinde bilgisayarlar kullan›lmaktad›r. Özellikle GRE, SAT ve TOEFL gibi s›navlar bi-
reysellefltirilmifl s›navlar olarak tasarlanm›fl ve test puanlar›n›n çözümlenmesinde madde-yan›t kuram› kullan›l-
maktad›r. Ülkemizde de grupla test uygulamas› yerine uygulama kolayl›¤› ve ö¤renci yeterliklerini daha sa¤lam
kestirimi amac›yla bu tür bireysellefltirilmifl bilgisayar testleri tasarlan›p var olan s›navlar yerine kullan›labilir.
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Özet

Ülkemizin yüksekö¤retim tarihinde Mimarl›k E¤itimine ö¤renci al›m› için farkl› seçme yöntemleri uygulan-
m›flt›r. Mimarl›k disiplini kültürel birikim, sanatsal duyarl›l›k ve yetenek ile üç boyutlu mekân alg›s›, teknik ve sa-
y›sal bilgilerin birlikteli¤ini gerektirir. Fen Bilimleri’nin öngördü¤ü say›sal yetenek düzeyi ile Sanat ve Tasar›m
disiplinlerinin gerektirdi¤i özel yetenekler Mimarl›k Bölümlerine yerlefltirilen ö¤rencilerin seçimi için önemlidir.
Günümüzde Mimarl›k Bölümleri Sözel ve Say›sal Bölümlerden oluflan Üniversite Yerlefltirme S›navlar› ile ve Ma-
tematik Puan›na odaklanan bir ölçüt sistemiyle ö¤renci kabul etmeye bafllam›fllard›r. Bu tecrübe göstermektedir ki
matematiksel düflünce gücünün kazand›rd›¤› soyut düflünme yetene¤i mimarl›k e¤itiminde gerekli bir özellik ol-
mas›na ra¤men üç boyutlu mekânsal alg› ve tasar›ma dönük alternatifli düflünme kültürünün oluflturulmas›nda ye-
terli olamam›flt›r. Benzer problemler Mimarl›k Temel Alan›nda s›n›fland›r›lan ‹ç Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤› vb.
disiplinler için de geçerlidir. Sa¤l›k Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri bafll›klar› alt›nda kategorize edilen
Temel Alanlar ve Mesleki disiplinlere iliflkin lisans programlar›na ö¤renci kabulü esnas›nda hâlihaz›rdaki üniver-
site s›nav›ndaki ölçütler nettir. Mimarl›k, ‹ç Mimarl›k ve Peyzaj Mimarl›¤› ile birlikte di¤er sanat ve tasar›m disip-
linlerinin e¤itimine kabul edilecek ö¤rencilerin seçim süreci de ayn› netlikte oluflturulmal›d›r. Üniversite S›na-
v›’nda mekânsal alg›, sanatsal duyarl›l›k vb. konulardaki yeterlilikleri ölçen bölümlerin eklenmesi mümkündür. Bu
bildiride yukar›da ifade edilen problemlere çözümler önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Üniversite s›nav›, ö¤renci seçme, mimarl›k, iç mimarl›k, peyzaj mimarl›¤›, tasar›m.

Girifl: Mimarl›k ve Mimarl›k E¤itimi
Mimarl›k, insanlar›n çeflitli ihtiyaçlar›n› gidermek amac›yla gerçeklefltirdikleri eylemlere kabuk olufltururken

do¤al çevrenin olumsuz yönlerinden korunma ve olumlu yönlerinden faydalanma bilim ve sanat›d›r. Tarih boyun-
ca insanl›¤›n yaflam mekânlar›n›n tasar›m ve inflas›n› gerçeklefltirmifl olan mimarl›k toplumlar›n yaflam kalitesini
belirleyen ve evrensel öneme sahip bir meslektir (Rasmussen, 2009). Mimarl›k, tarih boyunca sanatsal yetenek ile
teknik ve say›sal bilgilerin birlikteli¤ini gerektiren bir disiplin olmufltur. 

Mimarinin hem sanat hem de bilim olma durumu mimarl›kla ilgili en erken tarihsel kaynaklardan biri olan Ro-
mal› Mimar Vitruvius’a (M.S. 1. yy.) ait “Mimarl›k Üzerine On Kitap” adl› eserde de belirtilmektedir (Vitruvius,
1960). Vitruvius mimarl›¤›n sahip olmas› gereken üç kofluldan bahseder: Utilitas (‹fllevsellik, kullan›fll›l›k), Firmi-
tas (sa¤laml›k, dayan›kl›l›k), Venustas (estetik, güzellik). “Sa¤laml›k” yap› bilgisi ve teknoloji boyutunu, “güzellik,”
estetik duyarl›l›¤›, “ifllevsellik” ise sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar hakk›nda bilgi sahibi olmay› gerektirir. Bu üç ilke
tarih boyunca mimari yap›lar›n de¤erlendirme ölçütleri olarak görülmüfl ve mimari yap›tlar›n üçünü de sa¤lamas›
esas al›nm›flt›r. 

1667

Mimarl›k E¤itimi Kapsam›nda Orta Ö¤retimden
Yüksekö¤retime Geçifl ‹çin Öneriler

Yrd. Doç. Dr. ‹brahim Bak›r, Yrd. Doç. Dr. Kemal Reha Kavas, Arfl. Gör. Hacer Mutlu Danac›
Akdeniz Üniversitesi, G. S. F. Mimarl›k Bölümü, Kampus 07058 Antalya, Türkiye

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XII / Sayfa 1667-1674



Melez bir bilgi kategorisine sahip olan mimarl›kta e¤itimin nas›l olmas› gerekti¤i tarih boyunca sorgulanm›fl-
t›r (Kostof, 1977). Mesleki e¤itim mimarl›¤›n çok boyutlulu¤una karfl›l›k verecek biçimde tasarlanmal›d›r (Al &
Teymur, 1997 ve Gürsoy, 2004). Özellikle iletiflim imkânlar›n›n artt›¤› ve bilginin h›zl› ve sürekli bir biçimde de-
¤iflti¤i günümüzde “bilgi toplumu” paradigmas› vurgulanmaktad›r (Mattelart, 2004 ve Gültan, 2003). Bu ba¤lam-
da mimarl›k mesle¤inin altyap›s›nda yer alan bilginin evrensel de¤eri daha da öne ç›km›flt›r (Alexander, 1979 ve
Habraken, 2000 ) Yüksekö¤retim kurumlar› mesle¤i evrensel düzeyde icra etme yetki ve kabiliyetlerine sahip pro-
fesyonelleri yetifltirmeyi hedeflemektedirler. 2000’lerden itibaren dünya yüksekö¤retimi gündemine oturan Bo-
logna Süreci ile ulusal ve uluslar aras› ölçeklerde tan›mlanabilir mesleki yeterlilikler ve akreditasyon süreçleri yü-
rürlü¤e girmifltir. 

Bu akreditasyon ölçütleri uyar›nca ülkemizde YÖK ve M‹AK (Mimarl›k Akreditasyon Kurulu) taraf›ndan ta-
n›mlanan Mimarl›k Mesleki Yeterlilikleri Mimarl›k ö¤rencisinden üç boyutlu mekânsal alg›, verilerden hareketle
problem çözme yetisi, teknik bilgi vb. Fen Bilimlerine dönük yetkinlikler, ayr›ca tarih, kültür ve toplum ile ilgili
Sosyal Bilimlere dönük yetkinlikler beklemektedir. Bu süreçte mimarl›k e¤itiminin çok yönlülü¤ü vurgulanm›flt›r
(Ak›nc›türk, 2001; Ayt›s, 2010 ve Seyithano¤lu, 2001).

YÖK taraf›ndan Mimarl›k Temel Alan› ve yeterliliklerin netlefltirilmesi ile mimarl›k e¤itimini, mühendislik,
güzel sanatlar vb. disiplinlerin e¤itiminden ay›ran özgünlükler de belirginleflmifltir. Dolay›s›yla Mimarl›k Temel
Alan› ile iliflkili olan Mimarl›k, ‹ç Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤› ve fiehir – Bölge Planlama Bölümleri kapsam›nda
ortaö¤retimden yüksekö¤retime geçiflte güncel geliflmeler ile uyumlu düzenlemeler gereklidir. Çal›flmam›zda ön-
celikle mimarl›k e¤itiminde ö¤renci seçiminin tarihsel altyap›s› özetlenmifl ve güncel ihtiyaçlar ›fl›¤›nda bu alan
için yeni bir öneri sunulmufltur.

Türkiye’de Mimarl›k Ö¤rencisi Seçme Sistemi: Tarihçe ve Sorunlar
Tarihçe
Mimarl›k e¤itimimiz Osmanl› yönetim sisteminde Bat›’y› takip eden reformlar›n yo¤unlaflt›¤› 19. yy.’a kadar

büyük bir de¤iflikli¤e u¤ramam›flt›r. ‹mparatorluk inflaat sisteminde mimar›n e¤itimi tamamen uygulamaya dönük
ve usta – ç›rak iliflkilerinde temellenen bir süreçti. Mimaride Osmanl› ‹mparatorlu¤u merkezi otoritesi kendi için-
de mesleki bir hiyerarfliye sahip “Hassa Mimarlar Oca¤›” taraf›ndan temsil edilmekteydi. Osmanl› gelene¤inde mi-
marl›k e¤itimi askeri e¤itimle bütünleflmifl bir biçimdeydi. Devflirme usulü ile ‹mparatorluk co¤rafyas›ndan topla-
nan “acemi o¤lanlar” askerli¤in gere¤i olarak inflaat ifllerinde çal›fl›rlar ve Yeniçeri unvan› kazand›klar›nda gerekli
yetkinli¤e sahip olabilirlerse Mimarlar Oca¤›na kabul edilerek uygulamal› bir geliflim sürecine bafllarlard› (Tök-
meci, 2003, pp. 43-45). 

Tarihsel veriler, Fransa gibi Bat› ülkelerinde de Osmanl›’dakine benzer mimarl›k e¤itimi sisteminin uygulan-
d›¤›n› göstermektedir. 1671’de Fransa Kraliyet Mimarl›k Akademisi’nin kurulmas› mimarl›k mesle¤inin askeri
hizmetlerden ba¤›ms›zlaflmas› yolunda önemli bir ad›m olarak görülebilir. III. Selim Dönemi’ndeki Nizam-› Ce-
did hareketi kapsam›nda Bat›’dan getirilen uzmanlarca Askeri Kara Mühendishanesi kurulmufltur (1795). II. Mah-
mut Dönemi’nde Hassa Mimarlar Oca¤› mensuplar›n›n bu kurumun s›navlar›na tabi tutulmas›yla mimarimizde
uygulama d›fl›nda kuramsal ders zorunlulu¤u getirilmifl oldu (1801) (Tökmeci, 2003, pp. 45-46). Askeri Kara Mü-
hendishanesi’nin I. Abdülmecit döneminde “savafl mühendisli¤i” ve “mimarl›k” olmak üzere iki uzmanl›k alan›na
ayr›lmas›yla (1847) Osmanl› yüksekö¤retimine Bat›l› anlamda mimari terimler girdi ve “mimarl›¤›n hem bir sanat,
hem de bir bilim oldu¤u fikri” vurguland›. Buna karfl›n mimarl›k – mühendislik aras›ndaki mesleki farklar henüz
net bir flekilde tan›mlanmad› (Tökmeci, 2003, pp. 47-48). 

II. Abdülhamit Dönemi’nde Frans›z Güzel Sanatlar Akademisi sistemini örnek alan Sanayi-i Nefise Mektebi
(1883) ve mühendislik odakl› Alman teknik okul sistemini örnek alan Hendese-i Mülkiye / Sivil Mühendislik Mek-
tebi (1884) kurulmufltur. Hendese-i Mülkiye’de 1937 y›l›nda mimarl›k ve inflaat mühendisli¤i bölümleri birbirinden
ayr›lana kadar mimarl›k ve inflaat mühendisli¤i ayn› meslek olarak kabul gördü. 1944’te ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi ad›n› alan kurumda Mimarl›k Bölümü ayr› bir Fakülte haline geldi. 1940’larda ülkemizde Mimarl›k e¤itimi sa-
dece Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan G.S.Ü.) ve ‹TÜ’de verilmekteydi. ABD ile yak›n ekono-
mik-kültürel iliflkiler çerçevesinde 1955’te Ankara’da ODTÜ’nün ilk fakültesi olarak Mimarl›k Fakültesi kuruldu. 

1960 itibar› ile ülkemizde mimarl›k e¤itimi veren dört kurum vard›: ‹DGSA (‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi – bugünkü Mimar Sinan Güzel San. Üniv.), ‹DMMA (‹stanbul Devlet Mimarl›k Mühendislik Akade-
misi, bugünkü Y›ld›z Tek. Üniv.), ‹TÜ (‹stanbul Teknik Üniversitesi) ve ODTÜ (Orta Do¤u Teknik Üniversi-
tesi). Bu okullar e¤itim felsefeleri, hedefleri, içerikleri, ö¤renci seçme sistemleri aç›lar›ndan ciddi farkl›l›klar gös-
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termekteydi. Ortak özellikleri ise kendilerine özgü e¤itim felsefelerine uygun olarak sanat ve tasar›m bilgisini öl-
çen Özel Yetenek S›navlar› ile ö¤renci kabul etmeleridir. Örne¤in 1950’lerde ‹TÜ’de s›navlar›n iki aflamal› olup,
ilk aflama klasik matematik s›nav›, ikinci aflama ise mekân alg›s›na dönük bir özel yetenek s›nav›yd›. Matematik s›-
nav› soyut düflünce ve geometriye dayal›yd›. Problem yorumlama ve alternatif çözüm üretme becerisini ölçülmek-
teydi. Özel yetenek s›nav›nda ise de¤iflik ölçekteki obje ve mekânlar ile ilintili görsel alg›, oran, orant›, çizgi ile dü-
flünme becerisi vb. ölçülmekteydi. 

1970’lerin ortalar›ndan sonra ise mimarl›k okullar›n›n akademi olarak Anadolu’ya yay›lmas›yla birlikte (Bak›r
& Kalfao¤lu, 2010) di¤er bölümlerde de oldu¤u gibi mimarl›k e¤itimi de merkezi bir sistemle yap›lmaya bafllan-
d›. Özel Yetenek sorular› ortadan kald›r›ld› ve ölçmede say›sal bölümlere a¤›rl›k verildi. Mimarl›k ve mühendislik
ö¤rencileri ayn› puan türü ile de¤erlendirildi. Bu s›navlarda mimarl›k bölümünü seçecek olan ö¤renciler Matema-
tik ile birlikte Fizik, Kimya, Biyoloji’den oluflan Fen grubu dersleri yan›nda imaj üzerinde h›zl› düflünmeyi ve bi-
çimsel iliflkiler kurmay› ölçen merkezi yetenek sorular›n› da cevaplayarak Mühendislik grubuyla birlikte puan top-
lamak durumundayd›. 

Müfredat, vizyon, e¤itim süreleri ve ö¤renci seçme sistemi aç›lar›ndan çeflitlilikler gösteren yüksekö¤retim ku-
rumlar› 1981 sonras›nda YÖK vas›tas›yla ortak bir e¤itsel çerçeve, ö¤retim süresi ve ö¤renci seçme sistemi etraf›nda
topland›. Mimarl›k Bölümlerine girifl ÖSYM Merkezi S›nav› ile sa¤land›. Bu s›nav sisteminin yürürlü¤e girmesiyle
Mimarl›k Bölümleri Sözel ve Say›sal Bölümlerden oluflan Üniversite Yerlefltirme S›navlar› ile ve Matematik Puan›-
na odaklanan bir ölçüt sistemiyle ö¤renci kabul etmeye bafllad›lar. Bu sistem günümüze kadar sürdü. 2010 y›l› itiba-
r› ile ÖSYM Merkezi S›nav›’nda MF (Matematik-Fen) puan türü ilgili disiplinlere göre dört kategoriye ayr›lm›flt›r
(Tablo 1).

Tablo 1'deki MF puan türleri s›nav›n de¤iflik bölümlerinin puan hesab›ndaki a¤›rl›k yüzdelerine göre farkl›lafl-
maktad›r (Tablo 2).

Mimarl›k bölümlerine ö¤renci seçimi için MF-4 Puan› esas al›nmaktad›r. “Mühendislik ve Teknik Program-
lar” bafll›¤›yla ele al›nan kategoride mimarl›k bölümünü seçecek ö¤rencilerin yukar›da ifade edilen a¤›rl›k yüzde-
leri ile de¤erlendirilmesi mimarl›k disiplininin çok boyutlu içeri¤ine ayk›r›d›r. 

Mimarl›k bölümlerinde ö¤renci seçme sürecinin tarihçesinden sonra mimarl›k temel alan› hakk›nda YÖK ta-
raf›ndan yap›lan güncel çal›flmalara da k›saca göz atmak faydal› olacakt›r. 

‹. Bak›r, K. R. Kavas, H. Mutlu Danac›
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Tablo 1: ÖSYM 2010 merkezi s›nav› MF puan türleri – bölüm iliflkileri.

MF Puan Türü ‹lgili yüksekö¤retim programlar› 

MF-1 Matematik a¤›rl›kl› temel bilim programlar›
MF-2 Fen a¤›rl›kl› temel bilim programlar›
MF-3 Sa¤l›k bilimleri
MF-4 Mühendislik ve teknik programlar

Kaynak: ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/.../2010_OSYS_GenelBilgiler.pdf

Tablo 2: ÖSYM 2010 merkezi s›nav› MF puan türü – test a¤›rl›klar›.

Puan Testlerin A¤›rl›klar› (% olarak)
Türü Türkçe T. Mat. Sos. B. Fen. B. Mat. Geo. Fiz. Kim. Bio.

MF-1 11 16 5 8 26 13 10 6 5
MF-2 11 11 5 13 16 7 13 12 12
MF-3 11 11 7 11 13 5 13 14 15
MF-4 11 14 6 9 22 11 13 9 5

Kaynak: www.osym.gov.tr/dosya/1-56726/h/puandag.pdf



Uluslar aras› mesleki iliflkilerin üst seviyeye ulaflt›¤› ve mesleki yeterliliklerin evrensel ölçütler ile tan›mlanma-
ya çal›fl›ld›¤› günümüzde YÖK, mesleki alanlar› tan›mlamak için ciddi çal›flmalar yapm›flt›r. Bu kapsamda Mimar-
l›k Temel Alan› ve kapsad›¤› Bilim Alanlar› Tablo 3'te gösterilmektedir.

Burada verilen Bilim Alanlar› Üniversiteler Aras› Kurul taraf›ndan Doçentlik S›navlar›’nda esas al›nan çerçe-
veyi tan›mlamaktad›r. Temel alan ayn› zamanda Mimarl›k, ‹ç Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, fiehir ve Bölge Planla-
ma Lisans Programlar›n›n ana temalar›n› da içermektedir. Dolay›s›yla bu temalar›n Ö¤renci Seçme Sistemi’nde
de verimli bir flekilde ele al›nmas› gereklidir. 

Ölçülebilir ve fleffaf standartlar temelinde bir Avrupa Yüksekö¤retim Alan› kurmay› hedefleyen Bologna Süre-
ci uyar›nca YÖK taraf›ndan tan›mlanan Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ve M‹AK (Mimarl›k Akreditasyon Kurulu)
taraf›ndan tan›mlanan Mimarl›k Temel Alan Yeterlilikleri ülkemizde Mimarl›k ve ilgili lisans programlar› mezun-
lar›n›n sahip olmas› gereken yeterlilikleri listelemektedir. Mezunlardan beklenen yetkinlikler ortaö¤retimden yük-
sekö¤retime geçiflte esas al›nacak ölçütler konusunda da fikir vermelidir. Temel alan yeterlilikleri mezunlardan
beklenenleri anlatt›¤› gibi mimarl›k e¤itimi almaya uygun ö¤rencileri seçme ölçütlerinde ve s›navdaki a¤›rl›k yüz-
delerinde de dikkate al›nmal›d›r. 

Mimarl›k Temel Alan Yeterlilikleri aras›ndan ö¤renci seçme ölçütleri için dikkate de¤er anahtar sözcükler “ko-
nuflma ve yazma, etkin okuma, yazma, dinleme ve konuflabilme), elefltirel düflünme, soru gelifltirme, soyut düflün-
me, alternatif çözüm üretme, karfl›t görüflleri de¤erlendirebilme, iyi sorgulanm›fl sonuçlara ulaflabilme ve bunlar›
benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme, grafik anlat›m, biçimsel ifade, üç boyutlu mekânsal alg› düzeyi, insan
davran›fllar›n›, fiziksel çevre ile insan aras›ndaki etkileflimi anlama yetisi, kültürel farkl›l›klar, farkl› kültürleri ka-
rakterize eden gereksinim istek, davran›fl kal›plar›, sosyal ve mekânsal örüntülerin farkl›l›¤›n› anlama becerisi,
strüktürel davran›fl ilkelerini kavrama” olarak s›ralanabilir. 

Mimarl›k disiplinin çok yönlülü¤ünü ortaya koyan Mimarl›k Temel Alan› - Bilim Alanlar› (Tablo 3) ve yuka-
r›da özetlenen Mimarl›k Temel Alan Yeterlilikleri bilgi türü olarak zengin bir yelpaze sunmaktad›r. Bu yelpaze-
nin Tablo 2’de ortaya konan MF-4 puan türü taraf›ndan do¤ru biçimde temsil edilmedi¤i düflüncesindeyiz. Bu
ba¤lamda ortaya ç›kan temel sorunlar bir sonraki bölümde özetlenerek çözüm önerileri sunulacakt›r. 

Sorunlar

Mimarl›k Hakk›nda Toplumsal Bilinç ve Ö¤renci Seçme Sistemi

Mimarl›k toplumlar›n yaflam kalitesi aç›s›ndan çok önemlidir. Ülkemizin bulundu¤u co¤rafya mimarl›k kültü-
rü aç›s›ndan eflsiz zenginliklere sahiptir. Tarihi çevre ve kültürel miras hakk›ndaki bilincin artt›r›lmas› ve bu kül-
türel mirastan ö¤renilen zaman üstü ilkeler do¤rultusunda gelece¤in tasarlanmas› mimarl›k disiplinin sorumlulu-
¤udur (Kavas, 2010). Buna karfl›n mimarl›k hakk›ndaki bilgi eksikli¤i maalesef e¤itim düzeyi gözetmeksizin toplu-
mumuzun her kesiminde hissedilmekte ve mimarl›k ile mühendislik aras›ndaki fark bilinmemektedir. Geçmiflte
mimarl›k ve inflaat mühendisli¤i bütünleflikti fakat günümüzde farkl› mesleki yeterlilikler gerektirmektedirler. Mi-
marl›k ve mühendislik disiplinlerine uygun karakter, bilgi ve donan›m altyap›s› farkl›d›r. Bu durum ortaö¤renim-
de rehberlik hizmetleri ile ö¤renci seçme sisteminde yeterli de¤erlendirilmemektedir. 

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

1670

Tablo 3: YÖK mimarl›k temel alan› kapsam›ndaki bilim alanlar›.

Mimarl›k temel alan›

Kod Bilim Alan›

801 Mimarl›k
802 fiehir ve Bölge Planlama
803 Endüstri Ürünleri Tasar›m›
804 ‹ç Mimarl›k
805 Peyzaj Mimarl›¤›

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/content/view/1060: eriflim: 15 / 11 / 2011



Çeflitli imkâns›zl›klar dolay›s›yla ortaö¤retimde rehberlik hizmetleri yeterli de¤ildir. Var olan rehberlik hiz-
metlerinin niteli¤ini kontrol eden bir mekanizma bulunmamaktad›r. Bir toplumun gelece¤ini flekillendirecek
gençlerin meslek seçimlerinde kaliteli dan›flmanl›k alamamalar› ortaö¤retimden yüksekö¤retime geçiflte ciddi bir
boflluk oluflturmaktad›r. E¤itimin bu kritik aflamas›nda kiflisel özelliklere uygun meslek seçimi konusunda yap›la-
cak hatalar gelecekte toplumun genelini etkileyecek düzeyde mesleki tatminsizlik sorunlar›na yol açmaktad›r. Her
disiplin için geçerli olan bu sorun, mimarl›k kapsam›nda da çözülmelidir.

Mimarl›¤›n mühendislik disiplinlerinden fark› konusundaki bilgisizlik ortaö¤retimin son senelerinde meslek
seçme aflamas›ndaki ö¤rencilerin hatal› tercihlerde bulunmalar›na yol açmaktad›r. Mimarl›k ve mühendislik bö-
lümlerinin ayn› puan türü üzerinden de¤erlendirilmesi de bu yanl›fl anlamalar› desteklemektedir. YÖK taraf›ndan
Sa¤l›k Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri bafll›klar›nda s›n›fland›r›lan lisans programlar›na ö¤renci seçi-
minde de¤erlendirme ölçütleri nettir. MF-1, MF-2 ve MF-3 puan türlerinin karfl›l›k geldikleri meslek gruplar›
(Tablo 1) ve bunlar›n s›navdaki a¤›rl›k yüzdeleri (Tablo 2) birbirleriyle uyumlu görünürken mimarl›¤›n mühen-
dislik dallar›yla birlikte MF-4 ile efllefltirilmesi sorunludur. 

Mimarl›k Temel Alan› Disiplinleri ve Ö¤renci Seçme Sistemi

Mimarl›k Temel Alan› uzmanlar›na (mimar, iç mimar, peyzaj mimar›, flehir ve bölge planc›s›) duyulan ihtiyaç
her geçen gün artmaktad›r. Türkiye’deki dinamik nüfus nicelik ve nitelik bak›m›ndan üst düzeyde mekânsal üre-
time ihtiyaç duymaktad›r. Gelir ve e¤itim düzeylerinin artmas› yaflam kalitesinin mekân tasar›m› üzerinden artt›-
r›lmas› konusunda beklentileri artt›rm›flt›r. Bu geliflmelere paralel olarak, gün geçtikçe cazip bir meslek halini alan
mimarl›k ile birlikte fiehir ve Bölge Planlama, ‹ç Mimarl›k ve Peyzaj Mimarl›¤› da h›zla geliflerek ilgi görmeye bafl-
lam›fllard›r (Güzer, 2002, pp.31-33).

Mimarl›k ve ilgili mesleklere yönelik talebin artmas›yla birlikte mimarl›k e¤itimi kapsam›nda ortaö¤retim –
yüksekö¤retim geçiflinin nas›l formüle edilece¤i giderek daha zor bir soru haline gelmifltir. Sorun mimarl›¤› da afl-
maktad›r. ‹ç Mimarl›k gündeme oturmufltur. De¤iflen mekânsal ihtiyaçlar neticesinde art›k yeni yap›lar›n tasar›m
ve inflas› kadar var olan yap›lar›n dönüfltürülerek yeni ihtiyaçlara cevap aranmas› da önem kazand› (Brooker & Sto-
ne, 2010). Söz konusu ihtiyaçlar çerçevesinde ‹ç Mimarl›k programlar›n›n yüksekö¤retim kurumlar›nda h›zla art-
t›¤› gözlenmektedir. ‹ç Mimarl›k gibi ad›nda “mimarl›k” terimini tafl›yan bölümlerde ö¤renci seçme sistemi sor-
gulanmay› beklemektedir. Mimarl›¤a iliflkin özelleflmifl çal›flma alanlar›n›n ve alt disiplinlerin de geliflmesiyle bir-
likte bu disiplinlerin yetki, sorumluluk sahalar›n›n ve üniversite e¤itim programlar›ndaki hedeflerinin net bir bi-
çimde tan›mlanmas› önemli bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Bak›r & Sungur, 2010).

Ayr›ca Mimarl›k temel alan› bölümleri birbirlerinden farkl› fakülteler içerisinde yer ald›klar›ndan ö¤renci se-
çiminde farkl› s›nav ve e¤itim metodu uygulamaktad›rlar. Baz› mimarl›k bölümleri Mimarl›k Fakülteleri içerisin-
de yer al›rken, baz›lar› Mühendislik veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde bulunmaktad›r. ‹ç Mimarl›k bölümleri de
benzer flekilde Mimarl›k, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasar›m vb. Fakültelerde yer al›rken, de¤iflik Peyzaj Mimarl›-
¤› bölümleri Mimarl›k, Ziraat ve Orman Fakültelerinde yer almaktad›r. E¤itim temelinde sa¤lanamayan birlik ne-
deniyle bu disiplinler aras›nda terminoloji ve metot bütünlü¤ü oluflamamaktad›r. Yüksekö¤retimdeki eksikler pro-
fesyonel yaflamda birlikte çal›flacak meslek insanlar› aras›nda koordinasyon sorunlar›na da yol açmaktad›r. 

Ö¤renci seçme sistemi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde ise tüm Mimarl›k, fiehir-Bölge Planlama ve Peyzaj Mi-
marl›¤› bölümlerinin Merkezi S›nav ve MF-4 puan türüyle ö¤renci ald›klar› görülmektedir. ‹ç Mimarl›k ve Çev-
re Tasar›m› Bölümlerinin baz›lar› Merkezi S›nav (MF-4) ile ö¤renci al›rken Güzel Sanatlar Fakültelerine ba¤l› bu-
lunanlar Özel Yetenek S›navlar› ile ö¤renci seçmektedirler. Söz konusu Özel Yetenek S›navlar›’n›n temel ilkeleri
ve puan hesaplama yöntemleri YÖK taraf›ndan belirlense de içerikleri bölümlerin ba¤l› bulunduklar› Güzel Sa-
natlar Fakülteleri taraf›ndan oluflturulmaktad›r. Bu s›navlar a¤›rl›kl› olarak resim ve desen yetene¤ini de¤erlendir-
diklerinden mimarl›k disiplinleri için kaç›n›lmaz olan üç boyutlu mekân alg›s› ve soyut düflünce yetilerini sa¤l›kl›
bir flekilde ölçememektedirler. 

Önceki bölümde ifade edildi¤i gibi ortaö¤retim – yüksekö¤retim aras›nda rehberlik hizmetleri sahas›ndaki bofl-
luk ile birlikte mimarl›k konusunda toplumsal bilinç eksikli¤i, iç mimarl›k, peyzaj mimarl›¤› vb. meslekleri seçmek
isteyen ve / veya buralara yönlendirilen ö¤rencilerin mesle¤e ve e¤itimine ne kadar yatk›n olduklar› konular›nda
belirsizliklere yol açmaktad›r. Bu sebep ile Mimarl›k Temel Alan› alt disiplinlerinin tan›mlanmas›, e¤itimlerinde
terminolojik ve mesleki dil birli¤inin sa¤lanmas› ve bu meslekleri seçmek isteyen ö¤rencilere bilgi aktar›c› e¤itim
programlar›n›n düzenlenmesi gibi hayati öneme sahip çal›flmalar ilgili meslek örgütlerince (Mimarlar Odas›, ‹ç
Mimarlar Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas›, fiehir Planc›lar› Odas›) yürütülmelidir. 

‹. Bak›r, K. R. Kavas, H. Mutlu Danac›
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Ortaö¤retimin sonunda meslek seçecek ö¤rencilerin gelecekleri hakk›nda bilinçlenmeleri konusunda Bologna
Süreci’nin de olumlu etkileri olacakt›r. Ö¤renci odakl› e¤itim anlay›fl› noktas›nda köklü bir reform hedefleyen Bo-
logna Süreci ile programlar›n e¤itim felsefeleri, misyon ve vizyonlar›, amaçlar›, müfredatlar› ve ders içerikleri web
ortamlar›nda toplumla paylafl›larak bilgi ve bilinç düzeyinin artt›r›lmas› mümkün olmaktad›r. Bologna Süreci’nin
ortaö¤renimi kavray›c› bir flekilde geliflimi mimarl›k e¤itiminde ortaö¤retim – yüksekö¤retim iliflkisindeki sorun-
lar› azaltacakt›r.

Sonuç ve Öneriler
YÖK taraf›ndan Sa¤l›k Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri bafll›klar› alt›nda kategorize edilen Temel

Alanlar ve Mesleki disiplinlere iliflkin lisans programlar›na ö¤renci kabulü esnas›nda hâlihaz›rdaki üniversite s›na-
v›ndaki ölçütler nettir. Mimarl›k, ‹ç Mimarl›k ve Peyzaj Mimarl›¤› ile birlikte di¤er tasar›m disiplinlerinin e¤iti-
mine kabul edilecek ö¤rencilerin seçim süreci de ayn› netlikte oluflturulmal›d›r.

Bu konuda çözümler önermek için öncelikle yukar›da özetlenen sorunlarla ilgili uygulamaya yönelik somut
tespitlerin yap›lmas› ve Tablo 2’deki MF-4 Puan Türü a¤›rl›kl› yüzdelerini daha detayl› olarak incelemek gerek-
mektedir:

Türkçe a¤›rl›k yüzdesinin (%11) uygun oldu¤u düflünülebilir çünkü bu bölümdeki de¤erlendirme sisteminin
Mimarl›k Temel Alan Yeterlilikleri’ndeki “konuflma ve yazma, etkin okuma, yazma, dinleme ve konuflabilme, elefl-
tirel düflünme, karfl›t görüflleri de¤erlendirebilme,” vb. yetileri ölçmektedir. 

Temel Matematik a¤›rl›k yüzdesi de (%15) uygundur çünkü bu bölümdeki de¤erlendirme sisteminin Mimar-
l›k Temel Alan Yeterlilikleri’ndeki “soyut düflünme, iyi sorgulanm›fl sonuçlara ulaflabilme ve bunlar› benzer ölçüt
ve standartlarla test edebilme” vb. yetileri ölçmektedir.

Bunlara karfl›n, Mimarl›k Temel Alan Yeterliliklerindeki “insan davran›fllar›n›, fiziksel çevre ile insan aras›nda-
ki etkileflimi anlama yetisi, kültürel farkl›l›klar, farkl› kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davran›fl kal›p-
lar›, sosyal ve mekânsal örüntülerin farkl›l›¤›n› anlama becerisi” vb. hususlar göz önüne al›nd›¤›nda MF-4 Sosyal
Bilimler a¤›rl›k yüzdesi (%6) Mimarl›k için düflüktür. Mimarl›k ö¤rencisi seçme ölçütlerindeki Sosyal Bilimler
a¤›rl›k yüzdesi Mühendislik bölümlerine uygulanandan yüksek olmal›d›r.

Buna karfl›n Fen Bilimleri a¤›rl›k yüzdesi (%9) ba¤›l olarak yüksek görünmektedir. Bu noktada yap›lacak bir
de¤iflim ile Mimarl›k Temel Alan Yeterliliklerinden türetilen “strüktürel davran›fl ilkelerini kavrama” yetileriyle
iliflkili olan “Fizik” bölümüne a¤›rl›k verilmesi daha do¤ru olacakt›r. 

Matematik a¤›rl›k yüzdesi (%22) ba¤›l olarak yüksek görünmektedir. Matematiksel düflünce gücünün soyutla-
ma ve üç boyutlu alg› konular›na katk›s› çok önemli olsa da Matematik yüzdesinin Temel Matematik veya Mü-
hendislik dallar›na uygulanana eflit düzeylerde de¤erlendirilmesi abart›l›d›r. Matematiksel düflünce gücü tek bafl›-
na üç boyutlu mekânsal alg› ve tasar›ma dönük alternatifli düflünme kültürünün oluflturulmas›nda yeterli de¤ildir.
Bu ba¤lamda Geometri bölümüne a¤›rl›k verilmelidir. 

MF-4 Puan Türü Geometri a¤›rl›k yüzdesi (%11), Mimarl›k bölümü ölçütü için ba¤›l olarak düflük görünmek-
tedir. Mimarl›kta biçimsel ve mekânsal alg› ve alternatif çözüm gelifltirme kapasitesinin yükselmesine karfl›l›k ge-
len geometri bilgisine daha çok a¤›rl›k verilmelidir. Matematik yüzdesinin düflürülerek fark›n geometriye kat›lma-
s› önerilebilir. 

Fen Bilimleri Dallar› incelendi¤inde ise, Mimarl›k e¤itimi aç›s›ndan kritik öneme sahip olmayan Kimya (%9)
ve Biyoloji (%5) a¤›rl›k yüzdeleri asgariye çekilmeli ve bunlar›n aras›nda Fizik en yüksek yüzdeye sahip olmal›d›r
çünkü bu bölüm “üç boyutlu mekansal alg› düzeyi, soyut düflünce gücü ve strüktürel davran›fl ilkelerini kavrama”
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Yukar›daki önerilerin gerçeklefltirilmesi yeterli de¤ildir. Merkezi s›nav ile birlikte tüm ortaö¤renime hâkim
olan çoktan seçmeli s›nav mant›¤›n›n kendisi mimarl›k ve di¤er tasar›m disiplinlerinin özüne ayk›r›d›r. Tasar›mda
tek ve evrensel bir do¤ru yoktur ve tasar›m probleminin çözümü do¤rusal nitelikte de¤ildir. Sorgulama, alternatif
üretme, problemlere göre geri-besleme ve ba¤lama özgü birden çok çözüm önermek tasar›m için kaç›n›lmazd›r.
Bununla birlikte ülkemizde üniversite e¤itimi talep eden nüfusun fazlal›¤›na karfl›n üniversite kontenjanlar›n›n ye-
tersizli¤i ve seçim ölçütleri koyman›n zorlu¤u nedeniyle çoktan seçmeli mant›k en objektif yöntem olarak görül-
dü¤ünden en az›ndan k›sa vadede bu s›nav mant›¤›n›n de¤ifltirilmesi mümkün görülmemektedir. 
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Bu eksiklikleri mümkün oldu¤unca gidermek amac›yla merkezi s›nava Mimarl›k Temel Alan› Yeterliliklerine
dönük bir Tasar›m Puan Türü’nün (TAS) yürürlü¤e konmas›n› öneriyoruz. TS, TM ve MF Puan Türlerinin ya-
n› s›ra de¤erlendirme sisteminde yer alacak TAS Puan Türü Mimarl›k, ‹ç Mimarl›k, Peyzaj Mimarl›¤›, fiehir ve
Bölge Planlama, Endüstri Ürünleri Tasar›m› vb. Tasar›m temelli disiplinleri tercih eden ö¤rencilerin daha verim-
li bir flekilde seçilmesine olanak sa¤layacakt›r. Uygulanmas› halinde de¤iflik bölümlere göre alt varyasyonlar› TAS-
1, TAS-2, vb. flekillerde oluflturulabilecek bu Puan Türü ayn› zamanda S›nav Kitapç›¤›na ilgili yeterlilikleri ölçen
bir “Tasar›m” Bölümü’nün eklenmesiyle de güçlenecektir (Tablo 4). 

Yeni eklenecek bölümün soru içerikleri Mimarl›k Temel Alan› uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanmal›d›r. Tasar›m
Bölümü eklenerek yukar›da de¤inilen a¤›rl›kl› yüzde de¤ifliklikleri yap›ld›¤›nda önerimiz olan TAS Puan Tü-
rü’nün aç›l›mlar› ve halihaz›rda uygulanan MF-4 ile karfl›laflt›rmal› olarak afla¤›daki flekilde oluflmaktad›r: 
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Tablo 4: Öneri: TAS ve MF-4 puan türlerinin karfl›laflt›rmal› olarak a¤›rl›k yüzdesi da¤›l›mlar›.

Puan Öneri: Testlerin a¤›rl›klar› (% olarak)
Türü Türkçe Tem. Mat. Sos. Bil. Fen. Bil. Mat. Geo. Fiz. Kim. Bio. Tas. 

TAS 11 14 8 7 15 13 10 5 5 12

Puan Uygulanan da¤›l›m: Testlerin a¤›rl›klar› (% olarak)
Türü Türkçe Tem. Mat. Sos. Bil. Fen. Bil. Mat. Geo. Fiz. Kim. Bio.

MF-4 11 14 6 9 22 11 13 9 5
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Özet

Günümüzde Türkiye'de uygulanan lise e¤itimi ve üniversite tercih sürecinde ö¤rencilerin alan seçimi, dolay›-
s›yla meslek seçimindeki sistemin sorgulanmas› gerekmektedir. Birçok ö¤renci bilinçsiz olarak tercih yapmakta ve
üniversite e¤itiminin ilk y›llar›nda tercihlerinin hatal› oldu¤unu fark ederek sorun yaflamaktad›r; bazen tamamen
okulu b›rakarak yeniden s›nava girmek, bazen de sevmedi¤i/sevemedi¤i bir bölümü vasat bir baflar› düzeyi ile bi-
tirmeye gayret ederek sadece bir diploma almay› hedeflemektedir. Bu sorunlu süreç ö¤rencinin ailesine maddi ma-
nevi külfet getirmekte, ö¤rencinin zaman ve enerji kaybetmesine yol açmakta ve devlet bütçesini gereksiz yere tü-
ketmektedir. Buna ek olarak seçme s›nav›nda çok az bir fark ile s›ralamada geride kalan bir ö¤rencinin yerini iflgal
etmektedir. Uzun vadede alan de¤ifltiremeyen ö¤renci sevmedi¤i bir mesle¤i yapmak zorunda kalaca¤› için bafla-
r›s›z ve mutsuz, verimsiz bir meslek mensubu olarak hayat›na devam edecektir. Bu çal›flman›n amac›, ö¤rencilerin
liseden itibaren alan seçimi sürecinin, Mimarl›k Bölümü 1., 2. ve 3. s›n›f ö¤rencileri aras›nda yap›lan ve iki y›l sü-
ren anket çal›flmas› ile Mimarl›k Bölümü ö¤rencileri aras›nda araflt›r›lmas›d›r. Ö¤rencilere liseden üniversiteye ge-
çifl sürecinde, bilinç düzeylerini sorgulayan sorular sorularak mevcut durum incelenmifltir. Ayr›ca ilerleyen s›n›f-
larda ö¤rencilerin tercihlerine bak›fltaki farkl›laflma da incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Beklentilerinin karfl›lan›p karfl›-
lanmad›¤› bu nedenle lise e¤itiminde yeterli yönlendirme yap›l›p yap›lmad›¤›, seçme s›nav›ndaki puan türü ile Mi-
marl›k Bölümü e¤itiminde ald›¤› derslerin örtüflüp örtüflmedi¤i sorgulanm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, orta ö¤retim, tercih, mimarl›k, bilinç, meslek.

Girifl
Dünyada belli bafll› ülkelerin üniversiteye girifl sistemleri incelendi¤inde farkl› uygulamalar›n oldu¤u görül-

mektedir. Bu sistemlerin ortaya ç›kmas›nda devletlerin yönetim biçimi, üniversite kontenjanlar›, üniversitelerin
özerklikleri, ülkenin öncelikleri ve kültür gibi çok say›da etmen etkilidir. Bu nedenle tek bir do¤ru üniversite gi-
rifl sisteminin oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir (Helms, 2008). Bununla birlikte baz› genel e¤ilimleri görmek
mümkündür. Tablo 1’de gösterildi¤i gibi çok say›da Avrupa ülkesi (‹ngiltere, Fransa, Almanya, Finlandiya, Avus-
turya, ‹srail vs.) lise bitirme ya da olgunluk s›navlar› (A-levels, matura, baccalauraet, Abitur, maturità) uygulamak-
tad›r (Günay, Gür, 2009). Buna ek olarak, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Polonya, ‹talya, ‹sviçre, Makedonya,
Hong Kong, Singapur ve Malta gibi çok say›da ülkede çeflitli biçimlerde lise bitirme s›navlar› yap›lmaktad›r. Lise
bitirme s›navlar›n›n bu kadar yayg›n olmas›, lise e¤itimini güçlendirme ve üniversitelere iyi ö¤rencileri seçme kay-
g›s›na dayanmaktad›r. Bu ülkelerinin ço¤unda, olgunluk s›nav›nda baflar›l› olan tüm ö¤renciler üniversitelere do¤-
rudan yerlefltirilir. Baz› ülkelerde ise olgunluk s›navlar›n›n yan›nda ders notlar› ve üniversitelerin belirleyece¤i di-
¤er koflullar da üniversite giriflinde etkilidir.
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Türkiye’de üniversite girifl sistemi, Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan yap›lan mer-
kezi s›nava dayan›r. Merkezi s›navdaki baflar› ile lise ders notlar›n›n etkisi (ortaö¤retim baflar› puan›) birlikte he-
saplanarak bir baflar› puan› elde edilmekte ve üniversite tercihleri bu puan s›ralamas›na göre yap›lmaktad›r. Baz›
bölümler için ayr›ca, her bir üniversitenin kendisinin yapt›¤›, yetenek s›navlar› da uygulanmaktad›r.

Dünyada Üniversite Girifl Sistemleri

ABD’de merkezi bir yüksekö¤retim seçme ve yerlefltirme sistemi yoktur. Her üniversite kendi kabul flartlar›n›
belirlemekte ve uygulamakta özgürdür. Genellikle üniversite baflvurusu için ö¤rencilerden; bir tür yetenek testi
olan SAT ya da bir tür baflar› testi olan ACT sonuç belgesi, lise notlar›, okul ve s›n›f s›ralamas› (derecesi), müfre-
dat d›fl› etkinlikleri, niyet mektubu ve ö¤retmenlerden al›nm›fl tavsiye mektuplar›n› içeren bir dosya istenir. Ö¤-
renciler, belli bir fakülteye kabul edilir fakat bölüm seçme ve de¤ifltirme olanaklar› da vard›r.

‹ngiltere’de üniversite programlar›na kabul için, en belirleyici faktör olan, ‹leri-düzey (A-level) veya eflde¤eri
lise bitirme s›navlar›nda (en az) iki dersten baflar›l› olma koflulu vard›r. Ayr›ca, ifl tecrübesi, niyet mektubu ve re-
ferans mektubu gibi hususlar da etkili olur. Üniversiteler bunlar›n d›fl›nda baflka s›navlar veya belgeler isteyebilir.
Örne¤in, t›p veya difl hekimli¤i fakültelerine baflvuru için, klinik yetenek testi (UKCAT) istenir. Girifl koflullar›n›
genellikle belirlemekte özgür olan üniversitelere baflvurular UCAS (University and Colleges Admissions Service)
adl› bir kurulufl arac›l›¤›yla yap›lmakta olup seçme (kabul) karar›, üniversitelere aittir.

Fransa’da 1808 y›l›ndan beri uygulanan, ulusal ölçekte ve klasik formatta (aç›k uçlu) sorular içeren, lise bitir-
me s›nav› ya da olgunluk s›nav›n› (baccalauréat) geçmek, üniversiteye girifl için gerekli tek kofluldur. S›nava üç
alanda girilir: 1- Fen Bilimleri, 2- Sosyal ve Ekonomik Bilimler, 3- Edebiyat (Sözel). Seçkin olarak görülen üni-
versitelere (Grandes Écoles, Instituts D’études Politiques, Instituts Universitaires de Technologie, vs.) gitmek is-
teyen ö¤renciler, olgunluk s›nav› d›fl›nda, üniversitelerin düzenledi¤i baflka s›navlara da girmek zorundad›r (Mi-
nistère des Affaires Étrangères, 2007). 
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Tablo 1: Dünyada üniversite girifl sistemlerinin karfl›laflt›r›lmas› (Günay, 2009).

Lise bitirme Üniversite Üniversite Lise Standart Referanslar, 
s›navlar› girifl s›nav› - girifl s›nav› – notlar› yetenek mülakat vb.

(olgunluk merkezi kurum taraf›ndan s›nav›
sertifikas›) yap›lan

ABD √ √ √

‹ngiltere √ √

Fransa √

Fransa (seçkin okullar) √ √

Avustralya √ √

Almanya √

Avusturya √

Hollanda √

Finlandiya √

‹spanya √ √

‹srail √ √

‹sveç √ √

Japonya √ √

Norveç √

Kanada √

Çin Halk Cumhuriyeti √

Rusya √

Rusya (baz› üniversiteler) √

Türkiye √ √



Avustralya’da e¤itim eyaletlerin sorumlulu¤undad›r. Her ö¤renciye, eyaletler taraf›ndan düzenlenen lise bitir-
me s›navlar› ile okul notlar›n›n bir kombinasyonuna karfl›l›k gelen bir ENTER (Equivalent National Tertiary En-
trance Rank) skoru verilir. Tercihlerini merkezi birimlere ileten ö¤renciler ENTER skorlar›na göre ülke çap›nda
s›ralan›r (Victorian Tertiary Admissions Centre, 2004) ve bilgisayar taraf›ndan otomatik olarak yerlefltirilir. EN-
TER skorlar› olmayan veya düflük olan ö¤renciler, mülakat veya yetenek testi gibi alternatif yöntemlerle de¤er-
lendirilebilmektedir.

Almanya ve Avusturya’da lise bitirme s›navlar›n› baflar›yla geçebilen lise mezunlar›na Abitur sertifikas› verilir.
Ö¤renciler bu olgunluk belgesiyle, üniversiteye gidebilirler. Baz› bölümlere (örne¤in t›p) ra¤bet çok fazlad›r ve bu
bölümlere yerleflebilmek Abitur’da belli bir minimum puan› ya da ortalamay› almak gerekir.

‹sveç’te üniversiteye giriflte kullan›lan en önemli ölçütler, ö¤rencinin lisedeki notlar› ve standart bir yetenek s›-
nav›nda ald›¤› puand›r. Yetenek s›nav› y›lda iki kez yap›l›r. Üniversiteler, kontenjanlar›n›n az bir k›sm›n›, baflvu-
rulan alanla ilgili bilgi ve tecrübesi olan kiflilere ay›rabilir (Swedish National Agency for Higher Education, 2008).

Japonya’da üniversiteye giriflte, ö¤renciler aras›nda ciddi bir rekabet vard›r. Ö¤rencilerin tamam› merkezi bir
seçme s›nav›na girmek zorundad›r. Ard›ndan üniversitelerin yapt›¤› ikinci bir s›nava girerler. Yerlefltirme, genel-
likle bu s›navlar›n ortalamas›na göre yap›l›r.

Kanada’da özel bir üniversite girifl s›nav› yoktur. En önemli ölçüt lisede al›nan dersler ve bu derslerin notlar›-
d›r. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde üniversite girifl s›nav›na girmek zorunludur. Genellikle lise son s›n›ftaki ö¤renciler
s›nava girer fakat daha erken yafllardaki ö¤rencilerin de s›nava girme haklar› vard›r. Ö¤rencinin s›navda ald›¤› pu-
an, matematik, Çince, Fen, Sözel, Yabanc› Dil gibi test alanlar›na göre a¤›rl›kl› olarak hesaplan›r. 

Rusya’da üniversiteye giriflte f›rsat eflitli¤i sa¤lamak, rüflveti önlemek ve ö¤renciler için baflvuru masraflar›n›
azaltmak için 1999’da, pek çok bölgede kabul gören, merkezi s›nav sistemi uygulanmaya bafllam›flt›r. E¤itim Ba-
kanl›¤›, merkezi s›nav› veya kendi s›navlar›n› kullanmakta üniversiteleri özgür b›rakm›flt›r (Clark, 2005).

fiekil 1 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) verilerine göre Do¤a Bilimleri,
Mühendislik Bilimleri ve Sosyal Bilimler aras›ndaki tercih edilme istatistiklerini göstermektedir (OECD Educati-
on database, 2007). Burada görüldü¤ü gibi geliflmekte olan ülkelerde mühendislik bilimlerinin a¤›rl›¤› yüksektir.
Buna paralel olarak do¤a bilimleri de ayn› ölçekte a¤›rl›k kazanm›flt›r.
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fiekil 1: Seçilen OECD ülkelerinde bilim ve mühendislik alanlar›nda tercih edilme yüzdeleri 
(OECD Education database, 2007).



Türkiye’de Mevcut Üniversite Girifl S›nav Sistemi

2011 - 2012 E¤itim - Ö¤retim y›l›nda üniversitelere yeni al›nacak ö¤rencilerin seçimi ve tercihlerine göre yer-
lefltirilmesi ÖSYM - Ö¤renci Seçeme ve Yerlefltirme Merkezi taraf›ndan yap›lacakt›r. Genel ad›, Ö¤renci Seçme ve
Yerlefltirme Sistemi - ÖSYS olan ve Yüksekö¤retime Geçifl S›nav› - YGS ile Lisans Yerlefltirme S›nav› - LYS ola-
rak iki aflamada uygulanacakt›r. Bunun yan› s›ra 4702 Say›l› Kanun uyar›nca, mesleki ve teknik ortaö¤retim kurum-
lar›ndan mezun olan/olacak ö¤renciler, bitirdikleri program›n devam› niteli¤indeki meslek yüksek okullar› ile aç›-
kö¤retim ön lisans programlar›na s›navs›z girme hakk›na sahip olup yerlefltirme ÖSYS kapsam›nda yap›lacakt›r. 

Türkiye'de mevcut s›nav sistemi; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanlar›na göre
ayr›lm›fl test gruplar›ndan, çoktan seçmeli olarak uygulanan testlerden oluflmaktad›r. Testlere verilen cevaplar her
test için ayr› ayr› de¤erlendirilerek her bir alan için standart puan hesaplanacakt›r. Hesaplanan standart puanlar
belirlenen a¤›rl›klara göre aday a¤›rl›kl› YGS puan› hesaplanacakt›r. YGS puanlar›n›n en az birinden 180 ve üstü
puan alan ö¤renciler LYS'lere girme hakk› kazanacakt›r.

LYS s›nav alanlar› Matematik s›nav› (LYS 1), Fen Bilimleri S›nav› (LYS 2), Edebiyat - Co¤rafya s›nav› (LYS
3), Sosyal Bilimler s›nav› (LYS 4) ve Yabanc› Dil S›nav› (LYS 5) olarak her biri farkl› günde olmak üzere ayr› ay-
r› yap›lacakt›r.

Ö¤rencilerin yüksekö¤retim kurumlar›na yerlefltirilmelerini sa¤layacak puan hesab›nda YGS ve LYS testlerin-
deki puanlar›na ek olarak ortaö¤retim baflar› puan› katk›s› da olacakt›r.

Türkiye’de Ö¤rencilerin Üniversite Tercihi  
Türkiye'de genel olarak ortaö¤retim e¤itim sistemi ve e¤itim modelleri gelifltirme ve kaliteyi art›rma amac›y-

la s›k aral›klarla de¤iflmektedir. Yak›n zamana kadar temel e¤itim ilkokul 5 y›l ve herkes için zorunlu, devam›nda
ortaokul 3 y›l olmak üzere 8 y›lda tamamlanmaktayd› ve ard›ndan düz lise için 3 y›ll›k bir lise e¤itimi gelmektey-
di. Yabanc› dil a¤›rl›kl› e¤itim veren okullar 5 y›ll›k ilkokul ard›ndan en az bir y›l haz›rl›k s›n›f› okutarak 7 y›lda
ortaokul ve lise e¤itimi vermekteydi. Bu e¤itim, 90'l› y›llar›n ortalar›na kadar klasik sistem uygulanarak ortaö¤re-
timde okul türlerine göre de¤iflmekle birlikte düz liselerde Matematik, Fen, Türkçe/Edebiyat, Sosyal flubeler ol-
mak üzereyken bundan sonra kredili sisteme geçifl yap›larak lise e¤itiminde baz› derslerin seçmeli baz› derslerin
zorunlu olmas› ile yine flubelere ayr›larak e¤itim sürdürülmüfltür. Bu zamana kadar olan uygulamada düz lise 3 y›l-
da tamamlan›rken kredili sistem ile birlikte bu süre, ö¤rencinin baflar›s›na ba¤l› olarak 2.5 y›la kadar indirilmifltir. 

Yine 90'l› y›llar›n ortalar›ndan sonra, özellikle sonlar›na do¤ru Anadolu ve Fen Liselerinin yan› s›ra yabanc› dil
a¤›rl›kl› e¤itim veren Süper Liseler yayg›nl›k kazanm›flt›r. Süper Liselerin artmas› ile birlikte pek çok okulda ya-
banc› dil a¤›rl›k kazanarak temel ö¤retim 8 y›la ç›kar›lm›fl ve yabanc› dil a¤›rl›kl› e¤itim kurumlar›na geçifl önceki
hali ile ortaokul, bugünkü uygulamada 8. s›n›f sonras›na al›nm›flt›r. Bu durumda haz›rl›k okutan okullar en az bir
y›l haz›rl›k ve devam›nda 3 y›l lise e¤itimi verir hale gelmifltir. Yak›n bir zamanda ise liseler 4 y›la ç›kar›lm›flt›r. 

Tercih S›ralamas› ve Meslek Seçimi

Türkiye, geliflmekte olan bir ülke olup genç nüfusu oldukça çoktur. Bu gerçek göz önüne al›nd›¤›nda genç nü-
fusun e¤itim kalitesi ve ülkenin e¤itim politikas› önem kazanmaktad›r. Girifl bölümünde anlat›lan temel e¤itim sü-
reçleri oldukça dinamik ve de¤iflken bir e¤itim sisteminin varl›¤›n› göstermekte ve bu de¤ifliklikler; ülke ekonomi-
si, gelecek kayg›s›, iflsizlik oran› gibi somut gerçekler ba¤lam›nda de¤erlendirildi¤inde lise e¤itimini tamamlayan ve
üniversiteye devam etmeye karar veren gençlerin üniversite ve meslek seçiminin güçlüklerini ortaya koymaktad›r.

Temel e¤itim sürecinde bölüm/dal seçimi yapacak ö¤renciler gelecekte yapmay› düflündükleri mesle¤i genel
olarak düflünmek, bu konuda karar vermek durumundad›r. E¤itim gördükleri alan/dala göre üniversite s›nav pu-
anlar› hesaplanmakta ve seçme ve yerlefltirme yap›lmaktad›r. Bu aflamada, ö¤renci e¤ilimi genel alan› belirleme yö-
nünde olup, özel olarak bir meslek tercihi yapma yönünde de¤ildir. Üniversite s›nav›nda birden fazla seçenek hak-
k› oldu¤u için ayn› lise alan›na giren pek çok farkl› mesle¤i tercih hakk› do¤maktad›r. Birden fazla meslek tercihi
yapabilme olana¤›n›n sunulmufl olmas› ö¤rencinin seçim ölçütlerini do¤rudan etkilemektedir. Bir mesle¤e tutku,
herhangi bir konuda uzmanlaflma yerine pek çok fleyi yapabilece¤inin rahatl›¤› ve sadece bir diploma alma kayg›-
s›na dönüflebilmektedir. Bir ö¤renci ayn› anda t›p doktoru, mimar, mühendis ya da eczac› olabilme flans›na sahip-
tir ve ayn› anda birbirinden çok farkl› uygulama alanlar› olan ve farkl› beceri gerektiren bu meslek dallar›ndan tü-
münü kendisi için isteyebilir ve uygun görebilir hale gelebilmektedir. 
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Üniversite s›nav› öncesinde, genelde bu flekilde bir e¤ilim ile alan seçimi yap›ld›¤›ndan, pek çok ö¤renci sade-
ce puan›na göre bir üniversite kazanmakta ve oraya kay›t yapt›rmaktad›r. Böyle bir seçim sürecinin sanc›lar› mes-
lek hayat›nda baflar›s›zl›¤a ya da üniversite ö¤reniminin ilk y›l›nda okulu b›rakarak yeniden s›nava haz›rlanma sü-
recine girmekle sonuçlanmaktad›r. Böyle bir sonuç ö¤rencinin ruhsal halini etkilemekte, ailesine gereksiz ekono-
mik yük getirmekte, gelecek için ideallerini sönümlemekte ve zaman kayb›na neden olmaktad›r. Ö¤renci özelin-
de yap›lan bu de¤erlendirme daha genellenerek ele al›nd›¤›nda ülke ekonomisi ve kalk›nma/geliflme potansiyeline
de zarar verdi¤i aç›kt›r. 

Mimarl›k Bölümü Tercih Koflullar›

Mimarl›k Bölümü tercihi MF4 puan türüne göre hesaplanmaktad›r. ÖSYM'nin 2011 YGS s›nav› baflvuru k›-
lavuzunda verilen MF4 puan türü hesab›ndaki test a¤›rl›klar› Tablo 2'de verilmifltir. Mimarl›k Bölümünü tercih
edecek ö¤renciler; Lise, Yabanc› Dil A¤›rl›kl› Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabanc› Dille Ö¤retim Yapan Özel
Lise, Fen Lisesi, Özel Fen Lisesi, Askeri Lise, Polis Koleji, Akflam Lisesi, Özel Akflam Lisesi, Aç›kö¤retim Lisesi
ve Çok Programl› Lise türü ö¤retim kurumlar›n›n Fen, Fen Bilimler, Klasik Fen, Matematik ve Tabii Bilimler bö-
lümlerinden mezun olan ö¤rencilerdir (ÖSYM, 2011).

Mimarl›k E¤itimi Kapsam›
Türkiye'de mimarl›k bölümü ö¤rencileri yetenek s›nav›na tabi tutulmadan, üniversite s›nav›nda Matematik

puan› a¤›rl›kl› olmak üzere seçilmektedir. Mimarl›k e¤itiminin mühendislik e¤itimi ile efl tutulmas› e¤ilimi y›llar-
d›r akademik çevrede tart›fl›lmakta ve mimarl›k için 4 y›ll›k e¤itimin yetersiz kald›¤› ifade edilmektedir. Mimarl›k
Kurultay› III’te Ekinci; “Türkiye'de mimarl›k sanatsal özünden uzaklaflmaktad›r. Mimarl›k, tarih boyunca olufltur-
du¤u birikim ile güzel sanatlar›n ana dal›d›r ve teknik bir meslek olmaktan daha çok fikir, yarat›c›l›k, ideoloji, fel-
sefeye dayal› tasar›m sanat›d›r, mühendislik de¤ildir” ifadelerini kullan›flt›r (Mimarl›k Kurultay› III, 2005).

Dersler ve Ö¤retim Planlar›

Türkiye'de Mimarl›k e¤itimi sanat, tasar›m becerisi, analitik düflünme yetene¤i, üç boyutlu kavrama yetene¤i,
parça-bütün aras›nda iliflki kurabilme, do¤al ve yap›l› çevre aras›ndaki iliflki, tümden gelim, tümevar›m olgular›n›n
kavranmas› gibi becerileri kazand›rma ve tüm bu ölçütlerde insan›n tekil ve toplum ölçe¤indeki yeri ve ifllevini kav-
ratmaya dayanmaktad›r.

Mimarl›k lisans e¤itimi 4 y›l olarak yap›lmakta ve yurt d›fl›nda "Bachelor's Degree" tan›m›na karfl›l›k gelmek-
tedir. Bölüm dersleri ve ö¤retim planlar› üniversitelere göre baz› farkl›l›klar göstermekle birlikte temel ölçütler ül-
ke geneli için geçerlidir. Temel tasar ilkeleri, tasar› geometri ve teknik resim bilgisi, mimari proje, mimari ifade
teknikleri, mimarl›k tarihi, yap› ve malzeme bilgisi, tafl›y›c› sistem kavram›, flehircilikte temel ilkeler, yap› - çevre
iliflkisi gibi temel konular›n yan› s›ra bu konular›n alt dallar›nda daha ayr›nt›l› bilgi veren pek çok ders verilmek-
tedir. Ö¤rencilerin genel kültürünü gelifltirme ve di¤er bölümler aras›nda iliflki kurmalar›n› sa¤lamak için üniver-
site seçimlik dersleri de Mimarl›k e¤itiminde önemli bir yer tutmaktad›r. Ayr›ca üniversitelerin tüm bölümlerin-
de oldu¤u gibi ayd›n, ana dilini düzgün kullanabilen, ülke tarihini bilen, temel say›sal yetenekleri kazand›ran Türk-
çe, ‹nk›lap Tarihi, Matematik gibi servis dersleri verilmektedir.

Mimarl›k Bölümü’nde en önemli olarak görülen ve e¤itim program›nda en genifl yer tutan flüphesiz mimari ta-
sar›m projeleridir. Haftada bir tam gün ya da iki yar›m gün atölye olarak yürütülen proje dersleri, proje yürütücü-
sü ö¤retim üyesi gözetiminde, her bir ö¤rencinin bireysel tasar›mlar›n› gelifltirmeleri ilkesine dayan›r. Ö¤renciler,
tasar›mlar›n› gelifltirmek ve farkl› görüfl al›flverifllerini paylaflmak üzere dönem içinde bir ya da iki kez ara jüri ve
bitmifl projelerini savunmak üzere dönem sonunda as›l jüri karfl›s›na ç›karlar. Proje tasar›mlar› sürecinde çevre
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Tablo 2: MF4 Puan türü hesab› için test a¤›rl›klar›.

YGS LYS
Türkçe Sosyal Bilimler Temel Matematik Fen Bilimleri Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji 

%11 %6 %14 %9 %22 %11 %13 %9 %5



analizi, arazi maketi gibi çal›flmalar grup halinde yürütülse de proje tasar›m› bireysel oldu¤u için grup çal›flmas›
genelde sadece zorunlu olan ortak ifllerin yap›lmas› biçiminde gerçekleflmektedir. Disiplinler aras› çal›flma çok yay-
g›n olmamakla birlikte baz› stüdyolarda bu çal›flmalar da denenmektedir. Ancak bunlar›n mimarl›k e¤itimi süre-
cinde bafl aktör olmad›klar› mutlakt›r (Erten, S., Çimen, D., Burat, S., 2005).

Mimarl›k e¤itiminin genel durumu, geliflmeler, AB uyum süreci, kaliteyi art›rma gibi konular›n Mimarl›k ve
E¤itim Kurultaylar› düzenlenerek tart›fl›lmaktad›r. ‹lk Mimarl›k ve E¤itim Kurultay›, Mimarlar Odas› ve üniver-
siteler aras› iflbirli¤i ile 2001 y›l›nda yap›ld› ve devam›nda iki y›lda bir sürdürülerek beflincisi 2009 gerçeklefltirildi.
Her kurultayda bir tema seçilerek mimarl›k e¤itimi ve prati¤i konusunda fikirler, sorunlar, çözüm önerileri gibi
konular tart›fl›larak görüfl al›flverifli yap›lmakta ve kurultay sonras›ndaki tüm oturumlar kitap halinde yay›na dönüfl-
türülmektedir.

Mimarl›k Bölümü'nde Ö¤renim

Mimarl›k Bölümü'nün müfredat›, ders yükü, ö¤rencilerin derslerinde baflar›l› olabilmek ve ödevlerini yapabil-
mek için ihtiyaç duyduklar› süre di¤er bölümlere göre çok daha fazlad›r. Mimarl›k derslerinde ö¤rencilerin çevre-
lerini tan›mas›, mevcut çevrede tasar›m yapmas›, yeniden düzenleme, tarihi yap› yaklafl›m›, pratik meslek hayat›n-
daki süreci kavramak için belediye gibi yerel yönetimler, Mimarlar Odas› baflta olmak üzere meslek odalar› ile ilifl-
kiler, do¤ru malzeme ve teknoloji seçimini yapabilmek için çeflitli üretici firmalar ile görüflmeleri, meslek alan›n-
daki son geliflmeleri takip etmek için fuarlara kat›lmalar› beklenir. Bu sürecin önemli bir k›sm› okul ve ev d›fl›nda
yap›lan araflt›rmalar, görüflmeler, görsel veri elde etmek için çevre analizi, yap› analizini belgeleyen resimler çek-
mekten oluflmaktad›r. Tüm bu veriler tasar›m sürecindeki baflar›y› art›ran, meslek hayat›na yönelik tecrübe edin-
diren aktivitelerdir. Tüm bu aktiviteler sonucunda elde edilen bilgiler ve kazan›lan tecrübelerin tasar›m sürecine
aktar›lmas› için masa bafl›nda geçirilmesi gerekli uzun saatler vard›r. 

Üniversite seçimlerindeki bilinçsizlik, çok say›da tercih yapma olana¤›n›n olmas› ve Mimarl›k Bölümü'nün a¤›r
ders program›, özellikle, birinci s›n›f ö¤rencileri aras›nda bölümü b›rakma ve yeniden s›nava haz›rlanma karar› ile
sonuçlanabilmektedir. Pek çok yeni kavram, terim bir arada, h›zl› ve oldukça yüklü olarak ö¤renciye sunulmakta
ve ödev yükü oldukça a¤›r olan bir e¤itim sürecine giren ö¤renciler, hayal ettikleri üniversite ortam›n› bulamad›k-
lar›na kanaat edip bu karara varabilmektedir.

Mimarl›k e¤itimi uygulamaya yönelik sürdürüldü¤ü için di¤er meslek grubu e¤itimleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
mimarl›k ö¤rencileri mezun olduklar›nda yapabilecekleri iflleri daha erken kavrama ve ifl hayat›nda daha erken at›l-
ma olana¤›na sahiptir. 

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü Özelinde ‹nceleme 

2010 y›l›nda üniversite girifl s›nav›n› kazanarak Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde okumaya hak
kazanan ö¤rencilerin profili incelendi¤inde afla¤›daki grafikler ortaya ç›kmaktad›r. Mimarl›k Bölümünü tercih
eden ö¤rencilerin %59.7’si lise sonras›nda ara vermeden, %33.6’s› ise ara vererek gelmektedir (fiekil 2).
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Yerleflenlerin ö¤renim durumu

Lise son s›n›f

%33.6

%59.7

Lise mesunu

Üniversite ö¤rencisi

Di¤er

fiekil 2: Mimarl›k Bölümünü kazanan ö¤rencilerin ö¤renim geçmifli.



Mimarl›¤a gelen ö¤rencilerin %67.2’si kazand›klar› üniversitenin oldu¤u flehir d›fl›ndan, %32.8’i ise yaflamak-
ta olduklar› flehirden gelmektedir (fiekil 3). Ö¤rencilerin büyük k›sm›n›n ise ‹stanbul, daha sonra Ankara, ‹zmir,
‹stanbul ve Antalya flehirlerinden geldikleri görülmektedir. Bu durumda ö¤rencilerin farkl› bir flehre özellikle ‹s-
tanbul gibi devasa bir metropole al›flmalar› gerekmektedir.

Anket Çal›flmas› ve Sonuçlar›

Bölümde yaklafl›k 300 birinci ve ikinci s›n›f ö¤rencisine 2 y›l boyunca anket uygulanm›flt›r. 14 soruluk bu an-
ket ile mimarl›k e¤itimi alan ö¤rencilerin, meslek tercihi süreci öncesi ve sonras› yaklafl›mlar›, çal›flma tempolar›,
derslerle ilgili düflünceleri, gelece¤e bak›fllar› incelenmifltir. Birinci soru, “Üniversite tercihinizde afla¤›dakilerden
hangisi birinci etkendir?” olarak düzenlenmifl ve ö¤rencilerin %63’ü tercihlerindeki birinci etkenin bölüm, %21’i
flehir, %16’s› üniversite ismi oldu¤unu belirtmifltir (fiekil 4).

‹kinci soruda, “Üniversite için birinci tercihiniz Mimarl›k Bölümü müydü?” sorulmufltur. %51’i birinci ter-
cihlerinin Mimarl›k Bölümü oldu¤unu, %49’u ise farkl› bölümleri birinci tercih yapt›klar›n› belirtmifltir (fiekil 5). 

Üçüncü soru “Mimarl›k bölümü tercihinde bulunmadan önce mimarl›k mesle¤i ile ilgili bilginiz var m›yd›?”
olarak düzenlenmifltir. Ö¤rencilerin %43’ü bölümle ilgili ön bilgilerinin az oldu¤u, %36’s› yeterli ön bilgisi oldu-
¤u, %21’i ise çok yetersiz bilgisinin oldu¤unu belirtmifltir (fiekil 6).
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Yerleflenlerin geldikleri bölgeler

Yerleflen say›s› % Oran›

Ayn› flehirden gelenler

fiehir d›fl›ndan gelenler

44

90

%32.8

%67.2

Ayn› flehirden

fiehir d›fl›ndan

‹stanbul

‹zmir

Eskiflehir

Antalya

Kocaeli

Ankara

fiekil 3: Mimarl›k Bölümünü kazanan ö¤rencilerin geldikleri bölgeler ve illere göre da¤›l›m.

Üniversite

%21

Üniversite tercihindeki etken

Bölüm

fiehir

%16

%63

fiekil 4: Üniversite tercihinde birinci etken nedir?



Dördüncü soruda “Mimarl›k tercihinizde afla¤›daki beklentilerinizin hangisi birinci etkendir?” sorulmufltur.
Ö¤rencilerin %41’i mimarl›k mesle¤inin toplumda sahip oldu¤u sayg›nl›k nedeni ile tercih ettiklerini, %20’si çev-
re yönlendirmesi (aile, okul, arkadafl) nedeni ile tercih ettiklerini, %16’s› meslek hayat›nda yüksek gelir beklenti-
si nedeni ile tercih ettiklerini, %12’si tercihlerinin rastlant› oldu¤unu, %11’i kolay ifl bulabilece¤ini düflündü¤ü
için tercih ettiklerini belirtmifltir (fiekil 7).

Beflinci soru, “Üniversite tercihinizde Mimarl›k Bölümü’nden sonraki tercihiniz hangi bölümdür?” olarak dü-
zenlenmifltir. Ö¤rencilerin %52’si çeflitli mühendislik dallar›n› tercih ettiklerini, %30’u di¤er bölümleri, %8’i t›p
fakültesi, %7’si eczac›l›k, %3’ü ise sosyal bölümler tercih ettiklerini belirtmifltir (fiekil 8).
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Birinci Tercih

Mimarl›k%51

Di¤er

%49

Meslek hakk›nda ön bilgi

%21

%43

%36
Yeterli

Biraz

Çok az

fiekil 5: Bölüm baz›nda birinci tercihi. fiekil 6: Mimarl›k bölümü hakk›nda tercih öncesi
bilgi sahipli¤i.

Tercih yaparken beklentiler

Gelir

%20

%12 %16

%41

%11 ‹fl bulma

Sayg›nl›k

Çevre yönlendirmesi

Rastlant›

fiekil 7: Mimarl›k bölümü tercihini yaparken beklentiler.

fiekil 8: Mimarl›k bölümü sonras› tercih edilen bölüm.

Mimarl›k d›fl›ndaki bafll›ca tercihler

%52

%7%8
%30

%3

T›p

Eczac›l›k

Mühendislik

Sosyal Bilimler

Di¤er



Alt›nc› soruda, “Bugün (Mimarl›k bölümüne bafllad›ktan sonra) tercihinizin yerinde oldu¤unu düflünüyor mu-
sunuz?” sorulmufltur. Ö¤rencilerin %68’i tercihlerinden dolay› mutlu oldu¤unu ancak %29’u karars›z olduklar›-
n›, %3’ü ise mutluk olmad›klar›n› ifade etmifltir (fiekil 9).

Sonuçlar ve De¤erlendirme
Üniversite tercihi, insanlar›n meslek sahibi olmas› ve yaflamlar›n›n geri kalan k›sm›nda sahip olduklar› meslek-

le hem hayat›n› kazanmalar› hem de baflar›l› olabilmeleri için çok önemlidir. Türkiye’nin geliflmesi için önemli bir
bölüm olan mimarl›k, dünyada söz sahibi olan inflaat firmalar› arac›l›¤› ile çal›flan mimarlar olmas› bak›m›ndan da
ülke için özel bir önem tafl›maktad›r. Ancak üniversite ve bölüm tercihlerinde çok bilinçli olmayan ö¤renciler, ter-
cih ettikleri üniversite ve bölüme geldiklerinde ciddi hayal k›r›kl›¤› yaflayabilmekte, baflar›s›z olmakta ve böylece
ya bölüm de¤ifltirmeye çal›flarak y›llar kaybetmekte veya sevmedikleri bir mesle¤i yapmaya zorlanarak verimsiz bir
çal›flan olmaktad›r. Mimarl›k özelinde bu durum anketler arac›l›¤› ile incelenmeye çal›fl›lm›flt›r. Elde edilen sonuç-
lar birçok bölümde yaflanan sorunlar› ve geri beslemeleri desteklemektedir. Yap›lan araflt›rmaya göre ö¤rencilerin
yar›ya yak›n› ilk tercih ettikleri bölüme girememektedir. Tercihlerinde ise bölüm ismin çok etkili oldu¤u, ancak
flehir tercihinin üniversite tercihinin önünde oldu¤u görülmektedir. Mimarl›k bölümü tercihinde yeterli ön bilgi-
ye sahip olma oran› ise oldukça düflüktür. Bu durum tercihler sonras›nda hayal k›r›kl›¤›na u¤rama ihtimalinin yük-
sek oldu¤unu göstermektedir. Yap›lan anket çal›flmas›nda da tercihinden dolay› karars›z veya mutsuz olan ö¤ren-
ci oran›n›n yüksek oldu¤u söylenebilir. Bölüm tercihinde ise flafl›rt›c› olan bölümün bu nedenle mesle¤in toplum-
daki sayg›nl›¤›n›n en önemli etken oldu¤u, para kazanma beklentisinin ise çok daha az etkili oldu¤u görülmekte-
dir. Ayr›ca ö¤rencilerin tercihlerinde aile çevresi ve arkadafllar›n›n ciddi bir etkisinin oldu¤u görülmektedir. Mi-
marl›k d›fl›nda ise ö¤renciler en fazla di¤er mühendislik bölümlerini tercih etmektedir. 

Yap›lan çal›flma do¤rultusunda ö¤rencilerin tercihlerinde bilinçlendirilmesinin önemi ortaya ç›kmaktad›r.
Üniversite ve meslek tercihindeki tek kriterin sadece merkezi s›nava ba¤l› olmas› çeflitli sorunlar oluflturmaktad›r.
Dünyadaki örnekler incelendi¤inde tek bafl›na merkezi s›nav›n yan› s›ra ilave s›navlar yap›lara çeflitlilik ve kalite-
nin art›r›lmas› hedeflenmifltir. Türkiye’de bilinçlendirmenin sa¤lanmas› için ö¤rencilerin tercihlerindeki üniversi-
te ve bölümleri do¤rudan görebilecekleri, sorular›n› do¤rudan iletebilece¤i ortamlara ihtiyaç vard›r. Baz› üniver-
sitelerin tercih dönemlerinde düzenledi¤i etkinlikler bu anlamda yararl› ama yeterli de¤ildir. Ayr›ca ö¤rencilerin
bu meslekleri yapan meslek kurulufllar› ve aktif meslek sahipleri taraf›ndan bilgilendirilmesi de oldukça yararl› ola-
cakt›r. Ayr›ca üniversite sürecinde mobilizasyonun oldukça yüksek oldu¤u, üniversite için gelen ö¤rencilerin yar›-
s›ndan fazlas›n›n yaflad›klar› flehir d›fl›nda olan bir bölüm tercih etmeleri nedeni ile flehir de¤ifltirdikleri görülmek-
tedir. Bu durumda ö¤rencilerin üniversite ve bölümlerine adaptasyon sürecinde flehre al›flmalar› ve sevebilmeleri-
nin gelecekteki baflar›lar› için önemli katk›s› oldu¤u dikkate al›narak çeflitli düzenlemelerin yap›lmas›n›n gere¤i gö-
rülmektedir.
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Tercihinizden mutlu musunuz?

%29

%68

%3

Evet

Hay›r

Karars›z

fiekil 9: Mimarl›k tercihinin yerindeli¤i.
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Özet

Üniversiteler, özel yetenek gerektiren programlar› ö¤renci al›mlar›nda önkay›t (aranan flartlar- tarih- belge-
ler), s›nav ortam› ve sorular›, s›nav›n uygulanmas›, sonuçlar›n ilan› ve belirlenen ö¤rencilerin kesin kay›tlar› gibi
tüm aflamalar› kendileri gerçeklefltirmektedirler. ÖSYM’nin son 11 içindeki Yüksekö¤retim Programlar› ve Kon-
tenjanlar› K›lavuzunda, özel yetenek gerektiren programlara ö¤renci al›mlar› özel yetenek gerektiren e¤itim program-
lar› (Antrenörlük E¤itimi, Beden E¤itimi ve Spor Ö¤retmenli¤i, Müzik Ö¤retmenli¤i, Resim-ifl Ö¤retmenli¤i,
Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticili¤i) ile ilgili ifllemler ve e¤itim programlar› d›fl›ndaki özel yetenek gerek-
tiren programlar (Devlet Konservatuvarlar›, Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakülteleri, ‹letiflim Fakülteleri, Mesleki
E¤itimi Fakülteleri vb. ilgili programlar›) olmak üzere iki ayr› uygulama, de¤erlendirme üzerinden olmaktad›r. Bu
araflt›rman›n amac›, yukar›da ifade edilen k›lavuzda yeralan, e¤itim programlar›n›n uygulamakta oldu¤u özel ye-
tenek s›navlar›nda, müzik ve resim ö¤retmenli¤i s›nav uygulamas› örnekleminden hareketle, mevcut durumunu
ortaya koymak ve özellikle yerlefltirme puan›nda kullan›lan YGS (Yüksekö¤retime Geçifl S›nav›), AOBP (A¤›rl›k-
l› Orta Ö¤retim Baflar› Puan› ) ve ÖYS (Özel Yetenek S›nav) puan türlerinin yerlefltirme puan› üzerindeki etkile-
rini belirlemektir. Elde edilen verilerin sonucuna göre, özel yetenek gerektiren e¤itim programlar›na ö¤renci
al›mlar› s›ras›nda, söz konusu k›lavuzda yer alan puanlar ve bu puanlara ait katsay›lar›n, yine k›lavuzda belirlenen
esaslara göre bir dizi istatistiksel ifllemlerin sonucunda gerçekleflti¤i, yerlefltirme esas al›nan puanlar›n (AOBP,
ÖYS, YGS) adaylar›n yerlefltirme puanlar› ile elde ettikleri s›ralamadaki yerlerini büyük ölçüde de¤ifltirdi¤i ve söz
konusu puan türlerinden YGS ve AOBP s›navsonuçlar›n›n özel yetenek s›navlar›n›n yaklafl›k olarak üçte ikisini
oluflturdu¤u, bunun özellikle özel yetenek s›navlar› için çok dikkat çekici bir sonuç oluflturdu¤u neticesine ulafl›l-
m›flt›r.

Anahtar kelimeler: Özel yetenek, yetenek s›navlar›, katsay›lar.

Girifl
Ülkemizde her y›l binlerce ö¤renci gerek yap›lan merkezi s›navla (Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme S›nav›) ge-

rekse üniversitelerin kendi bünyelerinde gerçeklefltirdikleri s›nav uygulamalar› ile (Özel Yetenek S›navlar›) ile bir
yüksekö¤retim program›na kay›t yapt›rmaktad›rlar.

Üniversitelerin lisans programlar›na girifl s›navlar› Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan
gerçeklefltirilirken, özel yetenek gerektiren programlara ö¤renci al›mlar› yüksekö¤retim kurumlar›n›n kendileri ta-
raf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Üniversiteler s›nav baflvuru flartlar›n› ve koflullar›n› kendileri belirliyor, aday bafl-
vurular›n› (ön kay›tlar›n›) al›yor, sorular›n› oluflturup, yine kendi uygulama yöntemleri ile (bir veya birkaç aflama-
l› ) s›nav ve de¤erlendirme ifllemlerini tamamlay›p, ö¤rencilerini al›yorlar.
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Üniversiteler bünyelerinde bar›nd›rd›klar› özel yetenek gerektiren programlara göre farkl› uygulamalar içeri-
sinde bulunmaktad›rlar. Örne¤in güzel sanatlar fakültelerinde yap›lan özel yetenek s›navlar› sonras›nda uygulan-
makta olan puan ve katsay›lar ile ayn› üniversitenin beden e¤itimi ö¤retmenli¤i program›na ö¤renci al›m› s›ras›n-
da uygulanan ifllemler farkl›l›k göstermektedir. Bu farkl›l›k, yüksekö¤retim kurumunun her y›l haz›rlad›¤› yük-
sekö¤retim programlar› ve kontenjanlar› k›lavuzu’nda yer alan aç›klamalardan kaynaklanmaktad›r. 

E¤itim Programlar› D›fl›ndaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar ile ilgili ‹fllemler
YÖK, k›lavuzda belirtildi¤i gibi[1] e¤itim programlar› d›fl›ndaki özel yetenek gerektiren programlara (Devlet

Konservatuvarlar›, Güzel Sanatlar ve Tasar›m Fakülteleri, ‹letiflim Fakületleri, Mesleki E¤itimi Fakülteleri vb. il-
gili programlar›) ö¤renci al›m s›navlar›nda ve sonras›nda uygulanacak olan yerlefltirme aflamas›nda, kullan›lmas›
düflünülen puan türlerinin (ek puanlar, katsay›lar) belirlenmesini yine programlar›n kendilerine b›rakm›flt›r.

Tablo 1’de çeflitli üniversitelerin bünyelerinde yer alan e¤itim programlar› d›fl›nda özel yetenek gerektiren
programlar için ön kay›t ve s›nav sonras›nda uygulad›klar› puan türü ve katsay›lardaki çeflitlilik bulunmaktad›r.
Görüldü¤ü gibi Ankara Devlet Konservatuvar›n alan ve alan d›fl›ndan baflvuru yapan adaylar için k›lavuzda yer
alan, e¤itim programlar› için uygulanan puan türü ve katsay›lar›n› kullan›rken, Hacettepe ve Akdeniz üniversite-
leri devlet konservatuvarlar› s›nav sonras›nda sadece kendi uygulad›klar› yetenek s›nav puanlar›na göre s›ralama
yapmakta, adaylar›n YGS ve AOBP’lerini yerlefltirmeye eklememektedirler. Konservatuvarlardaki bu uygulama
çeflitlili¤i üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde de söz konusudur.

Özel Yetenek Gerektiren E¤itim Programlar› ile ‹lgili ‹fllemler
Özel Yetenek Gerektiren E¤itim Programlar› (Antrenörlük E¤itimi, Beden E¤itimi ve Spor Ö¤retmenli¤i,

Grafik Ö¤retmenli¤i, Mesleki Resim Ö¤retmenli¤i, Müzik Ö¤retmenli¤i, Resim-ifl Ö¤retmenli¤i, Rekreasyon,
Seramik Ö¤retmenli¤i, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticili¤i)  için yerlefltirmeye esas olan puanlar›n›n hesaplanma-
s›nda 3 puan türü ve katsay›lar› kullan›lmaktad›r:

1. Özel Yetenek S›nav› Puan› – Standart Puan (ÖYSP-SP)
2. A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baflar› Puan› (AOBP)
3. Yüksekö¤retime Geçifl (YGS-P) deki dört puan türünden en yükse¤i 
Yerlefltirme Puan› (YP) yukar›daki puanlar›n belli a¤›rl›klarla hesaplan›p toplanmas›ndan elde edilmektedir.

Özel Yetenek S›nav Puan›n›n (ÖYSP) a¤›rl›kland›rmaya girebilmesi için, puanlar›n önce ÖYSP da¤›l›m›n›n orta-
lamas› ve standart sapmas› hesaplanmakta sonra standart puanlara çevrilmesi gerekmektedir. ÖYSP da¤›l›m›n›n
ortalamas› ve standart sapmas› bulunduktan sonra k›lavuzda yer alan formüller yard›m› ile her aday için “ÖYSP
Standart Puan›” hesaplan›r. Tüm bu puanlar›n standart hale getirilmesinin ard›ndan aday›n yerlefltirme puan› he-
saplan›rken afla¤›daki katsay›lar kullan›lmaktad›r:
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Tablo 1: Çeflitli üniversitelerin e¤itim programlar› d›fl›ndaki özel yetenek gerektiren programlar›na ön
kay›t flartlar› ve s›nav sonras› uygulad›klar› katsay›lar.

Kurumlar Önkay›t /YGS Yerleflme Puan›na Yans›ma Oranlar
Alan – Alan D›fl›– Alan+Alan D›fl› [YGS ]- [AOBP]- [ÖYSP-SP] 

Ankara Ünv.Dev.Konsv. [140] [180] …………………. [Klavuzda yer alan katsay›lar][2]

Hacettepe Üniv. Dev. Konsv. [140] [180] …………………. [        ] [        ] [             ]

Akdeniz Üniv. Dev. Konv. ………. Taban puan …………………. [        ] [        ] [             ]  

Zonguldak KEÜ GSF [140 ] [180 ] …………………. [        ] [        ] [             ]        

TOBB Eko.Tek Üniv. GSF [        ] [       ] ----[140]………. [+%30] [+%10]

Hacettepe Üniv. GSF ………. Taban puan …………………. [        ] [        ] [             ]

9 Eylül Üniv.     GSF ………. Taban puan …………………. [         ] [        ] [             ]

[1] Bkz: Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Sistemi (ÖSYS) Yüksekö¤retim programlar› ve Kontenjanlar› Klavuzu (2010) sayfa:13.Ankara.
[2] Ankara Üniv. Devler Konsv. Özel Yetenek S›nav Girifl K›lavuzu (2010).



a) Aday ayn› alandan geliyorsa (Örne¤in Müzik Ö¤retmenli¤i program› için aday GSL’nin müzik alan›ndan
geliyorsa)

Yerlefltirme Puan›: (katsay›*ÖYSP-SP) + (katsay›*AOBP) + (katsay›*YGS-P)
b) Aday di¤er alanlardan geliyorsa (Örne¤in Müzik Ö¤retmenli¤i program› için aday genel lisenin sosyal bi-

limler alan›nda geliyorsa)
Yerlefltirme Puan›: (katsay›*ÖYSP-SP) + (katsay›*AOBP ) + (katsay›*YGS-P)

Yukar›da aç›klanan ifllemlerden sonra adaylar›n yerlefltirme puanlar› belirlenir ve bu puanlar yüksekö¤retim
kurumunun ö¤renci kontenjan›na göre yukar›dan afla¤›ya s›ralanarak asil ve yedek ö¤renciler listelenir.

Tablo 2’ye genel olarak bak›ld›¤›nda, 1999 da özel yetenek gerektiren e¤itim programlar› için belirlenen pu-
an türleri ve katsay›lar üzerine herhangi bir oran kullan›lmazken (programlar sadece özel yetenek s›nav sonuçlar›-
na göre adaylar›n› belirliyorlar), geçen 11 y›l içinde güzel sanatlar liselerinin mezun vermesi, genel liselerdeki
alan/kol da¤›l›mlar› nedeniyle adaylar alan ve alan d›fl›ndan gelenler olarak ayr›lm›fl, söz konusu adaylar için çeflitli
puan türleri ve katsay›lar belirlenmifl ve katsay›larda farkl› y›llarda 4 kez çeflitli de¤iflikli¤e u¤rat›lm›flt›r.Uygulanan
katsay›lar›n toplamlar› incelendi¤inde, toplamlar›n alandan gelen adaylar yönünde oldu¤u (0.45 / 0.28 / 0.25) ve
2010 y›l›nda uygulanan son de¤iflikle katsay› toplamlar›n›n eflitlendi¤i, dolay›s› ile geçmifl y›llarda oluflan fark›n ka-
pand›¤› (0) görülmektedir.

2011 y›l› Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Sistemi (ÖSYS) K›lavuzuna göre, bir önceki y›lda, alan ve alan d›fl›n-
dan gelenlerin eflitlenmifl olan katsay› toplamlar› tekrar alandan gelenler yönünde 0.03 oran›nda art›fl göstermek-
tedir. Ayr›ca ÖSYM yay›nlad›¤› k›lavuzda bu y›l 10 y›l aradan sonra ilk kez, adaylar›n ÖYSP’lerini 1.17 gibi bir
katsay› ile çarp›lmas›n›, alandan gelen adaylar›n ise AOBP puanlar›n›n 2 farkl› katsay› ile çarp›lmas› ve yerlefltir-
me puan›na eklenmesi gerekti¤ini ifade etmektedir.

Problem Durumu

Ülkemizde Özel Yetenek S›navlar› ile her y›l yüzlerce ö¤renci bir yüksekö¤retim program›na yerleflmektedir.
Bu programlara giriflte YÖK, E¤itim Programlar› ve E¤itim Programlar› D›fl›ndaki Özel Yetenek Programlar› olmak
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Tablo 2: 1999-2011 y›llar› aras›nda özel yetenek gerektiren e¤itim programlar›nda kullan›lmakta olan
puan türleri ve katsay›lar.

Y›llar Puan türleri ve katsay›lar
YP = [ÖYSP-SP] + [AOÖBP] + [YGS-P][3] / Toplam Katsay› – Fark

1999 (belirlenen puan türleri ve katsay›lar için herhangi bir oran bulunmamaktad›r) 

2001 = 1.3 + 0.65 + 0.52  (Alandan gelen) / 2.47 -  (0.45)
2001 = 1.3 + 0.2 + 0.52 (Alan d›fl›ndan gelen) / 2.02   

2002 = 1 + 0.65 + 0.55 ( Alandan gelen) / 2.2 -  (0.28)
2002 = 1 + 0.2 + 0.72 (Alan d›fl›ndan gelen) / 1.92   

2004 = 1 + 0.52 + 0.36 ( Alandan gelen) / 1.88 - (0.25)
2004 = 1 + 0.16 + 0.47 (Alan d›fl›ndan gelen ) / 1.63 

2010 = 1 + 0.11 + 0.22 ( Alandan gelen) / 1.33 - (0)
2010 = 1 + 0.08 + 0.25 (Alan d›fl›ndan gelen ) / 1.33  

2011 y›l› = [ÖYSP-SP] + [               AOBP               ] + [YGS]                          

2011 = 1.17 + [(0.11*AOBP) + (0,03*AOBP)] + 0.22  (alandan) / 1.53 -(0.03)

2011 = 1.17 + [ (0.11*AOBP) ] + 0.22  (alan d›fl›) / 1.5

[3] Üniversiteye girifl s›navlar›, taraman›n yap›ld›¤› 11 y›l içerisinde farkl› isimler (ÖSS, ÖYS, YGS) ad› alt›nda gerçekleflmifltir. 



üzere 2 farkl› uygulama gerçeklefltirmektedir. E¤itim programlar›na ö¤renci al›mlar› s›ras›nda uygulanacak puan
ve katsay›lar› (geçen 11 y›l içinde 4 kez de¤ifltirilmifl) ve uygulanacak istatistik ifllemlerini belirlerken; e¤itim prog-
ramlar› d›fl›ndaki özel yetenek gerektiren programlara ö¤renci al›mlar›n› ve uygulanacak katsay›lar› oldu¤u gibi
yüksekö¤retim kurumlar›n›n kendilerine b›rakm›fl, s›navlar›n esnek bir puanlama çerçevesinde gerçekleflmesine
olanak sa¤lanm›flt›r.

2004-2009 y›llar› aras›nda yüksekö¤retimin e¤itim programlar›na özel yetenekle ö¤renci al›m› s›ras›nda uygu-
lanmakta olan puanlar (özel yetenek s›nav puanlar›-a¤›rl›klar›nd›r›lm›fl orta ö¤retim puanlar›-yüksekö¤retime ge-
çifl puanlar›) ve bu puanlara ait katsay›lar›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› yüksektir. (Ece,
fiengül, 2006; Yayla, 2006). Adaylar özel yetenek gerektiren programlara, özel yetenek s›nav sonuçlar› ile de¤il de,
daha çok üniversite girifl s›nav puanlar› ve orta ö¤retimden getirdikleri puanlar ile girmektedirler. Baflka bir ifade
ile adaylar›n yerlefltirme s›ralamalar›n›, büyük oranda YGS ve AOBP belirlemektedir. 

2004-2009 y›llar› aras›nda uygulanan katsay›lar 2010 y›l›ndan itibaren de¤ifltirilmifltir. Yeni katsay›lar yerlefl-
tirme puanlar›n› nas›l etkilemektedir?

Bu verilerden hareketle araflt›rman›n temel amac›, e¤itim programlar› ve e¤itim programlar› d›fl›ndaki özel ye-
tenek gerektiren programlara ö¤renci al›mlar› s›ras›ndaki uygulama farkl›l›klar›na dikkat çekmek, ayr›ca Tablo
2’de detayl› ifade edilen ve 2010 y›l›ndan itibaren ÖSYM klavuzunda yer alan yeni katsay›lar›n, adaylar›n yerlefl-
tirme puanlar› üzerindeki a¤›rl›klar›n› ve bu a¤›rl›klar›n, adaylar›n yerlefltirme s›ralamalar›n› (asil-yedek) nas›l de-
¤ifltirdi¤ini ortaya koymakt›r. 

Yöntem
Araflt›rma, Özel Yetenek S›navlar›nda uygulanmakta olan puan ve katsay›lar›n geçen 11 y›l içindeki de¤iflimle-

rinin ortaya konmas› ve bu katsay›lardaki de¤iflimlerin adaylar›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki a¤›rl›klar›n›n be-
lirlenmesi amac›yla tarama modelinde desenlenmifltir. 

Tarama modelleri geçmiflte ya da halen varolan bir durumu varoldu¤u flekli ile betimlemeyi amaçlayan araflt›r-
ma yaklafl›mlar›d›r (Karasar, 2006).

Araflt›rman›n evrenini, ülkemizde E¤itim Programlar›nda (Müzik e¤itimi, Resim ‹fl E¤itimi, Beden e¤itimi prog-
ramlar›) uygulanacak olan tüm Özel Yetenek S›navlar› oluflturmaktad›r. Araflt›rman›n çal›flma gurubu, Abant ‹zzet
Baysal Üniversitesinde uygulanmakta olan 2008 y›l› Müzik Özel Yetenek S›navlar›, 2010 y›l› Müzik ve Resim E¤i-
timi Özel Yetenek S›navlar ve bu s›navlara giren adaylar ve adaylara ait s›nav sonuçlar›ndan oluflmaktad›r. 

Araflt›rmada verilerin toplanmas›, adaylara ait yaz›l› s›nav verilerinin doküman incelemesi yolu ile sa¤lanm›fl-
t›r. Y›ld›r›m ve fiimflek (2006)’e göre, doküman incelemesi araflt›r›lmas› hedeflenen olgu veya olgular hakk›nda bil-
gi içeren yaz›l› metaryallerin analizini kapsar. Ayr›ca çeflitli üniversitelerin özel yetenek gerektiren programlar›n
girifl s›navlar› yönergeleri ve internet siteleri taranm›flt›r. K›lavuzda ifade edildi¤i gibi, her adaya ait puanlar stan-
dartlaflt›r›l›rken çeflitli istatistik ifllemlerinden geçmektedir. Bu ifllemler sonras›nda her adaya ait YGS, AOBP ve
ÖYSP’lerinin yerlefltirme puanlar› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar›n›n tablolarda farkl›l›klar göstermektedir. Bu
farkl›l›k, adaylara ait puanlar›n standantlaflt›r›lmas› s›ras›ndaki ifllemler nedeniyle, o y›l s›nava giren aday say›lar›n-
dan (alan ve alan d›fl›ndan gelen), adaylar›n yüksek veya düflük AOBP ve/veya YGS puanlar› ile gelip gelmemele-
rine göre de¤ifliklik göstermektedir. 

Elde edilen veriler ölçme-de¤erlendirme ve matematik alan›ndaki birer uzman yard›m› ile de analiz edilerek,
özel yetenek s›navlar›nda uygulanan katsay›lar›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› belirlenmifl ve
tablolarla sunulmufltur. 

Bulgular ve Yorum
1) 2004-2009 ve 2010 y›llar›nda ÖSYM k›lavuzunda yer alan, e¤itim programlar›na özel yetenekle ö¤renci

al›mlar› s›ras›nda kullan›lmakta olan puan türleri ve katsay›lar›n da¤›l›mlar›, katsay› farkl›l›klar› ve bu puan
ve katsay›lar›n yerlefltirme puanlar› (YP) üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› nedir?

Tablo 3’te görüldü¤ü gibi ülkemizde tüm e¤itim programlar›n›n (özellikle müzik e¤itimi, resim e¤itimi, beden
e¤itimi programlar›nda) özel yetenek s›navlar›nda yukar›da belirtilen katsay›lar kullan›lmaktad›r. 2004-2009 y›lla-
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r›nda uygulanmakta olan katsay›larda ve özellikle alandan gelen (güzel sanatlar liseleri, genel liselerin müzik, sa-
nat alan mezunlar›) adaylar yönünde bir fark (0.25) bulundu¤u görülmektedir. Yüksekö¤retim Kurumu yay›nlad›-
¤› k›lavuzla, bu y›l ilk kez alan ve alan d›fl›ndan bu s›navlara girecek olan adaylara uygulanan katsay›lar toplam› eflit-
lenmifl, (1.33) dolay›s›yla, her iki alandan gelen adaylar için katsay› toplamlar›n da bir farkl›l›¤a yer vermemifltir.

Tablo 4’te, elde edilen veriler do¤rultusunda toplam aday say›lar› (alan ve alan d›fl›ndan gelen [148;130] ) bir-
birine yak›n iki ayr› katsay› uygulamas› olan (2004-209; 2010) özel yetenek s›nav sonuçlar›n›n, yerlefltirme puan-
lar› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› görülmektedir. 2004-2009 y›llar›n aras›nda uygulanmakta olan katsay›lara gö-
re; s›nava hem alandan hem alan d›fl›ndan giren adaylar için ÖYSP’n›n a¤›rl›¤› (%30; %29) hesaplan›rken, AOBP
alandan gelen adaylar için %26, alan d›fl›ndan gelen adaylar için %8 olarak etkili olmufltur. Ayr›ca YGS (o zaman-
ki ad› ile ÖSS) s›nav›n›n a¤›rl›¤› alandan gelen adaylar için %44 olurken, alan d›fl›ndan gelen adaylar için %63 gi-
bi oldukça yüksek bir oranda etkili olmufltur. Yine tüm s›nav içinde alandan gelen adaylar için (AOBP+YGS =%70)
Özel Yetenek S›nav›n›n a¤›rl›¤› %30 olarak; alan d›fl›ndan gelen adaylar için  (AOBP+YGS =%71) ise %29 olarak
gerçekleflmifltir. 

‹ki ayr› katsay›n›n sonuçlar›n›n, s›nav›n uyguland›¤› y›llara göre karfl›laflt›r›rsak, tüm s›nav içerisinde özel yete-
nek s›navlar›n›n a¤›rl›¤›n›n bir önceki katsay›lara göre artt›¤› (%34), AOBP’n›n a¤›rl›¤›n›n alandan gelen adaylar
içinde de¤iflmedi, fakat alan d›fl›ndan gelen adaylar için yaklafl›k 10 puan art›flla %18 civarlar›nda bulundu¤u, üni-
versiteye girifl s›nav sonuçlar›n›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki a¤›rl›¤›n›n ise, hem alandan hem alan d›fl›ndan
gelen adaylar için düfltü¤ü görülmektedir.

2) 2004-2009 ve 2010 y›llar›nda ÖSYM klavuzunda yer alan, e¤itim programlar›na özel yetenekle ö¤renci
al›mlar› s›ras›nda kullan›lmakta olan puan türleri ve katsay›lar›n da¤›l›mlar› adaylar›n s›ralamalar›n› nas›l de-
¤ifltirmektedir?

Yukarda verilen örnekte araflt›rma çal›flma gurubunda yer alan üniversitelerin Müzik Özel Yetenek s›navlar›
sonuçlar›na göre, s›nav›n 2. aflamas›ndan sonra s›ralamaya giren 65 aday bulunmaktad›r. Tablo 5’te bu adaylardan
alandan gelen 60 aday için adaylar›n yerlefltirme puanlar› (YP) hesaplan›rken ÖYSP %33.5, AOBP %26, YGS
%40.5 etkili olurken; alan d›fl›ndan gelen 5 aday için ÖYSP %28.5, AOBP %19 ve YGS %52.5 etkili olmufltur.
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Tablo 3: E¤itim programlar›na özel yetenekle ö¤renci al›mlar› s›ras›nda kullan›lmakta olan puan türleri ve
katsay›lar (2004-2009 y›llar› aras›; 2010 y›l›).

Puan türleri ve katsay›lar
YP = [ÖYSP-SP] + [AOÖBP] + [YGS-P ] / Toplam Katsay›– Fark

2004-2009 Y›llar› aras› katsay›lar = 1 + 0.52 + 0.36 (Alandan) / 1.88 - (0.25)

= 1 + 0.16 + 0.47 (Alan d›fl›ndan ) / 1.63 

2010 y›l› katsay›lar› = 1 + 0.11 + 0.22 (Alandan ) / 1.33 -  (0)

= 1 + 0.08 + 0.25 (Alan d›fl›ndan) / 1.33

Tablo 4: E¤itim programlar›na özel yetenekle ö¤renci al›mlar› s›ras›nda kullan›lmakta olan puan türleri ve
katsay›lar›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› (2004-2009 y›llar› aras›; 2010 y›l›).

Aday say›s› ÖYSP AOBP YGS Toplam % 
N a¤›rl›¤› (%) a¤›rl›¤› (%) a¤›rl›¤› (%) [AOBP + YGS]

2004-2009 y›llar› aras› 
Alandan gelen 106 30 26 44 70
Alan d›fl›ndan gelen 42 29 8 63 71

2010 Y›l› 
Alandan gelen 88 34.6 26.4 39 65.4
Alan d›fl›ndan gelen 42 34.2 18.6 47.2 65.8



Özel yetenek s›navlar›, alandan gelen adaylar için, toplamda %66.5 s›nav öncesinde getirdikleri puanlardan,
%33.5’i özel yetenek s›nav›ndan sa¤lanmaktad›r. Alan d›fl›ndan gelen adaylar için, toplamda %71.5 s›nav öncesinde
getirdikleri puanlardan, %28.5’i özel yetenek s›nav›ndan sa¤lanmaktad›r. Sonuç olarak özel yetenek s›navlar› alan-
dan gelen adaylar için tüm s›nav›n %33.5’ini, alan d›fl›ndan gelenler için tüm s›nav›n %28.5’ini oluflturmaktad›r.
Bir baflka ifade ile, özel yetenek s›navlar› her iki alandan gelen adaylar için s›nav›n yaklafl›k olarak üçte birini olufl-
turmaktad›r.

Tablo 6’ya gore, ÖYSP (iflitme-çalg›-ses) toplam›nda 100 tam puan üzerinden 90,450 alan, yetenek s›ralama-
s›nda 1. olan 102 nolu aday; AOBP ve YGS s›navlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle kesin yerlefltirme puan›na göre
s›ralamas›nda bir de¤ifliklik yaflamazken, 79,600 puan ile ham yetenek s›ralamas›nda 6. olan, alan d›fl›ndan s›nava
giren 277 nolu aday AOBP ve YGS puanlar›n›n eklenmesi ile 6 s›ra gerileyerek 12 s›raya; yine 269 nolu aday 24
s›ra gerileyerek 31. s›raya (1. yedek) ; 266 nolu aday yetenek s›ralamas›nda 16. olmas›na ra¤men 35 s›ra gerileye-
rek 51. s›raya (21. yedek) yerleflmektedir. 

Yine tabloya göre, 197 nolu alan d›fl›ndan s›nava giren aday, 51,600 özel yetenek müzik s›nav sonucu ile 65 aday
içerisinden 61 olmas›na ra¤men, AOBP ve YGS s›navlar›n›n eklenmesi ile 38 s›ra yukar› ç›karak yerlefltirme içeri-
sinde 23. olmufl ve asil adaylar aras›na girmifltir. 152 aday nolu alandan gelen aday, 60,400 özel yetenek puan› ile
yetenek s›ralamas›nda 41. olmas›na ra¤men, AOBP tam puan (500,00) olmas› ve YGS puan›n›n yüksek olmas› se-
bebi ile 36 s›ra yükselerek sonuç yerlefltirme s›ralamas›nda 5. s›raya gelmifl ve asil adaylar içerisinde yer alm›flt›r.
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Tablo 6: 2010 ÖSYM k›lavuzunda yer alan puan ve katsay›lar›n alandan ve alan d›fl›ndan gelen adaylar›n
yerlefltirme puan› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› [Müzik e¤itimi s›navlar› örne¤inde N:65].[4]

Aday No ÖYSP ÖYSP YP S›ralamadaki AOBP YGS 
(iflitme-çalg›-ses) S›ralama* S›ralama de¤ifliklik puan› puan›

102 (A)** 90.450 1 1 0 465,019 350,927      

258 (A) 80.275 4 17 -13 351,223 269,112

277 (AD) 79.600 6 12 -6 317,239 332,226

269 (A) 78.400 7 31 (1. yedek) -24 337,534 231,530

229 (A) 75.175 10 38 (8. yedek) -28 318,432 220,774

266 (A) 72.400 16/65 51 (21. yedek) -35 281,432 201,187

197 (AD)** 51.600 61 / 65 23 +38 415,744 351,999

209 (AD) 57.350 49 10 +39 445,018 386,833

184 (A) 59.475 45 20 +25 441,022 301,836

2 (A) 59.950 43 15 +28 473,022 323,709

152 (A) 60.400 41 5 +36 500,000 365,912

*2. aflamaya 65 aday girmifltir.  **(A) S›nava alandan baflvuran aday.  (AD) S›nava alan d›fl›ndan baflvuran aday.

Tablo 5: 2010 ÖSYM k›lavuzunda yer alan puan ve katsay›lar›n alandan ve alan d›fl›ndan gelen adaylar›n
yerlefltirme puan› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› [Müzik e¤itimi s›navlar› örne¤inde N:65].[4]

Aday say›s› ÖYSP AOBP YGS Toplam % 
N a¤›rl›¤› (%) a¤›rl›¤› (%) a¤›rl›¤› (%) [AOBP + YGS]

Alandan gelen 60 33.5 26 40.5 66.5
Alan d›fl›ndan gelen 5 28.5 19 52.5 71.5

[4] Adaylara ait standart puanlar›n hesaplanmas› s›ras›nda ÖYSP da¤›l›m›n›n ortalamas› ve standart sapmas› hesaplanmakta sonra standart puanlara çevrilmesi gerek-
mektedir. ÖYSP da¤›l›m›n›n ortalamas› ve standart sapmas› bulunduktan sonra k›lavuzda yer alan formüller yard›m› ile her aday için “ÖYSP Standart Puan›”
hesaplan›r. Bu nedenle puanlar›n yerlefltirme puan› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar›, statik bir durum sergilemekte, o y›l s›nava giren aday say›lar›ndan (alan ve alan
d›fl›ndan gelen), adaylar›n yüksek veya düflük AOBP ve/veya YGS puanlar› ile gelip gelmemelerine göre de¤ifliklik göstermektedir. 



Tabloda yer almamas›na ra¤men, 2010 y›l›nda 2. aflama s›nav›na da girerek s›ralamaya hak kazanan 65 aday-
dan yetenek s›ralamas›na (ham yetenek) göre ilk 30’da yer alan adaylar›n yaklafl›k üçte biri (10 kifli) yerlefltirme so-
nucunda kontenjan›n yer ald›¤› ilk 30 kifli içine giremezken; yetenek s›ralamas›na göre son 30’da yer alan adayla-
r›n yine yaklafl›k üçte biri (10 kifli) kesin yerlefltirme puan›na göre ilk 30’a girmeyi baflarm›flt›r. 

Yukar›da verilen örnekte araflt›rma çal›flma gurubunda yer alan üniversitelerin Resim Özel Yetenek s›navlar›
sonuçlar›na göre, s›nav›n 2. aflamas›ndan sonra s›ralamaya giren 130 aday bulunmaktad›r. Tablo 7’de bu adaylar-
dan alandan gelen 88 aday için adaylar›n yerlefltirme puanlar› (YP) hesaplan›rken ÖYSP %34.6, AOBP %26.4,
YGS %39 etkili olurken; alan d›fl›ndan gelen 42 aday için ÖYSP %34.2, AOBP %18.6 ve YGS %47.2 etkili ol-
mufltur. Özel yetenek s›navlar›, alandan gelen adaylar için, toplamda %65.5 s›nav öncesinde getirdikleri puanlar-
dan, %34.5’i özel yetenek s›nav›ndan sa¤lanmaktad›r. Alan d›fl›ndan gelen adaylar için, toplamda %65.8 s›nav ön-
cesinde getirdikleri puanlardan, %34.2’i özel yetenek s›nav›ndan sa¤lanmaktad›r. Sonuç olarak özel yetenek s›nav-
lar› alandan gelen adaylar için tüm s›nav›n %34.5’ini, alan d›fl›ndan gelenler için tüm s›nav›n %34.2’ini olufltur-
maktad›r. Bir baflka ifade ile, özel yetenek s›navlar› her iki alandan gelen adaylar için s›nav›n yaklafl›k olarak üçte
birini oluflturmaktad›r.

Tablo 8’e göre, resim özel yetenek s›nav›na giren ve tam puan (100,000) alarak yetenek s›ralamas›nda 130 aday
içerinden 1. olan aday›n, AOBP ve YGS s›nav puanlar›n›n düflük olmas›ndan 83 s›ra düflerek kesin yerlefltirme s›-
ralamas›nda 84. s›raya (54.yedek) kadar geriledi¤i; 16 numaral› alan d›fl›ndan s›nava giren aday›n 98,200 puanla
ÖYSP s›ralamas›nda 15., YP s›ralamas›nda ise 48 s›ra gerileyerek 63. s›raya (33.yedek) düfltü¤ü ve yine 94,400 pu-
an alarak 130 aday içerisinden 30. olan bir di¤er aday›n , AOBP ve YGS sonras›nda yerlefltirme puan›n›n 60 s›ra
gerileyerek 90. s›raya kadar düfltü¤ü anlafl›lmaktad›r.

Yine tabloya göre, 76,000 yetenek puan› ile 130 aday aras›ndan 105. olan 116 aday numaral› alandan baflvuru
yapan bir aday, 81 s›ral›k bir yükselme ile 24. s›raya; 101 s›radaki bir aday 85 s›ral›k bir yükselme ile 16. s›raya; 98.
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Tablo 7: 2010 ÖSYM k›lavuzunda yer alan puan ve katsay›lar›n alandan ve alan d›fl›ndan gelen adaylar›n
yerlefltirme puan› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› [Resim E¤itimi S›navlar› Örne¤inde N:130].

Aday say›s› ÖYSP AOBP YGS Toplam % 
N a¤›rl›¤› (%) a¤›rl›¤› (%) a¤›rl›¤› (%) [AOBP + YGS]

Alandan gelen 88 34.6 26.4 39 65.4
Alan d›fl›ndan gelen 42 34.2 18.6 47.2 65.8

Tablo 8: 2010 y›l›nda resim yetenek s›nav›na giren adaylar›n OYSP, YP (yerlefltirme puan) s›ralamalar›, s›rala-
ma de¤ifliklikleri ve AOBP/YGS puanlar›ndan örnekler.

Aday No ÖYSP ÖYSP YP S›ralamadaki AOBP YGS 
s›ralama* S›ralama de¤ifliklik puan› puan›

1  (A)** 100,000 1 84 -83 267,427 200,093
7 (A) 98,800 6 48 -42 271,769 251,250
9 (AD) 98,800 8 62 -54 263,957 237,198
16 (AD) 98,200 15 63 -48 353,015 208,810
31 (A) 94,400 30/130 90 -60 313,004 191,270 
116 (A) 76,000 105 24 +81 463,533 293,148
102 (A) 73,600 101 16 +85 500,000 303,205
99 (A) 72,700 98 11 +87 500,000 327,673
85 (A) 80,800 84 6 +78 500,000 333,608
74 (A) 83,000 73 5 +68 498,116 325,567

*2. aflamaya 130 aday girmifltir. **(A) S›nava alandan baflvuran aday.  (AD) S›nava alan d›fl›ndan baflvuran aday.



s›radaki aday, 87 s›ral›k bir yükselme ile 11.s›raya; son olarak 73. ÖSYP bir bir aday ise yine yüksek AOBP ve yük-
sek (di¤er adaylara göre) YGS ile 68 s›ra yükselerek 5. asil s›raya kadar ilerlemektedir. Adaylar›n ald›¤› yüksek YGS
ve tam puan fleklindeki AOBP’leri adaylar›n kesin kay›ttaki yerlefltirme s›ralar›n›n de¤iflmesinde önemli rol oyna-
m›fllard›r. Adaylar›n yüksek puanlar› dikkat çekicidir.

Tabloda yer almamas›na ra¤men, 2010 y›l›nda resim özel yetenek 2. aflama s›nav›na da girerek s›ralamaya hak
kazanan 130 adaydan yetenek s›ralamas›na (ham yetenek) gore ilk 30’da yer alan adaylar›n yaklafl›k üçte biri (10
kifli) yerlefltirme sonucunda kontenjan›n yer ald›¤› ilk 30 kifli içine giremezken; yetenek s›ralamas›na gore son 30
da yer alan adaylar›n yine yaklafl›k üçte biri (10 kifli) kesin yerlefltirme puan›na göre ilk 30’a girmeyi baflarm›flt›r. 

Sonuç ve Öneriler
Özel yetenek gerektiren programlar ö¤rencilerini 2 farkl› uygulama sonucunda belirlerler. E¤er ba¤l› oldukla-

r› kurum ö¤retmen yetifltirme üzerine bir program uygulam›yorsa, yap›lan özel yetenek s›navlar›n›n önkay›t afla-
malar› ve sonras›ndaki katsay›lar program›n kendileri taraf›ndan belirlenmektedir. E¤itim programlar›na yönelik
olarak uygulanacak puan türleri ve katsay›lar› ise yüksekö¤retim kurumu haz›rlad›¤› bir k›lavuz yard›m› ile detay-
l› olarak ifade etmektedir. 

Ülkemizde son 11 y›lda e¤itim programlar› için yap›lacak olan özel yetenek s›navlar›ndaki puanlara ait katsa-
y›lar 4 kez de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Daha önceki y›llarda özellikle alandan gelen adaylara yönelik bir toplam katsa-
y› avantaj› bulunmakta iken, özellikle 2010 y›l›nda yap›lan de¤ifliklikler ile sözkonusu toplam katsay› avantaj› alan-
dan ve alan d›fl›ndan gelen adaylar için eflitlenmifl, s›f›rlanm›fl, dolay›s› ile sona ermifltir. 2011 y›l› ile k›lavuzunda
ise sözkonusu katsay› de¤iflikli¤i tekrar farkl› oranlarda uygulanmaya bafllanm›flt›r.

2004-2009 y›llar› aras›nda uygulanmakta olan katsay›lar ile 2010 y›l›nda ilk kez uygulanmaya bafllayan katsay›-
lar›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki yüzdelik a¤›rl›klar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, özel yetenek s›navlar›n›n (ÖYS)  a¤›r-
l›¤›n›n bir önceki katsay›lara göre artt›¤›, AOBP’nin alandan gelen adaylar için yerlefltirme puanlar› üzerindeki
a¤›rl›¤›n›n ayn› kal›rken, alan d›fl›ndan gelenler için a¤›rl›¤›n›n artt›¤›, YGS puanlar›n›n ise daha önceki y›llara gö-
re yerlefltirme puanlar› üzerindeki a¤›rl›¤›n›n azald›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r.

2010 y›l›nda özel yetenek gerektiren e¤itim program› için uygulanan puan türleri ve bu puanlara ait katsay›lar
da, daha önceki y›llarda oldu¤u gibi yine adaylar›n yerlefltirme puan s›ralamalar›n› oldukça etkilemektedir. Özel-
likle adaylar YGS ve AOBP deki yüksek puanlarla, programlar›n yapt›¤› yetenek s›navlar›nda (ÖYS) düflük alsalar
bile üst s›ralara yükselmekte, yetenek puanlar›na göre s›ralamada üst s›ralarda olan adaylar›n önlerine geçebilmek-
tedirler. Bu sonuçlar di¤er araflt›rma (Gökbulut, 2004; Yayla, 2006; Ece, Sazak, 2006; Alt›nkurt, 2006) sonuçlar›
ile benzerlik, baz› temel alanlarda birebir örtüflme göstermektedir.

Ülkemizdeki özel yetenek s›navlar›nda yerlefltirme puanlar›n›n belirlenmesinde adaylar›n ham yetenek puan-
lar› de¤il de, ortaö¤retimden getirdikleri baflar› puanlar› (AOBP) ile özellikle yüksekö¤retime geçifl s›navlar›ndan
ald›klar› puanlar›n (YGS) bu kadar belirleyici olmalar› düflündürücüdür. Mevcut uygulamalarla, yetenek puanlar›
orta hatta düflük adaylar›n yüksek AOBP ve YGS puanlar› ile özel yetenek s›navlar›nda dereceye girmeleri bir so-
run olmas›n›n yan›nda, ayn› adaylar›n 4 y›ll›k lisans programlar›n› da beklenilen bir seviyede tamamlamalar› pek
mümkün gözükmemektedir.

Elde edilen sonuçlar do¤rultusunda; 
a) Güzel sanatlar bölüm baflkanl›klar›na, YGS puanlar›n›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki etkisini azaltabil-

mek için, söz konusu bölümlere baflvuru s›ras›nda kullan›lmakta olan YGS taban puanlar›n› yükseltmeleri
konusunda çal›flmalar içerisinde olmalar›,

b) Yüksekö¤retim kurulu ve ÖSYM yetkililerine, mevcut puan ve katsay›lar›n alan uzmanlar›nca tekrar ve ye-
niden çal›flmas›, YGS s›nav sonuçlar›n›n yerlefltirme puanlar› üzerindeki etkilerinin en az özel yetenek s›-
navlar› kadar olmas› ve/veya özel yetenek s›navlar›na ait puan katsay›lar›n›n eflit (%40 / %40) , AOBP kat-
say›s›n›n da %20 gibi bir oranlarda kurgulanmas› konusunda çal›flmalar içerisinde olmalar›, 

c) E¤er uygulanmakta olan bir özel yetenek s›nav› ise, ki mevcut k›lavuzlarda puan türleri ve katsay›lar bu bafl-
l›k ad› alt›nda yer al›yor, yerlefltirme puanlar›nda yap›lan s›nav a¤›rl›¤›n›n daha fazla olmas› gerekmektedir.
Güzel sanatlar e¤itimi bölümleri mevcut sistemde yapt›klar› s›navlarda, s›nav toplam›n›n ancak %30-35’ine
müdahale edebiliyorlar. Bir baflka ifade ile özel yetenek s›navlar› ve puanlar› tüm s›nav›n yaklafl›k üçte biri-
ni oluflturmaktad›r. Bu sonuçtan hareketle bu alanda yetkili ve ilgililere, katsay› ve puan türlerinin tekrar ça-
l›fl›lmas› konusunda hassas davranmalar›    
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d) E¤itim programlar› d›fl›nda özel yetenek gerektiren programlardan mezun ö¤rencilerin de, gerekli formas-
yonlar› alarak ö¤retmen olabildikleri düflüncesinden hareketle, bu programlara ö¤renci al›mlar›ndaki uygu-
lanacak puan türü ve katsay›lar›n da (Özakay, 2004) keyfilikten uzaklaflt›r›larak bir kararla birlefltirilmesi,

e) araflt›rmac›lara; mevcut katsay›larla programlarda okuyan ö¤rencilerin YGS puanlar› ile alan ve alan d›fl›
derslerine ait not ortalamalar› aras›ndaki iliflkilerin araflt›r›labilece¤i, 

f) aday ö¤rencilerin Özel yetenek s›nav puanlar› ile lisans dönemlerinde yer alan alan ve alan d›fl› dersler ara-
s›ndaki iliflkilerinin incelendi¤i araflt›rmalar yapmalar›,

g) özel yetenek s›navlar›nda yetenek puanlar›na göre alt s›ralarda olup, yüksek oranlarda YSG ve AOBP puan-
lar› ile asil listelere giren ve daha sonra lisans e¤itimlerine devam eden adaylar›n lisans dönemlerindeki ba-
flar› durumlar›n›n incelendi¤i tarama araflt›rmalar› içerinde olmalar› önerilmektedir.
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Özet

Özel yetenek gerektiren sanat e¤itimi programlar›na seçme ve yerlefltirme ifllemleri yüksekö¤retim kurumlar›
taraf›ndan yürütülmektedir. Ülkemizde yüksekö¤retim kurumlar›na ö¤renci seçiminde uygulanan yetenek s›nav›
modeli; çizim ve uygulama olarak birkaç aflamal› olmaktad›r. Sanat e¤itimi programlar›nda dört y›ll›k e¤itim-ö¤-
retim sürecinde ö¤renciye farkl› disiplinleri içeren e¤itim müfredat› sunulmaktad›r. Ö¤rencilerin dört y›ll›k e¤i-
tim sürecinde gösterece¤i baflar›; genel kültür birikimi ve sanatsal aktivitelere olan ilgisiyle do¤ru orant›l› gerçek-
leflecektir. Yetenek s›nav› uygulamas›n› sanat e¤itimi alacak ö¤rencilerin seçiminde yetersiz olarak gören baz› va-
k›f ve devlet üniversiteleri farkl› teknik ve aflamalar gerçeklefltirerek ö¤renci kalitesini yükseltme çabalar›na girifl-
mektedirler. Uygulanan yetenek s›nav› sonras› sanat e¤itimi alacak ö¤rencilerin yetersizli¤i, e¤itim kurumunun ka-
litesinde önemli gerilemelere neden olmaktad›r. Ö¤renci seçiminde uygulamal› yetenek s›nav› sonras› mülakat
aflamas›yla yaflan›lacak yanl›fl seçimlerin önüne geçilebilecektir. Ö¤rencilerin bölümden beklentilerinin ö¤renile-
bilece¤i ve ö¤renciyi bekleyen e¤itim döneminin içeri¤inin anlat›labilece¤i mülakat aflamas› sayesinde daha bilinç-
li ve istekli ö¤rencilerin seçimi sa¤lanabilecektir. Üniversitenin seçici kurulu taraf›ndan yöneltilecek sorularla, ada-
y›n kültürel durumu ve sanata olan ilgisi ö¤renilebilecektir. Bu sayede dört y›ll›k e¤itim görecek ö¤rencinin, ön-
ceden tan›nmas› ile alaca¤› e¤itim sürecinde ö¤renciye uygulanacak e¤itim modellerinin haz›rlanmas›na da imkân
verecektir. Önceden e¤itim alaca¤› ö¤renim kurumunu yak›ndan tan›yacak ö¤renci adaylar› do¤ru karar verebile-
cek ve e¤itim sürecinde yüksek baflar› gösterebilecektir.

Anahtar kelimeler: Yetenek s›nav›, mülakat, sanat e¤itimi.

Girifl
Mülakat veya görüflme, belli ve ciddi bir amaçla yüz yüze gelen iki veya daha fazla kiflinin soru-cevap yönte-

miyle nesnel ve öznel bilgi toplamak için, etkileflim içinde yapt›klar› bir seçme yontemidir (Çetin, 2004, s:23). Se-
çim aflamas› bireyin ihtiyaca karfl› yetkinliklere sahip olmas›n› sorgulamakt›r. Mülakat tekni¤i ferdin kendini ifade
etmesi yönünden s›nav teknikleri içinden etkili olan›d›r. Mülakatlar, iflletmelerin eleman seçiminde s›kl›kla kullan-
d›klar› bir araçt›r. Testler ve de¤erlendirme merkezi gibi yöntemlerden daha fazla tercih edildi¤i görülmektedir
(Erdo¤an, 1991, s:65). 

Çoktan seçmeli s›nav tekni¤ini kullanan yüksekö¤retim kurumlar›nda ise bu tekni¤in kullan›m nedeni s›nava
baflvuru say›s›n›n bir buçuk milyon kifli olmas›d›r. Farkl› türden bir s›nav›n uygulanmas›n›n ve de¤erlendirilmesi-
nin zorlu¤u nedeniyle kalabal›k say›daki bu toplulu¤a bilgilerini ölçebilecek en etkili yöntem olarak çoktan seçme-
li test tekni¤i kullan›lmaktad›r. ÖSYM’nin haz›rlad›¤› test içeri¤i ise ö¤rencinin say›sal ve sözel bilgilerini de¤er-
lendirmesine yönelik sorular içermektedir. Ö¤rencinin cevaplad›¤› soru say›s› ise baflar›s›n›n göstergesi olarak ka-
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bul edilmektedir. Fakat say›sal ve sözel bilgiler içeren sorularda sanat e¤itimi içeren soru say›s› oldukça az ve ye-
tersizdir. Çünkü tamam›yla uygulamaya yönelik disiplinler içeren sanat kurumlar›, Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme
Merkezi’nin düzenledi¤i s›navdan baflar›l› olan ö¤rencilerin sanat e¤itimine haz›r olduklar›n› düflünmemektedir-
ler. Bu do¤rultuda e¤itim-ö¤retim dönemi öncesi ö¤rencilerin yeteneklerini ölçmek için uygulamal› s›nava tabi-
i tutmaktad›rlar. Düzenlenen s›nav›n amac› ö¤rencinin alaca¤› e¤itime uygun çizim bilgisinin oldu¤unu araflt›r-
makt›r. Ö¤rencinin alaca¤› 4 y›ll›k e¤itim içinde dersleri takip edebilmesi ve baflar›l› olabilmesi için çizim yapabil-
me veya enstrüman çalabilme özelliklerine sahip olmas› gerekmektedir. Yetenek sahibi olan fertlerin baflar›l› ola-
bilece¤i bu bölümlerde uygulamal› s›nav aflamas› gerekli görülmektedir. 

Sanat e¤itimi veren yüksekö¤retim kurumlar›m›z görsel/iflitsel/gösteri sanatlar› ad› alt›nda üç grupta inceleye-
bilmekteyiz. Yüksekö¤retim kurumlar›nda bu fakülteler k›saca sanat ve tasar›m fakültesi ile konservatuar olarak iki
gruba ayr›lmaktad›r. Bu fakültelerin alt›nda birçok anabilim dallar› ve bölümler bulunmaktad›r. ‹ç mimarl›k ve
çevre tasar›m› ile peyzaj mimarisi bölümleri gibi LYS s›nav›nda baflar›l› ö¤rencilerin e¤itim alabilecekleri bölüm-
ler olabilmesine karfl›n resim, tasar›m, flan, sahne tasar›m› gibi tamam›yla e¤itim öncesi belli bilgi ve çizim/çalg›
bilgisi gerektiren bölümlerde bulunmaktad›r. Daha öncede belirtildi¤i gibi bu bölümler LYS s›nav› sonras› uygu-
lamal› s›navlara tabi tutulmaktad›rlar. Fakat sanat ve tasar›m fakülteleriyle konservatuarlara ba¤l› sanat yönetimi,
iletiflim sanatlar›, oyunculuk, tiyatro gibi baz› bölümler ise yetenek s›nav› d›fl›nda ö¤rencinin kendini ifade edebil-
me yetene¤ini ölçebilmek için mülakat s›nav› aflamas› da uygulanmaktad›r. Tan›mda da belirtildi¤i üzere mülaka-
t›n di¤er seçme yöntemlerine göre sa¤lad›¤› avantajlar, adayla bire bir iletiflime geçildi¤i için tepkilerini ölçebil-
me, konuflma tarz›n› kavrama, beden dili ve d›fl görünüflleri ile ilgili bilgi toplayabilme imkân› vermesidir. 

LYS Puan Türleri 
Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM) taraf›ndan yüksekö¤retim kurumlar›nda e¤itim almak isteyen

ö¤rencileri belirlemek için iki aflamal› uygulanan Yüksekö¤retim Geçifl S›nav› (YGS) ve Lisans Yerlefltirme S›nav-
lar›n› (LYS) düzenlemektedir. ‹lk aflamay› geçebilen ö¤renciler Sanat e¤itimi veren ve yetenek s›nav›yla alan ku-
rumlara ve Aç›k ö¤retim Fakülteleri’ne baflvuru yapabilmektedir. LYS’de puan türleri ise MF-1, MF-2, MF-3,
MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 ve D‹L-1, D‹L-2, D‹L-3 olarak de¤iflmektedir. MF grubu eski sistem-
de “Say›sal”, TM grubu “Eflit A¤›rl›kl›”, TS grubu da “Sözel” puan türlerine karfl›l›k gelmektedir. MF ile ilgili pu-
an türlerinde, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya ve Biyoloji sorular›n›n a¤›rl›¤› çeflitli oranlarda de¤iflmektedir.
TM ile ilgili puan türlerinde Matematik, Geometri, Türk Dili ve Edebiyat ile Co¤rafya-1 testleri, TS ile ilgili pu-
an türlerinde Türk Dili ve Edebiyat›, Co¤rafya-1, Tarih, Co¤rafya-2 ve Felsefe grubu testleri yer almaktad›r. D‹L
puan türünde ise LYS’de dil sorular›n›n a¤›rl›¤› alt puan türlerine göre de¤iflmektedir. D‹L-1’de ikinci aflama s›-
nav›ndaki dil sorular›n›n a¤›rl›¤› yüzde 65, D‹L-2’de yüzde 50, D‹L-3’de yüzde 20 olacakt›r. S›nav›n birinci afla-
mas› olan YGS, D‹L puanlar›n›, D‹L-1 alt puan›nda yüzde 35, D‹L-2 alt puan›nda yüzde 50, D‹L-3 alt puan›n-
da ise yüzde 80 oran›nda etkileyecektir. 

LYS Puanlar›na Göre Lisans Programlar›

MF-1 puan› ile ‹lkö¤retim Matematik Ö¤retmenli¤i, Matematik Ö¤retmenli¤i, Matematik, Bilgisayar Bilim-
leri, Astronomi ve Uzay Bilimleri programlar›na ,

MF-2 puan› ile Fen Programlar›, Biyoloji, Biyoloji Ö¤retmenli¤i, Fizik, Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i, Kimya
programlar›na,

MF-3 puan› ile T›p, Eczac›l›k, Veteriner, Ebelik (Fakülte), Hemflirelik (Fakülte), Beslenme ve Diyetetik (Fa-
külte), Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte), Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve
Genetik programlar›na,

MF-4 puan› ile Bilgisayar Mühendisli¤i, Biliflim Sistemleri Mühendisli¤i, Elektrik Mühendisli¤i, Elektronik
Mühendisli¤i, Endüstri Mühendisli¤i, Bal›kç›l›k Teknolojisi Mühendisli¤i, Kentsel Tasar›m ve Peyzaj Mimarl›¤›,
Biyomedikal Mühendisli¤i, Çevre Mühendisli¤i, Uçak Mühendisli¤i, Deri Mühendisli¤i, Peyzaj Mimarl›¤›, Or-
man Mühendisli¤i, Otomotiv Mühendisli¤i, Nükleer Enerji Mühendisli¤i, Kimya Mühendisli¤i, Tekstil Mühen-
disli¤i, Yaz›l›m Mühendisli¤i, Uzay Mühendisli¤i programlar›na puan türü ile ö¤renci yerlefltirilecektir.

TM-1 puan› ile Ekonomi, ‹ktisat, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Bankac›l›k ve Finansman (Fakülte),
Çal›flma Ekonomisi ve Endüstri ‹liflkileri, ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi (Fakülte) programlar›na;
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TM-2 puan› ile Hukuk, S›n›f Ö¤retmenli¤i, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararas› ‹liflkiler, Avrupa Bir-
li¤i ‹liflkileri ;

TM-3 puan› ile Arkeoloji, Antropoloji, Çocuk Geliflimi (Fakülte), Felsefe Grubu Ö¤retmenli¤i, Psikoloji, Sos-
yoloji programlar›na girilebilmektedir.

TS-1 puan› ile türüyle Co¤rafya Ö¤retmenli¤i, Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i, Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m, Med-
ya ve ‹letiflim; Radyo, Sinema ve Televizyon; TS-2 puan türüyle Tarih, Tarih Ö¤retmenli¤i, Türk Dili ve Edebi-
yat› Ö¤retmenli¤i, Türkçe Ö¤retmenli¤i, Sanat Yönetimi gibi programlara girilebilmektedir.

Dil puan türlerinde ise genellikle ‹ngilizce, Almanca ve Frans›zca ile ilgili bölümler D‹L-1, Bat› dilleri ile il-
gili bölümler D‹L-2, Do¤u dilleri ile ilgili bölümler de D‹L-3 puan türüyle ö¤renci almaktad›r.

Puanlama kategorisinde MF-1, MF-2, MF-3, MF-4, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 ve D‹L-1, D‹L-2,
D‹L-3 puanlar›ndan hiçbir kategorinin sanat e¤itimi içerikli de¤erlendirme sonucu olmad›¤› görülmektedir. Uy-
gulama ile ilgili bilgiyi ölçmede çoktan seçmeli test yönteminin sa¤l›ks›z ve yetersiz olaca¤› da anlafl›lmaktad›r.
Ö¤rencinin geliflimini sa¤lamas› için verilecek derslerden ziyade ö¤rencinin özellikle kendini ifade edebilmesi ve
topluluk karfl›s›nda konuflma becerisine sahip olmas›n› da ölçmek mülakat s›navlar›n›n amaçlar› içerisindedir. Ör-
ne¤in Sanat ve Tasar›m Fakültelerine ba¤l› bulunan Sanat Yönetimi program›n›n içeri¤i sanatç›n›n reklam›n› ya-
pabilen ve sanat piyasas›nda sanatç›y› temsil eden ve destekleyen bilgili ve yönetici vasf› bulunan sanat yönetmeni
yetifltirmektir. Böyle bir bölümde LYS s›nav›ndaki baflar›s›n›n yan› s›ra ö¤renci aday›n›n hitabet baflar›s›n›n bulun-
mas› gerekmektedir. Liderlik ve yöneticilik vasf›n›n bulunaca¤› bireylerin meslekte baflar›l› olaca¤› düflünülerek
LYS s›nav› sonras› al›m aflamas›nda mülakat aflamas› gerekmektedir. 

Sanat E¤itimi Programlar›nda Uygulanan S›nav Metotlar›
Sanat ve Tasar›m Fakülteleri ile Konservatuara ba¤l› anabilim dallar› ve bölümlerde ö¤renci seçiminde uygu-

lamaya yönelik aflamal› s›navlar uygulanmaktad›r. Yetenek s›navlar› ad›yla uygulanan bu s›navlar, çizim, imgesel,
desen, enstrüman uygulamas›, ses bilgisi ölçme, performans uygulamalar› gibi çeflitlilik göstermektedir. Sanat ve
Tasar›m Fakültelerine ba¤l›; bask› sanatlar›, animasyon, endüstri ürünleri tasar›m›, eski yaz›, geleneksel Türk el
sanatlar›, grafik tasar›m, hal›, kilim ve eski kumafl desenleri, heykel, iç mimarl›k ve çevre tasar›m›, iletiflim tasar›-
m›, moda ve tekstil tasar›m›, plastik sanatlar, resim, sahne dekorlar› ve kostümü tasar›m›, sanat tasar›m›, seramik,
cam, tekstil tasar›m›, tezhip gibi bölümler bulunmaktad›r. Konservatuara ba¤l› alt bölümlerinin say›s› da düflünü-
lürse disiplinlerin fazla olmas› uygulamal› s›navlar›n›n aflamalar›n› ve içeriklerini de farkl›laflt›rmaktad›r. 

Sanat e¤itimi programlar›na ve Spor Akademilerine baflvurmak için adaylar›n LGS’ye girmeleri zorunludur.
Sanat programlar›nda okumak isteyen adaylar ö¤renci seçme ve yerlefltirme s›nav› sonras› do¤rudan istedi¤i yük-
sekö¤retim kurumuna baflvuruda bulunmaktad›r. S›nav ve de¤erlendirme ifllemleri de ilgili yüksekö¤retim kuru-
mu taraf›ndan yürütülmektedir. Uygulamal› olan bu yetenek s›nav› sonras› e¤itime uygun oldu¤u görülen adaylar
seçilmektedir. Uygulamal› s›navda ö¤rencinin çizim yetene¤i, enstrüman kullanabilme özelli¤i, bilgisayar bilgisi
yada oyunculuk yetene¤i ölçülebilmektedir. Yetenek s›navlar› adaylar›n bilgisini ölçme ve de¤erlendirmeye yöne-
lik oldu¤undan, aday›n psikolojik yap›s›n› ve bölümle ilgili bilgi düzeyini ölçmeye yönelik olmamaktad›r. Yaz›l› s›-
nav uygulamas›yla bu aç›k kapat›lmaya çal›fl›lsa da yetersiz olmaktad›r. Yaz›l› s›nav uygulamas› ise lisans e¤itimi sü-
recinde fazla kullan›lmay›p, lisansüstü e¤itim program›na ö¤renci al›m›nda daha fazla uygulanmaktad›r. Bunun ne-
deni baflvuru say›s›n›n fazla olmas›ndan dolay› yaz›l› metinlerin okunup notland›r›lma sürecinin uzun sürmesidir. 

Yetersiz s›nav program› sonras› ö¤renci profiline uygun kiflili¤e sahip oldu¤u bilinmeden e¤itim-ö¤retim sü-
recine bafllanmaktad›r. Dört y›ll›k süreç sonras› kontenjan›n tamam› doldurularak e¤itime bafllanan ö¤rencilerin
bir bölümü e¤itim sürecini tamamlamaktad›rlar. Uygulanan yetenek s›nav› sonras› sanat e¤itimi alacak ö¤rencile-
rin kapasitesindeki yetersizlik e¤itim kurumunun kalitesinde önemli gerilemelere neden olmaktad›r. Yetenek s›-
nav› uygulamas›n› sanat e¤itimi alacak ö¤rencilerin seçiminde yetersiz olarak gören baz› vak›f ve devlet üniversi-
teleri farkl› teknik ve aflamalar gerçeklefltirerek ö¤renci kalitesini yükseltme çabalar›na giriflmektedirler. 

Ö¤rencilerin bölümden beklentilerinin ö¤renilebilece¤i ve ö¤renciyi bekleyen e¤itim döneminin içeri¤inin an-
lat›labilece¤i mülakat aflamas› sayesinde daha bilinçli ve istekli ö¤rencilerin seçimi sa¤lanabilmektedir. Bölümün
seçici kurulu taraf›ndan yöneltilecek sorularla ö¤rencinin kültürel durumu. Blüme ve sanata olan ilgisi ö¤renile-
bilmektedir. Bu sayede dört y›ll›k e¤itim görecek ö¤rencinin önceden tan›nmas› ile alaca¤› e¤itim sürecinde ö¤-
renciye uygulanacak e¤itim modellerinin haz›rlanmas›na da imkân vermektedir. Önceden e¤itim alaca¤› ö¤renim
kurumunu yak›ndan tan›yacak ö¤renci adaylar› da do¤ru karar verebilecek ve e¤itim sürecinde yüksek baflar› gös-
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terebilecektir. Ayr›ca ö¤renci seçiminde uygulamal› yetenek s›nav› sonras› mülakat aflamas›yla yaflan›lacak yanl›fl
seçimlerin önüne geçilmektedir. Ö¤rencilerin dört y›ll›k e¤itim sürecinde gösterece¤i baflar›; genel kültür biriki-
mi ve sanatsal aktivitelere olan ilgisiyle do¤ru orant›l› gerçekleflece¤i için mülakat aflamas›nda özellikle bu sorula-
ra cevap aranmaktad›r.

Seçece¤i ö¤renci adaylar›n› yak›ndan tan›ma düflüncesiyle uygulamal› yetenek s›nav›na mülakat aflamas›n› da
ekleyen ‹stanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasar›m Fakültesi’ne ba¤l› bölümler, baflar›l› sonuçlar ald›klar› mü-
lakat aflamas›n› her y›l uygulama karar› alm›flt›r. Al›nan karar›n nedeni kendilerini bekleyen e¤itim müfredat› ve
içeri¤inin bilincinde olup, okul sonras› meslek seçiminde istekli ve kararl› ad›mlar atan gençlerin e¤itimlerini ta-
mamlad›klar› gözlenmesidir. Mülakat aflamas›yla do¤ru bölüm tercihinde bulunup, dört y›ll›k e¤itim sürecine ha-
z›r, istekli, bireylerin seçimiyle birlikte, do¤ru mesle¤e karar verdi¤ini ispatlayan ö¤rencilerin al›m› da sa¤lanmak-
tad›r. Üniversitenin Sanat ve Tasar›m Fakültesine ba¤l› ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›, ‹letiflim Tasar›m› ve Sa-
nat Yönetimi bölümlerinde dönem sonu derslerde ö¤rencilere uygulanan anket sonuçlar› incelendi¤inde mülakat
aflamas› sonras› e¤itime bafllayan ö¤renci profilinin daha bilinçli ve baflar›l› olduklar› görülmektedir. Do¤ru kara-
r›n anlafl›lmas› için de fakültelerin oluflturdu¤u jüri üyeleri uygun mülakat tekni¤i kullanmaktad›r. S›nav sonras›
sa¤l›kl› bir ölçme ve de¤erlendirme ifllemi de yap›lmaktad›r. 

Mülakat Teknikleri
Eleman al›mlar›nda iflverenlerin kullan›p gelifltirdikleri mülakat teknikleri bulunmaktad›r. Kullan›ld›kça be¤e-

nilen ve iyi sonuçlar veren bu tekniklerden öne ç›kanlar› flirketler ve yüksekö¤retim kurumlar›nca uygulanmakta-
d›r. Mülakat tekniklerini Say›n Koç, dört ana grup alt›nda toplamaktad›r. 

Yap›land›r›lm›fl Mülakat Tekni¤i

“Yap›land›r›lm›fl mülakat sorulacak temel ve anahtar sorularla ilgili üst düzey bir haz›rl›¤›n yap›ld›¤›, böylelik-
le bütün adaylara benzer sorular›n soruldu¤u bir tekniktir” (A.S. Denisi, R. W. Griffin, 2008, 231). Bu teknik ile
sanat e¤itimi alacak ö¤rencilerin e¤itim sürecinde bilmesi gereken temel bilgileri ölçme ve de¤erlendirmeye yö-
nelik bir tekniktir.

Durumsal Mülakat Tekni¤i

Bu teknikte adaya ilgili pozisyonda kars›laflabilece¤i olaylar› içeren senaryolar verilir. Önemli olan senaryolar
hayal bile olsa is ortam›nda karfl›lafl›labilecek nitelikte olmas›d›r. Bu teknik; reklam, grafik gibi iletiflim tasar›m› gi-
bi bölümlere ö¤renci al›m›nda uygulanabilecek düzeye sahiptir.

Davran›flsal Mülakat Tekni¤i

Bu tekni¤in temel varsay›m› aday›n gelecekteki davran›fllar›n›n, geçmifl davran›fllar›n›n bir yans›mas› olaca¤›-
d›r. Bu amaçla adaya geçmiflte yaflam›fl oldu¤u olaylar› nas›l ele ald›¤›na yönelik sorular sorulur. Stresli bir ortam-
da nas›l karar ald›¤›, hangi verileri de¤erlendirdi¤i, tak›m arkadafllar› aras›ndaki koordinasyonu nas›l sa¤lad›¤› ve
niye bu flekilde davrand›¤› gibi sorular bu teknikte s›kl›kla karfl›lafl›labilecek türdendir (G. Dessler, 2008, 258). Bu
tür bir mülakat tekni¤i liderlik ve yöneticilik vasf› gerekli olan, ifl performans›n› artt›rmak için düzgün kipler olufl-
turmas› gereken, sanat yönetimi ve iflletmecili¤i gibi bölümlerde uygulanabilir.

Stres Mülakatlar›

Stres mülakatlar›nda amaçlanan, aday›n dengesini nas›l korudu¤u, uyum yetene¤ini ve beklenmeyen olaylar
kars›s›nda kendisini ne kadar çabuk toparlad›¤›n› görmektir. Daha çok fînans ve bankac›l›k sektörü gibi stresli or-
tamlarda yürütülen isler için uygulanan bu mülakat tekni¤inde mülakatç› farkl› yöntemler kullanarak adayda stres
yarat›lmaya çal›fl›l›r ve sonuçlar› gözlemlenir. ‹htiyaca cevap verecek bir teknik oldu¤u için sanat e¤itimi veren ku-
rumlarda de¤erlendirilebilir. 

Mülakat aflamalar› lisans e¤itimine geçiflle birlikte yüksek lisans e¤itim sürecine geçiflte de kullan›lan bir tek-
niktir. 
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Mülakat›n De¤erlendirilmesi
Ölçme iflleminin do¤ru teknikle uygulanmas›n›n ard›ndan de¤erlendirme aflamas›na geçilmektedir. Fakat mü-

lakat tekni¤inde de¤erlendirme aflamas› ölçme sürecinde de iflleyebilmektedir. Yani aday mülakat yap›lan mekan-
dan ayr›l›rken hakk›nda verilen olumlu/olumsuz karar hakk›nda bilgilendirilebilmektedir. Bu tür bir uygulama d›-
fl›nda mülakat aflamas›n›n ard›ndan jüri üyeleri ölçme sürecinde verdikleri puanlar›n ortalamas›n› hesaplayarak de-
¤erlendirme sürecini tamamlayabilirler. Do¤ru de¤erlendirme süreci için ölçme sürecinin yani mülakat aflamas›-
n›n yeterli ve düzgün olmas› gerekmektedir. 

Jürinin adaya ait cevaplar› do¤ru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Mülakatç› aday›n kulland›¤› sözcüklerden,
sözcüklerin söylenme seklinden ve en önemlisi aday›n vücut dilinden faydalanmal›d›r. Vücut dili, kiflinin içinde
bulundu¤u psikolojik durumu, duygu ve düflüncelerini istemsiz olarak, görülebilen beden hareketleri, giyim tarz›
ve vücuttaki fiziksel de¤ifliklikler yard›m›yla ortaya ç›karan bir iletiflim arac›d›r. Beden diliyle ifade edilenler kul-
lan›lan sözcüklerle birlikte de¤erlendirilmelidir. Ancak baz› durumlarda sözcüklerin arkas›nda yatan gerçekleri is-
tem d›fl› olarak sallanan bir ayak, öne e¤ilmifl bir bas ya da kas›nan bir burun gün ›fl›¤›na ç›karabilir. Önemli olan
tüm verilerin birbiriyle tutarl› olmas›d›r (C. D. Fisher, 2006, 342).

Mülakat esnas›nda aday› tüm yönleriyle tan›maya çal›flmak ve pozisyona uygunlu¤unu araflt›rmak için sözlü ya
da sözsüz olsun iletiflime büyük önem verilmelidir. Etkin bir iletiflimin en büyük düflman› ise mülakata odaklana-
may›p aday› dinleyememektir. 

Sonuç ve Öneriler
Sanat e¤itimi veren kurumlar›n yetifltirece¤i ö¤renci profilinin seçiminde YGS ve LYS’nin yetersiz kald›¤› göz-

lenmektedir. Gerekli bilgi ve donan›ma sahip ö¤rencilerin seçiminde izlenen yollar›n bafl›nda uygulama s›nav› gel-
mesine ra¤men yüksekö¤retim kurumlar›n›n bu aflamay› yetersiz gördü¤ü de mezunlar›n say›lar›ndan anlafl›lmak-
tad›r. Bölümü tercih eden ö¤rencilerin az bir k›sm›n›n mezun olabildi¤i fakültelerde doluluk oranlar› da zamanla
azalmaktad›r. 

Mesleklerinde baflar›l› fertlerin yetifltirilmesini amaçlayan e¤itim kurumlar›, uygulamal› s›navlar sonras› müla-
kat yöntemiyle de ö¤renci adaylar›n› yak›ndan tan›ma f›rsat› yaratmaktad›rlar. Fakat sübjektif davran›lmas› gere-
kilen mülakat aflamas›nda jüri üyeleri bazen hatalar yap›labilmektedir. Bu hatalar›n en aza indirilmesi için yük-
sekö¤retim kurumlar›nca gerekli önlemlerin al›nmas› gerekmektedir. Bu önlemlerin baz›lar› jüri üyelerine yöne-
lik olmas›na karfl›n bir k›sm› da adaya yönelik olmaktad›r. 

• Adaylara ön yarg›l› yaklafl›lmamal›d›r.
• Aday özgeçmifli iyi incelenmelidir. 
• Mülakat sorular› ve içeri¤i önceden haz›rlanmal›d›r.
• Mülakat esnas›nda sorulacak sorular önceden planlanmal› ve ayn› konuyla ilgili sorular›n ard› ard›na gel-

mesine dikkat edilmelidir. 
• Amaç adayla ilgili bilinmeyenleri ö¤renmek oldu¤undan hiçbir soru anlams›z olmamal›d›r.
• Mülakat öncesi adaya bölüm hakk›nda bilgisi ölçülüp gerekirse bilgilendirilmelidir. Daha sonra mülakata

geçilmelidir.
• Aday›n mesle¤inde engel teflkil etmeyecek fiziksel görüntüsü veya eksikli¤i mülakat sürecine yans›t›lmama-

l›d›r 
• Z›tl›k yap›lmamal›d›r. Yani jüri üyesi mülakat aflamas›nda aday› daha önceki adaylarla karfl›laflt›rma yapma-

mal›d›r.
• Bölüm içeri¤i kavranmal›d›r.
• Vücut dilini iyi kullanmal›d›r.
• Çok az/fazla konuflulmamal›d›r.
• Aday›n yanl›fl bilgi beyan›nda bulunmas› do¤rultusunda karfl›laflaca¤› hukuksal aflamalardan yaz›l› ya da söz-

lü flekilde bilgi verilmelidir. Ve bu sürecin mülakat aflamas›nda da geçerli oldu¤u belirtilmelidir. 
• Aday›n konufltu¤u zaman sözü kesilmemeli veya bir konu hakk›nda yo¤unlaflm›flken baflka konular hakk›n-

da sorular sorulmamal›d›r.
• Kapal› sorular sormak ya da ayr›nt›larla gere¤inden fazla u¤raflmamak gerekir.
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• Adayla göz temas› kurmak gereklidir.
• Mülakat süresince aday ya da jüri d›fl›nda baflka fleylere odaklan›lmamal›, huzursuz görünmemeli ve fiziksel

ortam›n eksiklikleri de konuflma sürecine yans›t›lmamal›d›r. 
• Jürinin aday› ça¤›raca¤› mekân›n mülakata uygun fiziksel flartlar bulunmal›d›r. D›flar›dan gelen fazla ya da

yetersiz ›fl›k, ses, ›s› gibi olumsuz ortamlar olmamal›d›r.
• Adaylar›n mülakat bitimi di¤er adaylar› etkilememesi için salonda birden fazla girifl ç›k›fl olmal›d›r. Bu sa-

yede içeri al›nacak aday mülakat bitiminde farkl› bir kap›dan mekândan ayr›lmal›d›r. 
• Mülakat süresince sakin olunmal› ve ani tepkilerden kaç›n›lmal›d›r.
• Araflt›rma sonuçlar› ve önerileri farkl› disiplinlerde kullan›ma haz›r olup de¤iflikli¤e uygundur.
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Özet

Dünyada, birçok alanda h›zl› de¤iflim ve dönüflüm yaflanmaktad›r. Buna ba¤l› de¤iflen ve geliflen flartlarda her
alanda yeni ihtiyaçlar› da beraberinde getirmektedir. E¤itim, bilim, teknoloji, ekonomi, sanayi ve ulafl›m alanlar›n-
daki h›zl› geliflmeler dünyadaki iç ve d›fl göçleri h›zland›rmaktad›r. Son y›llarda Türkiye'de pek çok il de bu durum-
dan etkilenmifltir. Kayseri’de bu flartlardan etkilenerek e¤itim, sa¤l›k, turizm ve ekonomi alan›nda önemli geliflme-
ler yaflanmaktad›r. Bütün bunlar›n bir sonucu olarak da ilimize yönelik iç ve d›fl göçler artm›flt›r. Özellikle d›flar›dan
gelen göçmenlerin aras›nda dünyan›n farkl› ülkelerinden gelen yabanc› uyruklu ö¤rencilerin olmas› dikkat çekmek-
tedir. Kayseri ortaö¤retim kurumlar›nda okuyan yabanc› uyruklu ö¤rencilerinin profili incelendi¤inde; Yabanc› uy-
ruklu ö¤renciler, Türk kökenli gurbetçi çocuklar›, mülteci ve s›¤›nmac› ö¤rencilerden oluflmaktad›r. Kayseri Milli
E¤itim Müdürlü¤ünün 2010-2011 y›l› verilerine göre 58 farkl› ülkeden toplam 737 yabanc› uyruklu ö¤renci ilk ve
ortaö¤retim kurumlar›nda e¤itim-ö¤retim görmektedir. Bunlardan %93.55’i yüksekö¤renimlerini Türkiye'de de-
vam etmek istemektedir. Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin yüksekö¤retimlerini ülkemizde sürdürebilmeleri için YÖK
taraf›ndan belirlenen kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Buna göre her y›l yap›lmakta olan Yabanc› Uyruk-
lu Ö¤renci S›nav› (YÖS) 2009-2010 ö¤retim y›l› itibariyle kald›r›lm›flt›r. Böylece her üniversiteye kendi kriterlerine
göre yabanc› uyruklu ö¤renci alma imkân› tan›nm›flt›r. Ö¤rencilerin üniversitelerin kabul kriterlerini bilmemeleri,
yap›lacak s›navlar›n içeri¤inin bilinmemesi ve her s›nav için ayr› bir maliyetin olmas› gibi nedenler ö¤rencileri olum-
suz etkilemekte ve kayg› düzeylerini art›rmaktad›r. Bu çal›flmada ülkemizde liselerde okuyan yabanc› uyruklu ö¤ren-
cilerin yüksekö¤retime geçiflte yaflam›fl olduklar› sorunlar›n› belirlemek ve bunlara çözüm önerileri getirilmesi amaç-
lanm›flt›r. Bu amaçla, YÖK taraf›ndan ortaö¤retimde okuyan yabanc› uyruklu ö¤rencilere gerekli rehberli¤in yap›-
larak, her üniversite için yap›lacak s›navlar›n belli bir sistemle standarda ba¤lanmas›nda fayda görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Geçifl problemleri, yabanc› uyruklu ö¤renci, yüksekö¤retim.

Girifl
Ülkesi d›fl›nda bir ö¤renim kurumuna devam eden ö¤renci uluslar aras› ö¤renci olarak tan›mlanmaktad›r (Da-

to-on, 2000, 428). Ülkeler için yabanc› uyruklu ö¤renciler, olaylar› uluslararas› düflünmenin en önemli ö¤esi ola-
rak görülmelidir (Altback 1990, 4-5). Son y›llarda dünyada pek çok insan›n yer de¤ifltirmeleri ve farkl› e¤itim or-
tamlar›na dahil olmalar›ndan dolay› e¤itimde uluslararas›laflma kavram› gündeme gelmifltir. Yüksekö¤retimde
uluslararas›laflma kavram› çok yönlü bir kavramd›r. Müfredat, yabanc› dil ö¤retimi ve kültür gibi pek çok kavram›
içine almaktad›r (Gürüz, 2008, 6). E¤itimde uluslararas›laflma ile uluslar aras› düflünce, yabanc› dil yeterlilikleri,
esnek düflünme, hoflgörü ve empati kurma gibi kavramlar ön plana ç›kmaya bafllam›flt›r (Hayden & Rancic &
Thompson, 2001, 10-11).
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Dünyada yabanc› uyruklu ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n› üçüncü dünya ülkelerinden gelen ö¤rencilerden olufl-
maktad›r. Ülkelerindeki siyasi ve ekonomik flartlar onlar› buna zorlamaktad›r. Özellikle sanayileflme ile birlikte bu
talepler daha da artacakt›r. Bu gün dünyada birçok ülke yabanc› uyruklu ö¤rencileri ülkelerine çekmek için plan-
lama ve stratejiler gelifltirmeye çal›flmaktad›r. Uluslar aras› ö¤renci say›s› globalleflen dünya pazar›nda finansal an-
lamda da önemli bir yer tutmaktad›r (Gürüz, 2008, 24). Dünya pazar›nda ABD , ‹ngiltere, Avustralya ve Kanada
ilk s›ralarda yer almaktad›r. Özellikle Avustralya, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur ve ‹ngiltere gibi ülkeler yük-
sekö¤retim sektörünü ihracat sanayine dönüfltürmeye çal›flmaktad›r (OECD, 2006, 9). 

Bugün dünyada bir buçuk milyon yabanc› ö¤renci ülkesinin d›fl›na bir baflka ülkede okumaktad›r. Yabanc› ö¤-
renci say›lar› da y›llara göre art›fl göstermektedir (Gürüz, 2008, 117 & Perkin, 2006, 54). 184 ülkede 17,000’in üze-
rinde yüksekö¤retim kurumu vard›r ve bu da y›¤›nlar›n buralara geçifl f›rsatlar› gün geçtikçe gelifltirmektedir. Ör-
ne¤in 1952 y›l›nda Bat› Avrupa’da yabanc› uyruklu ö¤renci oran› %04.50 iken 1985 y›l›nda %24.30’a ç›km›fl-
t›r1993 y›l› MEB verilerine göre ülkemizdeki yüksekö¤renim 859,484 ö¤renci içersindeki yabanc› uyruklu ö¤ren-
cilerin say›s› toplam ö¤renci say›s›n›n %1’dir. Bu durum 2003 y›l›nda ABD’de %4.6 oran›ndad›r (Hacettepe, 2010,
2). Son y›llarda hükümet ve YÖK’ün bu oran›n art›r›lmas› konusunda çal›flmalar› yapmaktad›r. Ülkemizdeki yük-
sekö¤renimde mevcut durum bu iken ilk ve ortaö¤retimdeki durumu belirlemek için yap›lm›fl herhangi bir çal›fl-
ma ve araflt›rma yoktur. Oysaki di¤er ülkelerde liselerde de (kolejlerde) yabanc› uyruklu ö¤rencilerin e¤itim-ö¤re-
tim görmeleri dikkatleri çekmektedir.

Tarihsel süreç içerisinde ülkemizde toplu olarak yabanc› uyruklu ö¤renci getirilmesi 1992-1993 y›llar›na da-
yanmaktad›r. Ülkemize ikili ve çoklu kültürel antlaflmalarla ve özel protokollerle yabanc› uyruklu ö¤renci getiril-
mektedir. 1990’l› y›llarda so¤uk savafl›n sona ermesinden sonra de¤iflen dünya konjonktürü Türk d›fl politikas›nda
parametre de¤iflimine neden olmufltur. Böylece yeni Türk kültür d›fl politikas› gere¤i Türkçesinin yayg›nlaflt›r›l-
mas›, yurtd›fl›nda okullaflmaya gidilmesi ve yurt d›fl›nda burslu ortaö¤retim ve yüksekö¤retime ö¤renci getirilme-
si planland› (Ergin & Türk, 2010; 36-40). Bütün bu çal›flmalar›n sonucunda yurtd›fl›ndan yabanc› ö¤renciler “Bü-
yük Ö¤renci Projesi” ad› alt›nda lise ve yüksekö¤renim görmek için ülkemize gelmifllerdir. 

Büyük Ö¤renci Projesi e¤itim alan›nda Türk kültür d›fl politikas›n›n yereldeki en önemli aya¤›n› oluflturmakta-
d›r. Büyük Ö¤renci Projesinin temel amac›, yabanc› uyruklu ö¤rencilerin ilgi ve yeteneklerine, ülkelerinin gereksi-
nimlerine ve Türkiye’deki üniversitelerin ay›rd›¤› kontenjanlara göre yüksekö¤renim imkân› vermek, bu ö¤rencile-
rin kazand›klar› bilgi ve beceri ile Türkiye ve Türkler hakk›ndaki iyi izlenimlerle ülkelerine dönmelerini temin ede-
rek kültürel iliflkilerin geliflmesini sa¤lamakt›r (Ahmetbeyo¤lu, 2007, 401). Özellikle yüksekö¤retim de Orta As-
ya’dan gelen her on ö¤renciden ancak biri e¤itim-ö¤retimlerini tamamlayarak ülkelerine dönmektedir. Bu duru-
munda temel nedeni olarak gelen ö¤rencilerin ilk ve ortaö¤retimde kazand›klar› bilgi ve becerilerin Türkiye’deki
e¤itimin alt›nda olmas›ndand›r. 2009 verilerine göre ülkemizde okuyan yabanc› uyruklu ö¤rencilerin neredeyse ya-
r›ya yak›n› (%45.8) Orta Asya’dan gelmektedir. Fakat ö¤renimlerini sürdüren her üç ö¤renciden biri mezun olabil-
mektedir. Bu durum Türk hükümeti taraf›ndan acilen çözüm bulunmas› gereken önemli bir sorundur. Aksi takdir
de Türkiye’nin büyük mebla¤lar harcayarak yapt›¤› bu projeden istenilen verim al›namayacakt›r (Ahmetbeyo¤lu,
2007;406; Ergin & Türk, 2010;36-40). Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n 1997 y›l› verilerine göre 9,444’ü üniversite 223’ü
orta ö¤retim olmak üzere toplam 9,667 tane Türk Cumhuriyetlerinden ö¤renci ülkemizde okumaktad›r. 

Türk e¤itim sistemi içerisinde ilk ve ortaö¤retim kurumlar›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez ve taflara teflki-
latlanmas›nda yabanc› uyruklu ö¤rencilerle ilgili organize bir yönetim ve yap›lanma yoktur. Kayseri Milli E¤itim
Müdürlü¤ü bünyesinde kurulan YÖKMER (Yabanc› Uyruklu Ö¤renci Koordinasyon Merkezi) bir anlam da bu
alandaki ilk örnek çal›flmalardan biri konumundad›r (YÖKMER, 2011 a, 3). Yabanc› uyruklu ö¤rencilerle ilgili ül-
kemizdeki ifllemler 2922 say›l› “Türkiye’de Ö¤renim Gören Yabanc› Uyruklu Ö¤rencilere ‹liflkin Kanun” ve bu
kanuna dayal› olarak ç›kart›lan 85/9830 say›l› yönetmelik hükümleri ve ilgili mevzuatlar›n ›fl›¤›nda yürütülmekte-
dir. Bu kanuna göre Türkiye’de ö¤renim gören yabanc› uyruklu ö¤rencilerle ilgili ifllemler baflta Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü ve Yurtd›fl› E¤itim ve Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü olmak üzere D›fliflleri Ba-
kanl›¤›, ‹ç ‹flleri Bakanl›¤›, YÖK ve TÖMER taraf›ndan yürütülmektedir. Ayr›ca “Türkiye’de Ö¤renim Gören Ya-
banc› Uyruklu Ö¤rencilere ‹liflkin Yönetmeli¤e” göre;

• Ö¤renim yapmak için Türkiye'ye gelen yabanc› uyruklu ö¤rencileri ö¤retim kurumlar›na yerlefltirmek üze-
re gerekli tedbirleri almak ve ilk ve orta ö¤renim ö¤rencilerinin rehberlik hizmetlerini yürütmek, 

• Ö¤rencilerin durumunu izlemek, haklar›nda bilgi toplamak, toplanan bilgileri de¤erlendirmek ve ilgili kurum
ve kurulufllara bildirmek Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n görevleri aras›nda yer almaktad›r (Resmi Gazete, 1985).

Dünyan›n bütün ülkelerinde ortaö¤retimden ba¤›ms›z ya da özerk yüksekö¤retime geçifl, bu geçiflin zorunlu
k›ld›¤› seçme, seçilme ve yerlefltirilme ifllemleri her ülkede önemli güçlüklere ve flikâyetlere yol açmaktad›r (Aslan,
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2004, 40). Ülkemizde 1970’li y›llar›n bafl›ndan itibaren her y›l artan oranda günümüze gelen yüksekö¤retime ge-
çifl sorunu, hali haz›rda da e¤itimin öncelikli sorunlar› aras›nda yer almaktad›r. Toplumun hemen hemen her ke-
simini yak›ndan ilgilendirdi¤i için kamuoyunun gündeminden hiç düflmemifltir. Ülkemizde yüksekö¤retime geçi-
flin sa¤l›kl›, ak›lc› ve kal›c› bir çözüme kavuflturulmas›n›n temel koflulu, e¤itimi sistem bütünlü¤ü içerisinde almak
ve ortaö¤retimi gerçek ifllevine kavuflturmakt›r. Ülkemizdeki ortaö¤retim kurumlar›nda ö¤renim gören toplam
ö¤rencilerin %65’inden fazlas› genel liselere, yaklafl›k %35’i ise mesleki-teknik liselere devam etmektedir. Bu du-
rum son derece sak›ncal› bir durumdur (Aslan, 2004, 36). 

Ülkemizde yabanc› uyruklu ö¤rencilerin e¤itim görebilmeleri için YÖK taraf›ndan kriterleri belirlenen ulusal
veya uluslar aras› geçerlili¤i olan s›navlardan (Tablo 1) birinden ö¤rencinin baflar›l› olmas› gerekmektedir. Düzen-
li olarak yap›lan YÖS s›nav› 2010 tarihinde yap›l›p yap›lmayaca¤› belirsizli¤i sonras›nda May›s 2010 tarihinde son
defa yap›lm›flt›r. 17 Mart 2010 tarihli Yüksekö¤retim Genel Kurul toplant›s›nda al›nan karar uyar›nca düzenlenen
yurtd›fl›ndan ö¤renci kabulüne iliflkin esaslar son flekli verilerek 2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren yap›-
lan merkezi YÖS kald›r›lm›flt›r (YÖK, 2010). 

E¤itimde temel amaç, ö¤rencilerin ilgi ve yetenekleri do¤rultusunda geliflmelerini sa¤layacak planlamalar› yap-
makt›r. Her insan›n belli bir alana ilgisi ve bir alanda yetene¤i vard›r. E¤er ö¤rencilerin yetenekleri do¤rultuda
e¤itim yap›l›rsa e¤itimin verilirse as›l amaca uygun bir çal›flma yap›lm›fl olacakt›r (Aslan, 2004, 47). Bu temel nok-
ta yabanc› uyruklu ve di¤er tüm ö¤renciler için geçerlidir.

Materyal ve Metot
Bu araflt›rmada 2010-2011 y›l›nda Kayseri’de lise son s›n›fta okuyan (Tablo 2) yabanc› uyruklu ö¤rencilerin

yüksekö¤retime geçifllerinde yaflad›klar› problemleri tespit etmek için yap›lm›flt›r. Bu amaçla Kayseri’de orta ö¤-
retim kurumlar›nda okuyan 126 ö¤renciden 93’üne yüksekö¤retime geçifllerinde yaflad›klar› problemlerin belirlen-
mesi amac›yla anket uyguland› ve yüz yüze görüflerek problem nedenleri belirlendi. Araflt›rmada baz› ö¤rencilerin
sorular›n› anlamamalar›nda dolay› sorular›n aç›klanmas› yap›ld›. Bu da ister istemez zaman ve ekonomik kayb›na
neden olmufltur. Sonuçta elde edilen veriler literatür bilgileri ile yorumland›. Bu çal›flma Kayseri’de okuyan ya-
banc› uyruklu ö¤rencilerle s›n›rl›d›r. 

Bulgular
Kayseri ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü verilerine göre 2010-2011 y›l›nda Kayseri’de 58 ülkeden 737 yabanc› uy-

ruklu ö¤renci ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda e¤itim-ö¤retim görmektedir. Bu çal›flmada Kayseri’de okuyan 79’u
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Tablo 1: YÖK taraf›ndan kabul edilen uluslar aras› s›navlar.

S›ra YGS’ye eflde¤er alternatif s›navlar ve belgeleri

1 YÖS (Yabanc› Uyruklu Ö¤renci S›nav›)
2 TCS (Türk Cumhuriyetleri S›nav›)
3 YÇS (Yurt d›fl›nda çal›flanlar›n çocuklar› için yüksekö¤retime girifl s›nav›)
4 SAT (Scholastic Aptitude Test)
5 ACT (American College Testing)
6 GCE-A-Level (General Certificate Education)
7 Uluslararas› Bakalorya ( IB-Int. Baccalaureate )
8 Suriye Bakaloryas› (Al-Shahada-Al-Thanawiyya)
9 Lübnan Bakaloryas› (Baccalauréat Libanais)
10 Frans›z Bakaloryas›
11 ABITUR - Almanya
12 Tawjihi - Ürdün ve Filistin
13 Gaokao - Çin
14 Senegal Bakaloryas›
15 Diplome Debirestan ve Pifldaneflgahi – ‹ran
16 Matura- Avusturya vb.
17 TÜB‹TAK proje yar›flmalar›nda derece yapmak



(%84.9) erkek, 14’ü (%15.1) k›z 30 ülkeden (Tablo 3) toplam 93 yabanc› uyruklu ö¤renciye yüksekö¤retime ge-
çifllerinde yaflad›klar› problemlerin belirlenmesi amac›yla anket uygulad›k. Kayseri’de e¤itim-ö¤retim gören ya-
banc› uyruklu ö¤rencilerin profilleri incelendi¤inde Yabanc› uyruklu ö¤renci, s›¤›nmac› ö¤renci ve Türk soylu
gurbetçi ö¤renciler fleklindedir (Tablo 4). 

Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin milliyetleri aç›s›ndan incelendi¤inde Avrupa ülkelerinden gelenlerin (Almanya,
Avusturya, ‹sviçre, Hollanda ve Fransa) 403 Say›l› Türk Vatandafll›¤› Kanunu ve 5901 Say›l› Kanun kapsam›nda
Türk vatandafll›¤›ndan ç›kan, Türk soylu gurbetçi çocuklar›n›n olduklar›n›n tespit ettik. Kayseri’de okuyan s›¤›n-
mac› ö¤rencilerin büyük bir bölümü lise ö¤renimlerine devam etmemektedirler. Bunun nedeni ikametgâh sürele-
rinin k›sa olmas› ve üçüncü bir ülkeye gitmek istemelerindendir. Ayr›ca ilde ikili kültür antlaflmalar›na ba¤l› ya-
banc› uyruklu ö¤rencilerde bulunmaktad›r. 
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Tablo 2: Kayseri’de okuyan yabanc› uyruklu ö¤rencilerin s›n›flara göre da¤›l›m›. 

‹lkö¤retim Lise
S›n›f Ö¤renci say›s› S›n›f Ö¤renci Say›s›

1 12 9 195
2 28 10 139
3 15 11 128
4 21 12 126
5 19 Toplam 588
6 23
7 16
8 15

Toplam 149 737

Tablo 3: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin ülkelere göre da¤›l›mlar›.

S›ra Ülke Ad› Say› S›ra Ülke Ad› Say› S›ra Ülke Ad› Say› 

1 Afganistan 3 11 Kazakistan 6 21 Uganda 3
2 Arnavutluk 9 12 K›rg›zistan 3 22 Almanya 5
3 Azerbaycan 6 13 Kongo 1 23 Fransa 2
4 Bosna-Hersek 2 14 Kosova 2 24 Hollanda 3
5 Burkina Faso 1 15 Madagaskar 2 25 Irak 1
6 Gana 4 16 Mo¤olistan 2 26 Lübnan 1
7 Gürcistan 4 17 Nijerya 2 27 ‹ran 2
8 Hindistan 5 18 Raunda 4 28 ‹sviçre 1
9 Kamerun 4 19 S›rbistan 2 29 Avusturya 3
10 Karada¤ 1 20 Tanzanya 5 30 KKTC 4

Tablo 4: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin profilleri.

Ö¤rencinin profili Say› Yüzde (%)

Yabanc› uyruklu ö¤renci 530 71.91
S›¤›nmac› ö¤renci 141 19.13
Türk soylu gurbetçi ö¤renci 86 11.67
Toplam 737 100.0



Kayseri’de okuyan yabac› uyruklu ö¤rencilerin %88.2’si (82) 3-5 y›ldan beri ikamet etmektedirler. Yabanc› uy-
ruklu ö¤rencilerin Türkiye’de bulunma süreleri fiekil 1’de verilmifltir. ‹limizde bulunan ö¤rencilerin 82’si (%87.1)
meslek lisesinde 11 (%22.9) genel liselerde okumaktad›r. Yabanc› ö¤rencilerin alanlara göre da¤›l›mlar› Tablo
5’de verilmifltir.

Yap›lan çal›flmada ö¤rencilerin %21.51 (20) Sosyal ve Fen bilimlerinde, %18.28 (17) Türkçe-Matematik, Ya-
banc› diller ve di¤er alanlarda %02.20 (2) güzel sanatlarda kendilerini yeterli görmektedirler. Buna göre okullar-
da alm›fl olduklar› alan e¤itimlerinin yüksekö¤retime geçmelerinde 6’s› (%06.45) oldukça yeterli, 25’i (%26.88)
yeterli, 39’u (%41.93) k›smen, 12’si (%12.90) oldukça yetersiz, 11’i (%11.83) yetersiz cevab›n› vermifllerdir. Ö¤-
rencilerin Türkçe seviyelerinin yüksekö¤retime geçmelerinde yeterlilik durumlar› fiekil 2’de verilmifltir. 
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Tablo 5: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin alanlara göre da¤›l›mlar›.

Alan türü Say› Yüzde (%)

Say›sal 40 43.01
Sözel 40 43.01
Eflit-A¤›rl›kl› 10 10.75
Yabanc› Dil 3 03.20
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fiekil 1: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin Türkiye’de bulunma süreleri.
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fiekil 2: Ö¤rencilerin Türkçe seviyelerinin yeterlilik durumlar›.



‹limizde okuyan ö¤rencilerin 23’ü (%24.73) üniversiteye girifl s›navlar›na yönelik rehberlik al›rlarken 70’i
(%75.27) rehberlik almamaktad›rlar. Buna göre yabanc› uyruklu ö¤rencilerin %93.55 (87) ülkemizde yüksekö¤re-
nimlerini ülkemizde sürdürmek isterken %6.45 (6) sürdürmek istememektedir (fiekil 3). Bunun içinde Tablo 6’da
verilen s›navlara girmek istemektedirler.

Ö¤rencileri %58.06 yüksekö¤retime geçmek için s›navlara kendi kendilerine çal›fl›rlarken %06.45 hiçbir ha-
z›rl›k yapm›yorum fleklindedir (fiekil 4). Burada dikkat çekçi durum yabanc› ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n›n bi-
linçsizce di¤er Türk ö¤renciler gibi Yüksekö¤retime Geçifl S›nav›na (YGS) haz›rlanmaktad›rlar.
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fiekil 3: Ö¤rencilerin ülkemizde yüksekö¤renim görme nedenleri.

Tablo 6: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin yüksekö¤retime için girecekleri s›navlar.

S›nav›n Ad› Say› Yüzde (%)

TCS 19 20.43

Üniversitelerin yapaca¤› s›navlarla 24 25.81

Diploma notu ile 27 29.03

SAT 16 17.20

Di¤e r…………. 12 12.90

YÖS 2010 6 06.45

Toplam 93 100
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fiekil 4: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin üniversite s›nav›na haz›rlanma flekilleri.



Yabanc› uyruklu ö¤rencilerde di¤er ö¤renciler gibi yüksekö¤retime geçiflle (fiekil 5) ve s›navlara haz›rlanma
(fiekil 6) konusunda kayg›lar tafl›maktad›rlar. Yüksekö¤retime geçiflle ve s›navlara haz›rlanma ile ilgili olarak ö¤-
rencilerin kayg›lar›n›n artmas›ndaki ana neden olarak merkezi olarak yap›lmakta olan Yabanc› Uyruklu Ö¤renci
S›nav›ndaki (YÖS) belirsizlikler ve kald›r›lmas›n›n söylemektedirler. Özellikle ülkemizde okuyan Türk vatandafl-
l›¤›ndan ç›kan Türk soylu gurbetçi çocuklar› ve 2010 YÖS s›nav›na girip yeterli puan› alan ö¤rencilerde bu kayg›
daha fazlad›r.

Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin tamam› merkezi s›nav›n kald›r›lmas›n›n kendi aleyhlerine olduklar› yönündedir.
Merkezi s›nav›n kalkmas› sonucunda her üniversitenin kendi kriterlerine göre ö¤renci alaca¤›n› bununda büyük
bir maliyetinin olaca¤›na inanmaktad›rlar. Ayr›ca üniversitelerin yapacaklar› s›navlarda ne gibi sorular›n sorulaca-
¤›n›n tam olarak bilinmemesi, bu durumun üniversiteden üniversiteye de¤ifliklik göstermesi ve son dönemde harç-
lar›n afl›r› miktarda art›r›lmas› ö¤rencilerin kayg›lanmalar›na neden oldu¤unu tespit ettik. Bütün bunlar›n sonu-
cunda yabanc› uyruklu ö¤rencilerin yaflam›fl olduklar› problemler Tablo 7’de verilmifltir.

Tart›flma ve Sonuç
Dünyada, birçok alanda yaflanan h›zl› de¤iflim ve dönüflüm, olaylar› uluslar aras› ölçekte düflünmeyi gerektir-

mektedir. Bundan dolay› ülkeler için yabanc› uyruklu ö¤renciler, olaylar› uluslar aras› düflünmenin önemli ö¤esi
olarak ele al›nmal›d›r (Altback 1990, 4-5). Ülkemiz uluslar aras› ö¤renci ya da yabanc› uyruklu ö¤renci getirme ko-
nusunda di¤er ülkelere nazaran çok geç kalm›flt›r. 1992 y›l›nda so¤uk savafl›n sonlanmas› ile Türk d›fl politikas›n-
da önemli de¤iflikliklerin bir sonucu olarak çoklu kültürel antlaflmalarla yurtd›fl›ndan burslu ortaö¤retim ve yük-
sekö¤retime yabanc› uyruklu ö¤renci getirilmifltir (Ergin & Türk, 2010; 36-40). Örne¤in Kayseri’de 58 ülkeden
737 yabanc› uyruklu ö¤renci bulunmaktad›r (Tablo 2).
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fiekil 5: Ö¤rencilerin yüksekö¤retime geçiflle ilgili kayg›lar›.

fiekil 6: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin s›nav kayg›lar›.



Uluslar aras› ö¤renci say›s› globalleflen dünya pazar›nda önemli bir finansman kayna¤›d›r (Gürüz, 2008, 24).
Dünya pazar›nda ABD , ‹ngiltere, Avustralya ve Kanada ilk s›ralarda yer al›rken Avustralya, Malezya, Yeni Zelan-
da, Singapur ve ‹ngiltere gibi ülkeler yüksekö¤retim sektörünü ihracat sanayine dönüfltürmeye çal›flmaktad›r
(OECD, 2006, 9). Bütün dünyada yabanc› uyruklu ö¤renci say›lar› y›llara göre art›fl gösterirken ülkemizde bu oran
ilerlemeyip sabit kalmaktad›r. 1993 y›l› MEB verilerine göre yabac› uyruklu ö¤rencilerin say›s› toplam ö¤renci sa-
y›s›n›n %1’i iken ABD’de 2003 y›l›nda bu oran %4.6’d›r. Son y›llarda hükümet ve YÖK bu oran›n art›r›lmas› ko-
nusunda çal›flma yapmaktad›r.

Dünyan›n bütün ülkelerinde ortaö¤retimden yüksekö¤retime geçiflte her ülkede önemli sorunlar yaflanmakta-
d›r. Genel olarak ele al›nd›¤›nda ülkemizdeki yüksekö¤retime geçiflte yaflan›lan problemin temelinde ortaö¤retim-
de ö¤renim gören ö¤rencilerin %65’inden fazlas› genel liselerde, %35’i ise mesleki-teknik liselere devam etmele-
rinden kaynaklan›rken (Aslan, 2004, 36) bu çal›flmada ülkemizde okuyan yabanc› uyruklu ö¤rencilerin %87.1’i
meslek lisesinde %22.9’u genel liselerde okumaktad›r. Buna göre okullar›nda alm›fl olduklar› bölüm /alan dersle-
ri (Tablo 5) ve dil ö¤renme yeterli¤ini (fiekil 2) gündeme getirmektedir. Ö¤rencilere göre okullarda alm›fl olduk-
lar› alan e¤itimlerinin yüksekö¤retime geçmelerinde 6’s› (%06.45) oldukça yeterli, 25’i (%26.88) yeterli, 39’u
(%41.93) k›smen, 12’si (%12.90) oldukça yetersiz, 11’i (%11.83) yetersiz cevab› fleklindedir. Bu durum ö¤renciler
Türkçe seviyelerinin yüksekö¤retime geçmelerinde daha yeterlilik görmektedirler (fiekil 2). 

Yabac› uyruklu bir ö¤rencinin yüksekö¤retimini ülkemizde sürdürebilmesi için Tablo 1’de verilen kriterleri
yenine getirmelidir. ‹limizde bulunan 30 ülkeden (Tablo 3) 93 lise son s›n›f ö¤rencisi Tablo 6’da verilen s›navlar
girmek istemektedir. Ö¤rencileri %58.06 yüksekö¤retime geçmek için s›navlara kendi kendilerine çal›fl›rlarken
%06.45 hiçbir haz›rl›k yapm›yorum flekildedir (fiekil 4). Burada dikkat çekçi durum yabanc› ö¤rencilerin büyük bir
k›sm›n›n bilinçsizce di¤er Türk ö¤renciler gibi Yüksekö¤retime Geçifl S›nav›na (YGS) haz›rlanmaktad›rlar.

‹limizde okuyan yabanc› uyruklu ö¤rencilerin yüksekö¤retime geçiflle ilgili %75.27 rehberlik almamaktad›rlar.
Bunun içinde yabanc› uyruklu ö¤rencilerin bu konuda özel bir rehberlik hizmeti verilmelidir. Bunun bir sonucu
olarak da yüksekö¤retime geçiflle ilgili s›navlara tek bafllar›na haz›rlanmaktad›rlar (fiekil 4). Buna göre yabanc› uy-
ruklu ö¤rencilerin %93.55’i ülkemizde yüksekö¤renimlerini ülkemizde sürdürmek istemektedirler. Bunun alt›nda
yatan en önemli neden %49.09’la dini ve kültürel etkenlerdir (fiekil 3). 

YÖK’ün ve hükümetin ülkemizdeki yabanc› ö¤renci say›s›n› art›rmaya yönelik bafllatm›fl olduklar› çal›flmada
geçifl dönemi yaflanmaktad›r. Son y›llarda ÖSYM taraf›nda yap›lan merkezi YÖS s›nav›ndaki de¤ifliklikler ve be-
lirsizlikler ile s›nav›n kald›r›lmas› ö¤rencileri olumsuz etkilemifltir. Yabanc› uyruklu ö¤rencilerde di¤er ö¤renciler
gibi yüksekö¤retime geçiflle (fiekil 5) ve s›navlara haz›rlanma (fiekil 6) konusunda kayg›lar tafl›maktad›rlar.
Yüksekö¤retime geçiflle ve s›navlara haz›rlanma ile ilgili olarak ö¤rencilerin kayg›lar›n›n artmas›ndaki ana neden
olarak merkezi olarak yap›lmakta olan Yabanc› Uyruklu Ö¤renci S›nav›ndaki (YÖS) belirsizlikler ve kald›r›lmas›-
n›n söylemektedirler. Bu durum özellikle ülkemizde okuyan Türk vatandafll›¤›ndan ç›kan Türk soylu gurbetçi ço-
cuklar› ve 2010 YÖS s›nav›nda baflar›l› olup yeterli puan› alan ö¤rencilerde bu kayg› daha fazlad›r. Bütün bunla-
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Tablo 7: Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin yaflam›fl olduklar› problemler.

Tercih s›ras› Bafll›ca problemler Öncelik

1 Üst Ö¤renime Geçememe Korkusu 83
2 Ekonomik Nedenler 78
3 Uyum Sa¤layamama 65
4 Bürokratik ‹fllemler 55
5 Kültürel Farkl›l›klar 51
6 Kendini ‹fade Edememe 49
7 Yasal Haklar›n› Bilmeme 44
8 Sosyal Ortamlar›n›n Olmamas› 37
9 ‹letiflim Kuramama 28

10 Yeteneklerini Kullanamama 21
11 Türkçeyi Kullanamama 18
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r›n d›fl›nda ilimizde okuyan ö¤rencilerin yaflam›fl olduklar› sorunlar›n bafl›nda yüksekö¤retime geçifl problemi gel-
mektedir. Bunlar› burs alama ve uyum problemleri takip etmektedir (Tablo 7). Ayr›ca son dönemdeki üniversite-
lerin yabanc› uyruklu ö¤rencilerle ilgili harçlar› fazla miktarda art›rmalar› da ö¤rencilerin yüksekö¤retime geçifl-
leri ilgile ilgili kayg›lar›n› art›rmaktad›r.

Ülkemizde yüksekö¤retime gelen ö¤rencilerin büyük bir k›sm› Türk ve Akraba topluluklar›ndan gelen Büyük
Ö¤renci Projesi kapsam›ndaki ö¤rencilerdir. Özelikle yüksekö¤retim de Orta Asya’dan gelen her on ö¤renciden
ancak biri e¤itim-ö¤retimlerini tamamlayarak ülkelerine dönmektedir. 2009 verilerine göre ülkemizde okuyan ya-
banc› uyruklu ö¤rencilerin neredeyse yar›ya yak›n› (%45.8) Orta Asya’dan gelmektedir. Fakat ö¤renimlerini sür-
düren her üç ö¤renciden biri mezun olabilmektedir (Ahmetbeyo¤lu, 2007; 406; Ergin & Türk, 2010; 36-40). Bu
sorunun en az indirilmesi için özellikle ikili kültür antlaflmalar› ile getirilen yabanc› uyruklu ö¤rencilerin temel
e¤itimlerin ülkemizde bafllat›lmas›nda yarar vard›r. Çünkü lise ö¤reniminin tamam›n› Türkiye’de alan bir yaban-
c› uyruklu ö¤rencinin sosyal uyumu ve Türkçeyi ö¤renmeleri daha h›zl›, kolay ve baflar›l› olacakt›r. Buna ba¤l› ola-
rak da bu ö¤rencilerin yüksekö¤retime geçiflleri ve süreklilikleri de problemsiz olacakt›r.

Ülkemizde ortaö¤retim ve lise düzeyinde yabanc› uyruklu ö¤rencilere rehberlik ve koordinasyon yapacak ko-
ordinasyon birimlerine fliddetle ihtiyaç duyulmaktad›r. Böylece kurumlar aras›ndaki yetki ve görev kargaflas› önle-
nerek Kayseri’de yap›lan uygulamaya benzeri Yabanc› Uyruklu Ö¤renci Koordinasyon Merkezleri (YÖKMER)
aç›labilir. 

Ülkemizde yabac› uyruklu ö¤rencilerle ilgili araflt›rmalar say›sal ve nitelik olarak az ve s›n›rl›d›r. Ülkemizdeki
yabanc› uyruklu ö¤rencilerin say›lar›n› art›rmak ve mevcut problemlerinin çözülmesine yönelik olarak gerekli aka-
demik çal›flmalar›n yap›lmas› son derece önemlidir. 

Fazla ilgilenilmeyen bu konuda k›sa ve uzun vadeli planlamalar yap›larak ülkemizdeki yabanc› uyruklu ö¤ren-
ci say›s›n›n artt›r›labilir. Böylece ülkemizin önemli bir e¤itim üssü olmas› sa¤lanarak milli ekonomiye yeni bir kay-
nak, yeni bir lokomotif kazand›r›labilir. Ayr›ca geçifl döneminde ö¤rencilerin yaflad›klar› s›nav ve ekonomik kay-
g›lar› da yap›lacak düzenlemelerle h›zla ortadan kald›r›lmal›d›r. Ülkemizde okumak isteyen yabanc› uyruklu ö¤-
rencilere harçlar ve burs verilmesi konusunda pozitif ayr›mc›l›k yap›lmal›d›r.

Sonuç olarak; Ülkemizin dünyada yürütmüfl oldu¤u aktif d›fl politika ve bölgesel olaylardan dolay› Türkiye bir-
çok ülke için model bir ülke olarak görülmektedir. Bundan dolay› tarihten gelen misyonuna paralel olarak bölge-
sel geliflmelere paralel olarak birçok ülkeden ö¤renciler için kaliteli e¤itim amac›yla hedefledikleri güvenilir ve hu-
zurlu bir ülke konumundad›r. Bu nedenle sadece yüksekö¤retime de¤il e¤itimin her aflamas›nda ülkemizde yaban-
c› uyruklu ö¤renci getirilmesi için uluslar aras› ölçekli stratejik planlamaya fliddetle ihtiyaç duyulmaktad›r. Böyle-
ce yap›lacak planl› çal›flmalarla Türkiye önemli bir e¤itim ülkesi olma yolunda h›zla ilerleyebilir.
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Özet

Bu makalede liselerin üniversitelere girifle yönelik test merkezleri olmaktan ç›kar›l›p ö¤rencileri gerçek hayat
becerileri ile donatan e¤itim kurumlar› haline getirilmesi ve bunun en baflar›l› ö¤rencilerin üniversiteye girifl s›ra-
lamas›n› etkilemeden yap›lmas› hakk›ndad›r. Teklif edilen düzenleme, lise mezunlar›n›n sahip olmalar› istenen bil-
gi ve becerilerin belirlenmesi ve üniversite girifl s›nav›n›n da büyük etapta bu bilgi ve becerileri ölçmeye dayand›-
r›lmas› eksenlidir. Örne¤in üniversiteye girifl s›nav›nda bir kaç bilgisayar sorusu olmas›, tüm lise mezunlar›n›n bil-
gisayar konusunda ciddi beceri sahibi olmas›n› sa¤l›yacakt›r. Üniversiteye haz›rl›k kurslar› da kendilerini bilgisa-
yarlarla donatacak, ve kursiyerlerine en yüksek seviyede bilgisayar becerisi kazand›rma yar›fl›na gireceklerdir. Ben-
zer fleyler güzel yazma, yabanc› dil, sa¤l›k bilgisi, sportif faaliyetler, ve sanat faaliyetleri için de yap›labilir ve bu tür
faaliyetler için ö¤rencilere direk puan verilebilir (lise baflar› notunun üniversiteye girifl s›nav sonuçlar›na direk ola-
rak eklenmesi gibi). Spor, kültür ve sanat etkinlikleri alan›nda ögrencilerin birer portföyünün olmas› ve bu faali-
yetlere kat›l›m ve baflar›n›n bir flekilde üniversiteye giriflte bir puan karfl›l›¤› olmas›, liseleri bu tür faaliyetlerin mer-
kezi haline getirecektir. Keza, bir konu hakk›nda ö¤rencilerin bir makale yazmas›n›n üniversite girifl s›nav›n›n bir
parças› yap›lmas›, tüm lise mezunlar›nin en yüksek seviyede kendilerini yaz›l› olarak ifade etme becerisi kazanma-
lar›n›n ve imla kurallar›n› ö¤renmelerinin önünü açacakt›r. Teklif edilen bu system üniversiteye kimlerin girece-
¤ini muhtemelen pek de¤ifltirmiyecektir. Ancak üniversiteye giren ve girmeyen her lise mezununun lise sonras›
hayata gerçek hayat becerileri ile donanm›fl olarak daha yüksek bir özgüven ve kiflisel geliflmifllik zeviyesinde bafl-
lamas›n› ve liselerin de anlaml› e¤itim yuvas› olmas›n› sa¤l›yacakt›r.

Anahtar kelimeler: Üniversiteye girifl, ortaö¤retim müfredat›, beceri kazan›m›, s›nav sistemi.

Girifl
Liselerde müfredat› yasal olarak Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) belirler. Ancak gerçek lise müfredat›n› belirle-

yen kurum YÖK bünyesindeki Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi (ÖSYM)’dir. Bunun da sebebi, lise e¤iti-
minin üniversiteye girifl odakl› olmas›, liselerin baflar›lar›n›n üniversiteye yerlefltirebildi¤i ö¤renci oran› ile ölçül-
mesi, ve üniversiteye girifl s›nav› konu ve kriterlerinin ÖSYM taraf›ndan belirlenmesidir. Bunun do¤al sonucu ola-
rak liselerde fleklen MEB müfredat› uygulan›r görülürken aslen Yüksekö¤retime Geçifl S›nav› (YGS) ve Lisans
Yerlefltirme S›nav› (LYS) haz›rl›¤› yap›lmakta, ve a¤›rl›kl› olarak hedefleri ÖSYM taraf›ndan belirlenen program
uygulanmaktad›r. O kadar ki YGS-LYS’ye dahil olmayan dersler ciddiye al›nmamakta, ve hatta o derslerin saatle-
rinde YGS-LYS haz›rl›¤› yap›lmaktad›r. Örne¤in bir kaç y›l öncesine kadar yüksekö¤retime girifl s›nav› sorular›
esas olarak Lise 1 müfredat›na dayal›yd›, ve dolay›s›yla Lise 2 ve Lise 3 dersleri göstermelik olarak yap›l›yordu. Li-

1710

Üniversitelere Girifl Sisteminin Beceri Odakl› 
Olarak Yeniden Düzenlenmesi

Prof. Dr. Yunus Çengel
Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Befliktafl, 34349 ‹stanbul, Türkiye

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XII / Sayfa 1710-1714



se 2 ve 3 dersleri de s›nav kapsam›na al›n›nca, birdenbire bu s›n›flarda da dersler ciddiye al›nmaya bafllad›. Yani
MEB nas›l bir müfredat haz›rlarsa haz›rlas›n, sonunda ortaö¤retim kurumlar›nda ne yap›laca¤›n› ve hangi dersle-
rin çal›flmaya de¤er oldu¤unu belirleyen kurum, üniversiteye girifl anahtar›n› elinde tutan ÖSYM’dir. 

Yak›n bir iflbirli¤i içinde olmas› gereken bu iki kurumun birbirinden kopuk olmas›, bir sorumsuzluk ve e¤itim-
de misyonsuzluk örne¤idir, ve ülke için bir talihsizliktir. Bu iki bafll›l›¤›n sona erdirilmesi ve lise e¤itimine bir cid-
diyet getirilmesi için ÖSYM’nin MEB bünyesine al›nmas›, veya en az›ndan YGS-LYS içeri¤inin MEB taraf›ndan
belirlenmesi bir zarurettir. Aksi taktirde liselerde etkin bir e¤itim beklemek hayaldir, ve mevcut uygulama
MEB’n›n elini kolunu ba¤lamaktad›r. 

Lise müfredat› ve YGS-LYS konu bafll›klar› aras›ndaki uyumsuzluk bir boflluk yaratm›fl, ve bu bofllu¤u adeta
“üniversiteye girifl liseleri” olan ve say›lar› MEB liseleriyle yar›flan üniversiteye haz›rl›k kurslar› doldurmufltur. Li-
se ö¤rencileri de gündüzlerini MEB liselerinde geçirmek, ve akflam ve haftasonlar› da malî külfetine katlan›p YGS-
LYS liselerine gitmek zorunda b›rak›lm›fllard›r. Durumun fark›nda olan birçok lise, bilhassa özel liseler, ö¤renci-
lerine her hafta üniversiteye girifl deneme s›nav› vermekte, ve bu s›nav sonuçlar› ö¤rencilerin neredeyse yegane ba-
flar› göstergesi olmaktad›r. Liselerin ifllevinin üniverseteye giriflte bir basamak tafl› haline gelmesi, iddial› liseleri
ikinci s›n›f bir üniversiteye haz›rl›k dershanesi statüsüne indirgemifltir. Üniversite iddias› olmayan liselerde ise
dersler genellikle ilgisizlik ortam› içinde heyecansz bir flekilde yap›lmakta, ve ciddi ö¤renciler liseden kurtarabil-
dikleri zamanlar›n› dershanelerde geçirmektedirler. 

Lise E¤itiminin Amac›
Bu çarp›kl›klara son verip Lise e¤itimini rasyonel bir zemine oturtman›n bafllang›ç noktas› gereksiz ayr›nt›lar-

dan s›yr›l›p büyük resme bakmak, ve a¤açlarla u¤raflmay› b›rak›p ormana odaklanmakt›r. Burada sorulacak birinci
soru da lise e¤itiminin hedefinin veya misyonunun ne oldu¤u, ve bu kadar kaynak aktard›¤›m›z lise e¤itiminden
neyin amaçland›¤›d›r. Resmî belgelerde bu misyon kula¤a hofl gelen yald›zl› ama içi bofl sözlerle ifade edilmifl ola-
bilir. Ancak görünüfle bak›l›rsa Türkiye’de lise e¤itiminin tek bir gayesi vard›r, ve o da ö¤rencileri YGS-LYS’ye
haz›rlamak. Yani belirlenen konularda en k›sa zamanda en fazla soruyu en kestirme yollardan çözme becerisini ka-
zanmak. Gerçekten de ö¤rencilerimiz testlere girip geçme konusunda gayet beceri sahibi. Ancak bu becerinin kim-
seye bir faydas› yoktur. Çünkü hiçbir iflveren bir lise mezununa bu becerisinden dolay› ifl vermez ve hiçbir lise me-
zunu bu becerisine dayanarak bir ifl yeri açmaz. ‹lk ve orta ö¤retimde ö¤rencilere gerçek dünyada kendilerini “ya-
rarl›” k›lacak hangi becerilerin kazand›r›ld›¤› ciddi flekilde sorgulanmal›d›r. Her lise mezunu üniversiteye girebili-
yor olsayd›, mevcut uygulamay› yine anlay›flla karfl›lamak mümkündü. Ama her y›l üniversite s›navlar›nda ögren-
cilerin ço¤u yerlefltirilemedikleri için baflar›s›z say›l›yor, ve bu ezici ço¤unluk 18 y›l›n› ve kendine güvenini kay-
betmifl olarak ve pazarlanabilir bir becerisi olmadan hayat mücadelesine terkediliyor. Tablo bu kadar vahim oldu-
¤u halde y›llard›r bu konuda ciddi bir fley yap›lmam›fl olmas›n› anlamak mümkün de¤ildir. 

Acaba, hangi akl› bafl›nda bir sanayici ürünlerinin ço¤unun ›skartaya ç›kar›lmas›na ve at›lmas›na seyirci kalabi-
lir ve herfley yolundaym›fl gibi davranabilir? E¤er liselerin gayesi gerçekten ö¤rencileri üniversite s›nav›na haz›r-
lamak ise, bu ifli dershaneler çok daha iyi yap›yorlar. O zaman gayesi ö¤rencilerini üniversiteye yerlefltirmek olan
ama bunu bile hakk›yla yapam›yan liselere ne gerek var? Bo¤aziçi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergü-
der’in dedi¤i gibi “Bizde lise e¤itimi yok” (Sabah Gazetesi, 12 Haziran 2005). Hatta lise engeli yüzünden yeterin-
ce dershaneye gidemeyen birçok ö¤renci, mezuniyet sonras› ilk y›l› “dershane y›l›” olarak görmekte, mali külfeti-
ne katlan›p üniversiteye haz›rlanmaktad›r. Üniversiteye giden yolun sahte rapor al›p liselerden kaçmakta oldu¤u-
na bak›l›rsa, liseler üniversiteye girifle destek de¤il köstek olan kurulufllar haline gelmifllerdir. Bu tür düzmece ra-
porlarla da ö¤renciden doktora kadar her kesim sahtekarl›¤a al›flt›r›lmakta, ve sahtekarl›k meflruiyet kazan›p bir
hayat tarz› olarak kurumsallaflmaktad›r. 

Durum böyle iken 3 y›l olan genel liseler de 4 y›la ç›kar›ld›, ve mezunlar›n gerçek hayata at›lmas› bir y›l erte-
lendi. Yani ö¤renciler hayatlar›n›n en verimli bir y›l›n› daha test çözmeye harcamaya mahkum edildi. Asl›nda ya-
p›lmas› gereken tam tersi bir uygulamayla 4 y›ll›k liseleri 3 y›la indirmek, ve ço¤u üniversite kap›lar›ndan geri çev-
rilecek olan ö¤rencilerin çok geç kalmadan toplum içinde yaflam becerileri kazanmas›n› saglamakt›. Devlet de ta-
sarruf etti¤i para ile bilgisayar, daktilo, vs kurslar› açar (veya mevcut kurslar› destekler), ve gençleri gerçek hayata
haz›rlard›. 

Baz›lar›na uçuk gibi görünen bu fikirler, ABD’de pratikte yayg›n olarak uygulan›r. ABD’de lise mezunlar›n›n
yaklafl›k üçte biri üniversite veya yüksek okula gitmek yerine kendi tercihleriyle okul içi ve d›fl›nda kazand›klar› be-
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ceriler ile ifle girmekte ve yaflamlar›n› sa¤l›yabilmektedir. Ve halka meslek kazand›rma kursu açanlara devlet mali
destek sa¤lamakta, ve ö¤rencilere de – yafllar› ne olursa olsun – burs vermektedir. Böylece e¤itim yayg›nlaflmakta
ve de¤iflen flartlara göre devaml› güncellenmektedir. Türkiye’de izinsiz kurs açanlara verilecek ceza tart›fll››rken,
ABD’de özel sector e¤itimin her kademesinde önemli bir yer tutmaktad›r, ve ihtiyaç olan hizmeti yerinde sunarak
devletin yükünü hafifletmektedir. Bu özel kurslar›n denetimini de halk yapar – be¤enmedi¤i kurslara gitmiyerek
veya gitmiflse kayd›n› sildirerek, ö¤rencisiz kalan kursun kap›s›na kilit vurdurur.

Lise E¤itimine Rasyonel ve Demokratik Bir Yaklafl›m
Demokratik yaklafl›m, kararlarda ço¤unlu¤un esas al›nmas›n›, ancak az›nl›¤›n da haklar›n›n teminat alt›na al›n-

mas›n› gerektirir. Her 3 yeni lise ö¤rencisinden 2’sinin üniversiteye giremiyece¤i dikkate al›n›rsa, bu yaklafl›m li-
se e¤itiminde üniversiteyi kazanam›yacak olanlar›n esas al›nmas›n›, ancak kazanacak olanlar›n da madur edilme-
mesini gerektirir. Yani lise e¤itiminin esas gayesi, üniversiteye giremiyecek olan %60-70 oran›ndaki büyük ö¤ren-
ci kitlesini gerçek hayata haz›rlamak, ve onlar› mezuniyetten sonra topluma katk› yapacak ve ifl hayat›nda fonksi-
yonel k›lacak becerileri kazand›rmak olmal›d›r. Aksi taktirde ne kadar reform yap›l›rsa yap›ls›n lise e¤itimi gaye-
siz, ruhsuz, ve heyecans›z olmaya ve gençleri gerçek hayattan soyutlamaya devam edecektir. Sonunda ifl dünyas›
kalifiye iflgücü s›k›nt›s› çekerken lise mezunlar› da ifl yoklu¤undan yak›nacaklard›r. Geçerli bir becerisi olmadan ifle
al›nanlar ise verimsiz çal›flacak, ve iflletmenin kârl›l›¤›n› düflüreceklerdir. Beceri sahibi bir kiflinin yapabilece¤i bir
ifle birden fazla eleman almak zorunda kalan iflveren de maliyetleri kontrol alt›nda tutabilmek için çal›flanlar›n üc-
retlerini düflük tutmak zorunda kalacakt›r. Modern ülkelerde bile 4 y›ll›k bir üniversiteyi bitirme oran›n›n %30 c›-
var›nda oldu¤u dikkate al›n›rsa (ABD’de 2008’e 25 yafl üstü yetiflkin nüfusn sadece %29’u 4 y›ll›k bir üniversite
mezunuydu), gençlerin en de¤erli y›llar›n› mekanikleflerek üniversiteye haz›rl›kla geçirmenin ak›l d›fl›l›¤› ve lise ça-
¤›nda geçerli beceriler kazand›rman›n önemi daha da aç›k görülür.

Lisede pazarlanabilir ve gerçek hayata dönük beceriler kazanan ö¤renciler derslerine daha büyük bir ilgiyle
yaklaflacak, ve hatta bir k›sm› daha lisedeyken çal›fl›p gelir elde edebilecektir. Beceri ve özgüven kazanan ö¤renci-
lerin üniversiteye girme d›fl›nda da seçenekleri olacak, ve üniversite kap›lar›ndaki y›¤›lma azalacakt›r. Bu yaklafl›m-
da genifl tabanl› bir mutabakat sa¤lan›rsa, s›ra lise mezunu bir gencin sahip olmas› arzu edilen becerilerin belirlen-
mesine gelir. Bu da ifl dünyas›, toplum kurulufllar›, ve e¤itimcilerin birlikte çal›flmas›yla mutabakat sa¤lanarak hal-
ledilebilir. Böyle bir yaklafl›m, lise mezunlar›na gerçek hayat becerileri kazand›rmakla kalmayacak, ayn› zamanda
ifl dünyas› ve aileleri e¤itimde partner ve faal oyuncu konumuna getirecektir. Bu birliktelikten en büyük fayday› da
merkezî rol oynayan liseler göreceklerdir. Afla¤›da bunun nas›l sa¤lanabilece¤ine dair örnekler sunulmufltur.  

Liselerin Mezunlar›n› Gerçek Hayata Haz›rlama Misyonu
Liselerde ciddiye al›nacak dersleri ve dolayesi ile “gerçek” müfredat› MEB’in de¤il ÖSYM’nin belirledi¤ine

bak›l›rsa, ifle bu iki kurumu tek bir yönetim alt›na alarak veya en az›ndan birlikte çal›flmas›n› sa¤l›yarak iki bafll›l›-
¤› önlemekte bafllamak laz›md›r. Yoksa davul birinde tokmak baflkas›nda gibi bir manzara ortaya ç›kar. Üniversi-
teye giriflle ilgili problemi kal›c› bir flekilde çözmek için üniversiteye girifl s›navlar›n›n konu bafll›klar› MEB tara-
f›ndan belirlenmeli, ve hatta ÖSYM’nin YGS-LYS ile ilgili k›sm› gerekirse MEB bünyesine aktar›lmal›d›r.

ÖSYM ve MEB aras›nda yak›n bir koordinasyon sa¤lanmas›ndan sonra yap›lacak ilk ifl, genifl kat›l›ml› istiflare-
lerle bir lise mezununun sahip olmas› gereken bilgi ve becerilerin belirlenmesi, ve lise müfredat› ve YGS-LYS’nin
bu bilgi ve becerileri kazand›rma ve ölçmeye yönelik olarak tekrar formüle edilmesidir. Burada dikkat edilmesi ge-
reken fley, YGS-LYS’nin müfredat› desteklemesi ve bir kopuklu¤a meydan verilmemesidir.

Mevcut müfredatta ö¤renciye genel bir kültürel altyap› oluflturmaya yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi,
ve Sosyal Bilimler gibi temel dersler (tabi ki çok daha modernlefltirilmifl ve ezbercilikten ar›nd›r›lm›fl olarak) müf-
redat›n ve YGS-LYS’nin omurgas› olarak kalmaya devam edebilir. Ama YGS-LYS’de bu klasik konulardan soru-
lan sorular YGS-LYS puan›n›n üçte ikisini aflmamal›d›r. Keza, cevab› bir kaç harf veya rakam olan baz› sorularda,
ö¤renci cevaplar›n› cevap ka¤›d›na direk olarak girmeli, ve ‘sunulan seçeneklerden en iyisini bulma’ al›flkanl›¤›n›n
oluflmas› önlenmelidir. Liseleri engelli üniversiteye haz›rl›k kursu görüntüsünden ç›karmak ve ö¤rencilere gerçek
hayat becerileri kazanmaya teflvik etmek için YGS-LYS puan›n›n en az üçte biri flu alanlardan gelmelidir:

1. Bilgisayar Becerisi: Günümüzde bilgisayar e¤itiminin yeri ve önemi hakk›nda çok fley söylemeye gerek
yoktur. MEB’n›n ciddî gayretleri ile bugün neredeyse tüm liseler bilgisayar donan›ml› ve internet ba¤lant›l›d›r ve
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ö¤rencilere uygulamal› bilgisayar dersleri verilmektedir. Ancak bu derslerin yeterince ciddiye al›nd›¤› söylenemez.
YGS-LYS’de sorular›n belli bir oran›n›n Internet, Windows, WORD, ve Excel kullan›m› gibi temel becerileri ölç-
mesi, teknoloji kullan›m›n›n gereken ilgiyi görmesini sa¤layacak, ve hatta üniversite haz›rl›k kurslar›n›n bile bilgi-
sayar e¤itimi sunmas›n› sa¤layacakt›r.

2. H›zl› Daktilo Becerisi: Bugün lise ça¤›nda olan gençler, gelecekte zamanlar›n›n önemli bir k›sm›n› bilgisa-
yar bafl›nda epostadan dilekçe yazmaya, form doldurmaktan rapor haz›rlamaya kadar çok fleyi klavye kullanarak ya-
pacaklar, ve h›zl› daktilo becerisi olmayan kifliler gelece¤in bilgi tabanl› ekonomisinde adeta “özürlü” olacaklard›r.
O yüzden günümüzde h›zl› daktilo becerisine sahip olmak, okur-yazar olma kadar önemli hale gelmifltir, ve bu be-
ceri ö¤rencilere okullardaki mevcut bilgisayarlarda daktilo programlar› kullanarak kolayl›kla kazand›rabilir. Daki-
kada yaz›lan kelime say›s› ile ölçülen bu beceri de kolayl›kla ölçülebilir, ve YGS-LYS puan›n›n belli bir k›sm› dak-
tilo s›nav sonucuna dayand›r›labilir. Bu puandan mahrum kalmak istemeyen ve hatta YGS-LYS puan›n›n bir k›s-
m›n› garantiye almak isteyen ö¤renciler daktiloyu flevkle ö¤renecek, ve h›zl› yazma becerilerinden dolay› ödevle-
rini de bilgisayarda yapmaya bafll›yacaklard›r. 

3. Genel Sa¤l›k Bilgileri: Türkiye’de genel sa¤l›k konular›nda ve ilaç kullan›m›nda korkutucu boyutta bir ce-
halet vard›r, ve lise ve hatta üniversite mezunlar› bundan istisna de¤ildir. Liselerde g›dalar›n besin de¤erinden yay-
g›n olarak kullan›lan ilaçlar›n yan etkilerine, koruyucu t›ptan s›kça görülen hastal›klar›n belirtilerine, sigaran›n za-
rarlar›ndan yüksek tansiyona kadar bir çok konuda temel bilgiler verilebilir. Sadece antibiyotiklerin bilinçsizce
kullan›m›n›n önlenmesi bile büyük bir kazan›m olacakt›r. YGS-LYS’de sorular›n belli bir oran›n›n genel sa¤l›k bil-
gilerini ölçmesi, ö¤retmen ve ö¤rencilerin bu konulara ciddi olarak e¤ilmesini sa¤layacak, ve genç yaflta do¤ru bil-
gi ile techiz edilen ö¤renciler hem ailelerini e¤itecek, hem sa¤l›k kurulufllar›yla daha bilinçli bir iletifl›m kurabile-
cek, ve hem de ömürlerini daha sa¤l›kl› olarak geçireceklerdir. 

4. Genel Trafik Bilgisi: Türkiye’de motorlu araç kullananlar›n say›s› ile beraber trafik kazalar› da h›zla art-
maktad›r, ve yetersiz trafik e¤itimi bundan k›smen sorumludur. Okullarda verilen trafik bilgisi ciddiye al›nmamak-
tad›r, ve sürücü adaylar› bu eksikliklerini trafik kurslar›nda gidermeye çal›flmaktad›rlar. YGS-LYS’de sorular›n bir
k›sm›n›n trafik bilgisini ölçmesi, okullarda trafik e¤itiminin ciddiye al›nmas›n› ve trafik konusunda bilinçli birey-
lerin yetiflmesini sa¤l›yacakt›r. Hatta YGS-LYS’nin trafik k›sm›ndan belli bir puan› aflan adaylar ehliyet için zo-
runlu Trafik kurslar›ndan muaf tutulabilir, ve böylelikle kurslar için sarfedilen kaynaklardan ciddi tasarruf sa¤la-
nabilir.

5. Genel Kültür ve Dünya Olaylar›: Lise ve hatta üniversite ö¤rencilerinin ülke ve dünya gündeminden ha-
bersizli¤i, ve dünyada olup bitenleri alg›l›yabilme ve olaylar› objektif olarak irdeliyebilme becerisinden yoksunlu-
¤u hayret vericidir. H›zla de¤iflen dünyam›zda bireylerin adeta cam bir fanus içinde kalarak yaflamlar›n› devam et-
tirebilmeleri mümkün de¤ildir. Ö¤renciler genç yaflta kitap, dergi, ve gazete okumaya teflvik edilmeli, ve gerçekçi
kararlar verebilmeleri için kendilerini d›flar›da nas›l bir dünyan›n bekledi¤ini bilmelidir. YGS-LYS sorular›n›n bir
k›sm›n›n gelece¤i etkiliyebilecek önemde güncel konulardan olmas› (magazin, spor, ve k›s›r siyasi çekiflme türü
fleyler hariç), ö¤rencileri dünya vatandafll›¤›na haz›rl›yacak, ve genifl bir perspektif oluflturmalar›na ve çevrelerini
daha bilinçli olarak alg›lamalar›na ve de¤iflen flartlara uyum sa¤lamalar›na yard›mc› olacakt›r. 

6. Sanat, Spor, ve Ders D›fl› Faaliyetler: Liselerin YGS-LYS’ye odakl› olmas› liseleri adeta test merkezleri-
ne çevirmifl, ve YGS-LYS kapsam› d›fl›ndaki ders ve faaliyetler adeta yok olmaya yüz tutmufltur. Halbuki sa¤l›kl›
bir e¤itim ö¤rencilerin çok yönlü olarak geliflmelerine imkan veren bir e¤itimdir, ve okullar ö¤rencileri robotlafl-
maya itmemelidir. Bu da ders d›fl› faaliyetlerle sa¤lan›r. Ö¤rencilerin flevkle sportif faaliyetlere kat›lmas›n›, bir mü-
zik aleti çalmas›n›, tiyatrolarda rol almas›n›, okulu de¤iflik etkinliklerde temsil etmesini sa¤laman›n yolu, YGS-
LYS puan›n›n bir k›sm›n›n bu tür faaliyetlere kat›lmaya ba¤lanmas›ndan geçer. Bu puan her ö¤rencinin ders d›fl›
faaliyetlerinin detayl› bir dökümüne dayal› olarak okullarca belirlenip YGS-LYS’ye gönderilebilir. Mevcut sistem-
de YGS-LYS puan›n›n yaklaflik dörtte birinin ö¤rencinin lisedeki baflar›s›ndan geldi¤i dikkate al›n›rsa, YGS-LYS
puan›na bu tür ilaveler bir zorluk oluflturmaz. 

7. Güzel Yazma: Liselerdeki Güzel Konuflma ve Yazma dersleri YGS-LYS’de bir karfl›l›k bulamad›¤› için ge-
nellikle ciddiye al›nmamakta, ve ö¤renciler imla kurallar›n› ve hatta düzgün bir dilekçe yazmas›n› bile ö¤renme-
den liseden mezun olmaktad›rlar. Halbuki güzel yazma, güzel düflünmenin bir sonucudur, ve ö¤renciler düflünce-
lerini etkin bir flekilde ifade etmeyi ö¤renmeden liseden ayr›lmaktad›rlar. Güzel yazma derslerine ifllevlik kazan-
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d›rman›n yolu, YGS-LYS puan›n›n bir k›sm›n›n imla kurallar›n›n kullan›m›na ve verilen bir konuda bir yaz› yaz-
maya ba¤lanmas›ndan geçer. Bu tür s›navlar ÖSYM taraf›ndan YGS-LYS’nin bir parças› olarak verilebilece¤i gi-
bi, il baz›nda Milli E¤itim Müdürlükleri taraf›ndan da verilip ba¤›ms›z bir kurul taraf›ndan de¤erlendirilebilir ve
ö¤renci puanlar› ÖSYM’ye bildirilebilir. Veya ö¤rencinin lise ö¤retimi boyunca Güzel Konuflma ve Yazma ders-
lerinden ald›¤› notlar›n ortalamas› bu amaçla kullan›labilir. Bu fikri biraz uçuk ve uygulanamaz bulanlara flunu ha-
t›rlatmak gerekir ki YGS-LYS’nin ABD’deki karfl›l›¤i olan SAT (Scholastic Assessment Test) s›nav›nda 25 daki-
kada verilen bir konu ile ilgili bir kompozisyon yazmak bu s›nav›n de¤iflmez bir parças›d›r. Her kompozisyon uz-
man iki kifli taraf›ndan okunup de¤erlendirilir.

8. Yabanc› Dil: Liselerimizde yabanc› dil e¤itimi, tam bir trajedidir. Dünyada herhalde yabanc› dil ö¤retme-
ye bizim kadar çok zaman ve kaynak ay›r›p bizim kadar az ö¤renen baflka bir ülke yoktur. Bunun da sebebi yine
e¤itimin ruhsuz ve gayesiz olmas›, neyin ne için yap›ld›¤›n›n bilinmemesidir. Modern dünya yabanc› dili müfre-
datlar›na haftada birkaç saat koyarak ö¤retirken, biz Anadolu liselerinde bir seneyi yabanc› dil e¤itimine ay›rd›¤›-
m›z halde bunu baflaram›yoruz. Belki yine bunun da sebebi yabanc› dil bilgisinin birkaç bölüm d›fl›nda üniversite-
ye giriflte bir faydas› olmamas›d›r. Bu problemi çözmenin ve yabanc› dil e¤itimine bir ciddiyet getirmenin yolu yi-
ne YGS-LYS’de sorular›n belli bir oran›n›n yabanc› dil üzerine olmas›d›r. Böylelikle üniversite adaylar›, yabanc›
dili YGS-LYS’ye haz›rlanman›n bir parças› olarak ö¤renme gayreti içinde olacaklard›r. 

Tabi ki bu liste uzat›l›p k›salt›labilir, ve ihtiyaca göre de¤ifltirilebilir. Ancak flu hiçbir zaman unutulmamal›d›r
ki liselerin amac›, ö¤rencileri üniversite ile beraber gerçek hayata ad›m atmaya haz›rlamak, ve mezunlar›n› sosyal
hayatta ve ifl hayat›nda gerekli temel becerilerle donatmakt›r. Böylelikle lise e¤itimi bir anlam kazanacak, ve lise-
ler YGS-LYS ile beraber gerçek hayat konular›n›n da konufluldu¤u modern ve hayat dolu ça¤dafl kurumlar haline
gelecektir. Örne¤in ABD’de her lise mezunu isterse üniversiteye girebildi¤i halde 2008’de liseyi bitirenlerin sade-
ce %69’u üniversiteye gitmeyi tercih etmifltir. Bunda lise mezunlar›n›n neredeyse tamam›n›n bir mesleki beceri ile
mezun olmas›n›n etkisi büyükt›r. Güney Kore, 1995 y›l›ndan beri e¤itim reformunun bir parças› olarak üniversi-
teye girifl sisteminde kademeli olarak köklü de¤ifliklikler yapm›s, ve 2002 y›l›nda burada anlat›lana paralel bir sis-
temi uygulamaya koyarak liselerin aslî görevlerine dönmelerini ve ö¤rencilerin çok yönlü geliflimine anlaml› bir
katk› yapmalar›n› sa¤lam›flt›r. 

Teklif edilen sistemde üniversiteyi kazanamamak hüsranl› bir bitifl de¤il, gerçek hayata yeterince donan›ml› ve
özgüvenli olarak h›zl› bir bafllang›ç olacakt›r. Sonunda, müflterisi iyice azalan birçok üniversite haz›rl›k kursu, stan-
dartlar›n› ifl dünyas› ile istiflare ederek devletin belirledi¤i ve maddi destek verdi¤i meslek e¤itim kurslar›na dönü-
flecek, ve birçok lise mezunu bir y›l›n› dershanelerde ezberlerini pekifltirme yerine, düflük bir ücretle veya burslu
olarak ilgi duyduklar› bir mesle¤in esaslar›n› ve inceliklerini ö¤reneceklerdir. Liselerdeki özgürlükçü ortamda fik-
ren, ruhen, ve anlay›flça geliflen bireyler, daha anlaml›, daha verimli, ve daha tatmin edici bir hayat yafl›yacakt›r. Bu
da genel refah ve kültür seviyesini yükseltecek, ve Türkiye’yi AB standartlar›nda (hatta ötesinde) sayg›n bir ülke
haline getirecektir. Ve 10 sene sonra AB kap›lar›n› serbest dolafl›ma açt›¤›nda, hayretle kap›ya Türkiye taraf›ndan
kimsenin gelmedi¤ini görecektir. Aç›kça görülüyor ki YGS-LYS, dikkatli çal›flmalar ve genifl kat›l›ml› istiflareler-
le, en baflar›l› lise mezunlar›n› üniversiteye gönderirken d›flar›da kalan büyük ço¤unlu¤un gerçek hayat becerileri
ile donat›lm›fl olarak topluma katk› yapmaya haz›r bireyler haline gelmesini sa¤l›yacak bir flekle dönüfltürülebilir.
Bu de¤iflim, ülke için büyük bir kazan›m olacakt›r ve ortaö¤retim kurumlar›na bak›fl de¤iflecektir.

Kapan›fl
Üniversiteye girifl sistemi, liselere ifllevlik kazand›racak ve lise mezunlar›n› beceri sahibi yapacak flekilde yeni-

den düzenlenmelidir. Hatta her genel lise mezununun bir meslek sahibi olmas›, ve bu mesleki becerinin sertifika-
land›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Bu, çok programl› bölgesel meslek okullar› açarak sa¤lanabilir. Meslek sertifikas›na
üniversiteye giriflte bir puan karfl›l›¤› verip lise baflar› notu gibi YGS-LYS puan›na etki etmesi düflünülebilir. Lise
mezunlar› bir meslek sahibi olunca üniversite önündeki y›¤›lma da azalacak, ve piyasan›n ara eleman talebi büyük
etapta karfl›lanacakt›r.
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Özet

Bu çal›flmada seçme s›navlar›nda uygulanan ham puan, düzeltilmifl puan, standart puan, ortaö¤retim baflar›
puan› (OBP), a¤›rl›kl› ortaö¤retim puan› (AOBP) konusunda gözlenen yetersizlikler irdelenmifltir. Seçme s›navla-
r›n›n ortaö¤retim üzerindeki olumsuz etkilerine karfl› ortaö¤retime güç kazand›rmak için kullan›lan AOBP için-
deki “A” parametresi seçme s›navlar›nda okulun gösterdi¤i baflar›ya ba¤›ml›d›r. AOBP’nin ayn› okulun ö¤rencile-
ri aras›nda ve farkl› okullar aras›nda yolaçt›¤› adaletsiz ve bilimselli¤e ayk›r› sonuçlar› gösterilmifltir. Dört yanl›fl›n
bir do¤ruyu götürmesi ve AOBP uygulamas›n›n bir an önce yürürlükten kald›r›lmas›n›n zorunlulu¤u vurgulanm›fl-
t›r. Bu yetersizlikleri gidermenin d›fl›nda daha geçerli ve güvenilir puanlar elde etmek için dört de¤iflik yöntem or-
taya konmufltur. ‹ki de¤erli (1/0) puanlama ile elde edilen ham puanlardan türetildikten sonra ham puan yerine
konulan madde standart puanlar›, sorunun zorluk derecesi, sorunun ay›rt etme gücü ve belirsizlik (entropi) gös-
tergeleri daha önce uygulanm›fl bir genel yetenek testinde s›nanm›flt›r. Önerilen türev puanlar›n de¤erlendirme-
sinde Spearman-Brown güvenilirlik göstergesinde sa¤lanan art›fl ölçüt al›nm›flt›r. Güvenilirli¤e en yüksek katk›y›
entropi göstergesinin yapt›¤› do¤rulanm›flt›r.

Anahtar kelimeler: A¤›rl›kl› ortaö¤retim baflar› puan›, entropi, madde istatistikleri, test puanlama.

Girifl
Zaman zaman ad› de¤ifltirilen yüksekö¤retime ö¤renci seçme ve yerlefltirme s›nav›n›n milyonlarca bireyin ve

tüm toplumun yaflam›nda çok çetrefil, çok derin ve çok kapsaml› belirleyici etkileri vard›r (OECD, 2005). Bu yüz-
den e¤itim sistemimizdeki her olumsuzlu¤un nedeni, her ertelemenin bahanesi, her giriflimin engeli olarak seçme
s›navlar› öne sürülür. Ö¤renci sanata, edebiyata, spora uzak m›? S›nav yüzündendir. Üniversite e¤itiminde, lise
e¤itiminde nitelik gittikçe düflüyor mu? Nedeni seçme s›nav›d›r. Ortaya koydu¤u baflar›s›zl›klardan, yads›namaz
biçimde sergiledi¤i f›rsat eflitsizli¤inden, varl›¤›n› kan›tlad›¤› toplumsal ayr›mlardan bile seçme s›nav› sorumludur.
Sanki seçme s›nav› olmasa herkes ifl bulacak, seçme s›navlar› kalkarsa fabrikalarda üretim artacak, kitap sat›fllar› ta-
van yapacakt›r. 

Bir yandan her günah›n mayas› olan seçme s›navlar› öte yandan da her derdin devas›d›r. Ortaö¤retimi düzeltmek
mi gerekiyor? Seçme s›nav› iki aflamal› yap›l›r. OBP’nin a¤›rl›¤› artt›r›l›r. Fen liselerinden kaç›fl m› var? AOBP ekle-
nir. E¤itimde anahtar nerede kaybedilmifl olursa olsun ›fl›k hep seçme s›navlar›nda aranmaktad›r (T.C. YÖK, 2005). 
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Mezunlar›n›n istihdam› hariç e¤itim sistemimizdeki pek çok sorunu çok aflamal› bir puanlama sistemi ile çöz-
meye kalk›fl›yoruz. Oysa bu puanlar›n hepsi hakk›nda baz› sorunlar var. Bunlar aras›ndan bafll›ca örnekler k›saca
tart›fl›lacak ve baz› yeni puanlama önerileri sunulacakt›r.

S›navlarda Kullan›lan Puanlar
Ham Puanlar

Kat›l›mc›lara cevap seçenekleri verilen sorulardan oluflan s›navlarda anahtar cevapla tutarl› cevaplar›n her biri
için kat›l›mc› bir tam puan al›r. Bofl ve yanl›fl cevaplara ise “s›f›r” puan verilir. Kat›l›mc›n›n toplam baflar›s› bütün
sorulardan ald›¤› puanlar›n toplam›d›r. ‹ki karfl›t de¤erli (dichotomous) bu puanlama bütün maddelerin eflit önem-
de ve de¤erde oldu¤u varsay›m›na dayal›d›r. Sorulara öznel a¤›rl›klar vererek puanlama yöntemi ise baflka hiçbir
sak›ncas› olmasa bile öznelli¤i dolay›s›yla geçerli bir yaklafl›m de¤ildir (Thorndike, 1988). 

Düzeltilmifl Puanlar

fians de¤iflkeninin tan›m› gere¤i tümüyle rastlant›sal olmas› ve hiçbir baflka etkenle iliflkili olmamas› beklenir.
fians ölçümü güvenilir olmad›¤› oranda geçerli olan tek yaflamsal örnektir. fians, rastgele (gelifligüzel) de¤iflti¤i için
flans baflar›s› her tür ölçmede rastgele hatan›n en somut örne¤idir. Örne¤in, sadece ve sadece flans ölçen bir zar ya
da rulet gibi bir araç flanstan baflka bir amaç için geçerli ve güvenilir bir ölçme arac› olamaz. Özet olarak, çoktan
seçmeli s›navlarda ölçülen baflar›n›n içinde bir flans pay› olmas› olas›l›¤› yüksektir. S›navlarda “flans baflar›s›” hem
s›nav güvenilirli¤ini hem de geçerlili¤ini etkileyen bir hata kayna¤›d›r. fianstan baflka boyutlar›n ölçülmek istendi-
¤i durumlarda ise flans, rastlant›n›n, gelifligüzel de¤iflimin ya da oluflumun gerçek bir örne¤idir. Ölçmede rastlan-
t›sall›k da ölçme güvenilirli¤inin karfl›t›d›r. K›sacas›, ölçme verilerine rastlant›sall›ktan (tesadüften, flanstan) uzak
olduklar› oranda güven duyulur (Zimmerman & Williams, 2003). 

fians e¤itimde ölçülmek istenen bir de¤iflken olamayaca¤› göre “flans baflar›s›n›” düzeltme çabalar›n›n hakl› bir
gerekçesi vard›r. fiansl› insan m› daha çok yanl›fl yapar yoksa flanss›z insan m›? Baflka bir soruflla, flans do¤ru yan›t
say›s›n›n m› yoksa yanl›fl yan›t say›s›n›n m› artmas›na yol açar? Uygulanan flans baflar›s›n› düzeltme yaklafl›m› yan-
l›fllar›n flanss›zl›kla yap›ld›¤›n› kabul etmektedir. Her yanl›fl cevap için do¤ru cevap say›s›ndan 0,25 puan kesilir. Bu
yaklafl›m yanl›fl cevaplar›n tutturulamayan tahminler yüzünden oldu¤u ve yanl›fl say›s›n›n seçenek say›s› ile oran-
t›l› bir flans baflar›s› oldu¤u varsay›m›na dayan›yor. Aday›n cevaplar›n›n yar›s› bofl, yar›s› yanl›fl olsa ve hiç do¤ru
cevab› olmasa bile adaya kumarbaz muamelesi yap›l›yor. “Tutturdu¤un do¤ru cevaplar› geri ver” diye tutturulu-
yor. K›sacas› yanl›fl bilgi, yeteneksizlik ya da flanss›zl›k yoktur, ama flans mutlaka vard›r deniyor. Do¤ru cevap sa-
y›s›ndan yanl›fl cevap say›s›n›n dörtte biri ç›kar›larak bulunan say› aday›n ilgili testteki baflar›s›n› gösteren ham pu-
an olarak an›l›yor. ‹fllem gördü¤ü halde nas›l ham oluyor? Çoktan seçmeli testlerde flans baflar›s›n›n mutlak bir s›-
n›r› yoktur. Herhangi bir aday›n sorular›n hepsini tümüyle flansla cevaplayarak tam puan almas› da olanakl›d›r.
Hatta bütün adaylar›n flansla tam puan olmalar› da olas›d›r. Düzeltme iflleminin temel varsay›m›, “tüm yanl›fllar›n
rastgele tahminler yüzünden” oldu¤udur. ‹kinci varsay›m da rastgele tahminlerin seçenek say›s› ile orant›l› bir bö-
lümünün de tutturulmufl olmas›d›r (Turgut, 1971: 11-12). Kamu oyuna flans sayesinde baflar›n›n artt›¤› inanc› afl›-
lanarak düzeltme formülü y›llard›r uygulanmaktad›r. Bu da yanl›fl bilgiyi yok sayan, baflar›s›zl›¤a flanss›zl›k gözüy-
le bakan, sonra da kat›l›mc›ya flanss›zl›¤› nedeniyle ceza kesen bir yöntemdir. Kat›l›mc› hiç do¤ru yan›t› olmazsa
eksi puan alacakt›r. Eksi bilgi ya da yetene¤in anlams›zl›¤› ve tan›ms›zl›¤› bir yana b›rak›lsa bile formül kendi var-
say›m› ile de çeliflmifl olmaktad›r. Çünkü kat›l›mc› tahminde bulundu¤u (yanl›fl yan›tlad›¤›) sorularla oranl› say›da
soruyu tutturmufl olacakt›.

Düzeltme formülü ayr›ca flans›n her ö¤renci için, her soruda eflit düzeyde oldu¤unu da do¤ru saymaktad›r. Oy-
sa madde analizlerinde yan›tlar›n seçeneklere da¤›l›m› inceledi¤inde bunun hiç de böyle olmad›¤› görülmektedir
ve bundan sonra da görülece¤i de kesindir. fians baflar›s›n› düzeltme formülünün en büyük sak›ncas› madde ana-
lizlerinde –özellikle ortalaman›n üzerinde puan alan ö¤rencilerde çok say›da bofl yan›t gözlenmesidir. Cezaland›r-
ma formülünün uygulamadan kald›r›lmas› ö¤rencilerin yayg›n yan›lg›lar› hakk›nda güncel ve kapsaml› veriler el-
de edilebilecektir (Mandinach, 2006). Yayg›n olarak uygulanan “yanl›fllar›n do¤ruyu götürmesi” yönteminin ne bi-
liflsel ne de duyuflsal gerekçeleri kabul edilebilir. Bilgisizleri avutmaktan, bilgiçleri susturmaktan baflka yarar› ol-
mayan bu yöntemden vaz geçilmelidir.
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Standart Puanlar 

Her test için ayr› ayr› olmak üzere son s›n›fta okumakta olan adaylar›n ilgili testten ald›klar› ham puanlar kulla-
n›larak o testin ortalama ve standart sapmas› bulunur. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullan›larak tüm
adaylar için ortalamas› 50, standart sapmas› 10 olan standart puanlar hesaplan›r. Puan deyip geçti¤imiz fley metre,
kilo, lira, saat v.b. gibi eflde¤er büyüklükte önceden tan›mlanm›fl bir birim olmad›¤› için standartlaflt›rma zorunlu-
dur. Matematik ham puan› ile Türkçe ham puanlar›n›n eflde¤er birimler olmad›¤› da bellidir. Öyleyse Tarih, Co¤-
rafya ve Felsefe nas›l olup da eflde¤er say›larak “Sosyal” ham puan› oluflturuyor? Ayn› biçimde Fizik, Kimya ve Bi-
yoloji sorular›n›n da türdefl say›larak “Fen” ham puan›na dönüfltürülmesi de izomorfizm hatas›d›r. Test kuramla-
r› her test sorusunu bafll› bafl›na bir “ölçek” sayarlar. Geleneksel geçerlilik ve güvenilirlik formüllerinin en gelifl-
miflleri sorular›n (maddelerin) her birinin ortalama ve standart sapmalar›n› hesaba katar. Otuz y›l önce bilgisayar-
lar bu kadar yüksek h›zl› ve genifl s›¤al› de¤illerdi. Bu yüzden o zamanlar test ölçe¤inde standartlaflt›rmak uygula-
ma kolayl›¤› bak›m›ndan zorunluydu. Bu ça¤da her soruyu ba¤›ms›z bir ölçek olarak saymakta hiç bir sak›nca yok-
tur (Rust & Golombok, 2009).

A¤›rl›kl› Puanlar

YGS’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden her biri için bir standart pu-
an hesaplan›r ve hesaplanan standart puanlar ile Tablo 1’deki a¤›rl›klar kullan›larak A¤›rl›kl› YGS Puanlar›
(AYGS) hesaplan›r. AYGS puanlar›n›n her biri kendi içinde en küçü¤ü 100 en büyü¤ü 500 olan puanlara dönüfl-
türülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlar› oluflur. AYGS puanlar› YGS puanlar›na dö-
nüfltürülürken, ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan adaylar›n 140 YGS puan›; 8 ham puan alan adaylar›n
da 180 YGS puan› almalar› sa¤lan›r. http://www.yok.gov.tr/content/view/798 (Eriflim tarihi: 11.04.2011)

Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n umursamad›¤› lise müfredat›n›n sorumlulu¤unu da ÖSYM üstleniyor (T.C. YÖK,
2005). Dersanelerde olsa bile liselerde YGS ve LYS diye iki ayr› müfredat yoktur. Zaten YGS ya da LYS lise bi-
tirme s›nav› de¤ildir. Ö¤renciler liseden kurul kararlar›yla de¤il de hak edilmifl tam baflar›yla mezun olsalar bile bu
s›navlar olacakt›r. YGS ve LYS ö¤rencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Yabanc› Dil ka-
zan›mlar›n› yokluyor. Bu testlerden al›nan standart puanlardan –sezgisel katsay›larla- a¤›rl›kl› puanlar hesaplana-
cak. Bu arada afl›lmas› gereken bir puan paraj› var. Sinemaya, pikni¤e hatta okula gitmeyip test üstüne test çözen-
ler bu puan baraj›n› kolayl›kla aflabilir. 

Ortaö¤retim Baflar› Puanlar› (OBP)

Yüksekö¤retime girifle iliflkin usul ve esaslar 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu'nun 45. maddesi ile düzenlen-
mifltir. Bu kanun maddesine göre; bir s›nav yap›lmas›, ortaö¤retimdeki baflar›n›n dikkate al›nmas›, lise birincileri-
ne ayr› bir kontenjan verilmesi, ortaö¤retimdeki mesleki alan›n›n devam› olan yüksekö¤retim programlar›n› ter-
cih eden adaylara ek puan verilmesi, yasal zorunluluktur. Bu yüzden OBP afla¤›daki formülle her okulda her ö¤-
renci için ayr› ayr› hesaplanmaktad›r. 

OBP = 500 – (M – x) / (M - m) * 400

c) e¤er OBP > 500 ise OBP = 500 yap›l›r
d) e¤er OBP < 100 ise OBP = 100 yap›l›r

Bu formülde M aday›n okudu¤u okuldaki en yüksek diploma notu. “m” okuldaki en küçük diploma notu, “x”
de diploma notu oluyor. OBP’nin baz› özellikleri afla¤›da s›ralanm›flt›r:

1. OBP’nin yerlefltirmede kullan›lmas› yasal bir zorunluluktur. Ama yukar›daki biçimde hesaplanmas› ne yasal
bir zorunluluk ne de bilimsel bir gerekliliktir. 

2. Bir lise bütün mezunlar›n› ayn› ortalama ile mezun edemez. Bir zamanlar çok moda olan ve pek çok e¤itim
bilimcinin akademik derecesini al›rken alk›fllad›¤› ama flimdi umursamad›¤› “tam ö¤renme” amac›n› inkâr
eder. Ya da bir lise “benim mezunlar›m ancak geçer not alacak kadar baflar›l› olabildiler” de diyemez. ‹lle de
ö¤rencilerinin diploma notlar› aras›nda farkl›laflt›rma yapmak zorundad›r. Bu yüzden baz› okul yöneticileri-
nin bütün ö¤rencilerini 100, sadece bir tanesini de 99 diploma notu ile mezun ederek mezunlar›n› kay›rd›k-
lar› söylentisi yayg›nd›r. ÖSYM bu söylentiye inan›yor, belki de biliyor. Bu yüzden 1,700,000 ö¤rencinin
OBP’sini 7,500 lise için ayr› ayr› hesaplamak için her liseden ÖSS’ye giren adaylar›n diploma notlar› üze-
rinde 16-20 de¤iflkenli bir ifllem uyguluyor. Bu de¤iflkenler aras›nda büyük “M”ler var, küçük “m”ler var, ad›
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konmayan deltalar var, “N”ler var, “n”ler yok. Bunlardan “x” ile simgelenenlerin tan›mlar› flöyle: Diploma
notlar›n›n ortalamas›, En küçük diploma notu, En büyük diploma notu, Varsa, en büyük diploma notunun
alt›nda en az 4 aday›n sahip oldu¤u ilk diploma notu. Yoksa baflka fleyler. Varsa, en küçük diploma notunun
alt›nda en az 8 aday›n sahip oldu¤u ilk diploma notu… Yoksa bambaflka ifllemler. Bazen 3 standart sapma
ileri gidiliyor. Bazen 4 standart sapma geri geliniyor. ‹fllemlerin her birinin hesab› bir baflkas›na koflullu...
5’lik sistemde not veriliyorsa 2’nin alt›ndaki notlar önce 2 say›l›yor ve ortalama ve standart sapmalar hesap-
lan›yor. 10’luk sistemde ise 5’in alt›ndaki notlar önce 5 say›l›p benzer ifllemler yap›l›yor. Sonra beflli not sis-
teminde 2’nin alt›nda olup 2 yap›lan diploma notlar› (onlu not sisteminde de 5’in alt›nda olup 5 yap›lan dip-
loma notlar›) eski de¤erlerine döndürülüyor. 7,500 lise için bu hesaplar› kim, ne zaman yap›yor? Yap›lanla-
r› kim denetliyor? Belli de¤il! 

3. Ne yap›l›rsa yap›ls›n okullar aras›nda, s›n›flar aras›nda, ö¤retmenler aras›nda oranl› ölçek düzeyinde ölçüm
birli¤i sa¤lamak olanaks›zd›r. Ayn› not ortalamas›na sahip olan okullar aras›ndaki çok somut nitelik farklar›
oldu¤unu ve bundan sonra da olaca¤›n› biliyoruz. Bu yüzden bu karmafl›k, bulan›k, gizemli ve zahmetli ifllem-
lere gerek yok. Okullardan al›nan notlar yerine mezunlar›n s›ralanm›fl baflar› dizimleri istenebilir. Bu dizim-
lere Q-sort tekni¤i uygulanan›rsa hem okullar hem de ÖSYM rahat eder (Guilford, 1954; Thorndike, 1988). 

A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baflar› Puan› (AOBP) 

B1. Ortaö¤retim Baflar› Puanlar›, ortaö¤retim kurumlar›n›n ilgili y›ldaki Yüksekö¤retime
Geçifl S›nav› (YGS) puan ortalamalar›na göre a¤›rl›kland›r›lacak ve her aday için Sözel, Say›sal ve Eflit
A¤›rl›kl› olmak üzere 3 A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baflar› Puan› (AOBP-SÖZ; AOBP-SAY ve AOBP-EA) he-
saplanacakt›r.

B2. Yüksekö¤retim programlar›na yerlefltirmede kullan›lan puanlar›n hesaplanmas›nda,
A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baflar› Puanlar› kullan›lacakt›r.

B3. A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baflar› Puanlar› hesaplan›rken aday›n Ortaö¤retim Baflar› Puan› 
(OBP) ile, okulun aday›n mezun oldu¤u y›la iliflkin YGS ‹statistikleri kullan›lacakt›r. 
E¤er bir okul için, aday say›s› YGS istatistiklerinin elde edilmesi için yeterli de¤ilse ya da yeterli da¤›l›m
bulunmuyorsa, bu okullar için a¤›rl›kland›rma ifllemleri ÖSYM 
Yürütme Kurulunun verece¤i kararlar do¤rultusunda yürütülecektir.

B4. Okul YGS ‹statistiklerinin Hesaplanmas›
Her y›l her okul için Sözel, Say›sal ve Eflit a¤›rl›kl› puan türlerinin her biri için afla¤›daki YGS istatistikle-
ri oluflturulur:

X. Bir okulun son s›n›f düzeyindeki ö¤rencilerinin YGS puanlar›n›n ortalamas›.
A: Okul ortalamalar›n›n (X) 100-450 aras› notlara dönüfltürülmesi ile elde edilen notlar: 

A = 100 + 350 * (X – Xmin) / (Xmax – Xmin)
Xmax: YGS’deki en büyük puan ortalamas›
Xmin: YGS’deki en küçük puan ortalamas›

Bu “A” parametresi ö¤rencilerin okuldaki baflar›lar›n› de¤il okulun YGS’deki baflar›s›n› ölçer. Yukar›daki for-
müllerin uygulanmas› ile her okul için Say›sal, Sözel ve Eflit A¤›rl›kl› olmak üzere üç YGS puan ortalamas› (X de-
¤eri) ve üç A de¤eri hesaplanacakt›r. Herhangi bir y›lda Xmax ve Xmin sabit olacaklar› için okullar›n alaca¤› A kat-
say›s›n›n YGS baflar›lar›na göre de¤iflimi do¤rusal olacakt›r. Bu durum Tablo 1’de aç›kça görülebilir. 

B5. Adaylar›n A¤›rl›kl› Ortaö¤retim Baflar› Puanlar›n› Hesaplama Algoritmas› AOBP Hesaplama Formülü:
AOBP= A + (500-A) [(OBP-100)/400)]

Bu formülü seçme s›nav›n› ciddiye alanlar de¤il seçme s›navlar›n› ezber ölçen, flans ölçen bir uygulama olarak
karalayanlar dayatt›lar. Hani ÖSS (flimdi YGS) ezber ölçüyordu, hani ÖSS yarat›c›l›¤› öldürüyordu, hani ÖSS yü-
zünden çocuklar test makinesi oluyorlard›? 

Neden o zaman AÖBP (A¤›rl›kl› ÖSS Baflar› Puan›) de¤il de AOBP deniyor? 
Önce bakal›m “A” katsay›s› ne yap›yor? O y›l YGS’de en baflar›l› lisenin bütün ö¤rencileri için A=450, en ba-

flar›s›z lisenin bütün ö¤rencileri için de A=100 oluyor. 
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Tablo 2, 100-450 aras›nda de¤iflen “A” ile 100-500 aras› de¤iflen “OBP” parametrelerine göre AOBP’nin han-
gi de¤erleri alabilece¤ini gösteriyor.

Bu tabloya göre YGS’de en baflar›l› lisenin en baflar›l› ö¤rencisi ile en az baflar›l› ö¤rencisi aras›ndaki AOBP
fark› 50 puan. YGS’de en az baflar›l› lisenin en baflar›l› ö¤rencisi ile en az baflar›l› ö¤rencisi aras›ndaki AOBP far-
k› ise 300 puan olacakt›r. Okul birincileri için hiçbir sorun gözükmüyor. Ama liseyi 400 OBP ile tamamlayanlar›n
AOBP’leri aras›nda 87.5 puan fark olabilecek. YGS’de en az baflar›l› lisenin birincisi YGS’de en baflar›l› lisenin so-
nuncusundan ancak 50 AOBP ileride olabiliyor. YGS flampiyonu lisede sonuncu olan aday YGS’de en az baflar›
gösteren lisenin sonuncusundan 350 AOBP daha fazlas›n› hak ediyor!

Türkiye'deki her lisenin her birinin –her puan türü için ayr› ayr› olmak üzere ve 100-450 aras›nda de¤iflen- bir
tek “A”s› var. Her lisenin “A”s› o puan türünde o lisenin bütün ö¤rencileri için ayn›. Bir okulun YGS’deki ortala-
mas›n› kim yükseltir? Çal›flkan ö¤renciler. 

Okulun YGS ortalamas›n› kim düflürür? Nisbeten daha baflar›s›z ö¤renciler? 
“A” parametresi ayn› lise içinde bütün ö¤renciler için tek oldu¤undan okul ortalamas›n› yükselten ö¤renciler

okul ortalamas›n› düflüren ö¤rencilere göre hak ettiklerinden daha az yararlanabilecekler. AOBP’nin yapt›¤›; “seç-
kin” liselerin “ortalaman›n alt›ndaki” mezunlar›n› “ortalaman›n alt›ndaki” liselerde “baflar›l›” ö¤rencilerin önüne
geçirmektir. Ortaö¤retim baflar›s› böyle mi pekifltirilir? Ortaö¤retim baflar›s›n› ödüllendirmek buysa cezaland›r-
mak nas›l olabilir? Yani okullar›n› ayn› baflar› ile bitiren ö¤rencilerden YGS’de ortalamas› yüksek liseden gelenler
arkadafllar› sayesinde daha yüksek AOBP al›rken YGS ortalamas› düflük liseden gelenler de arkadafllar› yüzünden
daha düflük AOBP almaktad›rlar. Liselerin düzeyi illere göre de farkl›laflt›¤›ndan AOBP iller aras›nda zaten var
olan eflitsizli¤i de gittikçe daha çok keskinlefltiriyor. Oysa AOBP gençleri okulda tutacak, ortaö¤retimin de¤erini
YGS etkisine karfl› koruyacakt›… Bir yandan okul baflar›s›n› seçme s›navlar›na karfl› korumaya çal›fl›l›rken öte yan-
dan okulun baflar›s›n› seçme s›navlar› ile ölçmek hangi nesnellik ve tutarl›l›k ilkesi ile savunulabilir? Bilime ayk›r›,
adalet duygular›n› rencide eden, kendi mant›¤› ile çeliflen AOBP bir an önce yürürlükten kald›r›lmal›d›r. 
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Tablo 1: Okulun A katsay›s›n›n YGS baflar›s›na göre de¤ifliminin kurgu örne¤i.

YGS Xmax Xmin X A

L01 450 100 100 100
L02 450 100 150 150
L03 450 100 200 200
L04 450 100 250 250
L05 450 100 300 300
L06 450 100 350 350
L07 450 100 400 400
L08 450 100 450 450

Tablo 2: AOBP’nin “A” ve “OBP” parametrelerine göre de¤iflimi.

A OBP
100 200 300 400 500

450 450.0 462.5 475.0 487.5 500.0
400 400.0 425.0 450.0 475.0 500.0
350 350.0 387.5 425.0 462.5 500.0
300 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0
250 250.0 312.5 375.0 437.5 500.0
200 200.0 275.0 350.0 425.0 500.0
150 150.0 237.5 325.0 412.5 500.0
100 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0



S›nav›n Kapsam› ve Yerlefltirme

Ak›ldan hiç ç›kar›lmamas› gereken ac› gerçek seçme s›navlar›ndan herkesin baflar›l› ç›kmas›n›n olas› olmad›¤›-
d›r. Yüksekö¤retim arz› ayn› kald›¤› sürece ne tür ve kaç tane s›nav yap›l›rsa yap›ls›n yüksekö¤retime seçilebilen-
lerin say›s› de¤iflmeyecektir. Ancak, s›navlara herkesin umut ve güven duygusu ile girmesi gerekir (Ridgway, Nic-
holson, McCusker, 2006). 

Sorular›n kolaylaflmas›, puanlama yöntemlerinin sadeleflmesi, s›nav sonuçlar›n›n katsay›larla ters yüz edilme-
mesi v.b. öneriler de do¤rudan ya da dolayl› olarak metin içinde belirtilmiflti. Son olarak tercih kapsam› konusun-
da bir-kaç öneriyi hat›rlatmakta yarar var. S›nav kapsam› yüksekö¤retim programlar›n›n içeri¤ine uygun de¤ildir,
olmas› da gerekmez. Bilgisayar mühendisl¤ine ö¤renci seçimi için bilgisayar sorusu, ö¤retmenlik program› için
program gelifltirme sorusu, ilahiyat fakültesine gidecek ö¤renciye f›k›h sorusu sormak gerekmiyor. Bu nedenle ter-
cihler program ba¤lam›nda de¤il fakülte ya da bölüm hatta küçük üniversiteler için puan türü ba¤lam›nda olabi-
lir. Örne¤in fen-edebiyat fakültelerine anabilim dal› ba¤lam›nda de¤il puan türü ba¤lam›nda ö¤renci al›nabilir.
E¤er bir fakülteye 300 ö¤renci al›nacaksa bunlar› 30 fizik, 30 kimya, 30, matematik, 20 istatistik, 25 psikoloji, 25
sosyoloji, 20 felsefe v.b. kümeciklerde yapman›n sa¤lam bir gerekçesi yoktur. Bu fakülteye ayn› say›da ö¤renci sa-
dece ilgili bölümlerin gerektirdi¤i puan türlerine göre yerlefltirilebilir. Bölüm ve anabilim dal› ayr›mlar› saydam ve
nesnel ölçütlerle yap›lmas› kofluluyla fakültelere b›rak›labilir. Bunun baflka hiçbir yarar› olmasa bile tercih ifllemi
sadeleflir, kâ¤›t israf› azal›r. S›nav -ne yaz›k ki t›pk› denemez ama- büyük ölçüde voltmetre, termometre, terazi ya
da saat gibi bir ölçme arac›d›r. Saate müdahale ederek zaman› ileri ya da geri alamay›z. Prizde voltaj yoksa ikide
bir voltmetre de¤ifltirmek bofluna çabad›r. Hastan›n atefli termometre ile de¤il do¤ru ilaç ile düzeltilir. Terazinin
ibresini bozarak fazla kilolar›m›zdan kurtulamay›z. Her araç gibi s›navlar da gelifltirilebilir (Boudett, City, Murna-
ne, 2008). Bu geliflimi sa¤lamak için öncelikle maddenin yap›sal geçerlili¤i, s›nav›n kapsam geçerlili¤i, puanlama-
da nesnellik sa¤lanmal›d›r. S›nav uyguland›ktan sonra puanlamada kullan›lacak say›sal de¤erler de özellikle baflar›
s›ralamas›n›n geçerli ve güvenilir olmas›nda önem ve öncelik tafl›r.

Puanlama Önerileri

Bu çal›flmada dört de¤iflik puanlama ölçütü denenmifltir. Bütün yöntemlerde önce do¤ru yan›tlara 1, yanl›fl ve
bofl yan›tlara 0 puan verilmektedir. Bu puanlamaya iki de¤erli (binary) puanlama olarak an›labilir. ‹kinci ad›mda
istatistiksel yöntemlerle elde edilen madde göstergeleri ikili puanlamada do¤ru yan›tlara verilen 1 puan›n yerine
konmaktad›r. Bofl ve yanl›fllar s›f›r olarak kabul edilmektedir. fians baflar›s› için düzeltme yap›lmamaktad›r. Bu
yöntemlerin hepsi de¤iflik zamanlarda de¤iflik s›navlarda denenmifl ve olumlu sonuçlar al›nm›flt›r. Bu çal›flmada
önerilen tüm puanlama yöntemleri Temmuz 1998’de yüksekö¤retim mezunlar›na bir banka taraf›ndan uygulanan
DMB08GYT kodlu bir genel yetenek testi üzerinde denenmifltir. DMB08GYT kodlu testin istatistikleri Tablo
3’te verilmektedir.

Önerilen yöntemleri de¤erlendirme ölçütü olarak Spearman-Brown efl yar›lar güvenilirlik katsay›s›nda sa¤la-
nan art›fl ele al›nm›flt›r.
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Tablo 3: DMB08GYT kodlu genel yetenek testinin istatistikleri.

Alt ölçek Say›sal Sözel Görsel Tüm Test

Madde say›s› 14 42 24 80
Kat›l›mc› say›s› 660 660 660 660
Ortalama 12,033 27,312 17,100 56,445
Varyans 4,547 12,727 18,026 56,144
Standart sapma 2,132 3,567 4,246 7,493
Minimum 1,000 6,000 2,000 13,000
Maksimum 14,000 37,000 24,000 71,000
Ortanca 13,000 28,000 17,000 57,000
Cronbach alpha 0.699 0.458 0.798 0.781
Madde güçlük ortalamas› 0.860 0.650 0.712 0.706
Madde-test iliflki ortalamas› 0.455 0.213 0.425 0.243
Çift serili madde-test iliflki ortalamas› 0.743 0.333 0.610 0.376



Standart Madde (Soru) Puanlar›

Bu yöntemde bütün maddelerin iki de¤erli (1/0) sistemle verilen puanlar -ortalamalar› 5, standart sapmalar› 1
olan- standart puanlara çevrilmifltir. Kat›l›mc›lar›n toplam baflar› puanlar› madde standart puanlar›n›n toplam›n-
dan elde edilmifltir.

Maddenin Zorluk Derecesi

Bir maddeye verilen yanl›fl ve bofl yan›tlar toplam›n›n toplam kat›l›mc› say›s›na oran› maddenin zorluk derece-
si olarak kabul edilebilir. Madde ne kadar zor ise verilen yan›t o kadar de¤erlidir varsay›m›yla sorunun zorluk de-
recesi anahtarla tutarl› yan›tlara yüklenmifltir. Maddenin zorluk derecesi sezgisel bir varsay›m›n görgül bir verisi-
dir. Maddenin nitel zorlu¤unu ya da önemini göstermez. Hiç önemi olmayan sorular çok zor olabilece¤i gibi çok
gerekli oldu¤u için yan›t›n› herkesin ö¤rendi¤i sorular çok kolay olacakt›r. Bu aç›dan maddenin zorluk gösterge-
sinin nitel geçerlili¤i oldukça tart›flmal›d›r (Hambletone, 1978).

Sorunun Ay›rt Etme Gücü

‹kiye ayr›ml› iliflki (point biserial correlation) yöntemi ile bütün maddeler için ayr› ayr› olmak üzere kat›l›mc›-
lar›n madde puanlar› ile toplam test puanlar› aras›ndaki iliflki katsay›lar› hesaplanm›flt›r. Bu katsay›lar maddenin
ay›rt etme gücü olarak yorumlan›r (Guilford, 1954).

rpb: Madde-test puanlar› aras›ndaki keskin ayr›ml› iliflki katsay›s›
M1: Maddeyi do¤ru yan›tlayanlar›n test ortalamas›
M0: Maddeyi do¤ru yan›tlayamayanlar›n test ortalamas›
Sn: Toplam puanlar›n standart sapmas›
n0: Maddeyi do¤ru yan›tlayanlar›n say›s›
n1: Maddeyi do¤ru yan›tlayamayanlar›n say›s›
n: Toplam kat›l›mc› say›s›
Her maddenin ay›rt etme gücünün ayn› zamanda maddenin puan a¤›rl›¤› olabilece¤i kabul edilerek anahtarla

tutarl› cevaplara yüklenmifltir. Bofl ve yanl›fl cevaplara “s›f›r” verilmifltir. Kat›l›mc›lar›n testi oluflturan maddeler-
den toplad›klar› ay›rt etme gücü katsay›lar›n›n toplam› kat›l›mc›lar›n baflar› ölçütü olarak kabul edilmifltir (Bond,
2004). 

Entropi Göstergesi ile Puanlama

Çoktan seçmeli test maddelerinde bofl cevaplar nedeniyle gerçek seçenek say›s› görünenden bir fazlad›r. Çok-
tan seçmeli bir testte kat›l›mc›lar›n yan›tlar›n›n -bofl yan›tlar da dahil- cevap seçeneklerine da¤›l›m› bir belirsizlik
içerir. Bu belirsizli¤in niceli¤i Claude Shannon (1949) taraf›ndan gelifltirilen entropi göstergesi ile hesaplanabilir
(McGill, 1954; Garner, 1956).

H(X): Çoktan seçmeli test sorusunda gözlenen toplam belirsizlik (Entropi) 
p(x): Çoktan seçmeli bir testte x seçene¤inin kat›l›mc›larca iflaretlenme oran›
x: Testte x seçene¤i (x=A, B, C, D, E, F) iflaretleyen kat›l›mc›lar
Entropi karars›zl›¤›n, belirsizli¤in, da¤›n›kl›¤›n, gelifligüzelli¤in ölçüsüdür. S›n›rl› say›da seçenek oldu¤unda

belirsizli¤in en yüksek de¤eri seçeneklerin eflit olas›l›kl› oldu¤u durumda ortaya ç›kar. Bir test maddesinde gözle-
nen entropinin beklenen (maksimum) entropiye oran› o test maddesinde çözülen belirsizlik oran›n› gösterir
(Shannon & Weaver, 1945). Bu say›sal de¤er soruyu do¤ru yan›tlayanlara puan olarak verilebilir. 
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rpb = M1 - M0

Sn

n1n0

n2

∑H(X) = - p(x)Inp(x)
F

x=A



Maddeleri anahtarla tutarl› yan›tlara 1, bofl ve yanl›fl yan›tlara 0 vererek yap›lan tek aflamal› puanlama sistemin-
de bütün maddeler eflit a¤›rl›kl›d›r. Gelifltirilen dört yeni puanlama yöntemi iki de¤erli puanlar›n türevlerinin ikin-
ci aflamada madde puan› olarak de¤erlendirilmesine dayal›d›r. Her biri 5 seçenekli 80 sorudan oluflan
DMB08GYT kodlu genel yetenek testine verilen cevaplar iki de¤erli puanlama da dahil olmak üzere befl de¤iflik
puanlama sistemi ile ayr› ayr› puanlanm›flt›r. Her puanlama sistemi için ayr› ayr› olmak üzere testin tek ve çift sa-
y›l› sorular›ndan oluflan iki ayr› yar›s›ndan al›nan puanlar aras›ndaki iliflki katsay›s› ve buna ba¤l› olarak da Spear-
man-Brown efl yar›lar güvenilirlik katsay›s› hesaplanm›flt›r. Bulgular Tablo 4’tedir. 

Sonuç
Ham puanlarla türev puanlar aras›ndaki iliflkiler yüksektir. Bu bütün ham puan türevlerinin “do¤ru yan›tlan-

m›fl” soru say›lar›n›n önemini korumas› bak›m›ndan olumlu bir durumdur. Do¤ru yan›t say›lar›na ayk›r› s›ralama-
lar en az›ndan s›nav›n görünüfl geçerlili¤ini zedeler. 

Madde puanlar›n› standartlaflt›rma yönteminin verdi¤i sonuçlar da olumludur. Ancak bu yöntemle eriflilen gü-
venilirlik düzeyi ulafl›lanlar aras›nda üçüncü s›radayken, ham puanla en yüksek iliflkiyi göstermifltir. Bu da ham pu-
anlar› madde standart puanlar›yla de¤ifltirme zahmetine de¤meyece¤ini göstermektedir.

Sorulara “zor” olduklar› oranda yüksek puan vermek di¤er yöntemlerle k›yasland›¤›nda en az güvenilirlik sa¤la-
yan bir yöntem olmufltur. Maddenin ay›rt etme gücü entropi yönteminden sonra en yüksek güvenilirlik art›fl›n› sa¤-
lam›flt›r. Ancak unutmamak gerekir ki bu ölçüt bir “korelasyon” de¤eridir. Yani baz› durumlarda eksi de¤erler ala-
bilir. Eksi puan ise hem kuramsal hem hem de uygulama bak›m›ndan kolay savunulabilir bir yaklafl›m olmayacakt›r. 

Ö¤renmeyi "s›f›r" oldu¤u noktadan bafllayarak ölçmeye çal›flan, "hata ve gerçe¤in" normal da¤›ld›¤›na daya-
nan yaklafl›m›n yetersizli¤i görülmektedir. Tutarl›l›k ve süreklili¤in "s›f›r" oldu¤u noktada da¤›n›kl›k ve belirsizli-
¤in dorukta olmas› beklenir. Dolay›s›yla baflar› "yok" say›ld›¤› noktaya göre de¤il varl›¤›n›n en belirsiz oldu¤u nok-
taya göre ölçülebilir. 

Ö¤renme belirsizli¤in azalmaya bafllad›¤› noktada gerçekleflmeye bafllamaktad›r.
S›ralamaya dayal› de¤erlendirmelerde güvenilirlik, ö¤renciler aras›ndaki de¤iflkenli¤in büyük olmas› ile sa¤la-

n›r. Oysa güvenilirlik tutarl›l›k ve yinelenebilirlik demektir. Tutarl›l›k ve yinelenebilirlik ise de¤iflkenli¤e koflullu
de¤ildir. Üstelik ö¤renme ölçüsünün güvenilebilir olmas› için gelifligüzellikten ay›rt edilebilir olmas› gerekir. Ö¤-
rencilerin gelifligüzel da¤›l›m gösterdikleri durumlarda da geleneksel yöntemlerle -seyrek rastlansa bile- yüksek
güvenirlik katsay›lar› bulmak olanakl›d›r. Dolay›s›yla bireyin ya da bireylerin davran›fllar›n›n da¤›l›m› belirsizlik-
ten uzaklaflt›¤› oranda güvenilir olarak ölçülebilir. 

Tablo 4’ten aç›kça görüldü¤ü gibi entropi yöntemi testin içinde var olan en tutarl› s›ralamay› ortaya ç›karabil-
mifltir. Ö¤renmenin ölçülmesinde bafll›ca güçlük gerçek s›f›r noktas›n›n ve eflit aral›kl› birimlerin yoklu¤undan
kaynaklanmaktad›r. Geleneksel yaklafl›mda baflar›, ölçe¤e özgü bir s›f›r noktas›ndan bafllay›p anahtarla tutarl› ya-
n›tlar say›larak ölçülür. Ö¤renciler, s›nav ve say›larla ilgili göstergeler bu iflleme dayal› olarak elde edilir. “Gerçek
ve hata" araflt›rmac›n›n amaçlar›na ba¤l› olarak ve birbirlerine göre çeflitli biçimlerde tan›mlanabilir. Entropi öl-
çümü hiçbir da¤›l›m say›tl›s›na koflullu de¤ildir. S›f›r noktas› keyfi de¤il nesneldir. Entropi do¤rudan do¤ruya ge-
lifligüzel hatan›n ölçüsü oldu¤u için ayr›ca dört yanl›fl›n bir do¤ruyu götürmesi ifllemine de gerek yoktur. 

Sonuç olarak entropinin geçerli ve güvenilir bir puan göstergesi oldu¤u do¤rulanm›flt›r. 

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

1722

Tablo 4: DMB08GYT kodlu genel yetenek testinin farkl› puanlama yöntemleri ile elde edilen Spearman-Brown Güve-
nilirlik katsay›lar›.

Ham puan yerine konan Efl yar›lar Spearman-Brown Ham puanlarla türev 
türev puanlar iliflkisi Güvenilirli¤i puanlar aras›ndaki iliflki

‹ki de¤erli (1/0) ham puanlar 0.684 0.812 1.000
Standart madde puanlar› 0.716 0.835 0.986
Maddenin zorluk derecesi 0.499 0.666 0.932
Maddenin ay›rt etme gücü 0.764 0.866 0.977
Entropi 0.902 0.949 0.974
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Özet

Ortaö¤renimi bitiren bir ö¤renci için en zor karar üniversite tercihi olmaktad›r. Ö¤renci belki de hayat› bo-
yunca yanl›fl bir tercih durumunda piflmanl›k duyacak ya da do¤ru tercih yaparak mutlu bir hayat sürdürecektir.
‹flte böyle kritik bir karar sürecine bilimsel bir çal›flma ile katk›da bulunmak amac›yla yüksekö¤retime geçiflte ter-
cih kriterleri belirlenmifl ve bu kriterler “fiehir”, “Üniversite”, Bölüm”, ve “Puan” ana bafll›klar› alt›nda detaylan-
d›r›larak ortaö¤retim ve yüksekö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan bir anket ile derecelendirilmesi metoduyla ö¤renci-
lerin bu önemli karar aflamas›nda ne kadar bilinçli ve tutarl› olduklar›n›n karfl›laflt›rmal› bir analizi sunulmaktad›r.
Sunulan çal›flmada öncelikle Türkiye’deki yüksekö¤retim sistemine geçiflin k›sa bir tarihçesi verilmektedir. ‹kinci
k›s›mda ö¤rencilerin yüksekö¤retime geçiflte dikkate ald›klar› tercih kriterleri 4 ana bafll›kta incelenmekte ve de-
taylar› listelenmektedir. Bir sonraki k›s›mda ise belirlenen ana ve alt kriterlerin haz›rlanan bir anket ile hem orta-
ö¤retim hem de yüksekö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan derecelendirilmeleri belirtilmifltir. Bu iki farkl› anket uygu-
lamas›n›n sonuçlar› k›yaslanarak ö¤rencilerin yüksekö¤retim tercihlerini yaparken kulland›klar› tercih kriterleri-
nin fark› ortaya konmaktad›r.

Anahtar kelimeler: Derecelendirme, seçme kriterleri, yüksekö¤retim.

Girifl
Türkiye’de yüksekö¤retime geçifl cumhuriyetin ilan›ndan 1960’l› y›llara kadar genel olarak s›navs›z baflvuru sis-

temi ile gerçekleflmifltir. Buna olanak sa¤layan en büyük etken arz talep dengesizli¤inin yok denecek kadar az ol-
mas›d›r. Dolay›s›yla bu dönemde birçok fakülte kendisine baflvuran mezunlar› s›navs›z kabul etmifltir. Fakat za-
manla kontenjanlar›n› aflan bir taleple karfl›laflan fakülteler seçme iflini, genellikle flu yollar›n birini izleyerek yap-
m›flt›r (Arslan, 2007): 

(a) Baflvuru s›ras›n› dikkate almak ve kontenjan kadar aday› kabul ettikten sonra kay›tlar› durdurmak, 
(b) Fakültede verilen e¤itimin niteli¤ini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu mezunlar›n› kabul et-

mek, 
(c) Baflvuranlar› lise bitirme derecesine göre s›ralayarak bu s›raya göre ö¤renci almak. 
1974 y›l›na kadar, devam eden süreçte ise sürekli artan talep karfl›s›nda ‹TÜ’nün önderli¤ini çekti¤i baz› üni-

versiteler taraf›ndan o üniversiteye girmek isteyen adaylar için s›nav yap›lmaya baflland›. Fakat bu yöntem de baz›
sorunlar› beraberinde getirdi. Özellikle 1950 y›l›ndan sonra Amerika Birleflik Devletleri’ndeki bölge üniversitele-
rinden esinlenerek kurulan Ege, Karadeniz Teknik ve Erzurum Üniversiteleri ile birlikte; ö¤rencilerin, s›navlara
kat›labilmek için ülke içerisinde flehirden flehire kofluflturmak zorunda kalmalar›na yol açm›flt›r (Gür ve Küçükcan,
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2009). Bunun ülke ekonomisine do¤urdu¤u maddi külfetin yan› s›ra, ö¤rencilerin ayn› gün ve saatlere rastlayabi-
len s›navlardan birine kat›l›p di¤erine kat›lamama durumlar›yla karfl› karfl›ya kalmalar›na neden olmufltur. Bu sis-
temin bir di¤er sorunu ise ö¤rencilerin, birden fazla üniversitenin s›nav›na girerek ön kay›t yapt›r›p, sonra baflka
bir üniversiteye geçmesi ile kesin kay›tlar›n yap›lmas›n› ve üniversitelerin ö¤retim y›l›n› bafllatmas›n› sürekli ge-
ciktiriyor olmas›yd›. Üniversite say›s› 10’un alt›nda olmas›na karfl›n, ülke çap›nda bir kar›fl›kl›k yaflan›yordu. 

Bu ve benzeri sebeplerden ötürü 1974 y›l›nda Üniversiteleraras› Kurul, üniversiteye girifl s›navlar›n›n tek mer-
kezden yap›lmas›n› uygun bulmufl ve 1750 say›l› Üniversiteler Kanunun 52. Maddesine dayanarak 22 Kas›m 1974
tarihinde Üniversiteleraras› Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi’ni (ÜSYM) kurmufltur (Arslan, 2007). Bu
merkez aday say›lar›ndaki art›fl ile birlikte, s›navlarda çok sorulu ve objektif testlerin haz›rlanmas›, baflvurma, pu-
anlama, seçme ve yerlefltirme, sonuçlar›n› bildirme gibi ifllemlerde sorumlu olarak bilgi-ifllem yöntem ve araçla-
r›ndan yararlanarak 1981 y›l›na kadar faaliyetini sürdürmüfltür. 

Ülkemizde s›nav hizmetlerinin ço¤almas› ve yayg›nlaflmas› ile birlikte 1981 y›l›nda Ö¤renci Seçme ve Yerlefl-
tirme Merkezi (ÖSYM) ad›n› ald› ve Yüksekö¤retim Kurulu’na (YÖK) ba¤land›. Böylelikle ülkemizde yüksekö¤-
retime geçifl yasayla belirlenmifl ve s›nava ba¤lanm›flt›r. 1981 y›l›nda ÖSYM’nin kuruluflu ile birlikte ö¤renci seç-
me ve yerlefltirme s›navlar› olarak iki basamakl› bir sisteme geçilmifltir. 1982 y›l›nda ortaö¤retim baflar› puan›n›n
eklenmesi ile birlikte ö¤rencilerin sadece s›nav odakl› de¤il ortaö¤renime de önem vermeleri sa¤lanm›flt›r. 1999
y›l›nda tek basamakl› s›nav sistemine geri dönülmüfl ve 2002 y›l›nda ise meslek yüksekokullar›na s›navs›z geçifl dü-
zenlemesi bafllam›flt›r. 2010 y›l›ndan itibaren uygulanmakta olan mevcut sistemde ise iki basamakl› farkl› bir s›nav
uygulamas›na geçilmifltir. 

Yüksekö¤retime geçifl de¤iflik sistemlerle yürütülmeye çal›fl›lmas›n›n yan› s›ra yap›lan ö¤renci seçme ve yerlefl-
tirme s›nav›ndaki arz talep dengesinin de giderek aç›lmas› bir baflka sorun olarak ortaya ç›kmaktad›r. 2010 y›l› ve-
rilerine göre Türkiye’de 95’i devlet üniversitesi, 51’i vak›f üniversitesi olmak üzere toplamda 146 üniversite olma-
s›na karfl›n talep miktar›ndaki ciddi art›fl aradaki dengesizli¤i de artt›rmaktad›r (TED, 2010). 1980 y›l›nda 466,963
olan baflvuru say›s› 2007 y›l›nda 1,776,443 olmufltur (Gür ve Küçükcan, 2009). Baflvuran ve bir yüksekö¤retim ku-
rumuna yerleflen ö¤renci say›s›ndaki dengesizli¤in art›fl› fiekil 1’de net bir flekilde görülmektedir. 

Görüldü¤ü üzere Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme S›nav› sistemi 1974 y›l›ndan bu yana ça¤›n ve ihtiyaçlar›n ge-
rektirdi¤i üzere birçok farkl› de¤iflikliklere u¤ram›fl fakat arz talep dengesizli¤inin önüne geçilememifltir. Bu de¤iflik-
liklerin hep daha iyi bir sistem aray›fl› amac›nda olmas›na ra¤men, de¤iflimin oldu¤u y›llarda s›nava girecek ö¤renci-
ler üzerinde belirsizlik ve karmafla durumunu ortaya ç›karm›flt›r. Fakat bundan daha önemli ve göz ard› edilen temel
sorun ö¤rencilerin üniversite tercihi s›ras›nda çok bilinçli olmamalar›d›r. Ö¤renciler hayatlar›n›n en önemli ve kri-
tik dönemlerinden biri olan gençlik ça¤›nda yaflamlar›n› tümüyle etkileyecek do¤ru bir mesle¤i dolay›s›yla do¤ru bir
üniversite seçim karar› ile karfl› karfl›yad›r. Çünkü kendine uygun meslekte olan bireyler toplumda ifllerini isteyerek
yapar, mesle¤inde ilerler, mutlu ve verimli olarak yaflamlar›n› sürdürürler (Sar›kaya ve Khorshid, 2009). 
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‹flte bu sebepten ortaö¤retimden yüksekö¤retime geçerken ö¤rencilerin bu bilince sahip olmalar› ve do¤ru bir
tercih yapmalar› gerekmektedir. Hâlbuki birço¤u ya bu bilince sahip de¤ildir ya da do¤ru bir tercih yapabilmek
için gerekli ve do¤ru verilere ulaflamamaktad›r. S›nav sisteminin getirmifl oldu¤u yanl›fl sonuçlardan biri olarak,
genelde s›navdan al›nan puana göre tercih yap›lmakta ve birço¤u sevmedi¤i ya da yetkin olmad›¤› mesleklerde e¤i-
tim görmek zorunda kalmaktad›r. Buna ek olarak ileride keyif almad›¤› bir mesle¤i yapmaktan duyaca¤› s›k›nt›
hem kifliye ifl stresini yüklemekte hem de toplumlar›n ilerlemesine bir engel teflkil etmektedir. 

Kiflilerin hem bireysel yaflam tatmini artt›rmak hem de toplumlar›n geliflmesine önemli bir katk› sa¤layacak
olan meslek tercihinin do¤ru yap›labilmesi için yüksekö¤retim tercihleri baz› önemli kriterlere göre yap›lmal›d›r.
Fakat bu kriterlerin önem derecesi kifliden kifliye de¤iflebildi¤i gibi, bireyin yafl ve olgunluk seviyesine göre de de-
¤iflebilir. Bu çal›flmada literatürde belirlenen baz› kriterlerin önem dereceleri yap›lan bir anket çal›flmas› ile hem
ortaö¤retim hem de yüksekö¤retim kurumlar›nda okuyan ö¤rencilerin tercihleri ortaya konmufltur. Bu 2 farkl› an-
ket çal›flmas› ile kiflilerin yafl gruplar›na göre belirlenen bu kriterlere verdikleri önem dereceleri aras›ndaki farkl›-
l›klar sergilenmektedir.

Tercih Kriterleri
Önceki bölümde anlat›ld›¤› gibi yüksekö¤retime geçifl sisteminde arz talep dengesizli¤inin artmas›, sistemlerin

sürekli de¤iflmesi gibi sorunlar›n yan› s›ra göz ard› edilen belki de en önemli sorun ö¤rencilerin üniversite terci-
hinde do¤ru karar verememeleridir. Karar vermek mevcut verileri de¤erlendirerek durumu kavrama ve alternatif
seçeneklerin getirece¤i sonuçlar› gözden geçirerek en uygun seçimi yapmak olarak tan›mlanabilir (Alkan, 2006). 

Ö¤rencilerin tercih sürecinde sahip olmas› gereken bu veriler seçecekleri “Üniversiteler”, “Meslek veya Bö-
lüm”, ve ö¤renim görecekleri “fiehir” ile ilgili bilgiler olmas› gerekmektedir. Fakat birço¤unun ellindeki tek mev-
cut veri ald›klar› “S›nav Puan›” oldu¤u için üniversite seçiminde yanl›fl tercihlerle karfl›lafl›labilmektedir. ‹lerleyen
k›s›mlarda bu 4 kriterin alt kriterleri tan›mlanmakta ve do¤ru tercih için göreceli a¤›rl›klar›n›n analizi ifllenmek-
tedir.

S›nav Puan›

Ö¤rencilerin geçirmifl olduklar› zorlu bir s›nav haz›rl›¤› ve stresli bir s›nav süreci sonunda sahip olduklar› tek
net bilgi girdikleri s›navdan bölümlerine göre ald›klar› puand›r. Mevcut sistemde her bir ö¤renciye bölümlerine
göre ayr› birer “Net Puan” gönderilmekle birlikte s›nava giren di¤er adaylarla kendini k›yaslayabilmesi için “Yüz-
delik Dilim” bilgileri de iletilmektedir. Sahip olunan tek bilgi bu iki veri oldu¤u için birçok ö¤renci di¤er kriter-
leri hiç hesaba katmaks›z›n üniversite tercihlerini gerçeklefltirmektedir. 

Üniversiteye girifli için yap›lan s›navdan al›nan “Net Puan” ö¤rencinin bölümüne göre de¤iflti¤i gibi sonradan
eklenecek olan ortaö¤retim baflar› puan› ile birlikte de de¤iflebilmektedir. Dolay›s›yla tercih yap›l›rken al›nan “Net
Puan” üzerinden bir karar vermek oldukça sa¤l›ks›zd›r. 

Di¤er taraftan; s›nav sistemi ve al›nan puanlar sürekli de¤iflti¤i için, “Yüzdelik Dilim” göstergesi ö¤renci ter-
cihlerinde daha önemli bir yer tutmaktad›r. Tercih edilecek üniversite veya bölümün bir önceki seneki yüzdelik
dilimi genelde pek de¤iflmedi¤i için bu alt kritere göre daha tutarl› tercihler yap›labilmektedir.

Üniversite Tercihi

Yüksekö¤retime geçifl sürecinde s›navda al›nan puandan daha önemlisi ö¤renim görülecek üniversitesinin ter-
cihidir. Belirli bir mesle¤i tercih eden bir ö¤renci için e¤itim görülecek üniversite de çok önemlidir (Ortafl, 2011).
Ülkemizdeki üniversitelerin sa¤lam›fl oldu¤u çeflitli imkanlar ve hizmetler ayn› seviyede olmad›¤› için tercih yap›-
l›rken bu etkenlerin de göz önünde bulundurulmas› gerekir. Bu faktörler; “Yurt Bar›nma Olanaklar›”, “Burs ‹m-
kanlar›”, “Kampüs/ fiehir Üniversitesi Olmas›”, “Üniversitenin Popülaritesi”, “Sosyal ‹mkanlar›”, ve “Yurt D›fl›
Ba¤lant›lar›” olarak s›ralanabilir.

Tercih sürecinde alternatif üniversitelerin sa¤lad›klar› “Yurt ve Bar›nma Olanaklar›” özellikle flehir d›fl›nda ö¤-
renim görecek ö¤renciler için son derece önemlidir. Çünkü yetiflkinli¤e ilk ad›m atan bu ö¤rencilerin bir ço¤u ilk
etapta kalacaklar› bir yurt sorunu ile karfl›laflmaktad›r. Bu sorunu etkin bir flekilde çözemeyenlerin yüksekö¤renim
hayatlar›nda baflar›l› olmalar› beklenemez.
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Maddi durumu s›k›nt›l› olan baz› ö¤renciler için de üniversitenin sa¤lam›fl oldu¤u “Burs ‹mkanlar›” oldukça
önemli bir kriter haline gelebilmektedir. Hatta birçok vak›f üniversitesi ve baz› devlet üniversiteleri baflar›l› ö¤ren-
cileri kendilerine çekebilmek amac›yla s›navda belli derecelere girmifl ö¤rencilere burs sa¤lamaktad›r. 

Üniversite tercihindeki bir di¤er önemli kriter ise üniversitenin “Kampüs ya da fiehir Üniversitesi” özelli¤idir.
Baz› ö¤rencilere göre flehrin sundu¤u bütün imkanlara kolayca eriflimi sa¤layabilecek bir flehir üniversitesi (örnek:
Marmara Üniversitesi) daha önemli iken, kimilerine göre ise, istedikleri her fleyi bulabildikleri ve tamam›yla ken-
dilerine ait bir alanda yaflayabilecekleri kampus üniversitesi (örnek: Sabanc› Üniversitesi) tercih edilmektedir.

Üniversite seçimini etkileyen en önemli etkenlerden biri ise “Üniversitenin Popülaritesi”dir. Üniversitenin
sayg›nl›¤›, köklü bir kurum olmas› ve tan›nm›fll›¤› tercih yapacak bireyin karar›n› etkileyen önemli faktörlerdir.
Gençlik ça¤›n›n en önemli özelliklerinden biri olan çevre taraf›ndan kabul edilme içgüdüsünü, bu yafltaki bireyler
popülaritesi yüksek bir üniversiteye girerek tatmin etmeye çal›flmaktad›rlar.

Üniversitelerin sundu¤u “Sosyal ‹mkanlar” da tercih kriterleri aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r. Bahar flen-
liklerinin etkinli¤i, klup faaliyetlerinin çeflitlili¤i, halk oyunlar› ya da müzik ve resim gibi sanatsal kurslar›n üniver-
site bünyesince sa¤lanmas›, kantin ve kafeterya say›s›n›n ve niteli¤inin gençli¤e yetecek seviyede olmas› ö¤renci-
lerin üniversite tercihinde etkin olmas› beklenmektedir

Son dönemde yayg›n olarak uygulamaya geçen Erasmus ve Farabi gibi uygulamalarla birlikte üniversitelerin
“Yurt D›fl› Ba¤lant›lar›” da tercih kriterleri aras›nda önemli bir yer edinmektedir. Art›k ö¤rencilerin bir ço¤u üni-
versitede okurken ayn› zamanda yurt d›fl› tecrübesini yaflayabilmek için bir veya iki dönemli¤ine ö¤renci de¤iflim
programlar› ile yabanc› üniversitelerde e¤itim görebilmektedirler.

Bölüm/Meslek Tercihi

Asl›nda bir çok ö¤renci yüksekö¤retime geçerken bölüm daha do¤rusu meslek tercihi yapmaktad›rlar. Çünkü
seçtikleri bölüme göre bir meslekte çal›flma ihtimalleri çok yüksektir ve toplum taraf›ndan sayg› duyulan, ifl bulma
oran› yüksek olan mesleklerde çal›flmak isteyen genç nesil en önemli seçim kriteri olarak “Bölüm/Meslek” tercihi
olarak görmektedir. Fakat toplumda var olan genel kan›n›n aksine; bireylerin sayg› duyulan bir meslekte çal›flma-
s›ndan daha önemlisi çal›flt›¤› meslekte sayg› duyulan biri olmas›d›r. Bunun için kiflin kendini ve seçece¤i mesle¤i
iyi tan›mas› ve severek isteyerek çal›flaca¤› bir mesle¤i seçmesi gerekmektedir. Bu sebepten ötürü bölüm veya mes-
lek tercihi yaparken “Mesle¤e Duyulan ‹lgi”, “Meslek ‹çin Kiflisel Yetkinlik”, “Bölümün E¤itim Kalitesi”, “Mes-
le¤in ‹fl Bulma Oran›” ve “Mesle¤in Popülaritesi” gibi alt kriterlere dikkat edilmesi gerekir (Göksu ve Güngör,
2008). 

Meslek tercihindeki belki de en önemli kriter “Mesle¤e Duyulan ‹lgi” olmas› gerekmektedir (Y›ld›z, 2008).
Çünkü hiçbir kifli ilgi duymad›¤› bir iflte baflar›l› olamaz. Her ne kadar o iflin gerektirdiklerini yerine getirebilse de
sevmedi¤i bir iflte çal›flan bir kifli mesle¤inde sayg› duyulan biri olamaz. 

Bir önceki benzer flekilde “Meslek ‹çin Kiflisel Yetkinlik” ölçülmesi zor ama dikkat edilmesi gereken bir di¤er
kriterdir. Kan görmeye dayanamayan bir kiflinin sadece s›navdan yüksek puan almas› sonucu t›p e¤itimi almas› ve
doktor olmas› ne kadar tahammül edilemez ise, o kiflinin yerinde bu ifli hakk›yla yapabilecek kiflin ald›¤› düflük pu-
an sebebiyle baflka bir e¤itim görmesi sonucu bu imkandan faydalanamamas› toplum aç›s›ndan da büyük bir so-
rundur. Dolay›s›yla tercih sürecinde ö¤rencilerin kiflisel yetkinliklerini iyi analiz edebilmeleri gerekmektedir. 

Di¤er taraftan seçti¤i mesle¤in gereksinimlerini kazanabilmek için okuyaca¤› bölümün de “E¤itim Kalitesi”
gerek derslikler ve laboratuarlar düzeyinde gerekse ö¤retim kadrosu aç›s›ndan yeterli olmas› gerekmektedir. 

Üniversitede okuyabilmek ciddi bir yat›r›m gerektirdi¤i için, mezun olundu¤unda iflsiz kalmak genç neslin en
büyük korkular›ndand›. Bu sebepten, bölüm tercihi yap›l›rken “Mesle¤in ‹fl Bulma Oran›” da önemli bir di¤er kri-
terdir.

Meslek seçimindeki bir di¤er kriter ise “Mesle¤in Popülaritesi”dir. Ö¤rencinin arkadafl çevresi, aile bask›s› ve
toplumda ön planda tutulan meslekler ö¤renciye “Sayg›n bir Meslekte çal›fl›rsam kendimi topluma kan›tlar›m” psi-
kolojisini afl›lamakta ve her ne kadar di¤erlerine göre önemsiz bir kriter olmas›na karfl›n ön plana ç›kmaktad›r.

fiehir Tercihi

Yüksekö¤retime geçifl sürecinde tercihleri etkileyen bir di¤er etken ise ö¤renim görülecek flehrin seçilmesidir.
Asl›nda Üniversite tercihine paralel olmas›na karfl›n benzer özelliklerdeki birden çok üniversitenin seçiminde “fie-

M. B. Ayhan, F. Atsay

1727



hir Tercihi” ön plana ç›kmaktad›r. fiehrin “Aileye Uzakl›¤›”, “‹klim fiartlar›”, sa¤lad›¤› “Yurt ve Bar›nma ‹mkan-
lar›”, sundu¤u “Sosyal ‹mkanlar”, ve “Asgari Geçim Standard›” ö¤rencilerin flehir tercihindeki alt kriterlerini olufl-
turmaktad›r.

Ailesinden ilk defa ayr›lacak olan bir çok yeni üniversite ö¤rencisi için, “Aileye Uzakl›¤›” önemli bir etkendir.
Tatillerde yolda geçirilecek zaman ve harcanacak maddi kaynaklar düflünüldü¤ünde memleketlerine yak›n flehir-
leri tercih etmeleri beklenmektedir.

Di¤er taraftan flehrin “‹klim fiartlar›” da flehir tercihinde önemlidir. Çünkü genel olarak insanlar ço¤unlukla
kar ve so¤uk olan bir yerde e¤itim görmektense iklim flartlar›n›n daha ›l›man oldu¤u bölgeleri tercih etmektedir-
ler.

fiehrin sa¤lad›¤› “Yurt ve Bar›nma ‹mkanlar›” ve “Sosyal ‹mkanlar” da ayn› üniversitenin sa¤lad›¤› yurt ve sos-
yal imkanlar›na paralel olarak flehir tercihi yapacak ö¤renciler için önemli birer alt kriterdir. 

Ekonomik olarak k›s›tl› bir çok ö¤renci için büyük flehirlerde okumak hem ulafl›m hem bar›nma giderlerini art-
t›raca¤› için seçilecek flehrin bir ö¤renci için “Asgari Geçim Standard›” da önemli bir alt kriterdir.

Analiz
Yap›lan analizde belirlenen 4 ana kriterin ve her birinin aç›klanan alt kriterlerinin göreceli a¤›rl›klar› hem or-

taö¤retim hem de yüksekö¤retim kurumlar›nda okuyan ö¤renciler taraf›ndan ayr› ayr› belirlenecek ve aralar›nda-
ki farkl›l›klar ortaya serilecektir.

Ortaö¤retim Sonuçlar›

Yap›lan anket çal›flmas› ile 2 farkl› ortaö¤retim kurumuna gönderilen 150 say›da anketin 98 adedi de¤erlendi-
rilebilir bir ölçütte geri dönmüfl ve bu sonuçlara göre belirlenen 4 ana kriterin ve alt kriterlerin göreceli önem de-
receleri afla¤›daki Tablo 1’de verilmifltir.
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Tablo 1: Ana ve alt kriterlerin ortaö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan derecelendirilmesi.

Ana kriterler Alt kriterler A¤›rl›k

Yerlefltirme puan› kriteri 30.15
Yerlefltirme puan› 28.97
Yerlefltirme yüzdelik dilimi 70.83

Üniversite kriteri 21.16
Yurt bar›nma olanaklar› 16.35

Burs imkanlar› 15.32
Kampüs/flehir üniversitesi olmas› 19.47
Üniversite popülaritesi 20.56
Sosyal imkanlar› 13.69

Yurtd›fl› ba¤lant›lar› 14.61
Bölüm/meslek kriteri 28.31

Mesle¤e duyulan ilgi 19.23
Meslek için kiflisel yetkinlik 14.15
Mesle¤in popülerli¤i 9.25
Mesle¤in ifl bulma oran› 28.59
Mesle¤in beklenen ortalama ücreti 28.79

fiehir kriteri 20.37
Yurt bar›nma imkanlar› 24.60
Aileye uzakl›¤› 19.03
‹klim flartlar› 16.45
Sosyal imkanlar› 23.61
Asgari geçim standartlar› 16.64



Tablo 1’de görüldü¤ü üzere ortaö¤retim ö¤rencileri yüksekö¤renim tercihlerini yaparken en önemli etken
(%30.15) olarak s›navdan ald›klar› “Yerlefltirme Puan›”n› görmektedirler. Her ne kadar seçecekleri bölüm ve edi-
necekleri mesle¤in önemli olmas›n› düflünmelerine ra¤men, bu kriterin %28.31’lik önem derecesi ile ikinci plan-
da kald›¤› gözlemlenmektedir. Tercih edecekleri üniversitenin önemi ise %21.16’l›k bir a¤›rl›kla üçüncü s›rada yer
almaktad›r. E¤itim görecekleri flehrin tercihlerinde etkinlik derecesi ise %20.37 gibi pek de az›msanmayacak bir
öneme sahiptir. 

Her bir ana kriterin alt kriterleri incelendi¤inde ise; “Yerlefltirme Yüzdelik Dilimi”nin tercih yaparken önemli
bir a¤›rl›¤a sahip oldu¤u gözlemlenmektedir. Tercih edilecek üniversitenin seçiminde ise “Üniversite Popülaritesi”
birinci s›ray› almaktad›r. Gençlik ça¤›ndaki ö¤rencilerin çevresinden etkilenmesi ve popülaritesi, sayg›nl›¤›, yüksek
üniversiteleri tercih etmesi beklenen bir sonuçtur. ‹lgi çekici nokta ise ortaö¤retim kurumlar›nda e¤itim gören ö¤-
rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun bölüm ya da meslek tercih ederken, “Mesle¤e Duyulan ‹lgi” ve “Meslek ‹çin Ki-
flisel Yetkinlik” unsurlar›n› üçüncü ve dördüncü plana atarak “Mesle¤in Beklenen Ortalama Ücreti” ve “Mesle¤in
‹fl Bulma Oran›”na %30’lara yak›n derecede önem vermesidir. Di¤er bir ifadeyle ö¤renciler parasal unsurlar› mes-
lek tatminine tercih etmektedir. Her ne kadar ekonomik aç›dan k›sa vadede mant›kl› görünen bu durum uzun va-
dede, çal›flt›¤› meslekten memnun olmayan mutsuz bireyler ortaya ç›karacak ve toplumun ilerlemesine ket vuracak-
t›r. “fiehir Kriteri” alt›nda incelenen di¤er unsurlar k›yasland›¤›nda, ö¤rencilerin ilk etapta flehrin sa¤lam›fl oldu¤u
“Yurt ve Bar›nma ‹mkanlar›”na önem verdi¤i görülür. Bu da ilk defa ailesinden uzakta yaflayacak bir birey için bek-
lenen bir sonuçtur. “Sosyal ‹mkanlar”›n %23.61 gibi yüksek bir önem ile ikinci s›rada yer almas› da gençlik ça¤›n›n
beklentileri kapsam›nda flehrin sosyal beklentilere cevap verebilmesi gerektirdi¤ini do¤urmaktad›r.

Yüksekö¤retim Sonuçlar›

Yap›lan anket çal›flmas› ile Marmara Üniversitesi Mühendislik fakültesinde ö¤renim gören 100 ö¤renci ile gö-
rüflülmüfl ve 83 adedi de¤erlendirilebilir bir ölçütte geri dönmüfl ve bu sonuçlara göre belirlenen 4 ana kriterin ve
alt kriterlerin göreceli önem dereceleri afla¤›daki Tablo 2’de verilmifltir.
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Tablo 2: Ana ve alt kriterlerin ortaö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan derecelendirilmesi.

Ana kriterler Alt kriterler A¤›rl›k

Yerlefltirme puan› kriteri 16.93
Yerlefltirme puan› 31.48
Yerlefltirme yüzdelik dilimi 68.52

Üniversite kriteri 23.89
Yurt Bar›nma olanaklar› 10.99
Burs imkanlar› 9.15
Kampüs/flehir üniversitesi olmas› 23.25
Üniversite Popülaritesi 20.63
Sosyal imkanlar› 15.35
Yurtd›fl› ¤a¤lant›lar› 20.64

Bölüm/meslek kriteri 39.84
Mesle¤e duyulan ilgi 21.95
Meslek için kiflisel yetkinlik 23.80
Mesle¤in popülerli¤i 7.79
Mesle¤in ifl bulma oran› 26.93
Mesle¤in beklenen ortalama ücreti 19.27

fiehir kriteri 19.33
Yurt bar›nma imkanlar› 19.40
Aileye uzakl›¤› 22.13
‹klim flartlar› 11.09
Sosyal imkanlar› 32.24
Asgari geçim standartlar› 15.27



Tablo 2’de görüldü¤ü üzere yüksekö¤retim ö¤rencileri tercih yap›l›rken en önemli etken (%39.84) olarak “Bö-
lüm/Meslek Tercihi” unsurunu görmektedirler. Bölüm tercihine ba¤l› olarak “Üniversite Tercihi” ise %23.89 ile
ikinci s›rada yer almaktad›r. Ortaö¤retim ö¤rencilerinin birinci s›rada gördükleri “Yerlefltirme Puan” kriteri ise
%16.93 ile son r›ada yer almaktad›r. Bu sonuç yüksekö¤retim tercihi yap›l›rken asl›nda puana göre de¤il bö-
lüm/meslek ve de üniversiteye göre tercih yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. 

Her bir ana kriterin alt kriterleri incelendi¤inde ise; “Yerlefltirme Yüzdelik Dilimi”nin tercih yaparken, orta-
ö¤retim ö¤rencilerinin de¤erlendirmelerine benzer flekilde, önemli bir a¤›rl›¤a sahip oldu¤u gözlemlenmektedir.
Tercih edilecek üniversitenin seçiminde ise “Kampüs/fiehir Üniversitesi” kriteri birinci s›ray› almaktad›r. Burada
dikkate çekici husus ise, “Üniversitenin Yurt D›fl› Ba¤lant›lar›”n›n olmas› %20.64 önem derecesi ile ikinci s›rada
yer almaktad›r. Di¤er bir ifade ile ö¤renciler üniversite tercihi yaparken asl›nda üniversitenin evrenselli¤i ve yurt
d›fl› imkânlar›n›n araflt›r›lmas› gerekti¤ine inanmaktad›rlar. Bölüm/Meslek tercihinin alt kriterleri incelendi¤inde
“‹fl Bulma Oran›”n›n yine birinci s›rada yer ald›¤› gözlemlense de “Meslek ‹çin Kiflisel Yetkinlik” ve “Mesle¤e Du-
yulan ‹lgi” unsurlar› da %23.80 ve %21.95 önem dereceleri ile ikinci ve üçüncü s›rada yer almaktad›r. Bunun aç›k-
lamas› ise üniversite ö¤rencilerinin orta ö¤retim ö¤rencilerine göre biraz daha bilinçlendi¤i ve ifl bulman›n hala
önemli olmas›na ra¤men meslek tatmininin de sa¤lanmas› gerekti¤i inanc›n› ortaya koymas›d›r. fiehir tercihi ya-
p›l›rken flehrin sa¤lam›fl oldu¤u “Sosyal ‹mkanlar”›n %32.24 ile birinci s›ray› almas› ve orta ö¤retim ö¤rencileri-
nin birinci s›rada gördü¤ü “Yurt ve Bar›nma ‹mkanlar›”n›n ancak %19.40 ile üçüncü s›rada yer almas› ise, üniver-
site ö¤rencilerinin bir flekilde yurt ve bar›nma ihtiyaçlar›n› çözebildikleri fakat sosyal imkanlar konusunun yafllar›
itibariyle daha çok önem kazanmas› ile aç›klanabilir.

Karfl›laflt›rma Sonuçlar›

Yap›lan iki farkl› anket çal›flmas› ile orta ö¤retim kurumlar›nda okuyan ö¤rencilerin yüksekö¤retime geçerken
yapacaklar› tercihlerde en önemli kriterin “Yerlefltirme Puan”› oldu¤u görülmesine ra¤men, üniversite ö¤rencile-
ri taraf›ndan asl›nda “Bölüm/Meslek” tercihinin daha önemli olmas› gerekti¤i belirlenmifltir. Do¤rusu da bu ol-
mas› gerekirken s›nav sistemi sebebiyle ö¤renciler ald›klara puana göre tercih yapmaktad›rlar.

Üniversite seçimi konusunda ise orta ö¤retim ö¤rencileri üniversitenin “Popülaritesi”ni ön planda tutarken
yüksekö¤retim ö¤rencileri ise üniversitenin “Yurt D›fl› Ba¤lant›lar›”n› önemli görmektedir. Üniversitelerin asli
görevlerinden biri olan evrenselli¤i sa¤laman›n geçerlili¤ini ortaya koymaktad›r. 

Bölüm/Meslek tercihinde ise ortaö¤retim ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlukla mesle¤in ifl bulma oran› ve bek-
lenen ortalama ücretini önemli görürken (toplamda %57.38), üniversite ö¤rencileri ise –ifl bulma oran› yine birin-
ci s›rada kalmak kayd› ile- mesle¤e duyulan ilgi ve kiflisel yetkinli¤i ikinci ve üçüncü plana ç›karmaktad›r. Bu da
bizlere ifl bulman›n önemli olmas›na ra¤men meslek tatminin de göz ard› edilmemesi gerekti¤ini sunmaktad›r.

fiehir tercihi yap›l›rken orta ö¤retim ö¤rencileri kendilerini ilk etapta ilgilendirecek önemli bir sorun olan
“Yurt ve Bar›nma” imkanlar›n› birinci derecede de¤erlendirirken, üniversite ö¤rencileri ise yafllar› itibariyle fleh-
rin sa¤lam›fl oldu¤u “Sosyal ‹mkanlar”›n daha önemli oldu¤una inanmaktad›r.

Sonuç ve ‹leri Çal›flmalar
Yap›lan bu çal›flma ile orta ö¤retimden yüksekö¤retim kurumuna geçiflte ö¤rencilerin karfl›laflt›klar› karar ver-

me problemine sistematik bir aç›dan yaklafl›lm›fl ve tercih kriterleri 4 ana bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. Her bir bafl-
l›¤›n alt kriterleri araflt›r›lm›fl ve haz›rlanan bir anket ile hem orta ö¤retim ö¤rencilerinin hem de yüksekö¤retim
ö¤rencilerinin bu kriterlere vermifl olduklar› önem dereceleri incelenmifltir.

Her iki grubun yapm›fl oldu¤u anketler sonucunda tercih yapmak durumunda olan ortaö¤retim ö¤rencilerinin
“Puan” esasl› bir tercih yapt›klar› belirlenmifl yüksekö¤retimde okuyan ö¤rencilere soruldu¤unda ise asl›nda “Bö-
lüm/Meslek” esasl› bir tercihin yap›lmas›n›n daha önemli oldu¤u belirlenmifltir. 

Bir di¤er önemli sonuç ise ortaö¤retim ö¤rencilerinin meslek tercihi yaparken mesle¤in ifl bulma oran›n› ve
beklenen ortalama ücretini çok daha fazla göz önüne al›rken, üniversite ö¤rencileri ise asl›nda “Mesle¤e Duyulan
‹lgi” ve “Kiflisel Yetkinlik” ile meslek tatminin de ön planda olmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r.

Bu analiz daha ileri götürebilecek çal›flmalar aras›nda kriterleri ve alt unsurlar› göreceli olarak önemlerini or-
taya koyabilecek bir analitik hiyerarflik karar verme modeli say›labilir. Bu model ile hem ö¤rencilerin anket tutar-
l›l›¤› ölçülür hem de her bir kriterin a¤›rl›k derecesi daha do¤ru bir flekilde ortaya ç›kar.
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Belirlenen kriterler ilgili alanda yap›lan literatür taramas› ile elde edilmifl olup, eklenebilecek ya da de¤ifltirile-
bilecek her türlü ilave kriter ile analizin geçerlili¤i kuvvetlenecektir.

Sonuç olarak bu çal›flma amaçland›¤› gibi yüksekö¤retime geçiflte belirlenen kriterlerin ortaö¤retim ve yük-
sekö¤retim ö¤rencileri taraf›ndan derecelendirilmesini gerçeklefltirmifl ve her iki grubun de¤erlendirme farkl›l›k-
lar›n› ortaya koymufltur. Yukar›da belirtilen sonuçlara ek olarak üniversitelerin de kendilerini hangi yönlerde ge-
lifltirmelerine dair bir stratejik harita ç›karmalar›na yard›mc› olabilecek bir çal›flmad›r.
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Özet

S›navs›z geçifl uygulamas› ile, meslek lisesi mezunlar›n›n ön lisans programlar›na s›navs›z geçebilmesini sa¤layan
uygulama ile meslek liselerinde ö¤renim gören, baflar› seviyesi düflük ö¤renciler ön lisans programlar›na kolayl›kla
geçmeye bafllam›fllard›r. Uygulama s›navs›z geçen ö¤rencilerin ön lisans programlar›nda baflar›s›z olmalar›na, yükse-
kö¤retimi b›rakmalar›na ya da s›navla üniversiteye yerleflen ö¤rencilere göre daha uzun sürede programlar›n› bitir-
melerine neden olmaktad›r. Çal›flman›n amac›, yüksekö¤retim sistemine s›navs›z geçifl uygulamas›n›n yüksekö¤retim
sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmektir. Bunun için Pamukkale Üniversitesi'ne ba¤l› 7 meslek yükseko-
kulunda 2002-2006 y›llar› aras›nda ö¤renim gören 10,697 ö¤rencinin veri taban›ndan s›navla ve s›navs›z geçen ö¤-
rencilerin mezuniyet oranlar›, okul terk etme oranlar›, baflar› ortalamalar› ve okul bitirme süreleri karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Verilerden elde edilen sonuçlara göre s›navla gelen ö¤rencilerin mezuniyet oran› %67.5 iken, s›navs›z gelenlerin
%45'tir. S›navla ön lisans programlar›na yerleflenlerin mezuniyet süreleri aras›nda anlaml› farkl›l›k vard›r. S›navs›z
üniversiteye girenler, s›navla girenlere göre daha uzun sürede programlardan mezun olmaktad›r. S›navs›z geçifl uy-
gulamas›, mevcut programlar›n e¤itim-ö¤retim kalitesini düflürürken, s›navs›z gelen ö¤rencilerin yar›s›ndan fazlas›-
n›n ö¤renimlerini b›rakmas›na ya da s›navla gelen ö¤rencilere göre daha uzun sürede okul bitirmelerine neden ol-
maktad›r. Bu durum hem üniversitelere, hem de s›navs›z geçen ö¤rencilerin ailelerine ek maliyet yüklemektedir.

Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokulu, mezuniyet süresi, mezuniyet baflar›s›, s›navs›z geçifl.

Girifl
Mesleki ve Teknik Orta Ö¤retim Kurumlar›ndan mezun olan ö¤rencilerin istedikleri taktirde bitirdikleri

program›n devam› niteli¤indeki programlara s›navs›z geçiflini öngören uygulama 2002-2003 ö¤retim y›l›ndan iti-
baren uygulamaya konulmufltur. Meslek liselerinden s›navs›z yüksekö¤renime geçen ö¤rencilerin niteli¤inin dü-
flüklü¤ü yüksekö¤renimdeki baflar›lar›n› olumsuz olarak etkilemektedir. S›navs›z geçen ö¤rencilerin baflta meslek
dersleri olmak üzere tüm derslerde s›navla geçen ö¤rencilere oranla daha düflük baflar› elde etmeleri, yüksekokul-
dan ayr›lma oranlar›n›n yüksekli¤i ve yüksekokulu bitirme süresinin s›navla gelenlere oranla uzunlu¤u temel prob-
lem alanlar› olarak belirlenmifltir. Çal›flman›n amac› meslek yüksek okuluna s›navs›z geçiflin sonuçlar›n›n de¤er-
lendirilmesi ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmas›d›r.

Araflt›rman›n Kapsam› ve Yöntem
Araflt›rma Pamukkale Üniversitesi’ne ba¤l› Bekilli, Bozkurt, Buldan, Denizli ve Honaz Meslek Yüksekokulla-

r›n› kapsamaktad›r. Araflt›rmada öncelikle Ö¤renci ‹flleri Daire Baflkanl›¤› veri taban›ndan söz konusu yüksekokul-
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lara s›navla ve s›navs›z geçen ö¤rencilerin genel baflar›, meslek yüksekokulu b›rakma yüzdeleri ve okul bitirme sü-
releri elde edilmifltir. 

Literatür
Meslek yüksekokullar›na s›navs›z geçifl ile ilgili araflt›rmalar›n etkileri üzerine yap›lan araflt›rmalar az say›dad›r.

Kuflkusuz bunda üniversitelerin s›navs›z geçen ö¤renciler ile ilgili veri tabanlar›nda yeterli bilgi olmamas› ya da
olan verilere kimi zaman teknik olanaks›zl›klar nedeniyle ulafl›lamamas› söz konusu alanda çal›flmalar›n yetersiz ol-
mas›na neden olmaktad›r.

Bununla beraber s›navs›z geçiflin meydana getirdi¤i sorunlar ile ilgili yap›lan çeflitli araflt›rmalar söz konusu uy-
gulaman›n sonuçlar› ile ilgili önemli ipuçlar› vermektedir. K›r›kkale MYO’nda yap›lan bir araflt›rmada s›navs›z ge-
çifl sonucu teknik programlarda Türkçe ve matematik derslerinde baflar› yüzdelerinin düfltü¤ü, mezuniyet oranlar›-
n›n ise %60.9’dan %27.8’e geriledi¤i tespit edilmifltir. Ayn› çal›flmada teknik programlarda yeterli ö¤retim görev-
lisi bulunmamas›ndan dolay›, e¤itim ö¤retimin meslek liselerinden gelen ö¤retmenlerle sürdürülmesi ve mali so-
runlar nedeniyle yeni aç›lan programlara alt yap› oluflturulamamas› bir di¤er sorun olarak tespit edilmifltir (Güler
& Uzun, 2005, s. 459). Bolvadin MYO ö¤rencileri üzerine yap›lan bir baflka araflt›rmada ise lise mezunu ö¤rencile-
rin meslek lisesi mezunlar›na oranla daha baflar›l› olduklar› belirlenmifltir. Çal›flmada tespit edilen bir di¤er husus
ise meslek lisesi mezunlar›n›n davran›fl bozuklu¤u içinde bulunmalar›d›r (Karabulut & Taktak, 2005, s. 44) . Amas-
ya’da yap›lan bir çal›flmada ise s›navs›z geçifl uygulamas› ile meslek yüksekokullar›na kay›t yapt›ran ö¤rencilerin me-
zun olma oran›n›n azald›¤›, kay›t silinme oranlar›n›n ise artt›¤› tespit edilmifltir (fiimflek & Kurt, 2009, s. 2936).

S›navs›z geçifl uygulamas› ile birlikte meslek yüksekokullar›ndan mezun olan ö¤rencilerin ortalama baflar› puan-
lar›n›n h›zla düfltü¤ü görülmektedir. Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda yap›lan bir araflt›rmaya göre; me-
zun ö¤rencilerin not ortalamalar› 2000 y›l›nda 76.5, 2001 y›l›nda 77.5 olarak belirlenmifltir. Söz konusu baflar› oran-
lar› s›navs›z geçiflin bafllad›¤› 2001 y›l›n› takiben 2002 y›l›nda 72.8, 2004 y›l›nda 71.3, 2005 y›l›nda 70.2, 2006 y›l›n-
da da 69.4 olarak gerçekleflmifltir (Akyurt et al., 2008, s. 166). Ayn› çal›flmada genel lise mezunlar›n›n sa¤l›k meslek
lisesi mezunlar›na göre daha baflar›l› olduklar› ortaya konmaktad›r (Akyurt et al., 2008, s. 161). S›navla gelen ö¤ren-
cilerin s›navs›z gelen ö¤rencilerden daha baflar›l› oldu¤u Zonguldak Alapl› Meslek Yüksekokulu’nda yap›lan bir arafl-
t›rmada ortaya konmufltur (Henden & Tunç, Meslek Teknik Ö¤retimde S›navs›z Geçifl Uygulamalar›, 2005).

Meslek yüksekokullar›nda çal›flan akademik personel s›navs›z geçiflin etkilerini yak›ndan gören ve e¤itim siste-
minin bir parças› olarak bundan etkilenen kimselerdir. Trakya Üniversitesi’ne ba¤l› 18 meslek yüksekokulunda
görevli 252 akademik personel üzerine yap›lan bir anket çal›flmas›n›n sonucu s›navs›z geçifl sisteminin de¤erlendi-
rilmesi aç›s›ndan önemli bulgular içermektedir (Eker, Aral›k 2003). Söz konusu çal›flmaya göre, ankete kat›lan aka-
demik personelin %74.14’ü s›navs›z geçiflin e¤itim ö¤retim kalitesini düflürdü¤ü kan›s›ndad›r. “S›navs›z geçifl pro-
jesi ile gelen ö¤rencilerin temel bilimlerdeki (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri) seviyeleri yüksektir” önermesine ö¤retim
üyelerinin %84.5’i “S›navs›z geçifl projesi ile gelen ö¤rencilerin ö¤renme istekleri fazlad›r” önermesine %69’u, “S›nav-
s›z geçifl projesi ile gelen ö¤renciler okuma al›flkanl›¤›na sahiptirler” önermesine %70.7’si kesinlikle kat›lmamakta, “S›-
navs›z geçifl projesi ile gelen ö¤renciler çal›flmasalar bile sistemin onlar› mezun edece¤ine inanmaktad›rlar” önermesine ise
%56.9’u, “S›navs›z geçifl projesi ile gelen ö¤rencilerin mesleki bilgi ve becerileri yetersizdir” önermesine ise %56.9’u ke-
sinlikle kat›lmaktad›rlar (Eker, Aral›k 2003). 

S›navs›z gelen ö¤rencilerin baflar› durumlar›n› etkileyen pek çok faktör olabilir. Ancak bunlardan en önemlisi,
ilkö¤retimden bafllayan baflar›s›z ö¤renim hayat›n›n s›navs›z geçifl yoluyla yüksekö¤retime yans›mas› fleklinde or-
taya ç›kmas›d›r. Gerçekten de Türk e¤itim sistemi, son y›llardaki reformlara ve geliflmelere ra¤men, ezbere daya-
l›, sorgulamayan bir yap›n›n yan›nda, e¤itime yeterli kayna¤›n ayr›lamamas›, ö¤retmen ve okul yetersizli¤i, kala-
bal›k s›n›flar gibi nicel sorunlarla da karfl› karfl›yad›r (Karadeniz, Köse, & Durusoy, 2007, s. 141). 2005 y›l› itiba-
riyle Ö¤renci Seçme Yerlefltirme Merkezi verilerinden yap›lan analize göre, ÖSS s›nav›na giren ö¤rencilerin sö-
zel ortalamalar› 100 üzerinden 35.1, say›sal ortalamalar› ise 12.8 olarak hesaplanm›flt›r (Karadeniz, Köse, & Du-
rusoy, 2007, s. 140). S›nava giren ö¤rencilerin bile baflar› ortalamas› bu kadar düflükken, s›navs›z üniversiteye yer-
leflen ö¤rencilerin üniversitede baflar›s›z olabileceklerini tahmin etmek hiç de güç de¤ildir. 

Di¤er yandan s›navs›z üniversiteye geçenlerin baflar›s›z olmas› e¤itimdeki f›rsat eflitsizli¤inin yüksekö¤retim
sistemine yans›mas› fleklinde de yorumlanabilir. Gelir seviyesi düflük, yoksul ailelerden gelen ö¤renciler, ilkö¤re-
tim s›ras›nda kalabal›k s›n›flarda yeterli e¤itimi alamamakta, dershaneye gidememekte ve en baflar›s›z olanlar mes-
lek liselerine kaydolmaktad›r. Dolay›s›yla sorununun kaynaklar› büyük ölçüde e¤itim sisteminin kendi içindedir.

O. Karadeniz, K. Karagül, N. Karagül, M. Do¤an
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Yüksekö¤retime s›navs›z geçen ö¤renciler üzerine yap›lan bir baflka araflt›rmaya göre, s›navs›z üniversiteye ge-
çen ö¤rencilerin anne ve babalar›n›n e¤itim seviyesi ilkokul seviyesinde yo¤unlaflmaktad›r. Söz konusu durum ö¤-
rencilerin baflar› durumlar›n› da olumsuz yönde etkilemektedir (Henden, 2006, s. 165).

Yüksekö¤retime s›navs›z geçen ö¤renciler, büyük oranda ders ile ilgili araç, gereç ve materyale sahip de¤ildir-
ler ve baflar› oranlar› düflüktür (fiimflek & Kurt, 2009, s. 2937). Ayn› çal›flmaya göre, s›navs›z gelen ö¤renciler, oku-
duklar› programlardan memnun de¤ildirler, tesadüfen ya da aile bask›s› ile programlar› tercih etmifllerdir (fiimflek
& Kurt, 2009, s. 2936-2937). S›navs›z gelen ö¤rencilerin bir ço¤u ayn› liseden, hatta, ayn› s›n›ftan grup olarak
meslek yüksekokullar›n›n programlar›na s›navs›z yerleflmekte ve lisedeki ortamlar›n› devam ettirmektedirler. Ya-
p›lan bir araflt›rma söz konusu durumun, ö¤rencilerin üniversiteli olamamas›na, sosyalleflememesine ve baflar› dü-
zeylerinin düflmesine neden oldu¤unu ortaya koymaktad›r (Çak›lc›, Kandilli, & Süerkan, 2009, s. 2943). Hereke
ve O. ‹smet Uzunyol Meslek Yüksekokullar›’nda yap›lan bir araflt›rma söz konusu tespitleri do¤rular niteliktedir.
Yap›lan araflt›rmaya göre; meslek yüksekokullar›na ÖSS’yi kazanarak kay›t yapt›ran ö¤rencilerin 43 ilden geldik-
leri, s›navs›z geçiflle gelen ö¤rencilerin ço¤unlukla ayn› liselerden geldikleri ve tek tip davran›fla sahip olduklar› tes-
pit edilmifl, söz konusu durumun ö¤renci kaynaflma sürecini olumsuz yönde etkiledi¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r (Çe-
lik & Dinçel, 2005, s. 383).

Araflt›rman›n Bulgular›
S›navs›z geçiflin mesleki yüksekö¤retim üzerine etkisi ile ilgili elde etti¤imiz bulgular› üç ana bafll›k halinde

toplayabiliriz. Bunlar; s›navs›z meslek yüksekokuluna giren ö¤rencinin e¤itimi terk oran›n›n s›navla gelenlere gö-
re yüksek olmas›, ö¤rencinin yüksekö¤retim program›n› s›navla gelenlere göre geç bitirmesi ve baflar› ortalamala-
r›n›n düflük olmas›d›r (fiekil 1).

Meslek Yüksekokullar›na S›navs›z Gelen Ö¤rencinin Üniversite 

E¤itimini Terk Etme Oran›n›n Yüksekli¤i

fiekil 2’de Pamukkale Üniversitesi önlisans programlar›na s›navla ve s›navs›z girenlerin okulu terk etme oran-
lar› verilmifltir. fieklin incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere, Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar›nda,
2002-2006 y›llar› aras›nda, s›navla ön lisans programlar›na girenlerin %17.6’s›, s›navs›z girenlerin ise %34’ü ön li-
sans programlar›n› terk etmifllerdir. S›navs›z gelenlerin yüksekokulu terk oranlar› neredeyse s›navla gelenlerin iki
kat›d›r. 

fiekil 3’de Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar› 2002-2006 dönemi aras›ndaki ö¤rencilerin mezuni-
yet oranlar› verilmifltir.

fieklin incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere Pamukkale Üniversitesi önlisans programlar›na s›navla girenle-
rin %67.5’i programlardan mezun olurken, söz konusu oran s›navs›z geçifllerde %45.1’e gerilemektedir. Bir bafl-
ka anlat›mla MYO programlar›na s›navla girenlerin üçte ikisinden fazlas›, s›navs›z girenlerin yar›s›ndan az› mezun
olabilmektedir. Mezuniyet oranlar›na iliflkin tablo incelendi¤inde, s›navl› geçifl için en yüksek mezuniyet oran›
%69 ile Denizli Meslek Yüksekokuluna ait iken, yine s›navs›z geçen ö¤renciler için en düflük mezuniyet oran› %41
ile Denizli Meslek Yüksekokuluna aittir (Burada flu anda kapal› olan Bozkurt Meslek Yüksekokulu dikkate al›nma-
m›flt›r. Bu hesaplama okulda kay›tl› olan ö¤renci say›s› (S›navl›/S›navs›z/Tüm) ile mezunlar (S›navl›/S›nav-
s›z/Tüm) aras›ndaki oranlama ile bulunmufltur).

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul
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Sınavsız geçiflin olumsuz etkileri

Ö¤rencinin üniversite
e¤itimini terketmesi

Ö¤rencinin yüksek ö¤retim
program›n› geç bitirmesi

Baflar› ortalamalar›n›n
düflük olmas›

fiekil 1: S›navs›z geçiflin mesleki e¤itim üzerine etkisi.
Kaynak: Çal›flma kapsam›nda oluflturulmufltur.



Meslek Yüksekokullar›na S›navla ve S›navs›z Geçen Ö¤rencilerin Baflar› Oranlar›

Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar›na s›navla ve s›navs›z girenlerin 2005-2006 y›l›na ait akademik
baflar› ortalamalar› fiekil 4’de verilmifltir. fiekil 4’ün incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere MYO’na s›navla giren-
lerin genel baflar› ortalamas› %77 iken, s›navs›z gelenlerin genel baflar› ortalamas› %53’dür. Denizli Sa¤l›k Hiz-
metleri MYO hariç tüm meslek yüksekokullar›nda s›navs›z giren ö¤rencilerin s›navla gelen ö¤rencilere oranla dü-
flük bir baflar›ya sahip olduklar› görülmektedir.

Meslek Yüksekokullar›na S›navla ve S›navs›z Gelen Ö¤rencilerin 

Programlar› Bitirme Süreleri (Gün)

Meslek yüksekokullar›na s›navla ve s›navs›z gelen ö¤rencilerin okul bitirme süreleri (gün) olarak flekil 5’de gös-
terilmifltir. fiekil 5’in incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere s›navla yüksekö¤retim programlar›na gelen ö¤renci-
lerin okul bitirme süreleri 771 gün ile 871 gün aras›nda de¤iflirken, s›navs›z geçenlerin ise mezuniyet sürelerinin
940 gün ile 1,045 gün aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir.

O. Karadeniz, K. Karagül, N. Karagül, M. Do¤an
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fiekil 2: Pamukkale üniversitesi meslek yüksekokullar›na s›navla ve s›navs›z girenlerin okulu terk etme oranlar›.
Kaynak: (Pamukkale Üniversitesi, 2011)’den elde edilen verilerden çal›flma kapsam›nda oluflturulmufltur.
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fiekil 3: Pamukkale üniversitesi meslek yüksekokullar› 2002-2006 y›llar› aras› ö¤renci mezuniyet oranlar›.
Kaynak: (Pamukkale Üniversitesi, 2011)’den elde edilen verilerden çal›flma kapsam›nda oluflturulmufltur.



fiekil 5’de okullar baz›nda tüm, s›navl› ve s›navs›z olmak üzere ortalama mezuniyet süreleri ve tüm yüksekokullar›n
ö¤rencilerinin geneli için yine tümü, s›navl› ve s›navs›z olmak üzere aç›k bir flekilde mezuniyet sürelerinin farkl› oldu¤u
aç›kça görülmektedir. 

Tüm okullar ve ayr› ayr› okul baz›nda ortalama mezuniyet süreleri aras›nda fark olup olmad›¤› istatistiksel ola-
rak test edilmifltir. Tablo 1’de Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar›na s›navla ve s›navs›z gelen ö¤renci-
lerle ilgili istatistiklere yer verilmifltir. 

H0: μ0i = μ1i
i: Okul s›navl› geçifl ile s›navs›z geçifl ö¤rencilerinin ortalama mezuniyet süreleri eflittir.
i: (310, 320, 350, 370, 380, 500, 550, A)

H1: μ0i ≠ μ1i
i: Okul s›navl› geçifl ile s›navs›z geçifl ö¤rencilerinin ortalama mezuniyet süreleri eflit de¤ildir.
i: (310, 320, 350, 370, 380, 500, 550, A)
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Tüm okullar için Z istatisti¤i, %5 anlam düzeyinde, Z0.05/2 = 2,58 kritik de¤eri ile karfl›laflt›r›larak karara var›-
lacakt›r.

Z istatisti¤i afla¤›daki formülle hesaplanm›flt›r.
Okullar›n tümü için ve tek tek okullar için Z istatistiklerinin hesaplanm›fl sonuçlar› afla¤›da yer almaktad›r. Z

istatistikleri do¤rudan veri taban›ndan yaz›l›m arac›l›¤›yla hesaplat›lm›flt›r.
Z310 = 9.159644 > Zα/2 = 2,58 (Çivril Meslek Yüksekokulu)

Z320 = 9.601979 > Zα/2 = 2,58 (Denizli Meslek Yüksekokulu)

Z370 = 5.947258 > Zα/2 = 2,58 (Bekilli Meslek Yüksekokulu)

Z380 = 15.15273 > Zα/2 = 2,58 (Honaz Meslek Yüksekokulu)

Z500 = 10.53818 > Zα/2 = 2,58 (Buldan Meslek Yüksekokulu)

Z550 = 2.686536 > Zα/2 = 2,58 (Buldan Meslek Yüksekokulu)

ZA = 28.80764 > Zα/2 = 2,58 (Pamukkale Üniversitesi Tüm Meslek Yüksekokullar›)
Yukar›daki istatistikler incelendi¤inde, her bir MYO baz›nda ve Pamukkale Üniversitesi Yüksekokullar›n›n tü-

mü için H0 hipotezi reddedilir. Yani tüm meslek yüksekokullar› tek tek analiz edildi¤inde %5 anlaml›l›k düzeyin-
de s›navl› geçifl yapan ö¤renciler ile s›navs›z geçifl yapan ö¤rencilerin ortalama mezuniyet süreleri aras›nda fark
vard›r. Pamukkale Üniversitesindeki tüm yüksekokullar toplu olarak ele al›nd›¤›nda yine %5 anlaml›l›k düzeyin-
de s›navl› geçifl yapan ö¤rencilerle, s›navs›z geçifl yapan ö¤rencilerin ortalama mezuniyet süreleri aras›ndaki fark
istatistiksel aç›dan anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
Yüksekö¤retime s›navs›z geçifl yüksekö¤retimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Üniversite ö¤retimi

görmek için temel yetkinliklere sahip olmayan meslek lisesi ö¤rencileri, s›navs›z olarak üniversiteye geçmekle,
hem lisedeki baflar›s›zl›klar›n› üniversiteye tafl›makta, hem de önlisans programlar›n›n baflar› seviyelerini düflür-
mektedirler. Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar›nda 2002-2006 y›llar› aras›nda ö¤retim gören ve üni-
versiteye s›navla ve s›navs›z giren ö¤rencilerin baflar› durumlar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Çal›flma sonucunda s›navla ön
lisans programlar›na yerleflenlerin okulu terk etme oranlar›n›n s›navla gelenlerin iki kat› oldu¤u, s›navla gelenle-
rin, %67.5’inin s›navs›z gelenlerin ise %45.1’inin mezun olabildi¤i tespit edilmifltir. S›navla gelenler ile s›navs›z
gelenlerin önlisans programlar›n› bitirme süreleri aras›nda da anlaml› farkl›l›k bulunmaktad›r. S›navs›z geçifl mev-
cut haliyle, mesleki yüksekö¤retim sistemine zarar verir niteliktedir. Mesleki yüksekö¤retim pahal› bir e¤itim tü-
rüdür. S›navs›z geçen ö¤rencilerin yar›s›ndan fazlas›n›n okullardan mezun olamamas›, üçte birinin okullar› terk et-
mesinin maliyetini hem devlet hem de aileler üstlenmektedir. Kuflkusuz, yüksekö¤retimde maliyet hesaplama zor-
luklar› dikkate al›nd›¤›nda, söz konusu hesaplaman›n ayr› bir çal›flma konusu olaca¤› göz ard› edilmemelidir.

Çal›flmam›z evreni itibariyle Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksekokullar›n›n tamam›n› inceleyen ilk çal›fl-
mad›r. Kuflkusuz konu ile ilgili daha fazla çal›flman›n yap›lmas› ve s›navs›z geçiflin maliyetinin Türkiye genelinde
incelenmesi gerekmektedir. Bunun için s›navs›z geçiflin etkilerini takip etmek üzere ülke genelinde bir izleme sis-
teminin oluflturulmas› ve s›navs›z geçiflin yaratt›¤› olumsuzluklar, nedenleri ve ülke ekonomisine maliyeti konu-
sunda daha detayl› araflt›rmalar yap›lamas›n›n ve söz konusu araflt›rma sonuçlar›na göre s›navs›z geçiflle ilgili yeni
politikalar üretilmesinin yerinde olaca¤› kan›s›nday›z.
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Özet

Bu çal›flmada, Azerbaycan yüksekö¤retiminde özel üniversitelerin yeri ve rolü ele al›nmaktad›r. Üniversiteler-
de ö¤rencilerin e¤itiminin yap›sal oluflumunun temelini oluflturan detayl› istatistik veriler ve analizler sunulmak-
tad›r. Devlet ve özel üniversitelerinde de¤iflik dallarda e¤itim programlar› ve standartlar› karfl›laflt›r›lmakta ve özel
üniversitelerin yeniliklere daha aç›k olmas›ndan dolay› daha avantajl› durumda oldu¤u fakatlarla ortaya konulmak-
tad›r. Azerbaycan’da özel üniversitelerinin devlet üniversitelerinden daha esnek, daha mobil ve daha at›l›mc› yap›-
ya sahip olmas› somut örneklerle sunulmaktad›r. Ayr›ca bu çal›flmada özel üniversitelerin Bologna Sürecine adaptas-
yonu devlet üniversitelerine k›yasla daha kolay olabilece¤ine dikkat çekilir. Son y›llarda özel üniversitelerle devlet
üniversiteleri aras›ndaki rekabetin artmas›n›n Azerbaycan’da e¤itim seviyesine olumlu etkileri bu çal›flmada yer al-
maktad›r. Azerbaycan’›n ekonomik olarak gücenmesine ba¤l› olarak özel üniversitelere yat›r›mlar›n artmas›ndan
dolay› ortaya ç›kan reel durum analiz edilmifltir. Özel üniversitelerin yurtd›fl›ndaki üniversitelerle iliflkilere daha
çok önem vermesi, daha deneyimli ve bilgili ö¤retim elemanlar›na sahip olma çabalar›n›n e¤itimdeki kaliteye et-
kileri ve yan etkileri analiz edilmifltir. Bildiride özel üniversitelerin Azerbaycan yüksekö¤retimine ve ekonomisine
büyük katk›lar sa¤lad›¤› ve vazgeçilemez kurumlar oldu¤u saptanm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan yüksekö¤retimi, özel üniversiteler.

Girifl
De¤iflen ve geliflen dünya flartlar›nda ülkeler ortak problemlerle karfl› karfl›ya gelmektedir. H›zl› toplumsal de-

¤iflmeyi karakterize eden en önemli özelliklerden bir e¤itimdir. E¤itim bütünleflen dünyan›n rekabetçi ortam›nda
ülke statülerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. E¤itimin en önemli aflamalar›ndan biri olan Yüksekö¤retim
sisteminin ça¤›m›z›n taleplerine cevap verecek flekilde organizasyonu ve geliflimindeki ortaya ç›kan problemlerin
ortak çabalarla çözülmesi flart olmufltur. Yüksekö¤renimin temel tafllar›ndan olan üniversiteler yarat›c› düflünce-
nin ve özgün fikirlerin serpilip geliflti¤i evrensel kurumlard›r. ‹ster devlet, isterse de özel üniversiteler en büyük
sermaye olan bilginin ana kayna¤›d›r. Üniversitelerde e¤itim seviyesinin art›r›lmas› ve daha dinamik hale getiril-
mesi aray›fllar› tüm dönemlerde e¤itim bilimcileri ve yöneticileri için güncel olmufltur. 

Günümüzde Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev'in belirledi¤i ve temelini petrol sermayesinin, insan sermayesine
dönüfltürülmesi gibi bir temel prensibin oluflturdu¤u kalk›nma stratejisi sosyo-ekonomik yap›n›n tüm alanlar›nda
baflar›yla gerçeklefltirilmektedir (Aliyev, 2009). Bu amaçla tüm ülkede en yüksek uluslararas› standartlara sahip
okullar›n inflaa edildi¤ini özellikle belirtmek gerekir. Son y›llarda, Azerbaycan’da en güncel teknolojilerden fayda-
lanarak, orta e¤itimin maddi ve teknik temelinin bu derecede h›zl› ve kaliteli geliflimi sa¤lanm›flt›r. Dünya Banka-
s› ve Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› gibi sayg›n uluslararas› kurumlar›n verilerine göre, Azerbaycan eko-
nomik büyüme h›z›na göre dünyada önde gelen ülkeler aras›nda ön s›ralarda yer almaktad›r. Bu önemli baflar›
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Cumhurbaflkan› ‹lham Aliyev'in yürüttü¤ü istikrarl› ekonomi stratejisi sayesinde elde edilmifltir. Tabii ki, bu stra-
teji çerçevesinde ekonomik büyüme sürecinin gidiflat›na etki edecek önemli faktörler aras›nda kalite-kontrolün
yükseltilmesi, fleffaf ve eflit rekabet ortam›n›n sa¤lanmas› yer almaktad›r. Bu baflar›n›n süreklili¤i için anahtar rolü
ülkenin yüksekö¤retim kurumlar› üstlenmelidir (Günay, 2007; Azerbaycan E¤itim Kanunu, 2009).

Bu anlamda, Azerbaycan yüksekö¤retiminde özel üniversitelerin yeri ve rolünün mercek alt›na al›nmas› ve in-
celenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla pilot üniversite olarak Odlar Yurdu Üniversitesi (OYU) seçilerek özel
üniversitelerin faaliyet alan›, e¤itim ve ö¤renim durumu incelenmifltir. 

Tart›flma
Üniversite, mevcut ve beklenmeyen sorunlar› çözmeye elveriflli, esnek yap›ya sahip, küresel e¤ilimleri gözete-

rek; yerel, ulusal ve uluslararas› hedefleri birlefltiren, derinlikli, kapsaml› ve bilgelikle ortaya konulmufl bir vizyo-
na sahip olmal›d›r. 

Yak›n geçmiflte SSCB’nin çöküflüne kadar Azerbaycan'da özel ö¤retim kurumlar› faaliyet gösteremezdi. Ba-
¤›ms›zl›¤›na kavufltuktan sonra piyasa ekonomisine geçifl ile Azerbaycan'da özel üniversiteler kurulmaya bafllan-
m›flt›r. De¤iflik nedenlerden dolay› özel üniversitelerin baz›lar› kapand› ve günümüzde Azerbaycan'da 16 (on alt›)
özel üniversite faaliyetini sürdürmektedir. ‹statistik verilere göre 2009–2010 tarihlerinde, ülkede faaliyet gösteren
53 üniversiteden 37’sini devlet üniversitesi oluflturmaktad›r. Üniversitelerin büyük bir bölümü baflkent Bakü'de
bulunmakta ve Bakü d›fl›nda 8 küçük üniversite faaliyet göstermektedir. Ülkede ö¤rencilerin toplam say›s› 139,194
olup bunlardan 117,934 ö¤renci devlet üniversitelerinde ve 21,260 ö¤renci özel üniversitelerde e¤itim görmekte-
dir. Tüm nüfusun geneli dikkate al›nd›¤›nda hemen-hemen 10,000 nüfusun yaklafl›k 161-i ö¤rencilerden oluflmak-
tad›r. Kuflkusuz, Azerbaycan'da e¤itim sisteminin geliflimi ve büyümesi için büyük olanaklar olmas›n›n yan› s›ra
büyük talep de vard›r.

Azerbaycan’da özel üniversitelerde e¤itim gören ö¤rencilerin say›s› devlet üniversitelerine nispeten az olup yak-
lafl›k 1,000-2,500 civar›ndad›r. Hiç kuflkusuz, özel üniversitelerin varl›¤› yüksekö¤retimde bir rekabet ortam›n›n olu-
flumunu sa¤lam›flt›r. Günümüzde özel üniversitelere devlet taraf›ndan mali deste¤inin olmamas›na ra¤men, özel üni-
versiteler e¤itim sürecinde yenilikçi yöntemlerin uygulanmas›na öncülük etmekte ve çeflitli giriflimlerle mevcut ola-
naklar›n kullan›m›nda daha baflar›l› olmaktad›rlar. Örne¤in, üniversitelerde kredi sistemi ilk kez Hazar Üniversite-
si'nde, bilgisayar teknolojisi deste¤i ile yap›lan s›navlar Odlar Yurdu Üniversitesi bünyesinde uygulanm›flt›r. ISO (In-
ternational Standards Organization-Uluslararas› Standartlaflt›rma Örgütü) baz›nda yüksek e¤itimde kalitenin sa¤lan-
mas› amac› ile ilk olarak Kafkas Üniversitesinde komisyon oluflturulmufltur. Bunun gibi birçok örnek gösterilebilir.
Özel üniversiteler birçok Uluslararas› fonlarla iflbirli¤i yaparak birçok önemli etkinli¤i hayata geçirirler. Bu iflbirli¤i-
nin temel amac› üniversitelerde bu fonlar› kullanarak e¤itim sürecinin geliflimine katk› sa¤lamakt›r. 

2010 y›l›ndan itibaren devlet ihtiyaç duydu¤u baz› dallarda eleman yetifltirmek için “vauçer sistemi” olarak ad-
land›r›lan yeni bir sistemi uygulamaya koymufltur. Bu sitemin anlam›, e¤itim düzeyi yüksek olan geliflmifl ülkeler-
deki üniversiteler içinden ö¤rencinin seçti¤i üniversitedeki tüm e¤itim masraflar›n›n devlet taraf›ndan karfl›lanma-
s›d›r. Ayn› ö¤renciye hem devlet, hem de özel üniversitelerde e¤itim alabilme flans› tan›n›r. E¤itim sektöründe re-
kabetin gelifliminde “vauçer sistemi” öncül bir mekanizma olarak önemli bir rol oynamakta olup bu sisteminin ge-
lifltirilme olanaklar›n›n oldu¤u gözlenmektedir. 

Azerbaycan'›n bugünkü e¤itim sisteminin önemli görevlerinden biri yeni ekonomik düzende, üniversite ö¤renci-
lerinin teorik ve pratik haz›rl›¤› aras›ndaki fark› aradan kald›rmay› sa¤lamakt›r. Bu bak›mdan kadro haz›rl›¤› süreci
piyasa ekonomisi ilkelerine uygun olmal›d›r. Bu amaçla, Odlar Yurdu Üniversitesi olarak (OYU), üniversitemizde sis-
temli bir flekilde e¤itim programlar› ve ders içerikleri güncellefltirilmektedir. Bologna süreci çerçevesinde yeni yön-
temler daha genifl kapsamda kullan›lmaktad›r; Geliflmifl ülkelerin öncül üniversitelerinin standartlar›na uygun olan ve
onlar›n e¤itim program›na ciddi flekilde uyum gösterme koflulu ile ortak iflbirli¤i anlaflmalar›m›z mevcuttur. Üniver-
sitenin geliflimi için “Tempus” program› çerçevesinde daha genifl olanaklar kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r.

Üniversitenin yap›s› ve yürütülmesi, bilimin ne oldu¤una dair belirli bir felsefi zemin üzerine oturmal›d›r. Üni-
versitenin felsefesi, epistemolojik bir zemini, olmal›d›r. Üniversite, coflku ve aflk dolu bir atmosfer ister (Günay,
2007). 2005 ve 2006 y›llar›nda, Odlar Yurdu Üniversitesi dan›flmanlar› ve uzmanlar› taraf›ndan üniversitelerin karfl›-
laflt›¤› önemli konulardan biri olan diploma alm›fl mezunlar›n ifl bulma düzeyinin tespit edilmesi konulu bir soru-ce-
vap anket çal›flmas› hayat geçirilmifltir. Bu anket çal›flmas›nda, ifl piyasas›yla içli d›fll› olan di¤er bir ifade ile daha “pra-
tik üniversite” özelli¤ini tafl›yan üniversitelerin belirlenmesi için “umut” göstergesi adl› bir araflt›rma yap›lm›flt›r. Bu
gösterge, Azerbaycan'›n dört devlet ve dört özel üniversitesinde 4,630 soru anketi baz›nda de¤erlendirilmifltir. Arafl-
t›rma yap›lan üniversitelerde yaklafl›k 42,000 ö¤renci e¤itim görmektedir. Yap›lan anketler sonucu, özel üniversite-
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lerdeki ö¤rencilerin ifl bulma oran› devlet üniversitelerine göre daha yüksek oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Baflar›y› getiren
en önemli etkenler, özel üniversitelerin ayakta kalmas› için piyasan›n taleplerine cevap verecek flekilde kendi prog-
ramlar›ndaki de¤ifliklikleri daha h›zl› yapma iste¤i ve daha esnek yap›ya sahip olmalar›d›r. Ayr›ca, ö¤rencilerin ifl bul-
ma konusunda e¤itim ve ö¤retim boyunca “umut” göstergesinin yüksek tutulmas› için ek çaba göstermeleridir. 

Özel ve devlet üniversiteleri mezunlar›n›n diplomalar› tek bir standarda sahiptir ve bu diplomalar Azerbaycan
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan verilmektedir. Devlet veya özel üniversitelerde e¤itim ve ö¤retim almak için baflvuru-
da bulunan adaylar için, ö¤renci seçme ve yerlefltirme s›nav› devletin oluflturdu¤u tek bir merkez taraf›ndan yap›l-
maktad›r. Bu merkez taraf›ndan üniversitelere yerlefltirmek için ortak puanlama sistemi oluflturulmaktad›r. Azer-
baycan E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan devlet veya özel üniversitelerin tüm ihtisas ve bilim dallar› ile ilgili e¤itim
programlar› ortak bir flekilde belirlenir ve kontrol edilir. Aç›kt›r ki birçok ö¤retim üyesi ve profesörler ayn› zaman-
da hem özel, hem de devlet üniversitelerinde çal›flmaktad›rlar. Böylece devlet üniversitelerinde oldu¤u gibi özel
üniversitelerdeki e¤itimin kalite ve seviyesi devlet standartlar›na uygundur. Özel üniversiteler olarak ö¤retim ele-
manlar›na daha cazip olanaklar sunuldu¤u için e¤itimin kalitesi devlet üniversitelerinden daha üst seviyededir.

Uluslararas› e¤itim sistemi ile bütünleflmek yolunda olan OYU’da kuruldu¤u günden itibaren e¤itim sürecin-
de en modern uluslararas› teknolojiler kullanmaya çal›flm›flt›r. Bu do¤rultuda üniversitemiz Amerika Birleflik Dev-
letleri, ‹ngiltere, Almanya, ‹talya, ‹sviçre, Türkiye, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ve Rusya'n›n önde gelen yük-
sekö¤retim kurumlar› ile bir dizi önemli iflbirli¤i anlaflmas› imzalam›flt›r. Kurumsal yöneticilik alan›nda ABD'nin
Lincoln Üniversitesi ile üniversitemiz aras›nda ortak iflbirli¤i program›na bafllan›lm›flt›r. Bu program tamamlan-
d›ktan sonra ö¤rencilerimiz her iki üniversite taraf›ndan karfl›l›kl› olarak tan›nan BBA veya MBA diplomalar›n› el-
de etmektedirler. Odlar Yurdu Üniversitenin mezunlar› Avrupa ve Amerika ülkelerinde kolayca ifl bulabilecekleri
bilinci içerisindedirler. Ayr›ca, mezun olan ö¤rencilerimizin birço¤u Almanya, ABD, Fransa ve benzeri gibi bir-
çok yabanc› üniversitede Yüksek Lisans düzeyinde e¤itimlerini devam ettirmektedirler. Türkiye ve Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyeti üniversiteleri ile birlikte hem kadro seçimi, hem de bilim alan›nda ortak çal›flmalar yap›lmak-
tad›r. Örne¤in, uzun y›llard›r üniversitemiz ö¤retim üyeleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi ö¤retim üyeleri or-
tak bilimsel araflt›rma ve projeler gerçeklefltirmektedirler. Bunlar›n yan› s›ra 22-23 Eylül 2011 tarihlerinde Ba-
kü'de Odlar Yurdu Üniversitesinde Süleyman Demirel Üniversitesi ve di¤er kurulufllarla birlikte uygulamal› me-
kanik ve modern bilgi teknolojileri konulu uluslararas› sempozyum düzenlenecektir. Bu kongrede söz konusu
alanlarda bilime yön veren dünyaca ünlü bilim adamlar› davetli konuflmac› olarak yer alacakt›r.

Sonuç
Tüm bu baflar›lara ra¤men, üzülerek ifade etmeliyim ki kardefl ülke olan Türkiye'de Azerbaycan'›n özel üni-

versitelerine karfl› net bir tav›r yoktur. Örne¤in, yöneticisi oldu¤um OYU nün diplomas› halen Türkiye’de tan›n-
mamaktad›r. Üniversitenin rektörü olarak, YÖK yönetiminden tüm e¤itim sürecinin kontrolü ve Azerbaycan E¤i-
tim Bakanl›¤› standartlar›na titizlikle uyup uymad›¤›n› denetlemek için e¤itim alan›ndaki uzmanlar›n inceleme
yapmak üzere gönderilmesi için müracaata bulundum. Bu konuflmam arac›l›¤› ile YÖK yönetimine, ilgili uzman-
lar›n gönderilmesi talebi ile yeniden müracaat ediyor ve tüm harcamalar›n Odlar Yurdu Üniversitesi taraf›ndan
karfl›lanaca¤›n› beyan ediyorum. 

Umar›m ki kardefl ülke Türkiye Cumhuriyetinin yetkili kurumlar› ile anlaflarak bu soruna çözüm bulaca¤›z.
Odlar Yurdu Üniversitesi diplomalar›n›n YÖK taraf›ndan tan›nmas› üniversitemizin Türkiye üniversiteleri ile ifl-
birli¤inin önemli ölçüde geliflmesine olanak sa¤layacakt›r. 

Genelde, özel üniversiteler e¤itim ve ö¤retim sisteminde kendi yerlerini bulmay› baflarm›fllard›r. Özel üniver-
sitelerin gelecekteki geliflimlerini toplumun talepleri ve e¤itim hizmetinin serbest piyasa kanunlar› belirleyecektir.
Daha büyük fayda elde etmek için özel üniversiteler sadece kendi aralar›nda de¤il, ayn› zamanda di¤er ülkelerin
baflar› kazanm›fl üniversiteleri ile daha genifl iflbirli¤i hayata geçirmelidirler. Özel üniversitelerin belirleyici özel-
likleri esneklik, inovasyonlara girifl ve pratik sonuçlara yönlendirmek olarak tan›mlan›r. 
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Abstract

Higher education institutions have been facing serious challenges throughout the world. Insufficient financial
resources, fierce global competition, declining enrolments are few examples of a large bundle of problems.
Globally prevailing challenges have become even more serious for North Cyprus higher education sector. Today,
there are two foundation and three private universities in North Cyprus, offering degrees in undergraduate and
graduate levels. Universities in North Cyprus, which mostly offer English medium programs, recruit students
mainly from Turkey, North Cyprus and from various Middle-East, Asian, and African countries. This study basi-
cally aims to identify the challenges confronting the higher education sector which seriously contributes to the
economic, social, cultural, and political development of North Cyprus. Most importantly, the study aims to devel-
op policy recommendations to be adopted by the universities and the state authorities. Expert Panel Methodology
was employed to gather experts’ opinion about the challenges and to formulate policy guidelines regarding how
these challenges can be tackled. The study shows that the challenges facing North Cyprus higher education sec-
tor can be grouped as “internal” and “external”. “Internal” challenges include issues that can be tackled within the
institutions utilizing internal and external resources. On the other hand, “external” challenges are those issues that
are beyond the control of universities and need to be tackled even more cautiously. The findings of the study also
show that there is a grave need for a detailed strategic plan and policies to be developed at state level for the sus-
tainable development of the higher education sector in North Cyprus.
Key words: Expert panel methodology, higher education, north cyprus, strategic plan, university.

Introduction
Since the establishment of Higher Technological Institute (HTI) by the state in 1979, higher education sector has
shown remarkable advancement in North Cyprus. The progress achieved by the HTI encouraged the private sec-
tor to invest in higher education which resulted in rapid development of the sector in terms of student numbers
and campus infrastructure. Consequently, higher education sector has become a leading actor in the economic,
social, cultural, and political development of North Cyprus. According to official figures, higher education sector
accounts for 6.7 percent of Gross Domestic Product (at 1977 prices) of North Cyprus in 2008 (SPO, 2011).
However, the rapid and remarkable progress of the sector has almost stagnated in recent years due to a number
of factors. A policy shift is urgently needed to identify the challenges causing the stagnation and to take necessary
steps to reactivate the higher education sector. This study basically aims to identify the challenges that confront
the higher education sector of North Cyprus and to develop policy recommendations to be adopted by the uni-
versities and the state authorities.

Challenges Facing Higher Education 
Sector in North Cyprus 
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The Development of Higher Education Sector in North Cyprus
Following the peace operation in 1974, Turkish Cypriots established their own administration in the northern
part of the island. The leadership of the new Turkish Cypriot administration realized the need for educating and
training qualified technical staff. Therefore, in 1979, HTI was established in Haspolat quarter of northern part of
Nicosia (Lefkofla) to educate young Turkish Cypriots and in 1980 HTI was moved to the premises of a small tech-
nical school in Famagusta (Gazima¤usa). HTI, which adopted English as a medium of instruction, started to offer
three-year programs in Civil, Mechanical, and Electrical Engineering leading to a Diploma in Technician
Engineering. Following the mutual agreement between Turkish and North Cyprus governments, a new law was
ratified in North Cyprus Assembly in 1986 and with the full support of YÖK and Middle East Technical
University (METU), the HTI was transformed to a state-trust university and assumed the name of Eastern
Mediterranean University (EMU). The university was then fully accredited by YÖK which granted international
recognition to the degrees and diplomas awarded by EMU despite the non-recognition of the North Cyprus in
international arena.

Successful development of EMU made the state and private individuals to realize the substantial economic
benefits of higher education and thus higher education sector was envisaged as an alternative economic sector to
compensate to a state whose international non-recognition had crippled the tourism and agricultural sectors on
which it relied. Private universities began to spring up around North Cyprus. In 1985, Girne American University
(Girne Amerikan Üniversitesi) was established in Kyrenia (Girne) by a local businessman. This was followed by
Near East University (Yak›n Do¤u Üniversitesi) which was established in 1988 in Nicosia (Lefkofla) as a privately
owned higher education institution. In 1989, European University of Lefke (Lefke Avrupa Üniversitesi) was estab-
lished in Lefka (Lefke) region as a non-profit seeking university by the Cyprus Science Foundation. This was the
second foundation (vak›f) university established in North Cyprus. Private sector continued to invest in higher edu-
cation and in 1992 another privately-owned university was established in Kyrenia region and assumed the name
International American University (Uluslararas› Amerikan Üniversitesi). However, this university discontinued its
operation in 1999 because of financial and administrative problems. Finally, Cyprus International University
(Uluslararas› K›br›s Üniversitesi) was established in Nicosia in 1997 by a local businessman as a private university.[1]

The successful development of the North Cyprus higher education sector attracted the attention of Turkish
universities. In 2002, METU established a campus in Morphou (Güzelyurt) region. ‹stanbul Technical University
have completed the necessary procedures to establish a campus in North Cyprus and soon it will start recruiting
students. Moreover, the applications of Çukurova University and Gazi University are in progress.

Stagnating Higher Education Sector
The shortage of supply of higher education institutions in Turkey until mid-2000 forced Turkish students to look
for alternatives elsewhere. North Cyprus became an offshore center of training services for Turkish students
(EUA, 2007). High demand from Turkish students[2] basically made an immense contribution to the development
of the sector. The total number of students has increased not only in numbers but also a diversification of stu-
dents in terms of nationality has been realized.[3]

Although the higher education sector in North Cyprus achieved substantial development in the last three
decades, the rapid and remarkable progress of the sector has almost stagnated in recent years. Fig. 1 shows the
recent decline in the total number of students which mostly accounted for by the decrease in intakes from
Turkey.[4] A small increase in Turkish Cypriot and overseas student numbers has not been sufficient to offset the
loss of students from Turkey. In simple terms, the decline of students can be explained by the increase in the num-

[1] Besides, in Nicosia, Anadolu University’s “Open University” Faculty (Turkish University) has been offering degrees on various disciplines through distance edu-
cation. Nicosia houses another higher education institution called Atatürk Teachers Training Academy which has been training young Turkish Cypriots as pri-
mary school teachers (only Turkish Cypriots can enroll to the programs) since 1937.

[2] Today, Turkish students accounts for about 66 percent of the total student population in North Cyprus universities and Turkish Cypriot and overseas students
accounts for about 23 percent and 11 percent respectively.

[3] Currently, students from more than sixty different countries (e.g. Iran, Nigeria, Palestine, Pakistan, Jordan, Ghana, Azerbaijan, etc.) are enrolled to North Cyprus
universities.

[4] In recent years, the number of students from overseas countries (Turkey is not regarded as an overseas market) has gone up but still the higher education insti-
tutions in North Cyprus heavily rely on Turkish market for student recruitment. 
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ber of newly opened universities (public and private) in Turkey, international economic crises and European uni-
versities established particularly in the surrounding countries. However, any attempt to rely the current alarming
situation on this explanation would be a myopic analysis and will impede any attempts to identify the core reasons
behind the problem.

A more comprehensive and multidimensional analysis needs to be conducted to identify all the factors which
have been threatening the higher education sector in North Cyprus. This study basically aims to identify the chal-
lenges confronting the higher education sector and moreover to develop policy recommendations to be adopted
by the universities and the state authorities for the sustainable growth and development of the sector. 

Research Methodology: Expert Panel Method
The ultimate aim of this research is to identify the challenges that have been threatening the future of North
Cyprus’s higher education sector and to develop policy recommendations. The nature of the research requires the
opinion of respondents who have extensive knowledge and experience in higher education. In other words, gath-
ering expert opinion is the key element of this research and therefore a choice need to be made between the two
most popular methods, namely the Delphi method and Expert Panel method which have been used extensively in
various disciplines to gather expert opinion (Orsi et al., 2011, Wang, 2011, Oliver, 2002, Kazantzis et al., 2010,
Kuentzel and Heberlein, 2006). 

The Delphi technique is a widely used and accepted method for gathering data from respondents within their
domain of expertise (Hsu and Sanford, 2007). In Delphi studies, following the definition of the problem, a num-
ber of consecutives questionnaires are sent to the selected experts until a consensus is reached about the identi-
fied problem. In this research, the Delphi method would be an ideal research tool to achieve the aim of the
research, however, time and financial constraints impeded the researchers to select this method. As an alternative,
Expert Panel method was employed to gather experts’ opinion about the challenges that have been threatening
the higher education sector of North Cyprus and to formulate policy recommendations. Expert panel, like Delphi,
is a widely used method to evaluate a situation, program, or a policy. Expert panels are usually made up of inde-
pendent specialists recognized in the fields covered by the evaluated program in the evaluation process, usually a
mechanism for synthesizing information from a range of sources, drawing on a range of viewpoints, in order to
arrive at overall conclusions (Evalsed, 2009). An expert panel is also important in forcing the expert to discuss the
bases of their argumentation among each other and the decision maker (Pulkkinen and Simola, 2000). This
method is relatively cost and time effective in the sense that the experts are met in a single location once so that
the research can be conducted at a much shorter time and with relatively fewer financial resources. Shortly, this
type of qualitative data collection based on expert opinion has a role to play in elucidating the understanding of
the challenges facing North Cyprus higher education sector.
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Fig. 1: Distribution of student population of North Cyprus universities according to nationality and academic years.

Source: (SPD, 2011)
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Application of Expert Panel 

In this study, the expert panel is comprised of the representatives of North Cyprus universities and YÖDAK. A
detailed letter was mailed to the universities and YÖDAK to explain the aim of the study and to invite at least one
expert from each institution. An expert profile was identified and the institutions were asked to select their repre-
sentatives accordingly. The experts were expected to have extensive knowledge and experience in higher educa-
tion sector (not just a lecturer but someone who have had administrative duties). Moreover, the experts were
expected to be open-minded, capable of working in a group, analytical, and unbiased. 

A single (and naturally a long) meeting was held at one of the universities where experts gathered in a meet-
ing room to identify the challenges facing North Cyprus higher education sector and to discuss how and to what
extend each identified challenge will have an impact on the sector. An external expert (not affiliated with any uni-
versity and YÖDAK) was invited as an independent moderator to guide the meeting and to organize the experts’
comments. The meeting was organized in such a way that four consecutive rounds took place. In the first round,
each expert was asked in turn to identify the challenges (as internal and external) which were noted and project-
ed on a screen. In the second round, the experts were asked to review all the listed items and to agree on a final
list of challenges. This was followed by another round where the experts were demanded to make comments and
suggest recommendations regarding how these challenges can be tackled. In the final round, the experts were
asked to contribute to the development of a policy recommendation. 

Internal and External Challenges Facing North Cyprus Higher Education Sector 
Nowadays, North Cyprus universities are confronting with serious challenges such as declining of student popu-
lation, financial problems and student attrition. The findings of the expert panel show that the challenges facing
North Cyprus universities are not limited to these issues. 

The Internal Challenges

The “internal” challenges are basically the factors which are rooted from mismanagement of resources, lack of
policies or poor implementation of policies at university level. These are the challenges that can be controlled or
corrected if policies are developed and necessary precautions are taken by the universities.

Declining Student Numbers

Total student numbers has declined in recent years and it is believed that this trend is likely to continue particu-
larly in terms of students from Turkey. This is a considerable threat to the viability of higher education sector
since all universities heavily rely on student intakes to cover their financial obligations. Mostly, the decline in stu-
dent admission is accounted for by the newly opened universities in Turkey and fierce competition in world high-
er education market. Panel members acknowledged that measures should be put in place urgently to push up stu-
dent numbers again.

Student Attrition

Student attrition is a serious problem in North Cyprus universities. Although the universities do no publicly
announce the total number of drop-out students, the expert panel members all agreed that the numbers are high
and a comprehensive policy is urgently needed to identify the reasons for student attrition and develop programs
to curb down number of drop-out students.

Image Problem

The image of North Cyprus universities in Turkey have eroded in recent years. During particular periods, cer-
tain media organizations publish/broadcast news about casinos, high living cost, low academic quality, nightclubs,
etc. in North Cyprus. These types of intentional news have adversely affected the image of North Cyprus univer-
sities particularly in the eyes of the Turkish families who play a crucial role in the decision process of the students.
According to the panel members all universities in collaboration with the government and YÖDAK should initi-
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ate a comprehensive media campaign to improve the negative image of North Cyprus universities in Turkish pub-
lic opinion. 

Competitiveness and Transparency

North Cyprus universities need to improve their competitiveness and transparency to be able to attract more stu-
dents from Turkey and international student market. To be more competitive, North Cyprus universities should
take some measures to enhance their financial resources, recruit higher caliber academic staff and students, offer
more updated and contemporary academic programs and improve their scores in internationally accepted univer-
sity ranking systems (e.g. Webometrics). Moreover, universities should design and implement European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS) and Diploma Supplement (DS) in order to improve international
transparency and to facilitate academic and professional recognition of their qualifications. 

International Accreditations

All universities in North Cyprus are obliged to get an approval first from YÖDAK and then YÖK before offer-
ing any academic program. North Cyprus universities follow these conditions very religiously since most of their
students are from Turkey. However, accreditation by YÖK should be supported by international accreditations
to increase international student population. International accreditation is an important element to evidence the
level of education quality. Some of the North Cyprus universities have paid great attention to have some of their
departments/programs accredited by well-known, universally recognized accreditation bodies such as ABET,
TEDQUAL, AACSB, ASIIN, MIAK, etc. All universities need to pay utmost attention to get accredited by such
international organizations in order to improve the quality of education and their competitiveness.

Diversification of Student Markets and Promotion Activities

North Cyprus universities overwhelmingly rely on Turkish market. Considering the recent changes in the
Turkish student market, North Cyprus universities need to change their strategies towards market diversification.
Although Turkish market will still be the primary market, penetrating into new markets and expanding the cur-
rent overseas markets will be an option to compensate the mitigating number of students from Turkey. New and
existing markets can only be developed if promotion activities are diversified and intensified. North Cyprus uni-
versities should allocate more financial resources for their promotional activities (e.g. attending university fairs,
distributing more promotional materials, recruiting more efficient agents/representatives, and making more
advertisement on media and internet). Financial support for promotional activities is also expected from the gov-
ernment in return for the considerable contribution of the universities to the economy.

Political Interference into University Administration and Institutionalization

Political interference comes from the appointment of the top administration and certain key positions by politi-
cians in the foundation universities. In private universities political interference is limited; the owners of the uni-
versities allow certain degree of political interference in order to keep smooth relationships with the government.
The appointment of more qualified people to key managerial positions will lead to better management of limited
resources (particularly financial). Politicians should support the management of universities with specialists for a
better and more effective management. Development of organizational culture and institutionalization of the uni-
versities are also highly needed to achieve higher education standards. Rules and regulations on student admis-
sions, examinations, academic promotion, employment, etc. need to be ratified and made available to all the stake-
holders for the sake of accountability and transparency. 

University-Industry Relations
North Cyprus is a typical small island economy where large high-tech industries do not exist. Therefore, com-
pared to large developed countries, universities do not have much opportunity to collaborate with the industry for
technological innovation. University-industry collaborations benefit universities not only in financial terms but
also assist to improve its research capability which in turn improves its reputation in international higher educa-
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tion market. North Cyprus universities have made some attempts to develop relations with the industry (e.g.
EMU, GAU and NEU Techno-Parks) but these attempts have not reached to the desired level. North Cyprus
universities have the man-power and basic facilities to possibly offer services to the existing small-scale industries
or may even step ahead and develop relationships with the industries in the neighboring countries. Moreover, gov-
ernment can enhance and diversify ongoing collaboration with local universities. 

Research Capability

The financial contribution to universities for research by the North Cyprus government is limited. Researchers
can get some research grants from the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜB‹TAK) but
even this is regarded as insufficient. Moreover, researchers in North Cyprus universities cannot benefit from large
scale research grants offered by international organizations (e.g. EU FP7 Project) due to political non-recogni-
tion. More budget need to be allocated by the government for enhancing the research activities at the universi-
ties. Government can establish a special fund, for example, imposing special taxes on selected imported items (e.g.
tobacco, alcohol, luxury goods, etc.) and transfer this amount to the universities.

Financial Support by Government and Development of Additional Financial Funds

North Cyprus universities’ financial resources heavily rely on student tuition fees. Due to fierce competition the
universities hesitate to raise tuition fees high enough to make sufficient level of investment into infrastructure and
education quality. Therefore, generally speaking, they tend to reduce the cost by reducing the salaries or making
investments in infrastructure and academic quality under the desired level. Government support is essential for
the financial liability of the universities however it has been limited and it seems it will not change in foreseeable
feature due to serious government budgetary problems. Financial support is provided by Turkey to North Cyprus
universities in different forms, however this is also limited. North Cyprus universities need to develop a mecha-
nism to raise more non-government based financial resources for the sustainability of their operations.
Consultancy works and donations by alumni can be a partial solution to the problem. 

Strategic Planning

Strategic plans are the roadmaps which identify the paths that universities should follow to reach their short and
long term goals. They guide university administrations in core areas such as education quality, research, students,
and finance and also lead the university administration to identify the ways that will enable them to grow and
develop in those areas. EMU is the first higher education institution in North Cyprus that prepared a strategic
plan. Other universities are working on their strategic plans and the panel of experts agreed that it is important
(particularly for promotional and accreditation purposes) to finalize the plans and post them on their official web-
sites. 

The External Challenges

“External” challenges are those issues that are beyond the control of universities. Simply, they cannot be con-
trolled or corrected by the universities alone and sometimes requires policies to be developed and implemented
at government level.

Competition

Intensified competition in Turkish and international higher education market has adversely affected North
Cyprus universities in recent years. Declining of student population stems from the fierce competition particular-
ly in the Turkish market. In recent years, new public and private universities have been established in Turkey and
there are more in the pipeline (104 state universities, 62 private universities and 7 private schools admit student
in Turkey –(HEC, 2011)). Nowadays, Turkish high-school graduates have higher chance to get admission from
a Turkish university. Moreover, universities teaching in English language have been established in new European
Union (EU) member countries (e.g. Bulgaria) and they are attracting students from Turkey. Attracting students
from overseas markets has also become difficult because of competition and recent global financial problems.
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Overseas students studying in North Cyprus usually come from Middle-East, Asian, and African countries.
Recently, new local and foreign universities have been established in these countries and nowadays students who
wish to pursue their higher education in their countries have more options. 

Living Cost

Living cost (accommodation, food, transportation, clothing, entertainment, etc.) in North Cyprus is generally
lower compared to many European countries. However, particularly students from Turkey, who constitute the
most of the student population in North Cyprus universities, complain that North Cyprus is an expensive place
to live. Moreover, students with tight budget have limited opportunity to work at part-time jobs to cover some of
their expenses. 

Limited Access to Student Exchange Programs

Political non-recognition of North Cyprus obstructs students studying at North Cyprus universities to benefit
from Bologna Process, EU scholarships, and student exchange programs (e.g. Erasmus) which is a big attraction
in student recruitment (see Arslan and Güven, 2007) for a detailed account of the implications of political non-
recognition to North Cyprus universities). Political non-recognition also hampers establishment of academic col-
laboration agreements with overseas universities. North Cyprus universities have already established a number of
collaboration agreements with overseas universities however student exchange is still very limited. 

Distance Education

Many universities in the world nowadays are offering paper-based or online distance education courses.
Particularly, recent developments in computer technology have provided an excellent environment to diversify the
courses offered through distance education and to expand the student market. Particularly students who have lim-
ited budget or cannot abandon their profession prefer to enroll to such courses. Shortly, distance education cours-
es are competing with North Cyprus universities particularly for postgraduate courses in certain disciplines.
Although some North Cyprus universities are already offering some distance education courses in order to reach
to the potential students particularly from neighboring countries, their efforts need some more time to attain the
intended targets. 

YÖDAK (Higher Education Planning, Evaluation, Accreditation and 

Coordination Council of North Cyprus)

The main objective of YÖDAK[5] is to plan, evaluate, accredit, and also review the higher education institutions
in their internal quality activities and monitor and control current higher education institutions and any institu-
tion to be established within the boundaries of North Cyprus. Also, YÖDAK is responsible for the planning of
the higher education sector and responsible for guiding the accreditation operations, navigating the activities, and
providing coordination among different higher education institutes. It is nowadays striving to establish its organ-
ization in cooperation with respectable international organizations. YÖDAK could be more effective in due
course in achieving its duties by improving its resources mainly financial and human capital. Restructuring and
strengthening of YÖDAK is a must to make it more effective and operational.

Conclusion and Reccomendations
This study was simply an attempt to identify the “internal” and “external” challenges confronting the higher edu-
cation sector which seriously contributes to the economic, social, cultural, and political development of North

[5] North Cyprus Assembly ratified the “Higher Education Institute Establishments, Mission, Control and Accreditation” Law in 1993 to establish YÖDAK
(Yüksekö¤retim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu - Higher Education Planning, Evaluation, Accreditation and Coordination
Council). In 2005, a new law was ratified to meet the demands of developments both within and outside North Cyprus and to make YÖDAK more academic and
professional
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Cyprus. Most importantly, the study aimed to develop policy recommendations to be adopted by the universities
and the state authorities. In this final section, the findings of the expert panel will be compiled to formulate pol-
icy guidelines regarding how these challenges can be tackled. The study shows that the challenges facing North
Cyprus higher education sector can be studied as challenges which can be tackled by the universities themselves
and challenges which demands a nationwide policy. 

Micro Level Solutions

• The most important challenge facing North Cyprus universities is declining student population which
results from decreasing number of intakes and attrition. Therefore, universities need to formulate more
aggressive promotion campaigns both in Turkey and abroad. Moreover, attrition problem should be dealt
seriously and special retention programs need to be developed in the universities to curb down the number
of drop-out students.

• International accreditations and academic collaboration agreements should be expanded to strengthen the
link between universities and similar institutions abroad. This issue is also important for promotional pur-
poses and improving the education system.

• Universities should be financially sound so that they can allocate financial resources in academic quality and
infrastructure. Therefore, all universities must develop projects to improve their financial resources. 

Macro Level Solutions

• Collaboration among the universities should be strengthened to establish a strong unity and to act collab-
oratively for promotion and also to struggle in international arena for better recognition. For example, par-
ticipation to Bologna process can only be achieved by acting as one; by acting individually, North Cyprus
higher education sector cannot be a part of student exchange programs such as Erasmus or research pro-
grams such as EU FP7. Also, the negative image of North Cyprus universities in Turkey can be eliminat-
ed (or at least minimized) through collaborative publicity programs.

• All North Cyprus universities should prepare and revise strategic plans which will provide an opportunity
for the individual universities to identify the threats and opportunities they are facing and also to clarify
their strengths and weaknesses. The realization of these issues will enable them to develop tactics and plans
and to minimize (or eliminate) their major internal and external challenges.

• YÖDAK needs to be strengthened in terms of staff, facilities and financial resources. The law regarding the
activities and responsibilities of YÖDAK need to be updated according to international standards and
trends. Moreover, the use of the financial and human capital resources should not be at the discretion of
the politicians and it should not be affected by the changing governments. Unless this has been achieved,
YÖDAK will not be able to develop an international level quality assurance system which is a must to
enhance the education quality of the North Cyprus universities.

• Government should be more supportive financially and politically to the North Cyprus higher education
sector. Although the government has acknowledged the volume of the political, social, cultural, and eco-
nomic contribution of universities to North Cyprus, its support has not been satisfactory. More lobbying
and awareness campaign needs to be carried out at government level and this also demand collaborative
action from the universities side. Individual efforts can only solve short-run individual problems.

• Government, in collaboration with universities and the private sector should take some measures to reduce
the total cost of studying in North Cyprus universities (e.g. special discount cards for students that can be
used to buy food, air tickets, etc.).
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Özet

Globalleflen günümüz dünyas›nda ülkelerin geliflme ve kalk›nmas›ndaki en önemli faktörlerden birisi o ülke-
nin özelliklerine ve ihtiyaçlar›na uygun e¤itim sistemlerinin oluflturulmas› olmufltur. 1990 sonras›nda serbest pi-
yasa ekonomisine geçen Azerbaycan, küresel rekabette kendine mahsus yeri almak üzere h›zla geliflmektedir. Bu
süreçte al›nan yeni teknolojilerin verimli kullan›m›, ülke ihtiyaçlar›na uygun donan›ml› eleman yetifltirilmesi ve or-
taya ç›kan problemlere çözüm teklifleri üretilmesi gereklidir. Bu noktada üniversitelere oldukça önemli görevler
düflmektedir. E¤itim-ö¤retime artan talep ve devletin e¤itim standartlar›n› muas›r seviyeye yükseltme iste¤i yük-
sekö¤retim alan›nda önemli ilerlemeler sa¤lam›fl, devlet üniversiteleri yan›nda bu sahadaki yar›fl› artt›racak olan
özel üniversiteler de faaliyete bafllam›flt›r. Özel Qafqaz Üniversitesi de Türkiye’nin e¤itim tecrübesiyle yetifltirdi-
¤i kaliteli kadrolar ve öncü uygulamalar›yla, tercih s›ralamas› ve mezunlar›n istihdam edilmesinde ilk s›ralardaki
yerini alm›flt›r. Bu çal›flmada Azerbaycan Yüksekö¤retimin mevcut durumu, geliflme perspektifleri Qafqaz Üniver-
sitesi örne¤inde de¤erlendirilmifltir. Bu de¤erlendirmede Azerbaycan’da yüksekö¤retimin mevcut durumu, Bolog-
na Sürecine uyum çal›flmalar›, e¤itim programlar›n›n iyilefltirilmesi, ö¤retim eleman› yetifltirilmesi, yeni ö¤retim
teknolojilerinin temini, araflt›rma çal›flmalar›n›n geliflimi, altyap› imkânlar›n›n artt›r›lmas›, toplumsal hizmetler,
uluslararas›laflma, yüksekö¤retimin mali sisteminde yap›lan yenilikler ve teklifler esas al›nm›flt›r. Netice de baz›
problemlere ra¤men, dünya standartlar›n› yakalama azminde olan ve h›zla geliflen bir yap›n›n oluflmakta oldu¤u
müflahede edilmifltir.

Anahtar kelimeler: Azerbaycan, yüksekö¤retim, Qafqaz Üniversitesi.

Girifl
18 Ekim 1991’de SSCB’nin da¤›lmas›yla ba¤›ms›zl›¤›n› elde etmifl olan Azerbaycan, bafllang›çta birçok sosyo-

ekonomik problemle karfl›laflmakla beraber zamanla bu problemlerini çözebilmifl, hatta ba¤›ms›z bir devlet olarak,
uluslararas› ekonomik ve politik düzende belirleyici unsur olmaya bafllam›flt›r. Petrol ve petrol d›fl› sektörlerin kal-
k›nmas›yla ilgili önemli programlar uygulanm›fl ve yeni uygulamalara devam edilmektedir. Gelinen noktada, el-
bette ki problemler olmakla beraber çok önemli sosyo-ekonomik baflar›lar elde edilmifltir. Ülke yönetiminin he-
def ve programlar›na göre bu çal›flmalar›n ve baflar›lar›n devam edece¤i aç›kça görülmektedir.

De¤iflik sektörlerde yaflanan h›zl› geliflim beraberinde e¤itim-ö¤retime daha fazla önem verme, bilgiye ve ge-
liflmeye daha fazla yat›r›m yapma ihtiyac›n› ön plana ç›karmaktad›r. Ülke yönetiminin sosyal kalk›nmada baflar›-
n›n temelinin “insan kayna¤›” oldu¤una, onun etkili ve verimli kullan›lmas›n›n gereklili¤ine olan inanc›yla bu ko-
nuya verilen önem daha da artm›flt›r. 

Qafqaz Üniversitesi Örne¤inde Azerbaycan
Yüksekö¤retiminin De¤erlendirilmesi

Doç. Dr. Cihan Bulut, Dr. fiahin Durmaz
Qafqaz Üniversitesi, Bakü-Sumgayt Yolu, 16.km, X›rdalan, AZ0101 Bakü, Azerbaycan
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Petrol gelirlerinin insani geliflim amaçl› olarak kullan›m›, de¤iflik sosyal amaçl› devlet pro¤ramlar›na “kara k›-
z›l›n insan kapitaline çevrilmesi hedefi” fleklinde yans›m›flt›r. Kalk›nman›n sadece maddi ihtiyaçlarla ilgili olmay›p,
insanlar›n sosyal flartlar›n›n gelifltirilmesi ile de ilgili oldu¤u benimsenmektedir. Dolay›s›yla milli gelir art›fl› yan›n-
da; e¤itim, sa¤l›k, sosyal ve kültürel geliflmelere de önem verilmektedir. Bilinmektedir ki, hususiyle e¤itime daha
fazla önem verme, bireysel geliflmenin yan›nda toplumsal, ekonomik ve sosyal kalk›nmay› da sa¤lamaktad›r.

Azerbaycan e¤itim sahas›nda bu önemli geliflmeler yaflan›rken, yap›lmas› gereken ve afl›lmas› gereken önemli
mesafelerin oldu¤u da inkar edilemez. Birleflmifl Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO’nun ‹sta-
tistik Enstitüsü’nün 2011 y›l› E¤itim Geliflme ‹ndeksi (The EFA Development Index) aç›klamalar›na göre Azer-
baycan 127 ülke aras›nda 23. yerde bulunmaktad›r. Postsovyet ülkelerinden Kazakistan 4. s›rada bulunurken, Es-
tonya 20, Gürcistan 30, K›rg›zistan 42, Ermenistan 43, Özbekistan 48. s›rada yer almaktad›r (UNESCO, 2011). 

Azerbaycan’›n h›zl› geliflim sürecinde her sahada yaflanan de¤iflim ve geliflim faaliyetleri dikkatleri çekerken,
e¤itim sektörüne yans›malar› gerek devlet gerekse özel sektöre ait e¤itim kurulufllar›n›n sergilemifl oldu¤u perfor-
mans ilgili çevrelerin merak›n› art›rmaktad›r. Bu çal›flmada bu konulara ›fl›k tutulmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Azerbaycan’da Yüksekö¤retimin Tarihi Geliflimi
Azerbaycan’da yüksekö¤retimin tarihi geliflimi üç aflamada ele al›nabilir: Birinci aflama Azerbaycan Halk Cum-

huriyeti dönemi (1918–1920), ikinci aflama Sovyet hâkimiyeti dönemi (1920–1991) ve üçüncü aflama 1991 y›l›n-
dan bafllayarak günümüze kadar devam eden ba¤›ms›z Azerbaycan Cumhuriyeti dönemidir (Habibbeyli, 2008:5).

Azerbaycan’da E¤itim Bakanl›¤› ilk defa, 28 May›s 1918 tarihinde kurulan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hü-
kümetinin ayn› tarihli karar› ile maarif ve tahsil sahalar› üzerine Halk Maarifi Naz›rl›¤› ad›yla kurulmufltur. Ba-
kanlar Kurulunun 30 Haziran 1918 tarihli karar›yla Halk Maarifi Naz›rl›¤›’n›n ortaö¤retim, yüksekö¤retim ve
meslek okullar› olmak üzere üç flube halinde faaliyet göstermesi kabul edilmifltir (ARTN, 2011a).

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan Azerbaycan’da, 1988 y›l›nda yeniden Halk Tahsil
Naz›rl›¤› kurulmufltur. 1993 y›l›nda ismi de¤ifltirilerek bugünkü kullan›lan flekliyle Tahsil Naz›rl›¤›’na dönüfltürül-
müfltür. Azerbaycan’da bulunan yüksekö¤retim kurumlar› Tahsil Naz›rl›¤›na ba¤l› olarak faaliyet göstermektedir. 

1993 y›l›nda yüksekö¤retim lisans ve yüksek lisans olmak üzere iki aflamal› hale gelmifltir. ‹lk defa bu tarihte 23
üniversitede, üç yüz bölüme lisans ö¤rencisi yerlefltirilmifltir. 1997 y›l›nda 23 devlet ve 9 özel üniversiteye yüksek
lisans ö¤rencisi almak için izin verilmifltir (ARTN, 2011b).

Azerbaycan üniversitelerine lisans ve yüksek lisans seviyesinde ö¤renci al›m› TQDK (Talebe Qabulu Devlet
Komisyonu) taraf›ndan düzenlenen merkezi s›nav ile gerçeklefltirilmektedir. Doktora seviyesine ö¤renci seçimi ise
Ali Atestasiya Komisyonu’nun koordinasyonu ile üniversiteler taraf›ndan yap›lmaktad›r. 

Azerbaycan Devleti, 17–18 May›s 2004 tarihinde E¤itim Bakan› Misir Merdanov’un Strazburg flehrinde yap›-
lan toplant›da att›¤› imzayla Bologna Sürecine dâhil olmufltur (Pirmemmedov ve A¤amaliyev, 2004:8). 2005 y›l›n-
dan itibaren Bologna Deklarasyonu çerçevesinde yeni ›slahatlar hayata geçirilmifltir. Lisans e¤itimiyle ilgili stan-
dartlar belirlenmifl, yüksekö¤retim kurumlar›nda kredili sistemin uygulanmas› karar› al›nm›flt›r. Bu karar gere¤in-
ce 2006–2007 e¤itim döneminde 10 üniversitede bafllayan uygulama 2009–2010 e¤itim y›l›nda bütün devlet üni-
versitelerinde teflmil edilmifltir (ARTN, 2011b).

Bu süreçte Azerbaycan e¤itiminin dünyaya entegre olmas› için yeni kanun ve programlar haz›rlanm›flt›r. Bun-
lar aras›nda “Azerbaycan Respublikas›n›n ali tahsil müesseselerinin Avrupa ali t?hsil mekan›na integrasiyas› ile
ba¤l› baz› tedbirler hakk›nda” kararname, “2008–2012 Azerbaycan Respublikas›n›n ali tahsil sisteminde islahatlar
üzere Devlet Program›”, “Ali tahsilin bakalavr pillesi ihtisaslar›n›n siyah›s›” bulunmakta olup bu programlar için
devlet standartlar› haz›rlanm›fl ve yüksekö¤retim kurumlar›nda uygulanmaya bafllanm›flt›r. Azerbaycan e¤itimi için
önemli merhalelerden birisi de E¤itim Kanunu’nun kabul edilmesidir. 5 Eylül 2009 tarihinde «Tahsil hakk›nda
Azerbaycan Respublikas›n›n Kanunu» tasdik olunmufltur (Merdanov, 2010:36). 

E¤itim Harcamalar› ve Azerbaycan Yüksekö¤retimi 
Bilindi¤i gibi e¤itime yap›lan harcamalar fiziksel sermayeye yap›lan yat›r›mlarda oldu¤u gibi, mevcut tüketim-

den vazgeçerek gelecekteki kazançlar› art›rmak amac›yla insan kapitaline, yani fertlerin bilgi ve beceri birikimini
ço¤altmaya yönelik yat›r›mlar fleklinde de¤erlendirilmektedir. Çünkü iktisadi hayatta en önemli üretim faktörü
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olan bireylerin verimliliklerinin ve üretkenliklerinin artmas›nda esas görev e¤itime düflmektedir. Bilginin ve befle-
ri sermayenin temel al›nd›¤› bilgi asr›nda bu önemin daha da artt›¤› görülmektedir (Kareena ve Manoj, 2010:137). 

E¤itimin hem ferdi, hem ictimai, hem de iktisadi boyutunun olmas›, devlet taraf›ndan üretilmesini ve kontrol
edilmesini gerekli k›lmaktad›r. Bilgi toplumu olman›n temel gere¤i olan bilginin üretiminde, özellikle geliflmekte
olan ülkelerde ihtiyaç olan büyük kaynaklar›n karfl›lanmas› bu gereklili¤i art›rmaktad›r (Karaaslan, 2005:37).

E¤itim yat›r›mlar›n›n milli gelir içindeki pay›n›n optimal seviyesi için, belli bir oran üzerinde konsensus sa¤la-
namam›flt›r. Santiago Deklarasyonu’nda (1965) %4’ler tart›fl›l›rken, Tokyo Konferans›’nda (1980) %5 hedef ola-
rak gösterilmifl, Addis Abama Konferans›’nda %6’lara odaklan›l›rken, Uluslararas› 21. Yüzy›l E¤itim Komisyo-
nu’nca (1996) geliflmekte olan ülkelerin %6’lar›n alt›na düflmemesi gerekli görülmüfltür. Ancak uygulamada bu-
gün bile birçok ülkede bu yat›r›mlar›n pay› %6’lar›n alt›nda kalmaktad›r. Mesela birçok Asya ülkesinde bu oran
ortalama %4’lerde iken, baz›lar›nda %2.5’lerdedir. Önemli say›daki ülkede bu oran 1990’dan 2007’ye düflmüfl bu-
lunmaktad›r. Baz› Afrika ülkelerinde bu oran %3.5-3’ler aras›nda de¤iflmektedir (Varghese, 2010:213).

Birleflmifl Milletler Kalk›nma Teflkilat› 1990 y›l›ndan beri ülkelerin geliflmifllik düzeylerini ölçmek için ‹nsani
Geliflme ‹ndeksi (Human Development Indeks-HDI) ad› alt›nda yay›nlar yapmaktad›r. Her y›l yay›nlanan bu ra-
porlarda, bir toplumun gerçek zenginli¤ini yans›tan e¤itim, sa¤l›k, gelir art›fl› ve yaflam beklentisi gibi sa¤l›kl› bir
yaflam ortam›n› ifade eden veriler yeralmaktad›r. Sosyal sahalara, özellikle e¤itim ve sa¤l›k konular›na gösterilen
hassasiyet, bu konulara yap›lan yat›r›mlar Azerbaycan’da olumlu neticelerini göstermektedir.

‹nsani Geliflme ‹ndeksi verileri incelendi¤inde Azerbaycan’›n bölgesinde sürekli inkiflaf eden bir ülke oldu¤u
görülmektedir. Tablo 1’de görüldü¤ü gibi ‹nsani Geliflim Endeksi'nde (HDI) 169 ülke aras›nda 2009’da 86. s›ra-
da yeralan Azerbaycan 2010’da 67. s›raya yükselmifltir. 

Birleflmifl Milletler’in ‹nsani Geliflme Raporu’na göre 132 ülkenin e¤itim harcamalar›n›n milli gelir içindeki
pay›n›n a¤›rl›kl› ortalamas› %4.9 iken, Küba, Vanuatu, Lesotho gibi ülkelerde %10’nun üzerinde, Yemen, Brunei,
Mongalistan gibi ülkelerde %9’larda, Danimarka, Guyana, Malezya’da %8’lerde, Amerika, ‹ngiltere, Fransa, ‹s-
viçre, Meksika gibi ülkelerde %5’in biraz üzerinde, ‹ran, ‹talya, Umman, Almanya ‹spanya, Honkong’da %4’lerin
üzerinde, Rusya, Japonya, Türkiye, Romanya’da %3.5’lerde, Ermenistan, Azerbaycan, K›rg›zistan, Kazakistan’da
%3’lerde, listenin sonunda bulunan Pakistan, Birleflik Arap Emirlikler, Endenozya, Ekvator gibi ülkelerde %1’ler
seviyesinde seyretmektedir (www.nationmaster.com: 10.04.2011).

Azerbaycan’da 2010 y›l›nda e¤itime ayr›lan kaynak 1.276 milyar manat olmufltur. Bu rakam 2009 bütçesine nis-
peten 129 milyon manat daha fazlad›r (%10.0). 2011 y›l› için e¤itime ayr›lan miktar 1.338 milyar manat olarak na-
zarda tutulmufltur ki, bu da geçen y›la nispeten 61.3 milyon manat daha çoktur (Tablo 2). Ö¤renci bafl›na düflen
y›ll›k harcama Tablo 3’de gösterilmifltir. 

E¤itim yat›r›mlar› için Cumhurbaflkanl›¤› Fonu’ndan ayr›lan miktar 2010 y›l›nda 80,4 milyon manat olup, bu mik-
tar 2009 y›l›na k›yasla 6.7 milyon manat daha fazla miktarda gerçekleflmifltir. E¤itim Bakan› taraf›ndan verilen bilgi-
ye göre 2011 y›l›nda yat›r›mlar için ayr›lan miktar 86,3 milyon manat olarak planlanmaktad›r (Merdanov, 2011:42).

Tablo 1: ‹nsani geliflme göstergeleri aç›s›ndan Azerbaycan ülke profili.

Sa¤l›k Ortalama yaflam süresi: 70.8
E¤itim Ortalama e¤itim süresi: 10.2
Gelir Kifli bafl›na düflen gelir seviyesi SGP: 9800 dolar
Eflitsizlik Gelir da¤›l›m› eflitsizli¤i: 0.614
Yoksulluk Çok boyutlu yoksulluk endeksi (k büyük veya 3 eflit): 0.021
Cinsiyet Cinsiyet eflitsizli¤i endeksi, de¤er: 0.553
Sürdürülebilirlik Düzeltilmifl net tasarruf (GSMH %'si): -0.1
‹nsan güvenli¤i Ülke kökenine göre mülteciler (bin): 16.3
Bileflik endeksi HDI de¤eri: 0.713
‹nsani geliflme endeksi Derece: 67

Kaynak: UNDP, 2010
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Azerbaycan Yüksekö¤retim Sistemi ve Qafqaz Üniversitesi  
Azerbaycan yüksekö¤retim kurumlar›na lisans ve yüksek lisans seviyesinde ö¤renci al›m› devlet taraf›ndan ku-

rulmufl olan TQDK (Talebe Qabulu Devlet Komisyonu) taraf›ndan hayata geçirilmektedir. Bu kurum taraf›ndan
yap›lan merkezi s›nav ile ö¤renciler üniversiteye yerleflmektedir. fiekil 1’de 1992-2010 y›llar› aras›nda üniversite
s›nav›na baflvuran ö¤renciler ve s›nav neticesinde bir yüksekö¤retim kurumuna yerlefltirilmifl ö¤renci say›s› aras›n-
daki k›yaslama mevcuttur. Buradan görülece¤i üzere y›llara göre üniversitede okumak isteyen gençlerin say›s›nda-
ki art›fla ra¤men yüksekö¤retim kurumlar›n›n kontenjanlar›nda önemli ölçüde de¤ifliklik olmam›flt›r. 

2010–2011 döneminde s›nava giren ö¤rencilerden sadece %26.19’u üniversiteye girebilmifltir. Bunlardan
%33.58’i devlet bursu (%32.60 devlet, %0.98 özel üniversiteler) ile ö¤renim görmeye hak kazanan ö¤rencilerdir.
Kendi imkânlar›yla e¤itim alacak ö¤renciler ise %66.42 (%56.18 devlet, %10.24 özel üniversiteler) olmufltur
(TQDK, 2010:31). 

Tablo 2: Azerbaycan’da e¤itim harcamalar›n›n devlet bütçesi içerisindeki yeri.

2010 y›l› 2011 y›l› (Planlanan)
(1000 azn) (%) (1000 azn) (%)

Umumi bütçe 12,275.300 12,748.300
E¤itim harcamalar› 1,276.900 10.4 1,338.163 10.5

Kaynak: Merdanov, 2011:42

Tablo 3: Azerbaycan’da ö¤renci bafl›na düflen y›ll›k harcama.

Ö¤renci bafl›na düflen y›ll›k harcama (AZN)
2008 2009 2010

Okul öncesi e¤itim 703 810 816
‹lkö¤retim 420 545 550
Mesleki orta ö¤retim 943 1,108 1,133
Genel orta ö¤retim 566 741 750
Yüksekö¤retim 986 1,358 1,548
Yüksekö¤retim (Devlet burslu) - - 1,700

Kaynak: Merdanov, 2011:43
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Günümüz itibar›yla Azerbaycan’da 51 adet yüksekö¤retim kurumu faaliyet göstermektedir. Tablo 4’te Devlet
ve Özel üniversitelerin say›s›, bu kurumlarda okuyan ö¤renciler ve faaliyet gösteren akademik personel ile ilgili
bilgiler verilmifltir. 

Azerbaycan’da 2010–2011 E¤itim dönemi itibar›yla e¤itim almakta olan yabanc› ö¤renci say›s› 6173 adettir. Bu
ö¤renciler aras›nda en yüksek oran› %56 ile Türkiye vatandafllar› oluflturmaktad›r. Di¤er ülkeler s›ras›yla %22
‹ran, %4 Çin, %3 Türkmenistan ve Rusya, %2 Pakistan ve Irak, %8 ise di¤er milletlere aittir (Merdanov,
2011:344).

Azerbaycan’da tahsil alan yabanc› ö¤renci say›s› en yüksek rakama 7,150 ö¤renci ile 2008–2009 döneminde
ulaflm›flt›r. 2002 y›l›nda 1864 olan yabanc› ö¤renci say›s›, 2010–2011 e¤itim dönemi itibar›yla 6,173 olarak gerçek-
leflmifltir (Merdanov, 2011:342). Son y›llarda artan rekabet ve alternatif e¤itim imkânlar› Azerbaycan üniversitele-
rinde e¤itim alan yabanc› ö¤renci say›s›n›n düflmesine sebep olmufltur.

Azerbaycanl› ö¤rencilerin yurtd›fl›nda e¤itim görmek üzere tercih ettikleri yollar çeflitlidir. Bunlardan en fazla
olan› kendi imkânlar›yla dünyan›n farkl› ülkelerinde e¤itim alanlard›r ki E¤itim Bakanl›¤› verilerine göre bu say›
on binden fazlad›r. ‹kinci olarak kullan›lan imkân Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerin Azerbaycan için ay›rd›klar›
kontenjanlard›r ki, bu kontenjanlar sayesinde 816 Azerbaycan vatandafl› belirtilen ülkelerde lisans, yüksek lisans,
doktora, t›pta uzmanl›k vb. sahalarda yüksekö¤renim almak üzere yurtd›fl›na ç›km›flt›r. Üçüncü yol ise Azerbaycan
Devleti taraf›ndan uygulanan “2007–2015 y›llar› aras›nda Azerbaycan Gençlerinin Yurtd›fl›nda E¤itim Görmeleri
için Devlet Program›” çerçevesinde farkl› ülkelerde e¤itim gören ö¤rencilerdir ki bunlar›n say›s› 2010 y›l› itiba-
r›yla 712 rakam›na ulaflm›flt›r (Merdanov, 2010:203-204).

Yurtd›fl›nda e¤itim alan Azerbancanl› talebelerin 2010 y›l› içerisinde Azerbaycan Milli E¤itim Bakanl›¤›na dip-
lomalar›n›n tan›nmas› için yapt›klar› baflvuru say›s› 1,060 adettir. Bu ö¤rencilerin büyük ekseriyeti Türkiye ve Ba-
¤›ms›z Devletler Toplulu¤u ülkelerinde e¤itim alm›fllard›r. Di¤er bir k›sm› ise Avrupa, Amerika, Asya ve Arap ül-
kelerinde yüksekö¤retim e¤itimi alanlard›r. Denklik baflvurusu kabul edilmeyen ö¤rencilerden 37 tanesi Rusya Fe-
derasyonu, 23 tanesi Gürcistan, 3 adedi Ukrayna, 2 adedi ABD ve 1 adedi Kazakistan’da e¤itim görenlerdir (Mer-
danov, 2011:361-362).

2010 y›l›nda E¤itim Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde Akreditasyon fiube-
si kurulmufltur. 2010 y›l›nda 15 yüksekö¤retim kurumu akredite sürecinden geçmifl ve befl y›l için lisanslar› yeni-
lenerek faaliyetlerini devam ettirmelerine izin verilmifltir (Merdanov, 2011:329).

10 fiubat 2010 tarihinde Azerbaycan Cumhurbaflkan› taraf›ndan imzalanarak uygulanmaya bafllanan “Yükse-
kö¤retim Kurumlar›nda Yeni Maliye Sistemi” yüksekö¤retim alan›nda at›lm›fl önemli ad›mlardan biri olmufltur.
Buna göre 2010–2011 e¤itim döneminden bafllayarak devlet, belirlenen branfllarda puan ve tercih s›ralamas›na gö-
re seçilen ö¤rencilerin ö¤renim masraflar›n› üstlenmifltir. Bu tarihe kadar bu imkân sadece devlet kurumlar›na ta-
n›n›rken bu karar ile özel üniversitelerde devlet burslu ö¤renci alma imkân›na kavuflmufltur. Devlet ve özel üni-
versitelerin beraberce ifltirak ettikleri bu yar›fl, ilerleyen y›llarda artan rekabet ile hem e¤itim kalitesinin yükselme-
sini netice verecek, hem de baflar›l› talebeler için daha genifl bir tercih imkân› sa¤layacakt›r.

Tablo 4: Azerbaycan’da bulunan devlet ve özel üniversiteler.

Devlet Üniversiteleri 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Kurum say›s› 35 37 36
Ö¤renci say›s› 112,730 117,934 120,488
Akademik kadro 12,655 12,813 13,161

Özel Üniversiteler 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Kurum say›s› 15 16 15 
Ö¤renci say›s› 23,857 21,260 19,588
Akademik kadro 2,168 2,120 1,839

Kaynak: Merdanov, 2010:187
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2010–2011 döneminde Devlet Bursu ile Ö¤renci Okutma Program›’na ülkede faaliyet gösteren 51 yüksekö¤-
retim kurumundan 35 tanesi ifltirak etmifltir. Bu kurumlar›n 27’si devlet üniversitesi, 8’i ise özel üniversitedir
(Merdanov, 2011:298). 2010 y›l› yerlefltirme s›nav› neticelerine göre Qafqaz, Hazar, Garb ve Azerbaycan üniver-
siteleri haricinde di¤er özel üniversiteler bu programda baflar›l› olamam›flt›r. TQDK’nun yay›n organ› olan Abi-
turiyent dergisi bu neticeyi baflar›l› ve s›nava iyi haz›rlanm›fl ö¤renciler taraf›ndan ismi belirtilen dört kurum ha-
ricinde di¤er özel üniversitelerin tercih edilmedi¤i fleklinde yorumlanm›flt›r. Ayn› kaynakta verilen bilgiye göre
özel üniversiteler içerisinde en yüksek netice Qafqaz Üniversitesi’ne aittir. Devlet burslu olarak ö¤renim hakk› ka-
zanan ö¤rencilerden 279’u özel üniversiteleri tercih etmifltir. Bu ö¤rencilerin %91.4’ü Qafqaz Üniversitesi’ni seç-
mifllerdir (TQDK, 2010:125). 

Azerbaycan yüksekö¤retiminde önemli bir yere sahip olan Qafqaz Üniversitesi Türkiyeli yat›r›mc›lar taraf›n-
dan Azerbaycan Tahsil Naz›rl›¤›’n›n karar›yla 1993 y›l›nda e¤itim-ö¤retim faaliyetlerine bafllam›fl ve Bakanlar Ku-
rulu’nun 11 Eylül 1995 tarihli 203 say›l› karar›yla resmiyet kazanm›flt›r. Azerbaycan’da kurulan ilk yabanc› yük-
sekö¤retim kurumu hüviyetine sahip olan Qafqaz Üniversitesi, Türkiye ile Azerbaycan aras›nda bir e¤itim köprü-
sü görevini üstlenmifltir. Üniversitenin kurulufl gayesi; Azerbaycan-Türkiye iflbirli¤inin aktif kat›l›mc›s› olarak her
iki ülkenin bilimsel, pedagojik ve teknik birikimlerini birlefltirerek Azerbaycan’›n, dünya devletleri aras›nda üst dü-
zeyde yer almas› için, bilimsel bak›fl aç›s›na, yerel ve evrensel de¤erlere sahip, uluslararas› standartlarda yüksek e¤i-
timli insanlar yetifltirmektir (Özeren, 2007:98).

Qafqaz Üniversitesi, Azerbaycan E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan “Özel Statülü Pilot E¤itim” uygulamas›na izin ve-
rilen ilk yüksekö¤renim kurumudur. Bu çerçevede e¤itim programlar› Türkiye ve Bat› ülkelerindeki üniversiteler esas
al›narak haz›rlanm›fl ve Azerbaycan’da ilk defa “kredili ders geçme sistemi” uygulanm›flt›r (Saniç, 2008:1).

Qafqaz Üniversitesi, Azerbaycan yüksekö¤retim alan›nda önemli bir yere sahiptir. Bu durum Azerbaycan E¤i-
tim Bakan› Misir Merdanov taraf›ndan “Qafqaz Üniversitesindeki e¤itim ve ö¤retim sürecini ö¤reniyor, takip edi-
yor ve di¤er üniversitelerimize örnek olarak görüyoruz” sözleriyle ifade edilmektedir. Üniversitede Mühendislik,
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler, Hukuk ve E¤itim olmak üzere dört fakülte bünyesinde faaliyet gösteren 22 bölümde li-
sans e¤itimi verilmektedir. Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise 15 anabilim dal›nda yüksek lisans e¤i-
timi, 2 anabilim dal›nda MBA program› ve 7 alanda doktora e¤itimi verilmektedir. Üniversiteyle ilgili bilgiler
Tablo 5’te görülmektedir. E¤itim dili ‹ngilizce, Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesidir. ‹ngilizce e¤itim ve-
ren bölümlerde e¤itim süresi bir y›l haz›rl›k olmak üzere befl y›l, Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi’nde e¤itim ve-
ren bölümlerde ise 4 y›ld›r (Rapor, 2011:2).

Qafqaz Üniversitesi, Azerbaycan ÖSYM tespitlerine göre, Azerbaycan’da ÖSS s›navlar›n›n yap›ld›¤› 1996’dan
günümüze en çok tercih edilen özel üniversitedir. Ö¤renci Yerlefltirme Merkezi taraf›ndan en fazla devlet burslu
ö¤renci gönderilen özel üniversitedir. Qafqaz Üniversitesi, 2010 y›l› s›nav›nda ö¤renci tercih etme s›ralamas›na
göre özel üniversiteler aras›nda 1. s›rada, tüm üniversiteler aras›nda 3. s›radad›r. TQDK istatistiklerine göre 2010
y›l› s›nav›nda 181 ö¤renci 600 ve daha yüksek puan ile (tam puan 700) Qafqaz Üniversitesine girmifltir. En yük-
sek puan alan ö¤rencilere verilen Cumhurbaflkanl›¤› Bursu’nu kazanan 25 ö¤renci, Qafqaz Üniversitesini tercih
etmifltir (TQDK, 2010:22).

Tablo 5: Azerbaycan Özel Qafqaz Üniversitesi.

Ö¤renci Say›s› Lisans Yüksek lisans Doktora Toplam

K›z ö¤renci say›s› 726 90 13 829
Erkek Ö¤renci Say›s› 1,453 239 21 1,713
Toplam 2,179 329 34 2,542

Milliyetlere göre Azerbaycan Türkiye Di¤er Toplam

Ö¤retim eleman› say›s› 183 36 4 223
‹dari personel say›s› 140 9 3 152
Ö¤renci say›s› 2,182 308 52 2,542

Kaynak: Rapor, 2011:1
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‹lk olarak 1998 y›l›nda mezun veren üniversite, bugüne kadar 2332 Lisans; 226 Yüksek Lisans; 2 Doktora ol-
mak üzere 2560 mezun vermifltir. Hâlihaz›rda mezunlar›n %87’si çal›flmaktad›r. Mezunlar›n 336’s› Azerbaycan d›-
fl›nda; Türkiye, Rusya, Amerika, Almanya baflta olmak üzere 46 farkl› ülkede çal›flmakta ya da e¤itimini devam
ettirmektedir (Rapor, 2011: 2). 

Son befl y›lda Qafqaz Üniversitesi 22 uluslararas› bilimsel konferansa ev sahipli¤i yapm›fl, ö¤retim elemanlar›
taraf›ndan 21 monografi yay›nlanm›fl ve 500’ün üzerinde bilimsel yay›n yap›lm›flt›r. Qafqaz Üniversitesi dünyan›n
17 farkl› ülkesinde faaliyet gösteren 35 üniversite ile iflbirli¤i anlaflmas› yapm›flt›r (Rapor, 2011:3). 

Qafqaz Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olma hedefini benimsemifl ve bu istikamette tüm birimlerinde Stra-
tejik Plan çal›flmas› yapt›rm›flt›r. Kalite çal›flmalar›n› ‹SO 9000 ve Bologna Süreci çerçevesinde sürdürmektedir.
Bunlar aras›nda ö¤renci ve personelin yönetime kat›l›m›, bilgi paylafl›m›, Özde¤erlendirme yap›lmas›, birimlerin ka-
lite/performans göstergelerinin ölçülmesi, tüm birimlerde müflteri memnuniyet anketleri uygulanmas› (ö¤renci,
ders de¤erlendirme ve iç müflteri anketi), iç ve d›fl denetim yapmak ve yapt›rmak say›labilir. Ö¤renci ve personel
otomasyon sistemi, WEB sayfas›n›n güncel tutulmas› ile h›zl›, fleffaf ve güvenilir bilgi paylafl›m› sa¤lanmaktad›r.

Üniversitede Bologna Süreci çerçevesinde derslerin ö¤renim ç›kt›lar›n› belirlenmesi, ders bilgi paketinin ha-
z›rlanmas›, ECTS hesaplanmas› ve ders müfredatlar›n›n revize edilmesi gibi faaliyetler yerine getirilmifltir. Mobi-
litenin artmas› ve birçok üniversite ile kurulmufl iflbirlikleri sayesinde Amerika ve Avrupa üniversiteleri ile lisans
ve yüksek lisans seviyesinde ikili diploma programlar› aç›lm›fl, ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›n›n de¤iflimi hayata
geçirilmifltir. 

Akademik ve Sosyal Dan›flmanl›k sistemiyle ö¤rencilerin ders kay›tlar›n›n yap›lmas›, baflar› durumlar›n›n takip
edilmesi, Üniversite-Aile iflbirli¤i programlar› çerçevesinde ailelerin ziyaret edilmesi ve veli toplant›lar› teflkil edil-
mesi vb. faaliyetler bu co¤rafyada yenilik olarak görülmektedir 

Kariyer Planlama ve Sürekli Geliflim Merkeziyle üniversite ifl dünyas› aras›nda iflbirli¤i imkânlar› artt›r›larak
staj, proje ortakl›¤›, seminerler, sponsorluklar, kariyer günleri gibi faaliyetler ö¤rencilerin okuduklar› dönemde
pratik bilgiyle tan›flmalar› ve mezun olduklar›nda daha kolay ve tecrübe sahibi olarak ifle yerleflmeleri sa¤lanmak-
tad›r.

Günümüzde Azerbaycan’da üniversitelerin kent d›fl›na tafl›nmas› ve kampus fleklinde planlanmas› gündeme
gelmektedir. Bunun sebebi üniversitelerin büyük ço¤unlu¤unun Bakü’de yerleflmifl olmas›, flehir içinde yer azl›¤›
ve fiyatlar›n yüksekli¤i sebebiyle yeni binalarla büyümelerinin zorlu¤udur. Bu nedenle Qafqaz Üniversitesi mo-
dern kampusu ile bu sahada örnek olmaktad›r.

Hulasa, Qafqaz Üniversitesi Türkiye ve dünya tecrübesini Azerbaycan kanunlar›na ve ihtiyaçlar›na uygunlafl-
t›rarak Azerbaycan’a getirmekte di¤er taraftan yetifltirdi¤i talebelerle Azerbaycan insan›na ait, bilgi, kültür ve tec-
rübeyi Amerika, Avrupa, Türkiye ve pek çok ülkeye tafl›maktad›r.

Azerbaycan Yüksekö¤retiminde Bafll›ca Sorunlar
Yüksekö¤retim sistemi, köklerini eski Sovyet sisteminde bulan merkeziyetçi bir yap›da olup, kurumlar›n fark-

l›laflmas›na fazla imkân vermemifltir. Yeni E¤itim Kanunu ve Bologna sürecinin getirdi¤i yap›lanma ile bu konu-
da yenilikler ve geliflmeler yaflanmaktad›r.

Yüksekö¤retimde okumak isteyen ö¤renci say›s› ile kontenjanlar aras›nda önemli farklar oldu¤undan genç nüfu-
sun belli k›sm› üniversite okuyamama veya istedi¤i branflta yüksekö¤renim görememe s›k›nt›s› ile karfl›laflmaktad›r. 

Ba¤›ms›zl›k sonras› geçifl sürecinde, üniversitelerde bilgiye dayal› rekabet sisteminin yoklu¤u, liyakat›n yerini
baflka faktörlerin almas› nedeniyle yüksekö¤retim sistemi y›llarca kendini gelifltirememifltir.

Yüksekö¤retimde okullaflma oran›n›n düflüklü¤ü ve ö¤retim eleman› eksikli¤i devam ederken, hem gerekli
planlamalar›n yap›lamamas› hem de¤iflik sosyoekonomik nedenlerle akademisyen olma iste¤inin geliflememesi ne-
deniyle üniversiteler y›llarca imkans›zl›klar içinde varl›klar›n› sürdürmeye çal›flm›fllard›r.

Üniversiteler topluma ve toplumsal sorunlara fazla duyarl› olamam›fllar, üniversite-ifl dünyas› iliflkileri geliflti-
rilememifltir. Bu konuda yeni planlar, devlet programlar› ve üniversitelerin de¤iflik giriflimleri devam etmektedir.

Üniversite programlar›, ifl dünyas›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde haz›rlanmad›¤›ndan y›llarca yüksek ifl-
sizlik rakamlar›na ra¤men kalifiye eleman yoklu¤u kendini hissettirmifltir. Mevcut durumda çok h›zl› geliflen ifl
dünyas›n›n ihtiyaçlar›na cevap verememe problemi eskisi kadar olmasa da devam etmektedir.
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Bilgi toplumu olman›n gerektirdi¤i niteliklerden uzak olma, bilgi temelli ekonomik rekabetin oluflumunda
yüksekö¤retim kurumlar›n›n yetersiz oldu¤u ve gerekli katk›y› sa¤layamad›klar› görülmektedir. Gerek bilimsel en-
deksli yay›nlar›n yetersizli¤i, gerekse patent, lisanslama ve teknoloji transferi konular›ndaki yetersizlik bunun so-
nucu olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Akademisyenlerin gerek pedogojik ve bilimsel yetersizli¤i, gerek performans de¤erlendirme ve ölçme kriterle-
rine ba¤lanmamas›, gerek rehavetten uzaklaflt›r›c› motivasyon ve ödüllendirme mekanizmas›na sahip olamamas›,
gerekse maafl ve ücretlerindeki yetersizlik nedeniyle bilimsel geliflme, gelifltirme konular›nda önemli zorluklar ya-
flanmaktad›r.

Ayr›ca üniversitelerde önemli altyap› yetersizli¤i devam etmektedir. Kütüphanelerin, bilgi ifllem bölümlerinin,
teknik donan›mlar›n, laboratuvarlar›n, kültürel ve sportif imkanlar›n yetersizli¤i kendini göstermektedir. 

Sonuç ve Öneriler
Üniversiteler dünyan›n birçok yerinde gerekli bilgileri üreterek, analiz edip yorumlayarak ilgili çevrelerle pay-

laflmaktad›rlar. Devlet yöneticilerine, genç nesillere, ifl dünyas›na, ihtiyac› olan herkese do¤ru, sa¤l›kl› çözüm öne-
rileri sunmaktad›rlar. Dolay›s›yla ülkelerin sa¤l›ktan e¤itime, ekolojiden üretime, ekonomik rekabetten uluslara-
ras› iliflkilere, güvenlikten savunmaya, k›saca her konuda ihtiyaçlar› olan do¤ru geliflim formülü üniversitelerin ka-
liteleri ile ba¤lant›l› bir yap› oluflturmaktad›r. 

Üniversitelerin kendilerinden beklenen sorumluluklar› yerine getirebilmeleri için gerekli altyap›lar› olufltur-
malar›, akademik kadrolar› sa¤lamalar›, de¤iflimlere ve yeniliklere zaman›nda uyum sa¤lamalar› gerekmektedir.
Ancak küreselleflmenin getirdi¤i h›zl› de¤iflimlere (teknolojik, demografik, kültürel vs) uyum sa¤lamak mevcut im-
kanlarla kolay olmamaktad›r. Ayr›ca ülke veya bölge flartlar›n›n getirdi¤i yetersizliklerle bu zorluklar daha da art-
maktad›r. Bu da üniversitelerin bireysel veya kollektif olarak çözüm aray›fllar›n› sürdürmelerine, bu konuda yap›-
lacak ifllerin devletler seviyesinde önem verilmesine neden olmaktad›r. 

Azerbaycan yüksekö¤retimi de global zorluklar›n yan›nda; üniversite say›s›n›n yetersizli¤i, girifl sisteminin f›r-
sat eflitli¤i sa¤layamamas›, üniversitelerin merkeziyetçili¤i, akademik imkanlar›n yetersizli¤i, ifl dünyas›n›n ihtiyaç-
lar›na gerekli cevab› verememesi, kalite farkl›l›klar›n›n olmas›, bilimsel üretimin zay›fl›¤›, rekabet eksikli¤i, alyap›
yetersizli¤i, kütüphanelerin imkans›zl›¤›, derslerin ifllenifllerindeki zay›fl›k, kültürel ve sportif faaliyetlerdeki yeter-
sizlikler gibi s›k›nt›lar› bulunmaktad›r.

Bu zorluklar gelece¤e yönelik tutarl› ve sürdürülebilir politikalarla çözülmeye çal›fl›lmaktad›r. Devlet hem
uluslararas› geliflmeleri yak›ndan takip etmeye, hem ülke içindeki yetersizlikleri çözmeye çal›flmaktad›r. Buna gö-
re Bologna süreci ile ilgili ciddi yap›sal de¤iflimler yaflan›rken, yeni e¤itim kanunlar› ve e¤itim programlar› yap›l-
makta, baflar›l› insanlar›n devlet imkanlar›ndan faydalanarak gerek yurtiçi gerekse yurtd›fl› üniversitelerde paras›z
okumas› f›rsatlar› oluflturulmakta, e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin vergiden muaf olmas› düflünülürken, devletçe
desteklenme yollar› aranmaktad›r. Yaflam boyu ö¤renme anlay›fl› oluflturulmaya, gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
Genç ve dinamik nüfus avantaj› ile nitelikli e¤itim-ö¤retim avantaj›n› yakalama yolunda ilerlemeye çal›flan Azer-
baycan’da, gerek insan kaynaklar›, gerekse sosyal ve siyasal geliflimler ad›na üniversitelerden beklentiler artarak de-
vam etmektedir. 

Ülkede bulunan devlet ve özel üniversiteler aras›nda önemli bir yer edinmifl Qafqaz Üniversitesi, yeni tekno-
loji ve e¤itim ö¤retim metotlar›n› kullanmas›, ülkede ilk defa kredili sistemin tatbiki, Bologna sürecine uyum ça-
l›flmalar›, üniversite ifl dünyas› iflbirli¤i, müflteri memnuniyetini merkez alan kalite yönetim anlay›fl›, modern kam-
pusu, mezunlar›n›n tamam›na yak›n›n›n ifl sahibi olmas›, uluslararas› iflbirlikleri ve bilimsel konularda yap›lan ba-
flar›l› çal›flmalar›yla Azerbaycan’›n h›zla geliflmesi sürecine önemli katk›da bulunabilecek bir konumdad›r. 
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Abstract

The values, reproduced with the phenomenon of globalization  has led significant changes in some orientations
of higher education institutions in the world as well as in Turkey. In compliance with the increase in the number
of universities and dramatic changes in demand, the education concept has diversified. As a result of this trend,
the higher education institutions struggle to differentiate themselves from their competitors. As long as the edu-
cational opportunities varied, the decision making process for the students has become more complex. Therefore,
prospective students have started to examine all alternatives in a detailed way among competing universities before
making their final decisions. In this study,  the effects of branding in the Foundation Universities in ‹zmir and
how this approach perceived and interpreted by both current and prospective students has been investigated. On
the basis of Aaker’s (1997) brand personality scale, two different types of survey  prepared and applied to 200 stu-
dents in total. One survey is implemented to the current students of one foundation univesity in Izmir in order to
reveal students’ perceptions of university image, education satisfaction and Foundation University satisfaction.
The other one is implemented to prospective students in three private institutions in order to understand their
Foundation University Perceptions and Expectations. According to the results; honesty, leader and femininity fac-
tors have positive impact on expectations while honesyt, leader,ruggedness and extraordinary factors have positive
impact on the satisfaction of existing students. The prospective students’ expectations and perceptions have been
explained by honesty, modernnes, leader and sophisticated factors. As seen, the existing and prospective students
have different perceptions of Foundations Universities. If it’s expected to lead the existing perceptions of both
current and prospective students, differences should take into consideration and build desired image.
Key words: Branding, brand personality, foundation universities, competition.

Introduction
The complexity and ambiguity of today’s globalized, rapidly changing and developing world makes it difficult to
exist in every sector. This dynamic and changing environment effects not only business but also higher education
sector. In this blurred picture, it’s hard to see the focal point of events and push the right button. The most impor-
tant factors that determine the future of the higher education sector depends on how they manage change suc-
cessfully and how well prepared they’re. Due to this reason, from now on, universities should be something more
than just providing education to the scholars. They should incorporate innovativeness and put forward their core
competences  in order to gain competitive advantage.

As seen today, there are no major differences between products or services. Everyone is using the same tech-
nology in order to produce goods or provide services and information was never as accesible as today. Meanwhile,
the consumers are more conscious than ever before; while they are solicitous to purchase best product/service,
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they prefer brands that can communicate with them better and arouse a feeling . Therefore, brand and branding
become crucial concepts that should be considered precisely.

In this study,  creation of the brand for higher education intstitutions and the effects of branding on the
Foundation Universities in ‹zmir and how branding  approach perceived and interpreted by both current and
prospective students has been investigated through brand personality traits. As Aaker (1996) points out, brand per-
sonality as one of the core dimensions of the brand identity and perhaps as the  closest variable to the consumers’
decision making process on buying. At this point,when think about students as consumers, their decision making
process is very sensitive to multiple components. This sensivity arise from not only the nature of the higher edu-
cation concept but also the dramatic changes and improvements both domestic and international. 

Immaterial and perishable  nature of service sector makes difficult for customers to make their choices among
vast services. Therefore, brands help consumers to feel more safe in their choices.  Branding increases the value
of the service and help consumers to form a basis for their choices. If service sector considered as not beeing tan-
gible, visible or having physical characteristics that can be valued, then the significance of branding concept could
be understand better. As Kornberger (2010, xiii) points out, “brands become an organization’s lifeline to the external
environment. As such, they fundamentally challenge how we think about the identity of organizations, their culture and their
capacity to innovate. Branding becomes a new management framework that turns old wisdoms upside down by conceptualiz-
ing the organization from the outside in”. 

Literature Review
Branding
According to Aaker (1991, 7) brand is a distinguish name and/or symbol (such as logo,trademark or package
design) intended to identify the goods or services of either one seller or a group of sellers, and to differentiate
those goods or services from those of competitors. Kapferer (1994, 9) pointed out that “branding is much more than
the naming per se or the creation of an external indication that the product or service has received an organization’s imprint
or its mark”. The common themes are that a brand is more than just a combination of a name, a design, a sym-
bol or other features that differentiate a good or a service from others (Dibb 1997, 201). Thus, an important goal
of branding is to create strong emotional ties with consumers and thereby satisfy functional as well as symbolic
needs (Park et al., 1986). So maybe it is possible to say branding means provide functionality and create meaning
in a way.  According to Bulotaite (2003) “a brand is nothing more than the total impression of images, emotions, experi-
ences and facts that an organization has created in public mind”.

Branding is not simply a collection of new business tools or a mere reflection of cultural change in society at large.
Rather,  it is a new kind of thinking that has deeply infiltrated the way we manage organization and markets, pro-
duction and consumption. The new logic of branding puts markets and mindsets first and ensures that internal oper-
ations follow their demands. Brands become an organization’s lifeline to the world (Kornberger, 2010:22). 

Brand Personality
Aaker (1997) defined brand personality as the set of human characteristics that consumers associate with a brand. In
this manner, attention to the emotional and symbolic, pseudo human personality aspects of a brand provides a con-
sumer with additional reasons beyond utilitarian or functional characteristics, to connect with a brand (Keller,
2008:54-55). Critically, to the extent that brands develop unique personalities, they can be differentiated in the con-
sumers’ minds and accordingly choice preferences can be affected (Freling and Forbes, 2005; Crask and Laskey, 1990).

According to theories of animism, brands too can have their own personality. Indeed human beings feel the
need to personify objects in order to help their interactions with the intangible world (Louis&Lombart, 2010). All
contacts, whether direct or indirect, that consumers have with a brand generate and impact the perceptions of the
brand personality traits (Plummer, 1984). According to Caprara et al. (2001), personality is a valid metaphor for
brands whose latent idea is that a consumer grows affinities towards brands based on his personality. A consumer
can thus identify himself in relationship to a brand based on the adequacy between his own personality and that
ascribed to the brand.  

In an analogous study, Govers and Schoormans (2005) found that the realization of product-personality congru-
ence positively affected consumer preference and they pointed out  consumers may have their own preference for
the brand and product in compliance with their brand personality and personality traits or their own concepts.
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Freling and Forbes (2005) found  that brand personality positively affects product evaluations and purchase inten-
tions. Brand personality has a great influence on choice, where consumers treat the personality of the brand as a
reflection and an extension of their own personalities (Schiffman and Kanuk, 2004).  A number of personality traits
can characterise a brand in a similar way that they characterise individuals (Plummer, 1985), and businesses may mar-
ket these traits in a manner to suit the needs of customers, particularly to those with similar personalities to the brand. 

Consequently, a range of arguments indicates that brand personality provides a mechanism for marketers to dis-
tinguish or differentiate products and services. Further, since brand personality appears to be less imitable than other
product attributes, the dimension of brand personality may yield a more sustainable competitive advantage (Ang and
Lim, 2006). Using brand personality can help; better understanding of characteristics of the brand, contributes the
differentation of brand identity, playing guidance role in communication activities, creates brand equity.

Although the work of Aaker inspired the majority of the research on brand personality, some researchers come
up with different criticism about it. Some authors think that brand personality definition covers not only person-
ality but also several other characteristics such as age, gender and so forth (Azoulay & Kapferer, 2003; Bosnjak,
Bochmann, & Hufschmidt, 2007). Austin et al. (2003) concern the non –generalizability of the factor structure for
analyses at the respondent level (for a specific brand or within a specific product category). A third criticism relates
to the non-replicability of the five factors  cross-culturally (Azoulay & Kapferer, 2003). Besides this shortcoming
led several researchers  to construct a country-specific brand personality scale. Some researchers are in a struggle
for developing new personality scales in order to eliminate mentioned shortcomings. For instance, Geuens et al.
(2009) have developed a new brand personality measure that is consist of five dimensions (responsibility, activity,
aggressiveness, siplicity and emotionality). They have proved that the dimensions are reliable and valid and that the
scale can be used for studies across different competitors  within a specific product category, for studies on an indi-
vidual brand level and for cross-cultural studies. 

The Importance of Branding for  Higher Education Institutions

Marketing theories and concepts, which have been effective in business, are gradually now being applied by many
universities  with the purpose to gain competitive advantage (Hemsley - Brown & Oplatka, 2006; Temple &
Shattock, 2007). Branding is maybe one of the most applied marketing concept within higher education institu-
tions. A new vocabulary such as branding, corporate communication, identity, and reputation has emerged in aca-
demia, making higher education organizations more aware of the link between what they ‘‘stand for’’ in terms of
values and characteristics, and how they are perceived (Waeraas & Solbakk, 2008). Bennett and Ali-Choudhury
(2009) characterised a university’s brand as ‘a manifestation of the institution’s features that distinguish it from others,
reflect its capacity to satisfy students’ needs, engender trust in its ability to deliver a certain type and level of higher educa-
tion, and help potential recruits to make wise enrolment decisions’.

Soutar and Turner (2002) report that course, academic reputation, campus atmosphere, type of institution
(age), proximity to home, family recommendations, acquaintances (friends studying) would help students in the
decision making processes, and stress that some factors will be more important than others. It’s for sure that deci-
sion making process for prospective students is very complex and they are more conscious than ever before. They
are aware of their options and would like to find best option for themselves instead of being satisfied with less.
Arguably, the intangible nature of educational services causes promises to represent particularly important com-
ponents of a university brand (Balmer and Gray 2003) due to the need to emphasise clues associated with physi-
cal evidence of the brand’s values (de Chernatony and Segal-Horn, 2003).

According to Nadiri, Kandampully, and Hussain (2009) higher education institutions are actively seeking to
determine what student expectations and perceptions of the educational service provided. The reason of these
attempts of higher education instutions are obvious. Dizzying speed of the 21st centruy, considerable changes take
place in every field of business as well as in higher education. With the globalization, a significant convergence
between the different educational models cause covert and open competition. The higher education institutions
compel to compete  not only for science but also finding demand, recruiting qualified academic staff and person-
el, creating financial resources for education and research and constituting brand awareness because of the com-
petition in this ambiguous environment, dramatic changes in student typology, development of different systems
in education (Rehber, 2007, 235). That’s why some authors have suggested that the higher education sector has
begun to function like an industry (Gumport 2000), and that the modern university now seems more like a “stake-
holder university” than a “republic of scholars” (Bleiklie and Kogan, 2007).
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Higher education branding is stil an ongoing dispute. Waeraas and Solbakk (2009) point out that many
authors are optimistic, seeing branding as an instrument for improving competitiveness and reputation, whereas
others emphasize that branding is not a rational tool, but just a myth or a symbol that universities use to demon-
strate conformity to their institutional environments. As Temple (2006) suggested that much of what is described
as branding in higher education would be better labelled as reputation management, or even public relation. He
believes that branding, as a route to success, is the illusion. Although there are different approaches to branding
within higher instutition, due to having diverse stakeholders, universities try to interrelate and communicate with
all the parties affected by the existence of a university in order to transmit the right message and image.

Methodology
Objective of the Research

The objective of the this study is to reveal the effects of branding on the Foundation Universities in Izmir and
how branding approach perceived and interpreted by both current and prospective students.

Sample, Data Collection and Measures

As a part of field study, survey was employed as research method based on the structured questionnaire that used
for data collection and random sampling used as sampling technique. There were prepared two different types of
questionnaire for current and prospective students. A-self administered questionnaire was randomly distributed to
108 students attending the chosen Foundation University. After contacting three private institutions’ counsellors,
they have delivered questionnaires in order to apply 110 students who are preparing to university exams. The
counsellors asked to deliver questionnaires to students who attend different preference groups (Turkish-
Mathematics, Science-Mathematics and Language). Of the 218 questionnaires were collected, 18 were incomplete and
the remaining 200 were valid for analysis. It should be noted that, altough the universe is very large and all uni-
versity candidates and the foundation university students in Izmir are the target group, and sample is relatively
few,  this study was devised as a preliminary investigation for the further studies.

Aaker’s (1997) brand personality scale was assesed in order to reveal how it would work for university setting.
Item responses were on a 5-point Likert-type scale ranging from 1=strongly disagree to 5= strongly agree. The
Cronbach’s alfa coefficient for each personality trait exceeded 0.70 and the reliability of the scale in general is 0.94.
In order to measure current students’ satisfaction, Singh’s (1996) job satisfaction items were revised and adapted
to university setting. The current students’ expectation items revised and adapted from previous work of Becker
and Palmér (2009). The reliability of the scales are as follows; higher education expectation scale (Cronbach’s α=
0.89 and item total correlations between 0.61 and 0.78 where the number of items 5), higher education satisfaction scale
(Cronbach’s α= 0.84, item total correlations between 0.65 and 0.81 where the number of items 6), foundation uni-
versity satisfaction scale (Cronbach’s α= 0.88, item total correlations between 0.63 and 0.84 where the number of items
4). For prospective students’ expectations, new scale was developed and the realiability of the scale is; foundation
university expectations  (Cronbach’s α= 0.85, item total correlations between 0.60 and 0.73, where the number of items
4). In order to measure prospevtive students’ foundation university perception, items again revised and adapted
from Becker and Palmér’s (2009) previous work and the reliability of the scale as follow;  (Cronbach’s α= 0.79, item
total correlations between 0.45 and 0.60, where the number of items 5). 

Within the scope of multiple linear regression analysis, seven brand personality factors were appointed as inde-
pendent variables and effects of these factors on dependent variables (expectations, education satisfaction, foundation
university satisfaction are dependent variables for for current students; expectations and perceptions are dependent variables
for prospective students) were investigated. 

Findings
Factor Analysis

Exploratory factor analysis was conducted to obtain the most relevant factor solution for this study. Thirty-nine
items were analysed using principal component extraction with Varimax rotation. The analysis includes seven fac-
tors with eigenvalues higher than 1, which reflect seven personality dimensions for Foundation Universities. All
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traits, which have at least 0.30 loadings on one of the seven factors, are accepted as the determinants of each
dimension. As a result, seven-factor solution explains 33.164 percent of the total variance. 

Table 1: Results of factor analysis.

Pattern Matrix
Component

Variable 1 2 3 4 5 6 7

Down-to-earth .695
Family-oriented .643
Honest .792
Sincere .854
Real .728
Wholesome .673
Original .464
Friendly .568
Hard working .411
Intelligent .530
Technical .543
Corporate .483
Cheerful .379
Trendy .778
Spirited .662
Cool .660
Young .740
Up-to-date .454
Contemporary .524
Good looking .616
Daring .447
Small-town .573
Masculine .633
Tough .775
Rugged .577
Outdoorsy .628
Exciting .646
Imaginative .653
Unique .473
Independet .510
Reliable .471
Secure .450
Successful .570
Leader .470
Confident .677
Upper class .632
Glamorous .537
Charming .716
Smooth .741

Factors defined as;
Factor 1 - Honesty: down-to-earth,  family-oriented, honest, sincere, real, wholesome
Factor 2 - Modernness: cheerful, trendy, spirited, cool, young, up-to-date, contemporary, good looking
Factor 3 -  Leader: independent, reliable, secure, successful, leader, confident, upper class
Factor 4 - Ruggedness: daring, outdoorsy, masculine, tough, rugged, small town 
Factor 5-  Sophisticated : original, friendly, hard working, intelligent, technical, corporate
Factor 6 - Femininity: glamorous, charming, smooth
Factor 7-  Extraordinary :exciting, unique, imaginative



G. Aslan, O. ‹çöz

1769

Regression Results - University

The Relationship Between Factors and Current Students’ Expectations from University 

Current students’ expectations from Foundation University = 3,357 + 0.379*Honesty + 0.210*Leader +
0.160*Femininity

Anova has been used to test overall fit of the model and the test is significant, F(8,91)=6.44, p<.05. Honesty
(β= .38, p=.000 <.05), Leader (β= .21, p=.012), Femininity (β= .21,p=.012 <.05). As it’s seen first, third and sixth
factors have positive impact on current students’ expectations from Foundation University.

R2= .361 and the current students’ expectations from Foundation University is explained by honesty, leader
and femininity factors.

The Relationships Between Factors and Current Students’ Education Satisfaction

Current students’ education satisfaction = 3,100 + 0.333*honesty + 0.225*leader + 0.149*ruggedness +
0.219*extraordinary  

Anova has been used to test overall fit of the model. This test is significant, F(8.91) = 9.50, p<.05. Honesty 
(β= .333, p=.000 <.05), Leader (β= .225, p=.001<.05), Ruggedness (β= .149, p=.012 <.037), Extraordinary (β= .219,
p=.003 <.05). As it’s seen first, third, fourth and seventh factors have positive impact on current students’ educa-
tion satisfaction.

R2= .455 and the current students’ education satisfaction is explained by honesty, leader, ruggedness and
extraordinary factors.  

Table 2: Seven factors coefficients for the current students’ expectations from foundation university regression.

Coefficientsa

Model Unstandardized Standardized 95.0% confidence Collinearity 
coefficients coefficients interval for B statistics

B Std. error Beta t Sig. Lower Upper Tolerance VIF
bound bound

1 (Constant) 3,357 .083 40,457 .000 3,192 3,522

REGR factor score 1 for analysis 1 .379 .071 .448 5,298 .000 .237 .521 .982 1,136

REGR factor score 2 for analysis 1 .089 .089 .086 .946 .337 -.091 .262 .880 1,136

REGR factor score 3 for analysis 1 .210 .082 .228 2,555 .012 .047 .373 .880 1,136

REGR factor score 4 for analysis 1 .127 .086 .135 1,467 .146 -.045 .299 .823 1,214

REGR factor score 5 for analysis 1 .092 .082 .097 1,126 .263 -0.070 .255 .940 1,064

REGR factor score 6 for analysis 1 .160 .077 .178 2,077 .041 .007 .313 .960 1,042

REGR factor score 7 for analysis 1 .130 .089 .139 1,468 .146 -.046 .306 .786 1,272

Table 3: Regression result for current students’ expectations from Foundation University.

Model Summaryb

Model R R square Adjusted R Std. error of the
square estimate

1 .601 .361 .305 .77587
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The Relationship Between Factors and Foundation University Satisfaction

Table 4: Seven factors coefficients for the current students’ education satisfaction regression.

Coefficientsa

Model Unstandardized Standardized 95.0% Collinearity 
coefficients coefficients confidence statistics

interval for B

B Std. Beta t Sig. Lower Upper Tolerance VIF
error bound bound

1 (Constant) 3,100 .068 45,917 .000 2,966 3,234
REGR factor score .333 .058 .447 5,725 .000 .217 .448 .982 1.018
1 for analysis 1
REGR factor score .072 .072 .082 .993 .323 -.072 .215 .880 1,136
2 for analysis 1
REGR factor score .225 .067 .278 3,368 .001 .092 .358 .880 1,136
3 for analysis 1,149
REGR factor score, .149 .070 .181 2,121 .037 .009 .289 .823 1,214
4 for analysis 1
REGR factor score .119 .067 .143 1,787 .077 -.013 .251 .940 1,064
5 for analysis 1
REGR factor score .103 .063 .130 1,643 .104 -.022 .228 .960 1,042
6 for analysis 1
REGR factor score .219 .072 .265 3,042 .003 .076 .362 .786 1,272
7 for analysis 1

Table 5: Regression result for  the current students’ education satisfaction.

Model Summaryb

Model R R square Adjusted R Std. error of the
square estimate

1 .675 .455 .407 .63124

Table 6: Seven factors coefficients for the current students’ Foundation University satisfaction regression.

Coefficientsa

Model Unstandardized Standardized 95.0% confidence Collinearity 
coefficients coefficients interval for B statistics

B Std. error Beta t Sig. Lower Upper Tolerance VIF
bound bound

1 (Constant) 3,185 .072 44,469 .000 3,043 3,327

REGR factor score 1 for analysis 1 .425 .062 .491 6,893 .000 .303 .548 .982 1,018

REGR factor score 2 for analysis 1 .045 .077 .044 .585 .560 -.107 .197 .880 1,136

REGR factor score 3 for analysis 1 .275 .071 .291 3,874 .000 .134 .416 .880 1,136

REGR factor score 4 for analysis 1 .222 .075 .232 2,975 .004 .074 .370 .823 1,214

REGR factor score 5 for analysis 1 .108 .071 .111 1,527 .130 -.032 .248 .940 1,064

REGR factor score 6 for analysis 1 .144 .067 .156 2,170 .033 .012 .276 .960 1,042

REGR factor score 7 for analysis 1 .284 .076 .296 3,712 .000 .132 .436 .786 1,272
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Foundation University satisfaction = 3,185 + 0.425*Honesty + 0.275*Leader +
0.222*Ruggedness + 0.144*Femininity + 0.284*Extraordinary

Anova has been used to test overall fit of the model. This test is significant, F(8,91)=13.7, p<.05. Honesty (β=
.425, p=.000 <.05), Leader (β= .275, p=.000 <.05), Ruggedness (β= .222, p=.004 <.05), Femininity (β= .144 ,p=.033
<.05, ), Extraordinary (β= .284, p=.000 <.05. As it’s seen first, third, fourth and seventh factors have positive impact
on education satisfaction.

R2= .546 and the current students’ Foundation University satisfaction is explained by honesty, leader, rugged-
ness, femininity and extraordinary factors.

In Foundation University regression results, the variance inflation factors ranged from 1,018 to 1,272, sug-
gesting that using regression for analysis was appropriate, based on the lack of multicollinearity.

Regression Results - Private Institutions

The Relationship Between Factors and Prospective Students’ Expectations From 
Foundation Universities

Prospective students’ expectations from Foundation Universities = 3.236 + 0.235*Honesty + 0.202*Modernnes
+ 0.326*Leader + 0.274*Sophisticated 

Anova has been used to test overall fit of the model. This test is significant, F(8,91)=5.55, p<.05. Honesty (β=
.235, p=.011 <.05), Modernness (β= .202, p=.013 <.05), Leader (β= .326, p=.000 <.05), Sophisticated (β= .274,
p=.002 <.05,). As it’s seen first, second, third and fifth factors have positive impact on prospective students’ expec-
tations.

Table 7: Regression result for the Foundation University satisfaction.

Model Summaryb

Model R R square Adjusted R Std. error of the
square estimate

1 .739 .546 .506 .66977

Table 8: Seven factors coefficients for the prospective students’ expectations regression.

Coefficientsa

Model Unstandardized Standardized 95.0% confidence Collinearity 
coefficients coefficients interval for B statistics

B Std. error Beta t Sig. Lower Upper Tolerance VIF
bound bound

1 (Constant) 3,236 .086 37,466 .000 3,065 3.408

REGR factor score 1 for analysis 1 .235 .090 .226 2,610 .011 .056 .414 .984 1,016

REGR factor score 2 for analysis 1 .202 .079 .231 2,544 .013 .044 .360 .893 1,119

REGR factor score 3 for analysis 1 .326 .085 .348 3,834 .000 .157 .495 .898 1,113

REGR factor score 4 for analysis 1 .034 .088 .036 .382 .703 -.141 .208 .817 1,225

REGR factor score 5 for analysis 1 .274 .085 .293 3,229 .002 .105 .442 .895 1,117

REGR factor score 6 for analysis 1 .115 .087 .118 1,318 .191 -.058 .288 .924 1,083

REGR factor score 7 for analysis 1 .182 .095 .184 1,920 .058 -.006 .370 .801 1,249
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R2= .328 and prospective students’ expectations from Foundation Universities explained by honesty, modern-
ness, leader and sophisticated factors.

The Relationship Between Factors and Prospective Students’ Perception

Prospective Students’ Perception= 3,111 + 0.349*Honesty + 0.230*Modernnes + 0.300*Leader +
0.158*Sophisticated 

Anova has been used to test overall fit of the model. This test is significant, F(8,91)=8.57, p<.05. Honesty (β=
.349, p=.000 <.05), Modernness (β= .230, p=.000 <.05), Leader (β= .300, p=.000 <.05), Sophisticated (β= .158,
p=.018 <.05,). As it’s seen first, second, third and fifth factors have positive impact on prospective students’ per-
ceptions.

R2= .430 and prospective students’ perceptions explained by honesty, modernness, leader and sophisticated
factors.

In private institution regression results, the variance inflation factors ranged from 1,016 to 1,249, suggesting
that using regression for analysis was appropriate, based on the lack of multicollinearity.

Table 9: Regression result for prospective students’ expectations.

Model Summaryb

Model R R square Adjusted R Std. error of the
square estimate

1 .573 .328 .269 .79366

Table 10: Seven factors coefficients for the prospective students’ perception regression.

Coefficientsa

Model Unstandardized Standardized 95.0% confidence Collinearity 
coefficients coefficients interval for B statistics

B Std. error Beta t Sig. Lower Upper Tolerance VIF
bound bound

1 (Constant) 3,111 .067 46,524 .000 2,978 3,244

REGR factor score 1 for analysis 1 .349 .070 .399 5,001 .000 .210 .487 .984 1,016

REGR factor score 2 for analysis 1 .230 .061 .313 3,735 .000 .108 .352 .893 1,119

REGR factor score 3 for analysis 1 .300 .066 .381 4,557 .000 .169 .431 .898 1,113

REGR factor score 4 for analysis 1 .065 .068 .084 ,960 .340 -.070 .200 .817 1,225

REGR factor score 5 for analysis 1 .158 .066 .202 2,412 .018 .028 .289 .895 1,117

REGR factor score 6 for analysis 1 .050 .067 .061 .739 .462 -.084 .184 .924 1,083

REGR factor score 7 for analysis 1 .095 .073 .115 1,298 .198 -.051 .241 .801 1,249

Table 11: Regression result for prospective students’ perception.

Model Summaryb

Model R R square Adjusted R Std. error of the
square estimate

1 .655 .430 .379 .61447
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Discussion
According to the results, prospective students’ perceptions and expectations explained with the same factors; hon-
esty, modernness, leader and sophisticated (Tables 8 and 10) which is very reasonable. Because, if we consider
prospective students’ perception as an input, in this case their expecations will be formed through what they per-
cieve and become an output. Corporate Marketing & Communications Department of Foundation University
should examine the results and see if the foundation university is successful to create desired brand image within
prospective students. The current students’ results should be considered in the same way. “Is school successful to
transmit the right message to its major stakeholder?” If there’s no congruity between desired and existing image, the
reasons should be investigated and the solutions should be generated in order to get back into track.  In this sense,
study could review as one of  internal control instrument for the university.

As seen current and prospective students’ approaches to Foundation Universities differentiate. In order to suc-
ceed in perception management, Foundation Universities conduct different strategies. However, only one dimen-
sion is not enough to evaluate students’ satisfaction and expections. Thus, further research should involve more
aspects that provide insight into students’ satisfaction and expectations. 

Concluding Comments and Reccomendations for Further Studies
The main limitation is that the study was conducted over one foundation university in Izmir. A future study could
include other foundation universities in Izmir or even in Turkey. Thus, the results could enable to benchmark
within all foundation universities. Besides, other internal stakeholders such as; academicians, personnel, adminis-
trative staff, board of trustees should take into consideration in order to view overall internal stakeholders’
approach to branding efforts. Since higher education institutions have multiple stakeholders, further studies
should investigate different stakeholders’ approaches (for instance, external stakeholders such as parents, friends,
suppliers, etc..) to the Foundation Universities. Future research might investigate the differences in terms of
branding between the state universities and the foundation universities in Turkish Education System. 
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Abstract

It is a well-known fact that higher education has significantly expanded in Turkey since 1980s with a significant
increase in both the number of universities and students, as well as the number of the academic staff. The estab-
lishment of the foundation universities has been a significant aspect of this expansion. Although the research out-
put of Turkish universities has increased substantially in recent years, little is known about the international
research performance of these foundation universities. With the development of national and institutional poli-
cies promoting the enhancement of the research performance of Turkey paralleling similar initivates at a global
scale, it is timely to have a look into the research performance of the foundation universities to test the hypothe-
sis that the foundation universities have propensity for the better research performance. The research perform-
ance of these universities is scientometrically analysed in an historical perspective starting from the 1980s. These
universities are ranked both in terms of the number of publications and the number of citations they receive. 

Key words: Turkey, foundation universities, scientometric analysis, research evaluation, research productivity.

Introduction
It is a well known fact that the higher education system has expanded enormously in recent years in Turkey with
nearly 2 million students excluding open education and with nearly 42,000 professors, associate professors and
assistant professors during the academic yaer 2009/2010 (Higher Education Council, 2011a-b, Student selection
and Placement Centre, 2010). 

One of the major changes in the landscape has been the introduction of the evaluation criteria based on the
global recognition of the research in general as a measure of the research quality as in other countries such as in
Australia (Baskurt, 2011; Butler, 2003; Gokceoglu et al., 2008, Onder et al., 2008). 

A number of studies have been carried out to reflect upon the international recognition of the research car-
ried out in Turkey in various academic disciplines. Gokceoglu et al. (2008) studied the global contribution of the
Turkey in Earth Sciences. They argued that a number of institutional factors were behind this increase such as
the increased support for the research at both national and institutional levels with regard to tenure and promo-
tions as well as financial incentives. 

Onder et al. (2008) evaluated the research on social sciences in Turkey until 2005 and found that the research
performance has improved in recent years mainly resulting from the regulatory and organisational changes where
a number of incentives were provided for publishing in indexed journals. 

The International Research Performance and Ranking
of the Foundation Universities in Turkey
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Baskurt (2011) assessed effects of the number of academic staff and research funding as well as the general
research support initiatives on the research performance of Akdeniz University for the period from 1996 to 2009
and he found that the changes in both the number of academic staff who are active in research and the total
amount of research funding each year might explain the general research output except for the period from 2002
to 2008. 

Gulgoz et al. (2002) analysed the research performance of Turkey in social sciences for the period between
1970 and 1999 and found that there had been a high rate of increase in the number of publications. Furthermore,
the citation performance had declined over time in part due to the difficulties encountered by the Turkish aca-
demics in joining global research networks. 

A number of studies were also carried out on various aspects of institutional and national research perform-
ance in Turkey (e.g. Konur, 2008a-3, 2009a-c). 

The foundation universities have been expanding enormously since the 1980s and have attracted a significant
attention (e.g., Mizikaci, 2010). Although the research output of Turkish universities has increased substantially
in recent years, little is known about the international research performance of these universities. With the devel-
opment of national and institutional policies promoting the enhancement of the research performance of Turkey,
it is timely to have a look into the research performance of the foundation universities to test the hypothesis that
the foundation universities have propensity for the better research performance. 

Materials and Methods
The traditional methods of scientometric research as applied in many scientific fields were applied in this study.

A search was carried out in the Science Citation Index-Expanded (SCIE) and Social Sciences Citation Index
(SSCI) using the Web of Knowledge database (v.4.10- Web of Science) of the Thomson Scientific Inc., in April
2011.

As Cronin (2001) argued, these indices have established themselves as the gold standard for the retrieval of the
scientific information; becoming preferred indices for the scientometric analysis. 

First, the names of the foundation universities were taken from the handbook for the foundation universities
(HEC, 2011b). The statistical data for each university were obtained from the databook by the Student Selection
and Placement Centre of Turkey (SSPC, 2010). Next, the data relating to the research performance of each foun-
dation university were collected using Web of Knowledge database. The search was refined restricting the
research to “article”, “review” and “proceedings papers”.

A citation analysis was carried out using the “create citation report” tool of the Web of Knowledge database.
The information relating to the “sum of the times cited”, “average citations per item”, “h-index” was noted down. 

Results and Discussion
The Foundation Universities

There were 34 foundation universities in Turkey listed in the handbook published by the Higher Education
Council in 2011 (HEC, 2011b). There were 4,173 academic staff (Professors, associate professors, and assistant
professors) and 177,608 students including 2,147 doctoral students in these institutions during the academic year
2009/2010 (SSPC, 2010). The average number of students per academic staff was 43 and 13% of these students
were graduate students. The sector comprises nearly 10% of the total number of students and academic staff in
universities in Turkey. 

The Table 1 shows that the foundation universities have distinct features in terms of the foundation years,
number and type of the faculties, number of academic staff, number of students, number of Ph.D. students, and
the student per academic staff ratio. They have mainly been located in Istanbul, Ankara, and Izmir. 

The Research Output of the Foundation Universities

The analysis of the research output is a main segment of the scientometric analysis of the research performance
of the individuals, institutions, and countries (Konur, 2008a-c, 2009a-c, 2011).
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Table 1: The foundation universities.

University Location Found Faculties Faculty Total Ph.D Student per
date No. student no. students faculty

1 Acibadem Istanbul 2007 Health Sciences, 25 359 0 14
University Medicine

2 Atilim Ankara 1996 Engineering, Fine Arts, 128 4,712 23 37
University Management, Science 

and Literature
3 Bahcesehir Istanbul 1999 Architecture, Economics, 148 10,026 39 68

University Engineering, Law Science
and Literature

4 Baskent Ankara 1993 Commercial Sciences, 539 9,392 111 17
University Communication, Dentistry 

Education, Engineering,
Fine Arts, Medicine Science 
and Literature

5 Beykent Istanbul 1997 Economics, Engineering, 152 11,104 31 73
University Fine Arts, Law Science

and Literature
6 Bilkent Ankara 1984 Economics, Education, 320 12,346 482 39

University Engineering, Fine Arts,
Humanitarian Sciences,
Law Management,
Music Sciences

7 Cag Mersin 1997 Economics, Science and 43 2,461 0 57
University Literature

8 Cankaya Ankara 1997 Economics, Engineering, 77 3,891 0 51
University Law Science and Literature

9 Dogus Istanbul 1997 Arts, Economics, Engineering, 98 4,535 21 46
University Law Science and Literature

10 Fatih Istanbul 1996 Economics, Engineering, 263 10,299 52 39
University Ankara Law Medicine, Science and 

Literature
11 Gediz Izmir 2008 Economics, Engineering 14 383 0 27

University
12 Halic Istanbul 1998 Architecture,  Engineering, 112 4,872 8 44

University Fine Arts, Management, 
Science and Literature

13 Isik Istanbul 1996 Economics, Engineering, 57 2,799 14 49
University Fine Arts, Science and 

Literature
14 Istanbul Arel Istanbul 2007 Communication, Economics, 52 5,263 0 101

University Engineering, Fine Arts,
Science and Literature

15 Istanbul Aydin Istanbul 2003 Communication, Economics 43 11,646 0 271
University Education, Engineering, 

Fine Arts, Law Science and 
Literature

16 Istanbul Bilgi Istanbul 1996 Architecture, Communication 165 10,750 100 65
University Economics, Law Science and 

Literature
17 Istanbul Bilim Istanbul 2006 Medicine, Science and 51 1,420 0 28

University Literature
18 ‹stanbul Kultur Istanbul 1997 Arts, Economics, Engineering, 159 6,791 95 43

University Law Science and Literature
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Table 1 [continued]: The foundation universities.

University Location Found Faculties Faculty Total Ph.D Student per
date No. student no. students faculty

19 Istanbul Ticaret Istanbul 2001 Commercial Sciences, 82 5,494 0 67
University Communication, Engineering,

Law Science and Literature
20 Izmir Ekonomi Izmir 2001 Communication, Computing 94 6,107 27 65

University Economics, Fine Arts, Science 
and Literature

21 Izmir Izmir 2007 Economics, Engineering, 11 829 0 75
University Science and Literature

22 Kadir Has Istanbul 1997 Communication, Economics, 81 4,784 187 59
University Engineering, Fine Arts, Law 

Science and Literature
23 Koc Istanbul 1993 Economics, Engineering, 176 4,133 78 23

University Humanities, Law Science
24 Maltepe Istanbul 1997 Architecture, Communication, 200 7,241 32 36

University Economics, Education, 
Engineering, Fine Arts, 
Law Medicine Science and 
Literature

25 Meliksah Kayseri 2008 Economics, Engineering, 23 195 0 8
University Scienceand Literature

26 Okan Istanbul 1999 Economics, Engineering, 47 5,333 0 113
University Fine Arts, Law Science and 

Literature
27 Ozyegin Istanbul 2007 Economics, Engineering 20 408 0 20

University
28 Piri Reis Istanbul 2008 Engineering, Marine Sciences 7 140 0 20

University
29 Sabanci Istanbul 1996 Economics, Engineering 166 3,646 201 22

University
30 TOBB Ekonomi Ankara 2004 Economics, Engineering, 93 2,655 14 29

ve Teknoloji Fine Arts, Law Science
University and Literature

31 Ufuk Ankara 1999 Economics, Education, 100 1,641 0 16
University Law Medicine, Science and 

Literature
32 Yasar Izmir 2001 Communication, Economics, 96 4,162 9 43

University Engineering, Fine Arts, Law
Science and Literature

33 Yeditepe Istanbul 1996 Commercial Sciences, 503 17,357 623 35
University Communication, Dentistry

Economics, Education, 
Engineering, Fine Arts
Health Sciences, Law Medicine
Pharmacy Science and 
Literature

34 Zirve Gaziantep 2009 Communication, Economics 28 434 0 16
University Education, Engineering, 

Law

Total 4,173 177,608 2,147 43

Data Source: Student Selection and Placement Centre (2010); Higher Education Council (2011b)
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The data on the research output of 34 foundation universities were given in the Table 2 in the order of the
decreasing number of papers per academic staff. The average number of paper per academic staff is 4.0 papers. 

The first 10 foundation universities show performance above this average term. Bilkent University is the most
prolific research institution with 11.9 papers per academic staff in the presence of 3,798 papers published between
1987 and 2011. Bilkent University was followed by the Koc University (8.7 papers per academic staff), the Baskent
University (7.1 papers per academic staff), the Cankaya University (6.7 papers per academic staff), and the Sabanci
University (6.3 papers per academic staff). 

It is notable that the top three institutions produced 53.5% of 17,130 papers produced by the foundation univer-
sities, providing the evidence for the uneven distribution of the research output among foundation universities. 

The Citation Analysis of the Foundation Universities

The citation analysis is another segment of the scientometric analysis of the research performance of the indi-
viduals, institutions, and countries (Konur, 2008a-c, 2009a-c, 2011).

Table 2: The ranking of the foundation universities by the research output.

Rank University Paper Paper No Publication Papers per 
no (%) years faculty

1 Bilkent University 3,798 22.2 87-11 11.9
2 Koc University 1,524 8.9 93-11 8.7
3 Baskent University 3,844 22.4 95-11 7.1
4 Cankaya University 514 3.0 99-11 6.7
5 Sabanci University 1,046 6.1 97-11 6.3
6 Acibadem University 151 0.9 05-11 6.0
7 TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 533 3.1 04-11 5.7
8 Isik University 309 1.8 97-11 5.4
9 Atilim University 543 3.2 00-11 4.2
10 Fatih University 1,076 6.3 97-11 4.1
11 Ozyegin University 71 0.4 08-11 3.6
12 Dogus University 312 1.8 00-11 3.2
13 Istanbul Bilim University 158 0.9 06-11 3.1
14 Kadir Has University 224 1.3 99-11 2.8
15 Izmir Ekonomi University 256 1.5 02-11 2.7
16 Izmir University 30 0.2 08-11 2.7
17 Yeditepe University 1,235 7.2 97-11 2.5
18 Ufuk University 186 1.1 04-11 1.9
19 Bahcesehir University 242 1.4 01-11 1.6
20 Okan University 75 0.4 06-11 1.6
21 ‹stanbul Kultur University 225 1.3 98-11 1.4
22 Zirve University 39 0.2 09-11 1.4
23 Maltepe University 216 1.3 97-11 1.1
24 Piri Reis University 7 0.0 09-11 1.0
25 Cag University 34 0.2 03-11 0.8
26 Istanbul Bilgi University 140 0.8 99-11 0.8
27 Beykent University 109 0.6 01-11 0.7
28 Istanbul Aydin University 29 0.2 01-11 0.7
29 Meliksah University 17 0.1 09-11 0.7
30 Yasar University 70 0.4 03-11 0.7
31 Halic University 68 0.4 03-11 0.6
32 Gediz University 7 0.0 10-11 0.5
33 Istanbul Ticaret University 40 0.2 07-10 0.5
34 Istanbul Arel University 2 0.0 09 0.0

Average 4.0
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The data on the citation analysis of 34 foundation universities were given in the Table 3 in the order of the
decreasing H-index, a recent measure of the research performance (e.g. Garcia-Perez, 2009). The table also con-
tains data on the number of total citations received by each university (absolute number and %), average number
of citations, and number of citations per academic staff. The average number of citations per faculty was 24.6. 

The first 5 foundation universities show performance above this average term. Bilkent University was the most
prolific research institution with H-index of 72 and with 118.5 citations per academic staff in the presence of
37,915 citations. Bilkent University was followed by the Koc University (H-index of 48; 78.6 citations per aca-
demic staff), the Sabanci University (H-index of 38 and 55.4 citations per academic staff), the Baskent University
(H-index of 33 and 28.2 citations per academic staff), and the Cankaya University (H-index of 30 and 45 citations
per academic staff). 

It is notable that the top four universities received 74.1% of the 102,746 citations, suggesting the dominance
of these institutions among foundation universities and providing the evidence for the uneven distribution of the
citations among the foundation universities. 

Table 3: The ranking of the foundation universities by the citation impact.

Rank University Citations Citations  Average number  H-index Citations 
% of citations per faculty

1 Bilkent University 37,915 36.9 10.0 72 118.5
2 Koc University 13,830 13.5 9.1 48 78.6
3 Sabanci University 9,192 8.9 8.8 38 55.4
4 Baskent University 15,185 14.8 4.0 33 28.2
5 Cankaya University 3,464 3.4 6.7 30 45.0
6 Yeditepe University 4,529 4.4 3.7 27 9.0
7 Fatih University 4,866 4.7 4.5 26 18.5
8 Atilim University 2,941 2.9 5.4 21 23.0
9 Dogus University 1,435 1.4 4.6 20 14.6
10 TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 1,970 1.9 3.7 19 21.2
11 Kadir Has University 1,060 1.0 4.7 17 13.1
12 ‹stanbul Kultur University 1,029 1.0 4.6 17 6.5
13 Isik University 1,055 1.0 3.4 15 0.0
14 Bahcesehir University 690 0.7 2.9 13 4.7
15 Izmir Ekonomi University 880 0.9 3.4 12 9.4
16 Maltepe University 589 0.6 2.7 12 2.9
17 Istanbul Bilgi University 452 0.4 3.2 11 2.7
18 Ufuk University 398 0.4 2.1 9 4.0
19 Beykent University 228 0.2 2.1 8 1.5
20 Istanbul Bilim University 206 0.2 1.3 7 4.0
21 Istanbul Aydin University 106 0.1 3.7 6 2.5
22 Yasar University 145 0.1 2.1 6 1.5
23 Halic University 127 0.1 1.9 6 1.1
24 Ozyegin University 99 0.1 1.4 5 5.0
25 Okan University 67 0.1 0.9 5 1.4
26 Acibadem University 114 0.1 0.8 5 4.6
27 Cag University 68 0.1 2 4 1.6
28 Izmir University 37 0.0 1.2 4 3.4
29 Zirve University 30 0.0 0.8 3 1.1
30 ‹stanbul Ticaret University 23 0.0 0.6 2 0.3
31 Istanbul Arel University 3 0.0 1.5 1 0.1
32 Piri Reis University 6 0.0 0.9 1 0.9
33 Gediz University 2 0.0 0.3 1 0.1
34 Meliksah University 5 0.0 0.3 1 0.2

Average 6.0 24.6
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As Leydesdorff (1998) notes “citations support the communication of specialist knowledge by allowing authors
and readers to make specific selections in several contexts at the same time”. Thus, the citation analysis, based on
the citations made by the authors provide valuable information on the scientific impact of the research. As Baird
and Oppenheim (1994) argue, “citation studies remain a valid method of analysis of individuals', institutions', or
journals' impact, but need to be used with caution and in conjunction with other measures”. 

Conclusion
It has been established that despite the increasing importance of the foundation universities in Turkey, the scien-
tometric evaluation of the research performance of these universities has not yet been carried out and this paper
has been the first ever such study.

Results provide helpful insights into the research performance of these universities based on the basic institu-
tional data. The foundation universities have distinct features in terms of the foundation years, number and type
of the faculties, number of academic staff, number of students, number of Ph.D. students, the student per academ-
ic staff ratio, and undergraduate/graduate student ratio. They have mainly been located in Istanbul, Ankara, and
Izmir. 

The results show that 34 foundation universities published 17,130 papers receiving 102,746 citations as a
whole. The average number of papers produced by these universities was 4 papers per academic staff and the aver-
age citations per academic staff was 24.6 citations and average number of citations for each published paper was
6.0. 

However, the close examination of the data show that the performance of 34 foundation universities were not
the same. 

Bilkent University, Koc University, Baskent University, Cankaya University, and Sabanci University were the
top institutions producing 53.5% of 17,130 papers, providing the evidence for the uneven distribution of the
research output among foundation universities. 

Bilkent University, Koc University, Sabanci University, and Baskent University received 74.1% of the 102,746
citations, suggesting the dominance of these institutions among foundation universities and providing the further
evidence for the uneven distribution of the citations among the foundation universities. 

This first-ever scientometric study on the research performance and ranking of the foundation universities in
Turkey shows that the scientometric analysis has a great potential to gain valuable insights into evaluation of the
research performance of these institutions (Konur, 2008a-c, 2009a-c). 
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Özet

Vak›f üniversitelerinin kapanmas› durumunda, malvarl›¤› ve ö¤rencilerin durumlar› yetersiz de olsa düzenlen-
miflken; bu konuda personel ile ilgili hiçbir düzenleme yap›lmamas›ndan do¤an belirsizlik, bu kurumlarda çal›flan
özellikle genç akademisyenler üzerinde önemli bir bask› oluflturmaktad›r. Vak›f üniversiteleri devlet taraf›ndan,
kanunla ve kamu tüzel kiflisi olarak kurulmaktad›r. Yasayla kurulma zorunlulu¤unun do¤al sonucu olan “kamu
tüzelkiflili¤i” niteli¤i, üniversitelerin yap›s›na uygun bir özellik oldu¤undan, vak›flar taraf›ndan kurulan üniver-
sitelerin de kamu tüzelkiflili¤ine sahip oldu¤u kabul edilmektedir. Vak›f üniversitelerinin baz›lar›, kontenjan
boflluklar›n›n sonucu olarak, ilerleyen zamanlarda kapanma ihtimali ile karfl› karfl›ya kalabilirler. Bu ihtimale karfl›,
bu konuda bir düzenleme yap›lmas› kaç›n›lmazd›r. 2547 say›l› yasan›n Ek 15. Maddesinde oldukça yetersiz bir
madde olmakla birlikte, vak›f tüzel kiflili¤inin sona ermesi veya üniversitenin faaliyetinin bitmesi halinde mevcut
durum tan›mlanm›flken vak›f üniversitesi personeli hakk›nda hiçbir düzenleme yap›lmam›flt›r. Anayasal ve yasal
düzenlemeler ile yarg› kararlar› muvacehesinde, “ö¤retim elemanlar›” ile yapt›¤› “ifl sözleflmelerinin” ‹fl ve Borçlar
Kanunu anlam›nda birer “hizmet akdi” olarak de¤il, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu anlam›nda birer “idari
hizmet sözleflmesi” oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bir baflka deyiflle, vak›f üniversitelerinde akademik personel “iflçi”
statüsünde de¤il, “kamu görevlisi” statüsünde istihdam edilmektedir. Çözüm olarak, özellikle Anayasa de¤iflikli¤i
ve yasa düzenlemesi gereklidir. Vak›f üniversitesi akademik personelinin mesleki güvenceleri ve özlük haklar›
bak›m›nda devletçe kurulan yüksekö¤retim kurumlar› akademik personeline ait güvence ve haklara benzer bir
düzenleme yap›lmas› gereklidir. Vak›f üniversitesinin Tüzel Kiflili¤i’nin sona ermesi durumunda, vak›f üniversite-
si akademik personelinin devlet üniversitesinde devam edecek olan e¤itim faaliyeti ile beraber özlük haklar›
bak›mdan bir düzenleme yap›lmas› ifl bar›fl› ad›na isabetli olacakt›r. 

Anahtar kelimeler: Akademik personel, idari personel, hukuki statü, personel, vak›f üniversiteleri.

Girifl
Vak›f üniversitelerinin hukuki statüleri ve özellikle, personelinin durumu ile ilgili yasal düzenlemelerdeki

yetersizlikler, birçok konuda belirsizliklerin olmas›na yol açm›flt›r. Özellikle vak›f üniversiteleri personelinin huku-
ki statüsü, yarg› kararlar› ile netleflmifltir. Vak›f üniversitelerinin kapanmas› durumunda, malvarl›¤› ve ö¤rencilerin
durumlar› yetersiz de olsa düzenlenmiflken; bu konuda personel ile ilgili hiçbir düzenleme yap›lmamas› ve bu
durumdan do¤an belirsizlik, bu kurumlarda çal›flan özellikle emeklili¤i hak etmemifl genç akademisyenler üzerinde
önemli bir bask› oluflturmaktad›r.

Bu çal›flmam›zda, mevcut durumun yasal mevzuattaki düzenlemesini irdeledikten sonra yarg› kararlar› ›fl›¤›nda
(Anayasa Mahkemesi kararlar› ve Dan›fltay kararlar›) uygulamas›na de¤inip, aksakl›klar› belirttikten sonra, öner-
imizi sunaca¤›z. 

Vak›f Üniversiteleri ve Personelinin Hukuki Statüsü
ile Vak›f Tüzel Kiflili¤i Kayb› Durumunda Personele
Yönelik Düzenleme Önerisi

Yrd. Doç. Dr. Serkan Ç›narl›, Arfl. Gör. Refik Kiraz
‹zmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gürsel Aksel Bul. No:14 35350 Üç Kuyular-‹zmir, Türkiye
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Vak›f Üniversitesitelerinin Hukuki Statüsü
Vak›f üniversitesi personelinin hukuki statüsüne geçmeden önce, Vak›f üniversitelerinin hukuki statüsünü

incelemekte yarar vard›r. Üniversiteler, bilimsel, mali ve idari özerklikle yönetilen, hizmet yerinden yönetim
kurufllar›d›r (Giritli, Bilgen, Akgüner, 2006). Anayasam›zda da düzenleme alt›na al›nan üniversite özerkli¤i ve
gereklerinin devlet-vak›f üniversitesi fark› gözetmeksizin yasama, yürütme, yarg› organlar›n› ve idari makamlar›
ba¤layan temel bir hukuk normu oldu¤u aflikârd›r (Giritli, Bilgen, Akgüner, 2006). Anayasa’m›za göre; hem devlet
hem vak›f üniversiteleri ancak devlet eliyle ve kanunla kurulan, üniversite ö¤retim üyesi olarak adland›r›lan
akademik meslek mensuplar›n›n toplulu¤undan oluflan bir tüzel kifliliktir (Giritli, Bilgen, Akgüner, 2006). 2547
say›l› kanunda ister devlet ister vak›f üniversitesi olsun genel üniversite tan›m›n› “Bilimsel özerkli¤e ve kamu tüzel-
kiflili¤ine sahip yüksek düzeyde e¤itim- ö¤retim, bilimsel araflt›rma, yay›n ve dan›flmanl›k yapan; fakülte, enstitü,
yüksekokul ve benzeri kurulufl ve birimlerden oluflan bir yüksekö¤retim kurumudur.” fleklinde yapmaktad›r.

Anayasa Mahkemesi Kararlar› Do¤rultusunda Tan›mlama
Anayasa Mahkemesi’nin 30.05.1990 tarih ve 1990/2 Esas ve 1990/10 say›l› karar›na göre, yasayla kurulma ilke-

si, hem devlet üniversiteleri hem de vak›f üniversiteleri için geçerlidir. Vak›flar›n yüksekö¤retim kurumlar› kur-
mas›na olanak tan›yan 2547 say›l› yasan›n Ek 2. madde ve sonraki maddelerde, bu yasada gösterilen yöntem ve
ilkelere uymak kofluluyla, vak›flar›n, yüksekö¤retim kurumlar› ya da bunlara ba¤l› birimlerden birini veya birden
fazlas›n› kurabilecekleri öngörülmüfltür. Ayr›ca vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n da 2547 say›l› yasada gösterilen
biçimde kurulmas› gerekti¤i; böylece, vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n da yasayla kurulmas› zorunlulu¤u, kesin
bir sonuç olarak belirginleflti¤i belirtilmifltir.

Yasayla kurulma zorunlulu¤unun do¤al sonucu olan “kamu tüzelkiflili¤i” niteli¤i, üniversitelerin yap›s›na
uygun bir özelliktir. Devlet ya da vak›flar taraf›ndan kurulmas› bu konuda bir ayr›m gerektirmemektedir. Vak›flar
taraf›ndan kurulan üniversitelerin kamu tüzelkiflili¤ine sahip oldu¤u yine an›lan kararda (Anayasa Mahkemesi,
Esas: 1991/21, Karar Say›s›: 1992/42, Karar Tarihi: 29.6.1992, R.G. Tarih-Say›: 31.03.1993-21538) belirtilmifltir.
Anayasa Mahkemesi, her ne kadar bu tespitini yaparken aç›k anayasal hükümlere dayanmasa da, kamu tüzel kiflisi
olarak kabul etti¤i vak›f üniversitelerinin kanunla kurulmas› gerekti¤i sonucuna varm›flt›r (Y›ld›r›m, 2005). Bu
durumun Anayasa’n›n 130. maddesinin son f›kras›nda öngörülen malî ve idarî konulardaki serbestlikle çat›flmad›¤›,
vak›f üniversitesi olman›n yasa temeliyle kamu tüzelkiflisi say›lmay› engellemedi¤i gibi, kamu tüzel kiflisi olman›n
da malî ve idarî konularda istedi¤i kurallar› ve düzeni seçip uygulamay› engellemedi¤i belirtilmifltir. Vak›f üniver-
siteleri akademik çal›flmalar, ö¤retim elemanlar›n›n sa¤lanmas› ve güvenlik yönlerinden Anayasa’n›n devlet eliyle
kurulan yüksekö¤retim kurumlar› için öngördü¤ü kurallara ba¤l›d›r. Bunlar›n d›fl›ndaki konularda kurucu vak›flar,
kurulufl yasas›n›n ve üniversite organlar›n›n belirledi¤i ilkeler ve ayr›nt›lara göre çal›flaca¤› ve üniversitenin önemi
ve özelli¤i gere¤i kamusal ayr›cal›klardan da yararlanabilecekleri kazanç amac› gütmeyen, kamu yarar›na çal›flan
bir üniversite için bu yaklafl›m›n, do¤al bir beklenti oldu¤unun üzerinde durulmufltur (Anayasa Mahkemesi, Esas:
1990/2, Karar:1990/10, Tarih: 30.05.1990). Anayasa Mahkemesi, Bu kararda aç›kça belirtti¤i gibi vak›flar›n
“üniversite” ad› ile kuracaklar› yüksekö¤retim kurumlar›n›, Anayasa m.130 gere¤i birer kamu tüzel kiflili¤e haiz
kurumlar olarak kabul etmektedir. 

Bu karar›n yans›mas› akabinde ç›kar›lan kurulufl kanunlar›nda, vak›flarca kurulacak üniversitelerin kamu tüzel
kiflisi olacaklar›, aç›kça hüküm alt›na al›nm›flt›r. Bu durum; özel üniversitelerin kurulmas›n› olanaks›z k›larak, mev-
cut sistemimizdeki tüm üniversiteleri ayn› statüye dahil etmesi ve aradaki tek fark›nsa sadece vak›f üniversitesinin
kuruluflunu bir vakf›n yapm›fl olmas› sonucunu do¤urmaktad›r (Y›ld›r›m, 2005). Anayasa Mahkemesi bir karar›nda
(Anayasa Mahkemesi, Esas: 1991/21, Karar: 1992/42, Tarih: 29.6.1992) devlet üniversitelerinin baz›lar›na özel
statü vererek yönetimlerine üst yönetim kurulu bünyesinde Cumhurbaflkan›nca atanan kimselerin kat›lmas›n›
ayk›r› bulmufltur. Bu halde; özel hukuk tüzel kiflisi olan vakf›n ve yöneticilerinin, kamu tüzel kiflisi kabul edilen
vak›f üniversitesinin iflleyiflinde yetki sahibi olmas› durumuna nas›l bir çözüm getirdi¤i önemli bir hal almaktad›r.
Bu karara bak›ld›¤›nda, vak›f üniversitelerinin yönetiminde mütevelli heyetinin bulunmas› da anayasaya ayk›r›
say›lmal›d›r. Ancak Anayasa Mahkemesi kamu tüzel kiflileri olarak nitelendirdi¤i vak›f üniversitelerinin idari
yap›lar›ndaki farkl› hükümlerin Anayasa ihlali olmad›¤›na, gerekçe göstermeden karara varm›flt›r.

Dan›fltay Kararlar› Do¤rultusunda Tan›mlama
Dan›fltay’›n vak›f üniversitelerine bak›fl›, vak›f üniversitelerinin hukuki statüsünü flekillendirmekte önemli bir

yere sahiptir. Dan›fltay 6. Dairesi bir karar›nda (Dan›fltay, 6.Daire, Esas: 1998/2072, Karar: 1999/6209, Tarih:
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07/12/1999; ayn› yönde Dan›fltay, 6.Daire, Esas: 2002/946, Karar: 2003/4410, Tarih: 22/9/2003) “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasa's›n›n "Yüksekö¤retim Kurumlar›" bafll›kl› 130. maddesinde Üniversitelerin tan›m› yap›ld›ktan
sonra Devlet taraf›ndan yasayla kurulacaklar› belirtilmifl, Yasada gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amac›na yönelik
olmamak kofluluyla Vak›flar taraf›ndan da Devletin gözetim ve denetimine tabi yüksekö¤retim kurumlar› kurulabilece¤i
aç›klanm›fl, Vak›flar taraf›ndan kurulan yüksekö¤retim kurumlar›n›n mali ve idari konular d›fl›ndaki akademik
çal›flmalar›, ö¤retim elemanlar›n›n sa¤lanmas› ve güvenlik yönlerinden Devlet eliyle kurulan yüksekö¤retim kurumlar› için
Anayasa'da belirtilen hükümlere tabi bulundu¤u kurallar› yer alm›flt›r.

Yukar›da yer alan Anayasal düzenleme ile Akademik çal›flmalar›, ö¤retim elemanlar›n›n sa¤lanmas› ve güvenlik yön-
lerinden herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin vak›flar taraf›ndan kurulan yüksekö¤retim kurumlar›n›n devlet taraf›ndan
kurulan yüksekö¤retim kurumlar› ile eflit statüde oldu¤u belirlenmifltir.

Bu çerçevede de¤erlendirildi¤inde, kamu hizmeti yapt›¤› tart›flmas›z olan vak›f üniversitelerinin bu hizmeti yerine
getirmekte kulland›¤› yap›lar›n›n resmi bina oldu¤u aç›kt›r.

Bu durumda, uyuflmazl›k konusu yönetmelik de¤ifliklikleri ile getirilen vak›f üniversitelerine ait bina ve tesislerin resmi
bina olarak nitelendirilmesi yönündeki düzenlemede kamu yarar›na ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.” fleklindeki karar›n›
vermifltir.

Keza; ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulunun bir karar›nda da (Dan›fltay, ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu,
Esas: 2003/329, Karar: 2005/2153, Tarih: 16/6/2005) “…Anayasal düzenleme ile akademik çal›flmalar›, ö¤retim ele-
manlar›n›n sa¤lanmas› ve güvenlik yönlerinden herhangi bir ayr›m gözetilmeksizin vak›flar taraf›ndan kurulan
yüksekö¤retim kurumlar›n›n devlet taraf›ndan kurulan yüksekö¤retim kurumlar› ile eflit statüde oldu¤u belirlenmifltir…

…,kamu hizmeti yapt›¤› tart›flmas›z olan, Anayasa Mahkemesinin yukar›da an›lan karar›nda da belirtildi¤i üzere
yasayla kurulan ve kamu tüzel kiflili¤ine sahip bulunan vak›f üniversitelerinin bu hizmeti yerine getirmekte kulland›¤›
yap›lar›n›n resmi bina oldu¤unun kabulü gerekmektedir.” fleklinde bir karar vermifltir. 

Dan›fltay 11. Dairesi bir karar›nda (Dan›fltay, 11.Daire, Esas: 2004/5058, Karar: 2006/5350, Tarih:
20/11/2006) “..2809 say›l› Yüksekö¤retim Teflkilat› Hakk›ndaki Kanuna 4281 say›l› Yasa ile eklenen ek 40. maddesi ile
vak›f yüksekö¤retim kurumlar›na iliflkin hükümlere tabi olmak üzere kamu tüzel kiflili¤ine sahip olarak kurulan vak›f
üniversitesinin an›lan kanun ve 2547 say›l› Yasa hükümlerinde belirtilen kamu hizmetini yürütmekle görevlendirilmifl
olmas›, dolay›s›yla, özel hukuk tüzel kiflilerine oranla üstün ve ayr›cal›kl› kamu gücüne sahip olmas› nedenleriyle kamu
kurumu olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤inden…” bahsetmektedir. 

Görüldü¤ü üzere; Dan›fltay verdi¤i bu kararlarla, vak›f üniversitelerini Anayasa Mahkemesi’nin kararlar›
do¤rultusunda, kamu tüzel kiflili¤ine haiz kurulan vak›f üniversitelerini kamu hizmetini yürütmekle görevli kamu
gücü ile donat›lm›fl bir kamu kurumu olarak görmektedir.

Doktrin Görüflleri Do¤rultusunda Tan›mlama

1982 Anayasa’s›n›n 130/2 maddesinden de anlafl›ld›¤› üzere, vak›f üniversitelerinin s›radan özel ya da tüzel
kiflilik taraf›ndan kurulamayaca¤›; vak›f üniversitelerinin ad›ndan anlafl›laca¤› gibi sadece vak›flar taraf›ndan kuru-
labilece¤i ve kar amac› güdemeyece¤idir (Günday, 2004).

Gözler; uygulamada vak›f üniversitelerinin devlet taraf›ndan, kanunla ve kamu tüzel kiflisi olarak kuruluflunu
ve ayr›ca kanunda, kurulan vak›f üniversitesinin kamu tüzel kiflili¤ine sahip oldu¤unun ayr›ca ve aç›kça belirtilme-
si hususunu elefltirmektedir. Bu uygulaman›n, Anayasa’n›n 130. maddesinin 2. f›kras›na göre “vak›f taraf›ndan
kurulmas›” ilkesine uygun düflmedi¤inden bahisle Anayasa’ya ayk›r›l›k teflkil etti¤i görüflündedir (Gözler, 2010).

Anayasa Mahkemesi, vak›flar›n “üniversite” ad› ile kuracaklar› yüksekö¤retim kurumlar›n›, AY m.130 gere¤i
birer kamu tüzel kiflili¤e sahip oldu¤unu kabul etmektedir. Anayasam›z›n 123. maddesinin 3. F›kras›nda yer alan
“kamu tüzel kiflili¤i ancak kanunla ya da kanunun verdi¤i aç›k yetkiye dayanarak kurulur” ifadesi Prof. Dr. Metin
Günday’›n çok hakl› olarak belirtti¤i gibi, kamu tüzel kiflili¤ini Anayasa’dan alan ve baz› hizmet yönünden
yerinden yönetim kurulufllar› d›fl›nda kalan, öteki hizmet yönetim kurulufllar›n›n kanun koyucu taraf›ndan kurula-
bilmesini sa¤lamak amac›na yöneliktir (Günday, 2004). Dolay›s›yla kurucu irade, her ne kadar özel bir kifli olan
vakfa ait olsa da ortaya ç›kan kurulufl görev ve yetkiler bak›m›ndan kamusald›r. Bu yüzden; vak›f üniversiteleri özel
kifli olarak de¤erlendirilemez (Yayla, 2009).
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Yasal Durum

Vak›f üniversitelerinin baz›lar›, kontenjan boflluklar›n›n sonucu olarak, ilerleyen zamanlarda kapanma ihtimali
ile karfl› karfl›ya kalabilirler. Bu ihtimale karfl›, bu konuda bir düzenleme yap›lmas› kaç›n›lmazd›r. 2547 say›l›
yasan›n Ek Madde 15 - (Ek: 2880 - 17.8.1983 / m.32) “Vak›f tüzel kiflili¤inin herhangi bir flekilde nihayete ermesi
halinde, Vak›f yüksekö¤retim kurumu tüzelkiflili¤i devam eder ve Vak›f taraf›ndan yüksekö¤retim kurumu tüzelkiflili¤ine
tahsis edilen her türlü tafl›n›r ve tafl›nmaz mal, araç-gereç, malzeme, para ve ekonomik de¤eri olan haklar yüksekö¤retim
kurumunun mülkiyetine geçer.

Bu durumda Vak›f yüksekö¤retim kurumu mütevelli heyeti üyeleri ile yüksekö¤retim kurumu yöneticilerinin seçilmesi
yetkisi, Yüksekö¤retim Kurulunun olumlu görüflü üzerine Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce bir baflka vakfa devredilir

Vak›f yüksekö¤retim kurumunun faaliyetlerinin durdurulmas› halinde durdurulma süresince, kapat›lmas› halinde ise
temelli olarak, kurumun idaresi Yüksekö¤retim Kurulunca e¤itim ve ö¤retimi sürdürmek veya tamamlamak üzere uygun
bir Devlet Yüksekö¤retim kurumunun vesayetine verilir.”

Madde incelendi¤inde görülece¤i üzere, ilk olarak vak›f tüzel kiflili¤inin sona ermesi durumunda, vak›f üniver-
sitesi tüzel kiflili¤inin devam edece¤i ancak vâk›fa ait tüm malvarl›¤›n›n yüksekö¤retim kurumuna geçece¤i ve bu
durumda mütevelli heyeti ve kurum yöneticilerinin seçiminin Yüksekö¤retim Kurulunun görüflü al›nd›ktan sonra,
Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce baflka bir vakfa devir edilecektir. Yüksekö¤retim kurumu olarak vak›f üniver-
sitesinin faaliyetlerinin durdurulmas› ve kapat›lmas› halinde e¤itim ve ö¤retimi sürdürmek veya tamamlamak üzere
bir devlet yüksekö¤retim kurumuna devir edilece¤i belirtilmektedir. Oldukça yetersiz bir madde olmakla birlikte,
vak›f tüzel kiflili¤inin sona ermesi veya üniversitenin faaliyetinin bitmesi halinde mevcut durum tan›mlanm›flken
vak›f üniversitesi personeli hakk›nda hiçbir düzenleme yap›lmam›flt›r.

Gene 2547 say›l› yasan›n Ek 5. maddesinde “Vak›f mütevelli heyetinin yüksekö¤retim kurumunda görevlendirilecek
yöneticiler ve ö¤retim elemanlar› ile di¤er personelin sözleflmelerini yapaca¤›, atamalar›n› ve görevden al›nmalar›n› onay-
layaca¤›”, hükme ba¤lanm›fl; Ek 8. maddesinde de “ö¤retim elemanlar›n›n niteliklerinin Devlet Yüksekö¤retim
kurumlar›ndaki ö¤retim elemanlar›n›n nitelikleri ile ayn› olaca¤›” hükmü yer alm›flt›r.

Nihayet, 2809 say›l› Yüksekö¤retim Teflkilat› Hakk›ndaki Kanuna eklenen ek maddelerle kurulan tüm vak›f
üniversitelerinin, “yüksekö¤retim kurumlar›na iliflkin hükümlere tabi olmak üzere kamu tüzel kiflili¤ine sahip kurulufllar”
oldu¤u belirtilmifltir. 

Vak›f Üniversitesi Personelinin Hukuki Statüsü
Vak›f üniversitelerinin hukuki statülerinin kamu tüzel kiflili¤i olmas›n›n yan›nda, idari ve mali yönden özerk

olmalar› ve yasal düzenlemelerdeki yetersizlikler birçok konuda belirsizliklerin olmas›na yol açm›flt›r. Özellikle
vak›f üniversitelerinin personelinin hukuki statüsü, yarg› kararlar› ile netleflmifltir. Vak›f üniversitelerinin kapan-
mas› durumunda malvarl›¤› ve ö¤rencilerin durumlar› yetersiz de olsa düzenlenmiflken, bu konuda personel ile
ilgili hiçbir düzenleme yap›lmamas› ve bu durumun yaratt›¤› belirsizlik, bu kurumlarda çal›flan özellikle emeklili¤i
hak etmemifl genç akademisyenler üzerinde önemli bir bask› oluflturmaktad›r.

Akademik Personel ‹dari Personel Ayr›m›

Devlet üniversite personelinin ço¤unlu¤u, ayn› zamanda üniversitelerin ilgilileri durumunda olup, durumlar›
mevzuat ile güvence alt›na al›nm›flt›r; bununla birlikte büro personeli (idari personel), devlet memurlar› kanununa
tabidir (Duran, 1982). Ancak vak›f üniversitelerindeki uygulamaya bakt›¤›m›zda, sözleflme ile personel
çal›flt›r›lmas› tercih edilen yol olmaktad›r.

Akademik personeli, yüksekö¤retim kurumlar›nda çal›flan personel olarak tan›mlamak mümkündür (Sayan,
s.211). Akademik personelle ilgili olarak bugün yürürlükte olan kanun 11.10.1983 tarihli ve 2914 say›l›
Yüksekö¤retim Personel Kanunu’dur. Bu kanun, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’na tabi ö¤retim
elemanlar›n›n ayl›k, ödenek ve di¤er özlük haklar›n› düzenler. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde ise 2547
say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’yla, Devlet Memurlar› Kanunu hükümleri uygulan›r (Yüksekö¤retim Personel
Kanunu mad. 20). 2914 say›l› kanuna göre akademik personel: a) Ö¤retim üyeleri s›n›f›, b) Ö¤retim görevlileri ve
okutmanlar s›n›f›, c) Ö¤retim yard›mc›lar› olmak üzere üç s›n›fa ayr›lmaktad›r.

Kimi kamu kurumu 657 say›l› kanuna göre personel çal›flt›raca¤› öngörülürken kimi kurumlar› da kadro gös-
terilerek sözleflmeli personel çal›flt›raca¤› öngörülmektedir (Gözübüyük, 2007). Devlet üniversitelerinde idari per-
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sonelin büyük ço¤unlu¤unu devlet memurlar› oluflturmaktad›r. 657 say›l› kanundaki tan›m› ile Devlet Memuru,
devlet ve di¤er kamu tüzel kifliliklerinde görev yapan, genel idare esaslar›na göre yürütülmesi gereken hizmetlerde
çal›flan, asli ve sürekli görevleri üstlenmifl olan kamu personelidir. Bu asli ve sürekli görevler; genel politika tespi-
ti, araflt›rma, planlama, programlama, yönetim ve denetim iflleri olarak 657 say›l› DMK’ de belirtilmifltir. 

Kamu personeli sisteminin temeli olan memur, Özellikle modern devletle birlikte, hükümdara kul olmaktan
ç›karak özgür bir kifliye dönüflüp ve devlet ad›na vatandafla hizmet vermeye bafllad›¤›ndan, memurun yapt›¤› iflin
“sürekli bir hizmet” olmas› nedeniyle, görevinde kal›c› olmas› gerekmektedir (Sayan, 208). Bu durum kamu
hizmetlerinin kesintiye u¤ramamas› bak›m›ndan önemlidir.

Fakat vak›f üniversitelerine bakt›¤›m›zda; idari personel sisteminin sözleflme rejimi ile belirlendi¤ini görmek-
teyiz. Sözleflme rejimi, kariyer yerine “ifl tan›m›n›” esas alan ve personelin herhangi bir statüye ya da ifl güvence-
sine sahip olmad›¤› çal›flma türünün hâkim oldu¤u bir rejimdir (Sayan, s.208). Sözleflmeli personel, ne iflçi ne de
memurdur. Sözleflmeli personel, mutlak bir ifl güvencesi olmad›¤› için memur de¤ildir ve sözleflmesi belirli periy-
otlarla yenilenir. Öyle ki; memur, çal›flma koflullar›n› karfl›l›kl› belirleme olana¤›na sahip olmad›¤› için de iflçi
de¤ildir. 657 say›l› DMK’ den önceki dönemde, sözleflmeli personel statüsü, özel meslek bilgisi ve uzmanl›¤› olan
eleman› çal›flt›rmak için de¤il, memurlara ödenenden farkl› bir ücret sistemi yaratmak için oluflturulmufltur. Amaç,
sözleflmeyle çal›flan bu personele, memurlardan daha fazla ücret ödemektir.

‹flçi olarak çal›flt›rma, kamu kesiminde tamamen ifl hukukuna ba¤l› olarak çal›flt›rma anlam›na gelir. Bugün ifl
hukukunu yönelik yürürlükte olan kanun ise, 4857 say›l› ‹fl Kanunudur.

Akademik Personelin Dan›fltay Kararlar› Do¤rultusunda Hukuki Statüsü

Mevzuattaki düzenlemelerden ve Anayasa Mahkemesinin kararlar›ndan yola ç›kan Dan›fltay 8. Dairesi, vak›f
üniversitelerinden Yeditepe Üniversitesi hakk›nda aç›lan bir davada, “…kamu tüzel kiflili¤inin idari yarg›n›n görev
alan›n›n belirlenmesinde kullan›lan ölçütlerden biri oldu¤undan..” bahsetmektedir. Dan›fltay, “…kamu tüzel kiflilerinin
amac›n›n kamu yarar›, faaliyet konular›n›n ise kamu hizmeti oldu¤unu…” belirtmifltir. Keza “özel hukuk tüzel kiflilerine
nazaran üstün ve ayr›cal›kl› kamu gücüne sahip olduklar›n› ve tek tarafl› ifllemlerle yeni hukuki durum yaratabildiklerini,
bu nedenle personelinin kamu hukukuna tabi oldu¤unu” kabul etmifltir. Ayr›ca “…kamu hizmeti görmek amac›yla davac›
ö¤retim üyesi ile yap›lan ‘ifl sözleflmesinin’ kamu hukukuna tabi ‘idari hizmet sözleflmesi’ oldu¤unu, davac›n›n ifl akdinin
feshine iliflkin ifllemin yarg›sal denetiminin ‘idari yarg›’ yerlerinde yap›lmas› gerekti¤ini…” hükme ba¤lam›flt›r.

Buna karfl›l›k, Dan›fltay’›n yukar›da mezkûr, ayn› Dairesinin verdi¤i bir baflka karara göre, akademik personel
kadrosu d›fl›nda görev yapan personel ile yap›lan “ifl sözleflmeleri” Devlet Memurlar› Kanunu anlam›nda bir “idari
hizmet sözleflmesi” de¤il, ‹fl ve Borçlar Kanunu anlam›nda “hizmet akdi” (ifl sözleflmesi) say›lmaktad›r. 

Nitekim Baflkent Üniversitesi’nde akademik kadro d›fl›nda ‹dari ve Mali ‹fller Daire Baflkan› olarak görev yapan
“davac›n›n ifl akdinin feshine iliflkin Üniversite Üst Disiplin Kurulu karar›” ile bu karara onay veren “Mütevelli Heyet
karar›n›n” iptali istemiyle dava aç›lm›flt›r. ‹fl sözleflmesinin eki niteli¤indeki “Baflkent Üniversitesi Personel Yönetmeli¤ine
tabi ve iflçi statüsünde olan davac›n›n, hakk›nda yap›lan soruflturma sonucunda ifl akdinin feshine yönelik Disiplin Kurulu
karar›na karfl› aç›lan davan›n görüm ve çözüm yerinin idari yarg› olmad›¤›” gerekçesiyle, Ankara 5. ‹dare
Mahkemesince “görev yönünden” reddedilmifltir. Ankara 5. ‹dare Mahkemesi’nin 06.07.2004 gün ve Esas:
2004/1533, Karar: 2004/1271 say›l› karar› Dan›fltay 8. Dairesi taraf›ndan “onanarak temyiz istemi reddedilmifltir”.

Ayr›ca Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Kurulu 2010/5 YD ‹tiraz say›l› karar›nda “vak›f yüksekö¤retim
kurumlar›nda niteli¤i belirtilen kamu hizmetinin yürütülmesi için istihdam edilen akademik personel ile Vak›f
yüksekö¤retim kurumu aras›nda akdedilecek sözleflmenin "idari hizmet sözleflmesi" niteli¤inde bulundu¤unun kabulü
zorunludur. Nitekim idari sözleflme, Dan›fltay ‹çtihad› Birlefltirme Genel Kurulu'nun 4.7.1964 günlü, E: 1964/4, K:
1964/344 say›l› karar›nda belirtildi¤i üzere, bir kamu hizmetinin yürütülmesi için yap›lan sözleflmedir. ‹dari sözleflmenin
uygulanmas›ndan do¤an uyuflmazl›klar›n çözümünde görevli yarg› yeri de idari yarg›d›r.” hükmüne varm›flt›r.

Doktrinde Yap›lan Tan›mlamalar

2547 say›l› kanunun 5 maddesinde “…Yüksekö¤retim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve ö¤retim eleman-
lar› ile di¤er personelin sözleflmelerini yapar, atamalar›n› ve görevden al›nmalar›n› onaylar, yüksekö¤retim kurumunun
bütçesini onaylar ve uygulamalar› izler, ayr›ca vak›fça haz›rlanan yönetmelik hükümlerine göre di¤er görevleri yürütür.”
demektedir.
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Kamu tüzel kiflisi olan vak›f üniversitesinin personeli de kamu personeli olacakt›r. Kamu tüzel kiflileri, kanun-
da hukuki durumlar› belirlenenler haricinde personel çal›flt›ramazlar. Dolay›s›yla vak›f üniversitelerinin person-
elinin de hukuki statüsü kanunla düzenlenmelidir (Y›ld›r›m, 2005). Kamu tüzel kiflilerinin memur ve di¤er kamu
görevlileri çal›flt›rmalar›, Anayasa’n›n 128. maddesinin amir hükmüdür. ‹flçi statüsünde olmayan personelle
yap›lacak sözleflmeler, idari sözleflme niteli¤inde olup do¤mas› muhtemel ihtilaflar da idari yarg›n›n çözüm alan›na
girecektir. Dan›fltay, akademik personel d›fl›nda kalan ve akademik kadro d›fl›nda görev yapan ifl kanununa tabi
çal›flan idari mali ifller daire baflkan›n›n iflçi statüsünde oldu¤unu ve ifl akdinin feshine iliflkin davan›n görüm ve
çözümünde idari yarg›n›n görevli bulundu¤una karar vermifltir (Dan›fltay, 8. Daire, Esas: 2004/5942, Karar:
2005/57, Tarih: 11/1/2005). 

Mevcut uygulamaya bakt›¤›m›zda; vak›f üniversitelerindeki ö¤retim eleman› istihdam›n›n hizmet sözleflmesiyle
sa¤land›¤›n› görmekteyiz. Ancak bu uygulama, kamu tüzel kiflili¤ine ayk›r› ve kamu hukuku kurallar›n› ihlal eder
vaziyettedir. Ayn› statüdeki devlet üniversitelerinde, memur ve di¤er kamu görevlileri (iflçiler hariç) gibi ayn› ifli
yapan vak›f üniversitesi personeli, uyuflmazl›k halinde, idari yarg› yerlerine baflvurabileceklerdir. Anayasa
Mahkemesi’nin yerleflik kararlar›, kamu tüzel kiflilerinin kamu hizmetine yönelik sözleflmelerini idari sözleflme
niteli¤inde kabul etmektedir.

Yasal Durum

Vak›f Yüksekö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i'nin 23/2. maddesi uyar›nca "Vak›f yüksekö¤retim kurumlar›nda
görev alacak olan akademik ve idari personelin çal›flma esaslar› 2547 say›l› Kanun'da devlet üniversiteleri için öngörülen
hükümlere tabidir. Bu personelin ayl›k ve di¤er özlük haklar› bak›m›ndan ise, 4857 say›l› ‹fl Kanunu hükümleri uygulan›r".

2809 say›l› Yüksekö¤retim Teflkilat› Hakk›ndaki Kanunda Vak›f üniversiteleri için “yüksekö¤retim kurumlar›na
iliflkin hükümlere tabi olmak üzere kamu tüzel kiflili¤ine sahip” bir kurulufl olarak kuruldu¤unu hüküm alt›na alm›flt›r.
Keza, Anayasal ve yasal düzenlemeler ile yarg› kararlar› muvacehesinde, “ö¤retim elemanlar›” ile yapt›¤› “ifl
sözleflmelerinin” ‹fl ve Borçlar Kanunu anlam›nda birer “hizmet akdi” olarak de¤il, 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu anlam›nda birer “idari hizmet sözleflmesi” oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bir baflka deyiflle, vak›f üniversitelerinde
akademik personel “iflçi” statüsünde de¤il, “kamu görevlisi” statüsünde istihdam edilmektedir. Böyle olunca,
iflyerinde istihdam edilen “iflçi say›s›na” akademik personelin dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Sonuç ve Öneriler
2547 say›l› kanunun ek 11. Maddesinde “Vak›flarca kurulacak yüksekö¤retim kurumlar›nda, beklenen e¤itim -

ö¤retim düzeyinin yetersizli¤inin Yüksekö¤retim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli uyar› ve
önerilerin sonuçsuz kalmas› halinde bu kurumun faaliyeti Yüksekö¤retim Kurulunca durdurulur.” demektedir.
Faaliyetten al›konan vak›f üniversitesinin birçok unsuru, vak›f yüksekö¤retim kurumlar› yönetmeli¤inin 26/son
f›kras›nca “Faaliyetten al›konan yüksekö¤retim kurumunun ö¤rencileri bu Yönetmeli¤in 9 uncu maddesinin birinci
f›kras›n›n (g) bendi uyar›nca belirtilen yüksekö¤retim kurumunda ö¤renimlerine devam ettirilirler. Kapat›lan
yüksekö¤retim kurumunun tafl›n›r ve tafl›nmaz mallar›ndan derslikler, her türden laboratuarlar, kitaplar, bunlar› içeren
yap›lar, spor tesisleri, ö¤renci yurtlar› ile ö¤retim elemanlar› lojmanlar› gibi e¤itim-ö¤retimle ilgili her türlü tafl›nmaz mal,
araç-gereç ve malzeme ile tüm ayni ve nakdi haklar devralan yüksekö¤retim kurumunun mülkiyetine geçer” demektedir.
Fakat vak›f üniversitesinin, kurucu vak›fça belirlenen hami devlet üniversitesinde ayn› programlar›n bulunmamas›
ihtimali ve vak›f üniversitesinin akademik personeli hakk›nda herhangi bir ibare kullan›lmam›flt›r. 

Bu anlamda, kamu görevlisi oldu¤u kesin olan vak›f üniversitesi akademik personelinin, vak›f üniversitelerinin
faaliyetlerinin sona ermesi ile e¤itim ö¤retime devam edilecek olan kamu üniversitesine intibaklar›n›n yap›laca¤›na
iliflkin bir düzenleme yap›lmas›n› gerektirmektedir. Aksi durumun kabulü halinde, devredilen devlet üniver-
sitesinde hem e¤itim ö¤retimin sa¤l›kl› yürümesi mümkün olmayacakt›r hem de vak›f üniversitesi personelinin
gelece¤e yönelik kayg›lar duymaks›z›n çal›flmas› üretkenlik aç›s›ndan büyük önem arz edecektir.

Yarg› kararlar› d›fl›nda, elbette yasa ve özellikle Anayasa de¤iflikli¤i gereklidir. Bu konuda Türkiye Barolar
Birli¤i’nin Anayasa de¤iflikli¤i önerisi (Türkiye Barolar Birli¤i, 2007) çok önemlidir. Söz konusu Anayasa öner-
isinin 141. maddesinin 8. f›kras› flöyledir: “Vak›flar taraf›ndan kazanç amac›na yönelik olmamak kofluluyla kurulacak
yüksekö¤renim kurumlar›n›n akçal› ve yönetsel konular d›fl›ndaki akademik çal›flmalar›, ö¤retim esaslar›, akademik person-
elin sa¤lanmas›, yükselme usul ve esaslar›, meslek güvenceleri ve özlük haklar› bak›m›ndan devletçe kurulan yüksekö¤renim
kurumlar› için Anayasada belirtilen hükümlere ba¤l›d›r.” 
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Bu düzenlemede oldu¤u gibi, vak›f üniversitesi akademik personelinin mesleki güvenceleri ve özlük haklar›
bak›m›nda devletçe kurulan yüksekö¤retim kurumlar› akademik personeline ait güvence ve haklara benzer bir
düzenleme yap›lmas› önemlidir. Vak›f üniversitesinin Tüzel Kiflili¤i’nin sona ermesi durumunda, vak›f üniversite-
si akademik personelinin devlet üniversitesinde devam edecek olan e¤itim faaliyeti ile beraber özlük haklar›
bak›mdan yap›lacak düzenleme, yukar›da da belirtildi¤i gibi ifl bar›fl› ad›na büyük yarar sa¤layacakt›r.
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Özet

Artan hukuk fakültelerinin say›s›yla birlikte yap›lan e¤itimin giderek belli bir standarttan uzaklaflmaya baflla-
m›fl; bu sorun baflta YÖK olmak üzere üniversiteler, barolar ve di¤er meslek kurulufllar›n› çözüm aray›fl›na itmifl-
tir. Hukuk e¤itimi ve mesle¤e kabul sürecinde olmas› gerekenler, at›lmas› gereken ad›mlar, soruna sebep olan et-
kenler giderilmeden amaca ulaflmayacakt›r. Sorunu üreten düzeydeki bir alg›lama ile o soruna çözüm üretilebil-
mek mümkün de¤ildir. Örne¤in “yeni hukuk fakültelerinin aç›lmas›” do¤al ve mant›kl› geliyorsa, fakültelerin aç›l-
ma h›z›na paralel bir h›zla ö¤retim üyesinin yetifltirilmesi mümkün olmad›¤›na göre, ö¤retim üyelerinin say›sal ye-
tersizli¤inden kaynaklanan e¤itim sorununu çözebilmek de mümkün de¤ildir. Benzer flekilde her yeni aç›lan üni-
versitenin ö¤renci kontenjan›na katt›¤› fazlal›ktan kaynaklanan, gitgide daha düflük taban puanla ö¤renci al›m›n›n
önüne geçebilmek de mümkün imkâns›zd›r. Sadece hukuk fakülteleri aç›s›ndan de¤il Vak›f Üniversitelerinde ge-
nel olarak ö¤renci ve ö¤retim üyeleri aç›s›ndan yaflanan sorunlar vard›r ve bu sorunlar göründü¤ünden çok daha
büyüktür. Bu bildiride hukuk e¤itimi özelinde vak›f üniversitelerinde yaflanan sorunlar ve genel olarak çözüm yol-
lar› ve model önerileri ele al›nm›flt›r. Bu bildiride ortaya konulan görüfl ve de¤erlendirmeler, somut deneyim ve
gözlemlere dayanmas›, özgün olmas› aç›s›ndan hiçbir kayna¤a at›f yap›lmam›flt›r. 

Anahtar kelimeler: Vak›f üniversitesi, hukuk fakültesi, e¤itim kalitesi.

Girifl
Türkiye’de Hukuk e¤itiminin sorunlar› ve çözüm önerileri uzun bir süredir Akademia’y› meflgul etmektedir. ‹çin-

de bulunulan tablodan art›k kimse memnun de¤ildir. Fakültelerde ö¤renci kalitesinden, Barolar ve Adalet Bakanl›-
¤›’nda mezun kalitesinden flikayetler gün geçtikçe artmaktad›r. Nitekim YÖK’de en son 10-11 Aral›k 2009’da Erzu-
rum’da bu konuyla ilgili genifl çapl› bir toplant› düzenlemifltir. Ne var ki bu toplant›n›n üzerinden yaklafl›k iki y›l geç-
mesine karfl›n hiçbir fley daha iyiye gitmedi¤i gibi baflka sorunlar da eklenmifltir; nitekim baz› vak›f üniversiteleri bün-
yesinde yeni aç›lan hukuk fakültelerinin ö¤retim üyesi temin etmelerinde gelinen nokta afla¤›da ele al›nacakt›r. 

Türkiye’nin de içinde yer ald›¤› Kara Avrupa’s› (Roma-Germen) hukuk sistemine dahil olan ülkelerin hukuk
fakültesi e¤itim stratejilerine, programlar›na, ö¤retim üyesi ve ö¤renci kalitesine, oranlar›na bak›ld›¤›nda y›llard›r
istikrarl› bir flekilde devaml›l›¤›n ön planda oldu¤u, ö¤renci say›lar›n›n k›s›tl› oldu¤u ve siyasi sebeplerle hiçbir ik-
tidar›n bunu de¤ifltirme gibi “hamasi” heveslere kap›lmad›¤› da tespit edilecektir: Bunlar aras›nda uzun y›llard›r
büyük oranda de¤iflmeyen standart ders programlar›, akademik geleneklere ba¤l›l›k, akademik yeterlilikten taviz
vermeden akademisyen yetifltirilmesi, ö¤retim üyelerinin akademik olarak kendi geleceklerini görebilme avantaj-
lar›, liselerin e¤itim kalitesi ve hukuk fakültelerine iyi not ortalamalar› ile ö¤renci seçimi, seçilen ö¤rencilerin hu-
kuk fakültesinde okuma ve az say›da meslek mensubu içine girme yönündeki bilinçleri, ö¤rencileri mezun etme-
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nin de¤il iyi ö¤rencileri mezun etmenin her zaman as›l oldu¤u bir anlay›fl, hukuk e¤itimlerini ve e¤itim stratejile-
rini her türlü siyasi bak›fl aç›s›ndan vareste tutmaya gösterdikleri özen, mesle¤e kabul s›navlar›n›n ciddiyeti ve ta-
vizsiz bir flekilde uygulanmas› baflta Almanya, Fransa ve ‹sviçre olmak üzere bu ülkelerdeki hukuk e¤itiminin ka-
litesini olumlu yönde etkileyen bafll›ca unsurlar olarak dile getirilebilir.

ABD veya ‹ngiltere’deki sistem bizim hukuk sistemimizin d›fl›nda olmakla birlikte hukuk e¤itiminin nitelik ve
niceli¤i aç›s›ndan ortaya ç›kan olumlu sonuçlar özellikle vurgulanmal›d›r. ABD de hukuk fakültesine bir baflka
alanda lisans e¤itimini bitiren ö¤rencilerden seçim yap›lmas›; ö¤rencinin yafl› ve bilinç düzeyi, herhangi bir üni-
versite e¤itimi sürecinden geçti¤i için geldi¤i alg›lama seviyesi de vurgulanmal›d›r; keza ayn› sistem Rusya’da ve
Japonya’da da geçerlidir. Bu ülkelerdeki ö¤retim üyeleri Türkiye’deki hukuk fakültelerinin ve bu fakültelerde oku-
yan ö¤renci say›s›n›n karfl›s›nda flaflk›nl›klar›n› gizleyememektedir. Baflta hukuk fakülteleri olmak üzere al›nan tüm
ö¤rencilerin, iyi-kötü, yeterli-yetersiz diye ay›rt edilmeden mezun olabildi¤i tek sistem Türkiye’de iflliyor gözük-
mektedir. Bu noktada, ortalama iki y›lda bir ç›kan ö¤renci aflar›n›n yaratt›¤› yozlaflmay› da eklemek gerekir.

Hukuk e¤itimi ve mesle¤e kabul sürecinde olmas› gerekenler, at›lmas› gereken ad›mlar, soruna sebep olan et-
kenler giderilmeden amaca ulaflmayacakt›r. Sorunu üreten düzeydeki bir alg›lama ile o soruna çözüm üretilebil-
mek mümkün de¤ildir. Örne¤in “yeni hukuk fakültelerinin aç›lmas›” do¤al ve mant›kl› geliyorsa, fakültelerin aç›l-
ma h›z›na paralel bir h›zla ö¤retim üyesinin yetifltirilmesi imkans›z oldu¤u gibi, ö¤retim üyelerinin say›sal yeter-
sizli¤inden kaynaklanan e¤itim sorununu çözebilmek de mümkün de¤ildir. Benzer flekilde her yeni aç›lan üniver-
sitenin ö¤renci kontenjan›na katt›¤› fazlal›k kaynakl›, gitgide daha düflük taban puanla ö¤renci al›m›n›n önüne ge-
çebilmek de olanakl› de¤ildir. “Sosyal ve siyasi bask›lara boyun e¤mek” zorunda kal›n›yorsa ve bu nedenlerle avu-
katl›k s›nav› bir türlü yap›lam›yorsa, meslek mensuplar›n›n kalitesinden verilen ödün rutinleflir. “Üniversiteler ve
yöneticilerinin kendilerini bask› alt›nda hissettikleri” anlay›fl giderilmeden ve çözümler demokratik platformlarda-
ki verilerle karfl›laflt›r›lmadan, at›lan ad›mlar sonuçsuz kalacakt›r. Kald› ki dönemlik uygulaman›n getirdi¤i zaman
kayb› bir yanda dururken, ders say›lar›n›n ve saatlerinin azalt›lmas› için birbirleriyle yar›flan hukuk fakültelerinin
de sorundan flikayet etmeye haklar› yoktur. Büyük olas›l›kla üç-befl y›l sonra tekrar “yeni buldu¤umuz” modelin
de ifle yaramad›¤›ndan hareketle yeni toplant›lar yap›lacak, yeni çözüm modelleri tart›fl›lmaya bafllanacakt›r.

Hukuk Fakültelerinde E¤itimin Kalitesini Etkileyen Sorunlar
Hukuk Fakültelerinde yaflanan s›k›nt›lar “sistem kaynakl›”, “ö¤renci kaynakl›” ve ö¤retim üyesi kaynakl›” ol-

mak üzere üç ana bafll›kta toplanabilir. Bu sorunlar›n neredeyse tamam› hem devlet hem de vak›f üniversiteleri
bünyesinde kurulan hukuk fakülteleri için geçerlidir. fiüphesiz afla¤›da belirtilen bafll›klara yenilerini eklemek ya
da bunlar› daha alt bafll›klara ay›rabilmek mümkündür. Bu bildiride sistem kaynakl› sorunlara a¤›rl›k verilmifltir;
asl›nda di¤er sorunlar da görülece¤i gibi do¤rudan veya dolayl› flekilde bu konuyla ba¤l›d›r.

Sistem Kaynakl› Sorunlar
a) Hukuk fakültelerinin say›s›n›n artt›r›lmas›, yeni aç›lan hukuk fakültelerinin çok say›da ö¤retim üyesi-

nin bulundu¤u flehirlere uzakl›¤› ve mevcut birikimin de¤erlendirilmesindeki güçlükler 

Yeni kurulan devlet ve vak›f üniversiteleri bünyesinde hukuk fakülteleri aç›lmaktad›r. Siyasi tercihler, bilhassa
vak›f üniversiteleri için hukuk fakültesi ö¤renci maliyetinin di¤er bölümlere göre daha düflük olmas›, ö¤renci kon-
tenjan›n› doldurma avantaj›, üniversite s›nav›na giren ö¤renci say›s›n›n yaratt›¤› bask› gibi etkenlerle hem devlet
üniversitelerinde hem de vak›f üniversitelerinde hukuk fakülteleri açma yönünde bir yar›fl bafllam›flt›r. Hangi se-
beple olursa olsun bu konuda do¤ru bir stratejinin izlenmemesinin yaratt›¤› sorunlar, bir yandan sistemden kay-
naklan›rken bir yandan da bizatihi sistem sorunu oluflturur hale gelmifltir. Say›lar› altm›fl› geçen hukuk fakülteleri
yetiflmifl ö¤retim üyesi, araflt›rma görevlileri ve kütüphane gibi alt yap› oluflturulmadan aç›lmaktad›r.

Ankara, ‹stanbul gibi büyük flehirlerdeki hukuk fakültelerinin kadrolar›nda yer alan ö¤retim üyeleri ortalama-
s›, aç›lan fakültelerin norm kadrolar›nda olmas› gereken ö¤retim üyesi ihtiyac›na karfl›l›k verememektedir. Sadece
2011 y›l›nda yaflananlar özetlenecek olursa san›r›m konu kendili¤inden aç›kl›¤a kavuflacakt›r. YÖK taraf›ndan
2008-2009 akademik y›ldan itibaren hukuk fakültelerinin ö¤renci alabilmesi için norm kadrolar› içeren bir yaz›
gönderildi. Esasen kadrolu ö¤retim üyesi ve araflt›rma görevlisi zorunlulu¤u getirilmesi ilkesel olarak gerekliydi,
zira vak›f üniversiteleri genellikle iki-üç ö¤retim üyesini kadrolar›na al›p, mali politikalar nedeniyle kadroya al-
maktansa “d›flar›dan” derse ö¤retim üyesi ça¤›rmay› tercih ediyorlard›. Araflt›rma görevlisi de al›nmay›nca anabi-
lim dallar› bak›m›ndan s›navlar›n yap›lmas› da dahil çok ciddi s›k›nt›lar yaflan›yordu. Ancak as›l sorun flu noktada
ortaya ç›kt›: YÖK kadrolu ö¤retim üyesinin zorunlu oldu¤u anabilim dallar›n› kazuistik olarak saymay› tercih et-
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ti. O dönemde aç›lm›fl olan hukuk fakülteleri bu say›l› anabilim dallar›ndaki eksiklerini tamamlamaya çal›fl›rken
2011 y›l›nda yeni aç›lan hukuk fakülteleriyle birlikte mesele içinden ç›k›lmaz hale geldi. Zira yaz›da say›lan alt›
anabilim dal›nda görev yapan toplam ö¤retim üyesi say›s› yetersiz kald›. Etik olmayan geliflmelere ve pazarl›klara
karfl›n bu anabilim dallar›nda ö¤retim üyeleri temin edilemedi. Ö¤retim üyesi bulamayan ve bu nedenle ö¤renci
kontenjan› verilmesi tehlikeye giren üniversitelerden gelen talep ve bask› nedeniyle YÖK geri ad›m atmak zorun-
da kald›; norm kadro zorunlulu¤unu zamana yayarak ö¤renci kontenjan› verilmesini herhangi alt› anabilim dal›n-
dan ö¤retim üyesi istihdam› flart›na ba¤lad›. Tüm üniversitelerin ö¤retim üyeleri ve araflt›rma görevlilerine iliflkin
bilgiye sahip olmas› gereken YÖK’ün bafltan itibaren planl› ve tutarl› davranmas› gerekirdi. E¤er bu yap›labilsey-
di her hukuk fakültesi rekabet etmek amac›yla alan›nda iyi olan ö¤retim üyelerini kadrolar›na katabilecekler, di¤er
alanlardaki eksik kadrolar› da görevli olduklar› baflka üniversiteden derse ça¤›rmak suretiyle en iyi e¤itimi ö¤ren-
cilerine sunabileceklerdi. Ancak bu f›rsat kaç›r›lm›fl oldu.

b) Devaml› de¤iflen sistemin getirdi¤i sak›ncalar 

Gerek üniversite s›navlar›nda, hukuk fakültesi e¤itim ve s›nav sisteminde gerekse ö¤retim üyesi yetifltirilmesi-
atanmas›-yükseltilmesi gibi esasa iliflkin yap›da k›sa süreli ve geçifl süreci öngörmeden de¤ifliklikler yap›lmaktad›r.
Mevcut uygulama veya de¤iflikliklerin olumlu ya da olumsuz etkilerine iliflkin veriler toplanmamakta, toplananlar
de¤erlendirilmemekte veya sonuçlar manupüle edilmektedir. Bu durum do¤al olarak objektiflikten uzak bir uygu-
lamay› ve belirsizli¤i de beraberinde getirmektedir. Ne ö¤renciler ne de akademik kadrolar k›sa, orta ve uzun va-
dede önlerini görebilmekte; bu durumun getirdi¤i motivasyon eksikli¤i nitelik ve nicelik bak›m›ndan hukuk e¤iti-
mini olumsuz etkilemektedir.

c) Derslerin dönemlik yap›lmas› ve bunun sonucunda her yar›y›l vizeler için uzun zaman kayb› 

Öncelikle vak›f üniversitelerinde bafllayan bu yanl›fl uygulamay› standart uygulamaya (y›ll›k ders program›) çe-
virmek yerine baflta ‹stanbul ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülteleri olmak üzere devlet üniversiteleri dönem-
lik sisteme geçirilmifltir. Böyle bir sistemde do¤al olarak ö¤renci baflar›l› olsun ya da olmas›n birinci dönemin ders
konular›ndan sorumlu tutulamamaktad›r. Oysa hukuk fakültelerinde ders program›, hangi dersin hangi s›n›fta
okutulaca¤›, derslerin ve konular›n birbiriyle öncelik ve ba¤lant› iliflkisi hukuk formasyonu için son derece önem-
lidir. On dört haftadan oluflan bir yar›y›l›n yaklafl›k iki haftas› vizelerle geçmektedir. Bilindi¤i gibi hukuk fakülte-
lerinde konu ve kitaplar›n kapsam› her gün bir dersin s›nav›n›n yap›lmas›na elveriflli de¤ildir; bununla birlikte zo-
runlu olarak her gün yap›lan s›navlar ö¤rencinin baflar›s›n› olumsuz etkileyici nitelik tafl›maktad›r. Ö¤renci say›s›-
n›n fazla oldu¤u fakültelerin bu s›navlar› teste dönüfltürmüfl olmas›, otomasyona ba¤l› not sisteminin befl-on gün
içinde kapanmas› ve bu k›sa sürede ka¤›t okuma, liste yapma not girme gibi son derece önemli olan aflama ö¤re-
tim üyesini zamanla yar›fl›r hale getirmifltir.

d) Bütünlemenin kald›r›lmas›, yerine yaz okulunun ikame edilmifl olmas› 

Yar›y›l (dönemlik) uygulaman›n bir özelli¤i bütünleme s›navlar›na yer verilmemesi, bunun yerine yaz okulla-
r›n›n ikame edilmesidir. Bu uygulama içinde ö¤retim üyeleri y›l içinde zaman yetersizli¤inden erteledikleri bilim-
sel çal›flmalar›n› yapamad›klar› gibi dinlenme imkan›n› dahi kaybetmifllerdir. Yedi hafta ve aç›lan dersin y›l içinde-
ki ders saatinin iki kat› olarak yap›lan uygulama do¤al olarak ö¤rencilerin baflar›s›z olduklar› dersler itibariyle ça-
k›flmay› da beraberinde getirmektedir. Toplam on veya on iki kredi ile s›n›rl› olarak ders al›nabilmekte, dolay›s›y-
la ö¤renciler baflar›s›z olduklar› tüm dersleri telafi imkan›n› bulamamaktad›r. Bahar yar›y›l›n› takip eden hafta bafl-
layan yaz okullar› ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin en yorgun olduklar› döneme denk gelmesi her iki taraf›n da
motivasyonunu olumsuz etkilemektedir.

e) Alt yap›ya, bilhassa kütüphanelere gerekli önemin verilmemesi 

Vak›f üniversitelerinin büyük bir k›sm› bina, yurt, yemekhane, kütüphane gibi temel gereksinimleri temin et-
meden herhangi bir apartman dairesinde e¤itime bafllamak üzere fakülteler açabilmektedir. S›radan bir ortamda
e¤itime bafllayan hukuk fakültesi ö¤rencisinin mesleki itibar› ve bunun gereklerini de fark edemez. Kald› ki ço¤u
üniversite, hukuk fakültesi için tek yat›r›m olan kütüphaneye gereken önemi vermemekte, mali k›s›tlamalar sebe-
biyle bilimsel kaynaklar temin edilememektedir. Oysa hep örnek verdi¤imiz Almanya, Fransa ya da ‹sviçre’deki
hukuk fakültesi ö¤rencileri derslerden arta kalan zamanlar›n› geç saatlere kadar kütüphanelerde geçirmekte ve her
bilimsel kayna¤› elinin alt›nda bulabilmektedir. Bu eksiklik akademik kadrolar›n bilimsel çal›flmalar›n› da olumsuz
etkilemektedir. Vak›f üniversitelerinin uygulamalar›na göre genellikle tam gün fakültede bulunmas› gereken ö¤-
retim üye ve yard›mc›lar› araflt›rma için di¤er kütüphanelere gidebilme imkan› bulamamakta, izin almalar› sorun
olabilmektedir.
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f) S›n›rl› olarak say›lm›fl anabilim dal› zorunlulu¤u sebebiyle Hukuk Fakültelerinin kendilerini ön plana
ç›karabilecekleri alan eksikli¤i

YÖK Yürütme Kurulu karar›yla hukuk fakülteleri için on üç anabilim dal› say›larak Roma Hukuku, ‹nsan Hak-
lar› Hukuku, Avrupa Birli¤i Hukuku, Karfl›laflt›rmal› Hukuk gibi mevcut veya yeni geliflmekte olan alanlar al›nan
anabilim dal› olmaktan ç›kar›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu alanlarda yetiflen ve/veya yetiflmekte olan ö¤retim üye ve yar-
d›mc›lar›n›n bilgi-birikimlerinin önü kesilmifltir. Daha sonra bir baflka karar ile yukar›da belirtilen alanlarda ana-
bilim dal›n›n kurulmas› üniversitelerin tercihine b›rak›lm›flt›r. Ancak pek çok üniversite çeflitli sebeplerle bu alan-
larda anabilim dal› kurmamay› tercih etmifllerdir. fiüphesiz tüm hukuk fakülteleri için belli bir standard›n belirlen-
mesi bir zorunluluktur. Ne var ki, bu yöntemle hukuk fakültelerinin birbirlerine oranla bir alanda öne ç›kmalar›-
n›n ve rekabet etmelerinin de önüne geçilmifltir.

g) Artan hukuk fakültesi say›s› ve ö¤renci kontenjan art›fl›n›n› taban puan› afla¤› çekmesi ve giderek daha
niteliksiz ö¤rencinin hukuk fakültelerine kay›t olabilmeleri

Hukuk fakültelerinde dersler konferans usulü verilmektedir. Vak›f Üniversitelerinin ald›klar› ortalama ö¤ren-
ci say›lar› bir kenara b›rak›l›rsa, sürekli artan devlet üniversiteleri hukuk fakültelerine her y›l yüzlerce ö¤renci ka-
y›t yapt›rmaktad›r. Herhangi bir dersten baflar›s›z olan ö¤rencilerin de say›s› eklendi¤inde ö¤retim üyesinin bu ka-
dar ö¤renciyle, olmas› gereken gibi ders yapabilme, ö¤renci ile birebir iliflki kurabilme, onlar› kütüphaneye yön-
lendirecek flekilde ödev verebilme ve bu ödevlen de¤erlendirme imkan› ortadan kalkmaktad›r. Almanya örne¤in-
de oldu¤u gibi hukuk fakültelerinin ve ald›klar› ö¤renci say›lar› s›n›rland›r›lmal›; mevcut fakültelerden önümüzde-
ki on y›lda bile tamamlanamayacak eksiklikleri bulunanlar daha iyi koflullara sahip olanlarla birlefltirilerek baz›lar›
kapat›lmal›d›r. Böylelikle mevcut s›n›rl› kontenjan içinde daha iyi ö¤renciler bu fakültelere girebilmek için yar›fla-
cak ve dolay›s›yla fakülteler de puan ve bununla do¤ru orant›l› olarak nitelikli ö¤renci yap›lar› itibariyle birbirle-
riyle rekabet edebilme imkan›na kavuflacakt›r. 

Ö¤renci Kaynakl› Sorunlar
Hukuk fakültelerini tercih eden ö¤rencilerin orta ö¤retim düzeyleri oldukça düflüktür. Lise e¤itimindeki kali-

te kayb› do¤al olarak hukuk e¤itimine yans›maktad›r. Ö¤renci lise y›llar›nda araflt›rmaya yöneltilmedi¤inden sor-
gulama bilinci geliflmemekte, mant›k kurgulamas›ndan yoksun kalmaktad›r. Üniversite s›navlar›n›n test fleklinde
yap›lmas› ve genellikle ö¤rencilerin lisedeki son iki y›l› sadece test çözerek geçirmeleri sosyal bilimler alan›nda ya-
pacaklar› e¤itim için onlar› olumsuz etkilemektedir. Hukuk e¤itimine bafllama yafllar›n›n düflük olmas›, alt yap› ek-
siklikleri, vak›f üniversitelerinin bir k›sm›na göreceli olarak düflük puanla girebilme imkanlar› gibi nedenlerle, ö¤-
rencilerin alacaklar› hukuk fakültesi diplomalar›n›n tüm yaflamlar›nda belirleyici olaca¤›na ve meslek e¤itimi ald›k-
lar›na yönelik alg›lama eksikleri de dikkat çekicidir. Mesle¤e girifl s›navlar›n›n çeflitli sebeplerle ertelenmesi nede-
niyle mezun kalitesinde standart tutturulamamaktad›r. 

Bilindi¤i gibi vak›f üniversitelerinin tamam›nda haz›rl›k s›n›flar› mevcuttur ve ö¤renci burada ‹ngilizce dersler
almaktad›r. Küreselleflen dünya ile entegrasyon dikkate al›nd›¤›nda bunun elefltirilecek bir taraf›n›n da kalmad›¤›
söylenebilir; ne var ki ‹ngilizce haz›rl›k s›n›flar›n›n as›l fakülte e¤itimi ile ba¤lant›s›n›n kopuk olmas›, pedagojik
olarak ö¤rencileri rehavete sürükleyen bir program uygulanmas› üzerinde durulmas› gereken bir noktay› olufltu-
rur. Bir y›ll›k dil e¤itimine ra¤men ö¤renci hukuk fakültesine bafllad›¤›nda basit hukuk metinlerini bile okuyup an-
lama seviyesine gelemedi¤i dersleri veren ö¤retim üyelerinin ortak tespitleridir. 

Yeni geliflen bilim ve teknoloji çerçevesinde, küreselleflme ve AB hukuk sistemine entegrasyon sürecinde orta-
ya ç›kan yeni alanlarla birlikte dört y›ll›k süre hukuk e¤itimi için yeterli de¤ildir. Giderek önem kazanan yeni alan-
lar hukuk fakültelerinde ders müfredat›n› da güncellemeyi gerekli k›lmaktad›r. Bununla birlikte vak›f üniversitele-
rinde toplam ders saatlerinin ve kredilerin azalt›lmas›na yönelik bask›lar bu yeni alanlar›n ö¤rencilere ana ders ola-
rak okutulmas›n› imkans›z k›lmaktad›r. Seçimlik derslerin içine yerlefltirilen bu yeni alanlar›n önemini ö¤renci
kavrayamamakta; kolay-zor geçilir ders ay›r›m› içinde not kayg›s›yla hareket etmektedir.

Çan e¤risi/ba¤›l sistem-flartl› geçme gibi farkl› uygulamalar ö¤renciyi çal›flmaya de¤il mevcutla idare etmeye
yöneltmektedir. Bu sistemde ö¤renci ya s›n›fta en yüksek not alana göre oranlanmaktad›r ki hukuk fakülteleri için
not ortalamalar›n›n çok yüksek olamad›¤› bilinen bir gerçektir. Veya ö¤renci dört y›l boyunca kald›¤› derslerden
genel not ortalamas› ile geçebilmektedir. Genlikle kald›¤› dersler temel derslerden oluflmakta, not ortalamas›yla
geçmesini kolaylaflt›ran dersler de seçimlik dersler olmaktad›r. Sonuçta her ikisinde de gelinen nokra, ö¤rencile-
rin kolayc› yöntemi ya da yöntemin kolayl›k sa¤layan taraf›na meyletmeleri ve sistem gere¤i neredeyse yar›m ya-
malak hukuk bilgisiyle mezun olabilmeleridir. Bilinç ve donan›m eksikli¤i burada da kendini göstermektedir. Hu-
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kuk fakülteleri için asgari geçme notu belirlenmeli ve tüm hukuk fakültelerinde geçerli olmak üzere bu not 60 pua-
n›n alt›nda tespit edilmemeli, ana dersler flartl› geçme kapsam›ndan ç›kar›lmal›d›r.

Yar›y›l sisteminin en önemli dezavantaj› bütünleme s›navlar›n›n kald›r›lm›fl olmas› ve bunun yerine uygulanan
yaz okullar›d›r. Ö¤rencinin ve ö¤retim üyesinin en yorgun oldu¤u akademik y›lsonunda e¤itimine bafllanan yaz
okullar›nda motivasyon tamamen düflüktür. Ayr›ca mali ve pedegojik aç›dan ö¤renci ve ö¤retim üyesini karfl› kar-
fl›ya getirmektedir. Hukuk fakülteleri için tekrar bütünleme sistemine dönülmeli, böylelikle hem ö¤renciye hem
de ö¤retim üyesine çal›flabilme ve dinlenebilme imkan› sa¤lanmal›d›r.

Ö¤retim Üyesi Kaynakl› Sorunlar
Ö¤retim üyesi kaynakl› sorunlar› sadece ana bafll›klar› ile ele almak yeterli olacakt›r; zaten sorunun temel kav-

ramlar› kendini açacak özellikleri de tafl›maktad›r.
- Araflt›rma Görevlisi olarak istihdam edilecek kiflilerin müracaatlar›nda, adaylar›n ALES gibi teknik s›nav-

larla elenmeleri ve kurumlar›n akademisyenli¤i özveriyle yapabilecek kiflileri seçmelerinde önlerinde duran kat› s›-
n›rlamalar

• Doktora yeterlik s›nav düzeylerinde düflüfl
• Doktora tezlerinde görülen kalite kayb› ve akademik etik kurallar›na uyulmadan yap›lan bilimsel yay›nlar
• Yeterli ve yetkin ö¤retim üyesi eksikli¤i
• Ö¤retim üye ve yard›mc›lar›n›n gelirlerinin (maafl ve ücretler) yetersizli¤i
• Hukuk fakültelerinde kürsü gelene¤inin yok olmas›, vak›f üniversitelerinin “az eleman çok ifl” anlay›fl›n›n

kürsü sistemini imkans›z k›lmas› 
• Yeni yetiflen ve mesle¤in bafl›nda olan akademisyen adaylar›n kürsü gelene¤inden yoksun, örneklemeden

uzak kendi bafllar›na yeni yöntemler oluflturma çabalar›
• ‹stanbul Ankara gibi büyük flehirlerin d›fl›nda aç›lm›fl olan hukuk fakülteleri ö¤retim üyelerinin “kadro ihti-

yac› nedeniyle” süratle yetifltirilmelerine ra¤men bu kiflilerin çeflitli sebeplerle bu kadrolar› boflaltmalar›
• Ö¤retim üyesi - araflt›rma görevlisi ve ö¤renci aras›ndaki iliflkilerin akademik sistem aleyhine geliflmesi
• Vak›f üniversitelerinin ö¤retim üyelerine bak›fl aç›lar›, onlar› herhangi bir vas›fs›z çal›flandan ay›rma nezake-

tini göstermeden “ikame edilir” bulmalar› ve bu yaklafl›m› sürdürmeleri
• Atama ve yükseltme kriterlerinin bir vak›f üniversitesinden di¤erine önemli ve asli de¤ifliklikler içermesi, bu

uygulaman›n getirdi¤i adaletsiz ve hakkaniyete uygun olmayan sonuçlar›n ö¤retim üye ve yard›mc›lar› üze-
rindeki olumsuz etkileri

Model Önerileri
Türkiye’de baflta YÖK olmak üzere, Barolar, Adalet Bakanl›¤›, Adalet Akademisi ve tüm hukuk fakülteleri ö¤-

retim üyelerinin de fark›nda oldu¤u, kat›ld›¤› elefltiri hukuk fakültelerinin yeniden yap›land›r›lmas› ihtiyac›d›r. Bu
ihtiyaç çerçevesinde kendi içinde tutarl› birkaç model önerilebilir ve bunlardan herhangi biri “karma model uygu-
lama “ kolayc›l›¤›na kaçmadan e¤itimin bir parças› haline getirilebilir.

1. Model: Standart Hukuk E¤itimi 
fiu anda Türkiye’deki hukuk fakültelerinden devlet veya vak›f olsun fark etmeksizin, birbirine efl bir program

bulabilmek mümkün de¤ildir. YÖK Yürütme Kurulu taraf›ndan anabilim dallar› belirlenmiflse de bu anabilim dal-
lar›n›n büyük k›sm› ders programlar›nda sadece bir yar›y›l ve ortalama iki saatlik yer alabilmektedir. Anabilim dal-
lar›ndan hangilerinin dönemlik olabilece¤i ve asgari kaç saatlik bir ders yap›lmas› gere¤i her bir ders için ayr› ay-
r› belirlenmelidir. Hukuk Fakültelerinin programlar›n›n yap›land›r›lmas›nda, en baflta yap›ld›¤› gibi içinde bulun-
du¤umuz Kara Avrupas› hukuk sistemi çerçevesinde baflar›l› e¤itim veren ve mezun kalitesinden de ödün verme-
yen Almanya, Avusturya veya ‹sviçre’deki hukuk fakültelerinin programlar› esas al›nabilir. 

2. Model: Bolonya Süreci ile Uyumlu Hukuk E¤itimi
Ülkemizin de içinde bulundu¤u 2012 Bolonya süreci dikkate al›nd›¤›nda, bu süreç hukuk fakültelerinin yeni-

den yap›land›r›lmas› bak›m›ndan avantaja dönüfltürülebilir. Aceleye getirilmeden, sadece flekli uyum gayretine gi-
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rilmeden, planlama yap›larak hukuk fakültesi program de¤ifliklikleri 2012 ye kadar olan süreçte daha sa¤l›kl› ve Av-
rupa ülkeleri hukuk fakülteleri ile koordineli bir flekilde yap›land›r›labilir. Halen hukuk fakültelerinin de dahil ol-
du¤u Bolonya sürecine iliflkin çal›flmalar devam etmekte olup önümüzdeki yaklafl›k iki y›ll›k süre, fakülte program-
lar›n›n yenilenmesine iliflkin bir avantaj olarak kullan›labilir. Bolonya sürecinde di¤er bilim alanlar›ndan farkl› ola-
rak 3+(1 veya 2)+3 modeli yerine lisans e¤itiminin 4 y›ll›k olmas›na dikkat edilmelidir; dolay›s›yla 4+2+3 uygula-
mas› hukuk fakülteleri için daha uygun görülmektedir. Ancak bu süreçte hukuk fakültelerinin kendine özgü yap›-
s› ve mezunlar›n›n yer alaca¤› mesle¤in özellikleri dikkatten kaç›r›lmamal› ve di¤er disiplinlere uygun düflen ama
hukuk fakülteleri için olumsuz sonuç verecek dayatmalardan kaç›n›lmal›d›r. 

Avrupa’daki hukuk fakülteleri tümüyle Bolonya sürecine geçme noktas›nda çekinceli davranmakta ve pilot uy-
gulamalar ile sonuçlar› gözlemlemeyi tercih etmektedir. Bu dikkate al›nd›¤›nda Türkiye’de de baz› hukuk fakülte-
leri pilot fakülte olarak belirlenebilir; oralardaki e¤itim ç›kt›lar› kontrol edildikten sonra tatmin edici bulunursa
sistem tüm hukuk fakültelerine yay›labilir.

3. Model: Uzmanlaflmay› Hedefleyen Hukuk E¤itimi 
Hukuk fakülteleri 5 y›ll›k lisans e¤itiminin ilk üç y›l›n›n a¤›rl›kl› olarak temel derslere ayr›ld›¤›, geri kalan iki

y›l›n ö¤rencinin uzmanlaflmas›na dönük derslerle takviye edildi¤i bir ders program› tercih edilebilir. Uzmanlaflma-
ya yönelik dersler özel hukuk, kamu hukuku, ceza hukuku ve uluslar aras› hukuk gibi hukukun de¤iflik alanlar›n da
olaca¤›ndan, bu alanlar›n geliflmesine ve bu alanlardaki güncel konular›n daha ayr›nt›l› incelenmesine de uygun
düflecektir. E¤itimin son iki senesi uzmanlaflma alan›n› destekleyen seçimlik derslere a¤›rl›k verilerek yap›land›r›l-
mal›d›r.

Yukar›da da ifade edildi¤i gibi yap›labilecek en büyük yanl›fl karma model uygulamas›d›r. Bununla birlikte her
bir model baz› hukuk fakülteleri belirlenerek çapraz kontrol yöntemiyle de¤erlendirilebilir. Bu yöntemin denen-
mesi halinde hem devlet hem de vak›f üniversiteleri içinden seçim yap›lmal› ve sonuçlar karfl›laflt›r›lmal›d›r. Bu
öneriye ek olarak her bir modeli uygulayacak hukuk fakülteleri için ortalama bir standart (yabanc› dil, ö¤retim üye-
si say›s›, araflt›rma görevlilerinin istihdam› gibi) getirilmelidir.

Sonuç
Hukuk fakülteleri için yukar›da ele al›nan sorunlara iliflkin çözüm önerileri bilimsel platformlarda objektif kri-

terlere göre oluflturulmal›d›r. Özellikle vak›f üniversitelerinde ö¤retim üyesi yetersizli¤inden dolay› fakülte ve yö-
netim kurullar›n›n bile teflekkül edemedi¤i dikkate al›nacak olursa sadece dekan/rektör düzeyinde yap›lacak top-
lant›lar ve al›nacak kararlar bireysel olmaktan veya kiflisel tercihleri yans›tmaktan öteye geçemez; bu nedenle çok
daha genifl kat›l›ml› toplant›larla herkes taraf›ndan benimsenecek planlama yap›lmal›d›r. Bu ba¤lamda flu ilkeler
bafllang›ç için esas al›nabilir

• Hukuk Fakültesinin e¤itim süresi befl y›la (haz›rl›k s›n›f› hariç) ç›kar›lmal›d›r.
• ‹ngilizce haz›rl›k s›n›f›na ö¤rencinin lisans e¤itimi destekleyecek ‹ngilizce ve Türkçe temel dersler (hukuk

bafllang›c›, siyasi tarih, uygarl›k tarihi, genel hukuk tarihi gibi) konulmal›d›r.
• Yar›y›l uygulamas›ndan tam y›l uygulamas›na geçilmeli, bütünleme s›navlar› verilmelidir.
• Hukuk Fakülteleri için kontenjanlar›n bofl kalmas› kayg›s›ndan uzak asgari bir puan belirlenmeli ve ek kon-

tenjanlar dahil olmak üzere bu puan›n alt›na inilmemelidir.
• Ö¤renci kontenjanlar› azalt›lmal›, yeni hukuk fakülteleri aç›lmas› süreci durdurulmal›d›r.
• Ö¤rencilerin bir dersten baflar›l› say›lmas› için gerekli asgari puan (50-60/100) belirlenmeli, mezuniyet için

yaz›l› ve sözlü s›navlar getirilmelidir. 
• Her meslek mensubunun uzmanlaflt›¤› günümüz dünyas›nda hukuk fakültesi mezunlar›n›n da henüz lisans

e¤itimi s›ras›nda istedikleri bir alanda uzmanlaflmas›n›n önü aç›lmal›d›r.
• Hakimlik ve avukatl›k mesle¤ine girifl ve staja iliflkin düzenlemeler uzman mezunlar›n nitelik ve nicelik ola-

rak do¤ru kullan›labilmesine yönelik olarak gözden geçirilmeli ve gerekli de¤ifliklikler yap›lmal›d›r. 
• Özellikle vak›f üniversitelerinin ö¤renci, ö¤retim üyesi ve e¤itim kalitesi aç›s›ndan objektif, uzun vadeli ve

tutarl› yöntemler belirlenmelidir. Özellikle vak›f üniversitelerinin hukuk fakültelerinin mezunlar› aç›s›ndan
ciddi boyutta formasyon farkl›l›¤› ve flikayetler mevcuttur; bunlar›n giderilmesi için meslek s›navlar› en k›sa
sürede getirilmelidir.
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Özet

Günümüz dünyas›; küreselleflme, rekabet ve teknolojik de¤iflim süreci içinde bulunmaktad›r. Bu geliflmeler, ifl-
letmeleri oldu¤u kadar kurumlar› da uluslararas› ölçütlere uymaya zorlamaktad›rlar. Her alanda oldukça yo¤un bir
rekabet ve de¤iflim sürecinin yaflanmakta oldu¤u ça¤›m›zda, bu de¤iflimden etkilenen sektörlerden birinin de e¤i-
tim sektörü oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Gelece¤e yap›lacak en büyük yat›r›m›n e¤itime yap›lacak yat›r›m oldu-
¤u da bir gerçektir. Böylelikle iflletmelerin yan› s›ra yüksekö¤retimde alternatif bir imkân sunan vak›f üniversite-
leri de artan say›lar› ile birlikte bu rekabet ortam›nda ayakta kalabilmek, de¤iflimi yakalamak ve baflar›l› olmak is-
tiyorlarsa, de¤iflime ayak uydurmak zorundad›rlar. Bu anlamda flimdiye kadar yap›lan iyilefltirme tekniklerinin
yüksekö¤retim sistemimizde etkili bir sonuç vermedi¤i görülmektedir. Bununla birlikte vak›f üniversitelerindeki
yap›lanman›n eksik ve tezatl›klar› içinde bar›nd›rmas› ve birçok vak›f üniversitesinin kurumsall›ktan uzak oldu¤u
bir gerçektir. Durumlar›nda çarp›c› sonuçlara ihtiyac› olan vak›f üniversitelerinin de¤iflim karfl›s›nda ayakta kala-
bilmelerinin etkili yollar›ndan biri de¤iflimi anlayarak yeniden yap›land›r›lmalar›d›r. Çal›flmam›zda yüksekö¤retim
sisteminin ve vak›f üniversitelerindeki akademik ve idari yönden yap›lar›ndaki eksiklikler belirtilmektedir. Say›la-
r› her geçen gün artan vak›f üniversitelerinin tarihi ve flu anki durumlar› üzerine bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r. Bu
anlamda “Vak›f Üniversitelerinde Yeniden Yap›lanma” ad› alt›nda vak›f üniversitelerinin yeniden yap›lanmalar›-
n›n gereklili¤i üzerinde durularak, belli bir standard›n temini için bir model gelifltirilmifltir. Son y›llarda e¤itim sis-
temi üzerine yap›lan çal›flmalar, e¤itimde uluslararas› standard›n yakalanmas› amac›yla gerçekleflmifltir. Bu durum
ayn› zamanda ülkemizde de bu sürece uyum sa¤lan›lmas› gerekti¤inden bu yap›lanma içerisinde önceli¤in e¤itim-
de alternatif kurumlar olan vak›f üniversitelerine verilmesi önemli bir gerekçe oluflturmaktad›r.

Anahtar kelimeler: Vak›f üniversiteleri, yeniden yap›lanma, yüksekö¤retim sistemi..

Girifl
Üniversitelerin amac›, ifl hayat›n›n gereksinim duydu¤u yeterli bilgi birikimine sahip insan kayna¤›n› yetifltir-

mek, çeflitli alanlarda yap›lan araflt›rmalarla farkl› bilim dallar›na ve sektör çal›flmalar›na katk› sa¤lamakt›r. Yükse-
kö¤retime alternatif bir e¤itim f›rsat› sunan vak›f üniversiteleri say›lar›n›n giderek artmas› ve de¤iflimin h›zl› ya-
flanmas›yla birlikte büyük bir rekabet ortam›nda bulunmaktad›rlar. Bu rekabet ortam›n›n “kaliteli ve uluslar aras›
düzeyde bir e¤itim” ve “akademik çal›flmalar› ile sektöre öncü” gibi s›fatlara sahip olmalar› gerekmektedir. Günü-
müzde teknolojinin h›zla geliflmesi, e¤itim sektörünün uluslar aras› düzeyde akredite olmas›, ö¤rencilerin yükse-
kö¤retimden beklentilerinin artmas›yla birlikte yüksekö¤retim kurumlar›n›n sorumluluklar› giderek artmaktad›r.
Gerek devlet, gerek vak›f üniversitelerinde bu beklentilerin gerçeklefltirilmesinde karfl›lafl›lan konusunda uzman
akademik personel, finansal kaynaklar gibi farkl› k›s›tlar vard›r. Etkin bir yüksekö¤retim için, üniversitelerin bu k›-
s›tl› kaynaklar›n› en verimli flekilde kullanmalar› son derece önemlidir (H. Ünal, 2008). 
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De¤iflimin kaç›n›lmaz oldu¤u günümüzde, e¤itim örgütleri bir yandan yaflanan de¤iflimlerden etkilenirken, ay-
n› zamanda toplumsal bir kurum olarak de¤iflimi bafllatmak ve yönlendirmek sorumlulu¤u ile yükümlü olduklar›n-
dan, de¤iflimin hem nedeni hem de bir sonucudur. Bu kurumlarda de¤iflim süreci, bilgi ve deneyim gerektiren, is-
teklilik ve gönüllülük esas›na dayanan kolay olmayan bir süreçtir. (Serpil, 2006, p.55). 

Türkiye’nin yüksekö¤retimde yeniden yap›lanmaya gitmesi gerekti¤i muhakkakt›r. Sorun sadece 2547 say›l›
kanun kapsam›nda de¤il, yüksekö¤retim kurumlar›n› ilgilendiren mali hükümler ve hatta personel rejimi de söz
konusu oldu¤unda ihtiyaçlar› karfl›lamayan bir sistemle karfl› karfl›ya kald›¤›m›z aç›kt›r. Bu yönden bak›ld›¤›nda
yüksekö¤retim kurumlar›yla birlikte özellikle vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n idari, akademik ve mali aç›dan ye-
niden yap›lanmalar›, geliflen teknolojik alt yap›ya sahip, vizyon ve misyonlar› do¤rultusunda yol almalar› gerek-
mektedir. ‹nsan faktörünün önem kazand›¤› bu durumda finans aç›s›ndan yeterli kayna¤a sahip olman›za ra¤men
kurumlar› ayakta tutanlar›n çal›flanlar› oldu¤unu da unutmamak gereklidir. Hem akademik hem de idari kadrolar
yüksekö¤retim kurumlar›n›n performanslar›nda rol oynayan iki önemli faktördür. Bu çal›flmada vak›f üniversite-
lerinin tarihi safhalar› incelenmifl, günümüzdeki durumlar› akademik ve idari yap›lanmalar› aç›s›ndan de¤erlendi-
rilmifl ve bir model oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Türkiye’de Yüksekö¤retim Sistemi
Ülkemizde yüksekö¤retim 1924 y›l›nda ç›kar›lan bir kanunla Darülfünun-u Osmani ad›n› tafl›yan ilk üniversi-

te ile bafllam›flt›r. Ayn› dönemde; Bakanl›klar›n ihtiyaç duydu¤u elemanlar› yetifltirmek üzere, meslek okulu nite-
li¤inde baz› yüksekö¤retim kurumlar› kurulmufltur. 1883 y›l›nda kurulan Hendese-i Mülkiye; 1909 y›l›nda Mek-
teb-i Alisi ad›n› alm›fl; ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi”nin çekirde¤ini oluflturmufltur. Bunun yan› s›ra Robert Ko-
leji ve lisesinin de temelleri at›lm›flt›r. Daha sonra Kemal Atatürk, 1931 y›l›nda yüksekö¤retimi modernlefltirmek
için köklü reformlar bafllatm›flt›r. 1933 y›l›nda ‹stanbul Darülfünunu’nu kald›r›p yerine ‹stanbul Üniversitesi’ni
öngören 31 May›s 1933 tarihli 2252 say›l› kanun; toplam 14 maddeden oluflmufl ve üniversitenin kurulufl aflama-
s›na kadar olan bir y›ll›k ara dönemi düzenlemifltir. Kanunun 2. maddesi ile; hem üniversiteyi kurma hem de bir
y›l içinde üniversitenin kurulufl kanunu haz›rlama görevleri Milli E¤itim Bakan›’na verilmifltir. 1946 y›l›nda ise
“Üniversiteler Kanunu Tasar›s› Gerekçesi”nde de özellikle özerklik kavram›na de¤inilmifl, 2252 say›l› ve 31 Ma-
y›s 1933 tarihli kanunla getirilen geçici deneme devresinin yeterli¤i kanaatine var›ld›¤›na dikkat çekilmifl, fakülte-
lere de özerklik ve tüzel kiflilik verilmesinin uygunlu¤u belirtilmifltir. Bunun yan›nda, üniversite ö¤retim mesle¤i-
nin gösterdi¤i özellikler dolay›s›yla, bu meslek için devlet memurlar› hakk›ndaki genel hükümlerin yeterli olma-
d›¤›, bu meslek sahipleri için de özel hükümler getirilmesinin gere¤i üzerinde durulmufltur. Yine ayn› gerekçede;
üniversite üyeleri için araflt›rma, ö¤retim nas›l bir görev ise; kurumun kendi kendisini yönetmesinin de bir ödev
oldu¤una de¤inilmifltir. 1933 düzenlemesinden farkl› olarak; 1946 düzenlemesiyle, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n et-
kin denetimi ortadan kald›r›lm›flt›r. Zira Senatolarca ve Üniversiteleraras› Kurul’ca verilecek kararlar›n Milli E¤i-
tim Bakan›’nca onaylanmas› veya reddi söz konusu olmam›flt›r. Milli E¤itim Bakan›’n›n tek yetkisi, verilen karar›
15 gün içinde geri göndermek olmufltur. Bu eyleme karfl› Üniversiteleraras› Kurula ayn› konu üzerinde bir ay içe-
risinde karar alma ve Milli E¤itim Bakan›’na bildirme yetkisi tan›nm›flt›r. Özetle, 1946 y›l›nda, 4936 say›l› kanun-
la Türkiye’de üniversiteler yeni ve ileri bir statüye kavuflturulmufltur. 1950’li y›llarda büyük kentler d›fl›nda da üni-
versitelerin aç›lmas› gündeme gelmifl ve 1959 y›l›nda üniversitelerin say›s› 9’a ç›km›flt›r (Özge, 2008). Bununla bir-
likte üniversiteler, ilk defa 1961 y›l›nda Anayasa’n›n 120. maddesiyle Anayasal bir kurum haline getirilmifltir. Ya-
p›lan bu Anayasa de¤iflikli¤ini takiben Üniversiteler Kanunu’nun da de¤ifltirilmesi üzerinde durularak, 20 Haziran
1973 tarihli ve 1750 say›l› Üniversiteler Kanun’u kabul edilmifltir. 1981 y›l›nda ise 2547 say›l› kanuna geçifl yap›l-
m›fl ve bu kanunu takiben 1983 y›l›nda 2908 say›l› Yüksekö¤retim Kurumlar› Teflkilat› Kanunu ile yüksekö¤retim
kurumlar›n›n kapsam›, iflleyifli ve teflkilatlanmas› bu kanunlar çerçevesinde yeniden düzenlenmifltir.

Vak›f Üniversitelerinin Geliflimi
Dünyada büyüyen yüksekö¤retim yap›s›ndaki geliflmelere bak›ld›¤›nda baz› ülkelerde özel ö¤retim kurumlar›-

n›n yüksekö¤retim sistemleri içerisindeki pay›n›n %50’lerin üzerinde oldu¤u görülür. Yüksekö¤retimde özellefl-
me oran›ndaki art›fl belirli ülkelerle s›n›rl› de¤ildir. Dünya genelinde, özel yüksekö¤retim kurumlar›nda e¤itim ö¤-
retim gören ö¤rencilerin oran› 1985’de yaklafl›k %18 iken, son y›llarda bu oran %35’e yaklaflm›flt›r. Bununla bir-
likte, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde özel yüksekö¤retim kurumu oran› halen düflüktür. Türkiye’de, özel yük-
sekö¤retim kurumu bulunmamakla birlikte vak›f üniversiteleri, ö¤renciden al›nan ücretler aç›s›ndan bu statüde de-
¤erlendirilse bile ülkemizdeki bu oran yaklafl›k %8’lere ulaflmaktad›r.
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Türk yüksekö¤retimine ilk kez 1984 y›l›nda giren vak›f üniversiteleri, zaman içerisinde artan say›lar› ve büyüyen
ö¤renci kapasiteleriyle bir kamu kurumu olarak, devlet üniversitelerinin yan›nda yer almaktad›r. ‹lk vak›f üniversi-
tesi, 1984 y›l›nda kurulan ve 1986-1987’de e¤itime bafllayan Bilkent Üniversitesidir. Bunu, 1992 y›l›nda kurulan Koç
Üniversitesi, 1994’de kurulan Baflkent Üniversitesi izlemifl ve vak›f üniversitesi say›s› 1996’da 8’e, 1997’de 15’e,
1999’da 20’ye, 2001’de 23’e, 2002’de 24’e, 2006’da 25, 2008’de 33 ve bugünkü durumuyla ise bu say› 62’ye ulaflm›fl-
t›r. Bu üniversitelerin d›fl›nda üniversite ile ba¤lant›s› olmayan vak›f meslek yüksekokullar› da bulunmaktad›r. Vak›f
meslek yüksekokullar›n›n say›s› ise 2011 y›l› itibariyle 7’dir. Vak›f yüksekö¤retim kurumlar› ö¤renci say›s› 2005 y›-
l›nda 81,794 (Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤›, 2007, p.214.) iken 2009 y›l› itibariyle bu say› 166,157 olmufltur
(Milli E¤itim Bakanl›¤›, 2009). Bu gösteriyor ki vak›f yüksekö¤retim kurumlar›na talep gün geçtikçe artmaktad›r.

Vak›f Üniversitelerinde E¤itim Ö¤retim
Vak›f üniversiteleri artan say›lar›yla birlikte e¤itim kaliteleri aç›s›ndan de¤erlendirmeye al›nd›¤›nda, devlet

üniversitelerindeki eflde¤er programlara giren ö¤rencilere göre daha düflük puanla ö¤renci almas› nedeniyle, e¤i-
timin nitelikleri hep elefltiri konusu olmaktad›r. Örne¤in; baz› mühendislik dallar›n› seçen ö¤renciler, nitelikleri
ve ald›klar› puanlar itibari ile bu dallar›n gerektirdi¤i alt yap›ya sahip olamadan e¤itim-ö¤retim görerek yüksekö¤-
renimlerini tamaml›yorlar. Vak›f üniversitelerinde tercih oran›n›n yüksek oluflu bu üniversitelerde verilen e¤iti-
min niteli¤i için elbette iyi bir göstergedir. Yap›lan bir araflt›rmaya göre, üniversite tercihinde ö¤rencilerin yaln›z
%29.7’si üniversite kadrosunun niteli¤inden etkilenmektedirler. O halde tercih oran›n›n yüksek oluflunda baflka
etkenler de bulunmaktad›r. Ö¤rencilerin büyük kentlerde ve ailelerinin yan›nda okumak istemeleri ve vak›f üni-
versitelerinden istedikleri programlara yerleflme flanslar› bulabilmeleri, bu etkenler aras›ndad›r. 

Vak›f Üniversitelerinde Yasal Dayanak
Vak›f üniversitelerinin yasal dayana¤›, Anayasan›n 130. uncu maddesinde; “Ça¤dafl e¤itim-ö¤retim esaslar›na

dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlar›na uygun insan gücü yetifltirmek amac› ile; ortaö¤retime
dayal› çeflitli düzeylerde e¤itim-ö¤retim, bilimsel araflt›rma, yay›n ve dan›flmanl›k yapmak, ülkeye ve insanl›¤a hiz-
met etmek üzere çeflitli birimlerden oluflan kamu tüzelkiflili¤ine ve bilimsel özerkli¤e sahip üniversiteler Devlet ta-
raf›ndan kanunla kurulur. Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amac›na yönelik olmamak flart› ile va-
k›flar taraf›ndan, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yüksekö¤retim kurumlar› kurulabilir. Vak›flar taraf›ndan
kurulan yüksekö¤retim kurumlar›, malî ve idarî konular› d›fl›ndaki akademik çal›flmalar›, ö¤retim elemanlar›n›n
sa¤lanmas› ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yüksekö¤retim kurumlar› için Anayasada belirtilen hü-
kümlere tâbidir” yer alm›flt›r. 

Vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n hangi usulde olaca¤› ise, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanununun Ek Mad-
de 3 (Ek: 17/8/1983 - 2880/32 md.) maddesinde gösterilmifltir. Vak›flarca kurulacak yüksekö¤retim kurumlar›n-
daki akademik organlar›n, devlet yüksekö¤retim kurumlar›ndaki akademik organlar gibi düzenlenece¤i ve onlar›n
görevlerini yerine getirece¤i,

• Ö¤retim elemanlar›n›n niteliklerinin devlet yüksekö¤retim kurumlar›ndaki ö¤retim elemanlar›n›n nitelikle-
rinin ayn›s› oldu¤u,

• Devlet yüksekö¤retim kurumlar›nda çal›flmalar› yasaklanm›fl veya disiplin yoluyla bu kurumlardan ç›kar›lm›fl
kiflilerin, vak›f yüksekö¤retim kurumlar›nda görev alamayacaklar›,

• Vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n e¤itim-ö¤retim esaslar›, ö¤retim süreleri ve ö¤renci haklar› ile ilgili hu-
suslar›n 2547 say›l› kanun hükümlerine tabi oldu¤u,

• Bu kurumlar›n mali, idari ve ekonomik konularda yüksekö¤retim kurulunun gözetim ve denetimine tabi ol-
duklar› belirtilmektedir.

Ayn› kanunun Ek Madde 2’de ise; “Vak›flar; kazanç amac›na yönelik olmamak flart›yla ve mali ve idari husus-
lar d›fl›nda, akademik çal›flmalar, ö¤retim elemanlar›n›n sa¤lanmas› ve güvenlik yönlerinden bu kanunda gösteri-
len esas ve usullere uymak kayd›yla, Yüksekö¤retim kurumlar› veya bunlara ba¤l› birimlerden birini veya birden
fazlas›n› ya da bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne ba¤l› olmaks›z›n, ekonominin ihtiyaç duydu¤u alan-
larda yüksek nitelikli iflgücü yetifltirmek amac›yla, bu kanun hükümleri çerçevesinde kalmak flart›yla meslek yük-
sekokulu kurabilir. Bu meslek yüksekokulu, kamu tüzel kiflili¤ini haiz olup, Yüksekö¤retim Kurulunun görüflü al›-
narak Bakanlar Kurulu karar› ile kurulur. Kurulacak meslek yüksekokullar›na meslek ve teknik e¤itim bölgesinde
gereksinim duyulmas› esast›r.” fleklinde belirtilmifltir. 
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Vak›flar taraf›ndan kurulan vak›f üniversiteleri, devlet üniversiteleri gibi kanunla kurulmakta olup, kamu tüzel
kiflili¤ine sahip, e¤itim ve ö¤retim yönünden ise devlet üniversitelerinde oldu¤u gibi 2547 say›l› kanun hükümle-
rine tabi tutulmufltur. Geçici maddelerle düzenlenen vak›f yüksekö¤retim kurumlar› hali haz›rda sadece Vak›f
Yüksekö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i çerçevesinde baz› düzenlemeler yap›labilmifltir. 

Vak›f Üniversitelerinin Yönetim Yap›s›

Devlet üniversitelerinin yönetim yap›s›, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu ve 2914 say›l› Yüksekö¤retim Per-
sonel Kanunu ile akademik personelin özlük haklar› ve iflleyifli; akademik yap›lanmada ise Üniversitelerde Akade-
mik Teflkilat Yönetmeli¤i, idari personelin teflkilat yap›lanmas› ve iflleyifli ise; Yüksekö¤retim Üst Kurulufllar› ile
Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n ‹dari Teflkilat› hakk›nda 124 say›l› hükmünde Kararname ile ana hatlar›yla belirlen-
mifltir. Di¤er taraftan 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu bu üniversitelerde önemli destekleyici bir unsur ol-
maktad›r. Vak›f Üniversitelerinin yönetim yap›s›, akademik ve idari olmak üzere ikiye ayr›l›r. Akademik yap› ay-
nen devlet üniversitelerinde oldu¤u gibi organize edilerek, senato ve yönetim kurullar› arac›l›¤›yla, 2547 say›l› ka-
nun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre icra edilmekte; idari yönetim ise, birçok farkl›l›klar› olmakla beraber, 124
say›l› Kanun hükmündeki kararname hükümlerine benzer flekilde ifa edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Vak›f üniversitelerini dev-
let üniversitelerden ay›ran en önemli husus; mali yönetimin ve istihdam onay›n›n Mütevelli Heyeti’nin elinde ol-
mas›d›r. Vak›f üniversitelerinde ö¤retim elemanlar› sözleflme usulü ile çal›flt›klar›ndan, mütevelli heyet, ö¤retim
elemanlar›n›n göreve al›nmas›, ücretlerinin tespiti, üniversite harcamalar›n›n belirlenmesi ve genel olarak üniver-
site bütçesinin oluflturulmas› suretiyle parasal yetkiyi kullanma görevini yürütür. Rektör, Mütevelli Heyetin do¤al
üyesi olmakla birlikte, genelde mütevelli heyet taraf›ndan al›nan kararlar›n uygulay›c›s› konumundad›r. Vak›f Üni-
versitelerinde ‹dari ve Akademik yap›lanma, Yüksekö¤retim Kanununun bir maddesine at›f yap›larak Devlet Üni-
versitelerinde oldu¤u gibi düzenlenmesi öngörülmüfltür. Daha sonra Vak›f Yüksekö¤retim Kurumlar› Yönetmeli-
¤i yay›nlanarak Vak›f Üniversitelerinin kendilerince ç›kart›lacak Ana Yönetmelikleriyle ‹dari ve Akademik yap›-
lanmalar›n›n düzenlenmesi istenilmifltir. Her vak›f üniversitesi idari yap›lanmas›n› kendi Ana Yönetmelikleri do¤rultu-
sunda farkl› bir flekilde yap›land›rm›fl kendi aralar›nda bile devlet üniversiteleri gibi idari organizasyonlar›n› gerçeklefltire-
memifltir. Di¤er taraftan, Vak›f Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n, yukar›da belirtilen yönetmelikle yürütülmesinde önemli so-
runlar yaflanmaktad›r. Bunlar›n en önemlisi de; istihdam flekillerinde ortaya ç›kmaktad›r. Devlet üniversitelerinde özellik-
le ‹dari Teflkilat› ile personelin görev tan›mlar›, görevde yükseltilmeleri 657 say›l› Devlet Memurlar› kanunu ve ilgili yö-
netmeliklere göre belirlenmifl fakat Vak›f üniversitelerinde personel haklar›, görev tan›mlar›, personel istihdam esaslar› ve
benzeri konularda 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu yerine, 4857 say›l› ‹fl Kanununa göre hareket edilmifltir. “‹flve-
renler ile bir ifl sözleflmesine dayan›larak çal›flan iflçilerin, çal›flma flartlar› ve çal›flma ortam›yla ilgili hak ve sorum-
luluklar›na iliflkin” bu kanun, hem idari hem de akademik personele iflçi haklar›yla ayn› haklar› vermifltir. Her ne
kadar Vak›f Üniversiteleri ‹dari Personel Teflkilat yap›lanmalar›n› ve personel istihdamlar›n› ana yönetmelikleriy-
le Devlet üniversiteleri gibi düzenlenmesi öngörülmekte ise de, hukuki paralelli¤in sa¤lanmas›nda gerekli yasal dü-
zenlemelerin yap›lamam›fl olmas› uygulamalarda önemli farkl›l›klar› ve ma¤duriyetleri de beraberinde getirmektedir (‹s-
tihdam, görev ve unvan ihdaslar›, Sosyal Güvenlik Kurumlar› farkl›l›klar›, pasaport ayr›cal›¤› v.b. gibi).

Vak›f Üniversitelerinin Finansman Yap›s›

Vak›f üniversiteleri üç ayr› finansman kayna¤›na sahiptir.
• Kurucu vakf›n katk›s›
• Ö¤renci harçlar›
• Devlet yard›m›d›r.

Bu üç ayr› gelen gelirlerin oranlar›, vak›f üniversitelerine göre de¤iflmektedir. Vak›f üniversitelerini, gelirleri-
nin da¤›l›mlar› bak›m›ndan iki gruba ay›rmak mümkündür. ‹lk gruptaki vak›f üniversitelerinde güçlü bir kurucu
vak›f bulunup gelirlerin büyük oran› bu kaynak taraf›ndan karfl›lanmaktad›r. ‹kinci gruptakilerde ise, üniversite ge-
lirlerinin büyük oran› ö¤renci harçlar›ndan sa¤lanmaktad›r. Vak›f üniversitelerinin say›ca büyük bölümü ikinci
gruba girmektedir. Vak›f üniversitelerine yap›lan devlet yard›m›ndan yararlan›lmas›, baz› kriterlere ba¤lanm›fl ve
hangi koflullarda devlet yard›m› alabilece¤i, 2547 say›l› yasan›n Ek Madde 18’de aç›klanm›flt›r. Devlet yard›m›n›n
baz› kriterlere ba¤lanmas›n›n sebebi ise, vak›f üniversitelerinin, ö¤retim üyesi yetifltirmelerini, burslu ö¤renci kon-
tenjanlar›n› art›rmalar›n› ve geliflmelerini özendirici yükümlülükler tafl›malar›n› sa¤lamakt›r.
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Vak›f Üniversitelerinin Araflt›rma Faaliyetleri

Köklü bir geçmifle sahip olmamalar›na kars›n, vak›f üniversitelerinin en az›ndan bir kaç›n›n, araflt›rma faaliyet-
leri bak›m›ndan bugün oldukça iyi bir konumda oldu¤u söylenebilir. 2009 y›l›nda vak›f üniversitelerinde
SCI+SSCI+AHCI’te yay›mlanan yay›n say›s›na göre s›ralamas›na göre ise fiekil 2’de verilmifltir (YÖK, 2009).

Vak›f Üniversitelerini Yeniden Yap›lanmaya ‹ten Faktörler

Son y›llarda vak›f üniversitelerinin ve özel üniversitelerin say›s›ndaki art›fltan dolay› e¤itim anlam›nda rekabet
ortam› fazlalaflmaktad›r. Türkiye’nin, yüksekö¤retimdeki dünyadaki geliflmelere kay›ts›z kalmas› mümkün de¤il-
dir. Gerek yüksekö¤retime olan talebin karfl›lanmas›, gerekse devlet üniversitelerinin üzerindeki kontenjan bask›-
s›n›n azalt›lmas› bak›m›ndan, vak›f üniversiteleri, üzerinde durulmas› gereken bir seçenek durumundad›r. ‹lk kez
1984’de bir vak›f üniversitesinin kurulmas› ile Türk Yüksekö¤retimine giren vak›f üniversitelerinin say›s› giderek
artm›fl ve 2006 y›l› sonunda 25’e, 2008 y›l›nda bu say› 33’e, 2011 y›l›n›n ilk üç ay›nda 62’ye ulaflm›fl ve daha önce
ülkenin belirli bölgelerinde bulunan vak›f üniversiteleri bu y›l itibariyle birçok ile yay›lm›flt›r. 

Baflkent Üni.

‹hsan Do¤ramac› Bilkent Üni.

Koç Üni.

Fatih Üni.

Sabanc› Üni.

TOBB Eko. ve Tekn. Üni.
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fiekil 2: Vak›f Üniversitelerinde SCI+SSCI+AHCI’te yay›mlanan yay›nlar›n say›s› (2009).



K. Huysal, A. S. Sevgener, D. Özp›nar

1801

Devlet üniversitelerindeki gibi, vak›f üniversiteleri de üç ayr› performans kriterine göre de¤erlendirilebilir. Bu
kriterler; e¤itim-ö¤retim, araflt›rma faaliyetleri ve topluma hizmettir. Günümüz Türkiye’sini gelece¤e tafl›yan ifl
adamlar›d›r. Ancak, ifl hayat›n›n gayretleri Türkiye’yi belli bir s›n›ra kadar ilerletebilir. E¤er Türkiye, kaybetti¤i
bilimin çekirde¤ini yeniden oluflturamazsa geliflmifl ülkelerin aras›na kat›lamaz. Üniversitelerden beklentilerin
gerçekleflebilmesi için, yap›lar›n›n da gerçekçi ve beklentilere uygun olmas› gerekir. Günümüzde üniversitelerin
idari yap›lar›, ya tamamen devlet kurumu, ya da özel flirket ve vak›f niteli¤indedir. Bu flekildeki tekli tip bir idari
yap›dan bilimsel ve düflünce özgürlü¤ünü oluflturmas› beklemek hatad›r. Hem maddeten hem de yönetim aç›s›n-
dan hür olmayan kurumlar özgür ortam oluflturamazlar. Böyle kurumlar›n sadece adlar› üniversite olur. Kendisi
tek yerden yönetilemeyen bir kurumun, ço¤ulcu yap›lara hofl görülü davranmas›, yöneticilerin demokratl›k anla-
y›fllar›yla do¤ru orant›l› olur. Bu nedenle üniversitelerin yönetimleri ço¤ulcu bir yap›ya dönüfltürülmelidir (Küp-
çü, ‹.H., 2005). Bununla birlikte üniversitelerde ö¤retim üyelerine idari görevler verilmesi de üniversiteleri arafl-
t›rma ve bilim yapma anlam›nda teflvik edici bir hareket de¤ildir. Üniversitelerden beklenen hizmetleri yerine ge-
tirmek için, saf bilim adam› tipini oluflturmak gereklidir. Rektörlük, dekanl›k, bölüm baflkanl›klar› ve yard›mc›l›klar›
gibi idari görevler, bilimle u¤raflmak isteyen bir ö¤retim üyesi için engel teflkil etmektedir. Ayr›ca, idari göreve gelmek iste-
yen ve bu makama gelen ö¤retim üyeleri, bilimsel ya da siyasi rakiplerine karfl› tarafs›z olamazlar. Tüm bunlar vak›f üni-
versiteleri ve devlet üniversitelerinde eksik görülen noktalar›n bafl›nda gelmektedir. Bütün hayat› bilim, araflt›rma yapma
ve ders verme üzerine geçen bir Ö¤retim Üyesinin veya Ö¤retim Eleman›n›n en verimli olaca¤› dönemlerde bir ve birden
daha fazla tamamen bürokrasi kurallar› içerisinde idari görevlerle yükümlendirilmesi, ders yüklerinin baz› durumlarda s›-
f›ra veya yar›ya indirilmesi, e¤itim-ö¤retimden ve ö¤renciden uzaklaflt›r›lmas› Türk Yüksekö¤retim Sistemine ve geliflme-
sine yönelik yap›lan en büyük engel niteli¤inde görülmelidir. Buradaki ana unsur, 2547 say›l› kanundaki idari görevlerin
akademik personel taraf›ndan deruhte edilmesi hükümleri yetiflmifl e¤itim kadrosunun yanl›fl yerlerde istihdam›na dolay›s›y-
la israf›na neden olmaktad›r. Türk Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n ço¤unda ö¤retim elemanlar› say›lar› çok yetersiz olmas›-
n›n yan›nda mevcut sistemin bir ö¤retim üyesine yükledi¤i birden fazla idari görevler göz önünde bulunduruldu¤unda bu
üniversitelerdeki ö¤rencilerin ne kadar e¤itim ve ö¤retim olanaklar› ve f›rsat eflitli¤inden faydalanabilecekleri son derece
aç›kt›r. Bu itibarla Türkiye’deki ö¤retim elemanlar› ve ö¤renci say›lar› oranlar›, ö¤rencilerin e¤itimdeki kalitelerinin art›-
r›lmas›, üniversitelerin esas ifllevlerinin yerine getirilmesi ve toplumsal faydalar›n›n sa¤lan›lmas› bak›m›ndan ö¤retim ele-
manlar›n›n temsili idari görevler haricinde tüm idari görevlerinin yetiflmifl idari personel kadrolar› taraf›ndan yürütülme-
sinin gereklili¤i tart›fl›lmal›d›r. E¤itimde radikal ve çarp›c› sonuçlar alman›n, giderek yüksekö¤retime olan talebin
artmas›na ba¤l› olarak zorunlu bir hal ald›¤› aç›kt›r.

Sonuç
Rekabet flartlar›n›n belirlenmesi, kalitenin önemi ve tercih edilebilirlik k›staslar› günden güne de¤iflmekte ve

bu de¤iflimin içerisinde ayakta kalmak isteyen tüm organizasyonlar bu de¤iflime ayak uydurmak zorundad›r. Bir
ülkenin gelece¤e yönelik en büyük yat›r›m› olan e¤itim sistemimizin bir bölümü olan Vak›f üniversitelerinin Ye-
niden Yap›lanmas›na yönelik yap›lan genel de¤erlendirmeler göstermektedir ki, özetlenen sorunlar›n yak›n gele-
cekte çözülmemesi, vak›f üniversitelerinin önemli bir bölümünü, 1970’li y›llarda yaflanan özel üniversitelerin ak›-
beti ile karfl› karfl›ya getirebilir. Böyle bir durumla karfl›lafl›lmamas›nda;

• Vak›f üniversitelerinde yaflanmakta olan kal›c› problemleri çözümleyecek yeniden yap›lanma model ve tek-
nikleri uygulanmal›d›r.

• Öncelikle yönetmelikle idare edilen vak›f üniversitelerinin her türlü düzenlemelerini ve iflleyiflini kapsayan
ayr› ve yeni bir kanunun Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan haz›rlanmas›n›n gereklili¤i görülmektedir. Ka-
nun bir zorunluluk arz etmekte olup bütçe planlamas› stratejik planlar çerçevesinde gerçeklefltirilmelidir. 

Bu anlamda 5018 say›l› Mali Kamu Kontrol Kanununun afla¤›da belirtilen uygulama sürecine bak›ld›¤›nda;
5018 say›l› Mali Kamu Kontrol Kanunun uygulama zorluklar› olmakla birlikte, kalk›nma planlar› ve programlar-

da yer alan politika ve hedefler do¤rultusunda kamu kaynaklar›n›n etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde elde edil-
mesi ve kullan›lmas›n›, hesap verebilirli¤i ve mali saydaml›¤› sa¤lamak üzere, kamu mali yönetiminin yap›s›n› ve
iflleyiflini, kamu bütçelerinin haz›rlanmas›n›, uygulanmas›n›, tüm mali ifllemlerin muhasebelefltirilmesini, raporlan-
mas›n› ve mali kontrolü düzenlemek amac›yla haz›rlanan bu kanun, bir devrim niteli¤inde olup bu kanunun dev-
let kurumlar›nda uygulanabilece¤i gibi vak›f üniversitelerinin de bu uygulama süreçlerine yap›sal olarak kat›lma-
lar› gereklilik arz etmektedir. 

Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlar›n›, temel ilke ve politikalar›n›, hedef ve önceliklerini, perfor-
mans ölçütlerini, bunlara ulaflmak için izlenecek yöntemler ile kaynak da¤›l›mlar›n› içeren bu kanunun getirdi¤i;
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”Her türlü kamu kayna¤›n›n elde edilmesi ve kullan›lmas›nda görevli ve yetkili olanlar, kaynaklar›n etkili, eko-
nomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullan›lmas›ndan, muhasebelefltirilmesinden, raporlan-
mas›ndan ve kötüye kullan›lmamas› için gerekli önlemlerin al›nmas›ndan sorumludur ve yetkili k›l›nm›fl mercile-
re hesap vermek zorundad›r.” hükümleri ile hesap verme sorumlulu¤u,

“Kamu idareleri; kalk›nma planlar›, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde ge-
lece¤e iliflkin misyon ve vizyonlar›n› oluflturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansla-
r›n› önceden belirlenmifl olan göstergeler do¤rultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve de¤erlendirmesini yap-
mak amac›yla kat›l›mc› yöntemlerle stratejik plan haz›rlarlar.” hükümleri ile stratejik planlama ve performans esasl›
bütçeleme,

“Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve
proje baz›nda kaynak tahsislerini; stratejik planlar›na, y›ll›k amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayan-
d›rmak zorunda olmalar›” hükümleri ile bütçelerini, stratejik planlar›nda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve he-
deflerle uyumlu ve performans esas›na dayal› olarak haz›rlama,

“Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlar›n›n ve bütçelerinin kalk›nma plan›na, y›ll›k programlara, kuru-
mun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz›rlanmas› ve uygulanmas›ndan,
sorumluluklar› alt›ndaki kaynaklar›n etkili, ekonomik ve verimli flekilde elde edilmesi ve kullan›m›n› sa¤lamaktan,
kay›p ve kötüye kullan›m›n›n önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin iflleyiflinin gözetilmesi, izlenme-
si ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar›n yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise mec-
lislerine kars› sorumludurlar.” hükümleri üst yöneticilerin hesap verme sorumlulu¤u”,

“Kamu gelir, gider, varl›k ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir flekilde yönetilmesini, Kamu
idarelerinin kanunlara ve di¤er düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, her türlü mali karar ve ifllem-
lerde usulsüzlük ve yolsuzlu¤un önlenmesini, karar oluflturmak ve izlemek için düzenli, zaman›nda ve güvenilir ra-
por ve bilgi edinilmesini, iç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmifl en riskli alan-
lar üzerinde yo¤unlaflmas›n›, sa¤lamak” hükümleri ile iç kontrolün sa¤lanmas›,

“Bütçeyi haz›rlamak, izleyen iki y›l›n bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kay›tlar›n› tutmak, bütçe ilke ve esas-
lar› çerçevesinde, ayr›nt›l› harcama program› ve hizmet gereksinimleri dikkate al›narak, ödenek gönderme belge-
lerini düzenlemek, harcama yap›lmas› ve gelir elde edilmesine iliflkin mali ifllemleri yürütmek, bütçe uygulama so-
nuçlar›na iliflkin verileri toplamak, de¤erlendirmek ve bunlar›n raporlanmas›n› sa¤lamak, idarenin bütçe kesin he-
sab›n› haz›rlamak, stratejik plan ve performans programlar›n›n haz›rlanmas›n› koordine etmek ve sonuçlar›n›n
konsolide edilmesi çal›flmalar›n› yürütmek, idarenin mülkiyetinde veya kullan›m›nda bulunan tafl›n›r ve tafl›nmaz-
lara iliflkin kay›tlar› tutmak, mali kanunlar ile ilgili di¤er mevzuat›n uygulanmas› konusunda harcama yetkililerine
gerekli bilgileri sa¤lamak.” hükümleri ile mali hizmetler biriminin oluflturulmas›,

“‹ç denetim, kamu idaresinin çal›flmalar›na de¤er katmak ve gelifltirmek için kaynaklar›n ekonomiklik, etkililik
ve verimlilik esaslar›na göre yönetilip yönetilmedi¤ini de¤erlendirmek ve rehberlik yapmak amac›yla yap›lan ba-
¤›ms›z ve nesnel güvence sa¤layan dan›flmanl›k faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yap›lar›
ile mali ifllemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmek ve gelifltirmek yö-
nünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklafl›mla ve genel kabul görmüfl standartlara uygun olarak gerçekleflti-
rilir. ‹ç denetim, iç denetçiler taraf›ndan yap›l›r” hükümleri ile iç denetimin sa¤lan›lmas›,

“Say›fltay taraf›ndan yap›lacak harcama sonras› d›fl denetimin amac›, genel yönetim kapsam›ndaki kamu idare-
lerinin hesap verme sorumlulu¤u çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve ifllemlerinin; kanunlara, kurum-
sal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlar›n›n Türkiye Büyük Millet Meclisine ra-
porlanmas›d›r.” hükümleri ile d›fl denetimin sa¤lan›lmas›, gibi 5018 say›l› Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanu-
nuyla merkezi planlamadan stratejik planlamaya, merkezi yönetimden yerinde yönetime, hiyerarflik yönetimden
kat›l›mc› ve paylafl›mc› yönetime, kuralc› ve bürokratik içe dönüklükten saydam ve hesap verebilmeye, ferdi odak-
l›ktan ç›kt› ve hedef odakl›¤a, mevzuata uygunluktan performans denetimine geçifl anlay›fl›n›n vak›f yüksekö¤retim
kurumlar›nda da yer almas› gerekmektedir.

Bu kanun içerisinde Özel Bütçe Kapsam›ndaki ‹dareler olarak,
• Yüksekö¤retim Kurulu
• Üniversiteler
• ‹leri Teknoloji Enstitüleri de yer almaktad›r. Dolay›s›yla vak›f üniversitelerinde mali kontrol ve yap›lanma-

lar›n›n öz denetim sa¤lamalar› ayn› paralelde düzenlemeleri kaç›n›lmaz gözükmektedir.
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Bununla birlikte vak›f üniversiteleri,
• Stratejik planlar› de¤erlendirmede kurumsallaflma süreci h›zland›r›lmal›,
• Norm kadro uygulamas›na geçilmeli, kurumsal kadrolaflma h›zland›r›lmal›d›r,
• Ö¤retimde kalite hedefleri belirtilmeli,
• Ö¤retim elemanlar›n›n yay›n say›lar›nda belirli hedefler belirlenmeli,
• E¤itim ö¤retim belirli bir teknoloji alt›na inmemeli bunun için yöneticiler belirli bir bütçe ay›rmal›,
• Ar-Ge’ye ayr›lan pay›n düflük oldu¤u vak›f üniversiteleri bu konuya gereken önemi ve bütçeyi ay›rmal›,
• Akademik personelin idari görevlerde istihdam israf› önlenmeli ve e¤itimle iç içe olmalar› sa¤lanmal›,
• Kaliteli ve nitelikli idari personel istihdam›na yönelip, akademisyenlerin bilim akademisyenlik mesleklerin-

den uzaklaflmamalar›n› sa¤lan›lmal›,
• Vak›f üniversitelerinde istihdam edilen idari görevlilerin görev tan›mlar›, istihdam esaslar›, görevde yüksel-

tilmeleri, belirlenecek norm kadrolara göre yeniden düzenlenmeli,
• Vak›f üniversitelerinin stratejik planlar›nda, kurumsallaflmalar›nda norm kadro oluflturamamalar› bir zafiyet

olarak görülmelidir. 
Bugün devlet üniversitelerinde, kurulufllar›nda ihdas edilen kadrolar ve genel bütçe içerisinden tahsis edilen

bütçe imkânlar› çerçevesinde tarifi yap›lm›fl uygulamalarla 5/10 y›ll›k geliflme planlar›na göre hareket edilmekte-
dir. Vak›f üniversitelerinde de benzer bir uygulama ile o kurumun geliflimine, ö¤renci say›s›n›n art›fl›na, çal›flanla-
r›n›n kadro/görev ilerlemelerine ve benzer ihtiyaçlara cevap verebilecek, ileriye do¤ru politika üretebilecek ser-
best/kullan›labilir ve kapal›/izne ba¤l› olarak kullan›labilir akademik ve idari kadro ihdaslar› kontrol edilebilir fle-
kilde düzenlenmelidir.

Görüldü¤ü üzere, e¤itim sistemimizde do¤al olarak e¤itim kurumlar›ndaki pastada pay› olan vak›f üniversite-
lerinde de ciddi bir yeniden yap›lanma ihtiyac› görülmektedir. 

Di¤er taraftan Avrupa Birli¤i’ne girifl sürecinde ülkemizin de içinde oldu¤u Bologna ve Lizbon süreçleri gibi
çal›flmalar›n gerek etkileri, gerek radikal kararlar›, çarp›c› sonuçlar›, gerekse dünya standardizasyonuna uygunlu-
¤u, vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n da yeniden yap›lanma süreçlerinde bir gerekçe oluflturmal›d›r. 
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Abstract

There is an expectancy of the synergistic nature of sustainable development and education (cf.http://
www.desd.org/). Thus, higher education may contribute significantly to the promotion of sustainability through
the design of curriculum. The aim of this paper is to understand the perceptions of higher education students on
sustainability in a private University in Istanbul. Thus, an empirical study investigating the perceptions regarding
the concept of sustainability among the industrial engineering and social sciences (economics/business adminis-
tration) students of a private University in Istanbul was carried out in March, 2011. A total number of 153 indus-
trial engineering and 83 social sciences students have been surveyed about the concept of sustainability, sustain-
able development and its relation to education. The results show that the concept of sustainability and its impli-
cations for the engineering education is both varied in terms of its societal/ individual impact and unclear for the
sample surveyed. Moreover, they have conflicting views about the changing expectations of engineering educa-
tion, how sustainability can be integrated into engineering context and the methods for teaching engineering in
classes. The social sciences students’ understanding of sustainability proved to be significantly different than the
engineering counterparts. Thus these results show a non uniform understanding of sustainability among students
from this two different departments and needs to be addressed as a topic for teaching in classes.
Key words: Engineering and social sciences education, sustainability, private university, Turkey.

Introduction
Higher Education Institutions have the potential to contribute to the promotion of sustainability via intellectual
leadership in demonstrating how a sustainable society can be achieved (Evangelinos et al, 2009)

During the entire financial and economic crisis, the purpose of the education has been affected in terms of its
purposes i.e. for what kind of society and economy in the future should education prepare learners. These types
of questions have been an important part of Education for Sustainable Development (EDS) and the new urgency
and relevance forced it into the Bonn Declaration: Investment in Education for Sustainable Development is an
investment in the future (http://www.esd-world conference2009.org/fileadmin/download/ ESD 2009 _ Bonn
Declaration080409.pdf).

The WSSD-World Summit on Sustainable Development (Johannesburg, 2002) re-emphasized the vital role
of education not only in building awareness of the need for sustainable development, but also in fostering the nec-
essary changes to bring it about at all levels.

In line with this emphasis, the Unesco draft proposal of August (2003) describes sustainable development as
essentially an educational enterprise and summarizes the four pillars of education i.e. 
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1. Recognition of the challenge-learning to know
2. Collective responsibility and constructive partnership-learning to live together
3. Acting with determination-learning to do
4. The indivisibility of human dignity –learning to be.
Based on the above argument of the Unesco draft, our study sets out to explore the understanding and per-

ception of sustainability and sustainable development concepts in the minds of the industrial engineering students
in a private University in Istanbul. Sustainability education in the global context:

Within this framework, Davidson et al. (2010) show that few engineering schools have made major updates to
take into account the importance of sustainability.

Crofton, F. (2000) underlines that engineers’ knowledge, skills and/or practices for sustainable development
are deficient. The research underlines that engineering educators, engineering schools and professional associa-
tions should support and encourage initiative and leadership, set new standards and help engineers contribute to
sustainable development more effectively.

Correia et al. (2010) mention that a student should achieve scientific literacy during his/her career in higher
education to be able to achieve the education for sustainability. Education for sustainability requires creating new
interfaces between science, technology, society, environment and ethics. 

Evangelinos et al. (2009) investigate the constraints of the universities to respond to the challenges of the
Greek universities to the challenges of sustainability and their main consequences. They show that the coopera-
tion and participation of all interested parties, level of information to promote sustainability, the organizational
structure and financial constraints are the main constraints against the initiative aimed at sustainability.

Juanes-Najera (2006) presents a framework for a new academic and professional culture focusing on sustain-
ability for Mexico. The research focuses on the view that students must learn new and sustainable ways of look-
ing at the world, and a prerequisite for teaching this concept to students is a change in the academic culture of
institutions of higher education. 

The Turkish Context

Ulengin et al. (1999) specify an industrial engineering curriculum, which will answer the changing needs of the
new millennium. For this purpose, at the first stage, a survey is conducted with universities and a conjoint analy-
sis is conducted with the academics to specify the relative importance of different categories of courses. Istanbul
Technical University Senate has already specified the percentages of social and natural science- related courses,
as well as profession- related courses within the total credit hours of the curricula of any faculty. The aim of the
university is to be in line with the general requirements of Accreditation Board for Engineering and Technology
(ABET) and to get accredited by this institution in the near future. That is why the only renewable portion of the
curricula, which is totally controllable by a faculty, is the configuration of its profession-related courses as well as
the teaching tools for an effective and student–centered learning mechanism. 

At the first stage of the research concerning the appropriate configuration of the profession-related courses, first
of all, a survey is conducted with 24 U.S. universities and colleges offering bachelor degrees in Industrial
Engineering, Operations Management or Industrial Management (Shahram et al. 1996) is investigated.
Subsequently, the Industrial Engineering programs offered by a sample of Turkish universities offering Industrial
Engineering education as well as the program of Turkish Air Force Academy are evaluated. The Turkish univer-
sities selected are Istanbul Technical University (‹TU), Bosphorus University (BU), Bilkent University, Middle
East Technical University (METU), Marmara University (MU), Galatasaray University (GU), Istanbul University
(‹U), Y›ld›z Technical University (YTU). Based on the description of the profession-related courses and credits
offered by the Industrial Engineering programs of these universities, 5 main categories of courses are obtained: 

1) Basic Engineering Courses (BE) (Dynamic, Thermodynamics, Materials, Machine Tools and Machine
related courses, Measurement, Technical Drawing, Electronics and Electro techniques, Mechanics,
Hydraulics).

2) Operations Research / Decision / Computer and Decision Support Related Courses (OPDEC) (Modeling,
Optimization, linear programming, System Dynamics, Decision Analysis, Probability and Statistical
Decision Making, Stochastic Models, Queuing, CPM, Dynamic Programming, Project Planning,
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Simulation, Network Models, Expert Systems, Decision Support Systems, Data Base Building and
Reporting. 

3) Manufacturing and Production Related Courses (PROD) (Manufacturing Technology and Management,
Production Planning and Management, Manufacturing Design, Production Systems, Inventory/Materials
management and Control, Purchasing Management, Supply Chain Management, Quality Control, Quality
Assurance, Reliability Engineering, and other production related courses).

4) Management / Economics (MAN) (Micro and Macro Economics, Econometrics, Public Economics, Cost
Accounting, Finance, Business Management Theory and Applications, Organization, Service management,
Marketing, Total Quality Management, Planning and Control and other management related courses).

5) Human Factors and Social Sciences (HUMSOC) ( Work Study, Ergonomics, Work Evaluation, Work
Safety, Work Law, Human Resource Management and Planning, International Relations, Human and Eco
system interaction, Environment Planning, Environmental Impact.)

Soysal et al. (1999) propose a revisited graduate program for Istanbul Technical University, Management
Faculty, Industrial Engineering Department. At the first stage of the study, a “benchmarking survey” is conduct-
ed with 15 accredited and well-known American Universities. In fact, Bilkent, Middle East Technical University
(METU) and Bosphorus Universities are also selected from Turkey because recently, they both made compre-
hensive revisions in their graduate programs. In the second stage of the study, a cluster analysis was made in order
to classify different programs of the surveyed universities according to the similarity of their courses, which were
previously grouped under 33 categories. In the third stage, Analytical Hierarchy Process is conducted with the
academics of the department in order to reveal their opinions about the relative importance of those clusters in
achieving the best graduate curricula which will best reflect the mission of Istanbul Technical University,
Industrial Engineering Department. At the final stage, the complete list of all the courses that were previously
grouped under 33 categories is prepared for the clusters found most suitable (i.e. having the highest priorities) by
the academicians and an opinion survey is conducted again with the same academicians of the department. They
were asked to select and rank four required and six elective courses for each cluster that have previously selected
out of the list of courses given to them. The final programs for the selected clusters are prepared based on the
Borda scores received by the courses assessment of other humanity and social science courses.

The researches conducted in Turkey show that, even in the very reputable universities, the sustainability con-
cept does not receive the necessary attention. However, the 3rd millennium is expected to be a challenge with its
highly dynamic circumstances that is driven by the combination of population growth, resource depletion and ris-
ing expectations of given standards. This will force the firms to restructure and to become leaner in order to com-
pete successfully in the marketplace, both domestically and globally. Finding ways to provide competitive advan-
tages will continue to be a great concern for many countries. Industry experts agree that industrial education will
continue to play an important role in providing such advantages but they increasingly complain that, in its cur-
rent status, it fails to satisfy even today’s industry needs. A closer cooperation and collaboration among academ-
ics and practitioners is expected to improve this situation. Therefore, the industrial engineering profession is fac-
ing the greatest challenge of its history, which will undoubtedly determine its future. Today’s industrial engineer
must be able to adapt himself/herself to the rapid fluctuations of the consumer market, new technologies, solve
interdisciplinary challenges and consequently should see that sustainable development is the challenge for engi-
neering for the decades to come. 

Empirical Study
A quantitative analysis has been carried out in order to investigate the perception of engineering and social sci-
ences students about sustainability, sustainable development and expectations of their education at a private uni-
versity in Istanbul, Turkey. 

Methodology
For the investigation of the perceptions and attitudes of higher education students, a questionnaire was distrib-
uted to the industrial engineering and social sciences students studying in both in Turkish and English taught cur-
riculum. 



Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

1810

Based on a thorough literature review of engineering, social sciences and education journals, the construction
of the questionnaire was based on the main issues and definitions about sustainable development, sustainability
and education. A total of 29 questions were asked on a Likert scale of 5 with 0 indicating no idea (see Appendix).

The demographic data concerning gender, age, department, and year of the study were questioned. The male
student population is 53% and the female is 47%. First year students are 18% of the population, 43% second year,
34% third year students and 5% is the seniors. 34% of the tested sample is consisted of social sciences students
and the 66% is engineering students. The questionnaire was pre-tested on a small sample of students in order to
indicate any possible misunderstandings. The statistical process of the data was conducted with SPSS10. 0.

Results
The total sample of engineering and economic/business students is grouped in 4 segments. In segment 1, students
form the 26% of the sample and differ in their views for questions 1, 18, 24, and 28 i.e. multi dimensionality of
sustainability, economical, environmental and societal dimensions, cultural aspect of sustainable development, the
societal role of education and scenario based educational approach to projects.

In segment 2, students form the 14% of the sample and have contrasting views with respect to questions 2, 3,
4, 5, 11, 13, 17, 21, 22, 24, 26, 27 and 29. These questions are on the multidimensional perspective of the sustain-
ability, awareness raising and expectations of education.

Segment 3 has 39% of the sample and differs in view with respect to questions 8, 9, 11 and 22 i.e. sustainabil-
ity is change oriented and participation focused with a future orientation. The education should be based on indi-
vidual projects with a focus on the connection between the society and the technology.

The fourth segment formed by the 22% of the sample which has contrasting views on questions 12, 15, 25 and
27 that is, the role of education in equipping students with social and business competencies, aim of sustainable
development to cater for the future, expectations of the education to solve problems and teacher oriented teach-
ing.

Question 25, which is about the lectures’ presentation and techniques in teaching, reflects three contrasting
views among the four segments. 

The multivariate tests show that the department of the students i.e. engineering or economics/business has a
significant F test value of .027 (less than .005). The other factors such as gender, class, year of studies do not show
any significant results. Moreover, the interaction effects have no significance.

The Levene test analysis shows the following findings. 
In the total sample of students, views of students who are on a scholarship are significantly different than other

non scholars with respect to questions 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18 and 28 that is sustainability is multidimensional,
cultural, holistic and future focused view about sustainability, scenario based education.

The economics/business student sample reflects such significant differences with respect to questions 11, 15,
16, 18 and 21 that are centered on the theme of awareness for education at different levels of the society with a
holistic and future focused view.

The engineering student sample reflects significant differences on questions 10, 11, 12, 15, 16, 24 that is the
need for community oriented projects for sustainability, multidimensionality of sustainability and holistic view
with a future focus.

The gender variable creates the significantly different views on the following questions with respect to differ-
ent departmental groups.

In the total sample, questions 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21.
In the engineering sample, questions 7, 10, 12, 14, 15, 16, 19 and 21.
In social sciences sample, questions 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 and 28.

The factor analysis of the social sciences (economics/business students) sample

The factor analysis resulted in 8 factors. They are analyzed and named as follows:
Factor 1: multidisciplinary and participative decision making with a cultural and futuristic focus for a fair

development in humanity.
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Factor 2: sustainability definition: active citizenship, awareness for a change.
Factor 3: project based education.
Factor 4: sustainable development in relation to the whole community reach in terms of awareness for socie-

tal needs in favor of mental change.
Factor 5: changing expectations of education in terms of video based, problem solving techniques for a view

of multidimensional sustainability.
Factor 6: tie between technology and society at large.
Factor 7: sustainable development priorities are water 
Factor 8: expected integration of social sciences and engineering classes with innovative practices.

An analysis of the engineering students are as follows

There is a significant difference between sexes with respect to the following questions i.e. questions 7, 10, 12,
14, 15, 16, 18, 21, and 22. Female students rate higher on these questions i.e. when we analyze the differences
between the students on scholarships with non scholars, there is a significant difference in answers to questions
11, 15, 16, 18 and 21. The students on scholars rate highly to these questions that is they think sustainable devel-
opment has a cultural dimension, awareness is necessary at work, school and other mediums of society, develops
appropriate reactions to the transformation of earth resources into service with a consideration to the needs and
wants of the society, cares the future generations needs.

There is a significant difference in sex with respect to questions 7, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, and 22. The
female students rated these stated questions higher than male counterparts i.e. agreed more with the statements.
Sustainability integrates production, consumption and innovation practices into engineering education, it enables
companies to integrate economic, social and environmental issues in their work process in a holistic way , aims to
create awareness on active citizenship by forming change agents at work, school and other spheres of the society,
creates appropriate reactions in transforming world resources into service and considers society s needs and wants,
cares future generations without hampering existing needs, has cultural dimension, engineering education should
equip students with social and management skills as well as problem solving types of activities in class.

There is a significant difference between ratings of students of english curriculum and turkish curriculum with
respect to questions 7, 11, 22, 25, 26. The students in the english curriculum industrial engineering classes rated
higher than the students in the turkish curriculum with respect to these questions. Thus the two groups of cur-
riculum have different views on sustainability on issues such as the role of sustainability in engineering education
in terms of its connective role of technology and science, integrative role of production, consumption and inno-
vation, preferred types of educational methods used, and role of engineering education in preparing students to
the industry in terms of social, communication, planning and interpersonal and organizational problem solving
skills.

The factor analysis of engineering students resulted in 11factors. They were analyzed and named as follows:
Factor 1: sustainable development priorities are water and environment with a focus on cultural dimension.
Factor 2: sustainable development in relation to the whole community reach in terms of awareness on equal-

ity, fairness, and mental change with changing attitudes.
Factor 3: multi dimensionality of sustainability i.e. environment, economy and social i.e. holistic view of sus-

tainable development.
Factor 4: education in terms of project based, scenario based case studies which connect education with the

future societal needs.
Factor 5: sustainability in terms of innovation practices in production, consumption and integrated education

(business and engineering aspects) to meet future needs.
Factor 6: change in behavior in usage of electricity, water due to method of learning by games, role plays.
Factor 7: sustainability is to create collective change through awareness in personal and social responsibility.
Factor 8: education based on individual projects to create active citizenship/awareness building.
Factor 9:education through society based projects.
Factor 10: sustainability as waste management.
Factor 11: sustainability as a inter-disciplinary decision making
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Conclusion
This quantitative analysis shows us that the views of industrial engineering student sample in this private univer-
sity are dispersed on the sustainability issue and its implications on the engineering education. Moreover, it is
more detailed and significantly different than the social sciences department. One group perceives sustainability
as a community project and is aware of its societal impact, whereas the other group thinks it is a social responsi-
bility issue at the individual level. The third group seems not to have adequate knowledge on the issue and its
implication on the engineering education. Thus, there is vagueness about the different dimensions of sustainabil-
ity definitions both among the engineering and social sciences students in the sample. The preferred methods for
education seems to be varied as some students prefer game and lecture as means of education whereas others pre-
fer project based, case study and experiential methods.

Students are not fully aware that sustainability is multi dimensional i.e. transformative, societal, interdiscipli-
nary, and cultural and requires multi-disciplinary decision making , it integrates production, consumption and
innovation practices as well as social sciences into engineering/social sciences education and the need for aware-
ness raising at the societal level.

As a summary, sustainability necessitates an integrated framework, where the framework elements are organi-
zational units through which objectives and their supporting actions can be achieved. That is why, in order to cre-
ate an accurate curriculum focusing on sustainability, the global objectives, enterprise targets and industry strate-
gies should be investigated in detail and the courses should be developed in a way to provide connecting path
between global and individual activities. A model for the design and development of environmental training mate-
rials that help students to understand global environmental issues, how they are interrelated and different perspec-
tives of different actors should be emphasized. 

As a further study, a second questionnaire may be sent to faculty members of Industrial Engineering depart-
ment in the same university. Subsequently the study can be enlarged to comprise the other departments of the
engineering faculty. Eventually, the questionnaires may be sent to the engineering/social sciences programs of the
top 50 Turkish higher education institutions in order to make a benchmark analysis and to highlight the current
situation of engineering/social sciences education in Turkish universities. 

Appendix: Survey. 1 totally  disagree 2 do not agree 3 neither agree nor agree 4 agree 5 totally agree  0 have no idea.

Q1- Sustainability is multi dimensional: economical, environmental and  social dimensions.

Q2- Sustainability requires multidisciplinary decision making.

Q3- Water is a priority in countries for sustainable development. 

Q4- Environment is an important issue for sustainable development in societies.

Q5- Recycling is an important issue for sustainable development in societies.

Q6- Sustainability is achieved by integrating social sciences into engineering context.

Q7- Sustainability integrates production, consumption and innovation practices into engineering education.

Q8- Sustainability creates wanted future scenarios by a participatory approach. 

Q9- Sustainability is change.

Q 10-Sustainability enables companies to integrate economic, social and environmental issues in their work process in a 
holistic way.

Q11- Engineering education ties technology and society.

Q12- Engineering education should equip students with social and management skills.

Q13- Sustainability is realized by individuals’ personal and social responsibility awareness.

Q14- Sustainability aims to create awareness on active citizenship by forming change agents.

Q15- Sustainable development does not lessen future generations’ capability to see their needs with a pressure on today’s needs. 

Q16- Sustainable development develops appropriate reactions while transforming earth resources into service and considers 
society s needs and wants.

Q17- Sustainable development is a balancing factor between environment, economy and society. 

Q18- Sustainable development has a cultural dimension. 

Q19- Sustainable development aims development alternatives to benefit all humanity in an equal and fair distribution.
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Appendix [continued]: Survey. 1 totally  disagree 2 do not agree 3 neither agree nor agree 4 agree 5 totally agree  0
have no idea.

Q 20- There is a need for behavioral and mental change for a worldwide sustainable development.
Q 21- For sustainable development awareness raising is necessary at work, school and other mediums of society.
Q 22- I want to work for my projects on an individual basis.
Q 23- I want my projects to be based on group-work. 
Q 24- I want my projects to be based on societal needs.
Q 25- I think my lecturers’ presentations are necessary and sufficient. 
Q 26- I want my lessons to be based on video and games.
Q 27- I want my classes to be directed towards problem solving.
Q 28- I want my lessons to be based on future scenarios.
Q 29- My lessons cause a behavioral change in my attitudes to usage of water, electricity and environment.
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Abstract

The main directions of research in the world science of modern philosophy and sociology of education in Russia
and abroad, determines the development of comparative pedagogy in the dialogue of rapprochement of cultures
in the world, theory and technology education for all n a modern society in the context of academic mobility of
educators from higher school education in the society. The paper analyzes the pedagogical concept of foreign
countries, carried out comparative analysis, identifies patterns of development European Education , adopting
foreign experience in the educational reforms in Russia and the Republic of Bashkortostan. The focus is on build-
ing students' readiness for evidence-based use of foreign pedagogical experience in solving problems of modern
educationAnd development of future research position as teacher-comparativists to improve the quality of high-
er education and professional development of competent teachers of physical culture, the establishment of the aca-
demic mobility as a result of learning (Learning Outcomebased Approach) in the development of implementation
and evaluation of educational programs and opportunities to use the credit system ECTS (European Credit
Trasnfer System)in the structure of modern pedagogical university in sport and culture.
Key words: Higher education, university, sports-educational environment, academic mobility, comparative edu-
cation, sociology of physical culture and sport, sport pedagogy, olympic pedagogy, genetics and molecular biolo-
gy, sports, mobile genetic elements, innovative models of genetics Sport, professional competence, the compe-
tence approach in education, national and international organizations (UNESCO, UNICEF, the Russian Student
Sport Union).

Modern education is characterized by the development, integration of academic mobility of future teachers in the
dialogue of cultures of East and West. Cultural and educational environment of higher education requires appro-
priate solutions to ensure the authenticity of the Russian education necessary to enter the national education in the
general context of European trends of globalization. The transition to an information society and the formation of
a unified European educational space within the framework of UNESCO 2010 year on the cultural dialogue and
national reconciliation 2011year in Bashkortostan. This involves the introduction into the educational process of
the university a concept of academic mobility "as personality traits in a teacher training and competencies of the
graduate study of criteria for learning outcomes (Learning Outcomes), using a credit system (European Credit
Transfer System) to assess the competence of future teachers to meet the requirements of European standards.

Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmullah is working to coordinate UNESCO's educa-
tion in universities and schools of Bashkortostan in the development of mechanisms for the integration of scien-
tific and educational activities and integrated scientific and educational structures.

Academic Mobility in the Dialogue of Cultures 
and Sport Education in Bashkortostan

Assoc. Prof. Ms. Leyla R. Munirova
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah (Ufa). Education Department, 3a, Octyabrskaya str. Ufa 450000,
Bashkortostan, Russian Federation
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UNESCO center of academic mobility has its specific areas:
Education -a promotion of UNESCO's education through intercultural dialogue, inter-university cooperation

of UNESCO Chairs (UNESCO UNITWIN), a network of UNESCO Associated Schools, Education for All,
participation in the Bologna Process, , the European Credit Transfer System (ECTS) /comparative educacion of
West and East/

Science - the formation of professional competence: development of scientific research, international pro-
grams of UNESCO, grants, projects, conferences and forums in the development of international and national
mobility (Ministry of Education and Science, Ministry of Education of Bashkortostan).

Culture - a sociocultural portrait of turkish speaking students in cultural - educational environment, students'
social adoption of migrants, ethnic culture and intercultural communication, and youth subculture. (TURKSOY,
Ministry of Culture of Belarus, the House of Friendship of Peoples Republic of Bashkortostan, World Kurultai
of Bashkortostan).

Sports and tourism - the socialization of the individual in sport and educational environment, Olympic edu-
cation, inclusive education, museum and ethnographic tourism, festivals, sports and culture. (Ministry of Youth
Policy of Sport and Tourism).

Information and Communication - media education. The creation of electronic textbooks, educational portal
and sites within the sustainable development of society. (Union of Youth of Russia, Bashkortostan)

Activities of Academic Student Mobility within the Dialogue of Cultures and Sport Education.
1) Under the leadership of UNESCO Committee of Bashkortostan (in cooperation with the House of Peoples'

Friendship RB) it was opened the center "Academic Student Mobility within the Dialogue of Cultures of
Global Education” - a leader Assoc.Prof. Munirova LR (2010.) Teachers of the department carry out the
guidance of the participants of the UNESCO Associated Schools and educational institutions, implementing
programs of international cooperation ( Gymnasiums ? 3, ? 16, ? 93, Lyceum ? 5 and experimental school
departments) within the scientific and methodological support for infrastructure development students of sci-
ence university and graduate students under the leadership of teachers. The Department initiated the open-
ing of UNESCO Clubs in rural schools of Bashkortostan (Tuimazinsky, Yaprykovo, Mechetlinsky ,
BolsheUstikinskoe, Duvansky, Mihaylovka Secondary Schools) - 2008, 2009 years.

2) The department cooperates with leading universities in Moscow and the Republic of Tatarstan, imple-
menting innovative projects of UNESCO in the capital formation (prof.Yuri A. Goryachev – Head
UNESCO chair of the Moscow Institute of Open Education, a member of the Coordinating Council of
UNESCO, the Russian Federation and the Department of Education of Moscow, director of the Center
for Interethnic Education Ethnosphere; prof.D.I. Latyshina – Pedagogy of primary school Moscow State
Pedagogical University, the author of the textbook "Pedagogy of interethnic communication", "History of
Islamic Culture", "History of the Tatar people", "History of the Russian people" for the elementary school,
a member of the Association "Ethnic Processes in the capital's metropolitan area", prof. N.M. Pruss -
Rector, Head of UNESCO Chair in University Management TISBI, a member of the Coordinating
Council of UNESCO, the Russian Federation, prof.E.R.Tagirov - Director of the Institute of Culture and
Peace, member of the opening of the Bologna clubs in Russia, joint work with Kurultay RB, RB, Academy
of Sciences (Institute of Humanitarian Studies RB , kand.sots.n. Sultanmurat I.G.). The House of
Friendship of the Peoples Republic of Bashkortostan is studying the social portrait of the students (student
workers) in education (Aznaev V.R., Leaders of youth centers of Azerbaijan, Tajikistan, Kazakhstan,
Turkey), the activities on the formation of civic consciousness, a culture of peace and interethnic harmony
in joint actions with the media (participation in the programs of the BashkortostanTV, All Ufa, radio pro-
grams, "Yuldash”, the newspaper" The Republic of Bashkortostan”, under the guidance of the Open
Centre for UNESCO BSPU Akmullah students, undergraduates and graduate students of conferences,
round tables and master classes on social and academic mobility of teachers in the structure of the compe-
tent approach to education and the design of multicultural models of system convergence and interaction
of inter-institutional and academic structures in the training of a new type specialist.

3) Undergraduate and graduate students take participation in the conferences on international education and
programs of UNESCO in the modern higher and secondary education under the guidans of UNI TWIN
(bilateral partnership and university interaction - Moscow, Kazan, Russia. 2009-2011). The center estab-
lished international links with the University of Akdeniz - Antalya (Turkey) and Swiss Education Group -
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management of tourism, the World Organization of the Turkic-speaking peoples TURKSOY - Ankara
(Turkey),conduct comparative studies at the University of Otto - Friedrich Bamberg (Deutschland), 2010
– 2011 and SRHE Annual Research Conference.- (Celtic Manor, Newport, South Wales, UK, 2010). The
concept of the department on a multifunctional model of specialist training a new type for transformation
of modern pedagogical high school, focuses on the methodology, theory and technology of cross-cultural
management in education, Ethnic and religious tolerance and the strengthening of intercultural dialogue
and ethno-cultural unity of the peoples of Bashkortostan. (DEVELOPMENT OF MODERN SCHOOL-
GYMNASIUM IN THE DIALOGUE OF CULTURES OF GLOBAL EDUCATION)

4) There were organized projects, programs in integration of festivals of Education, Culture and Sport (aca-
demic mobility of students in a dialogue of cultures and sport, socialization of the individual in sport - edu-
cational environment "Professional competence teacher in the educational environment of the university,"
Comparative Education in the dialogue of cultures and peoples of the world "," Social Portrait of the mod-
ern Turkic-speaking teacher ") - 2009, 2010, 2011. Follow the projects grant makers on the functional
mobility of the teacher (prof. Gayazov A.S. The minister of education in Bashkortostan), social adaptation
of the Turkic-speaking students in the youth subculture. Executed projects of grant activities on function-
al mobility of sport teachers (prof.Gayazov AS.) It was won a grant of the Ural, history, economics, culture
“Social Portrait of a teacher of physical culture in contemporary rural school RB “(leader Prof. A.S.
Gayazov).There were published ''Methodology of ethnopedagogy "(Prof. A. Gayazov C.) "Comparative
Pedagogy," "The formation of professional competence of future teachers in the educational environment
of the university" (Assoc. prof. Munirova L.R.) and prepared for publication "UNESCO - Education in
Modern Pedagogical University", "International Academic Mobility Program and UNESCO» ( graduate
and undergraduate students), 2010 - 2011. 

Suggested methods and approaches, the overall work plan for the entire duration of the project and expected
results of social and correctional practices of modern pedagogy of high school, recreational and recreational and
rehabilitation activities in Education, Culture and Sports (theoretical - research and analysis of scientific literature
on the study; systematization, classification, analysis, synthesis, comparison, theoretical modeling, empirical - a
synthesis of pedagogical experience, observation, questioning, testing, interview, survey, expert assessment meth-
ods of mathematical statistics), diagnosis of cognitive abilities of individuals with the use of valid tests and molec-
ular genetic typing, A comprehensive program of works by modern means of communication and educational
technologies for the development of cognitive abilities.

The university created the center "academic mobility of students in a dialogue of cultures of the global
Education'' for International Relations and Mobility, which is competent to joint research activities of young scien-
tists, regulatory academic mobility at the University. Training seminars and conferences within the project study the
norms of reactions depending on the molecular genetic features and environmental conditions of the environment."
Sport pedagogy in the context of the direction of the HEALTH-molecular-genetic aspects of "implies:

• Formation of public health culture
• Increasing motivation to maintain their health
• Conduct additional clinical examination of the working population
Passport Health-formation of the working population
• Drawing up an individual program for the rehabilitation and disease prevention.
In order to promote the internationalization of educational trajectories a research team published a mono-

graph book for students, undergraduates and graduate students.
Predominant way of academic mobility of teachers and university staff will have the support of European and

domestic cooperation in the academic youth (partner universities and organizations), which implies:
• Promotion of students, active citizenship in science, education, culture, information, sport and communi-

cation;
• Strengthening solidarity and tolerance among students for social cohesion in academic mobility;
• Strengthen mutual understanding between students of different countries and societies;
• The creation of quality support systems for academic youth action;
• Promotion of national and European cooperation in the academic field of youth.
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This project will allow students to learn ways to implement research position in comparative education, a sys-
tem of forms and methods of a holistic educational process in the context of transforming the functions of
Pedagogy, Genetics, Sports and competences of graduates as outcomes of training in professional development of
competent teachers, the development of its academic mobility in the structure of modern pedagogical university.

Pedagogical University Sports clubs and teams, located in the study of molecular genetic aspects of health and
perform research on screening of children involved in sports and genotyping of professional athletes. Monitoring
healthy students, the introduction of a healthy lifestyle through education and training process.

Social and academic mobility of students of faculty of physical culture
(Kseniya Moskvina - the Olympic games in Beijing, the record-holder of the European Championship, Vadim

Borovik-1 in the Paralympic games in swimming, Oxana Savchenko- 4-time World Champion in swimming,
Tukhvatullin Radmir - 2 place in the university in intercollegiate Thekvando.Sbornaya BSPU Basketball -
Champions RB, stritbolisty - winners of the regional round of the championship of Russia on the street basket-
ball. Murtazin Robert - winner of the Russian Festival of Parkour, Women's Team of the Bashkir State
Pedagogical University in Russian Lapta -1 place at the Cup of Russia).

The results of the program are the integration into the European educational space, increasing the mobility
of vocational education, increase the export of educational services, including expansion of cooperation with
European countries in the field of quality assurance (increase in the number of universities, passing the institu-
tional and specialized accreditation and quality management system based on international standard). We intro-
duce a system that ensures comparability of qualifications through the introduction of easily comparable degrees,
the Bologna student documents (European table of courses, the Diploma Supplement (Diploma Supplement)),
ECTS credits in the accumulation and translation as a format. Increases the number of universities that meet
international requirements and ratings, which leads to an increase in academic mobility of students.

Under the leadership of center it was prepared a training-methodical complex "Sport Education", published a
monograph for students, bachelors (Actual problems of sports pedagogy in the modern world as a comparison of
the features of the general and specific trends, Laws and laws governing the development of education in the glob-
al, regional, national, federal level focuses on the formation of professional competence as a set of key basic and
special skills essential professional activity), assurance in higher education (ESG, Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher Education Area), as well as national and international criteria of qual-
ity educational programs:

Available the scientific basis of the collective project (Scientific conferences)
1) The right to education for all: international experience and practice of the Moscow school: Proceedings of

the International Seminar of UNESCO. - Moscow - 2010.
2) Theory and practice of continuous psychological and pedagogical education: problems, searches,

prospects: - Kazan: TSHPU - 2009.
3) Etnodidaktika peoples of Russia: problems of training and education in a competitive educational environ-

ment: - Proceedings of the International Scientific and Practical Conference .- Nizhnekamsk.
Nizhnekamsk Municipal Institute.

4) Seminar - Workshop "Education around the world and the International Education Fair. Marketing and
promotion of international education in Russia Kazan - Moscow, 2010.

5) Seminar - Workshop "Bologna clubs in high schools of Russia". Kazan Institute of Culture and Peace, the
International Academy of Education in Europe and Asia.

6) activity-related paradigm as a condition for personal development in education: the International Scientific
and Practical Conference. Ufa: Bashkir State Pedagogical University.

7) The role of youth in innovative modernization of Russia: the Interregional Scientific and Practical
Conference. Ufa, USATU, 2010.

8) Actual Problems of Physical Culture, Sport and Tourism: International Scientific and Practical
Conference, Ufa, USATU, 2010.

9) Humanist heritage of the Enlightenment in culture and education: Proceedings of the IV International sci-
entific-practical conference. - Ufa.

10) Days of Science BSPU - organization of round tables, teachers and students.
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11) Participation in the conference "Education. Science. Careers "Ufa, 2010.
The organization of conferences in the pilot schools' development of a modern grammar school in the dia-

logue of cultures of the global education - the opening of UNESCO Club. Gymnasium ? 16 .Ufa.
Organization of workshops and seminar on "Socialization of the individual in sport and educational environ-

ment" (secondary school Yaprykovo).

References
The Right to Education for All: international experience and practice of the Moscow School: Proceedings of the

International Seminar of UNESCO. - Moscow: Publishing House of Moscow Open University - 2010
Problems of comparative pedagogy in the modern innovation educational space/ Theory and practice of continuous psy-

chological and pedagogical education: problems, searches, prospects: - Kazan: TSHPU, - 2009
Development of academic mobility of future teachers in the educational environment of high school/ Etnodidaktika of peo-

ples of Russia: problems of training and education in a competitive educational environment: - Proceedings of the International
Scientific and Practical Conference .- Nizhnekamsk: Univ NMI - 2010.

Integration of European education systems in the national high school
printing/ Activity-related paradigm as a condition for personal development in education: Proceedings of the International

Scientific and Practical Conference. - Ufa: Izd BSPU, 2010
The study of comparative pedagogy in the modern university.
printing/ Herald BSPU im.M.Akmully. - Ufa .- 2010. - ? 1. - C.6-12
Academic mobility of students in sports and educational environment of the modern pedagogical university
printing/ The role of youth in innovative modernization of Russia: Proceedings of interregional scientific-practical confer-

ence. Ufa, USATU, 2010
The formation of competence of the teacher of physical culture in sport and educational environment
printing/ Topical Problems of Physical Culture, Sport and Tourism: Proceedings of the International Scientific

Conference, Ufa USATU, 2010
Modern pedagogy in the modern world
/ Enlightenment humanist heritage in culture and education: Proceedings of IV international scientific-practical confer-

ence. - Ufa: Izd BSPU, 2009
Socialization of the personality of the teacher in sports and educational environment/ Enlightenment humanist heritage in

culture and education: Proceedings of the international scientific-practical conference. - Ufa: Izd State Pedagogical University,
2009.

The teacher's role as a communicative leader in the development of academic mobility of younger students/ Enlightenment
humanist heritage in culture and education: Proceedings of the international scientific-practical conference on December 11.
- Ufa: Izd BSPU, 2009

Comparative pedagogy: a teaching manual
Study bachelor didactic discipline "Comparative Pedagogy''
Ufa: Izd State Pedagogical University, 2010. - 200c.
The formation of professional competence of future teachers in the educational environment of high school/ Study bach-

elor core professional competencies in the disciplines of teaching cycle. Ufa: Izd State Pedagogical University, 2010. - 160s.
Socio-cultural development of personality in sports and educational environment/ The study of social pedagogy students

of the Faculty of Physical Education. Ufa: Izd State Pedagogical University, 2010. - 100c. (In press)
Academic mobility of students in modern pedagogical university
The implementation of a European competence approach among the students of high school. Ufa: Izd State Pedagogical

University, 2010. - 200c. 
ëooperative Learning in the Classroom/ Dalid W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson D. W. & Johnson R. í.

Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning (4th ed.). Boston: Allyn & Bacon. Johnson
Holubec. – ASCD – USA- 1994.

Overcoming Inequality: Why Governance Matters. EFA Global Monitoring Report.- OXFORD University Press:
UNESCO Publishing; France‚ 2009.

www.unesco.ru, 
www.un.org
www.cepes.rohttp:



1819

Abstract

Completing their education, engineers are supposed to acquire not only technical skills but also communication skills
which will help them to be an effective team member and leader. Unfortunately in many engineering programs the
focal point is technical skills. In order to prepare engineering students for their professional life, engineering curricu-
lums should include activities aiming at enhancing teamwork skills. In this paper a project -started at Turkish Air
Force Academy in 2008 and still going on- to promote active learning in engineering classes will be presented. Instead
of passively listening to traditional lectures, students are provided with opportunities to interact and solve problems
that really help them to activate the theory introduced by the books and instructors. The results of this study indicate
that the active learning approach resulted in higher achievement than the traditional lecture teaching approach.
Key words: Active learning, engineering education, teamwork.

Introduction
Throughout the years, preparing the individuals for a demanding life and providing the society with socially and
intellectually mature citizens have been one of the most important missions of schooling. Assuming this noble
mission, educators have sought ways to fulfill the individual’s need of being proficient enough to cope with the
challenges of the world. In a world constantly changing, it is an essential responsibility of a university to prepare
its graduates for real life situations. Especially engineering programs have to cope with the ongoing changes in
the outside world. So, faculties are expected to train and teach their students not only to survive in the rapidly
changing outer world but also to lead that change for the sake of the organizations they work for. Graduates of
higher education institutions are expected to demonstrate high levels of proficiency in problem solving, interper-
sonal communication, teamwork, time management, and communication Technologies (Harvey, Moon, & Geal,
1997). Unfortunately, in engineering programs many lack those skills due to the emphasis on mastering knowl-
edge of the field. Today engineering graduates need to have a broad perspective of the issues concerning their
profession such as social, environmental and economic issues, but they haven’t. Actually, they are graduating with
good knowledge of fundamental engineering science, but they don’t know how to apply that in practice. 

This problem basically stems from the traditional teaching strategies used in engineering classes. Textbook
based traditional teaching practice is a reflection of behaviorism. Behaviorism focuses on the objectively observ-
able aspects of learning and seeks to explain animal and human behavior entirely in terms of observable and meas-
urable responses to environmental stimuli. According to behaviorists, behavior is a physiological reaction to envi-
ronmental stimuli and they reject the exploration of mental processes as unscientific. Throughout the behavior-
ist reign which lasted till 1970s, the learner has been regarded as a passive member of the classroom which is
shaped by the holy dominance of the omnipotent instructor. 
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For years lecturing is widely used to present a large amount of information to a large number of students who
are passively watching the instructor. However, learning from teaching is not automatic and presentation of infor-
mation does not always lead to the transfer of information from the instructor to the student. Furthermore, even
if the information is successfully transferred to the student, it will be of no use to a student if it is not retained.
The effectiveness of traditional teaching methods and constructivist approaches[1] to teaching are illustrated in the
learning pyramid, shown in Fig. 1, developed by the National Training Institute at their Bethel, Maine campus
in the early nineteen sixties.

Fortunately, beginning from the second half of the twentieth century experts in the field of education and psy-
chology have conducted extensive research to get a clear picture of classroom and to figure out the dynamics of
the learning. Findings of those researches pointed out that traditional approaches ignoring the individual learner
have failed in explaining mysterious reciprocal relationships among the essential components of the classroom i.e.
the learner, the instructor and the context they exist. Emerging as a counter movement in education, based on the
research data, new approaches in instruction pointed out the importance of the learner and his/her perceptions,
expectations, motivation, beliefs, attitudes, strategies and metacognitive processes mediating achievement
(Wittrock, 1986).

Active Learning

Active learning goes hand in hand with the constructivism theory, where a close link between social interaction
and knowledge is fundamental (Elby, 2000). A constructivist perspective views learners as actively engaged in mak-
ing meaning, and teaching with that approach looks for what students can analyze, investigate, collaborate, share,
build and generate based on what they already know, rather than what facts, skills, and processes they can parrot.
To do this effectively, a teacher needs to be a learner and a researcher. Constructivist teachers strive for greater
awareness of the environments and the participants in a given teaching situation in order to continually adjust
their actions to engage students in learning. (Dougiamas, 1998).

Active learning, which entails any class activity that involves students doing things and thinking about the
things that they are doing, stands as an important pedagogical practice. Active learning, through which students
become active participants in the learning process, is an important means for development of higher level think-
ing (Bonwell and Eison, 1991). In one report on American higher education, a former president of Harvard
University stated the need to change the emphasis of instruction away from transmitting fixed bodies of informa-
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Fig. 1. The learning pyramid.
(Adapted from National Training Institute, Bethel, Maine)

[1] Unlike behaviorists, constructivists think that learners construct their own knowledge. Constructing knowledge means that students are active participants in a
learning process by seeking to find meaning in their experiences. In a literal sense, learners construct their subjective experiences, and this result becomes knowl-
edge (Sener, 1997) 
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tion toward preparing students to engage in a continuing acquisition of knowledge and understanding as the most
apparent need in the colleges (Bok, 1986).

Active learning enhances the quality of student learning as students learn by creating meaning rather than mem-
orizing information transmitted by the teacher. Active learning as a means to achieve qualitative, that is ‘‘deep,’’
learning has become an accepted form of learning and teaching in higher education (Haack, 2008). In order to pro-
mote active learning in classrooms using student-centered instructional strategies is a must. At that point the ques-
tion that should be asked is “Which instructional strategies should be used to facilitate active learning?” 

Enabling the faculty to use active learning strategies in classes, case based scenarios and cooperative learning
are widely used to actively involve students with course concepts and issues. Cases refer to stories, actual events,
or fictitious events approximating reality that require decision-making and encourage critical thinking. Case-
based learning is an interactive student-centered exploration of real life situations. Case-based learning has been
extensively used in several areas of professional education such as law, medicine, clinical health, and business as
an alternative to the traditional lecture as an instructional method (Artan, 2007). Cases are used to trigger and ini-
tiate the learning and they place events in a context or situation to promote active learning. Williams (2004) sum-
marizes the benefits of case use for teaching and learning, stating that it allows learners to apply theoretical knowl-
edge to real school contexts, reason critically about complex situations, recommend courses of actions, develop
self-knowledge and recognize own assumptions, clarify personal beliefs about teaching, compare and evaluate
their own and others’ perspectives, and develop the practice of reflection.

Cooperative learning as a form of active learning is a general title for a set of classroom teaching methods
where students work in small groups to help one another study academic subject matter (Tan, Sharan & Lee,
2006, p. 4). During cooperative learning activities students are held accountable for their contribution, participa-
tion and learning. Students are also provided incentives to work as team in teaching others and learning from oth-
ers (Slavin, 2000). In a cooperative lesson, students are involved in the process of learning in an active way:
Learning requires students’ direct and active involvement and participation i.e. learning is something students do,
not something that is done to students (Johnson, Johnson & Holubec, 1994, p. 4).

Educational research has shown that academic achievement is positively influenced by the amount of active
participation of students in the learning process (Gardner et al., 1994). Several educators in the field of mathe-
matics education conducted studies using cooperative learning and found increase in students’ mathematics
achievement (Isik and Tarim, 2009). Shimazoe and Aldrich (2010) reports benefits of cooperative learning for stu-
dents such as promoting deep learning of materials, achieving better grades, learning social skills and developing
positive attitudes toward autonomous learning. 

Active Learning in Turkish Air Force Academy
Turkish Air Force Academy (TuAFA) is a military academy with a mission; to educate, train, and inspire the cadets
in becoming motivated officers who will aspire to become combat pilots leading Turkish Air Force. TuAFA offers
undergraduate education in the fields of electronics, computer, industrial and aeronautics engineering. The aim of
the undergraduate education of TuAFA is to educate cadets who have leadership skills and who are capable of cop-
ing with the future challenges. Graduates of TuAFA receiving their engineering degrees are also assigned as first
lieutenants. So, they are quite different from other state universities in that all of them are expected to be leaders
who will be in charge of teams trained to die for their leaders. Those officer engineers are supposed to master not
only the engineering science but also the teamwork and problem solving skills necessary for leading their staff.

Enabling the cadets to become future leaders, making them active participants in the learning process should
be the first step. Searching for the ways to achieve this end, a TuAFA team analyzed current active learning prac-
tices in engineering faculties. Problem based Learning (PBL) was one of the noteworthy practices used in an engi-
neering faculty. But the case analyzed was a pure PBL model that was implemented in fully problem based
methodology. The implementation was generally without any lectures or tutorial sessions, and students were typ-
ically working in a small group. Furthermore, it was stated that a PBL building made up of small size classrooms
for group works is a must for carrying out PBL sessions. TuAFA team’s report presented the fact that application
of PBL in TuAFA will entail new classrooms and instructors. 

This report led the faculty to apply case based scenarios through the principles of active learning. In order to
change the current teaching practices of the academy and TuAFA senate has proposed integration of active learn-
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ing into the present engineering curriculum. The integration was suggested to cover 50% of the engineering
courses and 100% of the social science courses. So, TuAFA witnessed a great instructional paradigm shift from
traditional to active in the year 2008. The senate also decided to apply active learning in engineering courses at
all levels of instruction i.e. freshman, sophomore, junior and senior classes.

Teacher Training

Adopting an innovation in an institution teacher readiness is one of the basic determinants of success. It’s a fact
that in order to apply a teaching method effectively, the teachers must have sufficient knowledge about not only
the knowledge about the subject but also the method of teaching in question. Since empowering the faculty staff
to adopt active learning methods is regarded as a key factor of success, TuAFA instructors enrolled a seven week
in service training program carried out by a visiting professor -a well known teacher trainer in active learning
practices- in 2008. Training sessions started with the theoretical background of active learning and continued with
sample practices in different fields of study. At first, advocates of traditional lectures in engineering education
objected the feasibility of the active learning in their classes and presented plenty of excuses such as prospective
problems related to keeping up with the syllabus, student attitudes and fear of losing control in classes. At the end
of this training, completing a 21 hours face to face education and doing the assigned tasks for three months, those
instructors defending the use of traditional lectures in undergraduate education changed their minds and became
ready to apply the active learning techniques in their classes. 

Participants

Participants in this study were the third-year engineering students at the Turkish Air Force Academy. A total of
438 students participated to the study and 217 of those students were in lecture group while 221 of them were in
active group. Based on the courses they took both groups are divided into four subgroups for the analysis. For the
active group students small-group case based sessions were carried out for 15 weeks in 2008-2009 academic year
Fall term. For each course instructors were the same for both active and lecture groups.

Methods

After ensuring teacher expertise in active learning practices, for promoting students' active involvement in the
learning process the following teaching practices are carried out both inside and outside the classrooms.

The case sheets with clear description of the scenarios and the tasks to be accomplished were made available
to the students prior to each class session allotted to active learning practices. Each week students had at least one
or two sessions discussing cases related to the subject matter of the week. The problems were based on the text-
book, and each problem presented real life situations. During presentation sessions, the students were divided into
four or five groups based on their academic achievements and the instructor was identified as a facilitator for each
session. Role of the facilitator was limited to keep students focused on learning objectives and to ensure group
dynamics. Students were required to acquire the learning objectives individually through group discussions.
Topics discussed during case based learning sessions were evaluated by including these contents during midterm
and final examinations. Sample TuAFA engineering courses chosen for this study are Aerodynamics 1,
Aerodynamics 2, Production Planning and Control, and Facility Layout all of which are three credit, junior-level
courses taught by the same instructor in both lecture and active groups. Prior to the initiation of active learning
methodology, those courses had been taught by following a traditional, teacher centered lecture format. 

Results 
Descriptive statistical number, percentage, and standard deviations were used to describe the study sample.
Comparison of means was done using t-test. The level of significance selected for this study was p<0.05 level.

Fig. 2 shows percentages of students' Aerodynamics 1 grades for both study groups. It was observed that a sig-
nificant difference of students' grades for both study groups (significant p<0.05). This figure shows that for good,
very good and excellent grades the percentages reported are higher in active teaching strategy group than the per-
centages in lecture teaching strategy group. Furthermore, the percentages reported for pass grade is higher in lec-
ture teaching strategy group. For fail grade, in both student groups percentages are below 10%. 
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Table 1 shows mean and standard deviation for active and lecture teaching strategy study groups. It was
observed that the mean for the former group was 64.97 while the mean for the latter was 59.59. p value (0.0236)
showed that the difference between the means was statistically significant (significant p <0.05). 

Fig. 3 shows percentages of students ‘Aerodynamics 2 grades for both study groups. It was observed that a sig-
nificant difference of students’ grades for both study groups (significant p<0.05). This figure shows that the high-
est percent was 43% reported for good grade in active teaching strategy group. While the lowest percent was 2%
was reported for fail grade for active teaching strategy group. Furthermore, the figure shows that 84% of the stu-
dents acquired good, very good and excellent grades in active teaching strategy group. On the other hand for the
same grades the percentage of lecture teaching strategy group is 60%. 
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Fig. 2: Aerodynamics 1: Percentages of students' grades for both groups.

Table 1: Mean and standard deviation of grades for Aerodynamics 1.

Groups N Mean SD t-value df p-value

Aerodynamics 1. lecture 49 59.59 11.125 -2.300 93 0.0236
Aerodynamics 1. active 47 64.97 11.785
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Fig. 3: Aerodynamics 2: Percentages of students' grades for both groups.
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Table 2 shows mean and standard deviation for active and lecture teaching strategy study groups. It was
observed that the mean for the active teaching strategy group was 67.15 while the mean for the lecture teaching
strategy group was 63.12. p value (0.0367) showed that the difference between the means was statistically signifi-
cant (significant p <0.05). 

Fig. 4 shows percentages of students ‘Production Planning and Control grades for both study groups. It was
observed that a significant difference of students’ grades for both study groups (significant p<0.05). This figure
shows that the highest percent was 50% reported for excellent grade in active teaching strategy group while the
lowest percent was 5% was reported for fail grade for the same group. On the other hand, the figure shows that
84% of the students acquired good, very good and excellent grades in active teaching strategy group. 

Table 3 shows mean and standard deviation for active and lecture teaching strategy study groups. It was observed
the mean for the active teaching strategy group was 76.89 while the mean for the lecture teaching strategy group was
67.84. p value (0.0002) showed that the difference between the means was statistically significant (significant p<0.05). 

Fig. 5 shows percentages of students ‘Facility Layout grades for both study groups. It was observed that there
wasn’t a significant difference of students’ grades for both study groups (significant p<0.05). This figure shows that

Table 2: Mean and standard deviation of grades for Aerodynamics 2.

Groups N Mean SD t-value df p-value

Aerodynamics 2. lecture 50 63.12 9.728 -2.119 92 0.0367
Aerodynamics 2. active 44 67.15 8.746
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Fig. 4: Production Planning and Control: Percentages of students' grades for both groups.

Table 3: Mean and standard deviation of grades for production planning and control.

Groups N Mean SD t-value df p-value

Production planning and 69 67.84 11.332 -3.813 102 0.0002
control-lecture
Production planning and 56 76.89 14.538
control-active
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the highest percent was 43% reported for good grade in lecture teaching strategy group. On the other hand the
percent for excellent grade was reported as 20% for active teaching strategy group while fail grade reported was
0% for the same group. The figure also shows that 77% of active teaching strategy group students and 83% of
lecture teaching strategy group students acquired good, very good and excellent grades in active teaching strate-
gy group.

Table 4 shows mean and standard deviation for active and lecture teaching strategy study groups. It was
observed the mean for the former group was 68.12 while the mean for the latter was 67.69. Although the mean
of the active teaching strategy group is slightly higher than the lecture teaching strategy group, p value (0.8153)
showed that the difference between the means was not statistically significant (significant p<0.05). 

Discussion
The current study provides important data on the use of active learning on four different courses for aeronauti-
cal and industrial engineering students in Turkish Air Force Academy context. Using junior students’ end of the
term grades at the department of aeronautical and industrial engineering as a case, the effects of active learning
and lecture methods on students’ achievement were compared. The results of this study indicate that the active
learning approach resulted in higher achievement than the traditional lecture teaching approach. For three cours-
es the end of the term scores of the active teaching strategy group show a significant relation between active learn-
ing method and achievement of engineering students in these courses. The results show that the active learning
method helped students learn the engineering courses more effectively. In other words, the findings suggest a pos-
itive effect and the influence of active teaching strategy on students enrolled in the TuAFA third year undergrad-
uate engineering program. The reason for the increase in students’ achievement could be caused by the students’
involvement in group works in which the tasks were related to real life situations. Active learning gives more
opportunities for students to discuss, solve problems, create solutions, provide ideas and help each other.

It should be kept in mind that learning takes place through active effortful information processing by students
who constantly perceive and interpret the inputs given by the instructors and peers. So, in order to attain our goals
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Fig. 5: Facility Layout: Percentages of students' grades for both groups.

Table 4: Mean and standard deviation of grades for facility layout.

Groups N Mean SD t-value df p-value

Facility Layout Lecture 49 67.69 9.712 -0.234 107 0.8153
Facility Layout Active 74 68.12 10.228
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pertaining to syllabus, students must be placed in the center of the teaching and learning cycle. Shifting the focal
point from a teacher-centered approach to a student-centered approach places an increasing responsibility on
learners for their own learning. The learners reason conceptual relations and construct their own conceptualiza-
tions and solutions to problems. Hence, students should not depend on teachers to learn; instead, they should be
independent learners throughout their lives.

Conclusion
Turkish Air Force Academy case proved that active learning used in a traditional curriculum, can promote learn-
ing among engineering students. Learning environments enriched by case based scenarios enabled the students to
participate, act, react, and reflect both individually and in groups of three or four. To conclude, the findings of
this research reveal that the likelihood of positive results is quite high if active learning is implemented effective-
ly. This study provides strong evidence to support using active learning method to increase engineering students’
success in engineering courses. So, there is an urgent need to redesign learning environment of engineering edu-
cation system. This will inevitably require redesigning the engineering curriculum to enable the engineering stu-
dents to achieve better learning in their fields. In the light of the findings, educational programs of engineering
faculties should include activities making the students gain proficiency in problem solving, interpersonal commu-
nication, teamwork, time management, and communication skills. From the results of the study, some suggestions
for further studies can be made. First, this study could be repeated with different groups of students in the follow-
ing years. Second, the study could be extended to include both engineering courses and social science courses like
history, foreign language and sociology. Third, we can also see if there is a significant difference in learning out-
comes according to various instructional strategies other than active learning. 
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Özet

Toplumsal yap›daki “de¤er ve tekniklerin” de¤iflmesi (Özden, 2000: 13); bilginin, e¤itimcinin, ö¤renmenin ve
ö¤rencinin e¤itimdeki yeri ve rolünü h›zla de¤ifltirmektedir. Günümüzde; ö¤reten merkezli e¤itim yerine ö¤renen
merkezli e¤itim anlay›fl›, bilgiyi depolama yerine bilgiyi kavrama, yorumlama, kullanma ve yeniden yap›land›rma
becerilerini kazanan bir ö¤renci profili ve okul s›n›rlar›n› aflan bir e¤itim sürecinden s›kça söz edilmektedir. Bu or-
tam›n oluflturulabilmesi için de farkl› teknik ve stratejiler üzerinde araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Yo¤un olarak dile
getirilen ve savunulan konulardan biri ise internetin ö¤renme sürecinde genifl olanaklar sa¤layabilece¤idir. ‹nter-
net teknolojilerinin yüksekö¤retimde kullan›m› ile ilgili güncel çal›flmalar incelendi¤inde “Aç›k Ders Malzemele-
ri”nin önemli bir araflt›rma konusu oldu¤u görülmektedir. Akademisyenlerin, haz›rlad›klar› ders notlar›, sunum-
lar›, proje taslaklar›, ders içerikleri vb. materyallerini, karfl›l›k beklemeden internet üzerinden herkesin kullan›m›-
na açmas› olarak tan›mlanabilen “Aç›k Ders Malzemeleri” uygulamas› ilk olarak Amerika Birleflik Devletleri’nde
The Massachusetts Institute of Technology (MIT)’ de 2001 y›l›nda bafllam›flt›r. Dünyadaki uygulamalar› her ge-
çen gün artan “Aç›k Ders Malzemeleri” ile ilgili ülkemizde yayg›nlaflman›n görece daha yavafl olmas› bu araflt›r-
man›n hareket noktas›d›r. Ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile gerçeklefltirilen araflt›rman›n çal›flma
grubu, Dumlup›nar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü 4. s›n›f ö¤rencilerinden oluflmaktad›r.
2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› güz yar›y›l›nda okutulan “Grafik Üretim Teknikleri” dersi için haz›rlanan ders mal-
zemeleri, Dumlup›nar Üniversitesi’nin aç›k ders malzemeleri sitesi bulunmad›¤› için araflt›rmac› taraf›ndan haz›r-
lanan internet sitesinde (www.masaustuyayincilikdersi.com), yay›nlanm›flt›r. 6 hafta süren uygulama sürecinde, de-
ney grubu ve kontrol grubu ö¤rencileri ayn› flartlarda, ayn› ö¤retim eleman›ndan, ayn› sunumlarla ders ifllemifltir.
Araflt›rma sonunda yap›lan baflar› testi ile aç›k ders malzemelerinden faydalanan deney grubu ö¤rencileri lehine
anlaml› fark bulunmufltur.

Anahtar kelimeler: Aç›k ders malzemeleri, aç›k e¤itim kaynaklar›, ‹nternet destekli e¤itim.

Girifl
Her geçen gün yaflant›m›zdaki yeri ve önemi artan bilgisayar ve internet kavramlar› ile birlikte; toplumun do-

¤as› sanayi devriminden bu yana görülmeyen benzersiz bir de¤iflim yaflamaktad›r. Art›k bilgi; internet kullan›c›la-
r› için, diledi¤i zaman, diledi¤i yerden ulafl›labilir ve kullan›labilir hale gelmifltir. Bu geliflmeler, üniversiteler için
de, herkes taraf›ndan eriflilebilen bir ö¤renme ortam› sa¤lamak için büyük avantajlar yaratmaktad›r (Aggarwall ve
Bento, 2000:2). 

Uzun zamanlar boyunca insano¤lu taraf›ndan ö¤renme ve ö¤retim birlikte an›lm›flt›r. ‹letiflim teknolojileri ge-
liflene kadar e¤itim faaliyetleri için e¤itici ve ö¤renenin ayn› anda, ayn› zamanda, ayn› mekânda bulunmas› zorun-
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lulu¤u bulunmaktayd›. Fakat radyo, televizyon, internet teknolojileri sayesinde bu zorunluluk ortadan kalkm›flt›r.
Özellikle internet tabanl› veya internet destekli ö¤retim yöntemleriyle art›k isteyen kifli, istedi¤i zaman, istedi¤i
yerde e¤itim faaliyetlerine kat›labilmektedir. 

‹nternet destekli e¤itim k›saca, “bilgisayar ve a¤ teknolojilerinin e¤itim amac›yla kullan›lmas›d›r fleklinde ta-
n›mlanabilir. Farkl› bir ifadeyle; internet destekli e¤itim, bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin ö¤renme deneyimleri
oluflturmak için kullan›lmas›d›r” (Horton, 2006:2).

“‹nternet destekli e¤itimin bafll›ca avantajlar› evrensel eriflim ve bilgi güncelleme kolayl›¤›d›r. Ayr›ca ilgili ko-
nular aras›nda geçifllerin ve istenilen konulara yo¤unlaflabilmenin kolay olmas›; ö¤rencilerin kendi ö¤renmeleri
konusunda aktif oldu¤u, bilgiyi aray›p yap›land›rd›¤› modern e¤itim kuramlar›ndan yap›land›rmac› ö¤retime ve
konnektivizme de uygun bir e¤itim ortam› oluflmas›n› sa¤lar” (Chumley, Heidi ve Cynthia, 2002:3).

“Geleneksel e¤itimin “ayn› anda, ayn› ortamda, belli bir gruba e¤itim” yaklafl›m›n›n bulundu¤u e¤itim kavra-
m›, “herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herkese e¤itim” biçiminde de¤iflmektedir” (Aggarwall ve Bento.,
2000: 2). Bu de¤iflimin üniversitelerde kendini göstermesi ise internet tabanl› uzaktan e¤itim veya internet destek-
li ö¤retim uygulamalar› olarak gözlenmektedir. ‹nternet teknolojilerinin yüksekö¤retimde kullan›m› ile ilgili gün-
cel çal›flmalar incelendi¤inde “Aç›k Ders Malzemeleri”nin önemli bir araflt›rma konusu oldu¤u görülmektedir.

Dünyadaki uygulamalar› her geçen gün artan Aç›k Ders Malzemeleri ile ilgili ülkemizde yayg›nlaflman›n gö-
rece daha yavafl olmas› bu araflt›rman›n hareket noktas›d›r.

Aç›k Ders Malzemeleri

As›rlar boyunca üniversiteler, bilginin ve insanl›¤›n geliflimine katk› sa¤layacak araflt›rma ve laboratuvar çal›fl-
malar›ndan elde edilen sonuçlar›n depoland›¤› alanlar olarak görülmüfltür. Ayn› dönemlerde üniversiteler sadece
toplumun çok küçük bir kesiminde yer alan imtiyaz sahibi kiflilerin faydalanabildi¤i yerlerdi. Yüksekö¤renim e¤i-
timi alma f›rsat› son elli y›ll›k dönemde; sadece geliflmifl ülkelerdeki zengin kesimin faydalanabildi¤i bir imkân›n
ötesine geçerek, geliflmekte olan ülkelerden birçok kiflinin elde edebildi¤i ve nispeten kolay ulafl›labilen bir hak ol-
mufltur. 2002 y›l›nda dünyan›n en prestijli üniversiteleri aras›nda kabul edilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
(The Massachusetts Institute of Technology - MIT), Aç›k Ders Malzemeleri (ADM) projesini bafllatarak genifl kit-
lelerin bilgiye ulaflmas›ndaki önemli bir engeli ortadan kald›r›lm›flt›r (Johansen ve Wiley, 2010:1042).

‹nsan Haklar› Evensel Bildirgesinin 26. Maddesinde yer alan “her bireyin e¤itim hakk› vard›r, teknik ve mes-
leki ö¤retimden herkes istifade edebilmelidir” aç›klamas›ndan hareketle; bireylerin evrensel e¤itim hakk›na erifl-
mesine olanak sa¤layan (Caswell, Henson, Jensen and Wiley, 2008) MIT ADM projesi ö¤retim materyallerinin
birleflik biçimde sunuldu¤u genifl kapsaml› gelifltirilmifl ilk projedir (Johnstone, Poulin, 2002:48).

Aç›k ders malzemeleri (ADM) projesi; üniversitede ders veren akademisyenlerin hiçbir karfl›l›k beklemeden,
kendi oluflturduklar› sunum, ders notu, video, okuma parçalar›, deneme s›navlar›, ders izlencesi vb. ders malzeme-
lerini di¤er e¤itimcilerle, ö¤rencilerle, yaflam boyu ö¤renme deneyimi yaflamak ve güncel bilgilere ulaflarak ken-
disini bir konuda gelifltirmek isteyen herkesle, kolay eriflilebilir bir arama sistemiyle ücretsiz olarak paylafl›lmas›-
d›r.

4 Nisan 2001 tarihinde MIT Rektörü Charles M. Vest, üniversitenin hemen hemen bütün ders materyalleri-
ni 10 y›l içerisinde internet üzerinden ücretsiz eriflime sunaca¤›n› aç›klam›flt›r. Bu yeni program, Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü Aç›k Ders Malzemeleri Projesi (MIT-OpenCourseWare-OCW) olarak tan›nmaktad›r. MIT
ADM Projesinde öncelikli amaç; tüm dünyadaki e¤itimciler, ö¤renciler ve bireysel ö¤renicilerin hemen hemen
tüm MIT ders materyallerine ücretsiz eriflebilmesini sa¤lamakt›r (Caswell, Henson, Jensen and Wiley, 2008).

MIT’nin hedefi dünya genelinde tüm üniversitelerin izleyip örnek alaca¤› ve geliflmesine katk› sa¤layaca¤› bir
model oluflturmakt›. MIT ADM Projesinden beklenen önemli sonuçlardan birisi de, bu uygulaman›n bir hareke-
te dönüflmesi ve dünya genelinde e¤itimcileri ve ö¤rencileri etkilemektir (Margulies, 2004).

MIT’de ADM Projesinin çekirdek ekibinde yer alan Miyagawa, aç›k ders malzemelerini asl›nda yay›nc›l›k gi-
rifliminin yirmi birinci yüzy›la adaptasyonu olarak tan›mlamaktad›r (Lerman ve Miyagawa, 2002). Uzaktan e¤itim
giriflimi olarak kabul edilemeyecek bir uygulama olan ADM sitesinin temeli sadece ö¤retim materyallerinden olu-
flan bir koleksiyon oluflturmakt›r. Sunulan elektronik materyallerden nas›l faydalanacaklar›na kullan›c›lar›n kendi-
leri karar verecektir.
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‹nternetin, bilgi ve ö¤retim materyalleri paylafl›m› için kullan›lmas› asl›nda yeni bir uygulama de¤ildir. 
Pek çok üniversitede ö¤retim elemanlar›n›n bireysel olarak ö¤retim materyallerini paylaflt›klar›, herkesin ula-

flabilece¤i internet siteleri vard›r. Bu noktada do¤al olarak sorulmas› gereken soru fludur: "Hâlihaz›rda var bu uy-
gulamalardan ve bu internet sitelerinden ADM'yi ay›ran nedir?" ADM'yi bu çok çeflitli inisiyatiflerden ay›ran yön-
ler flu flekilde s›ralanabilir: (a) MIT'nin önerdi¤i tüm dersler için sistematik olarak web siteleri oluflturma hedefi,
(b) ö¤retim elemanlar›n›n bireysel anlamda çok fazla çaba harcamadan web sitelerini oluflturabilmeleri için yar-
d›mc› olacak bir merkezi destek organ› kurulmas›na yönelik planlar›, (c) tüm dersleri kapsayan tek bir aranabilir
organize yap›n›n oluflturulmas›, (d) MIT'nin üniversite operasyonlar›n›n kal›c› bir özelli¤i olarak ADM web site-
sine verdi¤i destek, (e) sunulan derslerin "görünüfl aç›s›ndan" tutarl› olmas›n› hedefleyen ancak çok da fazla s›n›r-
lay›c› olmayan bir plan sunmas› ve (f) kar amac› gütmeyen e¤itim ve araflt›rma amaçl› tüm çal›flmalarda ADM ma-
teryallerinin özgürce ve aç›kça yeniden kullan›labilmesine izin verme yönünde ald›klar› karar (Lerman ve Miya-
gawa, 2002).

Uygulamaya baflland›¤› 2002 y›l›ndan itibaren yo¤un bir ilgi gören MIT ADM Projesi k›sa süre içerisinde et-
ki alan›n› geniflletmifltir.

Margulies, “Aç›k paylafl›m›n yeni modeli” isimli çal›flmas›nda, MIT ADM ile ilgili önemli verileri paylaflm›fl-
t›r. Margulies’in tespitlerine göre: 2004 y›l› itibariyle MIT ADM sitesini günde ortalama olarak 11.000 kifli ziya-
ret etmifltir, bu da ayda çeyrek milyon kifliden fazla ziyaretçi demekti. Ziyaretçilerin yaklafl›k %45’i Amerika ve
Kanada’dan ders materyallerine eriflirken Güney Amerika Ülkeleri d›fl›nda Çin, ‹ngiltere, Almanya, Hindistan ve
Brezilya en çok ziyaretin yap›ld›¤› ülkelerdi. Ziyaretçilerin yaklafl›k %52’si kendilerini “kendi kendine ö¤renen ki-
fli” olarak tan›mlarken, %31’i kendilerini “bir e¤itim kurumunda kay›tl› ö¤renci”, %13’ü ise e¤itimci olarak tan›m-
lam›flt›r. Biliyoruz ki MIT ADM projesinde e¤itimciler öncelikle ulafl›lmas› hedeflenen kifliler aras›ndad›r. Çünkü
onlar sayesinde MIT ADM çok daha fazla kifliye ulafl›rken dünya genelinde e¤itim alan›nda güçlü bir etki ulaflt›-
rabilecektir. MIT ADM internet sitesinde kullan›c›lara ders materyallerini incelemelerindeki öncelikli amaçlar›-
n›n ne oldu¤una yönelik yap›lan ankette; e¤itimcilerin %57’si kendi derslerinde kullanmak veya ders müfredatla-
r›n› gelifltirmek için kulland›klar›n› belirtmifltir. %33’ü araflt›rmalar›n› gelifltirmek amac›yla, %7’siyse ö¤rencileri-
nin tavsiyesi sonucunda MIT ADM sitesini kulland›klar›n› söylemifltir (Margulies, 2004).

MIT ADM sitesi 2009 y›l›n›n Ekim ay›nda ise ayl›k 1.2 milyon ziyaretçi say›s›na ulaflm›flt›r (Perkins, 2010:14).
Bu veriler de göstermektedir ki MIT ADM projesi bafllang›c›ndan sonra k›sa bir süre içerisinde tüm dünyada

akademik çevrelerde tan›nm›fl ve derin etkisini hissettirmifltir.

Türkiye’de Aç›k Ders Malzemeleri ile ‹lgili Uygulamalar

Türkiye’de her geçen y›l üniversite say›s›n›n artmas›, hem ö¤retim eleman› hem de Türkçe ders kaynaklar› ek-
sikli¤i, MIT’deki uygulamas›na benzer flekilde internet üzerinden, ülke çap›nda herkese aç›k, ücretsiz ve kaliteli
ders kaynaklar›n›n oluflturulmas› ve sunulmas› fikri, TÜBA’n›n gündeminde ilk olarak 2006 y›l›n›n ortalar›nda yer
alm›fl ve böyle bir projenin bafllat›lmas› oy birli¤i ile uygun görülmüfltür. Türkiye’de aç›k ders malzemeleri konu-
sundaki faaliyetler, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 19 Ekim 2006’da üniversite rektörlerine iletti¤i bir
mektupla bafllam›flt›r. Yürütülen çal›flmalar kapsam›nda Ulusal Aç›k Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK)
kurulmufltur. Bu konsorsiyum Temmuz 2010’dan itibaren MIT ADM Konsorsiyumuna yabanc› üye olmufltur
(Türkiye Bilimler Akademisi, 2011).

Metot
Neden sonuç iliflkilerinin incelendi¤i bu çal›flma, ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile gerçeklefl-

tirilmifltir. 
Nicel araflt›rma yöntemlerinden faydalan›lan araflt›rma için; Dumlup›nar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

si Grafik Bölümü 4. s›n›f›nda masaüstü yay›nc›l›k teknolojileri konusunu içeren “Grafik Üretim Teknikleri” der-
si için 6 haftal›k ders müfredat› haz›rlanm›flt›r. 

Haz›rlanan ders müfredat›na uygun olarak oluflturulan aç›k ders malzemeleri ile desteklenen ve desteklenme-
yen dersler, ö¤renci baflar›lar› do¤rultusunda incelenmifltir. Bu amaçla, ders malzemelerinin sunulaca¤› bir web si-
tesi ile (www.masaustuyayincilikdersi.com) 6 haftal›k ders program› ve ö¤renci baflar›lar›n›n ölçümü için ölçme
arac› ve ders bafllang›c›nda ö¤rencilerin haz›r bulunuflluk düzeylerini ölçmek için ön test gelifltirilmifltir.
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“Deneysel desenlerde ba¤›ms›z de¤iflkenler manipüle edilip, iç geçerli¤i korumak için istenmedik de¤iflkenler
kontrol alt›na al›n›r ve ba¤›ml› de¤iflkenler üzerinde ölçme yap›l›r” (Büyüköztürk, 2001). Ön test ile deney ve kon-
trol gruplar›n› oluflturan ö¤rencilerin girifl davran›fllar› ölçülerek, program›n uygulanmas›ndan sonra yap›lan son
test ile deney ve kontrol gruplar› aras›nda programla ilgili oluflan davran›fl de¤ifliklikleri ölçülmüfltür. Araflt›rmada
ba¤›ms›z de¤iflken masaüstü yay›nc›l›k konusu için gelifltirilen program, ba¤›ml› de¤iflken ise ö¤renci baflar›s›d›r.

Çal›flma Grubu

Araflt›rman›n çal›flma grubunu, 2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› güz yar›y›l›nda Dumlup›nar Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde “Grafik üretim teknikleri” dersini alan 1. Ö¤retim 4. S›n›f ö¤rencileri olufl-
turmaktad›r. 

Araflt›rman›n çal›flma grubunun seçimi öncesinde Türkiye’deki üniversitelerin güzel sanatlar fakülteleri grafik
bölümü kontenjanlar› ve müfredatlar› incelenmifltir. Sonuçta müfredat›nda masaüstü yay›nc›l›k teknolojileri konu-
sunda dersin bulundu¤u üniversitelerden ö¤renci say›s› bak›m›ndan en yüksek say›da ö¤renci Dumlup›nar Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tespit edilmifltir. Fakülte yönetiminin de araflt›rma konusun-
da destek sa¤lamas› ve istekli olmas› nedeniyle araflt›rma bu üniversitede gerçeklefltirilmifltir.

Çal›flma Grubuna ‹liflkin Bulgu ve Yorumlar

Araflt›rman›n çal›flma grubu olarak seçilen Dumlup›nar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
4. S›n›f ö¤rencilerinden deney ve kontrol gruplar› oluflturulurken cinsiyet ve ön bilgi düzeyleri aç›s›ndan birbiri-
ne yak›n gruplar oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r. Ayr›ca kat›l›mc›lar›n masaüstü yay›nc›l›k konusuna iliflkin ön bilgi dü-
zeyini belirleme testinde ö¤rencilere bilgisayar ve internet kullanma s›kl›klar› ve eriflim imkânlar› da sorulmufltur.
Deney grubu ö¤rencileri oluflturulurken bu ö¤rencilerin kendilerine ait her an kullanabilecekleri bir bilgisayarla-
r›n›n olmas› ve internet eriflimi imkânlar›n›n da bulunmas› gere¤i gözetilmifltir.

Deney ve kontrol grubu ile ilgili kat›l›mc› ve cinsiyet da¤›l›m› Tablo 1’de verilmifltir.

Deney ve kontrol gruplar›n› oluflturan ö¤rencilerin haz›r bulunuflluk düzeylerini belirlemek üzere yap›lan ön
test sonuçlar› Tablo 2’de verilmifltir.

Ön test puanlar›n›n ortalamalar›n›n farkl›l›¤› için student-t testi uygulanm›flt›r. Uygulanan test sonucunda, de-
ney ve kontrol gruplar›n›n ön test puanlar›nda istatistiksel olarak anlaml› fark olmad›¤› tespit edilmifltir. Deney
grubu ö¤rencilerinin ön test puanlar›n›n ortalamas› 39.722 iken, bu de¤er kontrol grubunda 38.235 olmufltur. Ara-
daki say›sal fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›flt›r. Baflka bir anlat›mla deney ve kontrol grubu ö¤rencile-
rinin seviyelerinin birbirine denk oldu¤u söylenebilir.

Tablo 1: Kat›l›mc› ve cinsiyet tablosu.

Kat›l›mc› / Cinsiyet Cinsiyet Toplam
Erkek K›z

Deney grubu say›s› 11 9 20
Kontrol grubu say›s› 9 10 19
Toplam say› 20 19 30

Tablo 2: Ön test puanlar›n›n ortalamalar›n›n farkl›l›¤›n›n incelenmesi.

Grup N Mean Std. Deviation t p

Deney grubu 18 39.7222 10.21421 .408 .686
Kontrol grubu 17 38.2353 11.34559 .407 .687



F. S. Mazlum, A. Tepecik

1831

Sonuçlar
Araflt›rmada yan›t› aranan soru; masaüstü yay›nc›l›k teknolojileri alan›nda haz›rlanarak internet ortam›na pay-

lafl›lan aç›k ders malzemelerinin, üniversite ö¤rencilerinin akademik baflar›s›n› art›ran bir etmen olup olmad›¤›yla
ilgilidir.

Bu soruyu yan›tlamak amac›yla, 6 haftal›k uygulama sonras›nda deney grubu ve kontrol grubu ö¤rencilerinin
yap›lan son test sonuçlar›ndan ald›klar› baflar› puanlar› karfl›laflt›r›larak anlaml› bir fark›n bulunup bulunmad›¤› be-
lirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Elde edilen de¤erler Tablo 3’te verilmifltir.

Son test puanlar›n›n ortalamalar›n›n farkl›l›¤›n› belirlemek için student-t testi uygulanm›flt›r. Uygulanan test
sonucunda, deney ve kontrol gruplar›n›n son test puanlar›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulundu¤u tespit
edilmifltir. Deney grubu ö¤rencilerinin son test puanlar›n›n ortalamas› 70.125 iken, bu de¤er kontrol grubunda
60.131 olmufltur. Aradaki say›sal fark istatistiksel aç›dan anlaml›d›r. 

Bu sonuca dayal› olarak; masaüstü yay›nc›l›k teknolojileri konusunda haz›rlanan aç›k ders malzemelerinin sis-
temi kullanan ö¤rencilerin baflar›s›n› artt›ran bir etmen oldu¤u söylenebilir.

Tart›flma
Araflt›rmadan elde edilen sonuç ve yorumlar afla¤›da sunulmufltur:
I. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerden deney grubunda yer alan ve aç›k ders malzemelerini kullanan ö¤renci-

lerin, kontrol grubunda yer alan ve aç›k ders malzemelerini kullanmayan ö¤rencilere göre son test baflar›
puanlar› aç›s›ndan daha baflar›l› olduklar› tespit edilmifltir. Bu sonuç; yüksekö¤retim düzeyindeki dersler-
de aç›k ders malzemelerini kullanman›n ö¤rencilerin baflar›s›n› artt›raca¤› fleklinde yorumlanabilir.

II. Araflt›rma sonuçlar› do¤rultusunda; aç›k ders malzemelerinin üniversiteler için en önemli e¤itsel kaynak-
lardan olabilece¤i düflünülmektedir.

III. Yaflam boyu ö¤renmenin öneminin giderek artt›¤› günümüzde aç›k ders malzemelerinin bu konuda kalite-
li bilgi kaynaklar›na kolayl›kla ulaflabilme aç›s›ndan önemli bir araç olabilece¤i düflünülmektedir.

IV. Araflt›rmada inceleme sorusu olarak ele al›nmayan, ancak süreç içerisinde karfl›laflt›¤›m›z ve aç›k ders mal-
zemelerinin faydas›na yönelik di¤er bir sonuç ise, aç›k ders malzemelerinin Türk Yüksekö¤retim sistemi-
ne getirebilece¤i olanaklard›r. Araflt›rma s›ras›nda kontrol grubu ö¤rencilerinin internette rastgele ulafl›m
sonucunda eriflebilme olana¤› bulunan aç›k ders malzemelerine flifre ile aç›labilme özelli¤i eklendi¤inden
sistemden faydalanmak isteyen herkes araflt›rmac› ile irtibata geçerek flifreleri edinmek istemifltir. Aç›k ders
malzemelerinin di¤er faydalar›n› da belirleme amaçl› yap›lan bu uygulama sonucunda 6 haftal›k uygulama
s›ras›nda; Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi, Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulu ve
Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndan Masaüstü Yay›nc›l›k dersini veren ö¤retim elemanlar›
araflt›rmac›ya ulaflarak aç›k ders malzemelerini kendi derslerinde kullanabilmek için izin ve flifrelere iste-
mifllerdir. Bu sonuç do¤rultusunda; aç›k ders malzemelerinin üniversitelerdeki kaynak eksikliklerini gide-
rebilme aç›s›ndan ve özellikle yeni aç›lan üniversiteler için e¤itim kalitesini art›rabilmek için önemli bir
katk› olabilece¤i düflünülmektedir.
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Abstract

Study abroad programs in Universiti Teknologi Malaysia (UTM) offers enormous potential for participating stu-
dents to develop their skills, knowledge and gain valuable experience before entering their working life. Since
2009, the university has successfully sent more than 3000 students for the study abroad programme. Students are
given the opportunity to participate in a number of study abroad programmes coordinated by UTM and its part-
ner universities abroad, such as one semester abroad, internship abroad, and short-term educational visits. The
Global Outreach Program (GOP) is the most popular and common study abroad programme in UTM. A study
is conducted to evaluate the impact and outcome of the students’ participation in study abroad programmes, par-
ticularly the GOP. The study aims to understand students’ advantage in cross-culture experience and exposure on
global issues to their future career. This study also includes an employer perception survey on the impact of these
international experiences on the students’ outlook and performance as employees. The results are expected to
assist UTM in developing effective internationalization strategies for the future. This study also highlights the
advantage of the GOP, being a short term study abroad programme, towards UTM students’ development.
Key words: Career development, employer perception, internationalization, study abroad.

Introduction
The terms “study abroad”, “international experience”, “education abroad” are used interchangeably by higher
education practitioners to describe students’ international exposure academically, culturally and professionally.
The American Council on Education (2000) defines “international experience” as international exposure that is
inclusive of learning a foreign language, hosting international students, or studying, working or travelling abroad.
Students are encouraged to have overseas experiences as a way to expand their international and cross-cultural
perspectives. Other advantages of international experience include increased interpersonal skills and a broadened
understanding of international practices (Sideli, Dollinger, and Doyle, 2003), increased tendency of going mobile
professionally after their period of study (Jahr and Teichler, 2007), and higher starting salary upon entry into the
labor market (Messer and Wolter, 2007). 

Although international exposure is beneficial to students’ personal and professional development, there are still
concerns on whether the international exposure is only advantageous to groups that could afford such opportuni-
ties. Higher education institutions (HEIs) are undertaking initiatives to democratize study abroad for all students
in respective institutions. An established trend among HEIs, in an effort to mobilize a higher percentage of stu-
dents internationally, is to develop study abroad programmes that are of shorter duration such as summer schools,
short term attachments and educational visits. Such programme offers more flexibility and provides greater equity
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in international education by eliminating or reducing barriers, particularly those related to financial and time con-
straints, which are commonly cited as key inhibitors of participation (Sindt, and Pachmayer, 2009). 

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) is catching on the trend by encouraging its students to go abroad, espe-
cially short-term programmes. One of the initiatives in place is Global Outreach Programme (GOP), a short term
study abroad programme typically lasting one to two weeks, where students gain new academic, cultural and inter-
national experience. This programme is launched in 2009, and is coordinated by the Office of International
Affairs. More than 1,000 students benefited from this programme since its launch, and the university is aiming
5,000 students to participate in GOP in 2011.

Given the increase of student participation in study abroad programmes, the benefit derived from such imple-
mentation merits investigation. Additional research should be carried out to demonstrate the values and actual
outcomes of students’ participation in study abroad programmes. This will assist the administrators in developing
specialized recruitment techniques that is aligned with the national movement to democratize and intensify study
abroad programs. An increased understanding of study abroad programmes will help international educators bet-
ter articulate and demonstrate needs at the departmental level and impact institutional policy related to interna-
tional education. The understanding will also allow faculty and third party providers to appropriately plan curric-
ula to bolster diversity and international engagement in learning.

This paper describes an ongoing study on the impact and outcome of study abroad programmes on students’
career development. The study involves UTM students who have gone on study abroad programmes, as well as
employers of UTM graduates, who are aware of the graduates’ study abroad experiences. It is hoped that the study
will shed light on the effectiveness of study abroad initiatives undertaken by UTM, especially in the individual
students’ learning and international experiences, as well as the impact of such initiatives towards their career
development.

Method
Sample 

The sample is drawn from UTM students who have attended the study abroad programmes, specifically the GOP
and are currently being employed. All samples vary in the degree of cultural and language preparation, the nature
of the program that the students undertake, and their interaction in their employment lifestyle.

Survey Questionnaire 

Two sets of questionnaires are constructed for both the graduates and their employers. A set of questionnaire is
constructed for the graduates where participants are asked to share their cross-cultural experience, their econom-
ic and job scope in the foreign country, and in what way and to what extent is their interaction with the locals. A
different set of questionnaire is also constructed for the graduates’ employers, concentrating on the employers’
experience with the graduates that have gone abroad. 

The questions were designed to help administrators to better understand the outcomes of participation in
study abroad programmes. The data will be used to identify specific learning outcomes and to enhance program
offerings to offer best practices for interactive learning. Program design factors that may be influential include
language and cultural preparation, the nature of the intellectual work during the study abroad, and guided reflec-
tion on the experience.

Procedure 

The questionnaire was sent to a list of graduates identified. At present time, a total of 49 students and 10 employ-
ers have participated in this study.

Results
Students 

The respondents are asked on the country of which the study abroad programme took place. Fig. 1 shows the
breakdown of countries visited by the respondents.
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From the Fig. 1, it can be concluded that most respondents are traveling within Eastern Asia for their study
abroad programmes, visiting Japan (21.82%), China (7.27%), Taiwan (7.27%), South Korea (1.82%) and Hong
Kong (1.82%). This is followed by South East Asia with 37.27%, with countries visited Indonesia (18.18%),
Singapore (10.91%), Thailand (7.27%) and Cambodia (0.91%). The remaining 11.81% of respondents visited the
U.K, Germany and Italy, and 10.9% visited India and the US. Japan, Indonesia and Singapore are favourite des-
tinations for respondents’ study abroad programmes as students have keen interest in these neighbouring coun-
tries’ technology, economy, study and work culture.

Next, the respondents are asked of the challenges faced during their stay overseas. Fig. 2 summarises the chal-
lenges faced by the respondents.

Most respondents cite language (22.67%) as a major challenge faced while staying abroad. This is followed by
challenges in adapting to the food (16%), the community (13.33%) and different living environment (11.33%). It
is interesting to note that only a small percentage of the respondents face major challenges in paperwork or assign-
ment. The challenges cited by respondents are typical of challenges cited by international students as they try to
adapt to their host countries (Goe, 1998; Qing Gu, 2001; Christine J. Yeh, 2003). Such challenges present oppor-
tunities for the respondents to develop personally and professionally, as they would need to find solutions to the
challenges head-on in a new environment.

Other, 10.90%

South East
Asia, 37.27%

Europe, 11.81%

Eastern Asia, 40%

Fig. 1: Countries visited by the respondents.
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Fig. 2: Challenges faced by UTM students during their GOP studies.
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The last section of the questionnaire deals with the respondents’ perception on their personal growth after
their participation in study abroad programmes. The growth is measured through four categories i.e. the students’
personal development, academic commitment, intercultural development, and career development. Table 1 below
details the students’ perception.

It can be concluded that in general, the respondents’ participation in study abroad programmes have a lasting
impact on their personal growth. A higher percentile of respondents reported experiencing increased maturity
(82.31%), increased world view (84.69%) and understanding of the global education scene and job availability
internationally (82.65%), and better intercultural development. The respondents also reported a positive growth
in self confidence (79.25%) besides having a boost-up in their career development, in terms of having increased
interested in future career direction (77.89%) and acquisition of skill sets for future career path (77.21%). 

The items measured in the categories are also a measurement of students’ perception towards their graduate
attributes. The university has identified a range of attributes and generic skills which will enable the graduates to
function effectively in a wide range of social and professional contexts. These include having sound disciplinary
and professional knowledge, high self esteem and effective skills in communication, team working, problem solv-
ing and lifelong learning. The skills are further streamlined into UTM Graduate Attributes, consisting of seven
attributes expected from UTM graduates: communication skills, critical thinking and problem solving skills, team
working skills, information management and lifelong learning skills, entrepreneurship skills, leadership skills and
proactiveness as well as ethics and integrity. Based on the table above, students who have been on study abroad
programmes have positive perception towards their graduate attributes, which would greatly assist them in adapt-
ing to the labor market. 

Employer 

Data collection for employer analysis is still ongoing as only 10 employers have submitted their response for this
study. Hence, the results presented will only be representative of the available data.

The data analysis showed that there respondents are generally satisfied with the impact of study abroad pro-
grammes on their employees and are supportive of more participation from students on similar programmes. 

Respondents are asked on their preference of employing graduates with study abroad experiences. Fig. 3 sum-
marizes their responses.

Table 1: Students perception.

Categor›es Sub-categor›es Percentage 

Personal development Increase Self Confidence 79.25% 

Increase Maturity (ability to tolerate & accept other points of view, 
& ability to think before you act or speak) 82.31% 

Had a lasting impact on world view 84.69% 

Academic commitment More interested in academic studies 73.81% 

Influenced subsequent educational experiences 79.59% 

Reinforced commitment to foreign language study 74.83% 

Get to know the global education scene & job available internationally 82.65% 

Intercultural development Helped me better understand my own cultural values & biases 82.31% 

Influenced me to seek out greater diversity of friends 83.67% 

Continues to influence interactions with people from different cultures 85.03% 

Career development Acquired skill sets that influenced career path 77.21% 

Ignited an interest in a career direction pursued after the experience 77.89% 
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The employers’ perception on UTM graduates who have been on study abroad programmes are summarized
in Table 2.

Generally, the respondents have a fairly positive perception towards UTM graduates with study abroad expe-
riences. Items under two categories, namely work quality and efficiency, as well as personality scored, on average,
more than 75%. The employers are satisfied with the graduates’ dedication to work (81.67%), ability to work
independently and ability to work as a team (80%) and willingness to learn new skills (80%). They are also satis-
fied with the graduates’ integrity (76.67%), willingness to travel abroad (76.67%) and their ability to take on chal-
lenges (76.67%). It is assumed that similar results will be obtained from employers, supporting previous studies
on employers’ perception towards students with study abroad experiences (Detering, 2010; Orahood, Kruze and
Pearson, 2004; Trooboff, Vande Berg and Rayman, 2008).

Discussion and Conclusion 
Student mobility is accorded considerable importance in the internationalisation of higher education, as the cross-
border movements not only benefit the students, but also the HEIs at large. The importance of this dimension

Strongly
Disagree

10%

Disagree
30%

Agree
10%

Strongly Agree
50%

Fig. 3: Employers’ preference on employing graduates with study abroad experiences.

Table 2: Employers’ perception on UTM graduates.

Categor›es Sub-categor›es Percentage 

Communication skills Able to speak good English 73.33% 

Willing to learn other languages 66.67% 

Able to write & handle business with international partners 68.33% 

Work quality&efficiency Dedication to work 81.67% 

Integrity to perform task work with honesty 76.67% 

Ability to work independently & ability to work as a team 80.00% 

Able to view issues in a broader perspective 71.67% 

Willingness to learn new skills 80.00% 

Personality Demonstrate strong leadership 75.00% 

Very resourceful and possess initiative 75.00% 

Willingness to travel abroad 76.67% 

Able to take challenges 76.67% 

Have a good attitude 78.33% 
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has been supported by annual studies conducted by the Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD), as well as reports from International Association of Universities (IAU), Association of
International Educsation (NAFSA), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
(UNESCO), and other international organizations concerning international education. 

An important push factor that needs to be in place is students’ own initiatives to take part in study abroad pro-
grammes. Students need to be aware of the benefits of study abroad programmes and look forward to participate
in at least one programme throughout their studies in university. Participation in study abroad programmes
should be made a norm in the academic culture, similar to that implemented by universities abroad, where stu-
dents are given credits and acknowledgement for their international experiences.

The ongoing study is a positive indication towards UTM’s implementation of study abroad programmes. From
the results above, it can be generalised that students benefit the most out of their study abroad experiences, in terms
of personal development, academic commitment, intercultural development and career development, while
employers prefer to engage with graduates having the right attributes to act and function effectively at work. More
data and follow up should be carried out to verify this generalisation in the future to understand not only the impact
and outcome of study abroad programmes on the students’ career development, but also the characteristics required
by the employers, which could be developed through students’ participation in study abroad programmes. 

GOP is an effort undertaken by UTM towards democratizing study abroad programmes. This programme is
opened to all students and is only executed within a short period of time, typically one to two weeks. Such imple-
mentation has similar impact to that of long term study abroad programmes, referring the studies conducted by
Detering (2010), Orahood, Kruze and Pearson (2004), Trooboff, Vande Berg and Rayman (2008), where students
are involved in programmes with a minimum duration of one semester. The outcome highlighted through this
study shows that students’ international experience, regardless of duration, will have an impact towards students’
personal and professional development.

This study also calls for more support and initiatives from UTM to encourage more students to participate in
study abroad programmes. Currently, students taking part in the GOP are given RM 1,000 seed fund each, while
the rest of the funding derived from students’ own contribution, such as external sponsorship and fund raising
activities. More collaboration with HEIs from neighbouring countries, especially in Eastern Asia should be done
in enabling international mobility programmes within this region in the areas of short-term study attachments,
one semester exchanges abroad and short term study trips, since this is a favourable region for students in their
study abroad programmes. On top of that, students should also be exposed to available international associations
or funding bodies that support international mobility.
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Abstract

One of the most important decisions to be made in life is to choose the most proper university. While making a
decision in such a situation, there are a lot of factors affecting this process. The aim of this study is to determine
these factors and their importance levels. Those factors are important for the universities for analyzing and devel-
oping themselves. For this aim, in this study, a two step methodology is proposed. Within this context in the first
step, the probable factors affecting this process are determined and a survey is conducted for choosing the five
most preferred criteria. In the second step, the relative weights of these predetermined five criteria are investigat-
ed by an additional questionnaire based on AHP structure among the students of Marmara University. The results
of this study reveal the students’ preference criteria which are expected to enlighten the strategic road maps of the
universities.
Key words: AHP, decision making, university selection.

Introduction
Deciding the most proper university is one of the most important decisions to be made in life. Since by selecting
the university; the students decide not only the higher education program but also the occupation to be assigned
in rest of their lives. However the decision progress is not straightforward for the teenagers who are only nine-
teen in general. By the definition of decision making; it is to select the most proper one within the alternatives by
apprehending the existing information evaluating the expected results of different choices. (Alkan, 2006).
Selecting the higher education program is also important because the students also decide their profession career.
By selecting an improper occupation to their personal expectations and competencies provides nothing but unsat-
isfied individuals in their social life. On the other hand; those, who work in proper jobs, achieve successful out-
comes in their profession and become an impulse in the raise of societies (Sar›kaya and Khorshid, 2009). However
the decision progress is so complicated because of the lack of important required information to assess the differ-
ent alternatives. Students should be aware of their capabilities and the requirements of the related professions.
Also, they need to have the conscious of their expectations from their future potential occupations in social life.

Assuming that they have the related information about their profession selection, the decision process is not
over yet. For instance; once the student decides to be an engineer or more specifically industrial engineer, s/he
should elect which university to attend. In order to assess the choices they need to compare some of the crucial
notions about both the university and the location of the university. Unfortunately all of the universities in Turkey
cannot provide the equal education opportunities for all. Simply some of the universities offer a foreign language
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aided education system while the others not. In general, the universities which offer foreign language aided pro-
grams are more preferred since the graduates from these universities are believed to have more chance to get a
better job (Y›ld›z, 2008). Improperly in Turkey, the university selection basically depends on the points taken
from the higher education entrance exams (Ortafl, 2011). However there are some more important factors in
deciding the university.

Since the main aim of this study is to determine these factors and their importance levels; the literature is
reviewed to explore the important factors at first. These factors can be grouped in two classes representing the
“University Selection Criteria” and “City Selection Criteria”. While selecting the university “Academic Staff”,
“Foreign Language”, “Foreign Connection”, “Scholarship”, “Popularity”, and “Entrance Score” of the universi-
ties are found to be important criteria. Regarding the city of university selection; “Cultural and Social” aspects of
a city, “Cost of Living” conditions, “Distance to Family” and the “Climate Conditions” of the city are also impor-
tant criteria to be considered in the university selection process (Ortafl, 2011; Göksu and Güngör, 2008; Y›ld›z,
2008). Those factors, which are also important for the universities for analyzing and developing themselves, are
explained in detail. 

In a recent study some of these university preference criteria have been listed as; the accommodation condi-
tions, scholarships, socio-cultural statue, education quality and the academic staff of the universities (Göksu and
Güngör, 2008). However as implied before, the criteria should be gathered in two classes as the university and the
city conditions. 

Assuming the higher education program is decided, it is also important to decide the university. Since the
“Academic Staff” of the universities is crucial to handle the required knowledge, the competency of the staff is one
of the important factors to be considered. Furthermore, a program which is supported by a “Foreign Language” –
in general English- leads to better career opportunities when graduated. Parallel to foreign language education,
the universities which have “Foreign Connection” provides the students to have the chance of travelling abroad and
education from the international staff. Moreover the “Infrastructures” of the universities do not have the same
capabilities. Since the higher education is not only a position to learn the requirements of the profession, the social
facets of the university are as much important as the academic staff regarding the university preference process.
The universities which can offer accommodation facilities to the students as well as the social and cultural events,
enhances the students capabilities. As another factor, “Scholarship” provided by the university to the successful stu-
dents may have an important role in the selection process of some poor but successful students. 

Although previously mentioned five factors are thought to be more important, the “Popularity” of a universi-
ty, which is the perception of the university name by the social environment, plays an important role in the selec-
tion process. As the last but not the least and may be the most important factor as the selection criteria is the
“Entrance Score” of the universities. In Turkey, most of the decisions are carried on the scores taken from the
university entrance exam and lead to improper placements for the students.

On the other hand, the city of the university is also considerable to select the university. Since every city has
different properties with respect to higher education system. For example the “Cultural and Social” aspects of a
city definitely affect the students’ preferences. Additionally “Cost of Living” in a city is also important factor for
every students, since they do not have any other income except their parents founds. Moreover the “Distance to
Family” can be considered another factor regarding both the transportation cost and time for any vacation time.
As the last the “Climate Conditions” may be another factor for the students, who cannot stand on very cold or hot
weather.

In the following sections these 11 criteria are studied and the selected important 5 of them is analyzed in order
to determine a preference list by implementing an analytical hierarchy process (AHP). However it is better to
explain the general framework of AHP at first. Finally conclusion part is given.

AHP Methodology
AHP method which is used to determine the relative importance of a set of activities in a multi criteria decision
problem is developed by Saaty (1980). AHP is a very useful method. As Bertolini et al. (2006) states, some of the
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main advantages of AHP methodology are the hierarchical structure that allows understanding all the variables
included with their relationship, the structured representation of the decisional problem and finally the integra-
tion of all the judgments with structured links.

There are three main parts of AHP methodology, these are the structure of the model, the pair wise compar-
ison of the elements (alternatives, criteria) and the last part is calculation of the weights. In the literature, AHP
has been extensively used in solving many different kinds of decision making problems such as weapon selection,
evaluation and pre-allocation of operators, performance measurement, forestry decision making (Da¤deviren et
al., 2009; fien and Ç›nar, 2010; Aydogan, 2011; Kaya and Kahraman, 2011)

In the first part, the elements of AHP structure (objective, criteria and alternatives) are determined as a hier-
archical structure. In the second part, by the help of the comparison matrices, each of the criteria and all of the
alternatives with respect to each of the criteria are compared. In the comparison process, as shown in Table 1, a
scale developed by Saaty (1990) is used in such a comparison matrix shown in Table 2. Intermediate values (2, 4,
6, 8) can also be assigned for stating importance level. For inverse comparisons, reciprocals of the numerical val-
ues such as 1/3, 1/5 etc. are used.

Case Study
A case study is conducted among the students in Marmara University Engineering Faculty. The study consists of
two steps. In the first step, eleven probable criteria which are mentioned before in the introduction part are pre-
sented to the students for the selection of the five most preferred ones via a questionnaire. In the second part, the
importance of the chosen five most preferred criteria are tried to be found by AHP. For this reason, comparison
matrices are presented to the students and required AHP steps are applied.

Determining the Five Most Preferred Criteria

While determining the probable criteria affecting the university selection process, literature is deeply reviewed
and the observations are also considered. A questionnaire is made among 66 students and the numbers of choic-
es for each criterion are shown in Table 3.

As it is seen in Table 3, the five most preferred criteria are the cultural and social properties of the city where
university is located; the rank of the university according to the university entrance exam score; the education lan-
guage of the university (English), the academic staff of the university and finally the popularity of the university.

Table 1: Scale used in the pair wise comparison.

Numerical value Importance level

1 Equal
3 Moderately
5 Strongly
7 Very strongly
9 Extremely

Table 2: Pair wise comparison matrix.

A Criterion 1 Criterion 2 … … Criterion n

Criterion 1 1 x y z d
Criterion 2 1/x 1 e f g
… 1/y 1/e 1 h i
… 1/z 1/f 1/h 1 j
Criterion n 1/d 1/g 1/i 1/j 1
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Determining the Importance Levels of the Five Most Preferred Criteria Via AHP
After obtaining the five most preferred criteria as a result of the first questionnaire. In the second part the impor-
tance levels of these criteria are found via AHP. But different from the entire AHP methodology, in this case
study, there are no alternatives. So to find the importance levels of the criteria, comparison matrixes and required
operations stated by Saaty (1980) are applied.

A questionnaire is made among the students and a comparison matrix shown in Table 4 below is constructed
according to each student’s answers. The consistency ratios are calculated and the ones which are under 0.1 are
discarded. For one of the consistent questionnaires, the operation steps are shown below.

The pair wise comparison matrix is shown in Table 4. Related operations are made on this matrix.

The priority matrix in Table 5 is performed by dividing each element of the comparison matrix by its column
total. The priority vector in the last column is obtained by finding the row averages.

Table 3: The probable criteria and number of choices for each criterion.

No Criteria # of Choice 

1 The cultural and social properties of the city where the university is located. 51

2 The expense of life in the city where university is located. 5

3 The weather conditions of the city where university is located. 4

4 The distance between the city of university and home town. 28

5 The physical properties of the university (accommodation facilities, cultural and social centers) 30

6 The rank of the university according to the university entrance exam score. 51

7 The education language of the university (English) 51

8 The monetary opportunities that the university provides. 5

9 The academic staff of the university 46

10 The foreign relations of the university 24

11 The popularity of the university. 32

Table 4: Comparison matrix.

Cr.1 Cr.2 Cr.3 Cr.4 Cr.5

Cr.1 1 1/5 1/3 5 7
Cr.2 5 1 3 7 9
Cr.3 3 1/3 1 5 7
Cr.4 1/5 1/7 1/5 1 3
Cr.5 1/7 1/9 1/7 1/3 1

Table 5: Matrix showing priority vectors.

Cr.1 Cr.2 Cr.3 Cr.4 Cr.5 Priority vector

Cr.1 0.107 0.112 0.071 0.273 0.259 0.164

Cr.2 0.535 0.56 0.642 0.382 0.333 0.490

Cr.3 0.321 0.187 0.214 0.273 0.259 0.251

Cr.4 0.021 0.080 0.043 0.055 0.111 0.062

Cr.5 0.015 0.062 0.031 0.018 0.037 0.033
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For estimating consistency ratio, firstly the weighted sum matrices are found
Weighted sum matrix = 

All the elements of the weighted sum matrices are divided by their respective priority vector element and the
following results are obtained.

Then for finding λmax, the average of these values is calculated.

After finding λmax, the consistency index, CI, is found as follows:
After selecting the appropriate random consistency ratio, RI, from the Table 6 below, we find 
RI = 1.12

We calculate the consistency ratio, CR, as follows:

After applying the steps of AHP for one of the consistent questionnaires, the importance weight of each cri-
terion is found and shown in the last column of the Table 5. Then, the similar steps are performed for every con-
sistent questionnaire and average values of the priority vectors for all consistent questionnaires are shown in Table
7. As it is seen, there are three criteria which have very near importance weights, these are the cultural and social
properties of the city where the university is located (weight = 0.235), the rank of the university according to the
university entrance exam score (weight = 0.233) and the education language of the university (English) (weight =
0.226). The last two criteria in respect of importance are the popularity of the university (weight = 0.175) and the
academic staff of the university (weight = 0.131).

Table 6: Average random consistency.

Size of matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Random consistency 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

Table 7: The importance weights of the criteria.

Criteria Average importance weights

The cultural and social properties of the city where the university is located. 0.235

The rank of the university according to the university entrance exam score. 0.233

The education language of the university (English) 0.226

The academic staff of the university 0.131

The popularity of the university. 0.175
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Conclusion
In this study, the criteria affecting students’ university selection are analyzed for providing information to the uni-
versities to enlighten their road maps. For this aim, a two step methodology is used. In the first step, the proba-
ble factors that can affect the university selection are determined regarding both the literature and observations.
After determining the probable criteria, a questionnaire is performed for choosing the five most preferred crite-
ria. In the second step the importance weights of the five chosen criteria are found via AHP. The criteria and their
importance weights in parenthesis are; the cultural and social properties of the city where university is located
(0.235); the rank of the university according to the university entrance exam score (0.233); the education language
of the university (0.226), the popularity of the university (0.175) and finally the academic staff of the university
(0.131). As it is seen from the importance weights, the first three criteria have nearly the same importance and
outweigh the last two. Hence the universities should pay attention to these 3 criteria at most. Although it may be
considered as, the existing universities cannot change their location, they can add some social and cultural events
in their body and change their education language. On the other hand, the universities which are on the stage of
foundation can take into consideration all of these criteria.

For further studies, different decision making methods can be used for determining the importance weights of
the criteria. Depending on the subjective structure of the decision making process, fuzzy logic can be embedded
in order to sustain the precision of the relative weights of the criteria. 
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Özet

Ülkemizde üniversiteyi kazanan ö¤renciler ço¤unlukla ailelerinin yan›nda kalmaktad›rlar. Ancak gidip gelme
olana¤›n›n bulunmad›¤› ya da güç oldu¤u uzakl›ktaki bir üniversiteyi kazand›¤›nda kendisinin ve ailesinin çözmek
zorunda oldu¤u konulardan biri de bar›nmad›r. Bar›nma yeri alternatifleri devlet yurdu, özel yurt ya da kiral›k bir
ev olabilmektedir. O yafl›na kadar ailesinin yan›nda yaflayan genç, farkl› bir ortam›n içerisinde kendini bulmakta-
d›r. Bu yaflam gence sosyalleflme, sorumluluk ve paylaflma bilinci, topluluk içerisinde hayat›n› yönetebilme, iyiyi-
kötüyü ay›rt edebilme gibi özellikler de kazand›rabilmektedir. Bu araflt›rman›n temel amac›, bar›nma yerinin kifli-
sel sosyal geliflim üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araflt›rma Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yükseko-
kulu’nda ö¤renim gören yurtta/evde kalan ö¤rencilere uygulanm›flt›r. Araflt›rma için, her biri 8’er kat›l›mc› ve bir
yard›mc›dan oluflan befl odak grup görüflmesi yap›lm›flt›r. Soru ve yan›ta dayal› olarak yap›lan çal›flmada genelden
özele 3 adet soru yöneltilmifltir. Grup üyeleri yurt ve evde kalan ö¤rencilerden oluflturulmufl, maksimum çeflitlilik
örneklemesi yap›lm›flt›r. Sonuçlara göre, yurtta/evde kalman›n ö¤rencilere kazand›rd›¤› en önemli katk›lar›n bafl-
l›ca bilgi paylafl›m›, olgunlaflma, insanlar› tan›may› ö¤renme, iyiyi ve kötüyü ay›rt edebilme, güvenmeyi ö¤renme,
daha ölçülü harcama yapabilme, genifl arkadafl çevresine sahip olma, paylaflmay› ö¤renme, kararlar›n› özgürce ala-
bilme oldu¤u görülmektedir. Bunun yan›s›ra kat›l›mc›lar gerek devlet yurdunda gerekse ev ortam›nda ders çal›fl-
ma için her türlü ortam›n mevcut oldu¤unu, grup halinde çal›flman›n baflar›lar›n› artt›rd›¤›n› ifade etmifllerdir.

Anahtar kelimeler: Bar›nma yeri, kiflisel ve sosyal geliflim, ö¤renci ve yüksekö¤retim.

Girifl
Yüksekö¤renime devam eden ö¤rencilerin bar›nma alternatiflerinden biri olan yurtlar›n temel amac›, ö¤renci-

lerin ça¤›n gereklerine uygun, modern ortamlarda huzur ve güven ortam› içerisinde bar›nd›r›lmas›, sosyal, kültür
ve sportif yönden geliflmeleri için gerekli olan her türlü hizmetin yerine getirilmesidir. Bu olanaklardan bir yük-
sekö¤renime kay›tl› olmak flart›yla, ailesi yurdun bulundu¤u flehir veya Büyükflehir Belediye s›n›rlar› d›fl›nda otu-
ran, ülkemize e¤itim ve ö¤retim görmek üzere gelen Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklar› ö¤rencileri, ülkemiz
ile kültür anlaflmas› bulunan ülkelerin ö¤rencileri, yabanc› uyruklu ö¤rencilerden ikamet tezkeresine sahip olanlar
yararlanabilmektedir (http://www.kyk.gov.tr). Devlet yurtlar›n›n yan› s›ra özel yurtlar da bir ö¤rencinin bar›nma
alternatifleri aras›nda yer almaktad›r. Yurtlar›n yan› s›ra di¤er bir bar›nma alternatifi tek ya da birkaç arkadafl ile
birlikte evde kalmak tercih edilen di¤er alternatiflerdendir.

Bar›nma Yerinin Üniversite Ö¤rencilerinin Kiflisel ve
Sosyal Geliflimi Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup
Görüflmesi ile ‹ncelenmesi
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Bar›nma Yeri Konusunda Yap›lan Araflt›rmalar
Yediyüzotuzalt› üniversite ö¤rencisi üzerine yap›lan bir araflt›rmada, ö¤rencilerin %62.4’ünün kiral›k evde kal-

may› tercih etti¤i belirlenmifltir (K›z›lçao¤lu, Aral›k-2003:87-105). Beflyüzellibefl üniversite ö¤renci üzerine yap›-
lan di¤er bir araflt›rmada, ö¤rencilerin %17.69’unun ailesiyle, %8.30’unun yaln›z yaflad›¤› belirlenmifltir. Ayn›
araflt›rmada ö¤rencilerin %72.56’s›n›n arkadafllar›yla birlikte yaflamay› tercih etti¤i tespit edilmifltir (Kasl› ve Se-
rel, 2008:99-113). Ocak-Mart 2009 tarihlerinde ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çal›flmalar› Birimi taraf›ndan
425 ö¤renci ile yüz yüze yap›lan “Gençler ve Bar›nma’ konulu araflt›rmada ö¤rencilerin %38.2’sinin ö¤renci evi/
kiral›k evde, %34.2’sinin ailesinin yan›nda ve %10.9’unun yurtta kald›¤› belirlenmifltir. E¤er tercih etme imkan›-
n›z olsayd› nerede kalmak isterdiniz sorusuna kat›l›mc›lar›n %67.8’inin ö¤renci evi/kiral›k ev cevab›n› verdi¤i gö-
rülmektedir (Özer ve Kurtaran, www.scribd.com).

Odak Grup Görüflmesi
Odak grup görüflmeleri nitel veri toplamada önemli bir iflleve sahiptir. Nitel araflt›rma desen ve yöntemleri içe-

risinde s›n›rlar› belirlenmifl bir konuya odaklanm›fl ve grupla yap›lan görüflme tart›flma tekni¤i odak grup görüfl-
mesi olarak ifade edilebilir (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008:151). Odak grup görüflmesi önceden belirlenmifl bir konu
hakk›nda, önceden belirlenmifl bir grup kat›l›mc›n›n düflüncelerini ö¤renmek için planlanm›fl bir tart›flmalar seri-
sidir (Bafl ve di¤erleri, 2008:103). Odak grup görüflmeleri bir ‘düflünceleri ö¤renme’ yöntemidir. Odak grup gö-
rüflmelerinin 6-8 kat›l›mc›dan oluflturulmas› önerilir. Bu teknikle araflt›rmac›, bireysel görüflme yöntemi kullan›l-
d›¤›nda ulaflmas›n›n zor olabildi¤i say›da kat›l›mc›y› araflt›rmaya dahil edebilmektedir. Odak grup görüflme yönte-
mi pazarlama alan›nda, müflteri memnuniyeti, yüksekö¤retim programlar›nda ö¤rencilerin beklentilerinin karfl›-
lanma düzeyi gibi araflt›rmalarda etkinlikle kullan›lmaktad›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2008:156). Görüflmelerde aç›k
uçlu ve yorum gerektiren sorular sorulmal›d›r (Bafl ve di¤erleri, 2008, s:106). Sorular sohbet tarz›na ve günlük dil
kullan›m›na uygun olmal› ve teknik dilden ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r (Kruger ve Casey, 2000:157).

Bu araflt›rmada da veri toplama arac› olarak odak grup görüflmelerinden yararlan›lm›flt›r.

Araflt›rman›n Amac›
Bu araflt›rman›n amaçlar›,
1. Bar›nma yerinin sosyalleflme ve baflar› üzerindeki etkilerini,
2. Üniversite ö¤rencilerinin gelecekte çocuklar›n›n ö¤renimine yönelik düflüncelerini, belirlemektir.

Araflt›rman›n Yarar›
Bu araflt›rma sonuçlar›n›n, ailesinden uzakta ö¤renim gören üniversite ö¤rencilerinin karfl›laflt›¤› sorunlar ile

elde ettikleri kazan›mlar konusunda ailelere, ö¤rencilere ve bu alanda çal›flma yapan akademisyenlere fikir verece-
¤i düflünülmektedir. 

Araflt›rman›n S›n›r›
Bu araflt›rma Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu’nda ö¤renim gören, bölgedeki özel ve dev-

let yurtlar› ile kiral›k evde bar›nan ö¤rencilere uygulanm›flt›r.

Yöntem
Araflt›rma için, her biri 8’er kat›l›mc› ve bir yard›mc›dan oluflan befl odak grup görüflmesi yap›lm›flt›r. Her bir

görüflme 70-90 dakika aras› sürmüfltür. Soru ve yan›ta dayal› olarak yap›lan görüflmelerde genelden özele 3 adet
soru yöneltilmifltir. Sorular›n sohbet ve günlük kullan›m tarz›na uygun olmas›na dikkat edilmifltir. Sorular›n anla-
fl›labilirli¤i için 8 kiflilik bir grupla ön test yap›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n U fleklinde oturmalar› sa¤lanm›fl ve masalara
birer kalem ve kâ¤›t konulmufltur. Girifl k›sm›nda araflt›rman›n amac› aç›klanm›fl, kat›l›mc›lar›n k›saca kendilerini
tan›tmalar›yla görüflmelere bafllanm›flt›r. Grup üyeleri devlet yurdu, özel yurt ve kiral›k evde kalan ö¤rencilerden
oluflturulmufl, maksimum çeflitlilik örneklemesi yap›lm›flt›r.



E. Arl›

1847

Kat›l›mc›lara afla¤›daki sorular sorulmufl ve tart›flmaya aç›lm›flt›r:
1. Yurtta veya evde kalmak size olumlu veya olumsuz neler katt›? Önceki durumunuz ile flu anki durumunuz

aras›nda ne gibi farkl›klar olufltu?
2. Yurtta veya evde kalman›n ders çal›flma ve derslerinizdeki baflar›ya olan etkileri nelerdir? 
3. Gelecekte çocu¤unuz olsa sizden uzakta ö¤renim görmesine nas›l yaklafl›rs›n›z?

Bulgular
Bar›nma Yerinin Sosyalleflme Üzerindeki Etkileri 

Odak görüflmelerinde ilk olarak yurtta veya evde kalman›n olumlu ve olumsuz yönleri sorulmufltur. Verilen ce-
vaplardan en önemlileri flunlar olmufltur; 

Kat›l›mc›lar, aileden uzakta e¤itim görmenin, yurtta veya kiral›k evde yaflaman›n kendilerine olan güvenlerini
att›rd›¤›n›, kendi ayaklar› üzerinde kalabilme yeterli¤i kazand›rd›¤›n› ifade etmifllerdir. Kat›l›mc›lardan Necati Ri-
ze’ de ikamet etti¤ini, Karamürsel’de arkadafllar›yla evde kald›¤›n› belirtmifl, aileden uzak yerde kalman›n kendisi-
ni olgunlaflt›rd›¤›n›, insanlar› tan›may› ö¤retti¤ini, iyiyi ve kötüyü ay›rt edebilmeyi ö¤rendi¤ini belirtmifltir. Lise
y›llar›nda hayat›n sorumlulu¤unun fark›nda olmad›¤›n›, ailesinden ayr›ld›ktan sonra bunu anlamaya bafllad›¤›n›
ifade etmifltir. Necati, d›flar›da e¤itimin bir avantaj oldu¤unu, ailesinin yan›nda kalan arkadafllara göre hayata 1-0
önde bafllad›¤›n› düflünmektedir. Necati ile ayn› düflünceyi paylaflan Eskiflehir’de ikamet eden Ferit, aileden uzak-
ta yaflaman›n kendisi için en olumsuz yönünün dengeli beslenememe oldu¤unu ifade etmifltir. Ayn› olumsuzlu¤u
Eskiflehir’den gelen ve 14 yafl›ndan bu yana yurtta kalmaya bafllayan Umut‘da dile getirmifl, ilk zamanlarda aileden
uzakta kalman›n kendisine zor geldi¤ini, al›flamad›¤›n› ancak ilerleyen zamanlarda bu durumun kendisine iyiyi kö-
tüyü ay›rt etmede, insan iliflkileri kurma ve yürütmede çok fleyler katt›¤›n› belirtmifltir. Ayr›ca, bir ad›m atarken iki
defa düflündü¤ünü ifade etmifltir. Edirne’den gelen Ekrem de 14 yafl›ndan bu yana yurtlarda kald›¤›n›, insanlar›n
yapaca¤› hareketleri önceden tahmin edebilme tecrübesine sahip olmay› bu sayede kazand›¤›n› belirtmifl, ‘e¤er ai-
lemle kalsayd›m bunlar› ö¤renemezdim’ demifltir. Giresun’dan gelen ve evde arkadafllar›yla kalan Arzu, liseden bu
yana ailesinden uzakta okudu¤unu, okudu¤u lisede s›n›fta tek bayan oldu¤unu ve bunun kendisi üzerinde olum-
suzluk oluflturdu¤unu söylemifltir. Erkek arkadafllar›n›n aras›nda onlar gibi hareket etmeye, düflünmeye, konuflma-
ya bafllad›¤›n› belirtmifl ancak üniversitede yurtta ve evde kalan k›z arkadafllar› sayesinde bunu aflt›¤›n› ifade etmifl-
tir. Band›rma’dan gelen Ozan yurtta kalman›n di¤er arkadafllar› gibi kendisine sosyalleflme sa¤lad›¤›n›, liseye oran-
la arkadafl grubunun daha geniflledi¤ini belirtmifltir. Ayr›ca ailenin çocuk üzerine fazla düflmemesi gerekti¤ini, ile-
ride bir çocu¤un nas›l olsa yaln›z kalaca¤›n›, hem iflinde hem de kuraca¤› ailede problemleri kendisinin çözmek
zorunda olaca¤›n› ve bunlar› da bu yaflta ö¤renmesi gerekti¤ini, yurt yaflam›n›n bunlar› ona sa¤lad›¤›n› belirtmifl-
tir. Antalya’dan gelen Demir, hayat›n toz pembe yüzünü kald›rmay› burada ö¤rendi¤ini, ayn› zamanda paran›n de-
¤erini anlad›¤›n› belirtmifl, lise y›llar›nda yapt›¤› savurganl›klar› düflünmek bile istemedi¤ini söylemifltir. Nevfle-
hir’den gelen Halim’de art›k paras›n› daha dikkatli harcamay› ö¤rendi¤ini, ‘ileride hepimiz kendi ailemizi kuracak
ve evimizi geçindireceksek, flimdiden hayat› yönetmeyi ö¤renmemiz gerekir’ demifltir. Ayr›ca ailesiyle birçok fleyi
konuflamad›¤›n› ama arkadafllar› ile bunlar› rahatça paylaflabildi¤ini belirtmifltir. Ankara’dan gelen Salim’de yurtta
kalmaya bafllad›ktan sonra paran›n de¤erini anlad›¤›n› ve daha ölçülü harcamaya bafllad›¤›n› belirtmifltir. K›rklare-
li’nden gelen Melike’de paras›n› ölçülü kullanmay› ö¤rendi¤ini, ayr›ca lise y›llar›nda insanlara çok zor güvendi¤i-
ni ama art›k güvenmeye bafllad›¤›n› ve bunun kendisini hayata ba¤lad›¤›n› belirtmifltir. En önemlisi paylaflmay› ö¤-
rendi¤ini etraf›nda baflka insanlar›nda oldu¤unun fark›na vard›¤›n› ifade etmifltir. ‹stanbul’dan gelen Hülya’da,
Melike gibi paylaflmay› burada ö¤rendi¤ini, insanlar› tan›madan güvenmeyi ö¤rendi¤ini, daha önceden sorunlar›
çözmek için bir çaba sarf etmedi¤ini ama flimdi arkadafllar›n› kaybetmemek için çözüme gitti¤ini, önceden arka-
dafllar›n› kaybetmek gibi bir korkusunun olmad›¤›n› ama flimdi bundan korktu¤unu belirtmifltir. Mu¤la’dan gelen
Berna’ da art›k paylaflmay› ö¤rendi¤ini ve kendine güvendi¤ini belirtmifltir. Burada farkl› kültür ve flehirlerden ar-
kadafllar edindi¤ini, arkadafllar›yla kardefl gibi oldu¤unu ifade etmifl, yurtta/evde yaflaman›n kendisine çok fleyler
katt›¤›n›, kararlar›n› özgürse alabildi¤ini ifade etmifltir. Manisa’dan gelen Ali, daha önceden suskun ve içine kapa-
n›k biri oldu¤unu, insanlarla kolay iletiflim kuramad›¤›n› ancak flimdi arkadafllar› sayesinde bunu aflt›¤›n›, hem ken-
disine güveninin hem de ailesinin kendisine güveninin artt›¤›n› belirtmifltir. Akhisar’dan Samet’te kendine olan
güveninin artt›¤›n›, herkesi tan›y›p sonra samimi olmay› burada ö¤rendi¤ini söylemifltir. Samsun’dan gelen Ahmet
insanlar› daha önceden kendisi gibi gördü¤ünü, herkesin kendisi gibi düflündü¤ünü zannetti¤ini ancak daha son-
ra yurt ortam›nda çok say›da insan› tan›mas›yla bunun böyle olmad›¤›n›n fark›na vard›¤›n› belirtmifltir.
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Bar›nma Yerinin Baflar› Üzerindeki Etkileri 

Derslerine olan etkileri sorulmufl, verilen cevaplardan en önemlileri flunlar olmufltur; 

Necati kendisini olumlu etkiledi¤ini, anlamad›¤› yada çözemedi¤i bir konu oldu¤unda yan› bafl›nda yard›m ala-
ca¤› arkadafllar›n›n bulundu¤unu, kaç›rd›¤› derslerin notlar›n› ve anlamad›¤› konularda arkadafllar›ndan yard›m al-
d›¤›n›, motivasyonu düfltü¤ünde ders çal›flan arkadafllar›n› görünce kendini toparlad›¤›n› belirtmifltir. Ogün’de
Necati ile ayn› düflüncede oldu¤unu ailesinin yan›ndayken ders çal›flamad›¤›n›, ancak yurtta ister istemez arkadafl-
lar çal›flt›kça kendisinin de ders çal›flt›¤›n›, birçok s›nava grup halinde çal›flt›klar›n› söylemifltir. Yine kat›l›mc›lar›n
birço¤u evinde ders çal›flmak için fiziki mekan s›k›nt›s› oldu¤unu, kendilerine ait bir odan›n bulunmad›¤›n›, bu
yüzden ders çal›flamad›klar›n›, yurtta kendilerine ders çal›flmak için birçok imkan›n verildi¤ini belirtmifllerdir. Ha-
mit de arkadafllar›n›n ders çal›flt›¤›n› görmenin kendisini azimlendirdi¤ini, yurtta dayan›flma oldu¤unu, tak›ld›¤›
konularda yard›m alaca¤› arkadafllar›n›n bulundu¤unu belirtmifltir. Salim evde ders çal›flamad›¤›n›, notlar› kötü
iken yurda ç›kmas›yla birlikte ders çal›flmaya bafllad›¤›n› ve notlar›n› yükseltti¤ini söylemifltir. Salim’in aksine Ba-
hattin, önceden yurtta kald›¤›n› ancak, kalabal›k ve uzayan sohbetler nedeniyle ders çal›flamad›¤›n› ve bu yüzden
tekrar ailesinin yan›na ç›kt›¤›n› belirtmifl, ayn› zamanda bunda maddiyat›nda önemli rol oynad›¤›n› ifade etmifltir.
‹smet, ailesinin yan›nda kald›¤›n›, kendisine ait bir odas›n›n oldu¤unu belirtmifl, bu flekilde daha iyi ders çal›flt›¤›-
n› söylemifltir. Ayn› zamanda yemek, çamafl›r gibi sorunlarla u¤raflmad›¤›n› ve bu aç›dan flansl› oldu¤unu ifade et-
mifltir. Mahmut ailesinin yan›nda kald›¤›n› belirtmifl, kendisine ait bir odas›n›n bulundu¤unu, ancak zaman›n›n ço-
¤unun yollarda geçti¤ini ve bunun kendisini yordu¤unu belirtmifltir. Ailesi ile kalan F›rat, s›nav döneminde eksik
notu oldu¤unda ya da anlamad›¤› bir konu oldu¤unda dan›flacak bir arkadafl bulamaman›n s›k›nt›s›n› yaflad›¤›n› ve
dayan›flma ortam› nedeniyle yurtta kalmay› çok iste¤ini belirtmifltir.

Kat›l›mc›lar›n Gelecekte Çocuklar›n›n Aileden Uzakta Ö¤renimine Yönelik Düflünceleri

Gelecekte çocu¤unuz olsa sizden uzakta ö¤renim görmesine nas›l yaklafl›rs›n›z sorusu sorulmufl, Necati, ‘k›z
olursa yurtta veya evde kalmas›na izin vermen, yan›na yerleflirim, erkek olursa izin veririm’ demifltir. Arzu buna
itiraz etmifl k›z-erkek ay›r›m› yapman›n do¤ru olmad›¤›n› bir k›z›nda bafl›n›n çaresine bakabilece¤ini belirtmifltir.
Salim de Necati’ye kat›lmad›¤›n›, her bireyin kendi ayaklar› üzerinde durmay› ö¤renmeyi gerekti¤ini belirtmifl, k›z
ya da erkek olarak ay›r›m yapman›n do¤ru olmad›¤›n› ifade etmifltir. Tar›k ise Necati’ye kat›ld›¤›n›, ortam›n kötü
oldu¤unu, kötü niyetli insanlar›n bulundu¤unu belirtmifltir. Berna, kötü niyetli insanlar›n bir erke¤i de kötü yola
itebilece¤ini, bunun cinsiyetle ilgisinin olmad›¤›n› belirtmifltir. Melike de, Berna ile ayn› düflüncede oldu¤unu bir
k›z›nda ileride aile kuraca¤›n›, ifl yaflam›nda zorluklarla karfl›laflabilece¤ini ve bu yüzden onunda hayat tecrübesine
sahip olmas› gerekti¤ini belirtmifltir. fiebnem, hayat›n bayanlar için daha zor oldu¤unu bu yüzden bayanlar›n da
genç yaflta zorluklar› ö¤renmeleri gerekti¤ini belirtmifltir. Fuat, ise k›z çocu¤una göz kulak olman›n zor oldu¤unu
ama erkek için böyle bir fleyin geçerli olmad›¤›n› belirtmifl, ‘k›z çocu¤um olursa kendi oturdu¤um ilde bir yer ka-
zanmas›n› isterim’ demifltir. 

Sonuç
Ülkemizde üniversiteyi kazanan ö¤renciler ço¤unlukla ailelerinin yan›nda kalmaktad›rlar. Ancak gidip gelme

olana¤›n›n bulunmad›¤› ya da güç oldu¤u uzakl›ktaki bir üniversiteyi kazand›¤›nda, kendisinin ve ailesinin çözmek
zorunda oldu¤u konulardan biri de bar›nmad›r. Bar›nma yeri alternatifleri devlet yurdu, özel yurt ya da kiral›k bir
ev olabilmektedir. O yafl›na kadar ailesinin yan›nda yaflayan genç, farkl› bir ortam›n içerisinde kendini bulmakta-
d›r. Bu araflt›rma sonuçlar›na göre, ailesinden uzakta yurt veya ev ortam›nda kalan ö¤rencilerin bundan memnun
olduklar› ve birtak›m kazan›mlar elde ettikleri görülmektedir. ‹fade edilen düflüncelere göre, en önemli katk›s›n›n
kendi ayaklar› üzerinde durmay›, iyiyi-kötüyü ay›rt etmeyi, baflkalar›n›n davran›fl, fikir ve düflüncelerine sayg› gös-
termeyi, paylaflmay› ve harcamalar›n› kontrol edebilmeyi ö¤renme yönünde oldu¤u görülmektedir. Elde edilen
bulgulara göre, ailesinde fiziksel koflullar nedeniyle ö¤rencinin kendine ait bir odan›n bulunmay›fl› da ö¤renciyi
yurda ve kiral›k eve yönlendirmektedir. Kat›l›mc›lar›n verdi¤i cevaplara göre, yurt veya ayr› ev ortam›nda arkadafl-
lar aras› bilgi paylafl›m›n›n, beraber ders çal›flman›n yayg›n oldu¤u, kald›klar› evlerde ders çal›flmak için imkanla-
r›n mevcut oldu¤u, kald›klar› devlet yurdunda bunun için her türlü imkan›n sa¤land›¤› anlafl›lmaktad›r. Di¤er yan-
dan yurt veya evde kalmaya bafllad›ktan sonra ö¤rencilerin kendine olan güvenlerinin artt›¤›, kendilerini daha ol-
gun hissettikleri ve gelecekte ifl ve aile yaflam›na haz›r hissettikleri görülmektedir.
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Kat›l›mc›lar›n gelecekte kendi çocuklar›n›n e¤itimlerine bak›fl aç›lar›na bak›ld›¤›nda, bayan ve erkek kat›l›mc›-
lar›n düflünceleri aras›nda farkl›l›klar oldu¤u görülmektedir. Erkek ö¤rencilerin ço¤unlu¤u k›z çocuklar› olursa d›-
flar›da okumas›na s›cak bakmad›¤›n› belirtirken, bayan ö¤renciler k›z-erkek ay›r›m›n› yap›lmas›n›n do¤ru olmad›-
¤›n›, k›zlar›n da bafl›n›n çaresine bakabilece¤ini, gelebilecek kötülü¤ün erkekler içinde geçerli oldu¤unu ve haya-
t›n bayanlar için daha zor oldu¤unu belirtmifl, bu yafllarda hayat› ö¤renmeye hakk› olduklar›n› ifade etmifllerdir. 
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Özet

Yüksekö¤retim Reform Hareketleri kapsam›nda yer alan “Yüksekö¤retim Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve
Ö¤retim Üyesi De¤iflim Program›”, k›saca “Farabi De¤iflim Program›” olarak adland›r›lmaktad›r. ‹lk olarak 2009-
2010 e¤itim-ö¤retim döneminde uygulanmas›na bafllanan program, ö¤renci veya ö¤retim üyelerinin bir veya iki
yar›y›l süresince kendi kurumlar›n›n d›fl›nda bir yüksekö¤retim kurumunda e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerine devam
etmelerini amaçlamaktad›r. Bu çal›flmada Farabi ö¤renci de¤iflim program›ndan yararlanm›fl olan e¤itim fakültesi
ö¤rencilerinin görüflleri al›narak program›n genel de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r. Araflt›rman›n as›l amac›; Farabi
De¤iflim Program›na baflvuran ö¤rencilerin programdan faydalanma sebepleri, beklentileri ve program›n onlara
sa¤lad›¤› katk›lar› ayr›nt›l› olarak irdelemektir. Araflt›rman›n örneklemini; KTÜ Fatih E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim
Bölümünden Farabi De¤iflim program›ndan faydalanan 30 ö¤renci oluflturmaktad›r. Çal›flman›n verileri, ö¤ren-
cilere uygulanan aç›k uçlu sorulardan oluflan anket formu yard›m›yla elde edilmifltir. Verilerin analizi, nitel veri
analizi yöntemleri kullan›larak, ö¤rencilerin konu hakk›ndaki benzer ve farkl› düflünceleri kodlanarak yap›lm›flt›r.
Çal›flma sonunda ö¤rencilerin ailevi, farkl› bir üniversite ortam› ve e¤itimi tan›ma, istedikleri üniversitede okuma,
sosyal ve kültürel anlamda kendilerini gelifltirme ve kaliteli bir e¤itim alma gibi nedenlerden dolay› Farabi pro-
gram›na baflvurduklar› ortaya ç›km›flt›r.

Anahtar kelimeler: Farabi de¤iflim program›, lisans ö¤rencileri, e¤itim fakültesi.

Girifl
‹çinde yaflad›¤›m›z dünyan›n son zamanlardaki en önemli olgusu küreselleflme olgusudur. Küreselleflme,

beraberinde yenilikleri ve de¤iflimleri de getirmektedir. Bu noktada bireylerin ve toplumlar›n çevrelerindeki
de¤iflimlere duyars›z kalmamalar›, birbirlerinin eylem ve deneyimlerinden etkilenmeleri, bunlar› paylaflmalar› ve
yaymalar› zorunlu hale gelmektedir. Toplum yap›s›nda meydana gelen geliflmeler; nüfusun farkl›laflmas›,
ekonomik dönüflüm, yaflam tarzlar›n›n de¤iflmesi küreselleflmenin yol açt›¤› önemli de¤iflim konular›ndan sadece
baz›lar›d›r. Bütün bunlar bilginin küresel düzeyde paylafl›m› ve yay›lmas› ile yak›ndan iliflkili görünmektedir
(Balay, 2004). Küreselleflme ve bilgi toplumunun dinamik ve halen devam eden oluflumlar oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda e¤itim, e¤itimli insan, ö¤renme, ö¤retmen ve ö¤renci gibi kavramlar›n yeniden tart›fl›lmas› gerekmek-
tedir (Özden, 2002). Küreselleflme ve bilgi toplumuna geçifl, örgütler gibi bireylerin taleplerini de etkilemektedir.
Zira yaflam boyu ö¤renme anlay›fl›, e¤itim ve ö¤renme ile ilgili sorumlulu¤u, bireysel geliflime vurgu yapmak
suretiyle bireylere de yüklemektedir (Avrupa Komisyonu, 2010). Küresel bilgi toplumunda e¤itimsel de¤iflim, yeni
döneme uyum sa¤layabilen ö¤rencilerin yetifltirilmesini ifade eder (Tezcan, 2002; akt: Balay, 2004). Bilgi toplumu
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olma yolunda e¤itimden ve e¤itim sisteminden beklenen de kendini tan›yan, gelifltiren, sorgulayan, duyarl›
bireyler yetifltirmektir (Balc›, 2000). 

Küreselleflmenin neden oldu¤u de¤iflim ve yenileflme süreci, yüksekö¤retim sistemlerini de etkilemektedir.
Küreselleflmenin yaratt›¤› bilgi toplumu ile yüksekö¤retime olan talep artmakta, üniversiteler ö¤retimde kaliteyi
iyilefltirmek için kurumlar aras› iflbirli¤i yaparak ö¤renci hareketlili¤ini teflvik etmektedirler (Maiworm, 2001;
Usher, 2009). Nitekim kurumlar›n e¤itimdeki baflar›lar›n›n arkas›ndaki etkenlerden birisi; e¤itimde d›fla aç›lmalar›
ve bu konuda ö¤rencilerine f›rsatlar sunmalar›, onlar›n bireysel geliflimlerine katk› yapmalar›d›r (Önder ve Balc›,
2010). Böylece sosyal sistemler olarak yüksekö¤retim kurumlar›, kurumun içindeki ve d›fl›ndaki beklentileri
karfl›lamak amac›yla farkl› ve yeni uygulamalar› yürürlü¤e koymaya çal›flmal›d›rlar (Özdemir, 1998). 

E¤itim alan›nda ülkeler aras›nda ortak anlay›fllar gelifltirmek amac›yla iflbirli¤iyle uygulamaya konan ö¤renci
de¤iflimi projeleri de bu uygulamalar aras›nda yer almaktad›r. De¤iflim kifliye mesleki bilgisinde kazanç, yaflam
deneyimi ve kendi kurumundaki çal›flmalarda yeni bir bak›fl aç›s› sa¤lamas›, karfl›l›kl› bilgi al›flveriflini art›rmas› ve
kiflisel geliflimi desteklemesi bak›m›ndan yararl›d›r (Stastna, 2001). Beulah Rohlich (1993) e¤itimcilerin y›llard›r
uluslararas› de¤iflim programlar›n›n “zenginlefltirici bir deneyim” oldu¤una inand›klar›n› söylemektedir. Yak›n
zaman öncesinde Avrupa ülkeleri aras›nda bafllat›lan ve flu anda ülkemizin de üye oldu¤u Avrupa Toplulu¤u
Erasmus e¤itim projesi kapsam›nda ö¤renci ve personel de¤iflimleri gerçeklefltirilmektedir. Türkiye, Avrupa
Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar›na 1 Nisan 2004 tarihinde tam üye olarak kat›lm›fl, 31 Aral›k 2006’da bu ilk
dönem sona ermifltir. Ocak 2007-Aral›k 2013 dönemini kapsayan tarihler aras›nda ise Erasmus Program› ikinci
döneme girmifltir. Bu dönemde e¤itimle ilgili tüm alt program ve faaliyetler bütüncül bir yaklafl›mla tek bir pro-
gram olacak flekilde Yaflamboyu Ö¤renme Program› (LLP) çat›s› alt›nda birlefltirilmifltir (TUA, 2008; akt: Uysal
ve fiahin, 2008). 

Bu projelerin paralelinde ülkemizde de 2009-2010 e¤itim-ö¤retim döneminden itibaren Yüksekö¤retim
Kurumlar› Aras›nda Ö¤renci ve Ö¤retim Üyesi De¤iflim Program› uygulanmaktad›r. K›saca “Farabi De¤iflim
Program›” olarak adland›r›lan bu program üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora düzeyinde e¤itim-ö¤retim yapan yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda ö¤renci ve ö¤retim
üyesi de¤iflimini içermektedir. Ancak, ön lisans ve lisans programlar›n›n haz›rl›k ve birinci s›n›f›nda okuyan ö¤ren-
ciler bu de¤iflimden yararlanamazlar. Farabi De¤iflim Program›, ö¤renci veya ö¤retim üyelerinin bir veya iki
yar›y›l süresince kendi kurumlar›n›n d›fl›nda bir yüksekö¤retim kurumunda e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerine devam
etmelerini amaçlamaktad›r. De¤iflim, iki yüksekö¤retim kurumu aras›nda imzalanan Farabi De¤iflim Program›
Protokolü ile gerçeklefltirilir (URL-1, 2011). Aç›klanan verilere göre bu programdan yararlanmay› hak eden
ö¤renci say›s› ilk döneminde 496 iken 2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› bahar yar›y›l›nda bu say›da art›fl olmufl ve
rakam 637’ye yükselmifltir (URL-2, 2011). 

‹lginin giderek artt›¤› böyle bir program›n ö¤rencilere yaflatt›¤› deneyimler ve Yüksekö¤renim Kurumuna
yans›malar› ile ilgili bilgi sahibi olman›n, program›n devaml›l›¤› ve faydal›l›¤› bak›m›ndan önemi inkâr edilemez.
Literatür incelendi¤inde ö¤renci hareketlili¤iyle ilgili yap›lan uluslararas› karfl›laflt›rmal› çal›flmalar›n sadece
hareketlili¤e baflvuran ö¤renci ile ilgili olmay›p, onlar›n çal›flma programlar› ve yurtd›fl› deneyimleri, gittikleri
ülkedeki yaflam koflullar›, yurtd›fl›ndaki ö¤renime uyumlar›, akademik baflar›lar›n› de¤erlendirme gibi birçok konu-
da kapsaml› bir tablo sunmakta oldu¤u görülmektedir (Maiworm, Steube, & Teichler, 1991; Teichler, 1996;
Teichler & Maiworm, 1994). Ayr›ca, ulusal ve uluslar aras› düzeyde Erasmus gibi yurtd›fl› de¤iflim programlar›
hakk›nda ö¤rencilerin s›n›f yönetiminin boyutlar›na iliflkin görüflleri, bu programlar›n rolü, gelifltirilmesi ve uygu-
lanmas› ile kat›l›mc›lara sa¤lad›¤› yararlar, giden ve gelen ö¤renciler üzerindeki etkileri, onlar›n farkl› ülkelere
gitme nedenleri, de¤iflim programlar› ile dil ö¤renimleri aras›ndaki iliflki bak›m›ndan da çal›flmalar›n bulundu¤u
tespit edilmifltir (Ault ve Martell, 2007; Messer ve Wolter, 2007; Ya¤c› vd., 2007; Mirici vd., 2009; Yi¤it vd., 2009;
Önder ve Balc›, 2010; Boyac›, 2011) Ancak, Farabi program›n›n ülkemizde son iki y›ld›r uygulanmas›na ra¤men
de¤iflim ö¤rencilerinin uygulama hakk›ndaki görüflleri, programdan beklentileri, gittikleri yüksekö¤retim kurum-
lar›ndaki ö¤retim hizmetinin niteli¤i ve ö¤rencilere sa¤lad›¤› katk›lara iliflkin çal›flmalara rastlanmam›flt›r.
Literatürde bu konuda bir bofllu¤un oldu¤u göze çarpmakta ve mevcut çal›flman›n yap›lma ihtiyac› gündeme
gelmektedir. 

Bu çal›flmada Farabi ö¤renci de¤iflim program›ndan yararlanm›fl olan E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin görüflleri
al›narak, ö¤rencilerin programa baflvurma sebepleri, programdan beklentileri ve program›n onlara sa¤lad›¤›
katk›lar hakk›nda genel bir de¤erlendirme yap›lmas› amaçlanm›flt›r. 
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Metot
Bu çal›flmada, ö¤rencilerin programdan beklentileri ve program›n ö¤rencilere katk›lar›na iliflkin görüfllerini

detayl› olarak sunmak amac›yla e¤itim bilimlerinde yayg›n olarak kullan›lan nitel araflt›rma yaklafl›mlar›ndan biri
olan “özel durum çal›flmas›” yöntemi kullan›lm›flt›r. Özel durum çal›flmas›; araflt›rmac›ya, özel bir durum veya olay
üzerinde yo¤unlaflabilme ve çal›flmada yer alan de¤iflik faktörleri tan›mlayabilme f›rsat› vermesi sebebiyle (Yin,
1994; Bogdan ve Biklen, 1998) bu araflt›rmada tercih edilmifltir. 

Araflt›rma Grubu 

Araflt›rman›n verileri evrenden amaçl› örnekleme yöntemiyle seçilen örneklem üzerinden toplanm›flt›r.
Çal›flma, Farabi Ö¤renci De¤iflim program›ndan yararlanm›fl Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fatih E¤itim
Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü ö¤rencileri ile yürütülmüfltür. ‹lkö¤retim Bölümünün Okulöncesi Ö¤retmenli¤i,
S›n›f Ö¤retmenli¤i, Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i, Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i ve Matematik Ö¤retmenli¤i Anabilim
dallar›ndan olmak üzere toplam 30 ö¤renci (23 k›z, 7 erkek) bu çal›flman›n araflt›rma grubunu oluflturmaktad›r. 

Verilerin Toplanmas›

Araflt›rma kapsam›nda veriler gelifltirilen aç›k uçlu anket yoluyla toplanm›fl ve bu amaçla “Farabi Ö¤renci
Anket Formu” oluflturulmufltur. Çünkü çal›flma özel durum çal›flmas›d›r ve amac› gere¤i ankete kat›lanlardan
özgün cevaplar al›nmas› gerekmektedir. Bunu sa¤lama yollar›ndan biri de aç›k uçlu anket uygulamas›d›r. Bu for-
mda 10 aç›k uçlu soruya yer verilmifl ve 5 ö¤renci ile anket formunun pilot çal›flmas› yap›lm›flt›r. Pilot uygulaman›n
ard›ndan anket formunda yer alan sorular tekrar gözden geçirilmifl ve de¤erlendirme sonuçlar› uzman görüflüne
sunulduktan sonra, formda yer alan sorulara son flekli verilmifltir. Anket sorular›n›n gelifltirilme aflamas› tamam-
land›ktan sonra örneklemdeki ö¤rencilerden 2009-2010 Bahar dönemi Farabi de¤iflim program›ndan yararlanarak
K.T.Ü’ye geri dönmüfl olan ö¤rencilere anket formu elden verilmifl ve doldurmalar› sa¤lanm›flt›r. Ancak 2010-
2011 Güz-Bahar dönemi için gönderilen ve henüz program› tamamlamam›fl olan ö¤rencilere ise mevcut mail
adresleri arac›l›¤›yla form ulaflt›r›larak çal›flmaya kat›lmalar› sa¤lanm›flt›r.  

Verilerin Analizi

Aç›k uçlu sorulara verilen cevaplardan elde edilen veriler, nitel veri çözümleme yollar› kullan›larak içerik anal-
izine tabi tutulmufltur. Kodlama ifllemi yap›larak veriler için kod listesi gelifltirilmifltir. Daha sonra bu kodlamalar
belirli kategoriler alt›nda toplanarak temalar oluflturulmufltur. Temalar belirlenirken uzman görüflleri al›narak
çal›flman›n güvenirli¤i art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹çerik analizi ile oluflturulan temalar ait frekans tablolar›
kullan›lm›fl ve veriler tablolarla sunulmufltur. 

Bulgular ve Yorum
Bu bölümde araflt›rma verilerinin analizi sonucu bulgular frekans da¤›l›mlar› biçiminde ve araflt›rmaya kat›lan-

lar›n görüfllerinden do¤rudan al›nt›lar yap›larak desteklenmifltir. Bulgular›n sunumunda öncelikle ö¤rencilerin
Farabi program›ndan faydalanma ve gidecekleri üniversiteyi seçme sebepleri belirtilmifl; daha sonra gidecekleri
üniversiteden beklentileri ve program›n ö¤rencilere sa¤lad›¤› katk›lar tablolar halinde verilmifltir. Son olarak,
ö¤rencilerin yeniden Farabi program›na baflvurmak isteyip istemedikleri nedenleriyle birlikte ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Ö¤rencilerin Farabi Program›ndan Faydalanma ve Gidecekleri 

Üniversiteyi Seçme Nedenleri

Bu k›s›mda ö¤rencilerin Farabi de¤iflim program›ndan yararlanma ve gidecekleri üniversiteyi seçmelerinin
temel nedenleri sunulmufltur. Bu nedenlere iliflkin tablolar Tablo 1 ve 2 ad› alt›nda afla¤›da verilmifltir.

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi ö¤rencilerin büyük bir k›sm› (%35) ailevi nedenlerden dolay› Farabi ö¤renci
de¤iflim program›ndan yararlanmak istediklerini belirtmektedir. Bunun yan› s›ra e¤itsel aç›dan farkl› bir üniversite
(merak etti¤i) ortam› ve e¤itimi tan›mak (%26.7), istedi¤i üniversitede okumak (%6.7) ve kaliteli bir e¤itim almak
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(%6.7) gibi nedenlerden dolay› bu programa baflvurduklar›n› ifade eden ö¤renciler de olmufltur. Ayr›ca ö¤renci-
lerin baflvuru nedenlerinin %15’ini sosyal ve kültürel anlamda kendilerini gelifltirme gerekçesi oluflturmaktad›r.
Benzer olarak Messer ve Wolter (2007) ö¤rencilerin de¤iflim programlar›na baflvurma sebeplerini ilk s›rada
yabanc› dil ö¤renimi almak, daha sonra ise özel alan bilgilerini gelifltirmek olarak bulmufllard›r. Ancak bu
çal›flmada ö¤renciler sosyalleflmeyi önemli bir gerekçe olarak belirtmemifllerdir.  

Ö¤rencilerin Farabi de¤iflim program›na baflvururken gidecekleri üniversiteyi tercih etmelerini etkileyen fak-
törler afla¤›da Tablo 2’de sunulmufltur. 

Tablo 2’den de görüldü¤ü gibi ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤u (%33.3) gidecekleri üniversiteyi tercih
ederken kendilerine sosyal ve kültürel anlamda katk› sa¤layaca¤›na inand›klar› için tercih ettiklerini
belirtmifllerdir. Ayn› zamanda yine birinci gerekçeye yak›n bir yüzde (%31.8) ile ö¤renciler tercih yaparken aileler-
ine yak›n veya ayn› illerdeki üniversiteleri seçtiklerini ifade etmifllerdir. Ö¤renciler, üçüncü etmen olarak daha iyi
bir e¤itim alacaklar›n› (%15.2) ve gidecekleri üniversitenin ve bölümün imkânlar›n›n daha iyi olaca¤›n› (%13.6)
düflündükleri için bu üniversiteyi tercih ettiklerini belirtmifllerdir. Ayr›ca, Tablo 2’de aç›¤a ç›kan etmenlerin yan›
s›ra di¤er faktörler olarak ö¤rencilerin %6.1’i ekonomik ve akademik kariyer nedenlerini tercih sebebi olarak
göstermifllerdir. Bunlardan bir ö¤renci gelecekte akademik kariyer yapmak istedi¤i üniversiteyi tan›mak
istedi¤inden bu üniversiteyi tercih etti¤ini ifade etmifltir. 

Tablo 1: Ö¤rencilerin Farabi de¤iflim program›ndan yararlanma nedenlerine yönelik görüflleri.

Temel Nedenler f % Örnek görüfller

Kiflisel nedenler Ailevi 21 35 “Memleketimde okuma hayalim ve aileme yak›n olmak istemem.” 

“…Aileme yak›n olmak istedi¤imden dolay› baflvuru yapt›m..”

“Ailemin ‹zmir’de bulunmas›…”

Ekonomik  5 8.3 “Bursa ihtiyac›m oldu¤u için…”

Sa¤l›k 1 1.6 “Sa¤l›k sorunlar›m vard› bundan dolay›” 

E¤itsel nedenler Farkl› üniversite 16 26.7 “Eskiflehir’i merak etti¤im için ve e¤itimime katk› sa¤layaca¤›n› 
ortam› ve düflündü¤üm için..”
e¤itimi tan›ma “…buradaki e¤itimin nas›l bir flekilde iflledi¤ini merak etti¤imden…”

‹stedi¤i üniversitede 4 6.7 “Hayalimdeki üniversite…”
okuma “Selçuk Üniversitesinde okumay› çok istedi¤im için..”

Kaliteli e¤itim 4 6.7 “Kaliteli bir üniversite e¤itimi…” 

“Öncelikle Ankara’da bir üniversiteye geldi¤im için kendimi akademik
anlamda daha iyi gelifltirece¤ime inan›yor olmam.”

Sosyal nedenler Sosyal ve kültürel 9 15 “…Büyük flehirde üniversite okuman›n bana ileriki hayat›mda daha 
anlamda geliflim çok fley kataca¤›n› düflündüm.”

Toplam 60 100

Tablo 2: Ö¤rencilerin gidecekleri üniversiteyi tercih etmelerini etkileyen faktörler.

Faktörler f %

Sosyal ve kültürel anlamda fayda 22 33.3

Aileye yak›n olma 21 31.8

Daha iyi e¤itim alaca¤›na olan inanç 10 15.2

Üniversitenin ve bölümün imkânlar› 9 13.6

Di¤er (Ekonomik ve akademik) 4 6.1

Toplam 66 100
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Ö¤rencilerin Farabi Program›ndan Beklentileri ve Program›n Ö¤rencilere Sa¤lad›¤› Katk›lar

Farabi program›ndan yararlanan e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin gidecekleri üniversiteden beklentilerine yöne-
lik bulgular Tablo 3’de, program›n ö¤rencilere sa¤lad›¤› katk›lar ise Tablo 4’de verilmifltir.

Tablo 3’deki bulgulara göre; Farabi program›ndan yararlanan ö¤rencilerin gidecekleri üniversiteden beklenti-
lerini mesleki aç›dan iyi bir e¤itim (%39.6), sosyal ve kültürel anlamda geliflim (%37.5) gibi görüfllerle ifade
etmifllerdir. Bununla beraber gidece¤i üniversitede akademik anlamda daha kolay bir y›l geçirmeyi (%6.3)
bekleyen ö¤rencilerde olmufltur. Ayr›ca tabloda di¤er bafll›¤› alt›nda “memleketimde okuma keyfi” veya “pro-
gram›n süresini uzat›p orada bitirmek” gibi beklentiler ifade eden ö¤rencilerle birlikte “gidece¤i üniversite ile ilgili
korkusu oldu¤unu belirten bir ö¤renci de vard›r. Ö¤rencilerin (%8.3) ise baflvurdu¤u üniversiteden hiçbir beklen-
tisi olmad›¤›na yönelik görüfl bildirmifltir. 

Farabi program›n›n ö¤rencilere katk›lar›na ve beklentilerinin karfl›lan›p karfl›lanmad›¤›na iliflkin görüfller
Tablo 4’de sunulmufltur. Çal›flmaya kat›lan 22 ö¤renci (%73.3) Farabi program›n›n kendilerine çeflitli aç›lardan
katk›lar› oldu¤unu ifade etmifllerdir. Ancak 7 ö¤renci (%23.3) ise bu program›n beklentilerini karfl›lamad›¤›n› ve
kendilerine katk›s› olmad›¤›n› belirtmifltir. Kat›l›mc› ö¤rencilerden biri ise bu konuyla ilgili hiçbir yorum yap-
mam›flt›r. 

Tablo 4’den görüldü¤ü gibi ö¤rencilerin büyük bir k›sm›, bu program›n sosyalleflmelerine katk›s› oldu¤u
yönünde görüfl bildirmifllerdir. fiahin (2007)’nin çal›flmas›nda Erasmus deneyimini yaflayan Türk ö¤rencilere, pro-
gram›n di¤er katk›lar›n›n yan› s›ra sosyokültürel aç›dan da deneyim kazand›rd›¤› ortaya ç›km›flt›r. Ayr›ca ö¤rencil-
er kültürel, ekonomik, akademik baflar› ve kiflisel ve mesleki geliflim aç›s›ndan da program›n kendilerine katk›
sa¤lad›¤›n› belirtmifllerdir. Benzer olarak Önder ve Balc› (2010)’n›n çal›flmas›na kat›lan Erasmus ö¤rencilerinin
de¤erlendirmelerine bak›ld›¤›nda, görüfllerin en fazla akademik olanaklardan memnuniyet, ikinci olarak ise birey-
sel geliflime katk› bak›m›ndan oldu¤u ortaya konmufltur. Bununla birlikte de¤iflim ö¤rencileri program›n onlara

Tablo 3: Farabi program›ndan yararlanan ö¤rencilerin gidecekleri üniversiteden beklentilerine yönelik görüflleri.

Beklentiler f % Örnek görüfller

Mesleki aç›dan iyi bir e¤itim 19 39.6 “E¤itim düzeyinin kendi üniversitemdeki gibi kaliteli olmas› beklentisi ile gittim.”
“Çok güzel bir e¤itim alaca¤›m› düflünüyordum…” 
“Okul öncesi e¤itimi alan›nda kaliteli hocalar›n olaca¤›n› düflünüyordum…” 
“E¤itim kalitesinin en üst seviyede oldu¤unu, bölümümle ilgili alan›nda uzman 
hocalar›n e¤itim verdi¤ini s›k› bir disiplin içerisinde alan›nda uzman yetifltirme 
amac› olan bir okul olarak Gazi Üniversitesinden beklentilerim oldu.”

Sosyal ve kültürel anlamda 18 37.5 “…Büyük flehirde okuyacak olman›n ufkumu daha çok açaca¤›na inan›yordum.”
geliflim “Sosyal aç›dan daha iyi olaca¤›n› düflünüyordum.” 

“…sosyal aç›dan arkadafl çevremin de geniflleyece¤ine dair beklentilerim vard›.”
“…insanlarla olan iliflkilerimi daha ileri götürmek.”
“Farkl› bir sosyal çevre ile de¤iflik görüfllere sahip ö¤retim elemanlar› ile 
etkileflimde bulunmak.”

Akademik anlamda kolay 3 6.3 KTÜ’ de uygulanan e¤itimin zor oldu¤unu bildi¤im için burada daha kolay ve 
bir y›l geçirmek  s›k›nt›s›z bir e¤itim y›l› geçirece¤imi düflünüyordum.”

“Sadece tek bir beklentim vard› o da KTÜ ye göre daha kolay bir y›l geçirmekti.”
Di¤er 4 8.3 “Farabi De¤iflim Program›n› uzatabilmek ve gitti¤im üniversitede 4. S›n›fta da 

kalabilmek en büyük beklentimdi…”
“…gidece¤im üniversitenin ad› bir dönem baz› siyasal olaylar ile an›ld›¤› için baz› 
çekincelerim vard›.”

Beklentisi yok 4 8.3 “Ondokuzmay›s Üniversitesi bildi¤im bir ortam oldu¤u için pek fazla beklentim 
yoktu.”
“Aç›kças› çok bir beklentim yoktu.”

Toplam 48 100
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farkl› bir üniversite ortam› tan›ma f›rsat› sa¤lamas› yönünden katk›s› oldu¤unu aç›klam›fllard›r. Farabi
program›ndan beklediklerini bulamayan ö¤renciler ise, sosyal ve akademik anlamda tatminsizlik ve uyum sorunu
yaflad›klar›n› dile getirmifllerdir. 

Ö¤rencilerin Farabi Program›na Yeniden Baflvurmak ‹steyip ‹stememe Nedenleri 

Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerden 21’i (%70) programa yeniden baflvurmak istediklerini, 9’u (%30) ise baflvur-
mak istemediklerini ifade etmifltir. Tablo 5’de Evet ve Hay›r diyen ö¤rencilerin bu cevaplar›na yönelik belirtmifl
olduklar› gerekçeler sunulmufltur.

Tablo 5’deki cevaplardan da görüldü¤ü gibi “Evet” diyen ö¤renciler ço¤unlukla e¤itim ve kendini gelifltirme
aç›s›ndan program›n yararl› oldu¤unu düflündüklerini dile getirmifltir. E¤itim aç›s›ndan olumlu görüfl bildiren
ö¤renciler genelde büyük flehirlerdeki üniversitelere gittikleri için imkân olsayd› tekrar ayn› üniversiteye veya
merkezi flehirlerdeki baflka üniversitelere (Gazi, Marmara, ‹stanbul, ODTÜ, Ege, Anadolu Üniversitesi gibi) git-
meyi istediklerini belirtmifllerdir. Kendini gelifltirme bak›m›ndan da büyük illerde dershane ö¤retmenli¤i, özel
ders, yabanc› dil kursu, part-time çal›flma imkân› gibi olanaklar›n olmas›n› yeniden baflvurmak istemelerinde en
önemli gerekçeler olarak aç›klam›fllard›r. Özellikle büyük flehirlere giden ö¤renciler olanaklar›ndan dolay› hayat-
lar›n›n daha zengin ve ortam›n daha güzel oldu¤unu vurgulam›fllard›r. Bir ö¤renci ise mesleki hayat›nda etiketin
önemli olaca¤›n›, bu nedenle gitti¤i üniversiteyi e¤itiminden dolay› de¤il ad› için tercih etti¤ini söylemifltir. 

Ö¤rencilerin ço¤unun belirtti¤i bir di¤er sebep ise gittikleri illerde ailelerinin olmas› veya memleketlerine
yak›n üniversitede okuma iste¤idir. Ö¤renciler, aile yan›nda rahat bir ö¤rencilik yaflad›klar›n›, özlem çekmedik-

Tablo 4: Farabi Program›n›n ö¤rencilere katk›lar›na iliflkin görüfller.

Katk›lar f Örnek görüfller

Katk›s› oldu Sosyal yönden 14 “…ve sosyal olarak katk›s› oldu yeni arkadafllar edindim.”

“Farkl› insanlar farkl› hocalar farkl› bir sistem görüp tecrübe etmifl oldum.”

“Farkl› insanlarla iletiflim arkadafll›k kurmak güzel oldu.”

Kültürel yönden 9 “Ankara’n›n olanaklar›ndan faydaland›¤›m› düflünüyorum. Tiyatrolar›yla, 
seminerleriyle kendimi gelifltirdim.”

Kiflisel ve mesleki  7 “…de¤iflik düflüncelere sahip ö¤retim elemanlar› ile etkileflimde bulunmam 
geliflim kiflisel geliflimim aç›s›ndan faydal› oldu¤unu düflünüyorum.”

“Kendimi birçok alanda gelifltirdim, alan›mla ilgili çeflitli seminerlere kat›l›yorum.” 

“Arad›¤›m uzmanlara rahatl›kla ulaflabiliyorum… Kendimi alan›mda 
gelifltirmemde o kadar faydal› oldu ki…”   

Farkl› üniversite 6 “Farabi program› benim büyük bir üniversite ortam› görmemi sa¤lad›.” 

ortam› “Farkl› bir üniversite gördüm….” 

“…baflka üniversitelerde nas›l e¤itim ald›klar›n› gözlemledim bu yönlerden 
beklentilerimi karfl›lad›.”

“…Bu üniversitedeki e¤itimi görme imkan›m oldu.”

Ekonomik yönden 4 “Maddi katk›s› oldu.”

“…Bursundan yararlan›yorum.”

Akademik baflar› 2 “Bu program genel ortalamam› yükseltmek için büyük bir olanak sa¤lad›. 
KTÜ’ye göre daha kolay bir sene geçirdim.”

Katk›s› Sosyal ve akademik 5 “E¤itim ö¤retim yönünden pek yarar› olmad›. Buradaki alan hocalar›ndan çok 
olmad› tatminsizlik daha fleyler bekliyordum…”

“Ald›¤›m e¤itim olarak beklentilerimi karfl›lamad›…”

“Akademik aç›dan fazla bir fley katt›¤›n› söyleyemem aksine kaybettirdi.”

Uyum 2 “…ve yaflad›¤›m en önemli problem gelmifl oldu¤um s›n›f›n çok so¤uk 
bireylerden olufluyor olmas› nedeniyle arkadafl ortam› oluflturmakta çok 
zorland›m.”
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lerini, mutlu olduklar›n› ifade etmifllerdir. Ayr›ca, bu program sonucu ö¤rencilerin baflar›s› da olumlu etkilenmifl;
bu durumu bir k›sm› aileye yak›n olmaya baz›lar› ise gönderildikleri üniversitenin ders geçme bak›m›ndan daha
rahat olmas›na ba¤lam›fllard›r. Son olarak, Farabi program› ö¤rencileri de¤iflik yerler görmek, farkl› ortamlarda
bulunmak ve farkl› e¤itim uygulamalar›n› görmek istediklerinden dolay› bu programa yeniden baflvurmay› arzu
ettiklerini belirtmifllerdir.

Programa baflvurmak istemeyen ö¤renciler ise kendi üniversitelerinin imkânlar›n›, akademik koflullar›n› daha
iyi bulduklar›ndan; dördüncü s›n›f olanlar son sene ve mezuniyetlerinde kendi üniversitesinde bulunmak istedik-
lerinden ve adaptasyon sorunu yaflamamak için yeniden programa baflvurmay› düflünmediklerini söylemifltir. ‹ki
ö¤renci ise bu sürenin yeterli oldu¤unu ve amaçlar›na ulaflt›klar›n› ifade etmifltir.

Sonuçlar ve Öneriler
Yap›lan çal›flman›n bulgular›, ö¤rencilerin ailevi, farkl› bir üniversite ortam› ve e¤itimi tan›ma, istedikleri

üniversitede okuma, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini gelifltirme ve kaliteli bir e¤itim alma gibi nedenlerden
dolay› Farabi program›na baflvurduklar›n› ortaya ç›karm›flt›r. Çal›flman›n bulgular›n›n aç›¤a ç›kard›¤› bir di¤er
sonuç; ö¤rencilerin Farabi program›ndan yararlan›rken gidecekleri üniversiteyi tercih etme nedenlerinin öncelik-
le bu üniversitenin kendi geliflimlerine sosyal ve kültürel anlamda katk› sa¤layaca¤›na inanmalar› ve ailelerine yak›n
olma istekleridir. Ayn› zamanda ö¤rencilerin gidecekleri üniversitede daha iyi akademik koflullar olaca¤›n›
düflünmeleri de bir di¤er neden olarak tespit edilmifltir. Ayr›ca, ö¤renciler Farabi program›n› tercih etme nedeni
olarak bir de maddi gerekçeleri ileri sürmüfllerdir. 

Çal›flmada, Farabi program›ndan yararlanan ö¤rencilerin gidecekleri üniversiteden beklentilerinin ise mesleki
aç›dan iyi bir e¤itim, sosyal ve kültürel anlamda geliflim ve akademik anlamda daha kolay bir y›l geçirme iste¤i
oldu¤u tespit edilmifltir. Ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun bu beklentilerinin Farabi de¤iflim program› sayesinde
karfl›land›¤› ve program›n kendilerine baflta sosyal ve kültürel anlamda olmak üzere kiflisel ve mesleki geliflim
yönünden de katk›lar› oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Ancak ö¤rencilerin bir kaç›n›n Farabi program›ndan bekledikleri-
ni bulamad›klar›, sosyal ve akademik anlamda tatminsizlik ve uyum gibi sorunlar yaflad›klar› belirlenmifltir.
Çal›flman›n bir baflka sonucu; çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unun (%70) birbirinden farkl›
gerekçelerle Farabi program›na yeniden baflvurmak istedi¤ini, yar›s›ndan az›n›n ise (%30) bu programa yeniden
baflvurmak istemedi¤ini aç›¤a ç›karm›flt›r. 

Tablo 5: Ö¤rencilerin Farabi program›na baflvurmak isteme/istememe nedenleri.

Evet (%70) Hay›r (%30)

“E¤itimim aç›s›ndan yararl› ve güzel bir program.”

“Kendimi alan›mda gelifltirdim.” 

“Alan hocalar›m› çok sevdim.”

“Ders geçme kayg›s› yok, baflar›m artt›.”

“Hayat›m çok güzel ve çok zengindi.”

“Benim için güzel bir ortamd›.”

“Ailemin yan›nda rahat bir ö¤rencilik geçiriyorum.”

“Aileme yak›n›m özlem çekmiyorum.”

“‹stanbul flehrini istedi¤im için ve ailem burada yaflad›¤› için
isterim.”

“Farkl› ortamlar› ve farkl› uygulamalar› görmek için isterim.”

“De¤iflik yerler keflfetmeyi seviyorum.”

“Arkadafllar›m›n olmas› ve büyük flehirde okuma iste¤i.”

“KPSS s›nav›nda baflar›y› art›rabilecek çal›flmalarda bulunma
aç›s›ndan kal›r›m.”

“Burs alma ve aileye yak›nl›k gibi avantajlar› var.”

“Part-time çal›flma imkân› var.”

“KTÜ’nün imkânlar› ve akademik durumunu düflününce 
baflvurmazd›m.”

“Son senemi ve mezuniyeti kendi okulumda yaflamak istiyorum.”

“KTÜ’yü, hocalar›m› ve arkadafllar›m› çok özledim.”

“KTÜ’yü çok seviyorum. Bana hayat› ö¤retti.”

“KTÜ’yü oldukça seviyorum.”

“Baflka bir ortama al›flmaya çal›flmak yerine KPSS s›nav›na 
odaklanmak gerek.”

“Derslere, hocalara ve arkadafllara al›flmada adaptasyon zorlu¤u…”

“Bir kez denemek yeterli bence!”

“Ben amac›ma ulaflt›m, bu kadar yeterli.”
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Çal›flman›n sonuçlar›n› kullanarak, ö¤renci de¤iflim programlar›na kat›lman›n ö¤rencilerin di¤er ö¤rencilerle
iflbirli¤ini art›rarak sosyal bir de¤iflime yol açt›¤›n› ve böylece bilgi toplumu oluflumunu destekledi¤ini söyleyebi-
liriz. Bu nedenle bulunduklar› kurumlarda ö¤renciler de¤iflim programlar› hakk›nda bilinçlendirilmeli ve kat›l›m-
lar› kolaylaflt›r›lmal›d›r. 

Farabi program›na kat›lan ö¤rencilerin programa yeniden baflvurmak istemeleri, memnuniyetlerini gösterdi-
¤inden dolay› yüksekö¤retim kurumlar›nda yönetimler taraf›ndan ö¤renci de¤iflim anlay›fl› desteklenerek hareket-
lilik h›zland›r›labilir. Uzun vadede ö¤rencilerimizin ulusal boyutta da olsa di¤er ö¤rencilerle rekabet etme çabas›
göstermesi, farkl› sosyal ve kültürel ortamlar içine girmeleri mesleki ve kiflisel de¤iflim ve geliflimleri bak›m›ndan
kendi ç›karlar›na olacakt›r. 

Çal›flman›n verileri sadece Farabi program› bafllad›¤›ndan beri farkl› üniversitelere gönderilen KTÜ ilkö¤re-
tim bölümü ö¤rencileriyle s›n›rland›r›ld›¤›ndan Farabi yararlan›c›lar›n›n ancak küçük bir bölümünden veri topla-
nabilmifltir. Bu nedenle, benzer çal›flmalar›n di¤er üniversitelerin farkl› bölümlerinde uygulanmas› hem kurumlar
aras› hem de bölümler aras› karfl›laflt›rma flans› yaratacakt›r. Edinilen deneyimler ve gelen geribildirimler sayesin-
de kurumlar›n program›n ifllerli¤ini daha etkin k›lmas› ve gerekli önlemleri almas› mümkün olacakt›r. Öte yandan,
üniversite ve bölümlerin kendi e¤itimlerini de¤erlendirme ve di¤er üniversitelerle karfl›laflt›rabilmeleri bak›m›n-
dan sadece giden ö¤renci boyutunun de¤il, gelen ö¤renci aç›s›ndan da durumun ortaya ç›kar›lmas› önem tafl›mak-
tad›r. Ayr›ca, bu çal›flma, Farabi program›n›n ö¤rencilere mesleki ve kiflisel geliflim anlamlar›nda katk›da bulundu-
¤unu ortaya koymufltur. Dolay›s›yla, gelecek araflt›rmalarda ö¤renci de¤iflim programlar›n›n ö¤rencilere kazand›r-
d›¤› mesleki de¤erler veya ö¤rencilerin bilgi ve becerisi üzerindeki etkisinin neler oldu¤u incelenebilir.  
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Özet

Yaflad›¤›m›z dönemin en belirgin özelliklerinden birisi, de¤iflimin birçok alanda çok h›zl› gerçekleflmesidir.
Teknolojik, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda yaflanan h›zl› ve etkileflimli de¤iflim, kurumlar› ve bi-
reyleri etkilemektedir. “Küreselleflme” olarak adland›r›lan bu dönemin belirgin özellikleri; artan rekabet ortam›nda
ekonomik anlamda ulusal s›n›rlar›n kalkmas›, mallar›n, sermayenin, iflgücünün ve hizmetlerin serbest dolafl›m›,
merkezi yönetimlerin sadece düzenleyici olarak rol almas›, gibi de¤iflimler say›labilir. Günümüzde, mesleki bece-
ri kazand›rmas›, bilimsel araflt›rmalar yap›lmas›, e¤itilmifl nitelikli insangücü yetifltirilmesi, bilimsel bilgi üretilme-
si ve üretilen bilgilerin toplumla paylafl›lmas› aç›s›ndan üniversiteler bu de¤iflimin önemli aktörlerinden biridir. Bu
aktörün önde gelen paydafllar›ndan biri de meslek yüksekokullar›d›r. Meslek yüksekokullar›; çeflitli mesleklere yö-
nelik olarak ara insangücü yetifltiren, ö¤rencilerini lisans e¤itiminin ikinci kademesine haz›rlayan, bir yandan bi-
limsel düflünce gücü kazand›r›rken bir yandan da ça¤dafl uygarl›¤›n yarat›c›, bilgili ve becerili bireylerini hayata ha-
z›rlamay› amaç edinmifltir. Bu araflt›rman›n amac›; Çanakkale Meslek Yüksekokulu (ÇMYO) ‹ktisadi ve ‹dari
Programlar Bölümü (‹‹PB) ö¤rencilerinin kariyer planlamalar›n› etkileyen etmenler konusunda durum saptamas›
yaparak (betimleme), ba¤›ml› ve ba¤›ms›z de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiyi neden-sonuç ba¤lam›nda aç›klamak, bu
iliflkileri s›nay›p gelecekle ilgili uygulanabilir ç›kar›mlarda bulunmakt›r. Araflt›rmam›z›n hipotezi: “ÇMYO-
‹‹PB’de yaflanan; fiziksel yetersizlikler, ö¤retim programlar›ndaki de¤ifliklikler, ö¤retim elemanlar›n›n nitelikleri,
sosyal-kültürel etkinlikler, staj uygulamalar›, teknoloji kullan›m› ve ö¤rencilerin okula al›n›fl biçimlerindeki farkl›-
l›klar ö¤rencilerin kariyer planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir”. Araflt›rmada, betimsel yöntem” kullan›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: ÇEKAP modeli, iktisadi idari program, kariyer, kariyer planlama, meslek yüksekokulu.

Girifl
Meslek yüksekokullar›; belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetifltiren, ö¤rencileri lisans ö¤retiminin ikin-

ci kademesine haz›rlayan, bir yandan bilimsel düflünme gücü kazand›r›rken bir yandan da ça¤dafl uygarl›¤›n yara-
t›c›, bilgili ve becerili bireylerini hayata haz›rlamay› amaç edinmifltir.

Günümüzde meslek kazand›rmas›, bilimsel araflt›rma yap›lmas›, e¤itilmifl nitelikli insangücü yetifltirilmesi, bil-
gi üretilmesi ve üretilen bilgilerin toplumla paylafl›lmas› aç›lar›ndan üniversitelerin önemi her geçen gün artmak-
tad›r. Yaflad›¤›m›z dönemin en belirgin özelliklerinden birisi, de¤iflimin çok h›zl› yaflanmas›d›r. Teknolojik, eko-
nomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda yaflanan h›zl› ve etkileflimli de¤iflim, ülkeleri ve bireyleri etkilemek-
tedir. Küreselleflme koflullar›nda, rekabetin artt›¤› ve bireyin ön plana ç›kt›¤› bilgi toplumuna geçifl her alanda gö-
rülmektedir.
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Programlar Bölümü Ö¤rencilerinin Kariyer
Planlamalar› Üzerine Bir Araflt›rma
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Bu araflt›rmada; ÇMYO-‹‹PB ö¤rencilerinin kariyer planlamalar›n› etkileyen fiziksel ve befleri e¤itim ortam
koflullar› ile ilgili olarak flu soruya cevap aranm›flt›r: ÇMYO’daki fiziksel yetersizlikler, ö¤retim programlar›ndaki
de¤ifliklikler, ö¤retim elemanlar›n›n nitelikleri, sosyal kültürel etkinliklerin azl›¤›, staj uygulamalar›n›n verimsizli-
¤i, teknoloji kullan›m›ndaki sorunlar ö¤rencilerin ve ö¤rencilerin YGS s›nav›n› kazan›p okumalar› ile s›navs›z ge-
çiflten yararlanarak okula al›n›fl biçimleri kariyer planlamalar›n› etkilemekte midir?

Araflt›rman›n Kurumsal Çerçevesi
Araflt›rman›n kuramsal çerçevesini ÇMYO-‹‹PB ö¤rencilerinin kariyer planlamalar›n› etkileyen fiziki-befleri

e¤itim ortam› koflullar›, uygulama çal›flmalar› ve varolan durumlar oluflturmaktad›r.

Araflt›rmadaki Kavramlar›n ‹fllevsel Tan›mlar›

Meslek: Bir kiflinin hayat›n› kazanmak, geçimini sa¤lamak için yapt›¤› ifl olarak tan›mlanmaktad›r. Mesleki ter-
cihlerin önemi ilk olarak 1890’l› y›llardan itibaren ABD’de kabul görmüfl ve George Merril önderli¤inde ö¤ren-
cileri mesleklerden haberdar etmeye yönelik ilk çal›flmalar yap›lm›flt›r (Torun vd. 2009:2321).

Meslek Yüksekokulu: 2547 Yüksekö¤retim Kanunu'nun 3. maddesinin “›” bendinde "Belirli mesleklere yöne-
lik ara insangücü yetifltirmeyi amaçlayan dört yar›y›ll›k e¤itimö¤retim sürdüren bir yüksekö¤retim kurumudur" bi-
çiminde tan›mlanm›flt›r (YÖK, 1981).

Kariyer: “Bir meslekte zaman ve çal›flmayla elde edilen aflama, baflar› ve uzmanl›k” ve “Bir meslekte uzmanl›k”
olarak tan›mlanmaktad›r (http://tdkterim.gov.tr). En yayg›n anlam olarak kariyer; seçilen bir ifl hayat›nda ilerle-
mek ve bunun sonucunda daha fazla para kazanmak, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla statü, güç ve say-
g›nl›k elde etmektir (http://www.ceis.org.tr). Baflka bir tan›mla kariyer; "Bireyin, bafllang›ç yapt›¤›, yaflam›n›n
üretken y›llar›n› kullanarak gelifltirdi¤i ve genelde çal›flma hayat›n›n sonuna dek sürdürdü¤ü ifl ya da pozisyon"dur.
Di¤er bir tan›mla kariyer; kiflinin çal›flma hayat›nda, ifle iliflkin tecrübeleri, aktivitesi ve hiyerarflik pozisyonunu
gösteren bir bileflke anlam› da tafl›maktad›r (Uzun, 2003:11).

Kariyer Planlama: Kiflinin gelecekte bekledi¤i yaflam iste¤ine ba¤l› olarak ortaya koydu¤u hedeflere ulaflma-
s› için bir süreç tasarlamas›d›r. Kariyer; asl›nda ifl yaflam›nda bafllad›¤› düflünülen kavram›n bireyin ifl yaflam›na
ad›m atmadan çok önceki dönemlerde, özellikle e¤itim görmeyi düflündü¤ü alan› seçme, karar verme sürecinde ve
üniversite e¤itimi süresince önemli oldu¤u görülmektedir. (http://coop.bahcesehir.edu.tr). Di¤er bir tan›ma göre
kariyer planlama; kiflinin kendisinin bafllatt›¤›, bugününü ve gelece¤ini planlad›¤› ve bu plan›n flirket kanal›yla sür-
dürüldü¤ü bir süreçtir (http://www.milliyet.com.tr). K›saca kariyer planlama; bireyin hayat› boyunca yapmay› ta-
sarlad›¤› görevleri, ulaflmak istedi¤i hedef ve pozisyonlar› k›sacas› kendi gelece¤ini birbirine kenetleyen halkalar
halinde planlamas› anlam›na gelmektedir (http://acikarsiv.ankara.edu.tr).

Araflt›rma Konusunda Daha Önce Yap›lm›fl Çal›flmalar

Kariyer planlama konusunda daha önceden yap›lan çal›flmalar (literatürde) incelenerek, elde edilen bulgular
afla¤›da özetlenmifltir.

Gençlerin kariyer planlamalar›nda yak›n çevrenin etkili oldu¤u (Ad›güzel, 2008), kiflisel özellikler, yetenekler,
ekonomik faktörler, mesle¤in sayg›nl›¤› kariyer planlamada temel belirleyiciler oldu¤u (Sav, 2008) ve ülkemizde
kariyer tercihinde, de¤erler gibi bireye yönelik ö¤elerin, s›nav gibi bir çevresel faktörün etkisinin önemli oldu¤u
tespit edilmifltir (Koca, 2009). Yap›lan çal›flmalarda üniversite ö¤rencilerinin kendi alanlar› ile ilgili gelece¤e yö-
nelik bir kariyer geliflim plânlar›n›n olmad›¤› saptanm›flt›r (Sa¤d›ç ve Demirkaya, 2009). Ö¤rencilerin üçte birinin
ilk y›l içinde ifl bulabileceklerini, ilk ifllerinde en fazla üç y›l çal›flmay›, yar›s›ndan ço¤unun da yurt d›fl›nda çal›flma-
y› düflündükleri ayn› zamanda ifllerinde üst düzey bir yönetici pozisyonunu ilk üç y›l içinde elde edeceklerini dü-
flünmektedirler. Meslek yüksekokullar›nda verilen temel yabanc› dil e¤itiminin yetersiz oldu¤u ve ikinci bir yaban-
c› dil ö¤renmek istedikleri, kendilerini gelifltirmek için kurs ve seminerlere kat›lmay› planlad›klar› da çal›flmalar›n
sonuçlar› aras›ndad›r (Gürkan, Dönmez, Küçükaltan, 2010).
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ÇMYO ve ‹‹PB’ninTan›t›lmas›

ÇMYO 1976 y›l›nda MEB ÖEDB'na ba¤l› olarak G›da Teknolojisi Program› ile e¤itimö¤retime bafllam›flt›r.
ÇMYO 2547 YÖK Kanunu ve 41 say›l› KHK ile önce Trakya Üniversitesi'ne, 1992 y›l›nda ÇOMÜ'ye ba¤lan-
m›flt›r. 2002-2003 e¤itim-ö¤retim y›l›ndan itibaren 4702 say›l› Kanun gere¤i; METEP kapsam›nda; s›navs›z geçifl
ile ö¤renci al›nmaya bafllanm›flt›r.

ÇMYO-‹‹PB’de befl program yer almaktad›r. Bunlar; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanl›¤›, ‹flletme Yöneti-
mi, Muhasebe ve Vergi Uygulamalar›, Yerel Yönetimler ve Halkla ‹liflkiler Program›d›r.

Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Program› ö¤rencilerin mezun olduklar›nda ifl hayat›nda bütün ticari, eko-
nomik, kültürel bilgi ve becerilerinin yan›nda herhangi bir iflletmenin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, ban-
ka muhasebesi gibi bölümlerinde üstlenebilecekleri görevleri k›sa sürede uyum sa¤layabilmeleri yönünde e¤itim
verilmektedir.

‹flletme Yönetimi Program› ekonomideki geliflmeler sonucunda niceliksel ve niteliksel art›fl gösteren iflletme-
lerin h›zla ara eleman ihtiyac› artmaktad›r. Günümüzde kamu, özel ve çokuluslu iflletmelerde de¤iflik birim ve ka-
demelerde ara yönetici kadrolar›na ihtiyaç duyulmaktad›r. Programda ö¤rencilere; bilgisayar destekli ders progra-
m›yla, bilgisayar teknolojisini bilen elemanlar yetifltirilmesi ve meslek edindirme amaçlanm›flt›r.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanl›¤› Program›’n›n hedefi, geliflen teknolojiyi izleyen ve teori ile prati¤i bir-
lefltirebilen, ça¤dafl ve özgüvene sahip yönetici asistanlar› yetifltirmektir. Programda asistanl›k e¤itiminde önemli
yer tutan bilgisayar ve büro araçlar›n› kullanma becerisi, kurulmufl olan laboratuarlarda verilmektedir.

Halkla ‹liflkiler Program› kapsam›nda ö¤rencilerin tüm iflletmelerin gereksinimi olan halkla iliflkiler konusun-
da istihdam edilecek düzeyde yetiflmeleri amac›yla ö¤rencilere sadece güncel, teorik ve kavramsal bilgiler de¤il, bu
bilgilerin ifl hayat›nda nas›l kullan›lmas› gerekti¤ine dair uygulamalarda verilmektedir.

Yerel Yönetimler Program› belediyelerin, il özel idarelerinin, kalk›nma ajanslar›n›n, STK’lar›n, üniversitele-
rin ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar›n›n gereksinimlerine uygun; gerekli bilgilerle donat›lm›fl olarak ve bütün-
sel bak›fl aç›s›yla ara eleman yetifltirilmesini sa¤layan bir programd›r.

Araflt›rman›n Bulgular› ve De¤erlendirme

Araflt›rman›n evreni ÇOMÜ, örneklemi ise ÇMYO 2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l› Güz yar›y›l›, ‹‹PB 1. ve 2.
s›n›flar›nda (Ö.Ö-‹.Ö) ö¤renim gören ö¤renciler oluflturmaktad›r.

Araflt›rmada, ÇMYO 2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l› Güz yar›y›l›, ‹‹PB’de kay›tl› toplam 956 ö¤renciden,
576’s› üzerinde anket uygulanm›flt›r.

Araflt›rmada, ÇMYO-‹‹PB ö¤rencilerinin okul ortam›n›n kariyer planlamaya uygun olup olmad›¤›n› belirle-
meye yönelik oluflturulan ölçe¤in ölçüm güvenirli¤i araflt›r›lm›fl, ölçüm yeterli düzeyde güvenilir bulunmufltur
(cronbach’s alpha istatisti¤i=0.726). Ölçümde yer alan sorulardan güvenirli¤i düflüren herhangi bir soru olup ol-
mad›¤› incelenmifl, silindi¤inde güvenirli¤i yükselten herhangi bir soruya rastlanmam›flt›r.

Sorularda en düflük ortalama 2.19 puanla “staj uygulamalar›n›n verimsizli¤i ö¤rencilerin kariyer planlamalar›-
n› olumsuz etkiler” sorusunda elde edilmifltir. En yüksek ortalama ise, 2.45 ortalama ile “ö¤retim elemanlar›n›n
nitelikleri ö¤rencilerin kariyer planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir” sorusundan elde edilmifltir. Ölçekte yer
alan tüm sorular›n genel ortalamas› 2.31 olarak hesaplanm›flt›r. Bu sonuç, Ölçek bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda,
ö¤rencilerin bulunduklar› fiziki ve befleri ortam›n, kariyer gelifltirmeye yönelik olmad›¤›, fleklinde alg›lanabilece¤i
söylenebilir.

Ölçekte yer alan sorular›n toplanabilirli¤ini de incelenmifl ve ölçe¤in toplanabilir oldu¤u bulunmufltur (F=
3.224; P=0.073). Ölçek toplanabilir bulundu¤undan ö¤rencilerin farkl› özelliklerine göre, kariyer planlamalar›na
yönelik ortam alg›lar›nda fark olup olmad›¤› toplam skorlar üzerinden incelenmifltir. Bunun için ölçek de yer alan
her bir soru toplanarak ortalamas› hesaplanm›fl ve her bir ö¤rencinin ortama iliflkin ortalama kariyer puan› hesap-
lanm›flt›r. Güvenilirlik analizi sonuçlar› ve maddelere ait betimleyici istatistikler Tablo 1’de verilmifltir.

Araflt›rmada cinsiyete göre, ortamdan kariyer alg›lamalar›na yönelik, ö¤rencilerin alg›lamalar› aras›nda fark
olup olmad›¤› ba¤›ms›z çift örneklem t testi ile araflt›r›lm›fl ve anlaml› farklar bulunmufltur. Buna göre erkek ö¤-
rencilerin k›z ö¤rencilere göre ortam alg›lar› daha yüksek bulunmufltur. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmifltir. K›z
ö¤renciler erkek ö¤rencilere göre ortam›n kariyer planlamaya daha uygun olmad›¤›n› düflünmektedirler.
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Ö¤renciler mezun oldu¤u lise türüne göre kariyer gelifltirmeye yönelik ortam alg›lar› aras›nda fark olup olma-
d›¤› tek yönlü varyans analizi ile araflt›r›lm›fl ve anlaml› farkl›l›klar bulunmufltur (F=6.336; P=0.002). Bu farkl›l›k-
lar›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unu belirlemek için Bonferroni çoklu karfl›laflt›rma testine baflvurulmufl ve ge-
nel lise (2.1907 ±0.6926) ile meslek lisesi (2.3965±0.6325) ç›k›fll› ö¤rencilerin ortam alg›lar› aras›nda fark vard›r.
Buna göre genel lise ç›k›fll› ö¤renciler ortam›n kariyer planlama alg›lamas›n› daha düflük bulmufllard›r.

Ö¤rencilerin önlisans e¤itimine s›navl› veya s›navs›z geçiflle yerlefltirmelerine göre ortamdan kariyer planlama
alg›lamalar› aras›nda fark olup olmad›¤› ba¤›ms›z çift örneklem t testi ile araflt›r›lm›fl ve fark bulunmam›flt›r. Ö¤-
rencilerin örgün ya da ikinci ö¤retimde okumalar›na göre ortamda kariyer planlamalar› alg›lamalar› aras›nda fark
olup olmad›¤› araflt›r›lm›fl ve fark bulunmam›flt›r.

‹flletme Yönetimi Program› 2. s›n›f örgün ö¤retim ö¤rencileri ile Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Program›
2. s›n›f örgün ö¤retim ö¤rencileri aras›nda kariyer planlamalar› alg›lamalar› aras›nda fark olup olmad›¤› araflt›r›l-
m›fl ve fark bulunmam›flt›r. ‹flletme Yönetimi 2. s›n›f ikinci ö¤retim ö¤rencileri ile Muhasebe ve Vergi Uygulama-
lar› Program› 2. s›n›f ikinci ö¤retim ö¤rencileri aras›nda kariyer planlamalar› alg›lamalar› aras›nda fark olup olma-
d›¤› araflt›r›lm›fl ve fark bulunmufltur (t=-2.017; P=0.047). Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Program› 2. s›n›f ikin-
ci ö¤retim ö¤rencilerinin iflletme 2. s›n›f ikinci ö¤retim ö¤rencilerine göre ortamdan kaynaklanan kariyer planla-
mas› alg›lamalar› daha olumsuz bulunmufltur.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanl›¤› Program› 2. s›n›f örgün ö¤retim ö¤rencileri ile Halkla ‹liflkiler Progra-
m› 2. s›n›f ö¤rencileri aras›nda ortamdan kaynaklanan kariyer planlamalar› alg›lamalar› aras›nda fark olup olmad›-
¤› araflt›r›lm›fl ve fark bulunmam›flt›r.

Yerel Yönetimler Program› 2. s›n›f örgün ö¤retim ö¤rencileri ile Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› 2. s›n›f ör-
gün ö¤retimler aras›nda ortamdan kaynaklanan kariyer planlamalar› alg›lamalar› aras›nda fark olup olmad›¤› arafl-
t›r›lm›fl ve fark bulunmam›flt›r.

Ö¤rencilere bölümlerini tercih etme nedenleri sorulmufl, %98’i (565) “ifl olanaklar› olmas›” seçene¤ini birinci
dereceden önemli bulmufltur.

ÇMYO sorunlar›n›n çözümüne yönelik görüfl ve önerilerin birinci öncelikleri tablolar halinde verilmifltir.

Tablo 1: Kariyer planlamas› ölçe¤i güvenirlik analizi sonuçlar›.

Maddeler Ortalama Std. Soru Bütün Soru Silindi¤inde 
Sapma Korelasyon Cronbach’s Alpha

Fiziksel yetersizlikler ö¤rencilerin kariyer planlamalar›n› 2.21 .986 .381 .706
olumsuz etkilemektedir.
Ö¤retim programlar›ndaki de¤ifliklikler ö¤rencilerin kariyer 2.23 1,049 .430 .696
planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir.
Ö¤rencilerin al›n›fl biçiminden kaynaklanan ö¤renci profili 2.39 .995 .400 .702
ö¤rencilerin kariyer planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir.
Ö¤retim elemanlar›n›n nitelikleri ö¤rencilerin kariyer 2.45 1,189 .445 .692
planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir.
Sosyal-kültürel etkinliklerin azl›¤› ö¤rencilerin kariyer 2.34 1,141 .476 .684
planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir.
Staj uygulamalar›n›n verimsizli¤i ö¤rencilerin kariyer 2.19 1,137 .468 .686
planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir.
Teknoloji kullan›m›ndaki sorunlar ö¤rencilerin kariyer 2.34 1,176 .456 .689
planlamalar›n› olumsuz etkilemektedir.

Tablo 2: Cinsiyete göre ö¤rencilerin kariyer planlama farkl›l›k testi.

Cinsiyet N Ortalama Std. sapma t p

Ortam Puan› K›z 362 2.2522 ,68562
Erkek 214 2.3999 ,64932

-2,547 0.011
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Ö¤rencilerin “ÇMYO’da fiziksel yetersizliklerin giderilmesi için önerileri nelerdir?” sorusuna verdikleri ce-
vaplar analiz edilmifl ve ö¤rencilerin %50.3’ü “Yeni bir ÇMYO binas› yap›lmal›d›r” önerisine birinci derecede ka-
t›lm›fllard›r.

Ö¤rencilerin “ÇMYO ö¤retim programlar›n›n daha düzenli hale getirilmesi için öneriler nelerdir?” sorusuna
verdikleri cevaplar analiz edilmifl ve ö¤rencilerin %38.4’ü “Ö¤retim programlar› mesleki uygulamaya yönelik ol-
mal›d›r” önerisine birinci derecede kat›lm›fllard›r.

Ö¤rencilerin “MYO’lara al›n›fl biçimi ile ilgili özelliklerine ait öneriler verdikleri cevaplar analiz edilmifl ve ö¤-
rencilerin %39.9’u “Ö¤rencilerin puanlar›na göre al›nmal›d›r” önerisine birinci derecede kat›lm›fllard›r.

Ö¤rencilerin “Ö¤retim elemanlar›n›n nitelikleri ile ilgili görüfllere ait önerileri nelerdir?” sorusuna verdikleri
cevaplar analiz edilmifl ve ö¤rencilerin %50.9’u “Ö¤retim elemanlar› MYO özelliklerine (uygulama yapabilme,
konusunda uzman vb.) uygun olmal›d›r” önerisine birinci derecede kat›lm›fllard›r.

Ö¤rencilerin “ÇMYO’daki Sosyal ve Kültürel Etkinlikler ile ilgili Önerileri nelerdir?” sorusuna verdikleri ce-
vaplar analiz edilmifl ve ö¤rencilerin %32.6’s› “Ö¤rencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler artt›r›lmal›, ders-
ler kadar önemli oldu¤u vurgulanmal›d›r” önerisine birinci derecede kat›lm›fllard›r.

Tablo 3: ÇMYO’da fiziksel yetersizliklerin giderilmesi için öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Yeni bir ÇMYO binas› yap›lmal›d›r. 290 50.3 75 13.0 68 11.8 116 20.1 27 4.7

Tablo 4: ÇMYO ö¤retim programlar›n›n daha düzenli hale getirilmesi için öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Ö¤retim programlar› mesleki  221 38.4 117 20.3 93 16.1 129 22.4 16 2.8
uygulamaya yönelik olmal›d›r.

Tablo 5: Ö¤rencilerin MYO’lara al›n›fl biçimi ile ilgili özelliklerine ait öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Ö¤rencilerin tümü YGS puanlar›na   230 39.9 125 21.7 77 13.4 111 19.3 33 5.7
göre al›nmal›d›r.

Tablo 6: Ö¤retim elemanlar›n›n nitelikleri ile ilgili görüfllere ait öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Ö¤retim elemanlar› MYO özelliklerine   293 50.9 102 17.7 111 19.3 45 7.8 25 4.3
(uygulama yapabilme, konusunda 
uzman vb.) uygun olmal›d›r.
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Ö¤rencilerin “Staj uygulamalar›n›n daha verimli olmas› için önerileri nelerdir?” verdikleri cevaplar analiz edil-
mifl ve ö¤rencilerin %42.2’si “Staj uygulamalar› elemanlar›nca yerinde denetlenmelidir” önerisine birinci derece-
de kat›lm›fllard›r.

Ö¤rencilerin “Ö¤rencilerin teknoloji kullan›m› ile ilgili görüflleri ile ilgili önerileri nelerdir?” sorusuna verdik-
leri cevaplar analiz edilmifl ve ö¤rencilerin %55.6’s› “Her s›n›fta projeksiyon cihaz› kurulu olmal› ve s›n›fa ait bil-
gisayar notebook vs. bulunmal›d›r” önerisine birinci derecede kat›lm›fllard›r.

Ö¤rencilerin “Kariyer planlaman›zla ilgili sorunlara ait önerileri nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar analiz
edilmifl ve ö¤rencilerin %33’ü “Kariyer planlama konusunda bize rehberlik edecek birim yok” önerisine birinci
derecede kat›lm›fllard›r. ‹statistiksel analiz sonucunda elde edilen bulgular çal›flman›n özetinde belirtti¤imiz hipo-
tezimizi do¤rulam›fl ÇMYO ö¤rencilerinin kariyer planlamalar›n›, fiziksel ve befleri ortam›n koflullar›n›n olumsuz
olarak etkileyen nedenlerin giderilmesi için Çok Eklemli Kariyer Planlama (ÇEKAP) Modeli çözüm önerisi ola-
rak gelifltirilmifltir.

Tablo 7: ÇMYO’daki sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Ö¤rencilere yönelik sosyal ve kültürel    188 32.6 185 32.1 131 22.7 65 11.3 7 1.2
faaliyetler artt›r›lmal›, dersler kadar 
önemli oldu¤u vurgulanmal›d›r. 

Tablo 8: Ö¤rencilerin staj uygulamalar›n›n daha verimli olmas› için öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Staj uygulamalar› ö¤retim elemanlar›nca    243 42.2 97 16.8 73 12.7 138 24.0 25 4.3
yerinde denetlenmelidir. 

Tablo 9: Ö¤rencilerin teknoloji kullan›m› ile ilgili görüflleri ile ilgili öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Her s›n›fta projeksiyon cihaz› kurulu     320 55.6 85 14.8 65 11.3 72 12.5 34 5.9
olmal› ve s›n›fa ait bilgisayar notebook 
vs. bulunmal›d›r. 

Tablo 10: Kariyer planlaman›zla ilgili sorunlara ait öneriler.

1 2 3 4 5

F % F % F % F % F %

Kariyer planlama konusunda bize 190 33.0 201 34.9 114 19.8 57 9.9 14 2.4
rehberlik edecek birim yok. 
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Çok Eklemli Kariyer Planlama (ÇEKAP) Modeli
Modelin Önemi: Meslek yüksekokullar›nda ön lisans düzeyinde e¤itim-ö¤retim gören gençlerin yak›n gele-

ceklerine yönelik kayg›lar›n› en aza indirmek, belirsizlikleri gidermek ve vizyonlar›n› güçlendirmek aç›s›ndan mo-
del çok önemlidir. Çünkü ÇEKAP Modeli ile ö¤renciler yak›n gelecekte içinde yer alacaklar› meslek, üst ö¤renim
ve hayata yönelik bilgilendirilecek, kendilerine belirli dönemlerde rehberlik ve meslek tan›t›m› yap›lacak, kendile-
rini keflfetmeleri sa¤lanacakt›r.

Modelin MYO’larda uygulanmas›; bezginlik ve ümitsizlik içine düflmüfl, hayat› bofl vermifl, panik olmufl ö¤ren-
cileri bireysel düzeyde ele alarak, gerekli yard›m ve deste¤i vererek kariyer planlamayla, rekabet ortam›na kazan-
d›rmak aç›s›ndan da önemlidir.

Modelin Amac›: Meslek yüksekokullar›nda ara eleman olarak yetifltirilen, bir üst ö¤renime ve hayata haz›rla-
nan gençlerin yetifltirilmesindeki engelleri ortadan kald›rmak ya da en aza indirmek, oluflturulacak bir uzman ekip-
le gerekli rehberlik ve okulun kariyer planlama aç›s›ndan fiziki e¤itim ortam›n›n denetimini yapmakt›r. Ayr›ca,
özel sektör, yerel yönetimler, meslek kurulufllar›, kurumlar ve STK’larla iflbirli¤i ortam›n› oluflturmak, modelin en
önemli amac›n› ortaya koymaktad›r.

Modelin Organizasyon Yap›s›: “ÇEKAP” ÇOMÜ Rektörlü¤ü flemsiyesi alt›nda, belediye, il özel idaresi, tica-
ret ve sanayi odas›, kalk›nma ajans›, ilgili STK’lar, ‹fiKUR, meslek kurulufllar›, özel sektör ve yerel bas›n›n temsil-
cilerinin oluflturaca¤› bir “ÇEKAP Yönetim Kurulu” ve bir “ÇEKAP Yürütme Kurulu”ndan teflkil olacakt›r. “ÇE-
KAP Yönetim Kurulu”; “ÇEKAP Yürütme Kurulu”nun haz›rlayaca¤› y›ll›k çal›flma program› ve bütçesinin onay-
lanmas›, karar alma ve kariyer planlama aç›s›ndan fiziki e¤itim ortam›n›n denetimi ile görevli ve yetkili olacakt›r.
“ÇEKAP Yönetim Kurulu” üyeleri dört y›lda bir yenilenecek, toplant›lar salt ço¤unlukla yap›l›p kararlar salt ço-
¤unlukla al›nacakt›r. “ÇEKAP Yürütme Kurulu”; “ÇEKAP Yönetim Kurulu”nun üyeleri aras›ndan seçilecek iki üye
ve ÇOMÜ Rektörlü¤ünün bünyesindeki MYO’lardan atayaca¤› üç üyeden oluflacakt›r. “ÇEKAP Yürütme Kurulu”
dört y›l süreli görev yapacak ve iki y›lda bir üyeleri aras›ndan bir baflkan, bir baflkan vekilini seçecektir.

Modelin ‹flleyifli: “ÇEKAP” Merkezi ÇOMÜ bünyesinde merkezi durumdaki ÇMYO’da oluflturulacakt›r. Bu
merkezde “ÇEKAP Yürütme Kurulu” üyeleri görev yapacaklard›r. Bu merkezde bir yandan ö¤rencilere kariyer
planlama konusunda rehberlik yap›l›rken bir yandan da MYO’larda ö¤rencilerin kariyer planlamalar›n› etkileyen
fiziki ve befleri e¤itim ortam› koflullar› sürekli olarak gözden geçirilip her yar›y›l sonu “ÇEKAP Yönetim Kuru-
lu”na rapor sunulacakt›r.

“ÇEKAP Yönetim Kurulu”nda temsilcisi bulunan belediye, il özel idaresi, ticaret ve sanayi odas›, kalk›nma
ajans›, ilgili STK’lar, ‹fiKUR ve yerel bas›n›n yöneticileri ö¤rencilerle bir araya gelerek atölye çal›flmalar›, araflt›r-
ma projeleri, ifl imkanlar›, ifl dünyas›n›n beklentileri ve stajlar konusunda bilgi ve deneyim paylaflacaklard›r.

Ö¤renciler haftan›n programlanm›fl günlerinde “ÇEKAP” Merkezi’ne giderek “ben okulu bitirince kendimi
nerede görmek istiyorum?” sorusunun cevab›n› “ÇEKAP” Merkezi’ndeki uzmanlarla birlikte arayacaklard›r.

Modelin Sa¤layaca¤› Yararlar

• Kariyer planlamada; özel sektörün, STK’lar›n, yerel medyan›n, meslek kurulufllar›n›n, kurum ve kuruluflla-
r›n iflbirli¤i içinde kat›lmas›yla ve ortak ak›l gerçekleflecektir.

• Ço¤unlukla da¤›n›k ve tesadüfi olarak gerçeklefltirilen kariyer planlama çal›flmalar› kurumsallaflarak daha et-
kili ve verimli olarak sunulacakt›r.

• Ö¤rencilerin yak›n geleceklerine yönelik kayg›lar›, belirsizlikleri ve amaçs›zl›klar› en aza indirilerek kendi-
lerini daha güçlü ve güdülenmifl olarak hissetmeleri sa¤lanacakt›r.

• Meslek yüksekokullar›n›n fiziki ve befleri e¤itim ortam koflullar›, uygulama çal›flmalar› ve var olan durumla-
r› gözden geçirilerek stratejik bir anlay›flla iyileflmeler gerçeklefltirilecektir.

• Ö¤rencilerin yak›n gelecekteki meslekleri ve üst ö¤renimle ilgili fark›ndal›k düzeyleri yükseltilecek ve viz-
yon gelifltirmelerinde rehberlik edilecektir.

Sonuç
Araflt›rmam›zda, ÇMYO-‹‹PB ö¤rencilerinin kariyer planlamalar› ile ilgili olarak “ÇMYO’daki fiziksel yeter-

sizlikler, ö¤retim programlar›ndaki de¤ifliklikler, ö¤retim elemanlar›n›n nitelikleri, sosyal kültürel etkinliklerin az-
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l›¤›, staj uygulamalar›n›n verimsizli¤i, teknoloji kullan›m›ndaki sorunlar, ö¤rencilerin YGS s›nav›n› kazan›p oku-
malar› ile s›navs›z geçiflten yararlanarak okula al›n›fl biçimleri kariyer planlamalar›n› etkilemekte midir?” sorular›-
n›n cevab› aranm›fl, hipotezde ortaya konuldu¤u gibi ÇMYO ö¤rencilerinin kariyer planlamalar›n›, fiziksel ve be-
fleri e¤itim ortam›n›n koflullar›n›n ö¤rencilerin kariyer planlamalar›n› olumsuz olarak etkiledi¤i, ö¤rencilerin fizik-
sel ve befleri ortam› olumsuz olarak alg›lad›klar› istatistiksel analizle do¤rulanm›flt›r.

Araflt›rmada belirlenen sorunlara çözüm olarak; Tablo 4-10’daki birinci derecedeki öneriler ve “ÇEKAP” Mo-
deli, ÇMYO-‹‹PB özelinde ve genelde de ÇOMÜ’de bulunan MYO’larda uyguland›¤› takdirde ö¤rencilerin mes-
le¤e aidiyet duygular› geliflecek, gelece¤e kayg›yla bakmalar› azalacak ve kendilerine daha ak›lc› yön çizmeleri ger-
çekleflecektir. Bunun yan› s›ra baflta özel sektör, yerel yönetimler, kurumlar, meslek kurulufllar›, STK’lar ve med-
ya ifle koflulacak, ortak ak›l yarat›lacakt›r.
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Özet

Bu çal›flmada Uzak Do¤uda sürekli geliflmekte ve büyümekte olan Çin Halk Cumhuriyetinde e¤itimin genel
durumu, yüksekö¤retimde reform çal›flmalar›, deneyim ve yeni vizyonlar› hakk›nda genel bilgiler sunulmakta, bu-
nunla birlikte Çin’de e¤itim-ö¤retimin genel yap›s›, yüksekö¤retim sisteminin tarihi geliflimi, idari yap›s› ve Bo-
logna süreci ile ilgili çal›flmalara da yer verilmektedir. Buradan hareketle, Çin Halk Cumhuriyetinde siyaset (po-
licy) ve e¤itim sistemindeki reformlarla ilgili analizler yap›lm›fl, küresel faktörler olarak önde gelen ülkelerin yük-
sekö¤retim sistemleriyle Çin Halk Cumhuriyeti yüksekö¤retim sisteminin karfl›laflt›r›lmas› yap›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Çin, yüksekö¤retim’de reform, analiz, karfl›laflt›rmalar, politikalar.

Girifl
Günümüzde küresel ekonomi bafldöndürücü bir h›zla büyümekte ve geliflmektedir. Bu durumla paralel olarak,

bilimsel ve teknolojik çal›flmalar da h›zla geliflmekte ve küresel boyutta gözlemlenen rekabet, uluslararas› faktör-
ler ad›na heyecan verici boyutlara ulaflmaktad›r. Uluslararas› rekabetin söz konusu oldu¤u böylesi zorunlu koflul-
larda ülkelerin bilimsel yeterliliklerinin de uluslararar› rekabet aç›s›ndan de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bu an-
lamda en önemli belirleyici ölçüt olarak bilimsel altyap›n›n gelifltirilmesinde nitelikli insan kaynaklar› olgusunun
gün geçtikçe artan stratejik bir öneme sahip oldu¤unu görmekteyiz. Ayn› zamanda, insan kaynaklar›, uluslararas›
rekabet anlam›nda en önemli stratejik kaynak olmaktad›r. Bu nedenle, dünyadaki ülkeler, geliflmifllik düzeyine ba-
k›lmaks›z›n, yüksek kalitedeki bilim adamlar›n› ve en son bulufllar› yapan insanlar› yetifltirmeyi ülkeyi ça¤dafllaflt›r-
ma, kalk›nd›rma ve gelifltirmede önemli bir gösterge olarak tan›mlamaktad›rlar.

1978 y›l›ndan beri, Çin’de reform ve aç›kl›k siyaseti (policy) uygulanmas›ndan bu yana, Çin’deki ekonomi 32 y›l
boyunca devaml› büyüyüp dünyan›n ikinci büyük ekonomisi haline gelmifl ve dünyay› flafl›rtan bir baflar› elde edil-
mifltir. Çin’de gerçeklefltirilen bu baflar› bilim ve bilim adamlar›n›n çal›flmalar› ve katk›lar› ile do¤rudan ilgilidir. Çin
Cumhurbaflkan› Hu Jin-To, 13.07.2010 tarihinde Pekin’de yap›lan Çin E¤itim ‹flleri Toplant›s›nda flöyle demekte-
dir: “...E¤itim ise milletleri yeniden güçlendirmenin ve sosyal yap›y› gelifltirmenin temelidir. Ayn› zamanda ülke ve
halklar›n kalitesini artt›rmak, insanlar›n her yönden geliflmesini sa¤laman›n en temel yoldur ” ve “ülkeyi güçlendir-
mek için mutlaka e¤itimi de güçlendirmek laz›md›r”. Çin hükümeti ve halk flöyle düflünüyor: yeni dönemin flartla-
r› alt›nda, ekonomik geliflme ve sosyal refah› iyi ve h›zl› sa¤lamak için bilim ve teknolojinin de ilerlemesi ve çal›flan-
lar›n kalitesinin yükseltilmesini ve bürokratik ifllerin sadelefltirilmesini s›k›ca dayanak al›p, çok büyük nüfuslu bir ül-
keden, insan gücü zengin olan, güçlü bir ülkeye dönüflümünü sa¤lamak gerekir; böyle bir tarihi ilerleme süreci için-
de e¤itim, ülkenin ça¤dafllaflmas›n› sa¤lamak için bütün ifller içindeki yeri ve ifllevi bak›m›ndan, daha da ön plana ç›-
k›yor; zira e¤itimin geliflmesi ülkenin ekonomik ve sosyal ilerlemesine sa¤lanan flartlar ve desteklerle ayr›lmaz bir
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bütündür; ekonomik geliflme ve sosyal ilerleme, ülkenin ça¤dafllaflmas›n› sa¤lamak, her yöndeki düzeyin yükseltil-
mesi, günden güne bütün halklar›n kalitesinin yükseltilmesi, yüksek kalitede yarat›c› insanlar›n yetifltirilmesine da-
yanmaktad›r; e¤itimin, ça¤dafllaflmay› sa¤lamadaki ifllevi de günden güne büyümekte ve güçlenmektedir; özel ola-
rak yüksekö¤retim kurumlar›nda toplanan çok meflhur bilim insanlar›, üst düzey yetenekteki uzmanlar, çok önem-
li yarat›c› bilimsel sonuçlar elde etmekte, ülkenin sosyal geliflmesi ve halk›n yeni baflar›lara ulaflmas›nda önemli bir
katk›da bulunmaktad›rlar; e¤itim günden güne ekonomik geliflme ve sosyal ilerlemede her yönden en temel itici güc
ifllevi üstlenmektedir. Bunun için, Çin’in genel olarak ekonomik ve sosyal geliflmesinde e¤itimin de belli bir plan
dahilinde geliflmesine öncelik vermek, e¤itim harcamalar›n› garanti alt›na almak, ülkenin kamu zenginliklerini e¤i-
tim ve insan gücü zenginliklerine yeniden açma flart›na yeterli önceli¤i vermek, öncelikli olarak e¤itimi gelifltirmek
ve ülkenin insan gücü zenginli¤ini oluflturmak, ça¤dafllaflmay› teminde tüm ifllerle s›k›ca ba¤lant›land›r›p insan gü-
cü güçlü bir ülkeyi kurmak sistemini, iflleyifl biçimini, ve kurallar› oluflturmakla birlikte ülkenin h›zl› bir flekilde eko-
nomik ve sosyal geliflimi için kuvvetli bir itici güç de oluflturulmufltur. 

Çin dünyadaki nüfusu en çok olan ülkedir. Çin’deki Milli ‹statistik bürosunun 13.10.2010 tarihindeki en son
verilerine göre Çin’in k›tadaki nüfusu 1,340,004,033 kiflidir. Bu say› dünya nüfusunun (6,800,000,000) yaklafl›k
1/5’idir. Bu nedenle Çin’deki e¤itim dünyadaki e¤itim içinde önemli bir yer tutmaktad›r. Bu sebeple Çin’deki e¤i-
timin genel durumunun nas›l oldu¤u ve özellikle Çin’deki yüksekö¤retimin tarihi geliflimi ve mevcut durumu, Çin
ile baflka ülkelerin karfl›laflt›r›lmas› durumunda hangi farkl› özelliklerin oldu¤u, Çin’deki yüksekö¤retimde de son
y›llarda yürütülen reform çal›flmalar›n›n ve yeni vizyonlar›n neler oldu¤u, uluslararas› yüksekö¤retim çal›flmalar›n-
da ne gibi yeterliklerin oldu¤u, sorular›na bizlerin dikkat etmesi ve bu sorular›n cevab›n›n anlafl›lmas› gerekmek-
tedir.

Çin’de E¤itimin Genel Durumu
Say›sal Verilerle Çin’de E¤itim

2009 y›l›n›n resmi verilerine göre Çin’de hâlihaz›rda muhtelif türlerden toplam okul says› 550,000’den fazla-
d›r. 2008 y›l›ndaki okullu ö¤renci say›s› 320,990,000’dir. Ö¤retmen ve destek hizmeti veren personel say›s›
16,920,000’dir. E¤itim alan insanlar›n say›s› toplamda 337,910,000’dir. 1985 ve 2008 y›llar› aras›nda e¤itim alan-
lar›n oran› ülke nüfusunun %22.0 ila %29.6’s› aras›nda olmufltur. 

Çin Yüksekö¤retiminin Genel Durumu

Lisanüstü E¤itim

Günümüzde Çin’de 796 üniversite ve araflt›rma enstitülerinde lisansüstü düzeyinde e¤itim verilmektedir. Yük-
sek lisans ve doktora ö¤rencilerinin toplam yönetici ö¤retim üyesi say›s› 223,944 kiflidir (doktora 13,376, yüksek
lisans 171,796, her ikisinde görevli olan 38,772’dir.). Lisansüstü e¤itim gören toplam ö¤renci say›s› 1,404,942’dir
(246,319 doktora, 1,158,623 yüksek lisans). Hem çal›flan hem de lisansüstü e¤itim alan ö¤renci say›s› ise
394,300’dür. 

Yüksekö¤retim (Lisans, Önlisans)

2009 y›l›nda Çin’de genel lisans ö¤retimi yapan kurum say›s› 2,305’tir (üniversite düzeyinde 1,090, yüksekö¤-
retim kurumu düzeyinde 1,215 olmak üzere). Çal›flan kesime yönelik üniversite düzeyinde yüksekö¤retim yapan
kurum say›s› 384, özel sektörde yüksekö¤retim yapan resmi kurum say›s› 812’dir. 

Yüksekö¤retimde e¤itim gören ö¤renci say›s› toplam 21,446,600; çal›flan kesimden yüksek e¤itim alan ö¤ren-
ci say›s› 5,413,500’dür. Sanal ortamdan uzaktan yüksek e¤itim alan ö¤renci say›s› 4,172,700’dür. 

Yüksekö¤retim düzeyinde akademik ve idari birimlerde görevli eleman say›s› toplam 2,111,451’dir (üniversite
düzeyinde 1,512,099, yüksek okul düzeyinde 592,918, di¤erleri 6,434’tür.). Bunun içinde akademi üyesi ö¤retim
eleman› 1,295,248’dir. Çal›flan insanlara yönelik görev yapan ö¤retim eleman› say›s› 84,196’d›r. Özel sektörde gö-
revli ö¤retim eleman› say›s› ise 38.075’tir.

Ortaö¤retim

2009 y›l› verilerine göre Çin’de orta e¤itim yapan kurum say›s› 87,665 toplam görevli say›s› 7,083,647’dir (ö¤-
retmen 5,922,807).



S. Balc›, H. Wu

1869

‹lkö¤retim

Günümüzde Çin’deki ilkö¤retim okul say›s› 322,094 görevli say›s› 6,218,272 (ö¤retmen 5,667,481). Ö¤renci
say›s› 102,822,900’dür.

‹fl Okulu

Çin’de ifl okulu say›s› 72 bu okullardaki görevli say›s› 2,669 ö¤renci say›s› 9,200’dür.

1.2.6. Özel E¤itim Okullar›

Günümüzde Çin’de özel e¤itim veren okullar›n say›s› 1,672, görevli say›s› 47,466’d›r. Toplam ö¤renci say›s›
428,100 kiflidir.

Okul Öncesi E¤itim

Okul öncesi e¤itim veren kurumlar›n say›s› 138,209; görevli say›s› 1,570,756; ö¤renci say›s› 26,578.100’dür.

Çin’de E¤itim Sistemi

‹lkö¤retimde e¤itim süresi 5-6 y›ld›r (ortaokul-3 y›l, lise 2-3 y›l). Ziraat ortaokulu 2-3 y›l, meslek okullar›nda 3
y›ll›k e¤itim yap›l›r. Teknik okullarda 2-3 y›ll›k e¤itim yap›l›r. Uzman yetifltiren ortaokullar 3-4 y›l e¤itim vermek-
tedir (lise mezunlar› 2 y›l). Yetiflkinlere yönelik orta e¤itim okullar›n›n süresi 2-3 y›ld›r. Genellikle 4 y›ll›k, baz› dal-
larda 5 y›ll›k e¤itim yapan yüksek e¤itim üniversiteleri ve kolejler vard›r. Aç›k devre televizyon yay›nlar› ile (aç›k ö¤-
retim) yüksek e¤itim veren okullar›n e¤itim süresi 4-5 y›ld›r. ‹kinci ö¤retim ise 5-6 y›ld›r. D›flar›dan s›nav vererek
diploma alma imkân› da vard›r. Yüksek lisans ve doktora derecelerinde e¤itim süresi genellikle 2-3 y›ld›r. 

Çin’de Akademik Unvan Sistemi

1980 y›l›nda “Çin Halk Cumhuriyeti Akademik Unvan Alma Yönergesi” yürürlü¤e koyuldu. Çin’de akademik
unvan olarak lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç unvan derecesi vard›r. 1980’den bu yana 330,000;
doktora 2,730,000 yüksek lisans ve 18,270,000 lisans unvanlar› verilmifltir. Yine Çin günümüze kadar 37 ülke ile
yüksekö¤retim diplomas›n›n ve unvanlar›n›n denkli¤ini tan›ma için sözleflmeler imzalam›flt›r. 190’dan fazla ülke ve
bölgelerden gelen yabanc› ö¤rencilere çeflitli düzeylerde e¤itim ve unvanlar verilmifltir. 

Milliyetlerin E¤itimi

Çin Halk Cumhuriyeti 56 farkl› milliyetten oluflan birleflik bir ülkedir. Bu nedenle hükümet taraf›ndan her bir
milliyetin e¤itiminin ayn› düzeyde gelifltirilmesine önem verilmektedir. 2001 y›l›na kadar Çin’deki özerk bölge-
lerdeki ilkokul say›s› 100,000’i aflmaktad›r. Ortaokul say›s› 12,000’den fazlad›r. Çeflitli yüksekö¤retim kurumlar›-
n›n say›s› 150’ye yaklaflm›flt›r ve çeflitli okullardaki ö¤retmen say›s› 925.000’dir. Az›nl›k durumundaki milliyetlere
mensup ö¤rencilerin say›s› 18,524,900’dür. Bu rakam ise ülke çap›ndaki tüm ö¤renci say›s›n›n %7’sini teflkil et-
mektedir (bu ö¤rencilerin derslere kat›l›m oran› %98’dir). Tüm ülkedeki toplam 10,000’den fazla okulda 21 fark-
l› milliyetin dili ile (ve yaz›s›) ve Çince ile olmak üzere iki dilde e¤itim yap›lmaktad›r. Bu okullarda e¤itim gören
ö¤rencilerin say›s› 6 milyondan fazlad›r. Her y›l tercüme ve redaksiyon yapan az›nl›klara mensup milliyetlerin e¤i-
tim materyalleri 3,500’den fazlad›r ve toplamda 100 milyonu aflmaktad›r. 

Yabanc› Ö¤rencilere Yönelik E¤itim

Çin Halk Cumhuriyetinin kuruldu¤u dönemden bu güne kadar ülke d›fl›ndan gelen 1,690,000 yabanc› uyruk-
lu ö¤renci çeflitli e¤itim kurumlar›nda e¤itim görmüfltür. 2009 y›l›nda 190 ülke ve bölgeden 238,184 yabanc› uy-
ruklu ö¤renci gelmifl, 610 üniversitede ö¤renim görmüfltür. Bunlar›n içinden Çin hükümetinden burs alan ö¤ren-
ci say›s› da 18,245 olmufltur (lisans; 74,472, yüksek lisans; 14,227, doktora 4,751). 2020 y›l›na kadar ülke d›fl›ndan
500,000 yabanc› ö¤rencinin gelmesi planlanmaktad›r.

Çin’de E¤itimin Finansman›

Çin’deki e¤itim giderleri hükümet ve yerel yönetimler taraf›ndan e¤itim bakanl›¤›na ayr›lan bütçe, her provin-
ce ve özerk bölgenin hükümeti taraf›ndan e¤itim için ay›r›lan bütçesi ve di¤er bakanl›klar›n e¤itime ay›rm›fl olduk-
lar› bütçe ve kamudan gelen özel kaynaklardan (yard›m, ba¤›fl v.s.) oluflan gelirlerle karfl›lanmaktad›r. Bunlar›n
içinden sadece Çin Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 2010 y›l› için planlam›fl oldu¤u harcamalar›n miktar›
127,632,847,900 Yuand›r (19,635,823,000 USD). Bununla birlikte Çin Hükümeti Maliye Bakanl›¤›nca ayr›lan
ödenek 48,290,019,000 Yuand›r (7.429,233,700 USD). Bunun içinde Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 2011 y›l› e¤itim



Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

1870

harcamalar›na ayr›lan para ise 115,178,405,600 Yuand›r (17,719,755,000 USD). Bilimsel araflt›rmalara ayr›lan pa-
ra ise 2,484,662,500 Yuan ( 382.255.770 USD). 

Çin’de Yüksekö¤retimin Tarihi Geliflimi ve Mevcut Durumu
Çin’in E¤itim Tecrübesi 
Çin, 1949 y›l›nda Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluflundan bugüne, e¤itim ifllerine önem verip özellikle son

30 y›lda daha önemli ifller yap›p dünyadaki en büyük e¤itim sistemini kurup milyarlarca insan›n e¤itim alma hak-
k›n› sa¤lay›p, büyük bir baflar› elde etti. Böyle bir tarihi süreç içinde, Çin’de e¤itimi gelifltirme yasas›n› sürekli k›l-
ma ve köklü bir kavray›fl sonucunda afla¤›daki önemli bak›fl aç›lar› olufltu:

1) E¤itim ülke ve milletin geliflmesinin en temel faktörüdür. Hükümeti, e¤itimi gelifltirme ve yönetme görev-
lerini aç›klay›p, e¤itimi öncelikle gelifltirip e¤itim ve sosyo-ekonomik geliflme ars›ndaki dengeyi gelifltirerek,
ülkenin meseleleri içinde e¤itimin esasl›, öncelikli ve kapsay›c› yer ve fonksiyonlar›n› ortaya koymufltur. 

2) E¤itimin en temel amac› moral, bilim, sa¤l›k, estetik gibi her alanda ilerlemifl, çal›flan, nitelikli insanlar› ye-
tifltirmektedir. Bu sebeple, ö¤rencilerin sa¤l›kl› gelifltirilmesi için okul, her türlü ifllerin bafllang›c› ve ulafl›l-
d›¤› yer olmal›d›r. 

3) E¤itim faktörünün geliflmesini canland›rma gücü ise reform ve kap›lar›n aç›lmas›yla olur. Mutlaka bilimle-
rin miras b›rak›lmas› ve yenilefltirilmesi birlefltirilip, ça¤dafllaflt›r›lmal›, dünyadaki yeni geliflmeler takip edil-
meli ve gelecekteki ihtiyaca göre planlanmal›, e¤itim sistemi ve e¤itim-ö¤retim reformu kesintisiz olarak
derinlefltirilmelidir. 

4) E¤itim, halklar›n yaflamlar›n› iyilefltirmek ve sosyal ahengi sa¤lamakta önemli bir yoldur. Mutlaka insan› te-
mel alarak, e¤itimin eflit olmas›n› gelifltirip, halklar›n hukukuyla e¤itim alma haklar›n› sa¤lamal›d›r. 

5) E¤itim faktörünün geliflmesinin en önemli elementi ö¤retmendir. Bu nedenle, ö¤retmenler ve ö¤retim ele-
manlar›na dayanarak e¤itim kurallar›na sad›k kal›p, toplum içinde e¤itimcilere gereken de¤er verilmelidir. 

Çin Yüksekö¤retiminin Tarihi Geliflimi ve De¤iflimi
60 y›l boyunca Çin Halk Cumhuriyeti yüksekö¤retim bak›m›ndan büyük bir de¤iflim ve geliflim göstermifltir.

Söz konusu geliflim ile ilgili veriler Tablo 1-4’de görülmektedir.

Tablo 1: Çin yüksekö¤retim sisteminin geliflimi.

1949 1978 2009

Kurum say›s› 205 598 2,305
Çal›flan say›s› 46,000 518,000 2,111,500
Ö¤retim eleman› say›s› 16,100 206,300 1,295,200
Örgün yüksekö¤retimden mezun say›s› 116,500 856,300 21,446,600
Lisansüstü e¤itim alanlar›n say›s› 629 10,934 1,404,942
Yeni kay›t say›s› (lisans) 30,600 401,500 6,394,900
Yeni kay›t say›s› (lisansüstü) 242 10,708 510,953

Tablo 2: Ortaö¤retimden yüksekö¤retime devam (100,000).

1991 2000 2008

Ö¤rencilerin yüksekö¤retime devam 304 723 2,042

Tablo 3: Yüzdeler.

1991 1995 2000 2005 2009

Yüksekö¤retim kurumlar›na gidenlerin yüzdesi (%) 3.5 7.2 12.5 21.0 24.2
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Yukar›daki veriler Çin’de yüksekö¤retimin büyüklü¤ü, derecesi ve art› de¤erler bak›m›ndan çok geliflti¤ini gös-
termektedir.

Çin Halk Cumhuriyetindeki Yüksekö¤retim ve 
Baz› Ülkelerle Karfl›laflt›rmalar
Amerika’daki Yüksekö¤retimin Genel Durumu

Amerika’da üç çeflit yüksekö¤retim kurumu bulunmaktad›r (Tablo 5).
1) Community College, Technical College, Vocational or Technical Institute.
2) College (4 y›ll›k e¤itim)
3) Üniversiteler, Teknoloji Üniversiteleri,

Community College, College, University ve University of Technology’lerin akademik unvan verme yetkisi
vard›r. Amerika’daki yüksekö¤retim kurumlar› içerisinde resmi ve kar amac› gütmeyen özel yüksekö¤retim ku-
rumlar› bulunmakla birlikte, kar amaçl› kiflisel giriflim olarak aç›lm›fl özel üniversiteler de vard›r. Amerika’da kre-
dili ö¤retim yap›lmakta ve her ö¤retim döneminde 16-18 kredi al›narak 4 y›ll›k yüksekö¤retim sürecinde toplam
120 ila 128 kredi almak gerekmektedir. Amerika’da akademik unvanda 5 derece vard›r. 1) Önlisans aday›, 2) Li-
sans, 3) Yüksek lisans, 4) Doktora ve Ana dal akademik uzmanl›¤›. 

Amerika’da iki dönemli, üç dönemli ve yaz dönemi olmak üzere üç farkl› e¤itim yapma sistemi vard›r. 
Amerika’da üniversite girifl s›navlar› yoktur ve liselerden mezun olanlar›n %60’tan fazlas› üniversiteye gidebil-

mektedir. Amerika’da yüksekö¤retimin mali kaynaklar›n›n ço¤u hükümetin ay›rd›¤› bütçeden, ö¤rencilerden ge-
len harçlardan ve kurumun gelir getirici e¤itim faaliyetlerinden oluflmaktad›r.

Çin ve Amerika’daki Yüksekö¤retimin Karfl›laflt›r›lmas› 

Yukar›daki verilere göre Çin’de yüksekö¤retim kurumlar›n›n say›s›n›n Amerika’ya göre daha az oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Buna karfl›l›k Çin’de yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s› Amerika’dakinin çok üstündedir (Tablo 6).
2006 y›l›nda Amerika’da 51,000 doktora unvan› verilmifltir. Öte taraftan, Çin’de ayn› y›l verilen doktora unvan›
say›s› 49,000 olmufltur. 2007 y›l›nda Çin’deki ‘doktora unvanl› insan say›s› sürekli artm›fl 50,000’in üzerine ç›km›fl-
t›r. 2008 y›l›nda Çin’de doktora unvanl› insan say›s› devaml› art›fl göstererek Amerika’y› geçmifl, söz konusu y›lda
Çin dünyada en fazla doktora unvan› veren ülke olmufltur. 2009 y›l› verilerine göre Çin’de mezun olan doktora
ö¤rencisi say›s› 48,658 olmufl, yeni kay›t olmufl doktora ö¤rencisi say›s› da ayn› y›l 61,911 olmufltur. Hali haz›rda
yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤renim gören doktora ö¤rencisi say›s› 246,319’dur. Genel bir bak›fl aç›s›na göre
dünyadaki en iyi yüksekö¤retim sistemi Amerika’da bulunmaktad›r. Günümüzde “Nobel Ödülü” alanlar›n %70’i
Amerika’da çal›flmaktad›r. 2001 y›l›ndaki bir araflt›rmaya göre dünya ölçe¤inde yaz›lm›fl bilimsel- teknolojik ma-
kalelerin %30’u ve genel olarak bilim dünyas›nda en çok kullan›lan makalelerin %44’ü Amerika’n›n yüksekö¤re-

Tablo 4: Ö¤retim eleman› ve ö¤renci oran›.

1993 1995 2000 2005 2008

Ö¤retim eleman› bafl›na düflen ö¤renci say›s› 8.00 9.83 16.30 16.85 17.23

Tablo 5: ABD'de yüksekö¤retim.

2 y›ll›k 4 y›ll›k Devlet Özel Toplam
T=D+Ö T=D+Ö (D) (Ö)

Kurum say›s› 1,677=1,032+645 2,675=653+2,022 1,685 2,667 4,352
Ö¤renci S, (TZ) 3,248,723 9,474,559 8,530,344 4,192,438 12,722,782
Ö¤renci S, (YZ) 4,272,683 3,432,246 6,280,298 1,424,631 7,704,929
Ö¤renci S, (TZ+YZ) 7,521,406 12,906,305 14,810,642 5,617,069 20,427,711
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tim kurullar›ndaki bilim adamlar›nca kaleme al›nm›flt›r. Amerika’daki yüksekö¤retim alan insan nüfusu di¤er ül-
kelere oranla oldukça yüksektir. Çin Sosyal Bilimler Akademisinin yay›nlad›¤› rapora göre Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin bu alandaki rekabet gücü son 20 y›lda ivme kazanm›fl, 1990 y›l›nda dünya s›ralamas›nda 73. s›radan 17. s›ra-
ya kadar yükselmifltir. 2050 y›l›nda da Amerika’dan sonra 2. güçlü ülke olaca¤› yönünde yorumlar yap›lmaktad›r. 

Japonya’da Yüksekö¤retimin Genel Durumu
Japonya’da toplam 1,200’den fazla yüksekö¤retim kurumu vard›r. Yüksekö¤retim Kurumlar›ndaki ö¤rencile-

rin say›s› 3,000,000’dur. Yüksekö¤retim sisteminde iki türlü okul vard›r. Birisi uygulamal› bilimlerdir, di¤eri üni-
versitelerdir ve bu kurumlarda lisans, yüksek lisans ve doktora olmak üzere üç derece verilmektedir. Üniversiteler
içinde devlet üniversitesi, kamu üniversitesi ve özel üniversiteler olmak üzere 3 tür üniversite vard›r. Bunlar›n tü-
mü resmi olarak devlet taraf›ndan denetlenmektedirler. Bu üniversiteler 4 y›ll›k lisans e¤itimi (124 kredili) veren-
ler -t›p ve benzeri bölümlerde 188 krediye ç›kmaktad›r- ve 2-3 y›ll›k lisansüstü, 2 y›ll›k yüksek lisans ve 3 y›ll›k
doktora e¤itimi verenler olarak çeflitlenmektedir. 

Rusya’daki Yüksekö¤retimin Genel Durumu
1992 y›l›ndan önce Rusya’n›n üniversitelerinin ço¤u devlet üniversitesiydi. Çok az üniversite özel üniversitey-

di. 1992 y›l›ndan sonra Rusya’n›n e¤itim sisteminde devlet üniversitelerinin yan›nda özel üniversiteler de yer al-
maya bafllam›flt›r. 10 y›l sonra ise üniversite say›s› toplam 1,327’ye ulaflm›flt›r. Bunlar aras›nda devlet Yüksekö¤re-
tim kurumlar›n›n say›s› 560’tan fazla, özel üniversitelerin ise 700’den fazla olmufltur. Yüksekö¤retim Kurumlar›n-
da ö¤retim sistemi eski ve yeni sistem olarak birlikte yürütümektedir. 

3.4.1. Eski E¤itim Sistemi

Eski e¤itim sisteminde Yüksekö¤retimin süresi 5-5.5 y›ld›r. Mezun olanlar yüksekö¤retim diplomas› alabil-
mektedirler. Ayn› zamanda elektrik ve inflaat mühendisi, ekonomi mühendisi ve ziraat mühendisi ünvanlar›n› al-
maktad›rlar. Bu diplomalar› ald›ktan sonra 3-4 y›ll›k ö¤renimin ard›ndan bir tez savunmas› yap›p “magister” ün-
van› da alabilmektedirler. Magister’den sonra 5-10 y›l araflt›rma yaparak belli bir bilim dal›nda yöneticilik yapan-
lar doktora savunmas›ndan sonra doktora ünvan› alabilmektedir.

Yeni E¤itim Sistemi

20. yüzy›l›n bafllar›nda Sovyetler Birli¤i’nin ekonomik durumu kötüleflmeye bafllad›¤›nda ücretli ö¤renci kabul
ederek ekonomik flartlar›n iyilefltirme yoluna gidilmesiyle yeni ö¤retim sistemine geçilmeye bafllanm›flt›r. Yeni
Yüksekö¤retim sisteminde ve lisans üstü e¤itimde 4 aflamal› bir süreç söz konusudur.

1) Önlisans E¤itimi: Bu e¤itime dahil olanlar 2 y›l temel bilimsel e¤itim ald›ktan sonra önlisans e¤itimi diplo-
mas› alarak herhangi bir ifl bulabilmekte ve isterlerse sürekli e¤itim de alabilmektedirler.

2) Lisans E¤itimi: Önceki önlisans e¤itimine ek olarak 2 y›l daha sistemli, uygulamal› 2+2 toplam 4 y›l bilim-
sel e¤itim yapt›ktan sonra ö¤renciler lisans diplomas› alabilmektedir ve ayn› zamanda lisans ünvan› da ala-
bilmektedirler.

3) Yüksek Lisans E¤itimi: Yüksekö¤retim Kurumlar› e¤itim-ö¤retim planlamas› ile temel Yüksekö¤retimden
sonra ö¤rencilere 2 y›ll›k daha uygulamal› bilimsel e¤itim verilerek 4 (2+2) + 2 y›ll›k olmak üzere toplam 6
y›l e¤itim yapt›r›p yüksek e¤itim diplomas› verilmektedir. Ayr›ca, isteyen ö¤renciler “magister” tezini de sa-
vunabilmektedir.

4) Yüksek lisansüstü e¤itim ise önceki eski ö¤retim sistemiyle ayn›d›r.

Tablo 6: Karfl›laflt›r›lmalar.

Çin Amerika

Yüksekö¤retim kurumu say›s› 3,501 4,352
Ö¤renci say›s› (örgün) 21,446,600 12,722,782
Yetiflkin ö¤renci say›s› 5,413,500 8,051,775
Web üzerinden yüksekö¤retim 4,172,700 Verilere ulafl›lamad›
Doktora unvan› verebilen yüksekö¤retim kurumlar› say›s› 310 253
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Çin’de E¤itim Sisteminde Reform Çal›flmalar› ve Geliflmeler
Son 30 y›ldan bu yana Çin’de e¤itim reformu sürdürülmüfl, bu reformla birlikte bilim insanlar›n› yetifltirme tarz-

lar› yenilenmifl, e¤itim sistemi reformu ve e¤itim yönetimi sistemi derinlefltirilip, uluslararas› ölçeklerde e¤itim ifl-
birli¤ine gidilerek her türlü e¤itim mübadelesi güçlendirilmifl, e¤itimin geliflmesini ve yeniden üretme sistemlerini
engelleyici olgular ortadan kald›r›lm›flt›r. Tüm bu geliflmelerle Çin’deki e¤itim sisteminin, Çin’deki ekonomik sis-
temin ve sosyal refah›n oluflmas›n› ve bilimsel geliflmeye uygun hale gelmesini, hareketli, verimli ve daha aç›k olma-
s›n› sa¤layacak yeni bir sistem kurulmufltur. Çin’de e¤itimin kalitesine önem verilip, e¤itimin kalitesine odaklan›l›p
bu bak›fl aç›s› tüm bireylere kazand›r›lm›fl, benimsetilmifl, yüksekö¤retimin kalitesiyle bu bireyleri yönlendiren ida-
ri ve ifl sistemleri kurulmufltur. Bundan baflka, e¤itimin çap› ve kalitesinin tek vücut olarak e¤itimin içeri¤inin gelifl-
tirilmesine önem verilip okullar›n özelli¤inin olmas› ve yüksek düzeyde e¤itimin yap›lmas› öngörülmektedir.

Reformun Yüksekö¤retim üzerindeki Sonuçlar› 
1. Okullaflma sistemi bak›m›ndan: Hükümet taraf›ndan sadece hükümetin okul açma sistemi de¤ifltirilerek, re-

formla özelleflmenin önü aç›larak çok yönlü, çok amaçl› okullar›n da aç›lmas›na imkan tan›nm›flt›r.
2. Mali Sistem Bak›m›ndan: Öncesinde sadece hükümet taraf›ndan ayr›lan bütçe varken, reformdan sonra hü-

kümetin maliyesinin önemli bir k›sm›n› ifade eden, çok yönlü bir flekilde e¤itim bütçesine gelir kayna¤›
oluflturuldu.

3. ‹dari sistemin reformu bak›m›ndan: Milli E¤itim Bakanl›¤› ve her province ve özerk bölgelerde üniversite-
leri birlikte kurup birlikte idare etme, ülke içinde ve d›fl›nda da iflbirli¤ine giderek birleflik e¤itim yapma,
üniversitelerin birleflmesiyle üniversitelerin bütünleflik bir örgüt bünyesinde, imece yöntemiyle çal›flma ve
her milliyet bakanl›¤›na ba¤l› üniversiteleri yerel hükümete verip idare ettirme hususunda reform yap›larak
çok etkili sonuçlar elde edilmifltir. Ayn› zamanda merkezi Devlet E¤itim Bakanl›¤› ve yerel hükümet e¤i-
tim yönetim bürosu aras›nda bütünü düflünerek planlanmas› yap›lm›flt›r. 

4. Yüksekö¤retim kurumlar›na girifl s›nav›n›n reformu bak›m›ndan: Girifl s›navlar› 3 + X olacak flekilde yap›l-
makta olup internet üzerinden ö¤renci al›m› de gerçeklefltirilmektedir. 

5. Kurum içi idari sistem bak›m›ndan ›slah çal›flmalar› daha da derinlefltirilmekle birlikte yüksekö¤retim ku-
rumlar›ndaki uygulamalar›n toplumsal ihtiyaçlara göre yürütülmesi ve otokontrol sistemi dâhilinde özerk-
li¤in güçlendirilmesi yoluna gidilmifltir.

6. Yüksekö¤retim sisteminde aç›lan bilim dallar›n›n niceliksel bak›mdan gelifltirilmesine bak›ld›¤›nda,
1993’ten önceki 813 farkl› bilim dal› say›s› 504 bilim dal›na say›na indirilmifl, 1998 y›l›nda bu say› 249’a ka-
dar düflürülmüfltür. Böylelikle kalitenin artt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. 

7. Ö¤retim reformu bak›m›ndan bak›ld›¤›nda öncelikle e¤itimin kalitesinin yükseltilmesi, uygulamalar›n 21.
yüzy›la ait ça¤dafl bir yap›ya dönüfltürülmesi ad›na, yeni ö¤retim içindeki müfredat›n içeriklerinin daha da
derinlefltirilmesi yoluna gidilmifltir. Uluslararas› arenada ilerleme tecrübeleri edinip, yeni ö¤retim flekilleri
kullan›larak temel bilim dallar›nda araflt›rmac› yetifltirmek üzere birçok merkezler kurulmufltur. Ayn› za-
manda e¤itim-ö¤retimin kalitesini denetleme sistemi de kurulmufltur.

Çin’de E¤itim Reformunu H›zland›r›c› ve Kaliteyi Yükseltici Çal›flmalar
“21. Yüzy›la Ait E¤itimi Yeniden Canland›rma Eylem Plan›” Yap›lmas› ve Sürdürülmesi.

1999 y›l›nda bu eylem plan› bafllat›lm›fl ve özellikle yüksek derecedeki yeni hedefler do¤rultusunda üstün nite-
likli bilim insanlar› yetifltirilip Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n ülke ad›na kurulmas›nda aktif rol oynanm›flt›r.

“211 Projesi”nin Gerçeklefltirilmesi

Bu proje kapsam›nda 1996 y›l›ndan bu yana yüksekö¤retim kurumlar›na önem verilip dünyadaki en ilerlemifl
üniversiteleri ve önemli bilim dallar›n› kurmak hedeflenmifltir ve bu hedefler uygulamaya konulmufltur.

Bu projenin amac› ise, 21. yüzy›lda yaklafl›k 100 üniversiteyi ve bir çok önemli bilim dallar›n› dünya düzeyin-
de kurma projesidir.

“985 Projesi” 

1998 y›l›ndan sonra 39 üniversiteye önemli ölçüde destek verip dünyan›n birinci derecedeki yüksek düzey üni-
versitelerini kurma projesidir.
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“Çan-Can Bilim Adam› Motivasyon Projesi”

1998-2006 y›llar›nda 97 yüksekö¤retim kurumundan 799 özel profesör, 308 raportör profesör davet edilmifl-
tir. 14 baflar›l› bilim adam›na da ödül verilmifltir.

“Yeni Yüzy›la Geçiflte Baflar›l› Bilim Adamlar› Yetifltirme Projesi” 

1997 y›l›ndan beri yürütülen befleri ve sosyal bilimler dal›nda 45 yafl›ndan genç, baflar›l› bilim adamlar›n› ye-
tifltirme projesidir.

“Bahar Projesi”

Ülke d›fl›nda ö¤renim gören veya görevli olan bilim adamlar›n›n ülkeye davet edilerek bilimsel çal›flmalar›n›
sürdürmeleri ve her türlü deste¤in sa¤lanmas› projesi.

Bu projelerin devreye sokulmas› neticesinde Çin’deki yüksekö¤retimin düzeyi yükselmifl, dünya klasman›nda
üst seviyelere eriflmifltir. Mesela, Çin’deki Pekin Üniversitesi, Çin-Hua Üniversitesi ve Fu-Dan Üniversitelerinin
dünya s›ralamalar› Tablo 7’de verilmifltir.

‘S›ralama metodu ayn› kalmas›na ra¤men, 2004 y›l›nda Çin’in ilk 500 üniversitesinden 16’s› s›ralamaya girmifl-
ken 2010 y›l›nda bu rakam iki kat›ndan daha fazla artarak 34’e yükselmifltir' fleklinde Chaina Daily gazetesinde
‘Shangai Jiao Tong’ üniversitesinin ifadesi yer alm›flt›r.

Çin’deki E¤itimin Gelece¤i
2010 y›l›nda Çin’de “Ülkenin Orta ve Uzun Vadede E¤itim Reformu ve Geliflme Plan›n›n Ana Hatlar›” (2010-

2020) belirlendi. Bu planlamaya göre gelecek 10 y›ldaki e¤itimin reform ve geliflme durumu flöyle olacakt›r: 

1. Çin’in gelecekteki yüksekö¤retiminin bafll›ca staratejik amac› yüksekö¤retimde baflta gelen ülkelerden biri
olmakt›r. 

2. Reform ve yeni bir ak›m oluflturman›n motor gücü ile e¤itimi güçlü bir flekilde gelifltirmektir.

a) Yüksekö¤retim kurumlar›na girifl s›navlar› sistemindeki reformu derinlefltirip kurumlar›n çeflitleri ile
girifl s›navlar› yapmaya bafllay›p çeflitli flekillerde ö¤renci kay›tlar› yapma mekanizmalar› kurmak.

b) Yüksekö¤retim kurumu açma sistemlerinde reformlar yap›p e¤itimi ‘kamu refah› ilkesi’ni muhafaza et-
mek kayd›yla kar amac› gütmeyen özel yüksekö¤retim kurumlar›n› ilerleterek, hükümet taraf›ndan te-
mel al›nan, e¤itime sosyal katk›yla okullar›n sahiplenilmesini sa¤layan, yüksekö¤retimin okul açma sis-
temini çok yönlü bir flekilde oluflturan, yüksekö¤retim kurumlar› kurma flekilleri çeflitli olan, hareketli
ve canl› bir yüksekö¤retim sistemi oluflturmak.

c) Yönetim sistemindeki reformu derinlefltirerek “Ülke ve province yönetimlerinin iki katl› idare provin-
ce ile birlikte homojen bir yap›da idare etme ilkesini temel alma” sistemini iyilefltirip hükümetin pro-
vincelerdeki yönetimlerle güçbirli¤i hakk›n› geniflleterek, province’lerde yüksekö¤retim kurumlar›n›
hukuka uygun olarak açma haklar›n›n sa¤lan›p kendilerini gelifltirme imkan›n›n tan›nmas›, yüksekö¤re-
tim kurumlar›n› idare etme ve kontrol etme makanizmalar›n›n oluflturulmas› sa¤lanmaktad›r.

d) Kurum içi yönetim sisteminin reformu derinlefltirilerek kurulufllara iflleyifl itibariyle daha aç›k, daha ha-
reketli ve daha yarat›c› bir mekanizma ile yüksekö¤retim kurumlar› içinde onar›c› bir yap› oluflturul-
maktad›r.

Tablo 7: Çin’de baz› üniversitelerin dünya s›ralamas›.

Pekin Üniversitesi Çin-Hua Üniversitesi Fu-Dan Üniversitesi Klasman

2006 14 28 116 THES
2007 36 40 85 THES
2008 50 56 113 THES
2009 52 49 103 USNews
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e) Yönetim sisteminin içindeki e¤itim-ö¤retim reformlar›n› derinlefltirip sistemi toplumsal gereksinimlere
yönlendirmek, ö¤rencilerin yeteneklerinin gelifltirilmesini merkeze almak, bilim adamlar›n› yetifltirme
yöntemlerini yenilemek, bilim adamlar›n›n yeterlik s›namalar›n› yapacak çeflitli sistemleri gelifltirmekir

3. Yüksekö¤retimin kalitesini artt›rarak güçlü bir ülke olmak. 
4. Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n farkl›laflmas›n› sa¤lay›p, türlerine göre yönetim sistemlerini gerçeklefltirmek-

tedir.
5. Uluslararas› en ileri e¤itim kavramlar›n› ve deneyimlerini alarak uluslararas› bilim adamlar› yetifltirilmektedir.
6. E¤itime ayr›lan bütçeyi artt›r›p e¤itimin öncelikle geliflmesini sa¤lamaktad›r. 2012 y›l›nda e¤itimin maliyet

harcamalar›n›n ülkenin üretim hacminin %4’ü olmas› hedeflenmektedir. 2010 y›l›nda ülkenin milli geliri
39,798,300,000,000 Yuandir.( yaklafl›k 6,057,579,900,000 USD). Ülke milli gelirinin (GDP) %4’ü e¤itim
bütçesine ayr›ld›¤›nda Gayri Safi Milli Has›lan›n 242,303,200,000 USD olmas› beklenmektedir. Bu sonuç-
lar da bize Çin Hükümetinin e¤itim reformlar› ve e¤itimin ›slah› konusundaki azmini göstermektedir.

7. Çin’de e¤itim-ö¤retim reformunda yeni, yüksek bir dalga gerçeklefltirilmektedir. 2010 y›l›nda Çin Cum-
hurbaflkanl›¤› taraf›ndan “Ülkenin e¤itim sisteminde reform denemesi yapma duyurusu” tüm ülkeye tebli¤
edilerek Çin’deki e¤itim reformu yeniden bafllat›lm›flt›r. 
1) Bilim insanlar›n›n yetifltirilmesi sisteminde ve metodunda reform yap›p yüksekö¤retimin bilim insanla-

r›n›n yetifltirilme kalitesini yükseltmek,
2) Yüksekö¤retimin yönetim flekillerinde de reform yap›p ça¤dafl bir üniversite sistemini kurmak,
3) Toplumsal ve ekonomik geliflim gereksinimlerine paralel olarak yüksekö¤retim kurumlar›n›n kurulma

usullerinde reform yapmak.

Sonuç
Yüksekö¤retimin geliflmesi bak›m›ndan Çin yüksek bir baflar› elde etmifltir. Çin’deki e¤itim prensiplerinin, e¤i-

tim politikalar›n›n (policy), e¤itim reformunun, uluslararas› düzeyde muhakkak pozitif anlamlar› vard›r. Özellik-
le, Çin gibi nüfusu bu denli büyük bir ülkede e¤itimin büyüklü¤ü, e¤itimin kalitesi, e¤itimin derecesi, e¤itimin ge-
tirisi bu yönlerden h›zl› bir flekilde geliflip büyük bir e¤itim ülkesinden güçlü bir e¤itim ülkesine dönüflmüfl ve nüfusu
çok büyük bir ülkeden insan kaynaklar› bak›m›ndan çok daha güçlü bir ülke olmak gibi tarihi bir de¤iflim süreci-
ne girilmifltir. Böyle bir de¤iflimin geçifl süreci ortas›nda Çin, bir tak›m de¤erli e¤itim reformlar› ve vizyonlar› al›p
dünyadaki klasmanlarda birinci derecede özellikli olan bilim dallar› kurarak toplumun ve ekonominin geliflimine
uygun yüksek derecedeki bilim insanlar›n› yetifltirmek ve uluslararas› düzeyde geliflen deneyimleri benimseyip her
fleyi yeniden yap›land›racak bir ülkeyi oluflturmak bak›m›ndan baflar›l› uygulamalar› gerçeklefltirmektedir. Bundan
sonras›nda, Çin’deki tecrübelerin tan›t›lmas›, ülkelerin yüksekö¤retimdeki geliflmelerinin baflar› sonuçlar›n›n pay-
lafl›lmas›, ve e¤itim iflinin daha da gelifltirilmesi hedeflenmifltir. Umar›z, dünyadaki her ülkenin h›zla geliflmesinde
yüksekö¤retimin daha ifllevsel oldu¤unu görürüz; bunun böyle olmas›n› arzu ediyoruz.
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Özet

Günümüz e¤itim sisteminde ö¤rencilerin çözmesi gereken en önemli sorunu s›navlard›r. Türkiye’de yap›lan
bu s›navlarda genellikle sözel ve say›sal zeka türleri önem kazanmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalarda zeka türleri 8 s›-
n›fa ayr›lm›flt›r. Sözel zeka ve say›sal zeka da bu s›n›fland›rmada yer almaktad›r. Ancak yap›lan bu s›navlarda ve ve-
rilen e¤itim sisteminde di¤er alt› zeka türü göz ard› edilmektedir. Okullarda bu zeka tiplerinden sadece bir ya da
ikisi kullan›l›rsa zeka tipi bunun d›fl›nda kalan ö¤rencilerin yetenekleri ikinci plana itilecektir. Ö¤rencilerin potan-
siyellerini aç›¤a ç›karmak için di¤er zeka türlerine de önem verilmeli ve e¤itim sistemi bu alanda düzenlenmelidir.
Bu ba¤lamda yap›lan bu araflt›rma ile K›rklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda e¤itim gö-
ren ö¤rencilerin zeka türleri incelenmifl ve zeka envanteri oluflturularak okuduklar› program ile ne oranda iliflkili
olduklar› belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Çoklu zeka, zeka envanteri, sözel zeka, say›sal zeka.

Girifl
Gardner taraf›ndan 1983 y›l›nda ortaya konan çoklu zeka kuram›na göre, insan zekas› tek bir faktörle aç›kla-

namayacak kadar çok say›da yetene¤in bilefliminden oluflmaktad›r. Bireylerin sahip oldu¤u bu yetenekleri “Zeka
alanlar›” olarak tan›mlayan Gardner’e göre, 8 farkl› zeka alan› bulunmaktad›r. Bu yüzden her bireyin ö¤renme
performans› de¤ifliklik gösterir. Ö¤rencinin pasif ve ö¤retmenin aktif oldu¤u bir ö¤retim anlay›fl› yerine ça¤dafl ö¤-
retim yöntem ve tekniklerinin etkin bir flekilde kullan›ld›¤›, ö¤retimin ö¤rencilerin ihtiyac›na ve ön bilgilerine gö-
re düzenlendi¤i, ö¤rencinin ö¤retim sürecine aktif olarak kat›ld›¤›, ö¤renmede sorumluluk ald›¤›, fikirlerini pay-
laflma ve yap›land›rma f›rsat› buldu¤u ö¤renci merkezli ö¤retim anlay›fl› ön plana ç›kmaktad›r. Ö¤renci merkezli
ö¤retim anlay›fl›n› ön plana ç›karan yaklafl›mlardan biri de Çoklu Zekâ Kuram›d›r. Çoklu zeka kuram›na göre, ö¤-
rencilerin farkl› zekâ alanlar›na sahip olduklar› bilinmektedir. Farkl› zeka alanlar› ö¤rencinin bir konuyu ö¤ren-
mesinde önemli yer tutar (Kutluca ve ark., 2009). Bu yüzden bir bireyin ö¤retim yaflant›s›nda farkl› zeka alanlar›
göz önüne al›narak buna göre ö¤retim yöntemleri gelifltirilmelidir.

Zeka Nedir?
Howard Gardner’›n 1983 y›l›nda “Düflünüfl Biçimi: Çoklu Zeka Kuram›” adl› eserinde ortaya koydu¤u “Çok-

lu Zeka Kuram›”, zekan›n sadece dil ve matematik zekas›n› hesaba katan klasik zeka testi ve zeka tan›mlamas›n› ta-
rihe kar›flt›rm›flt›r. Gardner, zekan›n iki de¤il yedi yönü oldu¤unu savunmufltur. Böylece sadece matematikte ve
dilde baflar›l› olanlar de¤il, müzikte, sporda, dansta, iletiflimde, do¤ada, resimde kendini gösterenlerin ve kendini
iyi tan›yanlar›n da zeki oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r (Demirel, 2004).

Çoklu Zekâ Kuram›na Göre Meslek Yüksekokulu
Ö¤rencilerinin ‹ncelenmesi

‹smail Yüce
K›rklareli Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi Bölümü, K›rklareli, Türkiye
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‹lk zeka testine 1904 y›l›nda, Frans›z psikolog Alfred Binet ve bir grup arkadafl›n›n çal›flmalar› ile baflland›. Bu
testler daha sonra gelifltirilerek IQ testleri ad› ile an›lmaya baflland›. Zekaya iliflkin olarak gelifltirilen geleneksel
yap›daki bu anlay›fl ve “IQ tarz› düflünme” sonucu, insanlar genel olarak ikiye ayr›ld›: zeki olanlar ve zeki olma-
yanlar. Ancak Gardner’›n çoklu zeka teorisi bu anlay›fla karfl› ç›km›fl ve insan zekas›n›n ve yeteneklerinin çeflitli ola-
bilece¤i ve gelifltirilebilece¤i tezini savunarak çoklu zeka teoremini ortaya atm›flt›r (Saban, 2002).

Zeka Alanlar› ve Özellikleri
Sözel - Dilsel Zeka

Sözel-dilsel zeka, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve seslerle düflünme, dildeki kompleks anlamla-
r› kavrayabilme, insanlar› ikna edebilme, dildeki farkl› yap›lar› fark edebilme, yeni yap›lar oluflturabilme, farkl› dil-
sel kal›plarla ilgilenme becerisidir (Yavuz, 2004). Bu zeka türüne ayn› zamanda okuma, yazma ve konuflma zekas›
da denebilir. Bu zeka türü geliflmifl kifliler kelimeleri etkili ve ak›ll›ca kullanma yetene¤ine sahiptirler. Hikaye, f›k-
ra, masal anlatma gibi becerileri yüksek olurlar ve güçlü haf›zalar› vard›r. Kelime oyunlar›n› ve kitap okumay› se-
verler. Bu kifliler ayn› zamanda iyi bir taklit yetene¤ine de sahiptirler. En iyi ö¤renme yollar›; yazarak, okuyarak,
kelime oyunlar›yla, görüflme ve tart›flmalarla ve dinleme materyalleriyle gerçekleflir. Bu kiflilerin baflar›l› olabile-
cekleri meslekler aras›nda edebiyat, fliir, arflivcilik, hatiplik, hukuk ve siyaset gelir (Saban, 2002).

Mant›ksal - Matematiksel Zeka

Matematiksel-mant›ksal zeka, say›larla çal›flma, muhakeme etme, tümevar›m ve tümdengelim teknikleri ile dü-
flünebilme, soyut ve sembolik problemleri çözebilme, kavramlar, düflünceler ve fikirler aras› kompleks iliflkileri al-
g›layabilme becerisidir (Yavuz, 2004). Mant›ksal-matematiksel zekas› güçlü olan bir kifli; Olaylar›n oluflumu ve ifl-
leyifli hakk›nda çok soru sorar. Say›larla çal›flmay› ve hesaplama yapmay›, mant›ksal bulmacalar› çözmeyi, satranç
veya dama gibi çeflitli stratejik oyunlar› oynamay›, nesneleri kategorilere ay›rmay› veya olaylar› belli bir mant›ksal
iliflki içinde düzenlemeyi çok sever. Bu zekas› geliflmifl bireylerin en iyi ö¤renme yollar›; Ak›l yürüterek, soyut mo-
delleri tasarlayarak, say›larla düflünerek, iliflkileri ve ba¤lant›lar› kurgulatarak ö¤renmedir. Çal›flma alanlar› olarak
muhasebe, matematik, mühendislik bilimleri, istatistik, bilgisayar, ekonomi örnek olarak verilebilir (Büyükalan
Filiz, 2003). 

Görsel - Uzamsal Zeka

Bu zeka türünde üç boyutlu bir nesnenin flekil ve görüntüsünü hayal edebilme ya da bir baflka deyiflle, dünya-
y› do¤ru alg›lama ve alg›lama üzerine gördüklerini yans›tabilme yetene¤idir (Demirel, 2004). Burada, nesneyi gör-
meden zihinde canland›rma ve ayr›nt›lar› görebilme söz konusudur (fiahin ve Çakar). Bu zeka alan›na sahip birey-
ler d›fl dünyadan edindikleri izlenimleri bir mimar ya da bir ressam gibi dekore ederek de¤iflik yeni durumlar ve-
ya flekiller yaratabilirler. Görsel-uzamsal zekas› güçlü olan bir kifli; Renklere karfl› çok hassas ve duyarl›d›r, harita-
lar›, çizelgeleri, diyagramlar› veya tablolar› sadece düz metinden oluflan yaz›l› materyallere k›yasla daha kolay okur
ve anlar. En iyi ö¤renme yollar› zihinsel resimler oluflturarak, çizerek, desen oluflturarak, imgeleri düzenleyerek ve
hayal ederek ö¤renmedir. Bu zeka türü geliflmifl bireyler ressam, artist, foto¤rafç›, mühendis, kameraman, mimar,
heykelt›rafl, tasar›mc› gibi meslek dallar›nda daha baflar›l› olabilirler (Hoflgörür ve Katranc›, 2007). 

Kiflisel - ‹çsel Zeka

Bir kiflinin kendisini tan›mas› ve kendisi hakk›nda sahip oldu¤u bu bilgi ve anlay›fl ile çevresinde uyumlu dav-
ran›fllar sergilemesi yetene¤idir. Bu kifliler özgürlü¤üne düflkündürler, bireysel çal›flmaktan daha çok zevk al›rlar.
Kendisi hakk›nda düflünürler, hayattaki baflar›lar›ndan ve baflar›s›zl›klar›ndan ders almas›n› bilirler. Bu zeka türü
yüksek olan kifliler psikolog, yazar, sosyal hizmet uzman›, dini lider, sanatç› gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler
(Saban, 2002).

Bedensel - Kinestetik Zeka

Bedensel zeka alan›, bir bireyin bir problemi çözmek, bir model infla etmek veya bir ürün meydana getirmek
için vücudunun belli organlar›n› kullanabilme kapasitesidir (Saban, 2002). Di¤er bir deyiflle hareketlerle, jest ve
mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir. Bir ve-
ya birden çok sporla u¤rafl›r, uzun süre hareketsiz oturamazlar (Büyükalan Filiz, 2003). Bu kifliler en iyi yaparak-
yaflayarak, hareket ederek ve ilk elden tecrübe ederek ö¤renirler. Bu zeka türü geliflmifl bireyler; dans, heykelt›rafl,
teknik direktör, aktör, cerrahl›k gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler (Saban, 2002).
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Do¤ac› - Varoluflçu Zeka

Gardnerin 1995’te ortaya att›¤› sekizinci zeka türüdür. Bu zekaya sahip olanlar, do¤al kaynaklara ve sa¤l›kl› bir
çevreye ilgi duyarlar, flora ve faunay› tan›rlar (Demirel, 2004). Bu zekas› geliflmifl kifliler araflt›rma yapmay› sever.
Do¤adaki canl›lar› incelemekten hofllan›r. ‹nsan›n varoluflunun nedenlerini ve kendi varoluflunu düflünür. Do¤a-
daki hemen her canl›n›n yaflam›na ilgi duyarlar. Bu zekas› yüksek kifliler; zooloji, botanik, biyoloji, jeoloji, mete-
oroloji, arkeoloji, çiçekçilik gibi alanlarda baflar›l› olabilirler (Saban, 2002).

Sosyal - Bireyler Aras› Zeka

Sosyal zeka, bir insan›n bir ö¤retmen, bir terapist ya da bir pazarlamac› gibi çevresindeki insanlar›n duygula-
r›n› isteklerini ve ihtiyaçlar›n› anlama, ay›rt etme ve karfl›lama kapasitesidir. Sosyal zekas› güçlü olan kimselerin bir
grup içersinde grup üyeleriyle iflbirli¤i yapma, onlarla uyumu içinde çal›flma ve bu kiflilerle etkili olarak sözlü ve
sözsüz iletiflim kurma gibi yetenekleri söz konusudur. Bu zekas› geliflmifl kifliler; psikoloji, rehberlik, ö¤retmenlik,
siyaset gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler (Saban, 2002).

Müziksel - Ritmik Zeka

Kiflinin bir besteci, bir müzisyen ya da bir flark›c› gibi müzik formlar›n› alg›lamas›, ay›rt etmesi ve ifade etme-
si kabiliyetidir. Müziksel zekas› güçlü olan insanlar, sadece müziksel eserleri kolayl›kla hat›rlamazlar, ayn› zaman-
da olaylar›n oluflumunu ve iflleyiflini müziksel bir dille düflünmeye, yorumlamaya ve ifade etmeye çabalarlar. Bu ze-
kas› geliflmifl kifliler; müzik, müzik elefltirmenli¤i, bestecilik, orkestra flefli¤i gibi alanlarda baflar›yla çal›flabilirler
(Saban, 2002).

Yöntem
Bu araflt›rman›n evrenini K›rklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda e¤itim gören, bi-

rinci ve ikinci s›n›fta çeflitli bölümlerden rastgele seçilmifl 207 ö¤renci oluflturmaktad›r. Betimsel nitelikte bir arafl-
t›rmad›r. Veri toplama arac› olarak Armstrong (1999) taraf›ndan gelifltirilen ve Saban (2002) taraf›ndan çevirisi ya-
p›lan “E¤itimciler ‹çin Çoklu Zeka Alanlar› Envanteri” kullan›lm›flt›r. Verilen cevaplar 5 ayr› kategoride de¤er-
lendirilmifltir. E¤er anket sorusu ö¤renciye hiç uygun de¤ilse 1 puan, çok az uygunsa 2 puan, k›smen uygunsa 3
puan, oldukça uygunsa 4 puan ve tamamen uygunsa 5 puan vermifltir. Ö¤rencinin her zeka türünden ald›¤› puan-
lar toplanarak hangi zeka tipinde kaç puan ald›¤› ortalama ile hesaplanm›flt›r. E¤er ö¤renci 1-1.4 aras› bir puan al-
d›ysa o zeka tipi geliflmemifl, 1.5-2.4 aras› bir de¤erdeyse az geliflmifl, 2.5-3.4 aras› de¤erdeyse orta seviyede gelifl-
mifl, 3.5-4.4 aras› bir puandaysa geliflmifl ve 4.5-5 aras› bir puan ald›ysa çok geliflmifl olarak s›n›fland›r›labilir (Tablo
1). Ayr›ca ö¤rencilere hangi bölümde okuduklar›, yafllar› ve cinsiyetleri sorulmufltur. Tablo 2’de ö¤rencilerin cin-
siyetlerine göre da¤›l›m› verilmifltir. Tablo 3’te test uygulanan ö¤rencilerin okuduklar› programlara göre da¤›l›m-
lar› verilmifltir.

Tablo 1: Al›nan ortalama puanlara göre zeka gelifliminin de¤erlendirilmesi.

Al›nan puan Seviye

1-1.4 aras› Geliflmemifl
1.4-2.4 aras› Az geliflmifl
2.5- 3.4 aras› Orta seviyede geliflmifl
3.5-4.4 aras› Geliflmifl
4.5-5 aras› Çok geliflmifl

Tablo 2: Ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre da¤›l›m›.

Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%)

K›z 110 53
Erkek 97 47
Toplam 207 100



‹. Yüce

1879

Bulgular ve Yorumlar
207 ö¤renci üzerinde uygulanan test sonuçlar› bu bölümde verilmektedir. Tablo 4’te ö¤rencilerin sahip oldu-

¤u zeka envanteri verilmifltir. Puanlama 1-5 aras›nda yap›lm›flt›r. 

Xort. =3.55
Standart sapma: 0.256
Varyasyon katsay›s›: %7.2
Tablodan görüldü¤ü üzere ö¤rencilerin sahip oldu¤u en yüksek zeka türü Görsel-uzamsal zeka ile Sosyal bi-

reyler aras› zeka türüdür. En düflük zeka türü ise Sözel-dilsel zekad›r. Tablo 5’te ise bölümlere göre zeka ortala-
malar› verilmifltir.

Görüldü¤ü üzere g›da bölümünde görsel-uzamsal zeka en yüksek, sözel-dilsel zeka ise en düflük de¤erdedir.
G›da bölümünün ders yükü kimyasal ve matematiksel ifllemlere dayal› oldu¤u için bu bölümü matematiksel-man-
t›ksal zeka türü daha çok ilgilendirmektedir ve bu zeka türü de yüksek gelmifltir. 

Tablo 3: Ö¤rencilerin bölümlerine göre da¤›l›m› verilmifltir.

Bölüm Frekans (f) Yüzde (%)

G›da teknolojisi 70 34
Tekstil teknolojisi 59 28
Elektrik 26 13
Mekatronik teknolojisi 13 6
Bilgisayar teknolojisi 24 12
‹nflaat teknolojisi 15 7
Toplam 207 100

Tablo 4: Ö¤rencilerin zeka türüne göre da¤›l›m›.

Zeka Tipleri X

Sözel-dilsel zeka 3.09
Mant›ksal-matematiksel zeka 3.55
Görsel-uzamsal zeka 3.86
Kiflisel-içsel zeka 3.55
Bedensel-kinestetik zeka 3.68
Do¤ac›-varoluflçu zeka 3.53
Sosyal–bireyler aras› zeka 3.82
Müziksel-ritmik zeka 3.29

Tablo 5: Bölümlere göre zeka da¤›l›m›.

Zeka Türü/Bölüm G›da Tekstil Elektrik Bilgisayar ‹nflaat Mekatronik

Sözel-dilsel zeka 3.16 3.12 2.85 3.42 3.13 2.92
Mant›ksal-matematiksel zeka 3.7 3.21 3.65 3.38 3.87 3.31
Görsel-uzamsal zeka 3.87 3.94 3.81 3.83 3.93 3.69
Kiflisel - içsel zeka 3.57 3.6 3.38 3.71 3.6 3.54
Bedensel- kinestetik zeka 3.77 3.52 3.65 3.67 4 3.38
Do¤ac› - varoluflçu zeka 3.47 3.47 3.81 3.54 3.6 3.23
Sosyal – bireyler aras› zeka 3.69 3.97 3.81 3.79 4.13 3.77
Müziksel-ritmik zeka 3.24 3.4 3.08 3.38 3.4 3.54
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Tekstil bölümünde en yüksek zeka türü sosyal-bireyler aras› zeka türüdür. En düflük zeka türü ise sözel-dilsel
zeka türüdür. Tekstil bölümünde ki dersler matematiksel-mant›ksal zeka türü ve görsel-uzamsal zeka türünü içer-
mektedir. Görsel-uzamsal zeka türü yüksek gelmifltir fakat matematiksel-mant›ksal zeka türü düflük gelmifltir.

Elektrik bölümü incelendi¤inde en yüksek puanlar görsel-uzamsal, do¤ac›-varoluflçu ve sosyal-bireyler aras›
zeka türleridir. En düflük ise sözel-dilsel zeka alan›d›r. Elektrik bölümündeki dersler matematiksel-mant›ksal zeka
ile iliflkili oldu¤undan bu zeka türündeki puanda tatmin edicidir.

‹nflaat bölümünde ise sosyal-bireyler aras› zeka türü ile bedensel-kinestetik zeka türleri en yüksek gelen zeka
türleri aras›ndad›r. En düflük gelen zeka türü ise sözel-dilsel zekad›r. 

Mekatronik bölümünde sosyal-bireyler aras› zeka yüksek gelmifltir. Bu bölümde de di¤erleri gibi sözel-dilsel
zeka zay›ft›r.

Tüm bölümler incelendi¤inde sözel-dilsel zeka türü düflüktür. Bu zeka türünü gelifltirici faaliyetlere a¤›rl›k ve-
rilmesi gerekmektedir. Ayn› zamanda ö¤rencilere bu zeka türünü gelifltirmek için kitap okuma al›flkanl›¤› küçük
yafllarda kazand›r›lmal›d›r.
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Abstract

Information and communication technologies (ICT) stand out as one of the most important factors which form
the society in the twenty-first century. The new paradigm of modern education incorporates primarily the
requirement for informatization of education as an important factor for its development. The EU's e-learning
which is part of the eEurope strategy of the European Union addressed the participants involved in education and
learning, with an appeal to realize the importance of new technologies in the learning and education. After defin-
ing the e-Learning and its role in the higher education, the author discusses the impact of new technology on the
creation of student-centred learning and educational practice, offering new more flexible learning methods. The
purpose of this paper is to show the South-West University in Bulgaria as a part of the European higher educa-
tion whose focus on real problems of education and the use of information and communication technology in the
learning process is one of its priorities. The development and deployment of e-learning recourses in education
system is of great benefit for the university; integrating digital technology into the educational environment can
increase the efficiency and the effectiveness of higher education system. The paper presents the study results from
the Center of New Media and Digital Culture at the SWU to establish the students` attitude towards e-learning,
to establish their access to computers and the Internet as well as e-resources and tools of the University library.
Key words: European education politics, E-learning, higher education.

Introduction
One of the most important features of the society in 21st century is the radical change of the place and the role
occupied by the knowledge in all areas of life. Possession of the full range of knowledge and skills to “identify,
locate, evaluate, organize and effectively create, use and communicate information to address issues or problems
at hand; it is a prerequisite for participating effectively in the Information Society, and is part of the basic human
right of life long learning” (UNESCO, 2003). 

As we know in 1980 Daniel Bell in his book “The Social Framework of the Information Society” emphasized
the role of knowledge and information in contemporary society and the reorganization of education based on
computer training and “technology merger of phone, computer, cable TV and DVDs” (Bell, 1986: p.330).

As the modern knowledge and science researches underline the role of knowledge in the all human activities
is so significant that it is necessary to be re-formulated the concept of the development itself. These concepts are
to be reviewed in the sense whether there is an ability to produce, acquire, disseminate and use knowledge. In his
book, Post-capitalist society, Peter Drucker expresses the view that "knowledge is always referencing the sphere
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of being, of existence. And suddenly, almost immediately began to consider knowledge as a sphere of action. It
became one of the types of resources, a consumer services. At all times, knowledge was a private commodity. Now,
virtually overnight it became a public good” (Drucker, 1994: p. 19). Knowledge today becomes information with
practical value when it starts to be used for the production of knowledge in systematic innovation and innovation
in society, economy, and education.

New digital technologies emerge transition to a society that is characterized by a qualitatively new structure,
organization and public relations. It's about relationships based on global access to knowledge, education, com-
munication and culture. This society is defined in the documents of the European Commission as a "knowledge
society", which is democratically mature, associated with unprecedented advances in science.

Current trends related to the development of information society, also outline a new policy on the research,
education and innovation.

The convergence of computer, telecommunications and audiovisual technologies which was made possible by
the information revolution is changing the face of education. Digitization of information caused the emergence
of new models of education, based on interactivity, and individualization of the learning process. The new
approach to these technologies is important. They can be seen not just as tools but also as means of obtaining
information, of formation of new ways of communication, affecting also the thinking and creative abilities of man. 

It is especially important in this regard, the development of Internet, which has become a global communica-
tion channel for transmission of multimedia messages, sharing texts, pictures, sound, animation and video which
facilitate and expand access to diverse information and simultaneously suggest more active creative participation
of users. There is already a tendency of transition to a digital representation of all types of information. Internet
seeks to integrate all means of communication, computer, telephone, radio and video services, connecting them
in a "cyberspace". It is not surprising that educators today are increasingly turning to this dynamic area that prom-
ises to radically alter current practice of education.

The new paradigm of modern education incorporates primarily the requirement for informatization of edu-
cation as an important factor for its development. The documents of UNESCO rightly underlines that “the devel-
opment of „human capital”, including an open, integrated and intercultural education combined with skills train-
ing in ICT is essential for Information Society. The future society is based on “capabilities to identify, produce,
process, transform, disseminate and use information to build and apply knowledge for human development”
(UNESCO, 2005: p. 27) which is source of sustainable growth and democratization of public processes. This for-
mulation is a direct evidence of the humanitarian approach to the solving the problem of preparing people to the
knowledge civilization. It carries semantic dominant of the social development of technical means on human adap-
tation to life in the information society.

The current paper is considered as a response of the new activities and programs of the European Union, espe-
cially eLearning which is part of the e-Europe Strategy of the European Union based mainly on the activity
“European Information Society”.

The EU's eLearning initiative called the participants involved in education and training with an appeal to
aware of the importance of new technologies in modern education and training systems and undertakes the con-
tinuous self-improvement. 

The development of European higher education, part of which is Bulgarian, is connected with the compre-
hensive modernization in all areas of learning, research and innovations, and improving the coordination, flexi-
bility and adaptation to the needs of society. The South-West University in Bulgaria with its efforts to informa-
tization of the education and training contributes to the formation of a democratic and open society in response
to the aims of „Digital Agenda for Europe Programme” (8/12/2010) - a part of the Europe 2020 strategy. It strives
to input innovative transformation of the provision of education and training to promote objectives of “smart, sus-
tainable and inclusive growth notably by equipping citizens with skills and competences which the European
economy and European society need in order to remain competitive and innovative, but also by helping to pro-
mote social cohesion and inclusion” (Council of the European Union, 2011). 

E-Learning in European Educational Politics  
Information and communication technologies (ICT) stand out as one of the most important factors which form
the society in the twenty-first century. Adapting to the globalization and the construction of the most dynamic
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economic area based on knowledge, has identified new challenges to the EU's education policy. European
Commission invited Member States to establish “an ambitious program to modernize the social and educational
system”. The "Education and Training 2010 Work Programme” adopted in March 2002 by the EU Council iden-
tifies the requirement of introducing “urgent reforms” in European education systems by 2010, concerning the
quality of education and training, and providing access to all. Special attention was paid to the key competencies
that Europe's citizens need to acquire in order to adapt to rapid changes in socio-economic life, those from which
people need for their personal and cultural development and active citizenship.

Because of the established delay in the process of integrating ICT into the education, the European
Commission introduced the initiative “e-Learning (eLearning: Designing Tomorrow's Education) „as a lever for
change and as an opportunity for increased quality, convenience, diversity and effectiveness” (Commission of the
European Communities, 2003). E-learning initiative was situated in line with the Lisbon strategy and focused on
using of ICT for education and training. Council and Commission emphasize the role of ICT “of increasing
importance in open learning environments and virtual teaching”. The Commission laid the foundations for con-
crete and sustainable action as „focusing attention Digital literacy, School twinning, and Virtual campuses, whilst
reinforcing its monitoring of the eLearning Action Plan”. Among the advantages, presupposed opportunities for
improvement of working and employment of people can be identified: effective integration of information and
communication technologies in education and training, development of high-quality digital learning; ensuring
online resources available online; facilitating access to cultural resources such as libraries, museums and archives;
innovative training support involving the use of technologies; support to forums for cooperation and exchange of
information and more.

In the modern society eLearning can be used as a useful tool for achieving better access to education and life-
long learning for all citizens. E-Learning programme focused on developing synergies between programs
Socrates-Minerva, eEurope 2005, e-accessibility, e-skills, etc., on the one hand and the new priorities of digital
literacy, virtual campuses and partnerships between schools via the Internet on the other hand.

Under the influence of ICT, but more important, was the continued development of skills and competencies
in the new pedagogical practice and the innovation in teaching, learning and education. Precisely this issue has
become particularly important for the majority of Member States.

The documents of UNESCO highlight that the practices of eLearning “offers personalized monitoring cou-
pled with flexibility in the management of learning and greater autonomy in the acquisition of knowledge”
(UNESCO, 2005: p. 84). The eLearning term includes a wide range of uses of such technologies involving com-
puter work (Computer-based training), Web-based training which offers the participants various interactive tools
for unlimited multimedia access, Internet-based training, in which the learner can take advantage of online dis-
cussions in newsgroups, video conferencing, e-mail correspondence, ets. It has different forms, CD\DVD-based
(offline), network - Intranet or Internet-based (online), and involves the use of multiple applications and process-
es of presenting dynamic content to learners. The eLearning participant (student or teacher) gets more freedom
of choice the places and time for studying. The learning material can be presented in a much more extensive,
accessible and attractive way and the digital content can more easily be updated and supported. Through various
forms of e-learning the ability of learner to concentrate, perception and memory increases, thanks to interactivi-
ty, the different content type, the possibility of immediate feedback, etc. Especially important is the emphasis on
school provision of multimedia job opportunities in the new media environment, establishing the skills and habits
to use the new information and communication tools.

The Irish company SkillSoft notes that the eLearning delivers several key advantages compared to traditional
training methods: it is distinguished by the ease of widely distributed content; it may to deliver a learning experi-
ence that is self-directed, self-paced, and highly interactive; eLearning resources can be rapidly and continually
updated to keep pace with the ever-changing technical and economic environment.; it has “anytime, anywhere”
availability and allowance for learner self-pacing (SkillSoft, 2011). 

E-Learning in Higher Education
The increasing influence of globalization and the emerging information society, set new requirements for all areas
of social life, including to higher education. An important priority of the European Union became the effective
encouragement of new organizational models for European higher education (virtual universities) and European
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Exchange Schemes (virtual mobility), building on existing European cooperation structures (Erasmus, Bologna
process) and provides “e-learning dimension” to their operational tools. 

“E-education” began to implement in the prestigious universities in Europe and worldwide. Through the uni-
versal access to online courses and degrees, it causes the existing paradigm in higher education. As outlined in the
Declaration of UNESCO the higher education in twenty-first century "should promote the creation of appropri-
ate learning environment by equipment for distance learning to the completeness of virtual universities, not know-
ing distances and creating new systems of quality education In cooperation with not only the social and econom-
ic development and democratization, but for other priorities of society" (UNESCO, 2005: p. 19).

In our country in 2004 Bulgarian Virtual University (BVU) is already initiated and established. It aims to pro-
vide comprehensive technical and methodological support for regional universities in their transition to e-learn-
ing in particular - to create computer labs for e-learning in the absorption of software platforms for e-learning in
developing web-based courses, the creation of virtual libraries, centers for distance learning, virtual universities. 

A part of the Bulgarian virtual educational space is the South-West University which has become a significant
factor in the higher education system as an attractive center for the young people not only of the region but also
from all Bulgaria and neighbouring countries. The focus on real problems of education and the uses of informa-
tion and communication technology in the learning process is one of the priorities of the University. In South-
west University there are already sufficient modern facilities and technical equipment, and built-in general infor-
mation system. The access to the current scientific and educational information significantly expanded primary
databases were created for the academic staff, for the research potential, for the doctoral students. It was decided
and then the preparation for accession to the ECTS began.

Students in E-Learning Educational Environment 

The paper focuses on the role of ICT and the new innovative approaches to teaching and learning based on the
use of software applications, multimedia products and web-based information. E-Learning has an important role
in the new Higher Educational Environment in the digital age which creates student-centred learning and edu-
cational practice, offering new more flexible learning methods. The modernization of education suggests that the
students not only have to acquire skills and habits to work with the growing volume and more sophisticated infor-
mation streams but have to possess ability to get new knowledge, independently to build the overall cognitive
process in the surrounding IT environment. Most experts agree that the perspectives of education development
in the twenty-first century require sharper focus on the communication ability, capacity for teamwork, for criti-
cal thinking, for adapting to change, for innovation, creativity and familiarization with new technologies
(Guttman, 2003).

The enhancement of information literacy skills of the students can contribute to improving their outcomes
because they are no longer passive consumers of the educational programs and services, but active participants in
the educational process. Their learning and employability skills related to the effective use of information sources
are important prerequisite for increasing students` responsibility for their own learning.

In the new IT environment of special importance is the human adaptation to ever-changing conditions of
working and life that requires development of a number of key competencies associated with effective and effi-
cient use of IC technologies. In this regard, the students` training gets a new dimension. For more flexible adap-
tation to a lifelong learning the role of digital competence acquires special importance. Its construction requires
confident and critical use of information technology for learning, work and communication. This is supported by
basic skills in ICT: using computers to recover, evaluate, maintain, produce, present and exchange information.
And also to communicate and participate in collaborative networks via the Internet. 

Through the use of digital technology in the learning process the students acquire skills to identify different
sources of information in applications such as electronic media or video, to communicate through newsgroups,
online discussion forums, web blogs or chat rooms, to search databases of local and global networks and create
their own sites. It is suggested that the students also understand how to support the information society's creative
potential and innovation, how to understand problems of legality and reliability of the information. Work in the
information society requires a critical and reflexive attitude towards available information and responsible use of
the interactive media. The use of enormous integrated set of computer and internet tools and resources in the new
learning environments allows students to achieve more efficient and effective training.
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The paper highlights the key role of South-West University for improvement and development of the educa-
tional process supported by modern technology; for facilitating e-learning to help students develop and enrich
their learning skills in IT environment. The SWU guarantees an appropriate e-learning environment for effec-
tive and qualitative training process. 

The information provision of the SWU is vital to the quality of the student learning. The students have access
to various information sources that may help them to resolve precisely formulated and clearly outlined tasks spec-
ified by the teachers. 

The material and information service for teachers and students is carried out in several ways: through the work
of the University Library; through information centers; through computer databases; through the virtual univer-
sity. The built e-learning platform of the University is providing round the clock access to web-based e-learning
content. An important condition for acquiring knowledge and skills is the existence of electronic resources in the
University Library of South-west University “N. Rilski”. For eight years this system has proved its reliability for
scientific purposes. Every day in the base are entering approximately 20000 new books. The program access and
use of the system improves with each passing day - students can be informed through the links to other special-
ized but popular sites with similar content. The searches can also be done in the 11 databases simultaneously. The
computerized equipment at the University meets the requirements of modern development of the educational sys-
tem in Bulgaria. University has several computer labs connected to the Internet available to all teachers and stu-
dents. Information centers include the University WWW server 18. They are published materials related to
teaching and research, and information on administrative services for students - results and schedules for conduct-
ing entrance and semester exams, results and contact information at the university. In the university exists and
center for distance learning which encourages teachers to develop their subjects for this modern and practical way
of learning. 

Research Method 
The team from the Center for New Media and Digital Culture conducted a survey in October-December 2010
among 30 students of the Department of Culturology at the South-west University. Its objectives were to estab-
lish what the students` access to computers and Internet is; whether the students use the library's electronic
resources of the University; how the student use of internet tools and recourses helps them to improve their learn-
ing process. The present study, a part of the project "E-learning in Higher Education - European Dimensions”
which is taking place in the SWU should follow the students` perceptions of e-learning and its benefits; the level
of utilization of digital competence of young people at the university; their motivation to work and creative
expression in the new multimedia environment. 

By conducting two focus groups the students allow us to get a great deal of information, sharing openly their
thoughts and opinions. As we know focus groups is one of the so called “qualitative methods” in sociology and
can be used as a powerful means to collect subjective data. During a focus group session the respondents who
expressed their visions helped us determine the degree of involvement of students in the e-learning environment.
The first set of questions concerns the ability of students to:

• Work with PC and operating system.
• Word processing. 
• Use of applications for e-tables.
• Work with databases.
• Create and use presentations.

The second set of questions designed to ascertain the students' access to Internet and the use of various tools
and resources in their training purposes - search engines on finding and retrieving information, e-journals, e-dic-
tionaries and references, e-books, videos, e-museums and galleries. Students had to answer the following ques-
tions: Do they use Internet and different e-resources for training purposes? Are they able to use the most com-
mon tools such as email, online discussion forums, web chats and more via the Internet? Can they independent-
ly retrieve, analyze and interpret the information needed for the implementation of learning tasks? Is the educa-
tional content in electronic form sufficient for the preparing students in their learning process?
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Results
According to the percentage of students who have access to computers and the Internet has increased significant-
ly compared to past years. Computer used by students in learning process (Computer-Assisted Learning) can help
them to remember better the material and to self-evaluate? Computer training and literacy is important condi-
tion for expanding access to new technologies, to provide more favourable position of young people when they
come into the labour market. The study showed that majority of students surveyed have access to computers
(96%) and the Internet (80%) (Fig. 1). They can use successfully the computer tools such as text and graphics edi-
tors, databases, e-tables, presentation packages in order to participate in processing information and etc.
Therefore, students have no big difficulties in preparing their tasks, determined by lecturers. It appears that 97
per cent of them use computers for researching information in Internet.

Half of the students said that they have daily Internet access, 70% have Internet access at the University and
45% have Internet access at home (Fig. 2). Students have pointed out that their contacts to a majority of lectur-
ers via e-mails allow them to share their ideas and decisions. They can actively interact with teachers and other
colleagues, and thus reinforce their knowledge. Internet access provided by the University covers e-mailing, access
to major subscribed databases and library collections. 

Students' Internet usage outlines new approaches to training and learning that will lead to the improvement
of learning environment and the process of students' evaluating. Providing a wide range of ideas and debates leads
to maximizing the knowledge and experience of students to increase their cognitive work with information.
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Fig. 1: Students' access to computers and the internet.
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Fig. 2: Students' access to internet.
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Digital technologies offer new and more flexible learning opportunities by using the computer applications and
electronic resources which provide interactive training material.

For academic purposes students use in the first place search engines most especially Google (97%), followed by
e-journals (84%), e-dictionaries and guides (72%), video materials (71%), e-museums and galleries (16%) (Fig. 3).

Students have full access to the University Library at SWU; they know well the priorities for use of electron-
ic information about EBSCO publishing. The students are facilitated in their daily scientific searches and elabo-
rations by the advantages of the electronic publication of information because in addition to the specialized bib-
liographic information, they receive the full content of actual publication. But the study found that the students
have not yet acquired a permanent habit to take advantage of the e-library. 

The study showed that the improvement of digital literacy of the students can contribute to improving their
outcomes during their training. Students felt that the e-learning environment in the SWU made them more moti-
vated and more responsible in their learning activities. 

It is important to emphasize that the students’ participation in the contemporary digital environments of learn-
ing requires not only ensuring effective access to computer labs and Internet, access to electronic library resources
and to other information products and services. It is necessary to understand how the use of certain skills in inter-
active environment helps students in their effective participation in the learning process in a creative and innova-
tive way. Equipped with the latest interactive computer technology, they have the advantage not only to emerge as
objects of the educational process, to receive and store necessary information but also to act as individuals, as active
creators in the new e-learning environment thanks to the wide opportunities for expression of their initiative, cre-
ative and selective behaviour. The creative online activity for students involves not only seeking information, but
also creating and sharing new content, provoking their participation in conversations fuelled by that content.

According to this, the efforts of the teachers should be focused on supporting different appropriate ways to use
interactive information and communication media which will increase the students’ abilities for more effective
approach to information suggesting its critical and competent assessment, creative use of sources to solve specif-
ic problems and to manage information in a responsible manner.

Conclusion
The development of new information technologies is expanding the range of information resources; it is also cre-
ating conditions for the formation of a global informational, educational and cultural space and therefore changes
occur in the educational system of the XXI century. ICT can actually become a real tool for improving the entire
education process, helping to overcome the main disadvantages of traditional system. 

The paper underlines the significant role of the South-West University for enhancing the e-culture and pro-
viding a high level of e-learning for students in the process of acquisition and improvement of key competencies
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Fig. 3: Type of e-recourses used by students.
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for active participation in the educational process. An important conclusion is the establishment of the University
and upgrading the higher education system in the SWU in a comprehensive and extensive scientific and enrich-
ing science learning environment that encourages the opportunities for educational services, subject to the mar-
ket needs. And the need for lifelong improvement of qualification. 

To make ICT an integral part of the educational policy of our country, it is necessary to solve many impor-
tant problems related to the role of the government, related to the proper planning of educational area which
implies the integration of ICT in the education process. Particular attention should be paid to the role of univer-
sities to expand knowledge through researches in the field of ICT, the experiments with the use of new technolo-
gies in education and development of software for learning courses. It is essential to attract investment in tech-
nology to meet the needs of the education system. 
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Özet

Bu çal›flman›n amac› e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin ö¤renim görülen lisans program› ve cinsiyet de¤iflkenlerine
göre öznel iyi olufl ve psikolojik ihtiyaçlar›n›n incelenmesidir. Araflt›rmaya Aksaray üniversitesi E¤itim fakültesinin
çeflitli lisans programlar›nda ö¤renim görmekte olan 331 ö¤renci kat›lm›flt›r. Araflt›rmada ö¤rencilerin öznel iyi olufl
düzeylerini belirlemek için Tuzgöl (2005) taraf›ndan gelifltirilen Öznel ‹yi Olufl Ölçe¤i; psikolojik ihtiyaçlar›n› be-
lirlemek için Deci ve Ryan (2000) taraf›ndan gelifltirilen. Kesici, Üre, Bozgeyikli ve Sünbül (2003) taraf›ndan Türk-
çe uyarlamas› yap›lan Temel Psikolojik ‹htiyaçlar Ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Verilerin analizinde çoklu varyans analizi
(MANOVA) uygulanm›flt›r. Ö¤renim görülen lisans program›n›n ve cinsiyetin ö¤rencilerin temel psikolojik ihti-
yaçlar ve öznel iyi olufl puanlar› üzerindeki temel etkileri anlaml› bulunmufltur. Ö¤renim görülen lisans program›
ve cinsiyet de¤iflkenlerinin ö¤rencilerin temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi olufl puanlar› üzerindeki ortak etkisi
ise anlaml› bulunmam›flt›r. Araflt›rma sonucunda elde edilen bulgulara dayal› olarak baz› önerilerde bulunulmufltur.

Anahtar kelimeler: Öznel iyi olufl, psikolojik ihtiyaçlar, üniversite ö¤rencileri.

Girifl
Psikoloji insanlara kendi güçlerini ve kapasitelerini gelifltirmelerinde yard›m ederek ve hasarlar›n› gidererek

ak›l hastal›klar›n› iyilefltirmek üzerinde çal›flm›flt›r. Psikolojik yard›m hizmeti verenler ise bireylere problemlerini
çözmeye ve hastal›klar›n›n üstesinden gelmeye yard›m ettiklerinde kendilerini baflar›l› saym›fllard›r (Carruthers ve
Hood, 2004). Dan›flma psikolojisi insanlar›n iyi olufllar›n› artt›rarak s›k›nt›y› ve uyumsuzlu¤u azaltmak, krizleri
çözmek ve yaflama becerilerini artt›rmak gibi genifl bir uygulama alan›yla yard›m sunmaktad›r (Society and Coun-
sellig Psychology, 2003).

Seligman ve Csikszentmihalyi’ye göre (2000), psikolojinin olumsuz duygular üzerinde durmas›n›n sebebi,
olumsuz duygu ve yaflant›lar›n daha acil bir durum olarak alg›lanmas› ve bu yüzden olumlu duygu ve yaflant›lar-
dan daha önemli olarak görülmesidir. Son y›llarda psikopatoloji odakl› yaklafl›mlara tepki olarak insanlar›n güç-
süzlüklerinin de¤il insan do¤as›n›n psikolojik gücünü araflt›ran yeni bir yaklafl›m; “pozitif psikoloji” ortaya ç›km›fl-
t›r (Fava ve Ruini, 2003; Martin ve di¤erleri, 2003; Seligman ve Csikszentmihalyi, 2000). ‹yi olufl kavram› pozitif
psikolojide olumlu fonksiyonlar› temel alan bir kavramd›r (Myers ve Diener, 1995; Ryan ve Deci, 2001). Öznel iyi
olufl, sadece olumsuz unsurlar›n yoklu¤u de¤il, ayn› zamanda olumlu biliflsel ve ruhsal özelliklerin varl›¤› anlam›-
na gelmektedir. Di¤er bir ifade ile öznel iyi olma belli ruhsal sorunlar›n yoklu¤undan daha fazlas›d›r. Yani hofl
duygulan›m, hofl olmayan duygulan›m ve yaflam doyumu ögelerinden oluflmaktad›r (Tuzgöl-Dost, 2005). Öznel
iyi olufl, bireyin yaflamdan ald›¤› doyumu içerecek flekilde bireyin biliflsel ve duygusal durumu olarak ifade edil-
mektedir (Tuzgöl, 2004). Diener (1984)’a göre öznel iyi oluflun üç ögesi vard›r. Öznel iyi olufl ilk olarak özneldir,
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bireyin de¤erlendirmelerinde yer al›r. ‹kinci olarak olumlu ölçümleri kapsar. Üçüncü olarak da öznel iyi olufl öl-
çümleri tipik olarak kiflinin yaflam›n›n tüm yönlerinin genel bir de¤erlendirmesini içerir. 

Ryan ve Deci (2001), iyi oluflu anlamaya yönelik yaklafl›mlar› psikolojik ifllevsellik (eudamonik) ve hazc›l›k (he-
donik) olmak üzere iki ana perspektife ay›rarak netlefltirmeye çal›flm›flt›r. Hazc› perspektif; iyi oluflu haz, öznel
mutluluk ve doyum olarak tan›mlar. Hazc› perspektifte iyi olufl, olumsuz duygulardan çok olumlu duygular›n ya-
flanmas› ve hayat›n çeflitli alanlar›ndan al›nan doyumla iliflkilidir. Bu perspektifte temel olan fley bireyin yaflam›na
ve yaflamdan ald›¤› mutluluk ve doyumuna iliflkin kendi öznel de¤erlendirmeleridir. Psikolojik ifllevsellik perspek-
tifi, iyi oluflu, kendini gerçeklefltirme, anlaml›l›k, canl›l›k ve potansiyelini tam olarak kullanma ile aç›klar. Bu pers-
pektifte bireyin öznel de¤erlendirmeleri de¤il teoriler taraf›ndan belirlenen sa¤l›kl› davran›fl ölçütleri iyi oluflun
temel göstergesi olarak kabul edilir (Diener, 1984; Diener, Suh, Lucas ve Smith, 1999; Fava ve Riuni, 2003). 

‹nsan davran›fllar›, belli alanlardaki ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak ortaya ç›kabilmekte ve flekillenebilmektedir (Çe-
likkaleli ve Gündo¤du, 2005). ‹htiyaç “biyolojik ya da psikolojik bir gereklili¤in; bireyi bir amaca do¤ru harekete
geçiren yoksunluk durumu” olarak tan›mlanm›flt›r (Darley ve ark. 1991; Akt; Çelikkaleli, 2004). ‹htiyaç insanlara
özgü; güdü, motivasyon, istek, gereksinim, arzu, ümit ve baflarma iste¤i gibi yüksek dürtülerdir. ‹htiyaç, içten ya
da d›fltan meydana gelen bir hareketle beyin bölgesinde oluflan bir bask› ve itici bir güç ya da gereksinim hissi ola-
rak da aç›klan›r. Bütün psiko-sosyal ihtiyaçlar genellikle temel ihtiyaçlar olarak adland›r›l›rlar (Eysenck, Arnold ve
Meili, 1972; Akt: Kesici, Üre, Bozgeyikli ve Sünbül, 2003). Psikolojik ihtiyaçlar› ele alan kuramlardan biri olan öz-
belirleme kuram›nda temel psikolojik ihtiyaçlar özerklik, yeterlik ve iliflkili olma olarak üç tanedir. Bu ihtiyaçlar-
dan özerklik, bireyin kendi eylemlerini bafllatmas› ve seçim yapmas›, yeterlik ihtiyac›, bireyin çevresini iyi bir fle-
kilde etkileme iste¤i, çevreyle etkili bir biçimde etkileflimde bulunma kapasitesi ve çevreyle baflederken kendini ye-
terli hissetmesi, iliflkili olma ihtiyac› ise bireyin içinde bulundu¤u sosyal çevrede ait olma duygusunu yaflamas›d›r
(Cihangir-Çankaya, 2009). Bu çal›flmada bu kuram temel al›nm›flt›r.

Temel psikolojik ihtiyaçlar›n doyurulmas›na izin veren ortamlar öznel iyi oluflu da kolaylaflt›rmaktad›r (Deci ve
ark., 2001). ‹htiyaçlar›n doyurulamamas› durumu ise, mutsuzluk vericidir (Wilson, 1967; Yavuz, 2006). Temel psi-
kolojik ihtiyaçlar; cinsiyetleri, gruplar› ya da kültürleri ne olursa olsun tüm insanlar› ilgilendirmektedir. E¤er birey-
ler bu ihtiyaçlar›n› doyurabilirlerse, tam olarak fonksiyonda bulunabilirler ve geliflim gösterebilirler. Ancak ihtiyaç-
lar›n doyumu engellenirse, bireylerin ruh sa¤l›klar› bozulur ve tam olarak fonksiyonda bulunamazlar (Deci ve Ryan,
2002, Williams, Cox, Hedberg ve Deci, 2000). Ryan ve Deci (2000), psikolojik ihtiyaçlar›n iyi oluflun ortaya ç›kma-
s›nda temel faktörler olarak görürken, Ryff (1989)’›n yaklafl›m›nda ise ihtiyaçlar psikolojik iyi oluflu tan›mlamada
kullan›lmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra ihtiyaçlar terimini yayg›n olarak kiflinin bilinçli istekleri, arzular› ve güdüleri ile
aç›klayan Temel ‹htiyaçlar Kuram› temel ihtiyaçlar›n bireyin ruh sa¤l›¤› ve öznel iyi oluflu ile iliflkisine odaklanmak-
tad›r (Cihangir-Çankaya, 2005). Psikolojik ihtiyaçlar›n doyurulma düzeyinin do¤rudan insanlar›n iyi olma düzeyle-
ri ile iliflkili oldu¤unu gösteren araflt›rmalar bulunmaktad›r (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe ve Ryan, 2000; Sheldon
ve Niemiec, 2006; Cihangir-Çankaya, 2005; Cihangir-Çankaya, 2009; Özer, 2009; Türkdo¤an, 2010).

Öznel iyi olufl ve temel psikolojik ihtiyaçlar›n doyumuna iliflkin alg›lar›n demografik de¤iflkenlerle iliflkisini in-
celeyen araflt›rmalar farkl› sonuçlar ortaya koymaktad›r. ‹lgili yaz›nda öznel iyi olufl düzeyinin cinsiyete (Sar›,
2003; Diener, Osihi ve Lucas, 2003; ‹lhan, 2005; Cenkseven ve Akbafl, 2007), gelir düzeyine (Chow, 2007; Tuz-
göl, 2004), s›n›f düzeyine (‹lhan, 2005; Sayg›n, 2008), ö¤renim görülen lisans program›na (Çelikkaleli ve Gündo¤-
du, 2005) göre farkl›laflt›¤› bulgular›na ulaflan araflt›rmalar bulunmaktad›r. Bununla birlikte öznel iyi olufl düzeyi-
nin cinsiyete (Hampton ve Marshall, 2000; Katja, Piva, Marja-Terttu ve Pekka, 2002; Melin, Fugl-Meyer ve Fugl-
Meyer, 2002; Mahon, Yacheski ve Yacheski, 2005; Tuzgöl-Dost, 2006; Sayg›n, 2008; Cihangir-Çankaya, 2009),
ö¤renim görülen lisans program›na (Yavuz, 2006) göre de¤iflmedi¤ini gösteren araflt›rmalar da bulunmaktad›r.
Benzer bir flekilde temel ihtiyaçlar›n doyumuna iliflkin alg›lar›n cinsiyete (Ayd›n, 1993; Çelikkaleli ve Gündo¤du,
2005; Türkdo¤an, 2010), s›n›f düzeyine (Ayd›n, 1993; Türkdo¤an, 2010) göre de¤iflti¤ini gösteren araflt›rmalarla
birlikte temel ihtiyaçlar›n doyumuna iliflkin alg›lar›n s›n›f düzeyine (Çelikkaleli ve Gündo¤du, 2005) göre de¤ifl-
medi¤ini gösteren araflt›rmalar da bulunmaktad›r.

Üniversite ö¤rencilerinin psikolojik ihtiyaçlar› ve öznel iyi olufllar› ile iliflkili faktörlerin belirlenmesi, yap›la-
cak psikolojik dan›flma çal›flmalar› için yol gösterici olabilirken al›nacak önlemler konusu için de yard›mc› olabilir.
Üniversite ö¤rencilerinin öznel iyi olufllar› toplum için de önem tafl›maktad›r. Moller’e (1996) göre, bir ulusun ge-
lecekteki refah düzeyi, ö¤rencilerin iyi olufllar›na ba¤l›d›r. Özellikle lider kiflilik özelli¤i tafl›yan ö¤rencilerin duru-
mu, ülke gelece¤i için bir yat›r›m niteli¤indedir. Öznel iyi olufl düzeyleri yüksek temel ihtiyaçlar› karfl›lanm›fl, ya-
flamda mutlu olan bir genç nüfusa, dünya üzerindeki her toplumun ihtiyac› vard›r. Yak›n gelece¤in yetiflkinleri, ö¤-
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retmenleri, ebeveynleri olacak olan üniversite ö¤rencilerinin kendilerini hayat içerisinde nas›l hissettikleri konu-
su, mutlu bir toplumda mutlu bir flekilde yaflamak isteyenler aç›s›ndan oldukça önemli görülmektedir. Bu araflt›r-
man›n amac›; e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin öznel iyi olufl düzeyleri ve psikolojik ihtiyaçlar› ö¤renim görülen li-
sans program› ve cinsiyet de¤iflkenlerine göre incelemektir. Böyle bir çal›flman›n ö¤retmen adaylar› üzerinde ger-
çeklefltirilmesi, ö¤retmen yetifltiren kurumlar için önemli bilgiler sa¤layabilecektir. Ö¤retmen adaylar›n›n iyi ol-
ma düzeylerinin yükseltilmesi, onlar›n mesleki verimlerini olumlu etkileyecektir. Çal›flman›n ayn› zamanda yük-
sekö¤retimde psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri için de önemli bulgular sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

Bu çal›flmada araflt›rma grubunu oluflturan üniversite ö¤rencilerinin ayn› zamanda toplumun yeni kuflaklar›n› ye-
tifltirecek ö¤retmen adaylar› oldu¤u dikkate al›narak bu grubun öznel iyi olufl ve psikolojik ihtiyaçlar›n›n ortaya kon-
mas› önem tafl›maktad›r. Bu araflt›rman›n bu konuya ›fl›k tutarak üniversite ö¤rencilerinin ya da ö¤retmen adaylar›-
n›n öznel iyi olufl ve psikolojik ihtiyaçlar konusunda al›nacak önlemler için katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir. 

Yöntem
Araflt›rma Modeli

Bu araflt›rmada. e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin öznel iyi olufl düzeyleri ve psikolojik ihtiyaçlar› ö¤renim görü-
len lisans program› ve cinsiyet de¤iflkenlerine göre incelenmifltir. Araflt›rmada genel tarama modellerinden betim-
sel tarama modeli kullan›lm›flt›r. 

Araflt›rma Grubu

Araflt›rma grubu. Aksaray üniversitesi E¤itim fakültesinin çeflitli lisans programlar›nda ö¤renim görmekte olan
toplam 600 ö¤renciden oranl› örnekleme yöntemiyle seçilmifl 331 e¤itim fakültesi ö¤rencisinden oluflmaktad›r.
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin 205’i (%61.9) k›z. 126’s› (%38.1) erkektir. 45’i (%13.6) ‹ngilizce ö¤retmenli¤i.
62’si (%18.7) matematik ö¤retmenli¤i. 34’ü (%10.3) s›n›f ö¤retmenli¤i. 33’ü (%10) fen bilgisi ö¤retmenli¤i. 88’i
(%26.6) sosyal bilgiler ö¤retmenli¤i. 69’u (%20.8) psikolojik dan›flma ve rehberlik lisans program›nda ö¤renim
görmektedir. Ö¤rencilerin yafllar› 17-25 aras›nda de¤iflmekte olup yafl ortalamas› 18.11’dir.

Veri Toplama Araçlar›

Bu araflt›rmada ö¤rencilerin öznel iyi olufl düzeylerini ölçmek amac›yla Tuzgöl (2004) taraf›ndan gelifltirilen Öz-
nel ‹yi Olufl Ölçe¤i. psikolojik ihtiyaçlar›n› belirlemek amac›yla Deci ve Ryan (2000) taraf›ndan gelifltirilen. Kesici.
Üre Bozgeyikli ve Sünbül (2003) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlanan Temel Psikolojik ‹htiyaçlar Ölçe¤i ve ba¤›ms›z de-
¤iflkenlerle bilgi elde etmek amac›yla araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen Kiflisel Bilgi Formu kullan›lm›flt›r. 

Öznel ‹yi Olufl Ölçe¤i (Ö‹Ö): Tuzgöl (2004) taraf›ndan gelifltirilen Öznel ‹yi Olufl Ölçe¤i 46 maddeden olufl-
maktad›r. Ölçe¤in amac› bireylerin yaflamlar› hakk›ndaki biliflsel de¤erlendirmeleri ile yaflad›klar› olumlu ve olum-
suz duygular›n s›kl›¤› ve yo¤unlu¤unu belirleyerek öznel iyi olufl düzeylerini saptamakt›r. 

Öznel iyi olufl ölçe¤i yaflam alanlar›na iliflkin kiflisel yarg›lar ile olumlu ve olumsuz duygu ifadelerinden olufl-
maktad›r. Cevaplama sistemi her ifade için “(5) Tamamen Uygun”. “(4) Ço¤unlukla Uygun”. “(3) K›smen Uy-
gun”. “(2) Biraz Uygun” ve “(1) Hiç Uygun De¤il” olarak beflli Likert ölçe¤i fleklindedir. Her bir maddenin pu-
anlar› “5 ile 1” aras›nda de¤iflmektedir. Ölçek maddelerinin 26’s› olumlu 20’si olumsuz ifade fleklindedir. Olum-
suz ifadeler 2. 4. 6. 10. 13. 15. 17. 19. 21. 24. 26. 28. 30. 32. 35. 37. 38. 40. 43 ve 45. maddelerdir. Olumsuz ifa-
delerin puanlamas› tersine çevrilerek yap›lmaktad›r. Ölçekten al›nabilecek en düflük puan 46. en yüksek puan
230’dur. Yüksek puan öznel iyi olufl düzeyinin yüksek oldu¤una iflaret etmektedir. Ö‹Ö’nin Cronbach Alfa güve-
nirlik katsay›s› .93 olarak bulunmufltur. Ayr›ca, ölçe¤in kararl›l›k katsay›s›n› bulmak amac›yla araflt›rma örnekle-
minde yer alan 39 kiflilik bir gruba araç iki hafta ara ile iki kez uygulanm›fl ve Pearson momentler çarp›m korelas-
yon katsay›s› .86 olarak bulunmufltur. Ö‹Ö’nin güvenirlik katsay›lar› ölçe¤in, üniversite ö¤rencilerinin öznel iyi
olufl düzeylerini ölçmek amac›yla güvenle kullan›labilece¤ini göstermektedir.

Temel Psikolojik ‹htiyaçlar Ölçe¤i (TP‹Ö): Deci ve Ryan (2000) taraf›ndan gelifltirilen. Kesici. Üre ve
ark.(2003) taraf›ndan Türkçe’ye uyarlamas› yap›lan Temel Psikolojik ‹htiyaçlar Ölçe¤i; 21 maddeden oluflan ve
Çok Do¤ru (5). Do¤ru De¤il (4). Biraz Do¤ru (3). Do¤ru (2) ve Hiç Do¤ru De¤il (1) aras›nda de¤iflen 5 dereceli
Liket tipi bir ölçektir. Ölçek; Özerklik ‹htiyac›, Yeterlik ‹htiyac› ve ‹liflki ‹htiyac› olmak üzere üç alt ölçekten olufl-
maktad›r. Bireylerin alt ölçeklerden ald›klar› puanlar artt›kça o psikolojik ihtiyac› di¤er ihtiyaçlara göre daha faz-
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la hissetti¤i kabul edilmektedir. Ölçe¤in ölçüt ba¤›nt›l› geçerlik çal›flmas›nda ise, Edwards Kiflisel Tercih Envan-
terinin baflarma, özerklik ve yak›nl›k alt ölçekleri ile Temel Psikolojik ‹htiyaçlar Ölçe¤inin yeterlik, özerklik. ve
iliflki alt ölçekleri aras›nda korelasyon katsay›lar› hesaplanm›fl ve s›ras›yla .39, .58 ve .36 olarak bulunmufltur
(p<0.05). Ölçe¤in Cronbach-Alpha iç tutarl›l›k katsay›s› hesaplanm›fl ve tüm ölçek için .76 (Bu araflt›rma kapsa-
m›nda toplanan veriler ile iç tutarl›k katsay›s› hesaplanm›fl ve .85 bulunmufltur.). özerklik alt boyutu için .73. ye-
terlik alt boyutu için .61 ve iliflki ihtiyac› için .73 olarak bulunmufltur.

Verilerin Çözümlenmesi
Araflt›rman›n ba¤›ml› de¤iflkenleri olan Ö‹OÖ ve TP‹Ö alt ölçeklerinden elde edilen puanlar›n da¤›l›m› incelen-

mifl ve normal da¤›ld›¤› gözlenmifltir. MANOVA’n›n say›lt›lar›ndan varyans-kovaryans matrislerinin homojenli¤i
Box M testi ve Levene test ile incelenmifltir. Analiz sonucunda ölçüm setlerinin ikili kombinasyonlar› için grup ko-
varyanslar›n›n (Box’s M= 1.121; p=0.09) ve elde edilen özerklik (F(11-319)=1.437; p=0.06), yeterlik (F(11-319)=.801;
p=0.63), iliflki (F(11-319)=1.128; p=0.34) ve öznel iyi olufl (F(11-319)=1.228; p=0.16) puanlar›n›n varyanslar›n›n eflit oldu¤u
görülmüfltür. Ö¤renim görülen lisans program› ve cinsiyet ba¤›ms›z de¤iflkenlerinin birden fazla ba¤›ml› de¤iflken
üzerindeki etkisini (özerklik, yeterlik, iliflki, öznel iyi olufl) incelemek amac›yla çoklu varyans analizi (MANOVA) uy-
gulanm›flt›r. Bulgular do¤rultusunda fark›n kayna¤›na Bonferroni testi ile bak›lm›flt›r. Sonuçlar›n yorumlanmas›nda
.05 anlaml›l›k düzeyi kabul edilmifltir. Toplanan veriler SPSS-WINDOWS 16.0 paket program›yla çözümlenmifltir.

Bulgular
Tablo 1 incelendi¤inde e¤itim fakültesinin çeflitli lisans programlar›nda ö¤renim görmekte olan ö¤rencilerin

cinsiyetleri aç›s›ndan özerklik, yeterlik ve iliflki puanlar›n›n birbirine yak›n oldu¤u, s›n›f ö¤retmenli¤i erkek ö¤ren-
cilerinin ise öznel iyi olufl puanlar›n›n düflük oldu¤u gözlenmektedir. Toplam puanlar aç›s›ndan incelendi¤inde
Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i ö¤rencilerinin yeterlik puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u, s›n›f ö¤retmenli¤i ö¤renci-

Tablo 1: Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri lisans programlar›na ve cinsiyetlerine göre özerklik, yeterlik, iliflki ve öznel
iyi olufl puanlar›n›n ortalama ve standart sapma de¤erleri.

Lisans program› Cinsiyet n Özerklik Yeterlik ‹liflki Öznel iyi olufl

X Ss X Ss X Ss X Ss

‹ng. Ö¤rt. K 28 23.35 2.97 19.50 2.42 27.14 2.83 175.32 18.06
E 17 22.94 2.68 19.70 1.92 25.76 2.68 162.11 35.40
T 45 23.20 2.84 19.57 2.23 26.62 2.83 170.33 26.42

PDR K 49 23.24 2.52 18.95 2.37 25.91 2.81 171.06 23.31
E 20 22.85 2.90 18.35 2.64 25.65 2.68 155.70 20.88
T 69 23.13 2.62 18.78 2.44 25.84 2.75 166.60 23.55

Mat. Ö¤rt. K 45 23.11 2.66 19.06 2.20 25.95 2.08 170.64 24.94
E 17 23.70 3.05 19.00 2.31 26.64 2.82 171.58 23.94
T 62 23.27 2.76 19.04 2.22 26.14 2.31 170.90 24.47

S›n›f Ö¤rt. K 20 22.70 1.94 18.70 2.12 26.65 2.27 163.70 19.30
E 14 20.92 4.61 18.00 2.21 24.28 3.58 146.35 17.76
T 34 21.97 3.37 18.41 2.16 25.67 3.08 156.55 20.34

Fen Bil. Ö¤rt. K 20 23.10 2.44 19.25 2.38 25.20 2.28 171.15 29.60
E 13 22.61 2.14 19.53 3.04 27.76 2.74 157.76 24.65
T 33 22.90 2.30 19.36 2.61 26.21 2.74 165.87 28.15

Sos. Bil. Ö¤rt. K 43 23.00 2.87 20.48 2.48 26.74 3.10 160.90 25.10
E 45 22.73 3.23 19.64 2.50 25.91 2.85 161.28 25.30
T 88 22.86 3.04 20.05 2.51 26.31 2.99 161.10 25.06

Toplam K 205 23.11 2.61 19.38 2.39 26.26 2.67 168.71 23.98
E 126 22.69 3.20 19.16 2.49 25.96 2.95 159.88 25.70
T 331 22.95 2.85 19.29 2.43 26.15 2.78 165.35 24.98
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lerinin öznel iyi olufl puanlar›n›n daha düflük oldu¤u görülmektedir. Bu farkl›l›klar›n anlaml› olup olmad›¤›n› in-
celemek amac›yla çok yönlü varyans analizi (MANOVA) yap›lm›flt›r. Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri lisans prog-
ramlar›na ve cinsiyetlerine göre özerklik, yeterlik, iliflki ve öznel iyi olufl puanlar›n›n çok yönlü varyans analizi
(MANOVA) sonuçlar› Tablo 2’de gösterilmifltir.

Tablo 2 incelendi¤inde, ö¤renim görülen lisans program›n›n (λ=.885; F= 1.963, p<.05) ve cinsiyetin (λ=.962;
F= 3.087, p<.05) ö¤rencilerin temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi olufl puanlar› üzerindeki temel etkilerinin an-
laml› oldu¤u görülmektedir. Hangi ba¤›ml› de¤iflkenin anlaml›l›¤a katk› sa¤lad›¤›n› anlamak amac›yla ANOVA
yap›lm›flt›r. ANOVA sonuçlar›na göre, ö¤renim görülen lisans program› temel etkisi aç›s›ndan yeterlik (F=3.938,
p<.05) ve öznel iyi olufl (F=2.309, p<.05) puanlar›n›n; cinsiyet temel etkisi aç›s›ndan ise öznel iyi olufl (F=10.473,
p<.05) farkl›laflt›¤› saptanm›flt›r. Fark›n kayna¤›na Bonferroni testi ile bak›lm›fl yeterlik puanlar›ndaki farkl›l›¤›n
Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i ö¤rencileri ( =20.05) ile PDR ( =18.78) ve S›n›f Ö¤retmenli¤i ö¤rencileri 
( =18.41), aras›nda oldu¤u görülmüfltür. Bu bulguya göre, Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i ö¤rencileri PDR ve S›-
n›f Ö¤retmenli¤i ö¤rencilerine göre yeterlik ihtiyac›n› daha fazla hissetmektedirler. Ayr›ca, öznel iyi olufl puanla-
r›ndaki farkl›l›¤›n Matematik Ö¤retmenli¤i ö¤rencileri ile ( =170.90) S›n›f Ö¤retmenli¤i ö¤rencileri ( =156.55)
aras›nda oldu¤u belirlenmifltir. Cinsiyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise k›zlar›n öznel iyi olufl düzeyi ( =168.71) er-
keklere ( =159.88) göre daha yüksektir.

Ö¤renim görülen lisans program› ve cinsiyet de¤iflkenlerinin ö¤rencilerin temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel
iyi olufl puanlar› üzerindeki ortak etkisi (λ=.909; F= 1.535, p>.05) ise anlaml› bulunmam›flt›r.

Sonuç ve Tartıflma
Bu araflt›rman›n amac›, e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin öznel iyi olufl düzeylerinin ve temel psikolojik ihtiyaç-

lar›n›n ö¤renim görülen lisans program› ve cinsiyet de¤iflkenleri aç›s›ndan incelemektir. Araflt›rma bulgular›ndan
biri Sosyal Bilgiler Ö¤retmenli¤i ö¤rencilerinin PDR ve S›n›f Ö¤retmenli¤i ö¤rencilerine göre yeterlik ihtiyac›-
n›n daha fazla oldu¤udur. Çelikkaleli ve Gündo¤du (2005) yapt›klar› araflt›rmalar›n›n sonucunda, ö¤retmen aday-
lar›n›n özerklik ve iliflki ihtiyaçlar› aras›nda programlara göre anlaml› fark oldu¤unu bulmufllar ancak yeterlik ih-
tiyaçlar› aras›nda anlaml› fark bulamam›fllard›r. Yeterlik ihtiyac› bireyin yapaca¤› görevleri nas›l ve ne flekilde et-
kili olaca¤› ve bundan sa¤lad›¤› doyum üzerinde durur (Kesici, 2008). Bu araflt›rma kapsam›nda ortaya ç›kan bu
fark›n nedeni olarak ö¤rencilerin farkl› puan türüne göre ö¤renim gördükleri bölümlerden ald›klar› e¤itimlerin et-
kisi oldu¤u söylenebilir. 

Araflt›rman›n di¤er bulgusu, Matematik Ö¤retmenli¤i ö¤rencilerinin öznel iyi olufl düzeylerinin S›n›f Ö¤ret-
menli¤i ö¤rencilerinden daha yüksek oldu¤udur. Yavuz (2006) Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik (PDR) Bölümü,
‹letiflim ve Mühendislik Fakülteleri ö¤rencileri ile gerçeklefltirdi¤i araflt›rmas›n›n sonucunda, PDR Bölümü, ‹leti-
flim ve Mühendislik Fakülteleri 1. ve 4. s›n›f ö¤rencilerinin öznel iyi olufl düzeyleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bu-
lamam›flt›r. Bu araflt›rmada ortaya ç›kan fark›n nedeni olarak ö¤rencilerin farkl› puan türüne göre ö¤renim gördük-
leri bölümlerden ald›klar› e¤itimlerin etkisi oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca uzun vadede düflünüldü¤ünde ö¤rencilerin
karfl›lar›na ç›kan KPSS s›nav› ve ö¤retmen atamalar›n›n getirdi¤i s›k›nt›lar öznel iyi olufl düzeyini etkiliyor olabilir. 

Araflt›rma bulgular›ndan di¤eri, k›zlar›n öznel iyi olufl düzeyi erkeklere göre daha yüksektir. Bunun yan›nda
Diener, Osihi ve Lucas (2003), yafl, cinsiyet, ›rk, e¤itim, gelir düzeyi ve medeni durum gibi demografik de¤iflken-

X

X

XX

X

XX

Tablo 2: Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri lisans programlar›na ve cinsiyetlerine göre özerklik, yeterlik,
iliflki ve öznel iyi olufl puanlar›n›n çok yönlü varyans analizi (MANOVA) sonuçlar›.

Etki λ F Denence (Sd) Hata (Sd) p

Kesiflim .007 11435.151 4.000 316.000 .000
Lisans Prog. .885 1.963 20.000 1049.000 .007*
Cinsiyet .962 3.087 4.000 316.000 .016*
Lisans Prog. X Cinsiyet .909 1.535 20.000 1049.000 .061

*p<.05
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lerle öznel iyi olufl aras›nda zay›f bir iliflki oldu¤unu ileri sürmektedirler. Sar› (2003), üniversite ö¤rencileri ile ger-
çeklefltirildi¤i çal›flmas›nda ‹yilik Hali Envanterinin alt ölçeklerinden al›nan puanlar›n, cinsiyet de¤iflkenine göre
de¤iflip de¤iflmedi¤ini inceledi¤i araflt›rmas›n›n sonucunda, iyilik halinin alt boyutlar› olan iç tutarl›l›k, sevgi ve
çevresel duyarl›l›k alt ölçeklerinde erkek ö¤renciler lehine, sosyal ilgi ve empati alt ölçe¤inde ise k›z ö¤renciler le-
hine anlaml› farkl›l›klar oldu¤u bulgusuna ulaflm›flt›r. ‹yi oluflla cinsiyet iliflkisini inceleyen araflt›rma sonuçlar›
farkl› sonuçlar vermektedir. Baz› araflt›rmalar iyi oluflun cinsiyete göre farkl›laflt›¤›n› ortaya koymufltur (Sar›, 2003;
Diener, Osihi ve Lucas, 2003; ‹lhan, 2005; Cenkseven ve Akbafl, 2007). Baz› araflt›rmalar ise iyi oluflla cinsiyet ara-
s›nda anlaml› bir iliflki olmad›¤›n› ortaya koymufltur (Hampton ve Marshall, 2000; Katja, Piva, Marja-Terttu ve
Pekka, 2002; Melin ve Fugl-Meyer, 2002; Mahon ve Yacheski, 2005; Tuzgöl-Dost, 2006; Sayg›n, 2008; Cihangir-
Çankaya, 2009). ‹çinde yaflad›¤›m›z toplumun kültürel özelliklerine bakarak kad›nlar›n ve erkeklerin cinsiyet fark-
l›l›klar› sosyal rol beklentilerini de de¤ifltirmekte böylece bireylerin duygusal beceri ve tutumlar›nda da farkl›l›k-
lar ortaya ç›kmaktad›r. Erkeklerin kad›nlardan daha önemli bir konuma yerlefltirildi¤i toplumumuzda, erkekler ya-
flam içinde pek çok alanda daha etkin ve avantajl›d›rlar. Erkeklerle ayn› seviyeye gelmek için u¤raflan, çaba göste-
ren k›zlar›n ise erkeklerden daha yüksek öznel iyi olufla sahip olduklar› söylenebilir. Çünkü üniversite e¤itimi alan
genç k›zlar kendilerini hayatta erkeklerle eflit seviyeye gelmifl olarak görebilirler. Ancak yaflad›¤›m›z kültürün er-
keklere yükledi¤i a¤›r sorumluluklar ve beklentiler de bulunmaktad›r. Üniversite e¤itimini tamamlayacak olan
genç erkeklerin yaflayacaklar› ifl bulup-bulamama kayg›s›, ekonomik sorunlar, aile kurma, çocuk sahibi olma ve ye-
tifltirme sorumluluklar›n› üstlenme gibi yükümlülüklerin erkeklerin depresyon, kayg›, psikolojik ihtiyaçlar›n doyu-
mu ve öznel iyi olufl vb. durumlarda k›z ö¤rencilerle aralar›ndaki fark›n nedeni olabilir. 

Araflt›rmadan elde edilen sonuçlar ›fl›¤›nda ö¤retmen yetifltiren kurumlar›n ö¤retmen adaylar›n›n öznel iyi olufl
düzeylerini artt›r›c› ve ihtiyaç doyumlar›n› destekleyici bir ortam yaratmalar› önemlidir. Bireylerin öznel iyi olufl
düzeyleri ve psikolojik ihtiyaçlar› davran›fllar üzerinde etkili oldu¤u için, kiflilerin öznel iyi olufl düzeyleri ve psi-
kolojik ihtiyaçlar› ile ilgili araflt›rmalar farkl› de¤iflkenlerle yap›lmal›d›r. Ayr›ca elde edilen bulgular›n yüksekö¤re-
timde verilen psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetleri için de önemli oldu¤u düflünülmektedir. Üniversite ö¤-
rencilerinin öznel iyi olma düzeylerinin artt›r›lmas› için, onlar›n temel psikolojik ihtiyaçlar›n› giderebilecekleri f›r-
satlar yaratmak yararl› olabilir. 
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Özet

Bu araflt›rman›n amac›, E¤itim Fakültesi lisans programlar›nda yer alan ‘genel kültür’ derslerinin, ifllevsellikleri
ile içerik ve materyal aç›s›ndan yeterlilik düzeylerini ö¤retmen adaylar›n›n görüflleri çerçevesinde de¤erlendirmek-
tir. Araflt›rma 2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l› bahar yar›y›l›nda Mersin Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nde, Fen Bil-
gisi Ö¤retmenli¤i, ‹lkö¤retim Matematik Ö¤retmenli¤i, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i, Okul Öncesi Ö¤retmenli¤i, Reh-
berlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k, S›n›f Ö¤retmenli¤i ve Türkçe Ö¤retmenli¤i bölümlerinde 4. s›n›fta lisans e¤itimi
görmekte olan 302 ö¤retmen aday› ile gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma verileri “E¤itim Fakültesi Genel Kültür Ders-
leri ‹fllevsellik ve Yeterlilik Ölçe¤i” arac›l›¤›yla toplanm›fl ve elde edilen verilerin analizinde SPSS 17 istatistik paket
program›ndan yararlan›lm›flt›r. Araflt›rmada, ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ni orta düzeyde ifllevsel
bulduklar› ve ders içerikleri ile materyallerini nitelik ve nicelik bak›m›ndan orta düzeyde yeterli bulduklar› belirlen-
mifltir. Cinsiyet de¤iflkeni aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ne yönelik görüfllerinde anlaml› fark
görülmüfltür. Bunun yan› s›ra araflt›rmada, ö¤retmen adaylar›n›n görüfllerinde, okuduklar› bölümlere göre yaln›zca
‘genel kültür dersleri’nin ‘biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma’ ifllevi aç›s›ndan anlaml› farkl›l›¤›n oldu¤u; ‘sos-
yal ve entelektüel beceriler kazand›rma, günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ve kültürel de¤erleri aktar-
ma’ ifllevlerine yönelik ise anlaml› farkl›l›¤›n olmad›¤› belirlenmifl ve son olarak ‘içerik ve materyallerin niteli¤i ve
yeterlili¤i’ faktörüne yönelik görüfllerinde ise anlaml› farkl›l›¤›n oldu¤u sonuçlar›na ulafl›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: E¤itim fakültesi, genel kültür dersleri, lisans programlar›, ö¤retmen adaylar›.

Girifl
E¤itim; evrenin ve yaflam sistemlerinin hikâyesini bilmek, bu hikâyede bireylerin rolünü tan›mak olarak tan›m-

lanabilir. E¤itimin öncelikli amac› ise, kiflilerin üstlendikleri bu rolleri yerine getirebilmelerini sa¤lamakt›r (Lang-
ford, 1999).

Bir e¤itim sisteminin en önemli ö¤esi, ö¤renme-ö¤retme sürecinin en önemli de¤iflkenlerinden birisi flüphesiz
ö¤retmendir. Ö¤retmenin, ö¤renciyi ve e¤itim programlar›n› etkileme gücü di¤er ö¤elere nazaran daha yüksektir
(Karagözo¤lu, 1987:271). Ö¤renci ile devaml› bir flekilde etkileflim halinde olan ö¤retmen e¤itimin amaçlar› do¤-
rultusunda davran›fl de¤ifltirmekle sorumludur (Var›fl, 1988:117). E¤itimin niteli¤i ve kalitesi de büyük ölçüde ö¤-
retmenlerin niteli¤i ile do¤ru orant›l›d›r. Bu aç›dan, ö¤retmenlerin gerek hizmet öncesinde gerekse hizmet içinde
iyi bir biçimde yetifltirilmesi önem tafl›maktad›r. Ö¤retmen, ö¤renmeyi ilerletmek, gelifltirmek, desteklemek ama-
c›yla ö¤rencinin çevresinde uygun e¤itim durumlar› düzenlemekten sorumlu kiflidir. Ö¤renme-ö¤retmen süreci-
nin etkili olabilmesi için ö¤retmenin, akademik e¤itim sürecinde edindi¤i teknik bilgilerini kendi kiflilik özelikle-
ri ile bütünlefltirip kullanmas› gerekir (Celep, 2005; fiahin, 2004a). 
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Yaln›zca akademik bilgi düzeyi ö¤retmenlik mesle¤i için yeterli de¤ildir. Temel görevlerinden biri de ö¤ren-
cinin sosyalleflmesi ve toplumsal kültürü ö¤renciye aktarmak olan ö¤retmenin bu görevini baflar›yla yerine getire-
bilmesi için içinde yaflad›¤› toplumu, kültürel özellikleri ile birlikte tan›mas› gerekir (Erden, 1998). Nitelikli bir
ö¤retmenin genel kültür, alan bilgisi ve ö¤retmenlik meslek bilgisi yönünden yeterli olmas› gerekmektedir (Kü-
çükahmet, 2000). Garmston (1998) bir ö¤retmende bulunmas› gereken alt› temel özelli¤i “ö¤retece¤i konu alan›na
dönük bir alan bilgisine sahip olmak, alan›na özgü konular›n ö¤rencilere aktar›lmas›nda zengin bir ö¤retim yöntemleri bil-
gisine sahip olmak, ö¤rencilerin fiziksel ve psikolojik geliflimleri, onlar›n ö¤renme stilleri hakk›nda bilgi sahibi olmak, ken-
disinin güçlü ve zay›f yönlerinin fark›nda olmak, çal›flt›¤› kurumdaki meslektafllar› ile sa¤l›kl› bir iletiflimde bulunmak, ö¤-
rencilerin biliflsel geliflim düzeyleri ve biliflsel ö¤renme süreci hakk›nda bilgi sahibi olmak” fleklinde özetlemifltir (Akt. Ya-
flaro¤lu, 2005). Bu kadar çok yönlü beceri isteyen bir mesle¤in e¤itimi de kuflkusuz büyük bir titizlikle program-
lanmal›d›r. 

Cumhuriyetin kuruluflundan günümüze, ö¤retmen yetifltirme, Türk e¤itim tarihinin en önemli konular›ndan
biri olmufltur. Ö¤retmen yetifltirmede ilk önemli ad›m, Cumhuriyetten önce var olan “Ö¤retmen Okullar›” ve
“Yüksekö¤retmen Okulu”nun, Ö¤retim Birli¤i Yasas›na ve Cumhuriyetin e¤itim ilkelerine göre yeniden yap›lan-
d›r›larak gelifltirilmesi olmufltur. Ortaokullara ö¤retmen yetifltirmek üzere kurulan “Gazi E¤itim Enstitüsü”, daha
sonra aç›lacak “E¤itim Enstitüleri” için yeni bir ö¤retmen yetifltirme modeli olarak tan›nmaktad›r. Köye ö¤retmen
yetifltirilmesi, Cumhuriyetin öncelikli hedefleri aras›nda gelmifltir. Bu amaca yönelik olarak aç›lan “Köy Ö¤retmen
Okullar›”, “Köy E¤itmen Kurslar›” ile bafllayan model aray›fllar›, özgün yap›s›yla “Köy Enstitüleri” modelini or-
taya ç›karm›flt›r. 

Ö¤retmen yetifltirme aç›s›ndan, 85 y›ll›k Cumhuriyet döneminde baz› önemli kilometre tafllar› bulunmaktad›r.
Bunlardan biri de Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde yer alan ö¤retmen yetifltiren kurumlar›n, 1982’de “E¤itim
Fakültesi” ad› ile üniversite bünyesine al›nmas› karar›d›r. Daha sonra 1997 y›l›nda gerçeklefltirilen “E¤itim Fakül-
telerinde Yeniden Yap›lanma” çal›flmas› yap›lm›flt›r. Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan bafllat›lan bu çal›flma ile ö¤-
retmen yetifltirme, baz› istisnalar› d›fl›nda tamamen e¤itim fakültelerine verilmifl ve bu fakültelerde, ilkö¤retime
ö¤retmen yetifltiren bölüm ve programlar› öne ç›karan yeni bir yap›lanmaya gidilmifltir. 

E¤itim fakültelerinde yap›lanma ile ilgili ikinci çal›flma, 2006 y›l›nda bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flma kapsam›nda, ö¤-
retmen yetifltirme programlar›, uygulay›c›lardan gelen talepler do¤rultusunda güncellefltirilmifl, 1997 programla-
r›n›n zay›f kalan genel kültür boyutu zenginlefltirilmifl, geçmifl y›llardaki uygulaman›n ›fl›¤›nda, yap›lanma ile ilgi-
li baz› yeni düzenlemelere gidilmifltir (Eflme, 2007). Bu düzenlemelerin en önemlilerinden biri de her program›n
özelliklerinin dikkate al›narak alan ve alan e¤itimi dersleri %50-60, ö¤retmenlik meslek bilgisi dersleri %25-30 ve
genel kültür dersleri %15-20 oranlar›nda olacak biçimde belirlenmesidir. Bir önceki düzenlemede genel kültür
derslerinin a¤›rl›¤› %12.5 iken söz konusu derslerin oranlar›n›n artt›r›lmas›, ö¤retmenlerde bulunmas› gereken
genel kültür oluflumuna da dikkat çekmektedir (YÖK, 2007). 

Ö¤retmenlerin sahip olmalar› gereken alan bilgisi ve meslekle ilgili bilgi ve becerileri yan›nda baz› alanlarda
da ek bilgilere gereksinimleri olmakta, ö¤retmen adaylar›n›n genifl bir dünya görüflüne ve genel kültüre sahip ol-
malar› beklenmektedir (fiiflman, 1999:11). Bu ba¤lamda genel kültür derslerinin en önemli ifllevinin e¤itimin te-
mel amac›yla da paralel olarak, kültürlenmeye katk›da bulunmak oldu¤u mutlak bir gerçektir. 

Bir meslekten söz edilebilmesi için o mesle¤in ‘alan bilgisi’nin olmas› ve bu alan bilgisinin mutlaka belli bir
“Genel Kültür”ün üzerine yerlefltirilmesi gerekmektedir (Çetin, 2009). Bu kapsamda e¤itim fakültelerinde e¤itim
alan ö¤retmen adaylar› genel kültür, konu alan› bilgisi ve ö¤retmenlik meslek derslerini almak zorundad›rlar. Ge-
nel kültür dersleri farkl› alanlarda bilgi ve yetenek gelifltirmeyi amaçlar. Ö¤retmen sahip oldu¤u genel kültür ile
topluma uyum sa¤layabilece¤i gibi, toplumun sorunlar›n› görme ve çözümüne de katk›da bulunacak düzeye gel-
mifl olacakt›r (Ekici, 2008). Toplumun gittikçe daha karmafl›k bir yap› oluflturmas›, sahip olunan kültürel içeri¤in
h›zla artmas› bireyin gündelik yaflay›fl›n›n gerektirdi¤i faaliyetler bireylerin kültürlenmesini zorunlu k›lmaktad›r
(fiahin, 2004b). Söz konusu kültürlenme kavram›n›n içerisine iletiflim becerileri, teknolojiyi kullanma, tarih bilin-
cine sahip olma, toplumsal duyarl›l›¤a sahip olma gibi çeflitli özellikler dâhil olmaktad›r ve bu özelliklerin ö¤ret-
men yetifltirme program›n›n içerisine çeflitli dersler arac›l›¤›yla da¤›ld›¤› görülür.

Araflt›rman›n Önemi

Bilindi¤i gibi iyi bir ö¤retmenin mesleki özellikler ve kiflisel özellikler olmak üzere iki temel özelli¤e sahip ol-
mas› gerekir. Mesleki özellikler; genel kültür, alan bilgisi, ö¤retmenlik meslek bilgisidir. Kiflisel özellikler; kiflinin
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mesle¤e yatk›nl›¤›, ö¤retmenli¤in gerektirdi¤i örnek olma, model olma niteliklerini içerir (Kavcar, 2002). Bu an-
lamda, genel kültür dersleri hem mesleki hem de kiflisel özelliklere yönelik haz›rlanm›flt›r. Genel kültür dersleri-
nin yaln›zca mesleki özelliklerden zengin bir genel kültüre sahip olmay› de¤il, ayn› zamanda kiflisel özelliklerden
mesle¤e yatk›nl›k ve model olmaya yönelik e¤ilimleri de olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 

Yeni programda yer alan genel kültür dersleriyle temel olarak ayd›n bir kiflide bulunmas› gereken entelektüel
donan›m› kazand›rmak hedeflenmifltir (YÖK, 2007). Ö¤retmen adaylar›n›n söz konusu de¤iflikliklere yönelik gö-
rüflleri önem tafl›maktad›r. Herhangi bir derste ö¤retilen bilgilerin ne ölçüde ö¤renildi¤ini ölçmek kolayd›r. An-
cak burada ölçülen üretim sürecindeki faaliyetlerin ürünün niteliklerine olan etkisi de¤il, sadece ö¤rencinin o ders-
le ilgili neleri ö¤rendi¤inin ölçülmesidir. Oysaki üretim sürecindeki faaliyetlerin ürünün niteliklerine olan etkisi,
daha çok verilen e¤itimin kalitesi ile ilgilidir (Karaca, 2008:77). Bu aç›dan araflt›rma, ö¤retmen adaylar›n›n görüfl-
leri do¤rultusunda, verilen e¤itimin kalitesini belirleyebilecek temel bir ö¤e olarak genel kültür derslerinin ifllev-
sellik düzeylerini belirlemesi aç›s›ndan önemlidir.

Araflt›rman›n Amac›

Bu araflt›rman›n amac›, E¤itim Fakültesi lisans programlar›nda yer alan ‘genel kültür’ derslerinin ifllevsellikleri ile içe-
rik ve materyal aç›s›ndan yeterlilik düzeylerini ö¤retmen adaylar›n›n görüflleri çerçevesinde de¤erlendirmektir. Bu ba¤lam-
da alt problemler flu flekilde belirlenmifltir:

1. Ö¤retmen adaylar›n›n görüflleri çerçevesinde genel kültür derslerinin;

a. ‹fllevsellikleri ne düzeydedir? 

b. ‹çerik ve materyal aç›s›ndan yeterlilikleri ne düzeydedir? 

2. Ö¤retmen adaylar›n›n genel kültür derslerinin ifllevselli¤ine yönelik görüfllerinde; 

a. Cinsiyete göre anlaml› fark var m›d›r?

b. Okuduklar› bölüme göre anlaml› fark var m›d›r?

Yöntem
Araflt›rman›n Modeli 

Araflt›rma betimsel tarama modeline dayal› olarak yap›lm›flt›r. Bu yolla, Mersin Üniversitesi E¤itim Fakültesi
son s›n›f ö¤rencilerinin genel kültür derslerinin ifllevselliklerine yönelik görüflleri genel tarama modellerinden öl-
çek uygulamas› yoluyla belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Karasar (2009)’a göre, tarama modelleri geçmiflte ya da halen
var olan bir durumu var oldu¤u flekliyle betimlemeyi amaçlamaktad›r. Bunun yan› s›ra nicel çal›flmalar, ölçülmek
istenen özelli¤in üzerindeki herhangi bir etkeni inceleyerek de¤iflkenler aras›ndaki neden-sonuç iliflkilerini tespit
etme ve sonuçlar› karfl›laflt›rma amaçlar›yla yap›lmaktad›r (Ekiz, 2003).

Evren ve Örneklem

Araflt›rman›n evrenini, Mersin Üniversitesi E¤itim Fakültesi 4. S›n›fta ö¤renim görmekte olan tüm ö¤retmen
adaylar›; örneklemini ise, 2010-2011 E¤itim Ö¤retim Y›l› Bahar Yar›y›l›nda Mersin Üniversitesi E¤itim Fakülte-
si 4. S›n›fta ö¤renim görmekte olan 302 ö¤retmen aday› oluflturmaktad›r. Örneklem dâhilindeki ö¤retmen aday-
lar›n›n cinsiyete ve okuduklar› bölüme göre demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmufltur.

Araflt›rman›n alt problemlerine yan›t aramak amac› ile verilerin toplanmas› için ilgili araflt›rmalar›n yan› s›ra
YÖK’ün belirledi¤i Genel Kültür derslerinin amaçlar› incelenmifl ve bu do¤rultuda programda yer alan söz konu-
su derslerin ifllevselli¤inin belirlenmesi için 25 maddeden oluflan “E¤itim Fakültesi Genel Kültür Dersleri ‹fllevsellik
ve Yeterlilik Ölçe¤i” araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilmifltir. Ölçek üçlü derecelendirme ölçe¤i tarz›nda haz›rlan-
m›fl ve maddelere ait seçenekler “tamamen kat›l›yorum-k›smen kat›l›yorum-tamamen kat›lm›yorum” fleklinde be-
lirlenmifltir. Ölçe¤in birinci bölümünden al›nacak toplam puanlar “18-54” aral›¤›nda; ikinci bölümünden al›nacak
toplam puanlar ise “7-21” aral›¤›ndad›r. Ancak ölçekte yer alan aral›klar›n eflit oldu¤u düflüncesinden hareket edi-
lerek, gerek ölçe¤in tamam› gerekse ölçe¤e ait faktörlerden elde edilen puanlar, madde say›s›na bölünerek (Tab-
lo 2) 1-3 aras›nda elde edilen de¤erler üzerinden aç›klamalar yap›lm›flt›r. 
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E¤itim Fakültesi Genel Kültür Dersleri ‹fllevsellik ve Yeterlilik Ölçe¤i’nin
Geçerlik ve Güvenirlik Çal›flmas›

Araflt›rmada gerçek grup üzerinden elde edilen verilere Faktör Analizi uygulanm›fl ve yap› geçerlili¤inin belirlen-
mesi için Temel Bileflenler Analizi Tekni¤i (Principal Component Analysis) kullan›lm›flt›r. Faktör analizi bir faktör-
lefltirme ya da ortak faktör olarak adland›r›lan yeni de¤iflkenleri ortaya ç›karma veya madde faktör yük de¤erleri ara-
c›l›¤›yla de¤iflkenlerin ifllevsel tan›mlar›n› elde etme ifllemlerini kapsayan bir süreçtir (Büyüköztürk, 2010). Yap›lan
faktör analizinden elde edilen sonuçlara göre, ölçekte yer alan maddelerin faktör yük aral›klar› “.459-.806” aral›¤›n-
da oldu¤u ve ölçekten at›lmay› gerektirmedikleri belirlenmifltir. Büyüköztürk (2010), faktör yük de¤erlerinin “.45” ve
üzeri ç›kmas›n›n seçim için iyi bir ölçü oldu¤unu belirtmifltir. Faktör analizi sonucu ölçe¤in birinci bölümünde öz-
de¤eri 1’den büyük olan 4 faktör bulunmufl; ikinci bölümde yer alan 7 madde ise tek faktörde toplanm›flt›r. Oluflan
faktörlerin isimleri ve faktörlere ait KMO de¤erleri ve iç tutarl›l›k katsay›lar› Tablo 3’te sunulmufltur. Ayr›ca ölçek-
te yer alan 25 maddeye iliflkin madde analizleri, ölçe¤in faktör yap›s› ve güvenirlik de¤erleri Tablo 4’te belirtilmifltir.

Tablo 4’te görüldü¤ü üzere, birinci bölümde yer alan 4 faktörün birlikte toplam varyans›n %57.08’ini aç›kla-
d›klar› ve ikinci bölümde oluflan bir faktörün tek bafl›na toplam varyans›n %51.34’ünü aç›klad›¤› belirlenmifltir.
Bunun yan› s›ra faktörlere ait iç tutarl›k katsay›s› (α) de¤erlerinin de yeterli düzeyde oldu¤u görülmektedir.

Tablo 1: Ö¤retmen adaylar›n›n cinsiyete, bölüme ve genel not ortalamalar›na göre da¤›l›mlar›.

De¤iflken Grup f %

Cinsiyet Bayan 175 57.9
Erkek 127 42.1
Toplam 302 100.0

Bölüm ‹ngilizce 47 15.6
S›n›f 57 18.9
Fen bilgisi 28 9.3
‹lkö¤retim Matematik 26 8.6
Okul öncesi 59 19.5
Türkçe 58 19.2
Rehb.ve Psik. Dan. 27 8.9
Toplam 302 100.0

Tablo 2: Ölçekte madde seçeneklerine ait s›n›rlar.

Birinci Bölüm ‹kinci Bölüm

Seçenekler S›n›r› ‹fllevsellik Düzeyi Puan Aral›¤› Yeterlilik Düzeyi Puan Aral›¤›

Tamamen kat›l›yorum (3) 3.00 - 2.34 Yüksek 54.00 - 42.12 Yüksek 21.00 - 16.38
K›smen kat›l›yorum (2) 2.33 – 1.67 Orta 41.94 - 30.06 Orta 16.31 - 11.69
Tamamen kat›lm›yorum (1) 1.66 – 1.00 Düflük 29.88 - 18.00 Düflük 11.62 - 7.00

Tablo 3: Analiz sonucu oluflan faktörler ve faktörlere ait de¤erler.

Bölümler Faktör Faktörler Madde KMO Bartlett’s α
Numaras› Say›s› Test De¤eri

Bölüm 1 Faktör 1 Biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi 7
Faktör 2 Sosyal ve entelektüel beceriler kazand›rma ifllevi 5
Faktör 3 Günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ifllevi 4
Faktör 4 Kültürel de¤erleri aktarma ifllevi 2

Bölüm 2 Faktör 5 ‹çerik ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i 7 ,830 788,389 ,838
(p=.000)

,914 1910,249 ,896
(p=.000)
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Verilerin Analizi

Araflt›rma verileri SPSS 17 istatistik program›ndan yararlan›larak analiz edilmifltir. Araflt›rmada elde edilen ve-
rilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde analizlerinin yan› s›ra anlaml› farkl›l›k testlerinde öncelikle varyansla-
r›n homojenli¤inin tespiti için Levene Testi uygulanm›fl ve analiz sonucu tüm varyanslar›n homojen oldu¤u gö-
rülmüfltür. Bu do¤rultuda cinsiyet de¤iflkeni için ba¤›ms›z gruplar t-testi, bölüm de¤iflkeni için tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) uygulanm›fl; anlaml› farkl›l›¤›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unun belirlenmesi için Post Hoc
testlerinden Scheffe testine baflvurulmufltur. 

Bulgular
Bu bölümde, 302 ö¤retmen aday›na uygulanan ‘E¤itim Fakültesi Genel Kültür Dersleri ‹fllevsellik ve Yeterlilik Öl-

çe¤i’nden elde edilen verilerin analizi sonucunda ulafl›lan bulgulara araflt›rman›n alt amaçlar› do¤rultusunda yer ve-
rilmifltir.

1. Birinci Alt Probleme Yönelik Bulgular

Bu bölümde, ö¤retmen adaylar›n›n görüflleri çerçevesinde ‘genel kültür dersleri’nin ifllevsellik düzeyleri ile ders
içerik ve materyallerinin yeterlilik düzeylerine iliflkin bulgulara yer verilmifltir.

a. Genel Kültür Derslerinin ‹fllevsellik Düzeyi

Ö¤retmen adaylar›n›n görüflleri çerçevesinde, ‘genel kültür dersleri’nin ifllevsellik düzeyleri Tablo 5’te verilmifltir.
Tablo 5 incelendi¤inde ö¤retmen adaylar›n›n %27.5’inin ‘genel kültür dersleri’ni yüksek düzeyde; %57.3’ünün

orta düzeyde ve %15.2’sinin ise düflük düzeyde ifllevsel bulduklar› belirlenmifltir. Bu bulguya göre ‘genel kültür
dersleri’nin genel olarak orta düzeyde ifllevsel oldu¤unu söylemek mümkündür. Ayr›ca bu dersleri yüksek düzey-
de ifllevsel bulanlar da önemli bir yüzdeye sahiptir.

Tablo 4: Varimax döndürme sonras› faktör ve madde analizi sonuçlar›.

Bölüm 1 Bölüm 2

Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5

Özde¤er = 3.709 Özde¤er = 2.649 Özde¤er = 2.110 Özde¤er = 1.805 Özde¤er = 3.594
Varyans (%) = 20.608 Varyans (%) = 14.719 Varyans (%) = 11.725 Varyans (%) = 10.028 Varyans (%) = 51.340

α = ,783 α = ,723 α = ,712 α = ,702 α = ,838

MN OV YD MN OV YD MN OV YD MN OV YD MN OV YD

2 ,610 ,696 5 ,568 ,720 8 ,587 ,544 1 ,703 ,806 19 ,571 ,609
3 ,587 ,666 7 ,575 ,612 9 ,484 ,459 13 ,544 ,650 20 ,559 ,599
4 ,535 ,658 10 ,548 ,497 11 ,683 ,787 21 ,554 ,744
6 ,552 ,634 15 ,491 ,572 14 ,708 ,721 22 ,643 ,802
12 ,550 ,615 17 ,529 .577 23 ,629 ,793
16 ,614 ,712 24 ,478 ,692
18 .478 ,526 25 ,561 ,749

(α: Cronbach’s alpha; MN: Madde No; OV: Ortak varyans; YD: Faktör yük de¤eri)

Tablo 5: Genel kültür derslerinin ifllevsellik düzeyi.

‹fllevsellik düzeyi f %

Yüksek 83 27.5
Orta 173 57.3
Düflük 46 15.2
Toplam 302 100.0
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b. Genel Kültür Ders ‹çerik ve Materyallerinin Yeterlilik Düzeyi

Ö¤retmen adaylar›n›n görüflleri çerçevesinde e¤itim fakültesi genel kültür ders içerik ve materyallerinin yeter-
lilik düzeyleri Tablo 6’da sunulmufltur.

Tablo 6’dan elde edilen bulgulara göre, ö¤retmen adaylar›n›n %17.9’unun genel kültür ders içerik ve mater-
yallerini nitelik ve nicelik bak›m›ndan yüksek düzeyde yeterli; %51’inin orta düzeyde yeterli ve %31.1’inin ise dü-
flük düzeyde yeterli bulduklar› belirlenmifltir. Bu do¤rultuda genel kültür ders içerik ve materyallerinin niteliksel
ve niceliksel aç›dan orta düzeyde yeterli olduklar› yönünde bir yorum yapmak mümkünken; düflük düzeyde yeter-
li bulanlar›n da önemli bir yüzdeye sahip olduklar› görülmektedir.

2. ‹kinci Alt Probleme Yönelik Bulgular 

Bu bölümde ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’nin ifllevselli¤ine yönelik görüfllerinde cinsiyet ve bö-
lüm de¤iflkenlerine göre anlaml› farkl›l›¤›n olup olmad›¤›na iliflkin bulgulara yer verilmifltir.

a. Cinsiyete Göre Anlaml› Farkl›l›¤›n Belirlenmesi

Ö¤retmen adaylar›n›n, ‘genel kültür dersleri’nin ifllevselli¤ine yönelik görüfllerinin cinsiyete göre t-testi sonuç-
lar› Tablo 7’de verilmifltir.

Tablo 7’de cinsiyet aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ne yönelik görüfllerine iliflkin veriler
analiz edilmifl ve flu bulgulara ulafl›lm›flt›r:

Cinsiyetlerine göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘Biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik gö-
rüfllerinde ‘.05’ önem düzeyine göre anlaml› farkl›l›k vard›r [t(300)=2.024, p<.05]. Bu farkl›l›¤›n, ‘Biliflsel ve duyuflsal
beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne ait puan ortalamalar› erkek ö¤retmen adaylar›ndan daha yüksek olan bayan
ö¤retmen adaylar›ndan kaynakland›¤› söylenebilir ( bayan=14,49; erkek=13.72).XX

Tablo 6: Genel kültür ders içerik ve materyallerinin yeterlilik düzeyleri.

‹fllevsellik düzeyi f %

Yüksek 54 17.9
Orta 154 51.0
Düflük 94 31.1
Toplam 302 100.0

Tablo 7: Ö¤retmen adaylar›n›n, ‘Genel Kültür Dersleri’nin ifllevselli¤ine yönelik puanlar›n›n cinsiyete göre t-testi
sonuçlar›.

Faktör Faktörler Cinsiyet N S Sd t p
Numaras›

Faktör 1 Biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi Bayan 175 14.49 3.35 300 2.024 ,044*
Erkek 127 13.72 3.12

Faktör 2 Sosyal ve entelektüel beceriler kazand›rma ifllevi Bayan 175 10.93 2.43 300 2.622 ,009*
Erkek 127 10.16 2.62

Faktör 3 Günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ifllevi Bayan 175 8.45 1.84 300 2.277 ,023*
Erkek 127 7.95 1.95

Faktör 4 Kültürel de¤erleri aktarma ifllevi Bayan 175 4.45 1.02 300 2.368 ,019*
Erkek 127 4.16 1.12

Faktör 5 ‹çerik ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i Bayan 175 13.86 3.49 300 2.366 ,019*
Erkek 127 12.89 3.59

*p<0.05

X
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Ö¤retmen adaylar›n›n ‘Sosyal ve entelektüel beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfllerinde cinsiyet
aç›s›ndan ‘.05’ önem düzeyine göre anlaml› fark bulunmufltur [t(300)=2.622, p<.05]. Bunun nedeni bayan ö¤retmen
adaylar›n›n ‘Sosyal ve entelektüel beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne ait puan ortalamalar›n›n erkek ö¤retmen
adaylar›ndan daha yüksek olmas›ndan kaynakl›d›r ( bayan=10.93; erkek=10.16).

Cinsiyet de¤iflkeni aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›n›n ‘Günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ifllevi’ faktö-
rüne yönelik görüfllerinde ‘.05’ önem düzeyine göre anlaml› fark vard›r [t(300)=2.277, p<.05]. Bu farkl›l›¤›n kayna-
¤›, ‘Günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik bayan ö¤retmen adaylar›n›n erkek ö¤-
retmen adaylar›ndan daha yüksek ortalamaya sahip olmalar› fleklinde belirlenmifltir ( bayan=8.45; erkek=7.95).

Cinsiyetlerine göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘Kültürel de¤erleri aktarma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfllerinde ‘.05’
önem düzeyine göre anlaml› farkl›l›k vard›r [t(300)=2.368, p<.05]. Bu farkl›l›¤›n, ‘Kültürel de¤erleri aktarma ifllevi’
faktörüne ait puan ortalamalar› erkek ö¤retmen adaylar›ndan daha yüksek olan bayan ö¤retmen adaylar›ndan kay-
nakland›¤›n› söylemek mümkündür ( bayan=4,45; erkek=4,16).

Cinsiyete göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘‹çerik ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i’ faktörüne yönelik görüfllerin-
de ‘.05’ önem düzeyine göre anlaml› farkl›l›¤›n oldu¤u tespit edilmifltir [t(300)=2.366, p<.05]. Bu farkl›l›¤›n, ‘‹çerik
ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i’ faktörüne ait puan ortalamalar›nda bayan ö¤retmen adaylar›n›n erkek ö¤-
retmen adaylar›ndan daha yüksek olmas›ndan kaynakland›¤› söylenebilir ( bayan=13.86; erkek=12.89).

b. E¤itim Görülen Bölüme Göre Anlaml› Farkl›l›¤›n Belirlenmesi

Tablo 8’de bölümlerine göre ö¤retmen adaylar›n›n, ‘genel kültür dersleri’nin ifllevselli¤ine yönelik puanlar›na
iliflkin betimsel de¤erler sunulmufltur.

Tablo 8’de bölümlere göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ne yönelik görüfl ortalamalar›na bak›ld›-
¤›nda Faktör 1’e yönelik görüfllerde en yüksek ortalamaya sahip bölümün “‹ngilizce Ö¤retmenli¤i” (16.28) ve en
düflük ortalamaya sahip bölümün ise “Fen Bilgisi Ö¤retmenli¤i” (13.67) oldu¤u; Faktör 2’ye yönelik görüfllerde en
yüksek ortalamaya sahip bölümün “‹ngilizce Ö¤retmenli¤i” (11.3) ve en düflük ortalamaya sahip bölümün ise
“Türkçe Ö¤retmenli¤i” (10.02) oldu¤u; Faktör 3’e yönelik görüfllerde en yüksek ortalamaya sahip bölümün “‹n-
gilizce Ö¤retmenli¤i” (9.0) ve en düflük ortalamaya sahip bölümün ise “Türkçe Ö¤retmenli¤i” (7.86) oldu¤u; Fak-
tör 4’e yönelik görüfllerde en yüksek ortalamaya sahip bölümün “‹ngilizce Ö¤retmenli¤i” (4.57) ve en düflük orta-
lamaya sahip bölümün ise “Türkçe Ö¤retmenli¤i” (4.12) oldu¤u; Faktör 5’e yönelik görüfllerde en yüksek ortala-
maya sahip bölümün “‹ngilizce Ö¤retmenli¤i” (16.09) ve en düflük ortalamaya sahip bölümün ise “Türkçe Ö¤ret-
menli¤i” (11.19) oldu¤u görülmektedir. Bu de¤erler aras›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olup olmad›¤›n› belirlemek
için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanm›fl ve analiz sonuçlar› Tablo 9’da sunulmufltur. 

XX

XX

XX

XX

Tablo 8: Bölümlerine göre ö¤retmen adaylar›n›n, ‘Genel Kültür Dersleri’nin ifllevselli¤ine yönelik puanlar›na iliflkin
betimsel de¤erler.

Faktörler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5
(Biliflsel ve (Sosyal ve (Günlük yaflama (Kültürel (‹çerik- 

duyuflsal beceriler entelektüel beceriler aktarabilme becerisi De¤erleri materyallerin niteli¤i 
kazand›rma) kazand›rma) kazand›rma ifllevi) Aktarma) ve yeterli¤i)

Bölümler N S N S N S N S N S

(1) ‹ngilizce 47 16.3 3.8 47 11.3 3.0 47 9.0 2.1 47 4.6 1.2 47 16.1 3.9

(2) S›n›f 57 13.7 3.2 57 10.7 2.3 57 8.4 1.8 57 4.2 1.1 57 13.5 3.1

(3) Fen Bilgisi 28 13.3 2.6 28 10.1 2.7 28 8.0 2.1 28 4.4 1.1 28 13.4 3.6

(4) ‹lkö¤retim Matematik 26 13.8 3.2 26 10.6 2.5 26 7.9 1.6 26 4.2 1.2 26 12.8 3.0

(5) Okul Öncesi 59 14.1 3.0 59 10.6 2.2 59 8.2 1.8 59 4.4 0.9 59 14.0 2.9

(6) Türkçe 58 13.9 3.1 58 10.0 2.4 58 7.9 1.8 58 4.1 1.1 58 11.2 2.9

(7) Rehb.ve Psik. Dan. 27 13.5 3.0 27 10.9 2.8 27 8.1 1.8 27 4.5 1.0 27 13.1 3.7

Toplam 302 14.2 3.3 302 10.6 2.5 302 8.2 1.9 302 4.3 1.1 302 13.5 3.6

XXXXX
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Tablo 9’da bölümlere göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ne yönelik görüfllerine iliflkin veriler ana-
liz edilmifl ve flu bulgulara ulafl›lm›flt›r:

E¤itim gördükleri bölüme göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘Biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne
yönelik görüfllerinde ‘.05’ önem düzeyine göre anlaml› farkl›l›k vard›r [F(6-295)=4.422, p<.05]. Bu farkl›l›¤›n, hangi
gruplar aras›nda oldu¤unu belirlemek üzere yap›lan Scheffe testinden elde edilen bulgulara göre, ‹ngilizce Ö¤ret-
menli¤i Bölümü’nde ö¤renim görmekte olan ö¤retmen adaylar›n›n, Biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi’
faktörüne yönelik görüfllerinin aritmetik ortalamas›n›n S›n›f, Fen Bilgisi ve Türkçe Ö¤retmenli¤i ile Rehberlik ve
Psikolojik Dan›flmanl›k Bölümlerinde ö¤renim görmekte olan adaylar›n görüfl ortalamalar›ndan yüksek olmas›
farkl›l›¤a yol açmaktad›r.

Bölümlerine göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘Sosyal ve entelektüel beceriler kazand›rma ifllevi’ [F(6-295)=1,391, p>.05];
‘Günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ifllevi’ [F(6-295)=1.922, p>.05] ve ‘Kültürel de¤erleri aktarma ifllevi’
[F(6-295)=1.021, p>.05] faktörlerine yönelik görüfllerinde ‘.05’ önem düzeyine göre anlaml› farkl›l›k yoktur.

Ö¤retmen adaylar›n›n ‘‹çerik ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i’ faktörüne yönelik görüfllerinde bölüm de¤ifl-
keni aç›s›ndan ‘.05’ önem düzeyine göre anlaml› farkl›l›k vard›r [F(6-295)=10.190, p<.05]. Yap›lan Scheffe testinden
elde edilen bulgulara göre, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölümü’nde ö¤renim görmekte olan ö¤retmen adaylar›n›n,
‘‹çerik ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i’ faktörüne yönelik görüfllerinin aritmetik ortalamas›n›n, S›n›f, ‹lkö¤re-
tim Matematik ve Türkçe Ö¤retmenli¤i ile Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k Bölümlerinde ö¤renim görmek-
te olan adaylar›n görüfl ortalamalar›ndan yüksek olmas›n›n farkl›l›¤›n kayna¤› oldu¤u bulgusuna ulafl›lm›flt›r.

Tart›flma ve Sonuç
Bu bölümde, araflt›rmadan elde edilen bulgulara yönelik sonuçlar tart›flmalarla birlikte ve araflt›rman›n alt

amaçlar› paralelinde sunulmufltur.
1. Ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ni %57.3 oran›nda orta düzeyde ifllevsel ve %27.5 oran›nda yük-

sek düzeyde ifllevsel bulduklar› belirlenmifltir. Bu sonuçlar do¤rultusunda e¤itim fakültesinde ö¤retmen
adaylar›na verilen ‘genel kültür dersleri’nin ifllevselliklerinin %84.8 oran›nda orta ve yüksek düzeylerde ol-
du¤u görülmüfltür. Bu durumda ö¤retmen adaylar›n›n söz konusu dersleri, ‘genel kültür dersleri’nin amaçla-
r› do¤rultusunda ifllevsel bulduklar› düflünülmektedir. Çetin (2009) yapm›fl oldu¤u çal›flmada, ö¤retmenlik
meslek bilgisi derslerini “önemli” bulan ö¤rencilerin di¤erlerine oranla tutum puanlar›n›n daha üst düzey-
de oldu¤unu ortaya koymufltur. Bu sonuçlara göre ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik meslek bilgisi dersle-

Tablo 9: Ö¤retmen adaylar›n›n, ‘Genel Kültür Dersleri’nin ifllevselli¤ine yönelik puanlar›n›n bölümlere göre ANOVA
sonuçlar›.

Faktör Faktörler Varyans›n KT sd KO F p Scheffe
kayna¤›

Faktör 1 Biliflsel ve duyuflsal beceriler Gruplar aras› 266,625 6 44,437
kazand›rma ifllevi Grup içi 2964,425 295 10,049 4,422 ,000*

Toplam 3231,050 301

Faktör 2 Sosyal ve entelektüel beceriler Gruplar aras› 53,317 6 8,886
kazand›rma ifllevi Grup içi 1885,001 295 6,390 1,391 ,218 -

Toplam 1938,318 301

Faktör 3 Günlük yaflama aktarabilme Gruplar aras› 40,870 6 6,812
becerisi kazand›rma ifllevi Grup içi 1045,438 295 3,544 1,922 ,077 -

Toplam 1086,308 301

Faktör 4 Kültürel de¤erleri aktarma ifllevi Gruplar aras› 7,048 6 1,175
Grup içi 339,498 295 1,151 1,021 ,412 -
Toplam 346,546 301

Faktör 5 ‹çerik ve materyallerin niteli¤i Gruplar aras› 653,169 6 108,862 1>2, 1>4,
ve yeterlili¤i Grup içi 3151,682 295 10,684 10,190 ,000* 1>6, 1>7,

Toplam 3804,851 301 5>6

*p<0.05

1>2, 1>3
1>6, 1>7
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rini ve bu derslerle eflgüdümlü bir flekilde yürütülmesi gereken ‘genel kültür dersleri’ni yüksek oranlarda
önemli ve ifllevsel bulduklar›n› söylemek mümkündür.

2. Ö¤retmen adaylar›n›n genel kültür ders içerik ve materyallerini nitelik ve nicelik bak›m›ndan %51 oran›n-
da orta düzeyde yeterli ve %31.1 oran›nda düflük düzeyde yeterli bulduklar› belirlenmifltir. Elde edilen bu
sonuçlara göre ‘genel kültür dersleri’ne yönelik içerik ve materyallerin nitelik, nicelik ve ulafl›labilirlik aç›-
lar›ndan %82.1 oran›nda orta ve düflük düzeyde yeterli olduklar›n› ve bu durumda söz konusu derslerin içe-
rik ve materyal aç›s›ndan büyük oranda yetersiz olduklar›n› söylemek mümkündür.

3. Araflt›rmada cinsiyet aç›s›ndan ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ne yönelik görüfllerinde anlaml›
farkl›l›¤›n olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.

Cinsiyetlerine göre ö¤retmen adaylar›n›n;
a. ‘Biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfllerinde,
b. ‘Sosyal ve entelektüel beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfllerinde,
c. ‘Günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfllerinde,
d. ‘Kültürel De¤erleri Aktarma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfllerinde,
e. ‘‹çerik ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i’ faktörüne yönelik görüfllerinde anlaml› farkl›l›k vard›r. Tüm

faktörlerde cinsiyet aç›s›ndan görülen bu farkl›l›klar›n, bayan ö¤retmen adaylar›n›n ölçekten ald›klar› pu-
anlar›n erkek ö¤retmen adaylar›ndan daha yüksek olmas›ndan kaynakland›¤› görülmüfltür. Bu sonuçlar-
dan yola ç›karak bayan ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’nin çeflitli boyutlarda ifllevselliklerine
ve ders içerik ve materyallerinin yeterlilik düzeylerine yönelik, erkek ö¤retmen adaylardan daha olumlu
tutumlara sahip olduklar› söylenebilir. 

Benzer bir sonuç, Çetin (2009)’in ö¤retmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik yapm›fl oldu¤u araflt›rmada da
bulunmufl ve elde edilen sonuç do¤rultusunda E¤itim Fakültesi 4. s›n›f ö¤rencilerin ö¤retmenlik meslek bilgisi
derslerine yönelik tutum puanlar› cinsiyet de¤iflkenine göre farkl›laflt›¤›; k›z ö¤rencilerin istenen yöndeki tutum
puanlar›n›n erkek ö¤rencilere oranla daha üst düzeyde oldu¤u belirlenmifltir. Bu durumda bayan ö¤retmen aday-
lar›n›n gerek meslek bilgisi dersleri gerekse de ‘genel kültür dersleri’ne yönelik erkek ö¤retmenlerden daha olumlu
tutumlara sahip olduklar› tespit edilmifltir.

4. Araflt›rmada bölümlere göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ne yönelik görüfllerinde anlaml›
farkl›l›¤›n olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r.

Bölümlere göre ö¤retmen adaylar›n›n;
a. ‘Biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfllerinde anlaml› farkl›l›k vard›r. Bu

farkl›l›k, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Bölümü’nde ö¤renim görmekte olan ö¤retmen adaylar›n›n, ‘Biliflsel ve du-
yuflsal beceriler kazand›rma ifllevi’ faktörüne yönelik görüfl ortalamalar›n›n, S›n›f, Fen Bilgisi ve Türkçe Ö¤-
retmenli¤i ile Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k Bölümlerinde ö¤renim görmekte olan adaylar›n görüfl
ortalamalar›ndan yüksek olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Buna göre, ‹ngilizce Ö¤retmeni adaylar›, ald›k-
lar› e¤itimin niteli¤ine ba¤l› olarak biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi aç›s›ndan ‘genel kültür
dersleri’nin, ‘çok yönlü düflünme, farkl› düflüncelere aç›k olma, elefltirel düflünme vb.’ beceriler konusun-
da daha genifl perspektife sahip olmalar›na fayda sa¤lad›klar›n›, di¤er bölümlerden daha fazla oranda dü-
flünmektedirler. fien (2009)’in Türkçe ö¤retmeni adaylar› üzerine yapm›fl oldu¤u araflt›rmada Türkçe ö¤-
retmeni adaylar›n›n “orta düzeyde” elefltirel düflünme becerisine sahip olduklar› ortaya konmufltur. ‘Genel
kültür dersleri’nin bir amac›n›n da bireylere elefltirel düflünme becerisi kazand›rmak oldu¤u düflünüldü¤ün-
de, iki çal›flmada da elde edilen bulgular›n birbiriyle örtüfltü¤ü ve Türkçe ö¤retmeni adaylar›n›n, elefltirel
düflünme becerisini de kapsayan ‘genel kültür dersleri’nin ‘biliflsel ve duyuflsal beceriler kazand›rma ifllevi’ne yö-
nelik tutum puanlar›n›n di¤er bölümlere nazaran daha düflük ç›kt›¤› belirlenmifltir.

b. ‘Sosyal ve entelektüel beceriler kazand›rma ifllevi’, ‘Günlük yaflama aktarabilme becerisi kazand›rma ifllevi’ ve
‘Kültürel de¤erleri aktarma ifllevi’ faktörlerine yönelik görüfllerinde anlaml› farkl›l›k yoktur. Bu sonuçlara
göre ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’nin belirtilen ifllevlere yönelik görüfllerinin okuduklar›
bölümlere göre anlaml› derecede farkl›l›k göstermedi¤i söylenebilir.

c. ‘‹çerik ve materyallerin niteli¤i ve yeterlili¤i’ faktörüne yönelik görüfllerinde anlaml› farkl›l›k vard›r. ‹ngi-
lizce Ö¤retmenli¤i Bölümü’nde ö¤renim görmekte olan ö¤retmen adaylar›n›n, ‘‹çerik ve materyallerin ni-
teli¤i ve yeterlili¤i’ faktörüne yönelik görüfl ortalamalar›n›n, S›n›f, ‹lkö¤retim Matematik ve Türkçe Ö¤-
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retmenli¤i ile Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k Bölümlerinde ö¤renim görmekte olan adaylar›n gö-
rüfl ortalamalar›ndan yüksek olmas› bu farkl›l›¤a yol açmaktad›r. Bu durumun, ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i
Bölümü’nde ö¤renim görmekte olan ö¤retmen adaylar›n›n ‘genel kültür dersleri’ne yönelik Türkçe içerik
ve kaynaklar›n yan› s›ra, yabanc› kaynaklara ulaflma konusunda di¤er bölümlere nazaran daha avantajl›
olmalar›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir.

Araflt›rmadan elde edilen sonuçlar do¤rultusunda flu öneriler gelifltirilmifltir:
1. Ö¤retmenlik e¤itimi süresince, bu mesle¤e iliflkin kültürün oluflmas›nda ‘genel kültür dersleri’nin öneminin

yeterince aç›klanmas›,
2. ‘Genel kültür dersleri’nin, amaç, içerik ve ders materyallerine yönelik yap›s›n›n yeniden gözden geçirilerek

ö¤retmen adaylar›n›n ve ça¤›n ihtiyaçlar›na uygun olarak düzenlenmesi ve gelifltirilmesi,
3. Nitelikli bir ö¤retmende bulunmas› gereken bilgi, beceri ve kültürün kazan›lmas›nda ‘genel kültür dersle-

ri’nin önemini konu edinen nitelikli ve genifl çapl› çal›flmalar›n yap›lmas›.
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Abstract

Nowadays, financing higher education is getting more difficult by governments. Therefore, universities focus
their full efforts in balancing their budgets to maintain a certain standard of education and to pursue the latest
developments with the rest of the world. In this manner, implementing “the sustainable model” is the key element
for a university for guaranteed income and guaranteed savings without getting affected by budget cuts, fluctua-
tions in the economy, possible energy crisis, etc. Therefore, to maintain the certain level of assured income and
savings, greening of university campuses has gained much more importance due to social responsibility perspec-
tive towards environmental and energy issues. Initiatives are in abundance to create both awareness and realiza-
tion for green campuses. The real success is not guaranteed in many cases due to the difficulty of both physical
and organizational problems on converting existing infrastructures. Therefore, the most important step is to plan
the sustainable model to start from beginning. It is hoped that the paper will help towards self-financing of newly
established universities in Turkey for building sustainable campuses which eventually will not rely on governmen-
tal budgets. This paper, proposes setting up a new structure and way of thinking of a university campus based on
the sustainable model with green campus principles (ideas) which includes generating an income from energy pro-
duction with the idle local resources. Less energy consumption and zero waste, along with trading the carbon
emissions that are trapped through green implementations are the main objectives of this approach. The paper
gives results of a feasibility study for a newly established university (Bart›n University) which may be immediate-
ly applicable to a midsized university campus based on the production of biogas from locally available waste pro-
vided that the support for input may be obtained on a continuous basis. The importance of establishment of a (an
international) university (and its campus) based upon the sustainable model with green campus principles is also
discussed with respect to internationalization of higher education in Turkey.

Key words: Sustainable model for universities, green campus, internationalization.

Introduction
Government-oriented financing in higher education system regarding its quality of education and equal opportu-
nity is not always sufficient for competing among the world-class institutions, given the present situation. A uni-
versity's corporate and financial structure is affected by the non-university structures that constitute the other
forces in government body. The university education as an organization is very expensive and costly to govern-
ments. Therefore, unless provided by other financing parties, other instruments and sources need to be sought to
fund Higher Education System. 
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Limited resources of government allocations for universities create hardship in building a sustainable model
to provide a quality education and research. High demand for developing academic staff at the obligatory stan-
dard, producing academic publications, conducting innovative research and development, purchasing necessary
equipment in the favor of university community, promoting successful students, attracting high-scorers in the uni-
versity entrance exams, providing the proper medium in terms of human health, pursuing environmental imple-
mentations are all challenging issues for managing a university financially. 

It is expected that many of campuses will begin a painful transformation, as they move from 19th century edu-
cation factories -with dormitories, sports teams, and great tradition- to a future that needs to be planned careful-
ly from now. The reason is: costs of universities have reached unsustainable levels as evidenced by high default on
student fees in many universities in the world. It is inevitable that many private universities will go out of the busi-
ness due to the financial difficulties being faced. Cost effectiveness and efficiency challenges direct many private
institutions to perform online. It is estimated that, by 2020, 80% of all private education will happen online and
many of private institution campuses will have either closed or to be transforming into a different kind of institu-
tions like hospitals, residential areas etc.

Currently, Turkey is facing a booming era of opening new universities. The number of universities reached
almost a number of 170 from 70s only recently. The new campuses are on the planning stage seeking first to
acquire the places to build upon the new campuses. Their population for students and academic staff are increas-
ing exponentially and hence demanding more costs for government. With these increasing costs, universities will
focus their full efforts in balancing their budgets to maintain a certain standard of education and to pursue the lat-
est developments with the rest of the world. 

We propose herein “a sustainable model” as the key element for a university for guaranteed income and guar-
anteed savings without getting affected by budget cuts, fluctuations in the economy, possible energy crisis, etc.
Therefore, to maintain the certain level of assured income and savings, greening of university campuses has gained
much more importance due to social responsibility perspective towards environmental and energy issues.
Initiatives are in abundance to create both awareness and realization for green campuses. Despite (no logical)
efforts made by existing (Turkish) universities to make them greener even with the most fundamental restructur-
ing, the real success is not guaranteed in many cases due to the difficulty of both physical and organizational prob-
lems on converting the existing infrastructure. Therefore, the most important step is to plan the sustainable model
to start with. Unfortunately! That point is kept at later stages or ignored totally. Therefore, building from scratch
with a unique vision must be focused on to be much easier and efficient way than trying to make major changes
at the later stages.

This paper proposes setting up a new structure and way of thinking of a university campus based on the sus-
tainable model with green campus principles (ideas) which includes generating an income from energy production
(electric and thermal) with the idle local resources. Less energy consumption and zero waste, along with trading
the carbon emissions that are trapped through green implementations are the main objectives of this approach. 

Such a campus requires a unique planning, set up and vision on management of four essential elements name-
ly internal operations, research, educational settings and building of a community who are keen and aware of prin-
ciples of a sustainable campus of this type. The paper addresses the aforementioned four key issues with regards
to energy generation, energy efficiency, water efficiency, energy and atmosphere, materials and resources, loca-
tions and linkages (transportation issues), and finally awareness and education. Such way of thinking will produce
better implementations for environmentally friendly horizons.

A feasibility study was made given for a newly founded university, Bart›n University, based on the sustainable
model principles suggested here in the paper. As starting point, energy needs of the university were planned to be
biogas produced from municipal waste and chicken manure. Although the model was built for the campus of
Bart›n University, it may be applicable to a midsized university campus having similar characteristics with the area
selected. 

The importance of establishment of a (an international) university (and its campus) based upon the sustainable
model with green campus principles is also discussed with respect to internationalization of higher education in
Turkey. 
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Sustainable Campus Models for Turkey
Currently, Turkey’s dependency on fossil fuels reached 75%. In addition, the natural gas dependency up to 50%
in its power production is creating another source of uncertainty driven by the regional political tensions, supply
constraints and price fluctuations (MEF Report, 2010). As pointed out in Energy Ministry’s 2008-17 projections,
Turkey is about to reach natural limitations in locally available (hydro and lignite) energy sources and to enter a
period of potential power shortage. Last October, the power consumption exceeded the 17,157 Megawatt hour
production, that is supplemented by imports from neighboring countries. Combined with World Bank's long-
term demand projection of 7% /year, this translates into an annual investment of 2,500-3,500 MW and hence a
$30-45 billion opportunity for global investors within the next decade. Several studies by independent organiza-
tions indicate that the renewable energy sources have the potential to grab a significant portion in those new
investments. From that perspective, biogas is offering an excellent investment opportunity with an untapped
potential in Turkey.

On the other hand, colleges and universities are ideal leaders in addressing the issue of climate change, aware-
ness of environment etc. Examining the implementation of sustainability principles and ideas, as well as new
approaches at the community level will help to understand importance of future planning for productive campus-
es. More specifically, understanding how and why local principals pursue innovative sustainability approaches will
help clarify the conditions needed to promote additional efforts in this area. 

The resulting growth in the production of goods enabled by the industrial revolution has raised the demand for
and input of new and virgin materials and subsequently increased the output of waste materials and environmental
pollutants. Global warming, ozone depletion, natural resource depletion, biodiversity loss, decreased air quality,
and many other critical environmental issues need urgent solutions to mitigate long-term and irreversible damage. 

Academic institutions must play an important role in future environmental planning (as well as re-planning
themselves). These institutions are an integral part of the automobile-intensive, high-consumption, waste-inten-
sive global landscape. They use large tracts of land and consume large quantities of natural resources. They are
part of urban, suburban, and rural communities, which, in turn, directly impact the ecological footprint (Beatley,
2000). Academic institutions have the means to improve global and local sustainability through green planning
and building. College and university planners are getting more and more aware of the need to become a sustain-
able “green” campus. Interpretations of the green agenda are numerous, as are the terms to describe it, including
sustainable development, eco-urbanism, green urbanism, green building, energy efficiency, saving, productivity
and high performance building. There is a growing need to educate campus administrators, faculty, staff, students,
planners, designers, builders, and community about these ideas and to formulate a common understanding with
common definitions. A campus community needs be created which improves, based on sustainability measures,
energy conservation and efficiency, resource efficiency in areas of water use, transportation/mobility, land use, site
and landscape. 

Creation of green buildings is essential by focusing on indoor air quality, energy conservation and efficiency
and resource efficient materials. A typical project for a sustainable campus may aim at reducing overall water
usage, exceeding energy efficiency standards, generating electricity on site through some renewable energy
sources, using rainwater or re-circulated gray water to reduce potable water use, recycling or salvaging, and using
low- or non-volatile organic compound-emitting materials to ensure exceptional indoor air quality.

Building a sustainable campus model requires two basic functions namely conservation and income genera-
tion. Conservation is related to green principles whereas income generation is necessary for self-financing the
institution. The formula to overcome the financial hardship and create a sustainable model in universities depends
on effectiveness and efficiency of performing these two main functions at all levels of management and student
environment. These functions cannot be replaced with one another and the formula cannot function without any
one of them. 

Conservation Function

The objective of conservation could be in any area; manner, practice, routine or procedure which imposes all type
of resources (energy, water, paper, green area, etc.) to be consumed in a responsible way. However, conservation
is not always a matter of responsible manner that could be expected from the university community; it is a mat-
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ter of leading the community by providing the basis for it. It is clear that the most powerful tool for conserving is
to make the campus sustainable through the implementation of green campus practices. By necessary leadership,
the community will be enforced to internalize the conservation ethic, ending up in environmentally and financial-
ly sustainable mechanisms. 

In order to reach the targeted conservation level in terms of natural and financial resources, there are certain
executions to accomplish by the management of the university. 

The Green Campus Principles

A culture needs to be developed based on some green campus principles among campus community as proposed
in this section. 

First, establishment of a conservation ethic should be maintained among students by introducing courses and
encouraging students and all campus community. The campus should be a living laboratory for all to demonstrate
and practice conservation ethics. 

Recycling and solid waste reduction should be similarly promoted by ensuring that the university community
is aware of any potential hazards posed by materials used on campus (e.g. batteries). Performing waste stream
analysis on monthly basis and recognizing performance may be achieved by organizing waste reduction competi-
tions among the dormitories or different campus units. Any department or organization that reduces its waste out-
put may be awarded. Resource recovery practices should also be encouraged to divert the waste into valuable
organic matter, e.g. utilize students to get the food leftovers turned into organic fertilizer.

Conserving energy is perhaps one of the most important green campus principles. Implementations of ener-
gy saving include improved management of heating, lighting and electricity consumption. Energy conservation
cannot be implemented without student involvement. Educating students about energy consumption and its
impact on the environment as well as what it costs them as consumers are important. Energy conservation con-
tests may be held between dormitories. At the end of these contests, prizes may be given to create an incentive to
conserve energy. When renovating an old building, or building a new one, consider applications that allow the
maximum daylight in along with newer, more efficient equipment. All the practices should be monitored and
reported to be improved continuously. 

Energy generation is directly related to financial sustainability especially when the electricity is produced in
excess amount and sold to bring a continuous income. Renewable energy is the main issue of a green campus.
Renewable energy systems pay for themselves in the mid-term, which makes them a perfect choice for an institu-
tional setting. Campuses considering developing on-site generation will be much more energy efficient if they uti-
lize combined heat and power. This system can be used both for centralized electricity and heating system (hot
water generation). Combined heat and power utilizes the same fuel for two jobs and is thus more efficient than
separate electric and heating generation. Renewable energy source is dependent on the campus area itself and sur-
roundings. Areas with low cloud cover and low obstruction should be considered for the installation of photo-
voltaics (PV). Campuses in climates with reliable wind resources should consider this technology. Consideration
should be taken for integrating renewable sources for heating and cooling such as ground based heat pump.
Ground Based Heat Pump is another possible form of heating/cooling. 

Wastewater and water management are the other issues to take care in a green campus. Rainwater capture
technologies reduce water consumption and enable rainwater to be used for various things such as watering plants,
flushing toilets. Employing water saving fixtures for faucets and showers, implementing gray water systems in dor-
mitories will also help.

It is also important the way we design the environment for buildings, recreational areas, sports areas, etc.
Construction of a new building should take the surrounding environment into consideration. Using nature as a
means to help regulate building functions is a good choice. These passive systems are the most cost effective ones
as they only require properly orienting a building at the design phase and ensuring that a building is constructed
to properly utilize this orientation. Roofs with plants on them, called "green roofs", can moderate the effects of
solar radiation on roofs during summer months by providing added insulation on the roof. Deciduous trees on
the south side of buildings help seasonally regulate temperatures. The trees shade the building in the summer and
allow sunlight to pass through them into the house in the winter. Sky lights are another example of natural sys-
tems. Every day that sunlight can be used to light a room, that much less light is required from manmade sources. 
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Income Generation Function

Sustainability could not be achieved without an income that is foreseen in the mid-term. Furthermore, the income
should not be affected by the fluctuations in the economy, exchange rates or other politically volatile circum-
stances. 

So, what might be the guaranteed source and the generation method of income that would not be disturbed
by those negative impacts stated above? One of the sources for the certain income may be biomass energy and the
cash generation method may exploit this energy through waste to energy facilities. 

Waste to energy (WTE) systems use many different conversion technologies to produce electricity and heat.
Power can be generated by co-firing a small portion of biomass/municipal waste on existing power plants, anaer-
obic digestion of biological residues, burning biomass in conventional steam boilers and biomass gasification.

To power these systems, “waste to energy” can be based on a wide range of feedstocks such as agricultural
residues, municipal wastes, used industrial oil, fuel wood, animal wastes and other fuel derived from biological
sources. 

The total recoverable bioenergy potential for Turkey from main agricultural residues, livestock farming wastes
and municipal wastes as given in the literature is estimated to be about 16.92 Mtoe/year (million tons of oil equiv-
alent) which is approximately 17% of Turkey’s total primary source of energy (According to 2009 data). Thus
Turkey has a significant and idle potential of waste that could be utilized in university owned & operated waste
to energy facilities. 

According to EU, the growth rate in solid waste per capita in Turkey between 2005 and 2020 is expected to
reach 25%. Within the accession framework, EU and Turkey opened the environment chapter in late 2009 lead-
ing to a new environmental regulation that is expected to take effect between 2011 and 2012. As a result, the
municipal solid waste and agricultural waste management will go through a major transformation. Combined with
the lack of waste management, this could lead to a significant increase in GHG emission potentially offsetting the
carbon emission reduction in the whole EU area. 

According to the Ministry of Environment and Forestry, 1 ton solid waste can reduce between 180 and 400
kg CO2 emission in case it is recycled in waste treatment or waste-to-energy plants. On the other hand, agricul-
tural and livestock industries will have to manage their waste and prove that their waste streams are recycled
according to the new regulation which is expected to be in compliance with EU standards. The available agricul-
tural and animal residues in Turkey have been estimated to be roughly equal to 22–27% of energy consumption
in Turkey according to a recent EU study (AGRO-WASTE, 2006)). TUBITAK, the representative of the Energy
Ministry in this study predicts with a realistic scenario that animal waste alone could provide feedstock for an
installed capacity of 944 MW. Considering the fact that the feedstock from animal waste make up 1/6th of all
available organic waste stream from agriculture and livestock industries, we can predict that the realistic installed
capacity from organic waste from these industries could reach 5,650 MW in total (MEF Report, 2010). Within
the coverage of new renewable energy law (Law 6094, 2011), waste to energy (WTE) is taking the highest feed-
in-tariff (FIT) reflecting the state’s intention to prioritize the management of waste streams. 

Case Study: A Feasibility Study for Bart›n University
An analysis was made for Bart›n University as a case study in this paper. Let us first give some figures for the uni-
versity. Total number of students is 3,736 whereas total number of employees makes up 421 of which 251 are aca-
demic staff and the remaining 170 is administrative staff. The total annual amount of energy costs was nearly
300,000 TL according to 2010 data which includes electricity and heating. The local sectors were examined to
find the most appropriate sources as renewable energy in Bart›n area. Qualitative and quantitative factors were
taken into account to decide. When the initial investment costs (see Table 1 for comparison of costs) were also
considered, the agricultural waste and municipal solid waste were found to be proper renewable energy sources to
utilize in energy generation in the university body based on the following assumptions. 

• It is assumed in the calculations that university waste stream for waste to energy processes is on continu-
ous basis with 70 ton/day for chicken manure and 100 ton/day municipal and university waste.

• The waste stream given above is unlimited and free of charge
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• The agriculture/livestock industry and municipalities are willing to get rid of the waste; a voluntary deliv-
ery could be maintained between the waste owners and the university as a continuous stream. 

• These waste streams could be used as a source in a waste to energy facility owned and operated by the uni-
versity

• The university can generate its own energy in terms of electricity and heating (hot water) through two sep-
arate waste to energy processes: 
- Waste combustion facility using the solid waste of university and municipality
- Biogas facility using the organic agricultural waste via anaerobic fermentation 

Processes to Produce Energy in Campus 

The energy production proposed herein uses two different processes. This section summarizes the two energy pro-
duction processes; first waste combustion using the solid waste of university and municipality, and then biogas pro-
duction using the organic agricultural waste via anaerobic fermentation. The quantitative results are given later.

Energy from Solid Waste of University and Municipality

Two waste to energy facilities converts the energy from combustion of solid waste to electricity and recovers and
recycles the metals contained in the waste. Municipal and university solid waste (MUSW), depending upon the
moisture and energy content of the waste materials, is a good fuel source. The thermal treatment of MUSW
results in the generation of 500-600 kWh of electricity per ton of MUSW combusted. Some WTE facilities often
recover another 600 kWh in the form of steam or hot water that is used for district heating. 

Outcomes of the process are electricity generation, heating, ash, waste elimination, and carbon credits as
explained below. During the process, the heat generated by combustion is transferred to steam that can flow
through a turbine to generate electricity. The access heat from the cooling cycle of the machines is utilized as hot
water for commercial or residential purposes. It could be used to heat the facilities as well as a hot water source
for the showers, etc. The remaining ash is inert and can be sold as a construction material to help pave roads, lay
down asphalt, or produce concrete. Surprisingly, on a volumetric basis, the facility will generate approximately 1
truck of ash for every 125 trucks of waste coming into the plant. By combusting the waste in specially designed
units at high temperatures, its original volume reduces to one tenth, thus eliminating undesired volumes and han-
dling process for both the university and the surrounding municipality. A carbon credit is a generic term for any
tradable certificate or permit representing the right to emit one tonne of carbon or carbon dioxide equivalent
(tCO2e). Carbon credits and carbon markets are a component of national and international attempts to mitigate

Coal

Natural gas

Natural gas with CCS

Coal with CCS

Nuclear

Biomass co-firing
Biomass CHP

Wind onshore
Wind offshore

Marine tidal/wave

Solar temperate climate
Solar tropics

2005 2010-2020

3—4

3.5—4.5

5—7

2.5—5

6—15

5—8

9—12

13—20

50—80

20—40

2.5—5

5—12

2—4

3—8

<15

15—25

5—15

4—6

5—8

4—8

CCS: Carbon capture and storage; CHP: Combined heat and power
������� Imperial College, London, October 2005

Table 1: Cost comparisons for renewable energy resources.
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the growth in concentrations of greenhouse gases (GHGs). One carbon credit is equal to one ton of carbon diox-
ide, or in some markets, carbon dioxide equivalent gases.

As of July, 2008, energy recovered from WTE plants in the US is greater than all wind and solar energy com-
bined. Waste to energy systems are ideal for universities that use lots of electricity and/or hot water for heating,
lighting etc.; especially when their sources are unlimited and free of charge!

Energy from Agricultural and Livestock Waste (Biogas / Biogas Process)

Bioenergy is the energy contained in "Biomass". Biomass means any plant-derived organic matter available on a
renewable basis. The capture of solar energy as fixed carbon via photosynthesis is the key initial step in biomass
production:

Agricultural and livestock residues are among Turkey’s major potential energy resources for biomass. Crops
and livestock represent almost 90% of the agricultural sector in Turkey, with forestry and aquaculture contribut-
ing the rest. The type and quantity of crops that form the basis of the agricultural sector in Turkey (wheat, bar-
ley, tobacco, cotton, rice, etc.) give rise to huge amounts of agricultural residues. These residues are treated in an
uncontrolled manner; either burnt in open-air fires or disposed of to decay. Either case, they give rise to signifi-
cant environmental impacts while at the same time useful resources are wasted in the expense of imported fuels.

The potential benefits of this project are significant since the exploitation of agricultural waste is actually a
win-win case. The sources of biomass may be chicken manure, cow manure, wood, woodchips, paper, trash, corn,
maize, sugar cane, canola, sunflower, linseed, soy beans, grains, switch grass, animal waste (slaughtering), sewage,
food scraps, hemp, wheat straw, vegetable oil, algae, silage, bagasse, whey, rice husks, olive husks, and many more. 

Outcomes of the process are electricity generation, heating, organic fertilizer, and carbon credits. The
methane generated by anaerobic digestion is transferred to combined heat and power machines to generate elec-
tricity. Heat and carbon credits are consumed similar to the previous process. The remaining compost after the
anaerobic digestion process is used as a rich organic fertilizer and sold with a high value on the market compared
to synthetic fertilizers. The biogas plant is the perfect fertilizer-making machine and it has been tested all over
the world. There is virtually no better way to digest or compost manure and other organic material than in a bio-
gas plant. Both processes reduce the solid waste (agricultural and municipal) by 90% thus reduces landfilling.
WTE avoids the conversion of greenfields to landfills. 

Income Generation for Bart›n University

The two waste to energy processes -combustion and biogas- were analyzed to estimate how much revenue could
be realized by these two operations simultaneously. Please note that if the electricity generate is sold to the grid,
the government purchases it on the price of 0.133 $/kWh (Law 6094, 2011)

Before starting the calculations, a series of rational assumptions should be made as follows:-From the combus-
tion process:

• The smallest plant produces anywhere around 350 kW/h per ton of waste
• 100 ton/day process produces 100 x 350 kW = 35,000 kWhe / day (conservative approach)
• 50,000 kW / day process sums up to 35,000 kWh x 365 = 12,775,000 kWhe / year

The total revenue generated from combustion of municipal waste is:
• 12,775,000 kWhe x 0.133 $ = 1,699,075 $ / year

From the biogas (anaerobic digestion) process:
• A plant that could process 70 ton/day chicken manure is around 1 MW/h (1,000 kW/h) of capacity
• 70 ton/day chicken manure biogas process produces 23,288 kWhe / day 
• 23,288 kWhe / day sums up to 23,288 kWhe x 365 = 8,500,000 kWhe / year

The total revenue generated from anaerobic digestion of chicken manure is:
• 8,500,000 kWhe x 0.133 $ = 1,130,500 $/year

Summing up the revenues from two processes (1,699,075 $ / year + 1,130,500 $ / year) thus makes a total rev-
enue of electricity generation equal to 2,829,575 $ / year 
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3,290 tons of organic fertilizer generation is expected per year. Organic fertilizer could be sold around
75€/ton so the total revenue generated from anaerobic digestion of chicken manure is 246,750 € / year

It is assumed that after 2012, Turkey will be trading its carbon reduction credits in the foreign exchange mar-
kets on regular basis of 1 ton of CO2 traded at 10 €. Therefore, 15,000 ton CO2 /year captured from each process
summing up to 30,000 ton CO2/year make a total revenue of carbon credit resulting 300,000 € / year. 

Finally, grand total for the renewable energy income of university/year becomes 

2,095,981 € + 246,750 € + 300,000 € = 2,642,731 € = 5,549,735 TL (parity €/TL=2.10 taken)

The figures are all approximate and subject to change in case of precise calculation. We have only studied the
feasibility for a biogas facility, which in turn has the similar pay back periods with the waste combustion systems. 

If more waste could be delivered to university and the waste to energy process capacity is higher, the income
generation would be much greater. Taking into account a mid-sized university in Turkey to benefit from such a
project, the recent cost spent for energy would be far below the compensation of the “waste to energy” income
(see Table 2). 

Since the electricity and the heating will be generated by the “waste to energy” utility, there won’t be any
lighting and heating expense, however we preferred to include it in the calculations just to show the capability of
turnover in a mid-sized university. 

The total initial investment was estimated to be approximately 10 million Euros (4.7 M for biogas plant and
5.3 M for combustion plant). The pay back period was calculated to be less than 8 years. It was assumed that the
university either uses its own capital or other source of funding without additional burden of interests.

Establishment of an International University on Green Principles
Turkey needs to establish an international university based on the green campus principles proposed here and a
sustainable model depending on the renewable sources of the area where the campus is to be setup. The univer-
sity may be a thematic one with faculties and programs related to green from social sciences to engineering and
technology. Such a university may be a leading higher education institution within our region. It has to be
designed from beginning for the best practices of a sustainable model to generate an income level of financial
independence without the support of government. By applying the green practices, the international campus will
help achieve the vision of Turkey to become among the largest top ten economies by 2023.

Conclusion
For self-financing of newly emerged Turkish universities, a sustainable university model based on the green prin-
ciples was proposed here in this paper. It is only with this sustainable level that Turkish State Universities can take
advantage of opening doors to new innovations and worldwide research competency. As for the funding these
“waste to energy” utilities, government could allocate low rate, long term credit lines that would benefit univer-
sities to form a sustainable model as having more income than its expenses. It is also proposed that an internation-
al university adopting the sustainable model using the green campus principles described herein should be estab-
lished. Such a university will promote Turkish Higher Education system abroad and hence help internationaliza-
tion of our Higher Education.

Table 2: Final calculations for the campus (averaged for years).

Revenue generated from waste to energy facilities + 5,549,735 TL/year

Less: Operation expenses of these facilities (25%) - 1,387,433 TL/year

Less: Lighting expense (2010 data of Bart›n University) - 146,939 TL/year

Less: Energy expense for heating (2010 data of Bart›n University) - 123,805 TL/year

Remaining amount after deduction of heating and electricity expenses + 3,891,558 TL/year
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Abstract

Engineering education is all about creating technological skill and ability to build systems, methods, methodolo-
gies as well as any constructional units depending on the field of interest. In this paper the future engineers’ edu-
cation approach is investigated under several factors, such as: innovation, entrepreneurship, creativity, intelligence
to solve problem, analytical thinking and communication skills. The purpose of the study is to define the require-
ments that an engineer should have and develop a future profile for engineering. Some of the existing literatures
related to the current and future engineering education are analyzed and the most important characteristics for
educated engineers are summarized in a table. Then a questionnaire is asked to students, academicians and
employers both engineers and managers from different branches and sectors in order to determine the priorities
for different characteristics of future engineers. The results of the survey study are summarized in order to guide
the engineering education.
Key words: Engineering education, future trends in engineering, new approaches in engineering.

Introduction
Engineering education is all about creating technological skill and ability to build systems, methods, methodologies
as well as any constructional units depending on the field of interest. The concept of engineering comes from the
Latin word “ingenium” which is meaning cleverness (Oxford Concise Dictionary, 1995). The usage of engineering
word in Turkey comes from a Persian word “Andaâhten” which means taking measurements (Günay, 2001). 

There are a lot different definitions of engineering. The American Engineers' Council for Professional
Development has defined engineering as: “The creative application of scientific principles to design or develop
structures, machines, apparatus, or manufacturing processes, or works utilizing them singly or in combination; or
to construct or operate the same with full cognizance of their design; or to forecast their behavior under specific
operating conditions; all as respects an intended function, economics of operation and safety to life and proper-
ty.” (ECPD, 1941).

The Accreditation Board for Engineering and Technology defines engineering as: “The profession in which
a knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience, and practice is applied with
judgment to develop ways to utilize, economically, the materials and forces of nature for the benefit of mankind.”
(ABET, 1998).

Engineering history provides a good observation and understanding of engineering context from earliest days
to today, and brings out contribution of educational stories to professionalism. A lot of studies have been done to
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increment the quality level of engineering education (see Tasneem & Nor Azmi, 2008 for example). As a result of
these studies hundredths of engineering branches have come into existence. 

First of all a brief history of engineering is provided in order to establish a baseline. Following that, basic char-
acteristics of future engineering are addressed. A prioritization study was carried out on the basis of a question-
naire sent out. The questionnaire was prepared and sent to students, scientists and practitioners in various fields
of engineering in order to highlight potential developments and trends as well as new issues. The result of the sur-
vey is discussed in the following sections of the paper. This is followed by discussions and the results of the study.

Historical Development of Engineering
The history of engineering is as old as the sense of wonder of humanity. In the literature the first known engineer
is Imhotep who built a famous stepped pyramid of King Zoser located at Saqqarah in 2550 BC (Basiran, 2007) He
was the first person who used columns in architecture. But this study includes known parts of history that basical-
ly defines the development of engineering; under four basic revolutions phases: 1. Before Scientific Revolution
phase, 2. Industrial Revolution phase, 3. Second Industrial Revolution phase, and 4. Computer age.

Before Scientific Revolution phase includes practical engineering studies underlying the sense of wonder and
the imagination of future. In those days engineering was defined as power and life quality which are meaning
increment of survival time and supplying individual needs. 

Agricultural society was dominant where land was the main source of power. Although building, hunting, fish-
ing, tool-making etc. were not associated with the engineering in the sense of today’s understanding. These were
main motivation for creating the concept of engineering. This revolution engineers were craftsmen who were
using very simple approaches such as using trial and error techniques. In progressive term, the modern engineer-
ing mentality was shaped during the Scientific Revolution that is possibly begun in 16th century. Scientific revo-
lution also led to the Industrial Revolution which played a major role in modernization of world in 18th century.

Although the industrial revolution was initiated in England, the first engineering application performed by
France that hosts the military engineering and the first engineering school “The Corps des Ponts et Chaussees
that is opened in France in 1747 is the first engineering school in the world” (Valley, 2006). After 1760 technol-
ogy and science have been integrated with each other with the first industrial revolution (Günay, 2001).Later
developments of design bridges, harbors and buildings is caused to appearence a technical term “civil engineer-
ing” which is entered the lexicon as non-military projects. In that days there were only two kinds of engineering:
military and civil engineering so need for military and civil engineers who does mechanical and architecture works
to a changed to scientific professional became great. (Encyclopedia Britannica). 

The origins of different engineering fields occurred during the second industrial revolution from the 1870s to
the 1914s. During the early 19th century in England, mechanical engineering was recognized as a separate branch
of engineering to provide new manufacturing techniques and design related engines (Stark, 2009). From this time,
“engineers in industry work not only with machines but also with people, to determine, for example, how
machines can be operated most efficiently by the workers” (Okpighe, 2010). .

The biggest changes in engineering were realized in the information age. In this phase, “Intensive engineer-
ing research produced not only new technologies but also bodies of powerful systematic knowledge: the engineer-
ing sciences and systems theories in information, computer, control, and communications.”(Wiki). Science-based
engineering branches were enhanced and electricity, telecommunications, and mass production concepts were
developed by engineers. As engineering science matured after the war, microelectronics, computers, and telecom-
munications jointly produced information technology. 

In Turkey, engineering education first started by military purposes as in the most of the countries in the world.
The first engineering school founded in Turkey is named “Hendesehane” that is opened in Istanbul in 1773 with
the aim of training navy personnel in geometry, geography and navigation (Genço¤lu & Genço¤lu, 2005a). The
first civil engineering school was “Mühendis Mekteb-i Alisi” and transformed into the Istanbul Technical
University in 1944. While the number of engineers in Turkey was 8000 in 1955, it increased to 450,000 in 2003
(TMMMB). 

In 2008 there were totally 54 different engineering branches in Turkey; some have similar names and curricu-
lum (Haldenbilen et al., 2008). Five engineering programs which have the most student quota are respectively;
machine, electric-electronical, agriculture and computer engineering. 
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Future Engineering Education
The future of engineering education is important for progress in any field or any sector. The current education
systems depend on university curriculums and individual engineering efforts. In this part of study, future engi-
neering trends and issues are investigated under a literature review. Findings from the literature are summarized
under 21 characteristics and can be seen in Table 1. Then these characteristics are asked to engineers from dif-
ferent organization, academicians from different universities and engineering students in Marmara University in
Turkey. In Table 1, the rows from 1 to 20 define the references that are used to decide and evaluate the expect-
ed characteristics of educated engineers. The columns show that characteristics. The symbol of “x” is used as
intersection of reference and characteristic if this characteristic is highlighted in corresponding reference. As a
result of the analysis of the literature, these results are found:

1. The most expectations from an engineer are adapting to new trends, professionalism and good communi-
cation skills.

2. Secondary expectations are system approach, creativity, taking risk and making judgments, lifelong learn-
ing, having high ethical standards, and the ability of problem solving.

3. Tertiary’s are managing globalism (managing foreign cultures), innovation, analytical skill, practical inge-
nuity, being market oriented, and good technical knowledge.

4. The last level expectations are competitiveness, complexity, leadership, teamwork, environmental
approach, and understanding of process model.

Table 1: The emphasized characteristics of engineering in literature.

1 x x x
2 x
3 x
4 x x
5 x x x x x x x x x
6 x
7 x x x x x
8 x x x x
9 x x x x x x
10 x x x x x x x x x x x
11 x x x x x x
12 x x x x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x x x x x
15 x x x x
16 x x x x x x x
17 x x x
18 x x x x x x x x
19 x x x x x x x x x x
20 x x x x x x x x x x x x x x
Total 8 2 6 3 6 6 4 4 8 9 2 7 9 7 9 2 8 5 7 2 3

1. Coates, 2000; 2. Sunthonkanokpong, 2011; 3.  Xu, 2008; 4. Enhancement, 2006; 5. Future, 2011; 6. Wei, 2005; 7. Bloom
&Krathwohl, 1984; 8. Robinson et al., 2005; 9. Perkins, 2000; 10. Köksal & E¤itman, 1998; 11. ABET, 2007-2008; 12. EESD, 2004;
13. ECUK, 2005; 14. Woods et al., 2000a;  15. Marc, 2009; 16. ASoME, 2010; 17. Woods et al., 2000b; 18. Irandoust, 2000; 19.
Genço¤lu et al., 2005a; 20. Genço¤lu et al., 2005b.
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It is straightforward to meet these complex challenges as well as urgent human needs, we need a general frame
integrated interdisciplinary research questions and activities, and to merge data, approaches, and ideas across spa-
tial, temporal, and societal scales (AC-ERE-2003). Other understanding from the survey study is that students also
need a good understanding of necessary information about developing a new process, design phases of new
machines, and how they can do these. For an effective learning, a student must know the development of the exist-
ing inventions.

Survey Study
The main purpose of this survey is identifying the expectations of future engineering education in the light of
knowledge that is supplied from 219 participants that including 77 future engineers (engineering students), 45
academicians and 97 employers (both engineers and managers from different companies). Note that, a survey is
performed under six topics such as; i) Assessment of the state of the art of the engineers ii) Highlighting the
expected characteristics of future engineers, iii) Pointing out the importance of computer abilities, iv) Defining
the progressing sectors motivated by engineering, v) Choosing student summer placement vi) Determining the
time to start summer placement.

The study is extended to make an assessment of the state of art in engineering based on certain criteria such
as team working, engineering ethics, verbal and written communication skills, professional behavior, technical
knowledge, problem solving skill, presentation ability as well as creativity (see Fig. 1). 

According to the survey the following conclusions are drawn. Note that the engineering in industry current-
ly lacks, verbal communication capability, this justifies the need for networking and communication skill which
was highlighted by the survey similarly current engineers spent more effort on computer based activities as well
as trying to improve knowledge, this is also in line with the result of the survey as it was the needs pointed out
that are the main short comings of today’s. 

As shown in Fig. 2, there is a tendency to disregard traditional engineering knowledge as opposed to keeping well
interest on knowledge driven methodologies. Moreover creativity of engineers seems to be dominative engineering
curriculum as it received the highest score of all, this is surely in line with the basic requirements of life long learn-
ing. It is clearly pointed out that there are not much enough requests on traditional engineering knowledge. 
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Fig. 1: The evaluation of the current status of engineers.
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This conclusion can be easily drawn that network and communication skill of engineer are found to be one of
the most important and well desired attributes among the other. As expected engineers with these capabilities will
be very much successful then those who are poor in that. 

As indicated in Fig. 3, information systems such as ERP –MRP as well as related software development activ-
ities are dominating elements of the need for the possessing computer abilities in engineering.

As it is seen in Fig. 4, informatics and data processing seems to be sustaining their popularity for a while espe-
cially agent based information systems would be dominating engineering society requiring special attention on
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Fig. 2: The percentages of the scales for characteristics of future engineers.
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Fig. 3: The percentages of the required computer abilities for engineers.
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specified technology such as artificial intelligence. Due to limited amount of resource, it is well anticipate that
some critical element such energy is going to be at the hard of every kind of engineering activity which directly
implies certain attention in this designing engineering education program. 

From the engineering student point of view, it is important to notice that similar skill such as communication,
networking, computing competency as much more preference than GPA and IQ test score, this should be clear
indication of changing engineering curriculum to satisfy the needs of the industry and prepare the student as alien
with these needs (see Fig. 5). It is also important to note that traditional engineering knowledge and capability to
use computer based tools should never be ignored as they are the main baseline for possessing an engineering
degree. The survey should be understood in such a way that the needs pointed out are the main shortcomings of
today’s engineers.

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%
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Fig. 4: The progressing sectors on rise.*
*All sectors that are investigated are: Food, Genetic, Mining, Natural Fuel, Finance, Aeronautics and Space, Energy, Building Trade,

Education, Consultancy, Environment and Recycling, International Transport and Logistics, Textile, Defense Technology, Automotive,
Molecular Biology, Biotechnology, Informatics and Data Processing Network and Communication and Health. 

Reference 6%

Social activity 5%

Impression in
interview 21%

Intelligence test
score 3%

Foreign language
11% Competency of

computer
application 15%

GPA (Grade Point
Average) 4%

University 17%

  University

 GPA (Grade Point Average)

 Communication skill

 Competency of computer application

 Foreign language

 Intelligence test score

 Impression in interview

 Social activity

 Reference

Communication
skill 18%

Fig. 5: The percentages of the selection criteria for student summer placement.
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Conclusion
The main purpose of this survey is to identify the expectations of future engineering education based on priori-
tized criteria that is determined by some literature review. A questionnaire was prepared and sent to students, sci-
entists and practitioners in various fields of engineering in order to highlight potential developments and trends
as well as new issues. 

We propose the future engineering education to tend to the following areas; 
• information-intensive approaches rather than technology-intensive approaches
• re-configuring the departments according to the needs and the developments in the progressing sectors
• reconfiguring or strengthening the curriculums in order to educate high-quality engineers that can respond

to the requirements and the trends in the market
The future work of this study is to compare the expectations of the academicians and the market participants,

display the differences of their approaches for future engineering characteristics, and prepare a comprehensive
profile for future engineering education to satisfy the criteria which are defined in the study. 
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Abstract

As there have been emerging public policies for promoting opportunities for students from the disadvantaged sec-
tions of the society for access to the higher education globally and nationally in recent years, this issue has been
more important for students with disabilities. Starting with the Rehabilitation Act of 1973 and Americans with
Disabilities Act of 1990 in the US, there has been development of national policies worldwide supported by the
International and regional conventions on the disability equality. Although there have been uncertainties about
the definition of disability in these policy documents, it has been understood that students with disabilities have
increasingly participated in higher education as their non-disabled peers. As there have been calls and projects on
the participation of these students in Turkish universities in recent years under the guidance of the Turkish
Council of Higher Education, it is timely to have a look into these policies and practices in some detail with impli-
cations for the Turkish Higher education system.
Key words: Students with disabilities, public policies, access to higher education, disability equality.

Introduction
Disabled students have increasingly participated in higher education in recent years all over the world. For exam-
ple, there have been 175,155 disabled students in higher education institutions in the UK, comprising 8.4% of the
total student population during the academic year 2009/2010 (Higher Education Statistics Agency, 2010). These
numbers exclude disabled students in the Open University and the disabled overseas students as well as students
in the further education colleges. 

As the UK data shows the participation of disabled students across the disability groups has not been even. For
example, the set of the learning disabled students was the group with the highest participation rate (48.9% of the
disability group) in the higher education institutions. The next group was the students with medical health dis-
abilities such as asthma, cancer etc with a participation rate of 14.3% of the disability groups. It is notable that
9.2% of the disabled students had more than one type of disabilities. As the traditional type of disabilities has been
the students with mobility disabilities such as wheelchair users, this group of students’ participation rate was rel-
atively low, 3.2%. The students with sensory disabilities had also relatively low rates of participation: Hearing dis-
abled students (4.0%) and visually disabled students (2.0%). The participation rate of the students with mental
health disabilities was relatively high at 7.1%. 

It is estimated that one in every ten student in the higher education institutions in the US has a disability as
of 2009. For example based on a national undergraduate student survey for the academic year 1995-1996, the par-
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ticipation rate of disabled students was 5.5%. This rate excludes disabled students in graduate programs (Horn,
Berktold & Bobbitt, 1999). 

Although there have been a number of methodological problems in counting up the number of disabled stu-
dents in higher education institutions across the world, it is clear that nearly one in every ten students in the class-
room would have one or more types of disabilities. 

Due to the relatively higher participation rate of disabled students, the higher education institutions have
increasingly been faced with the issues relating to the teaching and assessment of disabled students since 1970s
(Konur, 2006b).

There has been a massive debate on this issue regarding the types of adjustments to be made for disabled stu-
dents in the classroom by the higher education institutions (e.g. Phillips, 1994, Konur, 2000, 2002b-c, 2006b,
2007b). There have been differences on this issue across the higher education institutions, academic disciplines,
and countries at large.

The legal framework for this range of these disability adjustments has been set out by a number of public poli-
cies such as the Section 504 of the Rehabilitation Act (1973-US), Americans with Disabilities Act (1990-US),
Disability Discrimination Act (1992-AU), and Disability Discrimination Act (1995-UK) (replaced in 2010 by the
Equality Act (2010-UK) among others across the world. A related European Directive has had no application to
disabled students in higher education but only to employment and vocational training (European Directive
2000/78/EC) (see e.g. Konur, 2000, 2002a-c, 2006a-b, 2007a-b) for the further concise information on these pol-
icy instruments. 

These policy instruments in general state that disabled students should have “reasonable adjustments/accom-
modations” during their study. However, the higher education institutions and the licensing bodies have the ulti-
mate power in deciding what the reasonable adjustment is considering the academic requirements of the higher
education programs or the licensing examinations (e.g. Konur, 2000, 2002b-c, 2006b). This is mainly due to the
fact that the higher education institutions and the licensing bodies are the academic bodies and the courts should
defer to their decision on the academic matters. 

Although it has been considered as an old case by many commentators, the Davis v. Southeastern Community
College (1979) case, has been the cornerstone on the regulation of the learning and teaching as well as academic
assessment of disabled students in higher education all over the world since that time. In this case, the United
States Supreme Court, the highest court of the US, deferred to the academic decisions made by the related high-
er education institute and the licensing bodies regulating the nursing education and profession, to find that these
bodies were entitled to decide what the reasonable accommodation is for a hearing disabled nursing applicant.
These bodies had argued before the court that the adjustments to be made for this student in both the classroom
and the clinical environment were not reasonable as they would certainly undermine the academic and profession-
al standards set by them. The arguments accepted in this case have formed one of the most important objections
to the adjustments made for disabled students especially for the learning disabled students and other invisible dis-
abilities since that time (see, for example one of the mostly cited papers on the objections to the classroom and
testing adjustments for disabled students, Phillips, 1994). This critical case has been followed by the lower courts
in the US and has been considered by the courts in other jurisdictions since 1970s. 

The access to higher education in Turkey has been regulated by the Article 15 of the Law relating to the
Disabled People and Changes in Some Statutes and Statutory Decrees (2005) (Law No. 5378) and the Regulation
on the Disability Consultation and Coordination in the Higher Education Institutions (2010). The Disabled
Students Commission has been established within the Higher Education council under this law. Additionally, sup-
port units have been established within the Council as well as in the Student Selection and Placement Centre, and
universities. Sart (2010) provides the data on the participation of disabled students in higher education institutions
in Turkey, finding that the participation rate for these students was a mere 0.13% with a total of 3,584 students
in these institutions.

As there have been calls and projects on the participation of these students in Turkish universities in recent
years under the guidance of the Turkish Council of Higher Education under the Law no. 5378, it is timely to have
a look into these global policies and good practices in some detail with implications for the Turkish Higher edu-
cation system. 
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The Curriculum Adjustments
The curriculum access could also be viewed in two separate but linked departments such as “classroom (teaching)
access’ and the examination ‘academic assessment access’. Since the high stakes examinations such as final year
examinations in the undergraduate programs or the final doctoral examinations in the doctoral programs deter-
mine the outcome of the study for these students, examinations have emerged as a more critical issue for all the
stakeholders over time as the opportunity cost is higher for the high stakes examinations in relation to a 2-hour
class of teaching and learning session. Therefore it is not surprising that the legal cases have been more concerned
with examinations rather than classroom adjustments alone (e.g., Doe v. National Board of Medical Examiners, 1999;
Bartlett v. New York State Board of Law Examiners, 2000, Konur, 2000, 2002b-c, 2006b).

Konur (2002c) developed a classification system for the assessment adjustments for disabled students in high-
er education based on a similar taxonomy developed by Tindal (1998) in the school setting. Konur (2006b) fur-
ther developed this classification scheme for the curriculum adjustments for disabled students in higher education. 

Under this classification system, the disability adjustments for disabled students in the higher education set-
tings are grouped under four main headings of presentation, response, setting, and timing and scheduling. 

The curriculum adjustments for disabled students under the presentation heading include generally adjust-
ments to be made for the presentation of classroom materials, classroom directions, and the use of devices to assist
and support for the disabled students. These adjustments are important because they determine the outcome of
the following classroom processes. 

The adjustments under the sub-heading of the course materials usually vary with the type and severity of dis-
ability of the exam takers and may include the Braille version, large print version, computer-based written forms
to be used in auditorial and visual modes by the exam takers, and similarly tape-based versions. The key word here
is the learning modality/style of the disabled learners. For example, it is known that learning disabled learners as
well as visually disabled learners have been more responsive in the classroom environments focusing on the audi-
torial modes and hearing disabled students have been more responsive in the visual learning environments. 

The disability adjustments under the sub-heading of the assistive devices and support vary with the type and
severity of disability of the learners as well and may include audio-taped presentations by the faculty members,
proctor reading aloud course materials during the class, proctor signing questions, and computer reading of ques-
tions using a text-to-speech software or a speech-to-text software. As in the previous sub-heading, the key word
is the learning modality/style of the disabled learners. For example in a class where there are many hearing dis-
abled signing in the American Sign Language, course materials are signed by the educational interpreters.
However, the alternative adjustment is the in-situ transcribers using a speech-to-text program in a portable com-
puter. Additionally, some students may benefit from the electronic copies of the lecture notes provided by the fac-
ulty members prior to the class. 

The classroom adjustments made for the response phase of the courses for the disabled learners generally mir-
ror those made for the presentation of the course materials and may include adjustments made for the course for-
mat and the use of the assistive devices to assist and support for the disabled learners. These types of adjustments
are concerned with the format of the response made by the disabled learners. 

The adjustments made under the heading of the course format may include Braille computer-processed
papers, audio processed papers, and signed papers. Similarly, the adjustments made under the heading of the assis-
tive devices and support may include tape dictating of responses, computer processing of responses, signing
responses, and Braille responses. As in the presentation phase, the key word during the response phase by the dis-
abled learners during the classroom activities such as presentation, homework, projects etc. is the learning modal-
ity/style of the disabled learners. 

For example, in a class where there are many hearing disabled signing in the American Sign Language, the
response of the disabled learners are signed by the educational interpreters or directly by the students themselves.
However, the alternative adjustment is the in-situ transcribers using a text-to-speech program in a portable com-
puter. Additionally, some students may submit the electronic copies of the lecture notes to the faculty members
prior to the class. 

The adjustments made under the major heading of setting usually relate to the setting of the classroom or
assessment accessible for disabled learners and exam takers. This type of adjustments usually includes a separate
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room or location for the examination process, adaptive furniture or facility, adaptive lighting, and acoustics. For
example, the most common type of adjustments under these headings is made for the wheelchair users and the
rooms accessible by these learners are particularly allocated. The other most common example of adjustments is
the allocation of a separate exam room for those who use intermediaries such as signers, readers and the comput-
er-based speech-to-text or text-to-speech programs to access the examination materials and to respond to them
as well in examinations. A separate room is the usual adjustment for students with attention deficit and hyperac-
tivity disorders and those with mental health disabilities who are easily distracted by the noise around. 

The adjustments made under the major heading of timing and scheduling are one of the most argued type of
adjustments for the disabled learners in all contexts such as legal discourses, academic research and practice (e.g.,
Phillips, 1994, Konur, 2002c, 2006b). The adjustments mostly used under this heading include extension of time
(known mostly as the extended time or extra time) in the examinations, presentations, projects etc., frequent ses-
sion breaks during presentations, multi-session courses and assessment, and flexible schedule of the classrooms
and examinations. 

Discussion and Conclusions
Konur (2002c & 2006b), opposing the views expressed by Phillips (2004) and the commentators following his
views, strongly argues that a comprehensive set of adjustments for the disabled learners are necessary to ensure
that their academic achievement are ensured, minimizing the adverse effects of their disabilities during their study,
thus engaging in quality learning as their non-disabled peers. These adjustments would be helpful when they are
designed and implemented to meet individual needs of disabled students as a part of the whole curriculum and
assessment access scheme. 

The research outlined in Konur (2002c & 2006b) shows that the arguments in the literature have focused on
the adjustments made mostly for the visually disabled students and learning disabled students in the higher edu-
cation settings. For the former group of students, the presentation of the course materials in the Braille form and
the provision of the extended time for the latter group of students formed the content of the research papers at
large (e.g. Phillips, 1994).

Konur (2002c & 2006b) also argues that the frequently debated issues for the curriculum adjustments made
for the learning disabled students, mostly in terms of the extended time adjustments alone, in higher education
needs to be put in a wider policy context, rather than as a proxy for the whole population of disabled students.

Therefore, it is essential that all stakeholders have an informed opinion about the legal mandates about the
service provision regarding the curriculum adjustments. For example, the design and implementation of curricu-
lum adjustments for disabled learners should be considered in a wider public policy context rather than being con-
sidered as a pure measurement concept as Messick (1998) argues in the case of examinations. 

As Konur (2000, 2002a-b, 2006b) argues in terms of the gradual development of informal rules such as the
attitudes of all the stakeholders, regarding the participation of disabled students in higher education following the
introduction of the formal rules such as the public policy instruments laying the foundation for their successful
participation as he takes the provision of the participation of disabled students in higher education including the
provision of services for the curriculum as a “game” following North’s the New Institutional Theory (North,
1981).

Thus, it is important to inform and educate the key stakeholders including the faculty members, educational
developers, staff developers, and the administrators of the higher education institutions in a proper manner with
the provision of the proper sets of incentives.

It is for these stakeholders to ensure that disabled learners are engaged in the quality learning where they com-
prise nearly 10% of the classroom, irrespective of the fact that some of them have no incentives to declare their
disabilities at the admission stage.

It is important in the policy makers in Turkey and other developing countries to benefit from the policies and
practices in this area developed over time to enable disabled students in higher education institutions to have
access to both the curriculum and examinations as their non-disabled peers. 
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Özet

Bireysel kariyer planlamas›n›n etkinli¤ini artt›racak gerçek unsur, bireysel özellikler ve ihtiyaçlara göre yap›la-
cak olan kariyerin seçimidir. Çünkü birey, kariyer planlamas›n› yaparken birçok faktörden etkilenerek bir tercih-
te bulunur. Tercihlerin ço¤u deneme ve yan›lma yoluyla veya bir k›sm› da flartlar›n ak›fl›na b›rak›larak yap›lmak-
tad›r. Bu durum bireylerin kariyerlerindeki etkinli¤i ve süreklili¤i etkileyebilmektedir. Geliflmemifl veya geliflmek-
te olan ülkelerde daha çok görülen ve belli nedenlerden kaynaklanan etkisiz kariyerin planlanmas›, gerek bireyler
gerekse organizasyonlar aç›s›ndan istenmeyen durumlar›n bafl›nda gelmektedir. Bireyler ise kendilerine ait kariyer
çapalar›n›n fark›nda olarak bir planlama yapmal›lar ki gelecekte ifl ve meslek tatmini elde edebilsin ve hayatlar› bo-
yunca devam ettirecekleri çal›flma hayatlar›nda ifl memnuniyetini yakalayabilsinler. Herkes gibi üniversite ö¤ren-
cileri de belli kariyer aflamalar›ndan sonra üniversitelere gelmektedirler. Yüksekö¤renimini ald›klar› bu dönemde
ise birço¤u, Schein’›n söz konusu etti¤i bireysel kariyer çapas›n› bilmedi¤inden veya fark›nda olmad›¤›ndan, isten-
meyen meslek veya üniversite sonras› yanl›fl kariyer tercihinde bulunabilmektedir. Bu çal›flman›n amac›, Süleyman
Demirel Üniversitesi ö¤rencilerinin kariyer çapalar›ndaki kümelenmelerinin tespiti ve kariyer memnuniyetlerinin
farkl› de¤iflkenlerle olan durumunu incelemektir.

Anahtar kelimeler: Kariyer, kariyer planlama, kariyer çapalar›.

Girifl
Günümüzün tart›flmas›z en de¤erli yat›r›m›, ayn› zamanda sermayesi insand›r. Sürdürülebilinir rekabet avan-

taj› için örgütler var olan güçleriyle paydafllar›na sar›lmal› ve katma de¤erlerini art›rmal›d›rlar. Baflta gelece¤in en-
telektüel sermayesinin yetifltirildi¤i üniversiteler olmak üzere toplumsal kalk›nma için kariyer planlamaya yönelin-
melidir. Yetkinlikleri yüksek, e¤itimli bir birey yanl›fl kariyer yolu çizimiyle istemedi¤i bir ifle girebilir; mutsuz bir
hayat yaflayarak mutsuz ve tatminsiz bir kifli ve sosyal rollerinde verimsiz bir bireye dönüflebilir. Bu durum yaln›z-
ca bireyi de¤il sosyal rolleri paylaflt›¤› tüm paydafllar› etkileyecek, maddi/manevi kay›plara sebebiyet verecektir.
‹deal olan erken yafllarda kariyer dan›flmanl›¤› imkânlar›ndan yararlan›p, bireyin özellikleri, yetkinlikleri ve karak-
teri do¤rultusunda bir kariyer yolu çizilmesidir. Bunun gerçekleflebilmesi bugün için birçok çevresel etmen yüzün-
den imkânl› görünmemektedir. Fakat ayn› zamanda bu bir zorunluluk halini alm›flt›r. Bu durumda yük genç be-
yinleri piyasaya haz›rlayan üniversitelere düflmektedir.

Schein ortaya koydu¤u kariyer çapalar› modeli üniversite gençli¤inin ihtiyac› olan bir yaklafl›m tarz›d›r. Shein’a
göre; kariyer de¤erleri ile çal›flt›klar› ifli örtüfltürebilenler için; etkililik, tatmin ve uygunluk gibi baz› pozitif kari-
yer ç›kt›lar› elde etmeleri söz konusudur. Ço¤u bireyler, en baflta da üniversite ö¤rencileri bu birleflmeyi tam sa¤-
layamad›klar›ndan, toplum içinde kariyer ad›na birçok de¤iflkenlerle karfl›lafl›lmaktad›rlar. Kariyer çapalar› bir bi-
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reyin bireysel olarak alg›lad›¤› yetenekleri ve temel de¤erleri ile güdü ve ihtiyaçlardan do¤an bir benlik kavram›-
d›r. Bu de¤er kümeleri, bireyi yönlendirip dengeleyerek kiflinin kariyerle ilgili seçim yapmas›n› sa¤lamaktad›r.
Üniversitede okuyan gençlerimiz henüz bir meslekte kariyerlerine aktif olarak devam etmiyor olsalar da çal›flma
hayat›ndan önce Schein’›n bahsetti¤i sekiz kariyer de¤erinden bir tanesini, di¤erlerine göre daha a¤›rl›kl› olarak
tafl›yor demektir. Çal›flma, böyle bir kavram› fark›ndal›k sa¤lamas› için gerçeklefltiril

Kariyer
Kariyer birçok yan anlam› olan ve farkl› flekillerde kullan›lan bir kelimedir. Kariyer sözcü¤ü Türkçeye Fran-

s›zca “carriere” sözcü¤ünden geçmifltir. Frans›zca’da kelime; meslek, diplomatik kariyer, bir meslekte afl›lmas› ge-
reken aflamalar, yaflamda seçilen yön, araba yar›fl›na ayr›lm›fl etraf› çevrili alan gibi anlamlarda kullan›lmaktad›r
(Bingöl, 2006:284-285). Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlü¤e göre; “bir meslekte zaman ve çal›flmayla elde
edilen aflama, baflar› ve uzmanl›k” olarak tan›mlanmaktad›r (tdk.gov.tr, 2011). Kariyer kiflinin mesle¤indeki basa-
maklar olarak ifade edilebilir. Kariyer, bir çal›flan›n örgütte üst pozisyonlara do¤ru ilerlemesi veya bir konuda uz-
manlaflmas› anlam›ndad›r (‹bicio¤lu, 2006:89). “Kariyer sahibi olmak” bazen mesle¤i olan kifliler için kullan›l›r ba-
zen de ifl hayat› iyi yap›land›r›lm›fl, sürekli ilerleme vadeden kifliler için de kullan›lmaktad›r (Schein, 2006a: 1).
Herkesin bir kariyeri vard›r ve kariyer bir bireyin yetkinliklerinin, motivasyonunun ve de¤erlerinin toplam›d›r
(Schein, 2006a:1).

Kariyer içsel ve d›flsal olmak üzere iki boyuttan oluflan bir kavramd›r (Messarra, vd., 2009:51). D›flsal kariyer,
bireyin bulundu¤u pozisyonu ifade eden ve mesleki veya örgütsel ilerlemeyi anlatan basamaklar› resmederken; iç-
sel kariyer, bireyin motivasyonu, ilgi alan› ve de¤erlerini ifade eden ifl ve aile hayat›ndaki rolleri resmetmektedir
(Schein, 2006a: 1; Messarra, vd., 2009:51). Bahsi geçen içsel de¤erler bireyi; yetiflti¤i çevre ve tafl›d›¤› özgün özel-
liklerle flekillendirebilmekte ve kendisiyle özdeflleflebilen meslekleri bu de¤erlere göre s›n›fland›rabilmektedir.
Çünkü kiflili¤in oluflmas›nda ve flekillenmesinde yön verici olan duygular, hedefler ve baflar› merkezli düflünceler,
bireyin kariyer tercihi aflmas›nda kendini hissettirmekte ve her bir bireye özgü kariyer de¤erleri oluflmas›na neden
olabilmektedir. Bu de¤erlerin belirlenmesinde önemli rol oynayan, de¤erler üzerindeki çal›flmalar›yla katk› sa¤la-
yan ve bu de¤erleri Kariyer Çapalar› kavram› fleklinde literatüre kazand›ran Edgar Schein’d›r. 

Kariyer Çapalar›
Kariyer tercihlerinin arka plan›ndaki nedenleri araflt›rmak amac›yla, kariyer çapalar›, Edgar Schein taraf›ndan

44 MBA mezunu ö¤renci ile 10-12 y›l süren mülakatlarla gerçeklefltiren çal›flmalar sonucunda elde edilen bir mo-
deldir (Wils, vd., 2010:237). Schein, kariyer çapalar›n› yapt›¤› ilk çal›flmas›nda befl grup olarak belirlemifl, daha
sonra farkl› meslek gruplar›n›n dahil oldu¤u di¤er çal›flmalar› sonucunda üç grup daha eklemifltir (Aytaç,
2005:104). Kariyer çapalar› içsel kariyer ile iliflkili olup; kiflinin alg›lad›¤› beceri ve yetenekleri, motivasyonu ve ih-
tiyaçlar›, tutum ve de¤erlerinden oluflmaktad›r (Yarnall, 1998: 56; Schein, 2006a:3). Bu çapalar, bir insan›n ifl tec-
rübelerini yöneterek kiflinin kariyer tercihlerini kolaylaflt›rmaktad›r. Ayr›ca çal›flt›klar› ifl ile kariyer çapalar› örtüfl-
türebilen bireylerin ifl ve yaflam tatmini sa¤lad›klar› söylenmektedir (Ad›güzel, 2009:280). Söz konusu kariyer ça-
palar›ndan Teknik Fonksiyonel Yetkinlik ve Genel Yönetsel Yetkinlik de¤erlerinde yetkinlik ön plana ç›karken;
Özerklik/Otonomi-Ba¤›mzs›zl›k, Güvenlik-‹stikrar, Giriflimcilik-Yarat›c›l›k, Hizmet veya Bir Olaya Kendini Ada-
mak de¤erlerinde motivasyon veya ihtiyaçlar›n bask›nd›r (Schein, 2006b:7-9).

Schein, kariyer çapalar›n›n bireyin kiflili¤inde geliflen bir istikrar› temsil etti¤ini ( Nordvick, 1996:263) ve bi-
reyin kariyeri boyunca da sabit kald›¤›n› iddia etmektedir. Bu bireyin de¤iflmeyece¤i ya da geliflmeyece¤i anlam›-
na gelmemektedir; aksine insan do¤as› gere¤i kendini daha fazla tan›d›kça ve daha çok yaflam tecrübesi edindikçe
sahip oldu¤u kariyer çapas› daha sa¤lamlaflmaktad›r (Ramakrishna & Potosky, 2003:201). Bunun yan› s›ra birey-
ler birden fazla dominant kariyer çapas›na da sahip olabilmektedir (Coetzee & Schreuder, 2009:2). Örne¤in; kifli
teknik beceri ve uzmanlaflma gerektiren ifllere yönelirken (Teknik Fonksiyonel Yetkinlik) ayn› zamanda ifl ve sos-
yal güvenli¤inin de sa¤lanmas› (Güvenlik-‹stikrar) önceliklerden biri olarak ifade edebilir. 

Kariyer de¤erleri (çapalar›) afla¤›daki gibi aç›klanmaktad›r:

Teknik Fonksiyonel Yetkinlik: Bireyin ifle ve göreve yönelik olmas›, teknik beceri gerektiren ifllere e¤ilme-
si bu kariyer de¤erinde kendini göstermektedir. Teknik ve fonksiyonel yetkinlik kariyer çapas›na sahip insanlar
için e¤itim ald›klar› ya da tecrübe ettikleri ifllerde çal›flmak arzu ettikleri bir durumdur. Bu istekleri do¤rultusun-
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da; onlar için kabiliyetlerini gelifltirme ve yapt›klar› ifllerde uzmanlaflma, örgütte terfi etme ya da yönetim pozis-
yonunda yer almaktan daha önemlidir (Danziger, vd., 2008:8). Bu çapaya sahip insanlar için en büyük problem
nefret ettikleri ve baflar›s›z olacaklar› genel yönetim pozisyonuna yönlendirilmeleridir (Schein, 2006b:7).

Genel Yönetsel Yetkinlik: Bu kariyer çapas›na sahip bireylerin, insanlar›n ve faaliyetlerin organizasyonu ve
yönetimi konular›na ilgi duyduklar› söylenebilir. Bu bireyler, örgüt içerisinde ulaflabilecekleri en yüksek pozisyo-
nun hayalini kurmaktad›rlar. Toplam ç›kt›lardan sorumlu olmay› isterler ve kendi baflar›lar›n› çal›flt›klar› örgütün
baflar›s› ile birlikte tan›mlarlar (Schein, 2006b:8). Genel Yönetsel Yetkinlik kariyer çapas›na sahip kifliler için yö-
neticisi olduklar› örgütün baflar›s›; kendi analitik yeteneklerine, kiflileraras› iliflkilere ve grup iliflkilerine ait beceri-
lerine, duygusal yeterlilik gibi yetkinliklerine ba¤l›d›r (Tan & Queck, 2001:530).

Giriflimcilik – Yarat›c›l›k: Giriflimcilik-yarat›c›l›k kariyer çapas›na sahip insanlar için yaratmak güçlü bir ih-
tiyaçt›r. Bu ihtiyac›n tatmini onlarda yeni ürün ya da hizmet üretmek, yeni iflletmeler kurmak, bilgi ve yetenekle-
rini bu do¤rultuda kullanmak fleklinde ortaya ç›kmaktad›r (Dangizer & Valency, 2005:294). Yani, bu kifliler için
kendi baflar›lar›n›n ya da ürettiklerinin baflkalar›n›n baflar›lar›na yans›d›klar›n› görmesi onlar için tarif edilemez bir
mutluluktur. Bu insanlar bir örgütte çal›fl›yor olsalar dahi kendi ifllerini kurman›n f›rsatlar›n› kollamaktad›rlar.
Kendi baflar›lar›n›, risk alarak ve engellerin üstesinden gelerek kurduklar› giriflimin büyüklü¤ü ve baflar›s› ile ölç-
mektedirler (Schein, 2006b:10-11).

Özerklik/Otonomi – Ba¤›ms›zl›k: Bu kariyer çapas›na sahip kifliler için çal›fl›rken ba¤›ms›z olmalar› önem-
lidir. Bu insanlar örgütsel bask›lar ve s›n›rland›rmalar alt›nda çal›flmak istemezler. Kariyerlerinde serbest hareket
etme iste¤i onlar› tek bafl›na ya da yapt›klar› iflte özerk olacaklar› iflletmelerde çal›flmaya yönlendirebilmektedir.
Baflkalar›na ba¤›ml› olma fikri onlara s›cak gelmemesinden dolay›, örgütsel s›n›rland›rmalara uyum sa¤layama-
makta kendi iflini kurmak veya dan›flman olmak için ifllerinden ayr›labilmektedirler (Aytaç, 2005:104). Serbest ça-
l›flan dan›flmanlar›n, profesörlerin, küçük iflletme sahiplerinin ve saha sat›fl elamanlar›n›n bu kariyer de¤erine sa-
hip oldu¤u söylenmektedir (Schein, 2006b:9).

Güvenlik – ‹stikrar: Bu kariyer çapas› bask›n olan insanlar için kendini emniyette hissetme duygusu ön pla-
na ç›kmaktad›r. Bu nedenle, ifl ve istihdam güvenli¤inin daha rahat sa¤land›¤› kamu kurumlarda çal›flmaya yönel-
mektedirler (Ad›güzel, 2009:281). Sadece ifl güvenli¤i de¤il ayn› zamanda sosyal güvenlik de onlar için önemli ol-
maktad›r. Emekli olduklar›nda sosyal ve maddi güvenceye sahip olmak istemeleri de onlar›n kariyer tercihlerinde
rol oynamaktad›r. Güvenlik-‹stikrar kariyer çapas›na sahip insanlar kariyerlerini istikrara kavuflturduklar›nda his-
settikleri baflar› duygusu ile mutlu ve rahat olmaktad›rlar (Schein, 2006b:10).

Hizmet veya Bir Olaya Kendini Adamak: Çevresel problemlere karfl› duyarl›l›k, insanlara faydal› olabilme
düflüncesi bu kariyer çapas›na sahip kiflilerde bask›n olmaktad›r (Yarnall, 1998:57). Bu nedenle kariyer tercihlerin-
de baflkalar›na yard›m etme bu bireylerde, yeteneklerinden daha ön plandad›r. Belirgin bireysel ve sosyal de¤erle-
re sayg› duyma, adanm›fll›k, toplumu gelifltirme ve olumlu yönde de¤ifltirme çabas› bu kiflilerde görülen özellikler-
dendir. Bu de¤ere sahip kiflilerin kendilerini baflarmaya adad›klar› de¤er; daha yaflan›labilir bir dünya için çal›flmak,
çevresel problemlerin çözümü, insanlar aras›ndaki uyumu gelifltirmek, baflka insanlara yard›m etmek, insanlar›n
güven içerisinde yaflamas›n› sa¤lamak, yeni ürünlerin tehlikelerini bertaraf etmek gibi benzer konular olabilmek-
tedir (Schein, 2006b:11).

Saf Meydan Okuma: Saf Meydan Okuma kariyer çapas›na sahip insanlar için herhangi bir yar›flta ya da reka-
bette galip olmak arzu ettikleri bir durumdur (Schein, 2006b:12). Çözülmesi zor problemlerle u¤raflmak ve kazan-
mak bu kariyer de¤erindeki bireylerin ortak özelliklerindendir. Bu bireyler girift problemlerin sonuçlanmas› için
büyük çaba göstermekten asla kaç›nmazlar. Saf Meydan Okuma kariyer çapas› bask›n olan insanlar›n bir ifli ya da
kariyer tercih etmelerinin sebebi o iflin onlara imkans›z gibi görünen bir durumu baflarmalar›na imkan vermesidir
(Tan & Queck, 2001:534).

Hayat Tarz›: Aile de¤erlerine önem veren ve onlar›n kendine yönelik düflünce, istek ve beklentilerini dikkate
alan bireylerin hayat tarz› kariyer çapas› bask›nd›r. Bu insanlar kariyer tercihlerinde kiflisel ihtiyaçlar›, aile ihtiyaç-
lar› ve iflin gerekliliklerinin birbiri ile uyumlu ve dengeli olmas›na önem vermektedirler (Messara, vd., 2009:52).
Çünkü bu insanlar için yaflamak istedikleri en son durum, ifl-aile yaflam çat›flmas›d›r. Bu nedenle, yapt›klar› iflin
mesai saatlerine ve y›ll›k izinlerine dikkat etmektedirler. Bu kariyer çapas› genellikle çift kariyerli ailelerde ifl ve ai-
le gibi iki de¤erin talepleri karfl›lamak istemelerinden de kaynaklanmaktad›r (Schein, 2006b:13).
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Uygulama
Araflt›rman›n Amac› ve ‹çeri¤i

Bu çal›flman›n amac›; Süleyman Demirel üniversitesi ö¤rencilerinin sahip olu¤u kariyer çapalar›n›n tespiti,
özellikle hangi kariyer çapas›nda fazlaca yo¤unlaflt›klar›n›n ve kariyer memnuniyet derecelerinin öncelikli olarak
bulunmas›d›r. Bu temel amac›n yard›m›yla; Süleyman Demirel Üniversitesi ö¤rencilerinin kariyer çapalar›n›n ve
memnuniyet derecelerinin cinsiyete göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤› da belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rmada ay-
r›ca, ö¤rencilerin memnuniyet düzeylerinin kariyer çapalar›ndan etkilenip etkilenmedi¤i de araflt›r›lm›flt›r.

Araflt›rmada kullan›lan anketin kariyer çapalar› boyutuyla ile ilgili sorular›; Shein’n›n (1990) y›l›ndaki çal›flma-
s›ndan çevirisi yap›larak, memnuniyet boyutu sorular› ise araflt›rmac›lar taraf›ndan düzenlenerek haz›rlanm›flt›r.
Ö¤rencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yan›nda, ö¤rencilerin kariyer de¤erleri ve mem-
nuniyetlerine yönelik haz›rlanm›fl 45 soru yaklafl›k 50,000 ö¤rencisi bulunan Süleyman Demirel Üniversitesinde,
fakülteleri dikkate al›nmadan rastlant›sal olarak 760 kifliye uygulanm›flt›r. Ankette sorulan sorular, 5’li likert ölçe-
¤ine göre düzenlenmifl ve veriler SPSS analiz program›nda test edilmifltir. 

Verilerin ‹statistiksel Çözümlenmesi

Çal›flmada elde edilen bulgular de¤erlendirilirken, istatistiksel analizler için ‹statistik paket program› kullan›l-
d›. Çal›flma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel metotlar› (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sap-
ma) kullan›lm›flt›r. 

Niceliksel verilerin karfl›laflt›r›lmas›nda iki grup durumunda, gruplar aras› karfl›laflt›rmalar›nda Ba¤›ms›z örnekler
(Independent samples) t testi kullan›lm›flt›r. ‹kiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar aras› karfl›laflt›rma-
lar›nda Tek yönlü (One way) Anova testi ve farkl›l›¤a neden olan grubun tespitinde Tukey testi kullan›lm›flt›r.

Ölçekler aras› iliflkileri saptamak için Pearson Korelasyon analizi kullan›lm›flt›r. Kariyer çabalar›n›n, kariyer-
den memnuniyete etkisini incelemek için Lineer Regresyon Analizi kullan›lm›flt›r.

Genel güvenilirlik için Cronbach’s Alpha katsay›s› hesaplanm›flt›r. Kariyer çabalar› ve memnuniyeti ölçe¤in-
deki 45 maddenin genel güvenirli¤i 0.792 olarak bulunmufltur. Sonuçlar %95 güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05
düzeyinde çift yönlü olarak de¤erlendirilmifltir.

Bulgular
Araflt›rmaya kat›lanlar›n 484'ü (%64.2) kad›n, 262'si (%34.7) erkektir (Tablo 1).

Tablo 1: Demografik özellikler.

Cinsiyet Frekans Yüzde (%)

Kad›n 484 64.2
Erkek 262 34.7
Cevaps›z 8 1.1
Genel Toplam 754 100.0

Tablo 2: Araflt›rmaya kat›lanlar›n kariyer çapalar› ve memnuniyet düzeyleri.

N Ort. S.s Min. Max.

Teknik fonksiyonel yetkinlik (TFY) 754 3,925 0.516 2.2 5.0
Genel yönetsel yetkinlik (GYY) 754 3,421 0.565 1.6 5.0
Otonomi/ba¤›ms›zl›k (OB) 752 3,858 0.587 1.8 5.0
Güvenlik/istikrar (G‹) 752 4,000 0.575 1.8 5.0
Giriflimci yarat›c›l›k (GY) 752 4,037 0.526 2.2 5.0
Hizmet/kendini adama (HKA) 752 4,061 0.568 2.0 5.0
Saf meydan okuma (SMO) 750 3,733 0.657 1.3 5.0
Hayat tarz› (HT) 752 4,033 0.603 1.8 5.0
Memnuniyet 746 3,196 0.479 1.0 5.0
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Tablo 2’de görüldü¤ü üzere, araflt›rmaya kat›lanlar›n kariyer çapalar› puanlar›n›n ortalamalar› incelendi¤inde,
Hizmet/ Kendini Adama puanlar›n›n ortalamas›n›n en yüksek, Genel Yönetsel Yetkinlik puanlar›n›n ortalamas›-
n›n en düflük oldu¤u görülmektedir. Memnuniyet düzeyi ortalamas› 3,196 olarak bulunmufltur.

Tablo 3’ten de anlafl›laca¤› üzere, kariyer çapalar›n›n aras›ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap›lan korelasyon
analizi sonucunda, puanlar aras›nda Saf Meydan Okuma alt boyutu ile Güvenlik ve ‹stikrar alt boyutu d›fl›ndaki
tüm boyutlar aras›nda, istatistiksel olarak pozitif yönde anlaml› iliflkiler bulunmufltur. Buna göre bir alt boyutun
puan› artt›kça teknik di¤er alt boyutun puan› da artmaktad›r.

Araflt›rmaya kat›lanlar›n puan ortalamalar›n›n cinsiyet de¤iflkenine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göster-
medi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan t-testi sonucunda grup ortalamalar› aras›ndaki fark; Teknik Fonksiyonel
Yetkinlikte, Genel Yönetsel Yetkinlikte, Otonomi/ Ba¤›ms›zl›kta, Güvenlik/ ‹stikrarda ve Hizmet/ Kendini Ada-
mada istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmufltur. Kad›nlar›n Teknik Fonksiyonel Yetkinlik puanlar›, Güvenlik/ ‹s-
tikrar puanlar› ve Hizmet/ Kendini Adama puanlar› erkeklerin puanlar›ndan yüksek oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Erkek-
lerin ise; Genel Yönetsel Yetkinlik puanlar› ve Otonomi/ Ba¤›ms›zl›k puanlar› kad›nlar›nkinden daha yüksek ol-
du¤u Tablo 4’te görülmektedir.

Tablo 5’te de görüldü¤ü üzere araflt›rmaya kat›lanlar›n Memnuniyet puanlar› ortalamalar›n›n cinsiyet de¤iflke-
nine göre anlaml› bir farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini belirlemek amac›yla yap›lan t-testi sonucunda, grup ortala-
malar› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmam›flt›r (t=-1,286; p=0.199>0.05).

Kariyer çapalar› ile memnuniyet aras›ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap›lan korelasyon analizi sonucunda, pu-
anlar›n tümü aras›nda pozitif yönde anlaml› iliflkiler bulunmufl ve Tablo 6’da gösterilmifltir. Buna göre kariyer ça-
palar›n›n her birisinin puan› artt›kça memnuniyet puan› da artmaktad›r.

Tablo 3: Kariyer çapalar› aras›ndaki korelasyon.

TFY GYY OB G‹ GY HKA SMO HT

TFY r 1,000 0.137 0.388 0.142 0.357 0.447 0.405 0.376
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 754 754 752 752 752 752 750 752

GYY r 0.137 1.000 0.289 0.301 0.159 0.170 0.233 0.129
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 754 754 752 752 752 752 750 752

OB r 0.388 0.289 1,000 0.124 0.409 0.311 0.274 0.370
p 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
N 752 752 752 752 752 752 750 752

G‹ r 0.142 0.301 0.124 1,000 0.135 0.184 0.050 0.410
p 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.174 0.000
N 752 752 752 752 752 752 750 752

GY r 0.357 0.159 0.409 0.135 1,000 0.458 0.329 0.284
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 752 752 752 752 752 752 750 752

HKA r 0.447 0.170 0.311 0,184 0,458 1,000 0.478 0.371
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 752 752 752 752 752 752 750 752

SMO r 0.405 0.233 0.274 0.050 0.329 0.478 1,000 0.239
p 0.000 0.000 0.000 0.174 0.000 0.000 0.000 0.000
N 750 750 750 750 750 750 750 750

HT r 0.376 0.129 0.370 0.410 0.284 0.371 0.239 1,000
p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N 752 752 752 752 752 752 750 752
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Tablo 4: Araflt›rmaya kat›lanlar›n kariyer çabalar›n›n cinsiyete göre da¤›l›m›.

Cinsiyet N Ort Ss t p

Teknik fonksiyonel yetkinlik Kad›n 484 3,954 0.482
Erkek 262 3,869 0.564

Genel yönetsel yetkinlik Kad›n 484 3,389 0.534
Erkek 262 3,481 0.598

Otonomi/ba¤›ms›zl›k Kad›n 484 3,822 0.593
Erkek 262 3,924 0.576

Güvenlik/istikrar Kad›n 484 4,036 0.531
Erkek 262 3,928 0.643

Giriflimci yarat›c›l›k Kad›n 484 4,011 0.516
Erkek 262 4,082 0.540

Hizmet/kendini adama Kad›n 484 4,122 0.526
Erkek 262 3,938 0.621

Saf meydan okuma Kad›n 484 3,734 0.622
Erkek 262 3,733 0.722

Hayat tarz› Kad›n 484 4,050 0.573
Erkek 262 4,004 0.646

2,071 0.039

-2,136 0.033

-2,278 0.023

2,327 0.020

-1,755 0.080

4,068 0.000

0.012 0.990

0.956 0.340

Tablo 5: Araflt›rmaya kat›lanlar›n kariyer memnuniyetinin cinsiyete göre da¤›l›m›.

Cinsiyet N Ort Ss t p

Memnuniyet Kad›n 482 3,181 0.444
Erkek 262 3,228 0.535

-1,286 0.199

Tablo 6: Kariyer çabalar› ile kariyer memnuniyeti aras›ndaki korelasyon.

Boyut Boyutlar N r p

Memnuniyet Teknik fonksiyonel yetkinlik 746 0.256 0.000
Genel yönetsel yetkinlik 746 0.117 0.001
Otonomi/ba¤›ms›zl›k 746 0.132 0.000
Güvenlik/istikrar 746 0.090 0.014
Giriflimci yarat›c›l›k 746 0.087 0.018
Hizmet/kendini adama 746 0.091 0.013
Saf Meydan Okuma 744 0.104 0.004
Hayat Tarz› 746 0.157 0.000

Tablo 7: Memnuniyet düzeyinin örgütsel güven ölçe¤i boyutlar›ndan etkilenip etkilenmeme durumunun regresyon ana-
lizi ile incelenmesi.

Ba¤›ml› de¤iflken Ba¤›ms›z de¤iflken ß t p F Model (p) R2

Memnuniyet Sabit 1,942 9,958 0.000
Teknik fonksiyonel yetkinlik 0.236 5,911 0.000
Genel yönetsel yetkinlik 0.069 2,071 0.039
Otonomi/ba¤›ms›zl›k 0.001 0.029 0.977
Güvenlik/istikrar 0.014 0.427 0.670 8,622 0.000 0.076
Giriflimci yarat›c›l›k -0.003 -0.075 0.940
Hizmet/kendini adama -0.043 -1,123 0.262
Saf meydan okuma -0.009 -0.276 0.783
Hayat tarz› 0.061 1,766 0.078
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Memnuniyet düzeyinin kariyer çabalar›ndan etkilenme durumunu test etmek için yap›lan regresyon modeli is-
tatistiksel olarak anlaml›d›r (F=8,622; p=0.000<0.05).

Otonomi/ Ba¤›ms›zl›k, Güvenlik/ ‹stikrar, Giriflimci Yarat›c›l›k, Hizmet/ Kendini Adama, Saf Meydan Oku-
ma ve Hayat Tarz› Memnuniyeti istatistiksel olarak etkilemezken, Teknik Fonksiyonel Yetkinlik ve Genel Yönet-
sel Yetkinlik Memnuniyeti istatistiksel olarak etkilemektedir. Ayr›ca kariyer çapalar›, kariyerden memnuniyeti
%7.6 oran›nda aç›klamaktad›r. (R2=0.076).

Sonuç ve Öneriler
Shein, kariyer de¤erleri kavram›n› mesleki benlik kavram› olarak tan›mlamaktad›r. Üniversitede okuyan genç-

lerimiz henüz bir meslekte kariyerlerine aktif olarak devam etmeseler de, çal›flma hayat›ndan önce sekiz kariyer
de¤erinden bir tanesini temsil ediyor veya birini di¤erlerine göre daha a¤›rl›kl› olarak tafl›yor demektir. 

Araflt›rmada; 
• Süleyman Demirel Üniversitesi ö¤rencilerinin farkl› kariyer de¤erlerine sahip olduklar› anlafl›lmakta olup

özellikle Hizmet ve Kendini Adama, Giriflimcilik ve Yarat›c›l›k ve Saf Meydan Okuma de¤erlerinde yo¤un-
laflt›klar› görülmektedir

• Kariyer de¤erlerinin birbirleriyle keskin çizgilerle ayr›lamayaca¤› ve birbirleriyle etkileflim içersinde olabi-
lecekleri de anlafl›lm›flt›r. Yani bireyin sadece bir kariyer de¤eriyle s›n›rland›r›lmas›n›n mümkün olamaya-
ca¤›, bunun yan›nda farkl› kariyer de¤erlerine ait özellikleri ayn› anda tafl›yabilece¤i görülmüfltür. Bireyler,
kendi kariyer de¤erlerinin ortak kapsam alanlar›n›n oluflturdu¤u dinamik özellik sayesinde, yaflamlar› bo-
yunca sürekli daha iyi bir kariyer aray›fl› içerisinde olabilecekler, kendilerine pozitif ifl tatmini sunan kari-
yerlerine ulafl›ncaya kadar mücadele vermeye devam edecekleri anlafl›lmaktad›r. 

• Gençlerin fluandaki kariyer tercihlerinden orta düzeyde memnun olduklar› görülmektedir. Bu durum gerek
üniversitedeki bölüm tercihlerindeki etkisizli¤i gerekse de üniversite e¤itimi s›ras›nda gerekli kariyer dan›fl-
manl›¤› hizmeti alamad›klar›n› göstermektedir. 

• Araflt›rmaya kat›lanlar›n kariyer çapalar› puan ortalamalar›n›n cinsiyet ve memnuniyet de¤iflkenine göre an-
laml› farkl›l›klar gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Öneriler

Mesleki tatminli¤in gerçekleflmesi için mesleki tercih öncesi bireyin kendisine ait kariyer de¤erini bilmesi
önemlidir. Bu yüzden, kariyer seçimini gerçeklefltirirken ne istedi¤iyle neye ihtiyac› oldu¤unu kiflisel yetenekleri
ve de¤erleri çerçevesinde karfl›laflt›rarak, en iyisini bulma gayreti içersinde olmal›d›r.Hangi kariyer de¤erine sahip
oldu¤unun anlafl›lmas› aç›s›ndan; üniversite okuyan gençler, insan kaynaklar› uzmanlar›ndan gerekli deste¤i talep
etmeli, bununla birlikte meslekler hakk›nda gerekli bilgi donan›m›na ulaflabilmelidirler. Bu noktada, üniversite
bünyesi içersinde bulunan kariyer merkezleri daha aktif hale getirilerek, gençlerimize mesleki tatminlik sa¤layabi-
lecekleri imkân ve f›rsatlar›n sunmas› amaçlanmal›d›r.

Ana kariyer de¤erinin yan›nda etkileflim içersinde oldu¤u di¤er kariyer de¤erleri de bilinerek mesleki tercih
yelpazesinin daha genifl tutulabilece¤inin fark›na da var›lmal›d›r. Mesle¤e bafllad›ktan sonra alg›lanan tutum ve
davran›fllar, kariyer de¤erini daha da belirgin hale getirece¤i bilinmeli ve kariyer tatminin bir süreç içersinde ger-
çekleflti¤inin fark›na var›lmal›d›r. Fakat bu sürecin gelifligüzel gerçekleflen kariyer seçimine göre daha k›sa sürede
oluflaca¤›n›n da bilinci içersinde olmal›d›rlar.

Shein’›n Kariyer Çapalar›na yönelik çal›flmalar yurtiçindeki üniversitelerde daha aktif halde kullan›larak genç-
lerin kariyer planlar›nda daha fazla yönlendirici rol oynamas› sa¤lanmal›d›r.
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Özet

Üniversite Ö¤renci Konseyi, üniversitelerin ön lisans ve lisans programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin e¤itim, sa¤-
l›k, spor ve kültürel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda ö¤rencilerin görüfllerini belirleyerek yönetim organlar›na bil-
dirilmesini ve yönetim organlar› ile ö¤renciler aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak amac›yla oluflturulmufltur. Bu yap›n›n
en üst çat›s› olan Üniversite Ö¤renci Konseyi, s›n›f temsilcili¤i, bölüm/program temsilcili¤i ve fakülte/yüksekokul
temsilcili¤i için yap›lan seçimleri kazanan ö¤rencilerden oluflmaktad›r. Bu araflt›rmada 2010-2011 ö¤retim y›l›nda
üniversitelerde oluflturulan ö¤renci konseylerinin etkilili¤ini üç devlet üniversitesi oda¤a al›narak de¤erlendirmek
amaçlanm›flt›r. Bu genel amaç kapsam›nda Üniversite Ö¤renci Konseyinin oluflumunu sa¤layan tüm seçim süreç-
leri ve ö¤renci konseyinin faaliyetleri araflt›rman›n oda¤›na al›nm›flt›r. Hedeflenen amaçlar› gerçeklefltirebilmek
için çal›flma, nitel araflt›rma modelinde tanzim edilmifltir. Araflt›rman›n kat›l›mc›lar› amaçl› örnekleme yöntemle-
rinden olan tipik durum örneklemesine göre tespit edilmifltir. Buna göre, 2010-2011 ö¤retim y›l›nda üç devlet üni-
versitesinin Ö¤renci Konseyinde görevli toplam 18 ö¤renci, araflt›rman›n kat›l›mc›lar› olarak belirlenmifltir. Kat›-
l›mc›lara uzman görüfllerinden faydalan›larak haz›rlanan yar› yap›land›r›lm›fl görüflme formu uygulanm›flt›r. Gö-
rüflme sonunda elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak kategorilefltirilmifltir. Bu çerçevede, konsey üye-
lerinin, sürece bafllarken var olan beklentileri ile süreç içinde yaflan›lan geliflmeler analitik olarak ele al›narak ö¤-
renci konseyinin ö¤renci ve idareciler taraf›ndan nas›l alg›land›¤›na yönelik ç›kar›mlarda bulunulmufltur. Elde edi-
len verilerden hareketle Ö¤renci Konseylerinin daha etkili bir konuma getirilebilmesi için hayata geçirilmesi ge-
reken önlemlere yer verilmifltir.

Anahtar kelimeler: Demokrasi kültürü, tat›l›mc› yönetim, üniversite ö¤renci konseyi.

Girifl
Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin e¤itim, sa¤l›k, spor ve kültürel ihtiyaçla-

r›n›n karfl›lanmas›nda ö¤rencilerin görüfllerini belirleyerek yönetim organlar›na bildirilmesini ve yönetim organ-
lar› ile ö¤renciler aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak amac›yla oluflturulan Üniversite Ö¤renci Konseyi kat›l›mc› yöne-
tim modeli olarak ele al›nabilir. Çünkü yönetime kat›lmada da verimin artt›r›lmas› ad›na sorunlar›n ortak olarak
belirlenip çözülmesi için yöneticilerle iflbirli¤i gerekir (Fiflek, 1977). Üniversite Ö¤renci Konseyi, s›n›f temsilcili-
¤i, bölüm/program temsilcili¤i ve fakülte/yüksekokul temsilcili¤i için yap›lan seçimleri kazanan ö¤rencilerden
oluflmaktad›r.

Üniversite Ö¤renci Konseyi Yürütme Kurulunun görevleri 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunun Üniversiteler
Aras› Kurula verdi¤i yetkiye dayanarak haz›rlanan yönetmeli¤in 7. maddesinde flu flekilde ifade edilmifltir (Üniver-
siteler Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤i):

Kat›l›mc› Yönetim Modeli Olarak Üniversite Ö¤renci
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a) Ö¤rencilerin sorunlar›n› görüfl ve düflüncelerini baflta Rektörlük olmak üzere üniversite yönetim organlar›-
na iletmek, 

b) Rektörün daveti üzerine ö¤renciyle ilgili konular›n görüflülmesi s›ras›nda Senato veya Yönetim Kurullar›
toplant›lar›nda oy hakk› olmaks›z›n baflkan veya yard›mc›lar›ndan biri taraf›ndan temsil edilmek.

Üniversite Ö¤renci Konseyi Yürütme Kurulunun görevlerinden de anlafl›laca¤› gibi ö¤rencilerin yönetimle ifl-
birli¤i içinde oldu¤u, görüfllerinin al›nd›¤›, kat›l›mc› bir yönetim modeli söz konusudur. Ö¤renciler her ne kadar
Senato veya Yönetim Kurullar› toplant›lar›nda oy hakk›na sahip olmasalar da Üniversite Ö¤renci Konseyi arac›l›-
¤›yla demokratik bir biçimde kendi seslerini duyurabilmek için önemli bir imkân kazanm›fl olmaktad›rlar. Ancak
konseyin etkilili¤i yöneticiler ve ö¤renciler taraf›ndan benimsenmesi ve etkin bir biçimde çal›flmas›na ba¤l›d›r. 

Üniversite Ö¤renci Konseyine benzer deneyimler hakk›nda alana dair yabanc› literatürde baz› araflt›rmalar
(Dobbie, 1998; Baginsky ve Hannam, 1999; Alderson, 2000; Kaba, 2001; Taylor ve Johnson, 2002; Talley, 2002;
Deuchar, 2004; Hirata, 2004; Leren, 2006; Appel-Silbaugh, 2007; Saleh, 2008) bulunmakla birlikte bu araflt›rma-
lar›n ço¤unda ilk ve orta dereceli okullardaki ö¤renci konseylerinin etkileri ve etkinlikleri vurgulanm›flt›r. Türkçe
literatürde de buna benzer biçimde ilkö¤retim ve orta ö¤retimde yer alan Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri
Projesine iliflkin araflt›rmalar vard›r. Türkiye’de yap›lan çal›flmalara Özpolat (2004)’›n Demokrasi E¤itimi ve Okul
Meclisleri Projesi, Tezgel (2007)’in Demokrasi E¤itimi ve Okul Meclisleri adl› çal›flmas›, Öztürk, Çelik ve Kat›lm›fl
(2009)’›n Ö¤rencilerin Demokrasi Deneyimi Olarak Okul Meclisi Hakk›ndaki Görüflleri bafll›kl› çal›flmalar› örnek ola-
rak verilebilir. Ancak Gül (2010)’ün Türkiye’deki Üniversitelerin Ö¤renci Konseylerinin Karar Almaya Kat›l›m› adl› ni-
cel çal›flmas› d›fl›nda Üniversite Ö¤renci Konseylerine iliflkin araflt›rma yok denecek kadar azd›r. Oysaki Üniver-
site Ö¤renci Konseylerinin etkilili¤inin artt›r›labilmesi için ö¤renci görüfllerinin tespiti oldukça büyük önem tafl›-
maktad›r. Bu kapsamda çal›flmada afla¤›daki araflt›rma sorular›na cevap aranm›flt›r:

• Üniversite Ö¤renci Konseylerine hangi sebeplerden dolay› aday olunmaktad›r?

• Üniversite Ö¤renci Konseyleri için yap›lan seçimlerde hangi sorunlarla karfl›lafl›lmaktad›r?

• Üniversite Ö¤renci Konseyleri arac›l›¤› ile ö¤rencilerin karar alma süreçlerine kat›l›m› sa¤lanabilmekte mi-
dir?

• Üniversite Ö¤renci Konseylerini daha ifllevsel duruma getirmek için neler yap›lmal›d›r?

Yöntem
Bu araflt›rma nitel araflt›rma deseninde gerçeklefltirilmifltir. Bu desenin tercih edilmesinin nedeni araflt›rmada

odaklan›lan Üniversite Ö¤renci Konseylerinin araflt›rma amaçlar› do¤rultusunda derinlemesine incelenmek isten-
mesi ve buna nitel desenlemenin imkân vermesidir (Çepni, 2007; Neuman, 2008; Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006).

Kat›l›mc›lar

Araflt›rman›n kat›l›mc›lar›, zengin bilgiye sahip oldu¤u düflünülen durumlar›n derinlemesine incelenmesine
imkân tan›yan amaçl› örnekleme (Neuman, 2008; Y›ld›r›m ve fiimflek, 2006) göre tespit edilmifltir. Buna göre
2010-2011 ö¤retim y›l›nda üç farkl› üniversitenin Ö¤renci Konseylerinde görevli toplam 18 ö¤renci araflt›rma ka-
t›l›mc›s› olarak belirlenmifltir. Kat›l›mc›lar›n üniversite de¤iflkenine göre eflit da¤›lmas›na dikkat edilerek her üni-
versiteden alt› kat›l›mc› seçilmifltir. 

Verilerin Toplanmas› ve Çözümlenmesi

Araflt›rma verileri, nitel araflt›rma veri toplama araçlar›ndan olan yar› yap›land›r›lm›fl görüflme formu kullan›-
larak elde edilmifltir. Bu formun gelifltirilme aflamas›nda uzman görüflünden faydalan›lm›flt›r. Yar› yap›land›r›lm›fl
görüflme formu ile elde edilen veriler üzerinde anahtar kelime öbekleri ve cümleler seçmek suretiyle kodlama ifl-
lemi gerçeklefltirilmifltir. Daha sonra kodlar aras›ndaki iliflkiye dikkat edilerek kategorilere ve bu kategorilerden de
temalara ulafl›lm›flt›r. Öte yandan araflt›rman›n uyguland›¤› üniversite isimlerinin verilmesi araflt›rmac›lar taraf›n-
dan etik bulunmad›¤› için alenen verilmemifl, “Üniversite A, Üniversite B ve Üniversite C” biçimindeki kodlama
tercih edilmifltir.
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Bulgular ve Yorum
Araflt›rma sürecinde toplanan verilerin çözümlenmesiyle elde edilen bulgular afla¤›da detayland›r›larak veril-

mifltir. 

Ö¤rencilerin Konseye aday olma gerekçelerini tespit etmek amac›yla yap›lan analiz sonucunda elde edilen bul-
gular Tablo 1’de verilmifltir. Buna göre, ö¤renciler alt› kategori kapsam›nda ele al›nabilecek toplam 59 ifade ile
aday olma amaçlar›n› detayland›rm›fllard›r. Bu ifadelerde en çok vurgulanan tema ise ö¤renci taleplerini ilgili yer-
lere ulaflt›rma düflüncesidir. Bu bulgunun vurguland›¤› baz› ifadeler flunlard›r: “Ö¤renci arkadafllar›n isteklerini üst
mercilere daha rahat ulaflt›rmak.”, “(…)ö¤renci flikayetleri için arac›l›k yapmak.” Bu ifadelerden de ulafl›labilinece¤i gi-
bi, Üniversite Ö¤renci Konseyinde görev almak isteyen ö¤rencileri harekete geçiren düflüncelerden biri, üniver-
site ö¤rencilerine yard›m edebilme ve onlar›n sorunlar›n›n çözümüne katk›da bulunabilmedir. Hakeza ayn› tablo-
da verilen de¤erlerden de anlafl›labilece¤i gibi adaylar›n benimsedikleri ideolojiyi temsil etme, o kimli¤i görünür
k›lma düflüncesi de aday olmada öne ç›kan di¤er bir boyuttur. Bu boyutu kat›l›mc›lar, “Okudu¤um fakültede benim
ideolojimin bask›n oldu¤unu göstermek.”, “(…)say›m›z›n çok oldu¤unu yönetime göstermek.”, “(...)kendi ideolojimi özgür-
ce temsil edemedi¤im için(…)” gibi ifadelerle öne ç›karm›fllard›r. Öte yandan kurumsal düflünen, devam etti¤i üni-
versitenin daha iyi flartlarda hizmet sunmas›na katk› yapabilme düflüncesi de kat›l›mc›lar› harekete geçiren di¤er
bir amaçt›r. Kat›l›mc›lar,“Bölüm ad›na faydal› fleyler yapabilmek.” “Üniversitenin eksik kald›¤› noktalar›n çözümüne
katk› sa¤lamak.”, “Yönetimin bu ifli ciddiye alarak ö¤renciler için daha iyi fleyler yapmas›n› sa¤lamak” ifadeleriyle bu bo-
yuta yönelik amaçlar›n› aflikâr etmifllerdir. Tablo 1’i okumaya devam etti¤imizde, kendini gerçeklefltirme, kiflisel
geliflim boyutunun da Konsey adayl›¤› için önemli bir güdü oldu¤unu görmekteyiz. Bu çerçevede kat›l›mc›lar›n di-
le getirdikleri baz› ifadeler flunlard›r: “Kendi yöneticilik ve idarecilik ruhuma katk›da bulunmak.” “kendi geliflimim aç›-
s›ndan faydal› gördü¤üm için…”, “Konseyde bulunan di¤er arkadafllar›n fikirlerinden faydalanmak.”, “Konseyde yaflayaca-
¤›m tecrübelerin kendi geliflimime fayda sa¤layaca¤›n› düflünmem”. Öte yandan “…ö¤rencilik yaflam›m›zda monotonlu¤un
vermifl oldu¤u s›k›nt›y› gidermek.” “ö¤rencilerin kat›labilece¤i aktiviteler organize etmek.”, “Sosyal aktivite eksikli¤inden
rahats›z olmam…” gibi beyanlarda kat›l›mc›lar›n, üniversite yaflam›n›n vazgeçilmezlerinden olan sosyal etkinlileri
organize etme düflüncesinden harekete geçtiklerini anl›yoruz. Keza kat›l›mc› ifadelerinin analiz edilmesiyle, bilinç-
lendirme, iyi temsil ve demokratik yönetimin tesis edilebilmesine katk› sunmak düflüncesinin de Konseye aday ol-
ma sebebi olarak sunuldu¤u görülmektedir. Örne¤in, kat›l›mc›lar “…ö¤rencilerin temsilciler taraf›ndan sömürülme-
sinin önüne geçmek..”, “okul yönetimin ö¤rencileri sindirmeye çal›flmas›na engel olmak.”, “Ö¤rencileri bilinçlendirerek on-
lar›n sahip oldu¤u haklar› görmesini sa¤lamak” gibi aç›klamalar yapm›fllard›r. Bu kat›l›mc› aç›klamalar› ise istismar›
önleme temas›n›n oluflturulmas›na kan›t teflkil etmifltir.

Tablo 2’de Ö¤renci Konseyleri seçimlerinde oy vermeye etki eden niteliklere yönelik bulgular verilmifltir. Bu-
na göre, kat›l›mc›lar›n toplam 71 ifadede oy vermeye etki eden niteliklere vurgu yapt›¤›n› ve bu vurgulamalar›n 6
(alt›) tema alt›nda s›n›fland›r›labilinece¤i saptanm›flt›r. Görüfllerden yola ç›karak oluflturulan temalardan en fazla
ideolojik tercih temas›n›n vurguland›¤› Tablo 2’deki de¤erlerden gözükmektedir. Bundan yola ç›karak adaylar›n
ideolojik tercihlerinin, aday›n ald›¤› oy oran› üzerinde oldukça etkili oldu¤unu söyleyebiliriz. Çünkü kat›l›mc›lar,
“Ö¤renciler aday›n siyasi kimli¤ine göre oy veriyor.”, “Üniversitede belirli ideolojilerin liderli¤ini yapan kiflilerin yönlendir-
mesiyle oy veriliyor.” “Ö¤renciler tamamen aday›n siyasi görüflüne bakarak oy vermekteler.” Aday üniversite say›s› çok olan
grup taraf›ndan destekleniyorsa oy al›yor.”biçimde infla ettikleri cümlelerde söz konusu boyutu öncelemifllerdir. Yine

Tablo 1: Aday olma sebepleri.

Temalar Üniversite A Üniversite B Üniversite C Toplam

Ö¤renci taleplerini dile getirme 6 6 6 18
‹deolojimi temsil etmek 5 2 4 11
Yönetime katk› sa¤lama 3 4 3 10
Sosyal aktivitelere öncülük etme 3 4 3 10
Kiflisel geliflim 2 4 2 8
‹stismar› önlemek 1 - 1 2
Toplam 20 20 19 59
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Tablo 2’de verilen de¤erleri okumaya devam etti¤imizde, aday›n ö¤renci sorunlar›na yönelik fark›ndal›k düzeyi-
nin de o aday›n alaca¤›/ald›¤› oy oran›n› etkileyen önemli bir niteliktir. Bu niteli¤i kat›l›mc›lar flu ifadelere benzer
anlamlar› ça¤r›flt›ran cümlelerde vurgulaflm›fllard›r: “Ö¤rencilerin yarar›na ifl yapacak adaya oy veriliyor.”, “Aday›n an-
latt›klar› ö¤renci yarar›na ise oy veriyorlar.”, “Kendini iyi tan›tan ve ö¤renciler için iyi fleyler söyleyen adaya oy veriliyor.”
Bunlar›n yan›na seçim sürecinde arkadafl faktörünün de oy tercihinin oluflmas›nda önemli oldu¤u bulgusuna da
ulafl›lm›flt›r. Bu çerçevede dile getirilen “Arkadafllar› kime oy verirse ona…”, “Aday›n tan›d›klar›n›n etkisinde kalarak
oy veriliyor.”, “Hat›r gönül için oy veriliyor”cümlelerinde vurgulanan anlam› ça¤r›flt›ran ifadelerde arkadafl faktörü
vurgulanm›flt›r. Dürüstlük/tutarl›l›k, karizma gibi bireysel nitelikler de konsey seçimlerinde oy kullanan seçmeni
etkiledi¤ini ifade edebiliriz. Çünkü kat›l›mc›lar, “Tutarl› konuflan adaylara oy veriliyor.” Yapabileceklerini anlatan
inand›r›c› konuflan adaylara oy veriliyor.” Görevi gerçekten yapabilece¤ine inand›ran aday oy al›yor.” biçimindeki ifade-
lerle dürüstlü¤ü/tutarl›l›¤› öne ç›kar›rken “(…)baz›lar› karizmatik bulduklar› için oy veriyor.”, “…kendini iyi tan›tan
karizmatik görülen adaylara oy veriliyor”, lider vasf› oldu¤u için oy veriliyor.” fleklinde dile getirdikleri ifadelerde ka-
rizmay› oy verilecek adayda aranan bir kriter olarak vurgulam›fllard›r. Öte yandan Üniversite Ö¤renci Konseyleri
için yap›lan seçimleri idarecilerin de yönlendirmeye çal›flt›¤› bulgusunu ifade etmemizi sa¤layan delillere de ula-
fl›lm›flt›r. Çünkü kat›l›mc›lar “Yönetime yak›n olan aday seçiliyor.”, “Hocalar baz› adaylar› destekliyor ö¤rencilerde ona oy
veriyor.” ifadelerinde vurgulanan anlam› ça¤r›flt›ran cümleler kurmufllard›r.

Görüflme sonunda elde edilen veriler analiz edildi¤inde, kat›l›mc›lar›n seçim sürecinde yaflanan sorunlara yö-
nelik toplam 56 ifade dile getirdikleri görülmüfltür (Tablo 3). Bu kapsamdaki ifadelerin, vurgulanan tema göz
önünde bulundurularak 5 kategoride s›n›fland›r›labilece¤i görülmüfltür. Bu kategorilerden biri olan propaganda
süresinin yetersizli¤i en çok vurgulanan durumdur. Bu çerçevede, tüm kat›l›mc›lar, “Seçim süreci çok k›sa olmas›n-
dan dolay› yeterli tan›t›m yapamad›k.”, “Baz› bölümlerde tan›t›m yap›lmadan seçim yap›ld›.”, “Seçim maratonu çok k›sa
idi.” gibi ifadelerle benzer aç›klamalarda bulunarak düflüncelerini dile getirmifllerdir. Yine kat›l›mc› görüfllerinde
seçim sürecine yönelik en çok vurgulanan di¤er bir olumsuzluk ise sürecin önemsenmemesidir. “Ö¤renci arkadafl-
lar› iflin ciddiyetine al›flt›rmak zor oldu.”, “Ö¤renciler ve hocalar ifli ciddiye almad›lar.”, “…baz› bölümlerde formalite se-
çimler yap›ld›.” gibi kat›l›mc› ifadelerini görüflümüze dayanak alarak, ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›n›n Konsey için
yap›lan seçimleri önemsemedikleri hakeza baz› bölümlerde yap›lan seçimlerin prosedürü uygulam›fl olmak için ya-
p›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Kat›l›mc› ifadelerinin çözümlenmesi neticesinde, belirli ideolojileri temsil eden ve ideolo-
jik tercihini ayan beyan ortaya koyan adaylar›n bu durumunun da seçim sürecinde yaflanan di¤er bir olumsuzluk
olarak nitelendirildi¤i müflahede edilmifltir. Bu çerçevede, “Baz› ideolojik arkadafllar aday oldu.”, “Ö¤renci arkadaflla-

Tablo 2: Adaylar›n oy almas›n› etkileyen unsurlara yönelik bulgular.

Ö¤renci görüflleri Üniversite A Üniversite B Üniversite C Toplam

Aday›n ideolojik tercihi 6 6 5 17
Ö¤renci sorunlar›n›n fark›nda olma 3 6 4 13
Arkadafl yönlendirmesi 4 5 4 13
Dürüstlük/tutarl›l›k 2 4 6 12
Karizma 3 2 2 7
‹darî yönlendirme 4 2 1 7
Toplam 22 27 22 71

Tablo 3: Seçim sürecinde yaflanan olumsuzluklar.

Ö¤renci görüflleri Üniversite A Üniversite B Üniversite C Toplam

Propaganda süresinin yetersizli¤i 6 6 6 18
Sürecin önemsenmemesi 6 6 6 18
‹deolojik tercih 5 4 5 14
Ö¤retim eleman› etkisi 4 2 2 8
Toplam 19 18 19 56
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r›n bu ifli siyasi boyutta düflünmesi ve bu yönde oy kullanmas›.” biçiminde ifade edilen cümleler söz konusu bulgunun
ortaya konmas›n› sa¤lam›flt›r. Öte yandan kat›l›mc›lar, seçim sürecine ö¤retim elemanlar›n›n müdahil olmak iste-
mesini ve böylece oy kullanacak ö¤rencileri etkilemeye çal›flmas›n› seçim sürecindeki olumsuzluklar aras›nda gör-
mektedirler. Bu çerçevede, kat›l›mc›lar, “Baz› hocalar süreci etkilemeye çal›flt›.” Hocalar kendi istedikleri aday›n seçilme-
sine u¤raflt›.” fleklindeki cümlelerle düflüncelerini detayland›rm›fllard›r.

Tablo 4’te say›sal de¤erlere dönüfltürülerek verilen bulgular incelendi¤i zaman yönetim boyutunda Ö¤renci
Konseyinin etkisinin oldukça yetersiz oldu¤unu söylenebilir. Çünkü, bu boyutun vurguland›¤› toplam 21 ifadenin
sadece iki (2)’sinde konseyin görüfllerinin dikkate al›nd›¤› düflüncesi “Senatoya konsey baflkan›m›z kat›l›yor, kendini
dinletti¤inden kesin eminim.”, “Konseyin görüflleri dikkate al›n›yor.” ifadeleriyle belirtilirken 5 (befl) ifade de ise k›smen
dikkate al›nd›¤› vurgulanm›flt›r. Bu vurgulama ise “Bizim görüfllerimizi dinlediler ama pek dikkate ald›klar›n› sanm›-
yorum.”, “Konsey olarak iletti¤imiz görüfllerin baz›lar› dikkate al›nd›.”, “Bir sorun oldu¤u zaman ellerinden geldi¤i kadar
yard›m ediyorlar… isteseler daha çok yaparlar.” gibi cümlelerde yap›lm›flt›r. Bunlar›n yan›nda Konseyin görüfllerinin
karar alma süreçlerinde dikkate al›nmad›¤› “Bizi pek dikkate almad›lar.” , “(…)bizden herhangi bir fley talep edilme-
di.”, “Ö¤renciler ad›na sundu¤umuz taleplerden bir sonuç alamad›k.”, “Yönetim ve hocalar kendi kal›plaflm›fl görüfllerini
bizimkilerden üstün tutuyorlar.” “Bizi sadece dinliyorlar…”, “Biz al›nan kararlardan uygulanma aflamas›nda haberdar
oluyoruz.” biçiminde infla edilen cümlelerde vurgulanm›flt›r. Bu veriler bizim, Üniversite Ö¤renci Konseylerinin
karar alma süreçlerinde yeterince ifllevsel olmad›¤› bulgusuna ulaflmam›z› sa¤lamaktad›r.

Verilerin çözümlenmesi sonucunda Konsey üyelerinin amaçlar›n› gerçeklefltirme durumuna yönelik ulafl›lan
sonuçlar say›sal ifadelere dönüfltürülerek Tablo 5’te sunulmufltur. Buna göre kat›l›mc›lar›n Konseye aday olurken
gerçeklefltirmeyi düflündükleri amaçlar›n› önemli ölçüde gerçeklefltiremediklerini söyleyebiliriz. Çünkü amaçlar›n
gerçeklefltirilme durumuna yönelik ifade edilen toplam 21 cümlenin 13’ünde amaçlar›n gerçeklefltirilmedi¤i vur-
gulanm›flt›r. Bu çerçevede kat›l›mc›lar flu cümlelerle düflüncelerini aç›klam›fllard›r: “Görüfllerimizin önemsenmedi¤i-
ni görünce vazgeçtim.”, “sembolik bir seçilmiflli¤in ötesinde alg›lanmad›k.” “Biz al›nan kararlara uyduk bizim istedikleri-
miz gerçekleflmedi.”, “demokratik bir mekanizma kurulmad›¤› için olmad›.”. Tablo 5’i inceldi¤imiz zaman amaçlar›n
gereklefltirilme durumunu evet olarak nitelendiren 3 (üç) ifade kuruldu¤unu görmekteyiz. Bu durum, “Düflündü-
¤ümüz amaçlar›n büyük bir k›sm›n› gerçeklefltirdik.”, “… aday olurken keyifli vakit geçirmeyi amaçl›yordum bunu da ge-
çirdim.”, “ö¤renci görüfllerini almak için mail adresi kurduk.” ifadeleriyle dile getirilmifltir. Amaçlar› gerçeklefltirme
durumunu k›smen olarak nitelendiren ifade say›s› ise 6 (alt›)d›r. Bu durum , “Ortak paydada bulufltuk. Dolay›s›yla ba-
z›lar›n› gerçeklefltirdik, baz›lar›n› gerçeklefltiremedik.”, “Kimisini gerçeklefltiremedim çünkü hocalardan destek alamad›m.”
biçiminde kurulan cümlelerde dile getirilmifltir. 

Tablo 4: Al›nan kararlarda Konsey görüfllerinin dikkate al›nmas›.

Ö¤renci görüflleri Üniversite A Üniversite B Üniversite C Toplam

Evet - 1 1 2
Hay›r 5 5 4 14
K›smen 1 1 3 5
Toplam 6 7 8 21

Tablo 5: Beklenti/amaçlar› gerçeklefltirme durumu.

Ö¤renci görüflleri Üniversite A Üniversite B Üniversite C Toplam

Evet - 2 1 2
Hay›r 5 4 4 13
K›smen 1 2 3 6
Toplam 7 7 8 21
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Verilerin çözümlenmesi neticesinde kat›l›mc›lar›n Üniversite Ö¤renci Konseyini daha ifllevsel hale getirmek
için baz› önerilerde bulunduklar› saptanm›flt›r. Bu kapsamda kat›l›mc›lar›n, Tablo 6’dan da göründü¤ü gibi, toplam-
da 70 ifadede Konseyin etkinli¤ini art›rmak için yap›lmas› gerekenleri vurgulad›klar› ve bu vurgulamalar›n 5 (befl)
tema alt›nda s›n›fland›r›labilinece¤i görülmüfltür. Buna göre kat›l›mc›lar›n üzerinde durduklar› en önemli faktör,
üniversite senatosunda Konsey temsilcisine oy hakk›n›n verilmesidir. Baflka bir ifadeyle kat›l›mc›lara göre Konseyin
etkinli¤inin artmas› için hayata geçirilmesi gereken en önemli uygulama üniversite senatosunda Konsey temsilcisi-
ne oy hakk› verilmesidir. Bu düflünce, “Konsey temsilcisinin senatoda oy hakk› olmas› gerekiyor.” “Konseyin yetkileri ge-
niflletilerek oy hakk› verilmeli.”, Fakülte toplant›lar›na bizim de kat›lmam›z gerekiyor.”, “‹darecilerle sürekli görüflmemiz ve
onlar›n bizleri önemsemesi gerekiyor.” biçiminde kurulan cümlelerde dile getirilmifltir. Yine Tablo 6’da verilen de¤er-
leri inceledi¤imizde Konseyin etkinli¤ini art›rmak için tan›t›m›n›n yap›lmas› gerekti¤i bulgusuna da ulafl›ld›¤›n› gör-
mekteyiz. Bu bulguya ulafl›lmas›n› sa¤layan baz› örnek ifadeler flunlard›r: “Konseyin ö¤rencilere iyi tan›t›lmas› gereki-
yor, çünkü bir çok ö¤renci konseyi tam bilmiyor.”, “Gerçeklefltirilecek aktivitelerle ö¤rencilerin konseyi tan›malar› gerekiyor.”.
Konseyin etkinli¤ini art›rmak için vurgulanan di¤er unsur ise Konsey görüfl ve taleplerinin bas›n taraf›ndan ifllen-
mesini sa¤lamakt›r. Kat›l›mc›lar, “Düflüncelerimizin bas›n taraf›ndan desteklenmesini sa¤lamal›y›z.” cümlesinde vurgu-
lanan anlam› ça¤r›flt›ran benzer içerikteki ifadelerde Konsey görüfl ve önerilerinin bas›nda yer almas›n›n Konseyin
ifllevselli¤ini olumlu etkileyece¤ini düflünmektedirler. Öte yandan “(…)ö¤renci temsilcilerinin görüfllerinin al›nmas›
konseyin etkili olmas›n› sa¤lar.”, “Belirli aral›klarla bölüm yada s›n›f temsilcilerinin görüfllerinin al›nmas› gerekir.” gibi ka-
t›l›mc› ifadelerinde Konseyin etkinli¤ini art›rmak için ö¤renci temsilcileri ile konsey üyeleri aras›nda düzenli bir ile-
tiflimim kurulmas›n›n bu yolla onlar›n görüfllerinin al›nmas›n›n Konseyin etkinli¤ini art›raca¤› fikrinin ifllendi¤ini
tespit edilmifltir. Konseyin etkinli¤ini art›rmak için yap›lmas› gerekenlerle ilgili di¤er bir bulgu da idarecilerle dü-
zenli toplant›lard›r. Bu çerçevede, kat›l›mc›lar, “Ö¤retim üyeleri dekan ve ö¤renciler aras›nda iletiflimin artmas› konseyin
etkinli¤ini art›rabilir.”, “…yöneticilerle arada bir toplant› yap›lmas› konsey için daha iyi olur.”, konseyin ciddiye al›nmas› için
fakülte yöneticileriyle sürekli bir araya gelmeliyiz.” ifadeleriyle söz konusu boyutu vurgulam›fllard›r.

Verilerin çözümlenmesiyle kat›l›mc›lar›n Konseyde tekrar görev almay› isteyip istememe durumlar› da sap-
tanm›flt›r (Tablo 7). Bu kapsamda görev almak istemeyen kat›l›mc›lar, “(…)vasf›n›n oldu¤una çok fazla inanm›yo-
rum.”, “Fayda olgusundan çok siyasi gruplaflmalar var bundan rahats›z oluyorum.”, “(…)ifllevsiz oldu¤unu düflünüyorum”,
“(…)yeni projeleri olan arkadafllar›n olmas› daha iyi olur.”, Konsey gere¤i gibi çal›flm›yor.”, “Yeterince çal›flt›m.” ifadeleri
ile karlar›n›n gerekçelerini aç›klam›fllard›r. Bunlardan da anlafl›labilece¤i gibi baz› kat›l›mc›lar Konseyin gerçek an-
lamda faal olmad›¤› için görev almak istemezken baz›lar› ise yeni üyelerin seçilmesine f›rsat vermek için Konsey-
de tekrar görev almak istememektedirler. Öte yandan tekrar görev almak isteyen kat›l›mc›lar gerekçelerini flu ifa-
deler ile sunmufllard›r: “Birileri için bifley yapmak ve bulundu¤um kurumun en iyisi olmas› için çal›flmak herkese nasip ol-
maz.”, “gerçeklefltirecek projelerim var.”. Bu bulgulara göre ö¤rencilerin büyük oradan Konseyde tekrar görev almak
istemediklerini söyleyebiliriz.

Tablo 6: Konseyin etkinli¤ini artt›rmak için yap›lmas› gerekenler.

Ö¤renci görüflleri Üniversite A Üniversite B Üniversite C Toplam

Senatoda oy hakk› 6 6 5 14
Konseyin tan›t›m›n› yapmak 4 4 4 12
Taleplerin bas›na ulaflt›r›lmas› 2 4 5 11
Temsilcilerle düzenli diyalog 2 4 5 11
‹dare ile düzenli toplant›lar 2 4 3 9
Toplam 20 24 26 70

Tablo 7: Konseyde tekrar görev alma düflüncesine yönelik bulgular.

Ö¤renci görüflleri Üniversite A Üniversite B Üniversite C Toplam

Evet - 2 2 4
Hay›r 6 4 4 14
Toplam 6 6 6 18
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Sonuç, Tart›flma ve Öneriler
Demokrasilerde seçilme hakk› en önemli niteliklerden biridir. Bir kiflinin, söz konusu hakk› kullanma amaçla-

r› o kiflinin nas›l bir temsil/yönetim sergileyece¤i hakk›nda ç›kar›mlarda bulunulabilmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu
ba¤lamda bu araflt›rmada ö¤rencilerin Konsey arac›l›¤› ile seçilme hakk›n› kullan›rken bir tak›m amaç ve beklen-
tilerinin oldu¤u tespit edilmifltir. Bu çerçeve ö¤rencilerin arkadafllar›n›n taleplerini ilgili mercilere iletmek, tercih
etti¤i ideolojiyi temsil etmek, üniversite yönetimin daha iyi olmas› için gerekli olan katk›y› sunabilmek, konseyi
gere¤i gibi temsil edebilece¤ine inanmak ve birey olarak kendi geliflimi için faydal› olaca¤› düflüncelerinden dola-
y› ö¤rencilerin konsey seçimlerine aday olduklar› tespit edilmifltir. Bu sonuçlara göre özellikle aday olan ö¤renci-
lerin arkadafllar›n›n sorununun çözümüne katk› sa¤lamay› düflünmeleri ve üniversitelerde daha iyi bir yönetimin
tesis edilebilmesi için aday olmay› düflünmeleri kat›l›mc› yönetim modelinin infla edilebilmesi için oldukça önem-
lidir. Bu sonuç, Üniversite Ö¤renci Konseyleriyle ulafl›lmak istenen amaçlarla da örtüflmektedir. Çünkü ilgili yö-
netmelikte, Konseyler arac›l›¤› ile yönetim organlar›yla ö¤renciler aras›ndaki iletiflimin sa¤lanmas› amaçlanmak-
tad›r. Öte yandan ö¤rencilerin tercih ettikleri ideolojiyi temsil etme düflüncesiyle hareket etmeleri Konseyler üze-
rinden ideolojik güç gösterisi yap›lmaya çal›fl›lmas› sonucuna bizi götürdü¤ü için Konseylerin kurulufl amaçlar›
aç›s›ndan olumsuzdur. Çünkü bu maksatla hareket ederek seçilen Konsey üyesinin tüm ö¤rencilerin de¤il de bir
grubun sözcülü¤üne soyunmas›n› do¤urabilir. Ayr›ca her sorunun ideolojik perspektiften ele al›nmas›na neden
olarak sorununun çözümlerine de¤il de ideolojilerin sorunu tan›mlanmas›na odaklan›labilir. 

Seçimlerde oy verme nedenleri, seçmenlerin seçtikleri vekillerden ne beklediklerini ortaya koymas› bak›m›n-
dan oldukça önemlidir. Hiç flüphesiz Üniversite Ö¤renci Konseyleri için yap›lan seçimleri de bu yarg› çerçevesi
içinde ele alabiliriz. Bu kapsamda araflt›rmada, ö¤rencilerin daha çok adaylar›n ideolojik tercihlerine bakarak oy
verdikleri tespit edilmifltir. Baflka bir anlat›mla ö¤renciler ideolojik olarak kendilerine yak›n bulduklar› ideolojik
görüflü benimseyen adaya oy vermektedirler. Bu sonuç, ö¤rencilerin konseyleri ideolojilerin mücadele alan› ola-
rak gördüklerinin kan›t› olarak ileri sürülebilir. Ö¤renci sorunlar›n›n fark›nda olma, arkadafl yönlendirmesi, dü-
rüstlük, tutarl›k gibi bireysel nitelikler ve idarecilerin yönlendirmeleri adaylar›n oy oran› üzerinde etkili olan di-
¤er unsurlard›r. Araflt›rmada ulafl›lan bu sonuç, Öztürk ve di¤. (2009) taraf›ndan okul meclislerini oda¤a alan arafl-
t›rma bulgular›yla önemli oranda örtüflmektedir. Çünkü söz konusu araflt›rmada da ö¤rencilerin mensubiyet, ve-
rilen sözler ve arkadafl çevresinin etkisiyle adaylara oy verdikleri sonucuna ulafl›lm›flt›r. 

Araflt›rma sonucunda Üniversite Ö¤renci Konseyleri için yap›lan seçim sürecinde baz› olumsuzluklar yafland›¤›
tespit edilmifltir. Bu çerçevede en çok yak›n›lan durum tan›t›m/propaganda süresinin yetersizli¤i ve seçim sürecinin
fazla önemsenmemesidir. Bu durumdan dolay›, seçim sürecinde demokratik ilkelere yeterince uyulmad›¤›n› söyle-
yebiliriz. Çünkü adaylar, tan›t›m için kendilerine yeterli zaman›n verilmedi¤inden bahsetmektedirler. Yine ö¤retim
üye ve elemanlar›n›n Konsey için yap›lan seçimlere kar›flmalar› ya da sonuçlar üzerine etkide bulunmay› düflünme-
leri de kat›l›mc›larca bir olumsuzluk olarak nitelendirilmektedir. Oysaki Hirata (2004)’n›n ulaflt›¤› araflt›rma sonu-
cuna göre okul konseylerinin güçlenmesinde ö¤renci kat›l›m› kadar ö¤retmen kat›l›m› da etkili olmaktad›r. Ancak
söz konusu kat›l›m ö¤rencileri yönlendirmekten çok onlara yard›mc› olmak ve onlar› önemsemek fleklindedir.

Araflt›rma sonunda yönetim organlar›n›n ald›klar› kararlarda Konsey görüfllerini fazla önemsemedikleri hatta
bazen hiç dikkate almad›klar› saptanm›flt›r. Buna göre ö¤renci ile yönetim organlar› aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak
amac›yla tesis edilen Üniversite Ö¤renci Konseyleriyle hedeflenen amaca ulafl›lamad›¤›n› söyleyebiliriz. Ayr›ca bu
durum ö¤rencileri de içine alacak kat›l›mc› bir yönetimin kurulamad›¤›n›n da göstergesi olarak de¤erlendirilebi-
lir. Araflt›rma bulgular›nda, kat›l›c›lar›n yo¤un bir flekilde “Önemsenmiyoruz.” vurgulamas›nda bulunmas› mezkur
ifadede dile getirilen düflüncenin kan›tlar› aras›nda de¤erlendirilebilir. Bu sonuç Gül (2010)’ün araflt›rmas›nda ula-
fl›lan ö¤rencilerin Konsey seçimlerine kat›l›m düzeylerinin yüksek, ancak karar almada görüfllerinin dikkate al›n-
ma düzeylerinin düflük oldu¤u fleklindeki sonuçla ve Kaba (2001)’n›n ulaflt›¤› ö¤rencilere okuldaki de¤iflimleri et-
kileme f›rsat› verilmedi¤i fleklindeki bulguyla da örtüflmektedir

Araflt›rmada, Konsey üyelerinin, konsey arac›l›¤› ile gerçeklefltirmeyi düflündükleri amaçlar› tam anlam›yla ger-
çeklefltiremedikleri sonucuna da ulafl›lm›flt›r. Bu sonuca gerekçe olarak kat›l›mc›lar kendilerinin yeterince destek-
lenmemesinden ve konseyin sembolik bir oluflum olarak görülmesinden ileri geldi¤ini ifade etmifllerdir. Ayr›ca
araflt›rmada kat›l›mc›lar›n konseyin etkinli¤ini artt›rmak için yap›lmas› gerekenlere yönelik de fikirlerinin oldu¤u
tespit edilmifltir. Bu kapsamda en çok yönetim organlar›nda Konsey temsilcinin de oy hakk›n›n olmas› vurgulan-
m›flt›r. Buna göre Konsey temsilcisinin yönetim organlar›nda ya da karar verme meclislerinde oy hakk›n›n olma-
s› konseyin etkinli¤ini artt›rabilece¤ini ifade edebiliriz. Ayr›ca Konsey temsilcinin oy hakk›n›n olmas›, konsey tem-
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silcinin ö¤renci taleplerini gündeme getirip onlar› savunaca¤› varsay›m›ndan hareketle yönetim organlar› ile ö¤-
renciler aras›ndaki iletiflimin daha sa¤l›kl› kurulmas›n› sa¤lar. Böyle üniversite yönetiminin ö¤renci boyutunda ka-
t›l›mc› olmas› sa¤lanabilir. Ayr›ca araflt›rmada Konseyin ö¤renciler taraf›ndan yeterince tan›nmad›¤›/bilinmedi¤i
bunun içinde tan›t›m›n›n yap›lmas› gerekti¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar›n bu öneriyi getirmelerinden ha-
reketle Üniversite Ö¤renci Konseyinin, üniversite ö¤rencileri taraf›ndan yeterince tan›nmad›¤›n› söyleyebiliriz.
Öte yandan araflt›rma sonucunda, Konseyde görev alan ö¤rencilerin bir sonraki dönemde tekrar görev almay› dü-
flünmedikleri de tespit edilmifltir. Kat›l›mc›lar bunun en önemli nedeni olarak konseyin yeterince önemsenmedi-
¤ini ve ifllevsel olmad›¤›n› gerekçe göstermifllerdir. Bu sonuçtan yola ç›karak yönetim organlar› ile ö¤renciler ara-
s›ndaki iletiflimi sa¤layarak ö¤renciler için daha makul kararlar›n al›nmas›na öncülük etmek amac›yla teflkil edilen
ö¤renci Konseylerinin bu amaca ulaflamad›¤›n› söyleyebiliriz.

Araflt›rma sonuçlar›na göre flu önerilerde bulunabiliriz:
• Konsey seçimleri takviminin yeterince uzun tutulmas› ve adaylar›n daha iyi flartlarda propaganda faaliyetle-

ri yapmas› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca seçim sürecine idareci ve ö¤retim elemanlar›n›n sonuçlar üzerinde etkili ol-
mak amac›yla müdahale etmemeleri gerekmektedir. Çünkü bu durum ö¤renciler aç›s›ndan adil olarak nite-
lendirilmemektedir. 

• Üniversite yönetim organlar›na Konsey temsilcinin kat›lmas› ve kat›ld›¤› toplant›larda oy verme hakk›n›n
olmas› gerekmektedir. Çünkü araflt›rma bulgular›nda Konsey temsilcisinin oy verme hakk›n›n olmamas›
konseyin sembolik bir oluflum olarak görülmesine neden oldu¤u saptanm›flt›r. 

• Konsey seçimlerinin ideolojileri temsil edecek adaylar›n belirlenmesi için de¤il ö¤renciler için daha iyi flart-
lar›n oluflmas›na katk› sa¤layacak adaylar› belirlemek için yap›ld›¤› alg›s› oluflturulmal›d›r. Çünkü araflt›rma
bulgular›nda ideolojik temsil için aday olundu¤u ve oy verildi¤i saptanm›flt›r. 
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Özet

Üniversitelerin e¤itim ve ö¤retim hizmetleri d›fl›nda arast›rma, uygulama ve toplum hizmetleride bulunmak-
tad›r. Kent merkezinde bir üniversite kuruldu¤u zaman kentin mevcut durumunun dikkate al›nmas› gerekmekte-
dir. Çünkü kent merkezinde üniversite kurulmas›n›n o kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik aç›dan geliflmesine kat-
k›s› olacakt›r. Kent içinde kurulan üniversiteler bir yandan kentin imkanlar›ndan yararlan›rken di¤er bir yandan-
sa üniversiteye ait tesislerdende flehir halk›n›n yararlanmas›na hizmet verirler. Kent içinde üniversiteler kuruldu-
¤u zaman d›fl mekan kullan›mlar›n›n alansal büyüklükleri, d›fl mekan alanlar›n›n ö¤renci bafl›na ve kampüs geneli-
ne oranlar› oldukça önemlidir. Üniversiteler kent içinde yap›land›klar› zaman ögrencilerin ve di¤er kullan›c›lar›n
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n yan›s›ra do¤al kaynaklar›n kontrollü kullan›lmas› ve çevre bilincinin olusturulmas›
öncelikli de¤erlendirilen kriterler aras›nda yer almal›d›r. Bu araflt›rmada kent içi üniversitelere bir örnek olarak
Bahçeflehir Üniversitesi seçilmifltir. Bahçeflehir üniversitesi örne¤inde d›fl mekan kullan›mlar›n›n alansal büyüklük-
leri, bu alanlar›n ö¤renci bafl›na ve kampüs geneline göre oranlar› elde edilmistir. Ögrencilerin d›s mekandan bek-
lentilerinin ortaya konulmas›, mevcut durumun gözlemlenmesi, kampüs d›fl mekan›n› olusturan fonksiyonlar›n ve
birbirleriyle iliflkilerinin de¤erlendirilmesi yap›larak, Üniversitenin farkl› fakültelerinde e¤itim gören lisans ve li-
sansüstü ö¤rencileri ile anketler yap›lm›st›r. Bahçeflehir üniversitesi kampüs örne¤inde d›s mekan kullan›m› ile il-
gili yerinde yap›lan gözlem ve incelemeler anket sonuçlar› ile birlikte de¤erlendrilerek önerilerde bulunulmufltur.

Anahtar kelimeler: D›fl mekan tasar›m›, kent içi üniversite, ö¤renci.

Girifl
Üniversitenin e¤itim ve bilimsel amaçl› islevlerinin yan›s›ra, bulundu¤u kentle olan sosyal, kültürel ve ekono-

mik iliflkilerinin de önem tafl›mas› nedeniyle üniversite yer seçimi kriterlerinin rasyonel bir yaklafl›m ve planlama
ile gerçeklestirilmesi gerekmektedir. Türkiye gibi kaynaklar› s›n›rl› geliflmekte olan bir ülke için üniversite yer se-
çimi kriterleri oldukça önemlidir (Köro¤lu, 1988).

Kent içi üniversitelerin yer seçiminde üniversitenin iflleyiflini en iyi flekilde sa¤layacak niteliklerin ve kent ile il-
gili olan temel hedeflerin ortaya konulmas› gerekmektedir.. Üniversite; ö¤rencileri, ö¤retim üyeleri ve di¤er aka-
demik ve idari personelin ihtiyaçlar›n› kentten sa¤larken, kent halk› da ayn› flekilde üniversitenin sundu¤u imkan-
lardan yararlanabilmelidir. 

Üniversitenin bünyesinde kurulacak akademik birimlerin, uygulama ve araflt›rma merkezlerinin say›lar›, nite-
likleri, birbirleri ile iliflkileri ve y›llar içindeki geliflme potansiyelleri; üniversitenin nüfusu ve kifli bafl›na düflen alan
miktarlar›; aç›k alanlarda kullan›lacak aktivitelerin seçilmesi; üniversite içi toplumsal yaflant›n›n ve önceliklerinin

Kent ‹çi Üniversitelerin Planlanmas›nda 
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belirlenmesi gibi üniversitenin genel karakterini oluflturacak verilerin önceden ortaya konulmas› gerekmektedir
(Ayvac›, 2009, p.22).

Kentte meydana gelebilecek herhangi bir do¤al ya da fiziksel afet an›nda üniversiteler yard›mc› olabilmelidir.
Üniversite, kentin en önemli kültür merkezi olarak da, kent halk›na düzeyli bir kültür aktar›m›nda rol oynamal›-
d›r (Ayvac›, 2009).

Üniversitenin kurulaca¤› arazinin tüm do¤al verileri detayl› olarak etüd edilmeli; do¤al ve kültürel veriler bir-
birleri ile iliflkilendirilerek kampüs tasar›m›na geçilmelidir. Böylece kampüs içerisinde yer verilmesi planlanan bi-
nalar ve d›fl mekan kullan›mlar›, arazi üzerinde en uygun yerde konumland›r›larak beklenen ifllevleri yerine geti-
rebilecektir (Ayvac›, 2009).

Araflt›rman›n Amac› ve Yöntemi
Kampüs tasar›m› kriterlerinin niceliksel özellikleriyle ilgili ortalama de¤erler elde etmek ve kampüs genelinde

ö¤rencilerin d›fl mekan ihtiyaçlar›n› belirlemek amac›yla Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl Kampüsü seçilmifltir.
Kampüsde; sirkülasyon sistemi ve aç›k alanlar› oluflturan bileflenlerin alan hesaplamalar›; ö¤renci bafl›na düflen alan
miktarlar›, kampüs alan›na göre yüzdelik oranlar› kampüs için haz›rlanm›fl olan mimari proje ve peyzaj tasar›m
projesi üzerinden hesaplanarak elde edilmifltir.

Genel ö¤renci profili saptanarak ö¤rencilerin üniversite kampüsü d›fl mekan› ile ilgili beklentilerinin ortaya ç›-
kar›lmas› amaçlanm›flt›r. Toplam 200 ö¤renci ile anket yap›lm›flt›r. 200 kiflilik ö¤renci grubu içerisinde; kampüs
tasar›m› ile ilgili farkl› düflünceleri olabilece¤i görüflü ile Mimarl›k ve Tasar›m Fakültesi ö¤rencileri ve di¤er fa-
külte ö¤rencileri yer alm›flt›r.

Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl Kampüsü Örne¤i
Bahçeflehir Üniversitesi’nin Genel Tan›t›m› ve Tarihsel Süreçteki De¤iflimi

Bahçeflehir Üniversitesi 1998 y›l›nda ‹stanbul ili Bahçeflehir ilçesinde kurulmufltur. 1999 y›l›nda Fen Edebiyat,
‹letiflim, Mühendislik ve ‹flletme Fakülteleri ile e¤itime bafllam›flt›r. 2002 y›l›nda ‹letiflim, Mimarl›k Fakültesi, ‹n-
gilizce ve Enformatik Haz›rl›k Okulu Bahçelievler Kampüsü’nde e¤itim ve ö¤retime bafllam›flt›r. 2004-2005 ö¤re-
tim y›l›nda ‹flletme, Hukuk, ‹letiflim, Mimarl›k ve Haz›rl›k Okulu Befliktafl Kampüsü’ne tafl›nm›flt›r. 2006-2007 ö¤-
retim y›l›nda ise Mühendislik, Fen ve Edebiyat Fakülteleride Befliktafl Kampüsü’ne tafl›narak Üniversite tüm Fa-
külteleri ile Befliktafl Kampüsü’nde hizmet vermeye bafllam›flt›r. 2010-2011 ö¤retim y›l›ndan itibaren Meslek Yük-
sek Okulu ve Haz›rl›k Okulu fiiflli Kampüsü’nde hizmet vermektedir (wwww.bahcesehir.edu.tr).

Günümüzde 1,191 önlisans, 7,084 lisans, 2,898 yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 11,173 ö¤rencisi
bulunan Bahçeflehir Üniversitesi 6 Fakülte, 1 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü, 5 Merkez ve 9 birimden oluflmak-
tad›r.16,000 m2’lik (1.6. hektarl›k) arazi üzerine kurulmufl olan Befliktafl Kampüsü’nde e¤itim yap›lar›n›n yan›s›ra
kütüphane, kafeteryalar, akademik personel için ve ö¤renciler için teraslar bulunmaktad›r (Tablo 1).

Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl Kampüsü Örne¤i’nde D›fl Mekan Tasar›m›na 

Yönelik Kriterlerin ‹ncelenmesi

Befliktafl kampüsünün tasar›m›n› oluflturan sirkülasyon sistemi ve aç›k alanlar›nda yerinde gözlem ve tespit ya-
p›lm›flt›r. Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl Kampüsü sirkülasyon sistemi; kampüs giriflleri, yaya yollar›, araç yolla-
r›, otopark alanlar›, oturma alanlar› bafll›klar› alt›nda ele al›nm›flt›r.

Kampüs Giriflleri

Befliktafl Kampüsü’nde Ana Girifl, C Blok Girifli, Befliktafl Sahil Park› Girifli, D Blok Girifli ve Barbaros Kütüp-
hanesi Girifli olmak üzere 5 girifl kap›s› bulunmaktad›r. Ana girifl ve Barbaros Kütüphanesi girifli yayalar ve araç-
lar taraf›ndan ortak olarak kullan›lmaktad›r.

Araç Yollar› ve Otopark Alanlar›

Befliktafl Kampüsü’nde araç yolu genifllikleri. 4,5 m ile 6 m aras›nda de¤ifliklik göstermektedir. Yaya kald›r›m-
lar›n›n geniflli¤i ise ortalama de¤erlerin oldukça alt›ndad›r. Bu kriterlerle ilgili olarak, ankete kat›lan ö¤renciler-
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den “yayalar için ayr›lm›fl yollar (kald›r›mlar) oldukça dard›r” sorusunu de¤erlendirmeleri istenmifltir. %50 oran›
kesinlikle kat›l›yorum %38 oran› ise kat›l›yorum fleklinde cevap vermifltir.

Kampüs giriflinde yaya ve araç trafi¤i bir arada olmakta özellikle Devlet Güvenlik Mahkemesininde ana girifli-
nin kampüs girifli ile ayn› noktada olmas›ndan kaynaklanan ciddi s›k›nt›lar ortaya ç›kmaktad›r. 

Ortaya ç›kan sorunlar›n ö¤renciler taraf›ndan de¤erlendirilebilmesi için “kampüs giriflinde tafl›t ve yaya trafi¤i
ayr›lmam›fl sorusuna ö¤rencilerin %56’s› kesinlikle kat›l›yorum %31’i ise kat›l›yorum cevab›n› vermifltir. “Devlet
Güvenlik Mahkemesinde davalar oldu¤u zaman kampüs girifl ve ç›k›fl› bizleri rahats›z ediyor” sorusuna %73’ü ke-
sinlikle kat›l›yorum %23’ü ise kat›l›yorum cevab›n› vermifltir.

Kampüs giriflinin engelliler kullan›m› aç›s›ndan da de¤erlendirilmesini yapabilmek için “engelliler için düzen-
leme yap›lmam›fl” sorusuna, ö¤rencilerin %31’i kesinlikle kat›l›yorum, %25’i kat›l›yorum, %29’u ise kat›lm›yo-
rum cevab›n› vermifltir. 

Befliktafl Kampüsü’nde toplam. 3,100 m2 otopark alan› vard›r ve kampüs alan›n›n %19’unu oluflturmaktad›r
(Tablo 1). Otopark alanlar›n›n kullan›c› yo¤unlu¤u ele al›nd›¤›nda, yeterli araç kapasitesine sahip olmad›¤› göz-
lemlenmifltir. 

Anket çal›flmas›nda da ö¤rencilere “otopark alanlar› yetersiz” sorusu sorulmufltur. Ö¤rencilerin %60’› kesin-
likle kat›l›yorum %15’i de kat›l›yorum cevab›n› vermifltir.

Otopark alan›n›n bitkilendirme bak›m›ndan da eksik olmas› ve sert zemin kapl› olmas› görsel aç›dan çekici ol-
mayan mekansal nitelik tafl›maktad›r. Bu nedenle otopark alan›ndaki araçlar›n büyük ço¤unlu¤u gün boyu günefl
›fl›¤›n›n etkisi kalt›nda kalmaktad›r.

Tablo 1: Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl Kampüsü genel de¤erlendirmesi.

Ba¤›ml› de¤iflken

Genel özellikler Ö¤renci say›s› 11,173
Kampüs Büyüklü¤ü (m2) 16,000
Ö¤renci bafl›na düflen kampüs alan› (m2) 1.43

Kampüs içi ulafl›m ve eriflebilirlik Otopark alan›
Toplam alan› (m2) 3,100
Ö¤renci bafl›na düflen alan (m2) 0,3
Kampüs alan›na oran› (%) 19

Kampüs yeflil ve aç›k alanlar› Botanik bahçesi Yok
Amfitiyatro Yok
Su eleman› Deniz

Oturma alanlar› (Sert zemin) Alan büyüklü¤ü (m2) 2,030
Ö¤renci bafl›na düflen alan (m2) 0.2
Kampüs alan›na oran› (%) 13

Yeflil alanlar Alan büyüklü¤ü (m2) 2,650
Ö¤renci bafl›na düflen alan (m2) 0.2
Kampüs alan›na oran› (%) 17
Kampüs aç›k alanlar›
Spor alanlar› Yok
Atletizm alan› Yok
Basketbol sahas› Yok
Futbol sahas› Yok
Kapal› spor salonu Yok
Tenis kortu Yok
Voleybol sahas› Yok
Yüzme havuzu (kapal›-aç›k) Yok
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Aç›k Alanlar› ve Oturma Alanlar›

Kampüs alan›nda oturma alanlar› tasarlan›rken; iklim faktörleri, rüzgardan korunma, yaya sirkülasyonunu en-
gellememe, manzara yönünde konumland›rma, gölge alan oluflturma dikkat edilmesi gereken en önemli faktörler-
dir (Nuho¤lu, 1989).

Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl kampüsünde ö¤rencilerin rekreatif ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› amac›yla Beflik-
tafl Sahil park›nda oturma alanlar›, genifl çim alanlar ile ö¤rencilerin bir araya gelebilecekleri ve çeflitli aktivitele-
rin düzenlenebilece¤i mekanlar oluflturulmufltur.

Ancak ö¤rencilerin oturma, dinlenme ve çal›flma amaçl› kullanabilecekleri alanlar s›n›rl› say›dad›r. Anket çal›fl-
mas›nda ö¤rencilerin %37’si Befliktafl sahil park›n› (Resim 1), %30’u C ve D Blok aras› oturma alan›n› (Resim 2),
%18’i teras katlar›n› (Resim 3) ve %16’s› ise üniversite kampüsü d›fl›ndaki alanlar› oturmak ve dinlenmek için ter-
cih ettikleri görülmüfltür.

Ö¤rencilerin %55’i Befliktafl sahil park› oturma
alanlar›n›n, %50’si C ve D Blok aras› oturma alanlar›-
n›n, %42’si ise teras katlar›n›n yetersiz oldu¤unu ifade
etmifllerdir. Befliktafl kampüsünde mevcut olan oturma
elemanlar› nitelikleri yönünden yeterli olsa bile nicelik-
lerinin ö¤renci yo¤unlu¤u ile karfl›laflt›r›lmas› halinde
anket sonuçlar›ndan da görülece¤i gibi yeterli de¤ildir.

Kampüs aç›k alanlar›n›n özellikleri ile ilgili görüfl-
lerinin belirlenmesi amac›yla ö¤rencilere farkl› sorular
yöneltilmifltir. Ö¤rencilere, “kampüs d›fl mekan›nda
oturma ve dinlenmek için seçti¤iniz alanlar› hangi
özellikleri sebebiyle tercih ediyorsunuz?” Sorusu so-
rulmufltur. Verilen cevaplar de¤erlendirildi¤inde;
manzaraya hakim bir yerde bulunmas› (%70), temiz ve
bak›ml› olmas› (%63), etraf›n›n aç›k ve ferah olmas›
(%60) gibi mekan›n ifllevsel özellikleriyle ilgili kriterler
ö¤renciler taraf›ndan çok önemli flekilde de¤erlendiril-

mektedir. Di¤er yandan sessiz ve sakin olmas› (%32), Denizin olmas› (%29), hava koflullar›na karfl› korunakl› ol-
mas› (%28) orta derecede; konforlu bir mekan olmas› (%14) az derecede önemli bir kriter olarak görülmektedir.
Bu soru kapsam›nda; d›fl mekan kullan›mlar›nda; manzaraya hakim bir yerde olmas›, oturma alan›n›n etraf›n›n aç›k
ve ferah olmas›, konforlu olmas›, hava koflullar›na karfl› korunakl› olmas›, sessiz ve sakin bir yerde bulunmas›, te-
miz ve bak›ml› olmas› gibi kriterlerin dikkate al›nmas› gerekti¤i ortaya ç›km›flt›r. 

Resim 1: Befliktafl sahil park› oturma alanlar›. Resim 2: C blok ile D blok aras› oturma alanlar›.

Resim 3: Ö¤renci iflleri bina üstü oturma alan›.
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Befliktafl kampüsünde toplam aç›k alan miktar›. 9,940 m2’dir ve ö¤renci bafl›na düflen aç›k alan miktar› ise 0,9
m2’dir. Ö¤rencilerin dinlenme, yeme, içme, çal›flma gibi farkl› ifllevlere hizmet edecek türde oturma alanlar›n›n s›-
n›rl› say›da olmas› ve niceliksel olarakda yeterli olmamas› ihtiyaçlar› karfl›layamamaktad›r.

Ö¤rencilerin kampüs d›fl mekan›ndaki beklentilerinin de¤erlendirilmesi amac›yla “kampüsde yap›lar d›fl›nda
hangi alanlar›n yer almas›n› istedikleri” sorulmufltur. Ö¤rencilerden gelen cevaplar de¤erlendirildi¤inde; spor
alanlar› (basketbol, voleybol), yüzme havuzu, fitness alan›, daha fazla oturma alan›, anfitiyatro, aktif olarak kulla-
n›lan yeflil alanlar gibi farkl› fonksiyonlar› kapsayan alanlar›n yer almas›n› istedikleri ortaya ç›km›flt›r.

D›fl Mekanda Kullan›lan Materyaller

Befliktafl kampüsü genelinde kullan›lan; döfleme malzemeleri, ayd›nlatma elemanlar›, bilgilendirme ve yönlen-
dirme tabelalar› gibi d›fl mekan tasar›m elemanlar›n›n, niteliksel ve niceliksel yönden özellikleri ile ilgili gözlem-
ler yap›lm›flt›r.

Döfleme Malzemeleri

Befliktafl kampüsünde kullan›lm›fl olan döfleme malzemeleri, Befliktafl sahil park›nda ve Bloklar aras›ndaki yaya
yollar› ve aç›k alanlar olmak üzere iki grupda ele al›nm›flt›r. Araç yollar›yla süreklili¤i devam eden yollarda. granit
küp tafl. malzemesi kullan›lm›flt›r. Bu malzeme niteliksel yönden yeterli bir görünüm sergilemektedir. Bloklar ara-
s›ndaki yaya yollar› ve aç›k alanlarda yürümeyi zorlaflt›racak çak›l, k›rma tafl gibi malzemelerden kaç›n›larak, uzun
süre kullan›labilecek ve d›fl faktörlerden kolay etkilenmeyen malzemeler tercih edilmifltir. 

Befliktafl sahil park› oturma alanlar›nda ise yaya yollar›ndan farkl› ölçekte, renkte ve desende döfleme malzeme-
leri kullan›lm›flt›r. Bu elemanlar›n kaygan olmamas›na, gözü rahats›z etmemesine, biçim ve desenleriyle yönlendi-
rici etkiyi yaratacak özelliklerde olmas›na dikkat edilmifltir (Resim 4).

Bilgilendirme ve Yönlendirme Tabelalar›
Kampüse yerlefltirilen bilgilendirme ve yönlendirme tabelalar›n›n uygun boyut ve renklerde, rahatl›kla okuna-

bilir, farkl› aç›lardan yaya ya da tafl›t ile gelen kullan›c›lar›n kolayca görebildikleri özelliklerde elemanlar olmas›
gerekmektedir (Dober, 2000).

Befliktafl kampüsünde, alan›n genel plan›n› anlatan ve birimlerin yerlerini iflaret eden tabelalar bulunmaktad›r.
Ancak kullan›c›lar›n kolayca görebilecekleri flekilde konumland›r›lmam›fllard›r (Resim 5).

Ayd›nlatma Elemanlar›

Kampüs ayd›nlatmas›n›n; görsel alg›lamay› en iyi flekilde oluflturmak, kullan›c›lar›n güvende olduklar›n› hisset-
melerini sa¤lamak, gece kullan›m›n› artt›rmak, çevreyi korumak, ayd›nl›k alan oluflturmak, hareket halinde olan-
lara yol gösterici olmak, binalara ya da kampüste yer alan di¤er ögelere vurgu yapmak gibi ifllevleri bulunmakta-
d›r (Dober, 2000).

Resim 4: Befliktafl sahil park› oturma alan› malzerme detay›. Resim 5: Bilgilendirme ve yönlendirme tabelalar›.



Y. Aksoy, Z. Gültekin Baytok

1949

Kampüs alanlar›nda güvenli¤in sa¤lanmas› aç›s›ndan gece ayd›nlatmas› büyük önem tafl›maktad›r. Özellikle ge-
ce kullan›m›n›n da yo¤un oldu¤u ifllev alanlar› çevresi ile bu alanlar aras›ndaki eriflimi sa¤layan yaya ve tafl›t yolla-
r›n›n yeterli düzeyde ayd›nlat›lm›fl olmas›, kampüs alanlar›n›n gündüz yan› s›ra gece kullan›m›n›n da güvenli ve
konforlu flekilde yap›labilmesini olanakl› k›lmaktad›r (Ayvac›, 2009, p.119 ).

Ayd›nlatma elemanlar›n›n seçiminde; gece gündüz görünümlerinin beraber düsünülmesi d›fl›nda yat›r›m, kul-
lan›m, bak›m, onar›m giderleri de göz önünde bulundurulmaktad›r (Akyol, 2006). Uygun ayd›nlatman›n sa¤lan-
mas› için; alan›n ifllevi, alan›n yüzeyi, ayd›nl›k düzeyinin düzgün da¤›l›m›, alan ve çevre iliflkisi dikkate al›narak ay-
d›nlatma elemanlar› seçilmelidir (Emir, 1997).

Befliktafl sahil park›nda yüksek park ayd›nlatma elemanlar› kullan›lm›flt›r. Yüksek ayd›nlatma elemanlar› kam-
püsün sahil park› taraf›n›n ayd›nlat›lmas›nda hem niteliksel hemde ifllevsel aç›dan yeterlidir.

Sonuçlar ve Öneriler
Mesleki e¤itim ve bilimsel araflt›rmalar›n yürütülmesi amac›yla kurulan Bahçeflehir Üniversitesi kent içinde bir

çok fonksiyonun bir arada bulundu¤u Befliktafl kampüsünde e¤itim vermektedir. Bahçeflehir Üniversitesinin Be-
fliktafl merkezinde yer almas› hem kentde yaflayanlar hemde üniversite aç›s›ndan karfl›l›kl› bir etkileflimin ortaya
ç›kmas›n› sa¤lamaktad›r. Kentde yaflayanlar üniversitenin içinde gerçekleflen kültürel etkinliklere, bilimsel sergi-
lere ve toplant›lara kat›labilmektedir (Toplum akademisi, siyaset okulu vb.). 

Kentte meydana gelebilecek herhangi bir do¤al ya da fiziksel afet an›nda Bahçeflehir Üniversitesi BUSAR
(Bahçeflehir Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi) ile yard›mc› olabilmektedir.

Üniversiteler mesleki alanda e¤itim ö¤retim ifllevlerinin yan› s›ra, ö¤rencilerin yetiflkin birer birey olarak top-
lumdaki yerlerini almadan önce, kendilerini sosyal ve fiziksel yönden gelifltirmelerinde de önemli rol oynamakta-
d›r. Bu nedenle, ö¤rencinin e¤itim görece¤i kampüsün akademik birimlerden d›fl mekanda yer alan materyallere
kadar uygun flekilde tasarlanmas› gerekmektedir. (Ayvac›, 2009, p.151).

Üniversite kampüsünde yer alan aç›k alan ve yeflil alan kullan›m alanlar›, ö¤rencilerin fiziksel ve sosyal geliflim-
leri üzerinde önemli rol oynar. Befliktafl sahil park› ö¤rencilerin kentde yaflayanlar ile ortak kulland›klar› bir me-
kand›r ve ö¤renciler taraf›ndanda oturmak ve dinlenmek amac›yla en fazla recih edilen yerdr. 

Dünya genelindeki üniversite kampüsleri incelendi¤inde; özellikle ABD’de kampüslerin yenilenmesi, yöneti-
mi, bak›m› ve gelecekteki kullan›mlar›na yönelik olarak master planlar haz›rlanmaktad›r. Kampüsün fiziksel geli-
flimi üzerinde etkin olan master plan sayesinde; kampüsü oluflturan tüm bileflenler ile ilgili de¤erlendirmeler yap›-
larak kullan›c›lar ve kent aç›s›ndan gereksinimleri karfl›layan bir alan olusturulmaktad›r (Ayvac›, 2009, p.153).

Yap›lan araflt›rma sonucunda Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl Kampüsü için haz›rlanm›fl bir master plan›n ol-
mad›¤› görülmüfltür. Kampüs peyzaj›n›n korunmas› ve yeni alanlar eklenerek gelifltirilmesi, kampüs imaj›n›n par-
ças› oldu¤u kent ile iliflkili olarak gelifltirilmesi, kampüsdeki mimari karakterin korunmas› ve görsel karakterin ge-
lifltirilmesi, kaynak kullan›m›n›n minimumda tutulmas› ve sürdürülebilir bir tasar›m›n gerçeklefltirilmesi, sosyal
geliflimin sa¤lanmas› ve bireyin üniversite ile ilgili pozitif deneyiminin sa¤lanmas› gibi kriterlerden (Ayvac›, 2009)
yola ç›k›larak Bahçeflehir Üniversitesi Befliktafl kampüsü için master plan›n haz›rlanmas› gerekmektedir.

Araflt›rma kapsam›nda incelenen kaynaklar ve elde edilen veriler do¤rultusunda; Befliktafl kampüsünde ciddi bir
s›k›nt› do¤uran Devlet Güvenlik Mahkemesinin baflka bir yere tafl›nmas› hem ö¤rencilerin güvenli¤i aç›s›ndan
hemde otopark sorununun çözümlenmesi aç›s›ndan gereklidir.

Bahçeflehir Üniversitesi C Blok s›n›r›nda yer alan içkili gece klübü kullan›m›na cevap veren tesisin bulundu¤u
noktadan kald›r›lmas› sahil park› taraf›ndaki aç›k alan ve yeflil alanlar›n sürdürülebilirli¤ini ve Kampüsün genel bir
karakterinin belirlenmesi nedeniyle kullan›c›lar taraf›ndan kampüsün okunabilirli¤inin artmas›n› sa¤lamas› aç›s›n-
dan gereklidir.
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Abstract

This study aimed at exploring translation strategies by United Arab Emirates College students (n=631) who learn
English as a foreign language. More specifically, the study investigated the UAE College students’ beliefs and views
on translation. The study used the Beliefs on Translation Inventory (BOTI) and an interview protocol (n=20) to
answer the following questions: 1) what are the UAE College students’ beliefs on using translation strategies to learn
English? 2) What are the UAE College students’ views on translation Strategies? 3) What is the relationship
between the student’s beliefs and views about translation? The findings of the study revealed that UAE colleges have
high to medium beliefs about translation. Additionally, they believe that translation maximizes their learning and
helps them to overcome reading difficulties. They view translation as a mediator for learning. However, they held
a negative view towards translation as they viewed it as a hindrance to direct reading and writing in English. 
Key words: Translation strategies, learning Englsih, UAE college students, beliefs and views, Arabi-English,
EFL translation.

Introduction
New trends in language learning emphasize the centrality of communication and meaning making. For example,
the contemporary French philosopher Michel Serres proposed three communication mechanisms, “a message”,
“a transmitting channel”, and “the noise”. The noise “chaos” or “interference” which accompanies the transmis-
sion of the message plays a very important role because it calls for decipherment. This decipherment or “the per-
sistence for understanding” in turn is called translation or comprehension (Serres, 1995). In this regard,
second/foreign language learners approach the target language by trying to make sense of the language through
comprehension and translation when they read, write, speak, listen, view, and visual representation. Serres’ idea
of noise calls immediately for text decipherment, interpretation, comprehension or merely translation. Although,
comprehension may seem easy for native speakers, nonnative speakers are expected to encounter some difficulties
in trying to make sense of the language which depends exclusively on their mastery level of the target language. 

Many researchers believe that translation plays a central role in facilitating learning a second language.
Notably, research in language learning strategies has focused mostly on the identification, classification and
description of cognitive learning strategies. Translation strategies are part of these cognitive reading strategies (see
Mokhtari & Sheorey, 2008; O'Malley & Chamot, 1990; Oxford, 1990). Yet, most of second language teaching
methods try to push translation aside, and prohibit second language learners to think in their first language by
compelling them to think in the target language. Furthermore, there is a common belief among teachers and prac-
titioners in second language learning that second language should be taught without referring to the learners’ first
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language (Liao, 2006). Additionally, the teaching methods used can be a friend or a foe to translation. We can
view translation in a long continuum according to the method used with Grammar-Translation Method at one
end and Direct Method and Audio-Lingual and Communicative Language Teaching at the other end. The old
discarded Grammar-Translation Method tolerates the use of translation while the Direct Method and Audio-
Lingual-Communicative Language Teaching show no tolerance towards translation. The aim of the later meth-
ods is to compel students to think in the target language and to be immersed in the language to achieve better
command of the language. The Grammar-Translation Method practices are still widely used in the UAE schools. 

Translation Learning Strategies

Learning strategies play a major role in second language learning because they can offer us insights into the
metacognitive, cognitive, social, and affective aspects of L2 learning (Chamot, 2005). Learning strategies always
mediate and trigger thinking about goal directed activities. For example, Vygotsky (2000) emphasizes that second
language learning is conscious and deliberate. Vygotsky asserts that in learning a second language a person doesn’t
return to the immediate world of objects by repeating past linguistic experiences, instead the use of first language
mediates between the world of objects and the new language. This theorem of consciousness and signs’ mediation
is shared by Bakhtin who emphasizes that “consciousness can rise and become a living fact only in the material
embodiment of signs” (as cited in Holquist, 1990, p.80). Thus consciousness divides strategic learning from non-
strategic learning (Cohen, 1998); strategies are most often conscious and goal-driven, especially in the early staged
of tackling an unfamiliar language task (Chamot, 2005). For example, Loescher (1991) defines translation strategy
as “a potentially conscious procedure for solving a problem faced in translating a text, or any segment of it” (p.8).
According to Chamot (2005) less successful L2 learners can be served by teaching them new strategies. 

Learners’ Beliefs and Strategy Use

The beliefs and views held by language learners about their learning in the target language has become an impor-
tant issue in language learning. These beliefs have also great impact on forming operative learning and teaching
means and will make great improvement of learners’ language learning abilities because learner beliefs have the
potential to influence the experiences and actions of language learners (Altan, 2006; Horwitz, 1999, 1988, 1987;
Jiang & Smith, 2009; li, 2010: Liao, 2006; Nikitina, & Furuoka, 2006; Shirvani, 2009). Some researchers (see Yang,
1999) suggested cyclical relationships between learners' beliefs and the strategies they use. Yang (1999) studied
the link between language learning beliefs and strategy use of FL/SL learners. The results of the study revealed
that language learners' self-efficacy beliefs about learning L2 were strongly related to their use of learning strate-
gies. They study also showed that the learners' beliefs about the value and nature of learning spoken English were
closely linked to their use of formal oral-practice strategies. Additionally, Nikitina, & Furuoka (2006) investigat-
ed the nature of the language learners’ beliefs held by college students learning Russian in a Malaysian university
by using Horwitz’s Beliefs about Language Learning Inventory (BALLI). The authors extracted four factors
which are: motivation, aptitude, strategy, and ease of learning. Furthermore, Shirvani (2009) emphasized that cur-
rent trends in translation strategies tend to adopt a descriptive rather than a prescriptive approach. What goes in
the learners minds is crucial for understanding the language processes. Horwitz (1999) reviewed representative
studies to identify similarities and differences across different cultural groups. The results showed instances of dif-
fering beliefs between and among the American, Korean, and Turkish heritage groups. Nonetheless, a closed
examination of the responses to individual BALLI items did not yield clear-cut cultural differences in beliefs.

Learners’ Beliefs about Translation

Studies on beliefs in language learning have been comparatively scant (Liao, 2006; Wenden, 1999). Specifically,
a few studies investigated learners’ beliefs about using translation in their second/foreign language learning. These
studies dealt with different issues. For example, Kern (1994) argued that mental translation is unavoidable by
teachers and learners and it could facilitate the generation and conservation of meaning because it enables the l2
readers to represent portions of text that exceed their cognitive limits. In a study by Kern (1994) that used the
think-aloud protocol with 51 intermediate-level French students, in high, middle, and low reading ability groups
while reading French texts at the beginning and the end of a semester. The study found the relative frequency of
translation use among these groups decrease with level of reading ability. Interestingly, these groups viewed trans-
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lation as an undesirable strategy. Evidence from metacognitive reading strategies investigations showed similar
results that proficient readers do not rely on translation strategies (Alsheikh, 2009) while less proficient readers
rely heavily on translation strategies (Alsheikh, 2011; Malcolm, 200). Ashouri & Fotovatnia (2010) investigated
120 Iranian EFL learners’ beliefs about translation and the effect of two variables of individual differences, risk
taking and tolerance of ambiguity. Results of the study revealed that the participants had positive belief about
translation. The study also found that risk-averse learners were found to have positive belief about translation.
Additionally, the risk-takers were found to have negative belief about translation. 

Despite the negative views of teachers and practitioners on translation, many studies support the constructive
role of translation (Ashouri and Fotovatnia, 2010; Atari, 2005; Cohen and Brooks-Carson, 2001; Kern, 1994;
Kobayashi and Rinnert, 1992; Liao, 2006; Wen and Johnson, 1997). For example, Kobayashi and Rinnert (1992)
investigated 48 Japanese college students’ views about English writing through Japanese translation versus writ-
ing directly in English. The study found that in terms of quality of content, organization, and style, lower-level
writers benefited from translation while higher-level writers did not benefit much. The study also found that the
majority of the higher proficiency participants favored direct composition to translation while half of lower pro-
ficiency participants preferred direct composition. Results also showed that the syntactic complexity was greater
in translations than in direct writings. Additionally, higher-level students tended to make errors more frequently
which interfered with intended meaning in translation than in direct writing while lower-level students did not
show any difference. Some of the students said that they preferred direct writing because it will enable them to
think in English. Additionally, Wen and Johnson (1997) examined English learning of high and low Chinese stu-
dents. They found that both high and low achievers use bilingual dictionaries, but high achievers use them more
tactfully, skillfully and effectively. The results also showed that unlike low achievers, high achievers use guessing
in a systematic and predictable manner. Hsieh (2000) surveyed Taiwanese college students at the end of one year
of EFL instruction using a translation method. The study found that translation benefited Taiwanese students’
English reading in terms of increasing their reading comprehension, reading strategies, vocabulary learning, and
cultural background knowledge. 

This study is inspired by Liao (2006) who investigated Taiwanese college Students’ beliefs and use of transla-
tion in learning English. The instruments used in Liao (2006) are similar to this study. Liao (2006) instruments
included an inventory of beliefs, translation learning strategies inventory, background information and an exit
interview. The study found that most of the learners have high positive beliefs about translation; those who have
conflicting beliefs about translation emanated from the positive and negative effects of using translation. The
learners reported high a medium to high use of translation strategies. There is also a statistical and logical corre-
lation between some of the beliefs and strategy use. The interview data showed more positive than negative effects
of translation. 

Method
This study investigated the UAE College Students’ beliefs and views about translation learning strategies when
they learn English. The study seeks to answer the following questions:

1. What are the UAE College students’ beliefs on using translation strategies to learn English?
2. What are the UAE College students’ views about using translation strategies to learn English? 
3. What is the relationship between the students’ beliefs and views about using translation strategies to learn

English? 

Participants 
The participants of this study were United Arab Emirates college students from different universities in the UAE.
The participants represent different specializations. From the original sample of 631 students who completed
Beliefs on Translation Inventory (BOTI: Alsheikh, 2010), twenty participated in an interview protocol. The sam-
ple consisted of 631 students, 242 of the participants were male (38.4%) and 389 were female (61.6%). The age
of the participants ranged from 19-25 year old. In terms of specialization 113 students (17.9%) were from
Humanities, 180 students (28.5%) were from Science, 78 students (12.4%) were from Engineering, and 260 stu-
dents (41.2%) were from Social Science. 
Instruments and Data Collection 
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The instruments that were used in this study consist of: 1) A Background Questionnaire, Beliefs on Translation
Inventory and an interview protocol. The background questionnaire aimed at gathering information about the
participants including their age, gender, specialization, college year, self-report on language skills proficiency.
The Beliefs on Translation Inventory contains 24 statements that pertain to translation and learning, the inven-
tory use a 5 point Likert scale range from 1 = “strongly disagree ” to 2= “strongly agree r”. The structured inter-
view contains 6 questions. The data collected during a whole semester. The data collected consists of the materi-
als that were actually used in this study. All the participants completed the Beliefs on Translation Inventory. A
random sample of 20 participants form the pool of the original sample was interviewed in their translation strate-
gies use. The interview data was transcribed 

Data Analysis 

Because the data obtained from this study originated from a variety of sources (i.e., background questionnaire,
Beliefs on Translation Inventory, and an interview) a combination of qualitative and quantitative approaches were
used to find answers to the main questions posed in the study. Descriptive statistics were used to analyze the quan-
titative data and combination of various ad hoc methods of analyzing interview data, proposed by Kvale (1996),
were used in generating meaning from the interview data. Examples of such approaches included meaning con-
densation, which entails an abridgment of the statements expressed by the subjects into shorter formulations,
meaning categorization, which involves reducing statements into strategy categories, and meaning interpretation.
The resulting outcome of this meaning generation process was expressed through a combination of records
including narrative descriptions and charts. . 

Results & Analysis
Students’ Beliefs on Using Translation to learn English

By looking at Table 1, we realized that the UAE College students assigned a high (M= 3.84) for the first belief
and low (M=2.97) for the last belief in a descending order. By using Oxford’s (1990) criteria for strategies use
which considered a mean range of 1.0-2.4 for “low”, a mean range of 2.5-3.4 for “medium”, and a mean range of
3.5-5.0 for high levels of strategy use. We realized that none of the items in the Inventory is rated at low level. 

The Ten High Beliefs in Translation

The high ten items in the Inventory in a descending order are: “Through translation, I can maximize my com-
prehension and learning in English,” “I believe translation helps me in learning English,” “I definitely need trans-
lation when I deal with difficult materials in learning English,” “I think translation will fade away when I reach a
high level of English proficiency,” “I think translation helps me to grasps ideas fast and it facilitates English learn-
ing,” “At my current level in English I cannot learn without translation,” “I believe if I am living in an English-
speaking country, I don’t need translation,” “I believe if I was taught by native speakers, I would never need trans-
lation,” “ Electronic bilingual and web dictionaries help me in translation and pronunciation,” and “ I think if the
instructor translates information in teaching I understand better.”

The UAE college students highly believe that translation helps them in comprehension and grasping major
ideas and it facilitates English learning. They also believe that they need translation to deal with difficult materi-
als in English. They belief they need translation at their current low proficiency level and translation will vanish
when they reach a high level of English proficiency. They believe that if they live in an English-speaking country
and if they were taught by native speakers they don’t need translation. However, they think that if the instructor
translates information in teaching they understand better. 

The Ten Low Beliefs in Translation

The least ten beliefs in ascending order are: “I believe reading, writing, speaking, writing, visualizing, etc. direct-
ly in English are hard,” “I prefer to be taught by an Arabic-bilingual instructor rather than a native-speaker one,”
“ I think I still produce Arabic-translated English rather than conventional English,” “Arabic mediates my think-
ing when I deal with mathematic, figures or pictures,” “Arabic mediates my thinking when I visualize or visually
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representing things in English,” “I think translation is unavoidable whether my level in English is low or high,”
“I think translation is unavoidable when I deal with unfamiliar topics,” “I totally think in Arabic and when I speak,
read, write or listen in English I only translate,” “In creative thinking I totally think in Arabic then I convert my
ideas in English,” and “When reading, writing, speaking or listening in English I cannot avoid thinking in Arabic”.

The UAE College students to less degree believe that translation is inevitable. They believe it is hard to read,
speak, listen or write directly in English. They also believe that whether their level is low or high they still need
translation. They also think that Arabic still mediates their thinking, and they produced Arabic translated English.
They prefer to less degree a native speaker teacher or instructor. In creative thinking they believe that they total-
ly think in Arabic then they convert their ideas in English and when reading, writing, speaking or listening in
English they cannot avoid thinking in Arabic.

Students’ Views on Translation

The 20 students who were interviewed responded to questions pertain to the advantages and disadvantages of
translation strategies use, the use of their knowledge of Arabic when writing in English, the translation strategies
that they use when they read, write, speak or listen in English, the preference of instructor type and the advan-
tages and disadvantages of each of them (English native speaker or an Arabic native speaker), and the necessity of
translation. 

By looking at Table 2, we noticed that the 20 participants in this study have different views on translation
strategies. For example, the students held a positive view on translation because it helps them in comprehension,
vocabulary, communication, and language skills. They can get the intended meaning efficiently and quickly. They
have also positive view about Arabic background which helps them in understanding difficult topics. They also

Table 1: Beliefs about translation strategies. 

Statements M. S.D. 

1. Through translation. I can maximize my comprehension and learning in English. 
2. I believe translation helps me in learning English. 
3. I definitely need translation when I deal with difficult materials in learning English.
4. I think translation will fade away when I reach a high level of English proficiency.
5. I think translation helps me to grasps ideas fast and it facilitates English learning.
6. At my current level in English I cannot learn without translation.
7. I believe if I am living in an English-speaking country. I don’t need translation. 
8. I believe if I was taught by native speakers. I would never need translation. 
9. Electronic bilingual & web dictionaries help me in translation and pronunciation.
10. I think if the instructor translates information in teaching I understand better.
11. Using bilingual dictionary is the quickest way to learn new vocabulary. 
12. I think I understand better if I use bilingual rather than monolingual dictionary. 
13. Even if the reading materials in English are easy I still mentally translate them. 
14. I prefer to use an English-Arabic dictionary rather than English only dictionary.
15. When reading. writing. speaking. etc. in English I cannot avoid thinking in Arabic.
16. In creative thinking I totally think in Arabic then I convert my ideas in English
17. I totally think in Arabic and when I speak. read. write. etc. in English I only translate.
18. I think translation is unavoidable when I deal with unfamiliar topics.
19. I think translation is unavoidable whether my level in English is low or high.
20. Arabic mediates my thinking when I visualize or visually representing things in English.
21. Arabic mediates my thinking when I deal with mathematic. figures or pictures. 
22. I think I still produce Arabic-translated English rather than conventional English.
23. I prefer to be taught by an Arabic-bilingual instructor rather than a native-speaker one.
24. I believe reading. writing. speaking. writing. etc. directly in English are hard.

3.84
3.79
3.65
3.63
3.62
3.55
3.53
3.52
3.51
3.50
3.49
3.46
3.41
3.40
3.39
3.34
3.32
3.28
3.26
3.20
3.19
3.18
3.11
2.97

1.33
1.26
1.17
1.32
1.21
1.26
1.24
1.22
1.27
1.28
1.27
1.16
1.18
1.22
1.22
1.21
1.32
1.25
1.23
1.15
1.27
1.21
1.26
1.34
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prefer native speakers because they can be taught better and they can learn authentic language. The students also
prefer bilingual dictionary “Arabic-English|” to monolingual dictionary. They viewed mental tarnation as
inevitable and direct writing in Arabic is time consuming. The students to less degree rethink the inevitability of
translation. They also think that translation could lead them to misinterpretation and miscomprehension. They
think that nonnative speaker teachers are counterproductive in language learning. 

The students’ believes and views on translation created a good profile of the UAE College students’ language
learning through translation. The beliefs the student held supported their views on translation. 

Discussion and Conclusion 
This study investigated the UAE Students’ beliefs and views about translation. The major findings from this study
are as follows: 1) UAE colleges have high to medium beliefs about translation; 2) they believe that translation help
their learning and overcome reading difficulties; 3) they view translation as mediator for learning; and 4) they held
a negative view towards translation as they viewed it as a hindrance to direct reading and writing in English. Other
findings are also gleaned from the students’ beliefs and views. 

This study found that UAE colleges have high to medium beliefs about translation, which corroborated
(Ashouri and Fotovatnia, 2010; Cohen and Brooks-Carson, 2001; Kern, 1994; Kobayashi and Rinnert, 1992; Liao,
2006) who found that mental translation is unavoidable by EFL/ESL learners because translation can facilitate
learning. The students in this study viewed translation as a mediator and it helps them in learning the target lan-
guage by helping them to overcome learning difficulties. The students in this study believe that translation ben-
efited them in terms of increasing their reading comprehension, reading strategies, vocabulary learning, and cul-
tural background knowledge, which corroborated Hsieh (2000). However, the students in this study held a nega-
tive view towards translation as they viewed it as a hindrance to direct reading and writing in English which cor-
roborated Liao (2006) who found that conflicting beliefs about translation emanated from the positive and nega-
tive effects of using translation. 

Other findings are also gleaned from the students’ beliefs and views. For example, the students believe that
translation will fade away when they reach a high level of English proficiency and they cannot learn at their cur-
rent level without translation. This finding corroborated results from metacognitive reading strategies investiga-
tions which showed similar results that proficient readers do not rely on translation strategies (Alsheikh, 2009)
while less proficient readers rely heavily on translation strategies (Alsheikh, 2011; Malcolm, 200).

In this study the students have high awareness of the “negative” and “positive” sides of translation, which may
reflect their preference of native speaker teachers to nonnative speaker teachers (Arab bilingual teachers). They
believe native speakers will compel them to use authentic language, while nonnative speakers can help them
understand the language but in a distorted way. Most students prefer a native speaker of English as an instructor.
Furthermore, the students used in this study were taught through the Grammar-Translation Method practices,
which may explain why they heavily depend on translation and have high beliefs in translation.

Table 2: 

• Translation helps in comprehension. vocabulary. communication and language skills
• Translation is time efficient for getting the intended meaning quickly
• Arabic background information helps in understanding difficult topics
• Preference for native speakers for better comprehension and use of authentic language

• Use of bilingual dictionary rather than monolingual dictionary
• Use of mental translation even if the reading materials are easy
• Direct writing in Arabic is time consuming

• Inevitability of translation when reading. writing. speaking. writing. etc.
• Mistranslation may lead to miscomprehension
• Heavily dependence on translation
• Nonnative speakers are counterproductive in language learning

�Positive

�Neutral

�Negative
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Özet

Üniversitelerin (yeniden) yap›land›r›lmas›na iliflkin teorik çerçeve iki temel konu etraf›nda çözümlenebilir. Bun-
lardan birincisi, yüksekö¤retim programlar›n›n aç›lmas›na hakim olan esaslar, ikincisi ise ifl dünyas›ndaki de¤iflim ve
talep farkl›laflmalar›na cevap verme yetene¤i fleklinde isimlendirilebilir. Baflka bir deyiflle, meselenin e¤itim ö¤retim
programlar›n›n planlanmas› ve gelifltirilmesi boyutunun yan› s›ra söz konusu programlarda ö¤renim gören ö¤ren-
cilerin vas›f düzeylerinin yeterlili¤i boyutu oldu¤u göz ard› edilmemelidir. Bu çal›flma, Türk üniversitelerinin kon-
tenjan aç›¤› bulunan önlisans ve lisans programlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› konusunu, bu programlar› tercih
eti¤i halde kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin kay›t yapt›rmama sebepleri üzerinden sorgulamay› amaçlamaktad›r. Bu
sorgulamada Pamukkale Üniversitesi’nin çeflitli önlisans ve lisans programlar›na 2009 ve 2010 y›llar›nda kay›t yap-
t›rmayan 1,657 ö¤renci aday› üzerinde yap›lan bir araflt›rman›n bulgular› temel al›nm›flt›r. Telefonla anket yönte-
miyle gerçeklefltirilen araflt›rman›n bulgular›, Pamukkale Üniversitesi özelinde hangi programlara ne sebeple kay›t
yapt›r›lmad›¤›n› ortaya koymaktad›r. En önemli kay›t yapt›rmama nedenleri, ekonomik nedenler, gelir durumu ye-
tersizli¤i, kazan›lan program›n mezuniyet sonras› istihdam imkânlar›n›n yetersizli¤i, bu sebebe ba¤l› olarak kamu-
sal destekle okunabilen ve istihdam garantili meslekler olan polis okulu, askeri okul vb. gibi okullar›n kazan›lmas›
ya da bu okullar›n s›navlar›na haz›rlan›lmas›, ailevi sorunlar fleklinde bulgulanm›flt›r. Araflt›rman›n bulgular›ndan
hareketle istihdam edilebilirlik konusunda yeniden yap›land›rmaya iliflkin öneriler gelifltirilmifltir.

Anahtar kelimeler: Bofl kontenjanlar, kay›t yapt›rmama nedenleri, önlisans ve lisans programlar›, tercihler.

Girifl
Yüksekö¤retim bireylerin gelecek y›llar›nda sosyal ve ekonomik aç›dan refaha ulaflt›ran en önemli e¤itim ka-

demesidir. Birey yüksekö¤retim program›n› seçerek gelecekte yapaca¤› mesle¤i, toplumdaki statüsünü, gelir ve ya-
flam koflullar›n› da bir ölçüde belirlemifl olmaktad›r. Bu noktada lise ö¤rencisinin bilinçli tercih yapmas› ve istedi-
¤i programa yerleflmesi önem tafl›maktad›r. Türkiye’de son y›llarda yüksekö¤retim programlar›n›n say› ve konten-
janlar› artt›r›lm›flt›r. Ancak söz konusu kontenjanlar›n bir k›sm› bofl kalmaktad›r. Üniversitelerin lisans ve ön lisans
programlar›n› kazananlar›n kay›t yapt›rmama oran› da yükselmektedir. Yüksekö¤retim program›n› kazanan ö¤ren-
cinin programa kay›t yapt›rmamas›, hem program› kazanan ö¤rencinin ailesinin üniversite s›navlar›na harcad›¤›
paran›n karfl›l›¤›n› bulmamas›, hem de üniversitenin gelir kayb›na ve var olan kaynaklar›n› etkin kullanamamas›na
neden olmaktad›r. 

Ö¤renci Adaylar›n›n Tercih Ettikleri Programlara Kay›t
Yapt›rmama Nedenleri ve Yeniden Yap›land›rma:
Pamukkale Üniversitesi Araflt›rmas›*

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Y›lmaz, Doç. Dr. O¤uz Karadeniz
Pamukkale Üniversitesi ‹‹BF ÇEE‹ Bölümü, Denizli, Türkiye

[*] Bu çal›flma, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Projeleri Koordinatörlü¤ü (PAUBAP) taraf›ndan desteklenmifltir. 
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Çal›flmam›zda 2009- 2010 y›llar›nda Pamukkale Üniversitesi’ni kazan›p kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin kay›t
yapt›rmama nedenleri incelenmektedir. Literatürde, Türkiye’de bir yüksekö¤renim program›na yerleflti¤i halde
kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin kay›t yapt›rmama nedenleri ile ilgili alan araflt›rmas›na rastlan›lmam›flt›r. Bununla
beraber kay›t yapt›rman›n ya da yapt›rmaman›n büyük ölçüde kazan›lan program›n güvenceli, yüksek ücretli ve
statülü bir program olup olmamas› ile ba¤›nt›s› oldu¤u söylenebilir. Bu durumda ö¤rencilerin meslek seçimini et-
kileyen faktörleri de incelemek gerekmektedir. Çal›flman›n ilk bölümünde ö¤rencilerin üniversite seçimini etkile-
yen faktörlerle ilgili k›sa literatür özeti verilmekte, ard›ndan konu ile ilgili alan çal›flmas›n›n bulgular› yorumlan-
maktad›r. Çal›flman›n sonunda bofl kalan kontenjanlar›n yeniden yap›land›r›lmas› konusunda öneriler ortaya kon-
makta ve di¤er üniversiteler için uygulanabilirli¤i de k›saca tart›fl›lmaktad›r.

Türkiye’de Ö¤rencilerin Yüksekö¤renim Program› 
Tercihini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de üniversite ö¤rencilerinin yüksekö¤renim program› tercihini etkileyen faktörlerin analizi ile ilgili

çal›flma say›s› azd›r. Ö¤renciler hangi kriterlere göre, üniversitede e¤itim ö¤retim görece¤i program› seçmekte-
dir? Sonuçta ö¤rencinin ailesi ya da kendisi yüksekö¤renim için önemli bir para harcayacakt›r. Ö¤renci ve/veya ai-
lesi söz konusu paran›n gelecekteki karfl›l›¤›n› görmek isteyecektir. Bu durum güvenceli, yüksek ücretli ve statülü
bir ifl sa¤layacak yüksekö¤renim programlar›n›n daha fazla tercih edilmesine neden olmaktad›r. 

Tercihi etkileyen faktörlerden birincisi, ö¤rencinin ailesinin sosyo-ekonomik özellikleridir. E¤itim Fakültesi,
T›p Fakültesi ile ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi (‹‹BF) ö¤rencileri üzerine yap›lan bir araflt›rmada, E¤itim Fa-
kültesi ö¤rencilerinin sosyo-ekonomik düzeyinin T›p ve ‹‹BF ö¤rencilerinin sosyo-ekonomik düzeyinden daha
düflük düzeyde oldu¤u bulgulanm›flt›r. Söz konusu çal›flmaya göre ö¤rencilerin anne-baba ö¤renim durumu, an-
ne-baba mesle¤i, ayl›k gelir, kardefl say›s›, ailenin sürekli ikamet etti¤i yer, ö¤rencinin ö¤renimi süresince kald›¤›
yer ile okul türü aras›nda anlaml› iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (Bahar, 2002, s. 125). Ayn› araflt›rmaya göre E¤itim
Fakültesi ö¤rencilerinin ebeveynleri, T›p ve ‹‹BF ö¤rencilerinin ebeveynlerine göre daha az e¤itim görmüfllerdir,
aileleri daha az gelire sahiptir, her iki ö¤renciden birisinin ailesi ilçe veya daha küçük yerleflim biriminde ikamet
etmektedir (Bahar, 2002, s. 140). Yoksul ailelerden gelen ö¤renciler, bir an önce hayata at›lmak ve aileye karfl› olan
sorumluluklar› nedeniyle ö¤retmenlik vb. gibi gelecek garantisi gördükleri mesleklere yönelmektedir (Bahar,
2002, s. 141). T›p Fakültesi’nde okuyan ö¤rencilerin yüksek gelir seviyesine sahip ailelerden gelmesinin, tercih ya-
parken, daha bilinçli olarak davranmalar›na neden olaca¤› düflünülebilir. T›p Fakültesi ö¤rencileri üzerine yap›lan
bir araflt›rma, sav›m›z› do¤rular niteliktedir. Araflt›rmaya göre, T›p Fakültesi ö¤rencilerinin meslek seçiminde en
önemli ilk befl etmen s›rayla; insanlara yard›m iste¤i, okulda baflar›l› ö¤renci olma, t›bba ilgi duyma, hekimli¤in
sayg›n meslek oldu¤unu ve t›bba yetene¤i oldu¤unu düflünmeleridir (Genç, Kaya, & Genç, 2007, s. 61). Ö¤renci-
ler aile bask›s› ve ö¤retmenlerin tavsiyesi gibi geleneksel de¤erlerden etkilenmemifllerdir (Genç, Kaya, & Genç,
2007, s. 61). Düflük gelir grubundaki ailelerin çocuklar›, genellikle ifl garantisi olan ve hemen çal›flma hayat›na at›-
labilecekleri, polislik, ö¤retmenlik gibi meslekleri seçmektedirler. Polis meslek yüksekokulu ö¤rencileri üzerine
yap›lan bir araflt›rma, ö¤rencilerin ço¤unun düflük e¤itimli ve düflük gelir grubuna sahip ailelerden geldiklerini, k›-
sa yoldan meslek sahibi olmak için polislik mesle¤ini seçtiklerini göstermektedir (Can & Yaz›l›tafl, 2006, s. 73).
Ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etmelerindeki faktörleri inceleyen bir çal›flmada ise, ö¤ret-
menlik mesle¤ini tercih eden kad›n ö¤retmen adaylar›n mesleki tercihlerinde kiflisel ve sosyal faktörlerin, erkek
ö¤retmen adaylarda ise ekonomik faktörlerin önemli oldu¤u tespit edilmifltir (Özbek, 2007, s. 152-153). 

Türkiye’de ilk ve orta ö¤retimde ö¤rencinin hangi mesleklere yatk›n oldu¤unu ölçen ve de¤erlendiren meka-
nizmalar zay›ft›r. Ö¤renciler meslek seçiminde farkl› etkenlerle tercih yapabilmektedir. Ege Üniversitesi’ni kaza-
nan 1000 ö¤renci üzerinde yap›lan bir çal›flmada, üniversitelerin çeflitli bölümlerine kay›t yapt›ran ö¤rencilerin
%41.6’s›n›n meslekle ilgili olumlu görüflleri nedeniyle, %34.4’ünün çeflitli nedenlerle çaresizlik yaflad›¤› ve aç›kta
kalmamak için, %39.6’s›n›n meslekle ilgili avantajlar› oldu¤u için %33.5’unun ise baflkalar›n›n önerileri ile bu
mesle¤i seçti¤i tespit edilmifltir (Sar›kaya & Khorshid, 2009, s. 393).

Ö¤rencilerin yüksekö¤renim program› tercihinde, yüksekö¤renim program›n›n e¤itim-ö¤retim kalitesi, flehrin
konumu ve yaflam kalitesi ile flehirle ilgili ulafl›labilirlik ve aflinal›k düzeyi gibi faktörler de etkili olmaktad›r (Ko-
zak & Coflar, 2009). E¤itim ö¤retimin kalitesi, programlar›n piyasadaki arz-talep dengesine uyumundan, müfre-
dat›n güncel teori ve uygulamalara uygunlu¤una, ö¤retim üyesi profilinden, uygulanan teorik ve uygulamal› ö¤re-
timin boyutu ve yo¤unlu¤una kadar bir dizi faktörle ilgilidir. Nitekim bu kalite faktörleri, ö¤rencilerin iflgücü pi-
yasas›nda istihdam edilebilirli¤ini ve sorun çözme beceri düzeylerini belirleyen en önemli göstergelerdir.

M. Y›lmaz, O. Karadeniz
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Afla¤›da tercih nedenlerine iliflkin genel çerçeveyi de göz önünde bulundurarak Pamukkale Üniversitesi’ni
2009 ve 2010 ÖSS/LYS s›navlar›nda kazand›klar› halde kay›t yapt›rmayanlar›n kay›t yapt›rmama gerekçeleri üze-
rine yürütülen saha çal›flmas›n›n bulgular› de¤erlendirilmektedir.

Ö¤renci Adaylar›n›n Tercih Ettikleri Programlara Kay›t 
Yapt›rmamalar›na ‹liflkin Alan Araflt›rmas›
Bu bafll›k alt›nda alan araflt›rmas›n›n evreni, yöntemi, örneklemi, bulgular (tan›msal istatistikler) ve kay›t yap-

t›rmama nedenleri incelenmektedir.

Araflt›rman›n Evreni, Yöntem ve Örneklemi

2009 ve 2010 y›llar›nda Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) çeflitli ön lisans ve lisans programlar›n› kazan›p ter-
cih etti¤i halde kay›t yapt›rmayan ö¤rencilere iliflkin veriler PAÜ Bilgi ‹fllem Dairesi Baflkanl›¤›’ndan al›nm›fl, 2009
y›l› için 716, 2010 y›l› için de 941 ö¤renci aday›n›n tercih etti¤i halde kay›t yapt›rmad›¤› anlafl›lm›flt›r. Çal›flma ev-
renini 2009 ve 2010 y›llar›nda Pamukkale Üniversitesi’nin programlar›n› kazan›p, kay›t yapt›rmayan toplam 1,657
ö¤renci aday› oluflturmaktad›r. Çal›flma evrenine karfl›l›k gelen örneklem büyüklü¤ü (%95 güven aral›¤›nda ±%3
örnekleme hatas› ile) istatistiki gereklilik s›n›rlar›na uygun flekilde toplam 812 ö¤renci aday›d›r. Pilot uygulama ya-
p›lmak suretiyle 39 soruluk nihai anket metni oluflturulmufltur. Bu sorular telefonla anket tekni¤i ile kat›l›mc›lara
tek tek yöneltilmifl; cevaplar, anketörler taraf›ndan soru formuna iflaretlenmifltir. Saha çal›flmas›n›n bitiminde ula-
fl›lan ö¤renci adaylar›na ait veriler Excel tablolama program›nda kaydedilmifl, depolanm›fl ve tasnif edilmifltir. Tas-
nif edilen veriler, istatistik paket program›na (SPSS) aktar›larak istatistikî çözümleme yap›lm›flt›r. 

Bulgular

Bu bafll›k alt›nda Pamukkale Üniversitesi’nde 2009 ve 2010 y›l› ÖSS s›nav›nda kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin
kay›t yapt›rmama nedenlerine iliflkin bulgulara yer verilecektir. Yer k›s›t› nedeniyle Türkiye genelinde bofl kalan
kontenjanlara iliflkin tablolara yer verilmeyecek ancak zaman zaman ÖSYM’nin Türkiye geneli için yay›nlad›¤› ve-
rilere at›f yap›lacakt›r.

Tan›msal istatistikler (2009-2010) 

Pamukkale Üniversitesi’ne 2009 y›l›nda toplam 716 ö¤renci aday›, 2010 y›l›nda ise toplam 941 ö¤renci aday›
kay›t yapt›rmam›flt›r. Bu adaylardan 2009 y›l› için %78.21’i, 2010 y›l› için %83.7’si 18-22 yafl grubundad›r. Kay›t
yapt›rmayanlar›n 2009 y›l›nda %47’si k›z, %53’ü erkektir; 2010 y›l›nda her iki cinsiyet grubuna göre kay›t yapt›r-
mama oran› %50 olarak gerçekleflmifltir. 

Kay›t yapt›rmayanlar›n fakülte ve programlara göre oransal da¤›l›m› incelendi¤inde 2009 ve 2010 y›llar›nda
fiekil 1’deki verilere ulafl›lmaktad›r.

Kayd›n› yapt›rmayan ö¤rencilerin fakülte ve meslek yüksekokullar›na (MYO) göre da¤›l›m› aç›s›ndan dikkat
çeken husus, her iki y›lda da MYO’lara kay›t yapt›rmama oran›n›n yüksekli¤idir, ‹lçede bulunan okullarda ise bu
oran›n %30’lar civar›nda oldu¤u gözlenmektedir. 2010 y›l›nda fakültelerde de bofl kontenjan oran›n›n önemli de-
recede artt›¤› gözlenmektedir. Bu art›fl›n k›smen 2010 y›l›ndaki s›nav sistemi de¤iflikli¤ine ba¤l› oldu¤u tahmin
edilmektedir. 

Kay›t yapt›rmayanlar›n en fazla kay›t yapt›r›lmayan bölüm ve programlara göre da¤›l›m› ise afla¤›da, fiekil 2’de
gösterilmektedir. fiekil 2’deki veriler incelendi¤inde, 2009 y›l›nda kay›t yapt›rmayanlar›n %76.4’ünün tamam›n›n
MYO programlar›na kay›t yapt›rmad›¤›, 2010 y›l›nda ise kay›t yapt›rmayanlar›n %73.47’sinin yaklafl›k %60’›n›n
ön lisans programlar›na, %13’ünün de lisans programlar›na kay›t yapt›rmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Ö¤renci adaylar›n›n hangi programlara kay›t yapt›rmaktan kaç›nd›¤›na bak›ld›¤›nda, büyük oranda kay›t yap-
t›r›lmayan ön lisans programlar›n›n, büro yönetimi ve sekreterlik, muhasebe ve vergi uygulamalar›, pazarlama, d›fl
ticaret, halkla iliflkiler gibi sosyal programlar oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Kay›t yapt›r›lmayan lisans programlar› fiekil 2’den incelendi¤inde ise özellikle lisans programlar›na kaydolma-
ma davran›fl›n›n 2010 y›l›nda belirgin hale geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu durumun k›smen s›nav sistemi de¤iflikli¤in-
den kaynakland›¤› tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin (arkeoloji, felsefe, fizik vb.
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fiekil 2: Kay›t yapt›rmayanlar›n büyük oranda kay›t yapt›r›lmayan önlisans (MYO) programlar›na ve 
fakülte bölümlerine göre da¤›l›m› (%).

fiekil 1: Pamukkale Üniversitesi’ne kayd›n› yapt›rmayan ö¤renci adaylar›n›n fakülte ve yüksekokullara göre
da¤›l›m› 2009-2010 (%).

Kaynak: PAÜ KADEM verileri, http://kadem.pau.edu.tr (13.04.2010)
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gibi) baz› bölümlerine istihdam sorunlar› nedeniyle kaydolunmaktan kaç›n›ld›¤› bilinmektedir. 2010 y›l›nda lisans
programlar›nda, kamu yönetimi, iflletme ve iktisat gibi sosyal bölümlerinin ön plana ç›k›yor olmas› da dikkat çe-
kicidir. Kay›t yapt›rmayan ö¤renci adaylar›na Pamukkale Üniversitesi’nde hangi bölümde okumak istediklerine
iliflkin bir soruya en çok (2009, %20; 2010, %28 oran›nda) “E¤itim Fakültesi”, bölüm olarak da “psikolojik dan›fl-
manl›k ve rehberlik” cevab› verilmifltir. Söz konusu cevaplar, kay›t yapt›r›lmayan bölümlerin ö¤renci aday› taraf›n-
dan öncelikle istihdam imkanlar› boyutunda de¤erlendirildi¤i yönündeki varsay›m›m›z› do¤rulamaktad›r. 

Afla¤›da ö¤renci adaylar›n›n programlara kay›t yapt›rmama sebeplerine iliflkin bulgular incelenmektedir.

Ö¤renci Adaylar›n›n Kay›t Yapt›rmama Nedenleri

Bu bafll›k alt›nda ö¤renci adaylar›n›n kay›t yapt›rmama nedenleri, iflgücü piyasas›nda istihdam edilebilirlik, ai-
lesinin gelir durumu ve yetersiz bilgilenme alt bafll›klar› alt›nda incelenmektedir.

Kay›t Yapt›rmama ve ‹stihdam Edilebilirlik ‹liflkisi

Ö¤renci adaylar›n›n kay›t yapt›rmama nedenleri fiekil 3’te gösterilmektedir. fiekil 3’ün incelenmesinde de an-
lafl›laca¤› üzere 2010 y›l› itibariyle Pamukkale Üniversitesi’ni kazan›p kay›t yapt›rmayanlar›n %16.1’i mezuniyet
sonras› ifl olanaklar›n› yeterli bulmad›¤› için, %15.8’i ekonomik nedenlerle, %10.1’i baflka bir üniversitede okuma-
s› nedeniyle, %8.9’u ailevi nedenler, %8.20’si istihdam garantili okullar› kazanma (Polis MYO, Harp Okullar›, be-
den e¤itimi ö¤retmenli¤i vb.), %8.2’si çal›fl›yor olma, %7.8’i yanl›fl tercih %5.3’ü memleketine uzak olmas› ne-
denleriyle kay›t yapt›rmam›flt›r. 

2009 y›l›nda üniversiteyi kazan›p kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin nedenleri de oran olarak olmasa bile, kay›t
yapt›rmama nedenlerinin s›ras› aç›s›ndan benzerlik göstermektedir. Mezuniyet sonras› ifl olanaklar›n›n yeterli ol-
mamas›, istihdam garantili okullar› kazanma, baflka üniversitede okuma, yanl›fl tercih, dikey geçifl, çal›fl›yor olma
gibi nedenler, 2009 y›l› için toplam nedenlerin %70’inden fazlas›n›, 2010 y›l› itibariyle ise, toplam nedenlerin yak-
lafl›k %60’›n› oluflturmaktad›r. Söz konusu nedenlerin kazan›lan program›n gelecekteki getirisinin düflük, ifl ola-
naklar›n›n yetersiz olaca¤› düflüncesine dayand›¤› söylenebilir. Ekonomik ve sosyal nedenler olarak s›n›fland›r›la-
bilecek di¤er bölümde ise ö¤rencinin ailesinin gelir seviyesinin düflüklü¤ü (ekonomik nedenler), ailevi sorunlar,
konaklama sorunlar›, e¤itim ve sosyal olanaklar›n yetersizli¤i yer almaktad›r. Söz konusu nedenler ise toplam ne-
denlerin yaklafl›k %30’unu oluflturmaktad›r. 

fiekil 3: Pamukkale Üniversitesini kazan›p kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin kay›t yapt›rmama nedenleri (%).
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Kay›t yapt›rmama nedenleri aras›nda fiekil 3’te görüldü¤ü üzere küçük bir oranda kalmakla birlikte, s›nav› ka-
zand›¤› halde diplomas›n› alamamak, askerlik, kay›t süresini kaç›rma gibi nedenler de bulunmaktad›r. Söz konusu
nedenler de yine sosyo-ekonomik sorun alanlar›na iflaret etmektedir. Öte yandan, 2010 y›l› için ifade edilen “oku-
mak istememe/okumaktan vazgeçme” de e¤itim-ö¤retim sistemine güven aç›s›ndan üzerinde durulmas› gereken
önemli bir bulgudur.

Türkiye’de üniversite kontenjanlar›n›n neredeyse 1/6’s› bofl kalmaktad›r. Kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin bü-
yük ço¤unlunu ise aç›k ö¤retim ve meslek yüksekokulunu kazanan ö¤renciler oluflturmaktad›r (Küçükcan & Gür,
2009, s. 187). Bu yüksekö¤retim programlar›n› bitiren ya da yerlefltirilenlerin 1/6’s›n›n da yeniden s›nava girdi¤i
dikkate al›nd›¤›nda, baz› programlar›n tercih edilmedi¤i ve mevcut kapasitenin kullan›lmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Dolay›s›yla yüksekö¤renimde kalite art›r›lmadan, üniversite seçme s›nav›ndaki rekabet durmayacakt›r (Küçükcan
& Gür, 2009, s. 187).

Ö¤rencilerin kay›t yapt›rmamas›ndaki temel neden büyük ölçüde kazan›lan program›n ifl ve gelir garantisi sa¤-
lamayaca¤›na iliflkin düflünceleridir. Bu durumda söz konusu programlar›n piyasan›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda ye-
niden yap›land›r›lmas› ve mezun olanlar›n güvenceli ifller bulabilece¤i programlar haline dönüfltürülmesi sa¤lan-
mal›d›r. Özellikle ortaö¤retimde endüstriyel mesleki ve teknik e¤itim gören ö¤rencilerin s›navs›z geçifl yapabile-
ce¤i yüksekö¤retim programlar›nda kontenjanlar›n bofl kalmas›, büyük ölçüde belirtilen programlar›n istihdam
edilebilirli¤i sa¤layacak becerileri yeterince kazand›ramamas› ve buna ba¤l› olarak oluflan olumsuz toplumsal alg›
ile aç›klanabilir (Türk E¤itim Derne¤i, 2010, s. 253). Oysa e¤itim seviyesi artt›kça, iflgücüne kat›l›m oran› artmak-
ta, yoksulluk oran› düflmektedir (Karadeniz, Köse, & Durusoy, 2007, s. 79-122). Bu nedenle söz konusu okullar›n
mesleki e¤itim kalitesi artt›r›lmal›d›r. , Ayr›ca meslek yüksekokullar›ndan mezun olanlar›n istihdam, ücret, sosyal
güvenlik durumlar›n› ortaya koyan anketler yap›lmal› (mezun takip anketleri) ve kamuoyu ile paylafl›lmal›d›r. An-
ketlerden elde edilecek verilere dayal› fark›ndal›k artt›rma kampanyalar› meslek yüksek okullar›na olan talebi art-
t›rabilecektir. Söz konusu okullardan mezun olanlar ö¤renim süreleri dikkate al›nd›¤›nda dört y›ll›k okul mezun-
lar›ndan daha fazla ders almakta, ayn› zamanda staj ile ö¤rendikleri bilgileri pekifltirerek meslek kazanmaktad›rlar.
Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu mezunlar› üzerine düzenli olarak yap›lan “Mezun Takip Sis-
temi Anketleri” ön lisans programlar›ndan mezun olanlar›n k›sa süre içinde ifl bulabildi¤ini göstermesi aç›s›ndan
önemlidir (Karadeniz, 2009). 

Kay›t Yapt›rmama ve Gelir Durumu ‹liflkisi

Kay›t yapt›rmayanlar›n, 2009’da %73’ünün, 2010’da ise %55’inin ailelerinin geliri 1,000 TL ve alt›ndad›r. Söz
konusu ö¤renci adaylar›n›n 2009 için %82.5’inin, 2010 için ise %80.8’inin ailesi 4 ve üzeri say›da aile ferdinden
oluflmaktad›r. Dolay›s›yla kay›t yapt›rmayanlar›n büyük ço¤unlu¤unun düflük gelir grubunda yer alan yoksul ö¤-
renciler oldu¤u söylenebilir.

Kay›t yapt›rmaman›n en önemli nedenlerinden bir tanesi ö¤rencinin ve/veya ailesinin ekonomik koflullar›n›n
kötü olmas›d›r. Tablo 1’de ö¤renci adaylar›n›n “burs imkân› sa¤lansa kay›t yapt›r›r m›yd›n›z?” sorusuna verdikleri
cevaplar gösterilmifltir.

Tablo 1’in incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere, kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerden, soruyu cevaplayanlar›n,
2009 y›l› itibariyle %41.9’u, 2010 y›l› itibariyle de %46.3’ü evet cevab›n› vermifllerdir. Söz konusu tablo kay›t yap-
t›rmamada ö¤rencisinin ve ailesinin ekonomik yetersizli¤ini ortaya koymas› aç›s›ndan önemlidir. Tablo 2’de “Kre-
di ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredileri hakk›nda bilginiz var m›?” sorusuna verilen cevaplar gösterilmifltir. 

Tablo 1: “Burs imkan› sa¤lansa kay›t yapt›r›r m›yd›n›z?” sorusuna verilen cevaplar.

2009 2010

Cevaplar N Cevaplayan (%) N Cevaplayan (%)

Evet 75 41.9 200 46.30
Karars›z›m 16 8.9 63 14.58
Hay›r 88 49.2 169 39.12
Cevaplayan toplam 179 100 432 100.00
Cevaps›z 81 120
Toplam 260 552
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Tablo 2’nin incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere 2009 y›l› itibariyle kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerden soruyu
cevaplayanlar›n %49.7’si, 2010 y›l› itibariyle de %58.85’i soruya hay›r cevab›n› vermifllerdir. 

Türkiye’de yoksul vatandafllar›n kendilerine sa¤lanan sosyal yard›m ve hizmetlerden yeterince yararlanmad›k-
lar› görülmektedir. Yard›ma baflvuracak kesimlerin e¤itim seviyesinin düflüklü¤ü, yoksul olarak damgalanma kor-
kusu, sosyal yard›m ve hizmetlerin farkl› kurum ve kurulufllarca verilmesi ve belirtilen kurumlar›n, halkla iliflkiler
konusundaki kurumsal kapasite yetersizli¤i yard›m ve hizmetlerin hedef gruba ulaflmas›n› engelleyen temel faktör-
ler aras›nda say›labilir.[1] 

Yoksul ö¤rencilerin kredi ve burslardan faydalanmas› hem okula devamlar›n›n sa¤lanmas›, hem de baflar› dü-
zeylerinin artmas› aç›s›ndan önemli bir faktördür. fiekil 4’te 2009 Hane Halk› Bütçe Anketi ham veri setinden ya-
rarlan›larak, iki y›ll›k yüksekokul ile dört y›ll›k fakülte ve yüksekokullarda okuyan ö¤rencilerden devletten burs ya
da yard›m almayanlar›n gelir gruplar›na göre oran› gösterilmifltir (1 en fakir gelir grubunu, 10 en yüksek gelir gru-
bunu göstermektedir).

fiekil 4’ün incelenmesinden de anlafl›laca¤› üzere iki y›ll›k yüksekokullarda okuyanlar›n %17.1’i, fakülte ve dört
y›ll›k yüksekokullarda okuyanlar›n ise %12.8’i en yoksul dört gelir grubundad›r. Yoksul ö¤rencilerin burs imkan-
lar›ndan neden yararlanmad›klar› araflt›r›lmal›d›r. Bununla beraber, burs ve kredilerden yararlanmaman›n en bü-
yük etkenlerinden bir tanesinin ö¤rencilere burs veren kurumlar›n hizmetlerini yetersiz tan›t›m› oldu¤u düflünül-
mektedir. Belirtilen nedenden dolay›, aday ö¤renciler, bar›nma ve burs olanaklar› konusunda rehber ö¤retmenler
taraf›ndan bilgilendirilmelidir. Üniversitelerin eriflim sayfalar›nda aday ö¤rencilere dönük bölümler aç›lmal›d›r.
Bu bölümlerde üniversitenin burs, bar›nma, çal›flma ve kredi olanaklar› hakk›nda genifl bilgi verilmelidir.

Kay›t Yapt›rmama ve Yetersiz Bilgilenme ‹liflkisi

Pamukkale Üniversitesi’ne 2009 y›l›nda kay›t yapt›rmayan ö¤rencilerin %12.3’ü tercihlerini doldurmak için
rastgele tercih yapt›¤›n› belirtmifltir. Ayn› y›lda %12.3’ü puana göre tercih yapt›¤›n›, %14.4’ü liseden ayn› alan-
dan mezun oldu¤unu, %7’si ise arkadafl ve çevre önerisi ile program› tercih etti¤ini belirtmifltir. Yine 2009 y›l›n-
da %17.1’i ilgi alan› ve merak› oldu¤u için tercih etti¤ini belirtmifltir. Denizli’de oturdu¤u için tercih edenlerin
oran› ise %4 civar›ndad›r. Tercih konusunda 2010 y›l› verilerine bak›ld›¤›nda ise, tercihlerini doldurmak için rast-
gele yazanlar›n oran› %20, puana göre %18.4, liseden ayn› alandan mezun olmas› %17.2, ilgi alan› ve merak› ol-
du¤u için tercih edenlerin oran› ise %22.8’dir. Kay›t yapt›rmayanlar›n 2009 y›l›nda %28.5’i, 2010 y›l›nda ise
%24.3’ü “Kay›t yapt›rmad›klar› program› tercih ederken, program hakk›ndaki araflt›rmay› nereden yapt›klar›” fleklinde-
ki bir soruya “araflt›rma yapmad›m, tesadüf eseri yazd›m” cevab›n› vermifltir. Bu, cevap, arkadafllar, okul ö¤retme-
ni, dershane ö¤retmeni, internet, üniversitenin web sayfas› ve di¤er seçenekleri aras›nda en fazla s›kl›kla iflaretle-
nen cevap olmufltur. ‹kinci s›rada ise 2009’da %14.6 ve 2010’da %16.1 ile “arkadafllar›mdan” cevab› gelmektedir.
Araflt›rma bulgular›na göre ö¤rencilerin tercih ettikleri program/bölüm hakk›ndaki bilgilenme düzeylerinin ol-
dukça düflük oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Tercih ettikten sonra olumsuz bilgilenmeler, ya da mezuniyet sonras› ifl im-
kanlar›na iliflkin olumsuz gözlemler neticesinde kay›t yapt›rmaktan vazgeçilmektedir. Nitekim bilgilenme eksikli-

Tablo 2: “KYK burs ve kredileri hakk›nda bilginiz var m›?” sorusuna verilen cevaplar.

2009 2010

Cevaplar N Cevaplayan (%) N Cevaplayan (%)

Evet 72 40.2 126 28.97
K›smen 18 10.1 53 12.18
Hay›r 89 49.7 256 58.85
Cevaplayan toplam 179 100 435 100.00
Cevaps›z 81 117
Toplam 260 552

[1] Ö¤retim üyeli¤i ve yöneticilik yapt›¤›m›z birimlere yeni kay›t olan ö¤rencilerden, yoksul olanlar›n bir k›sm›n›n  ö¤rencilere sunulan sosyal yard›m ve hizmetler-
den hiç haberdar olmad›klar›na,, kurumlara baflvurmad›klar› için  yurt ve burs olanaklar›ndan yararlanamad›klar›na tan›k olmaktay›z. Söz konusu ö¤rencilerden
bir k›sm› ekonomik durumlar› nedeniyle kay›t yapt›rmaktan vazgeçme e¤ilimindedirler. Taraf›m›zca ö¤rencilere gerekli bilgilendirme yap›ld›¤›nda, ö¤rencilerin
söz konusu kurumlara baflvurmalar› sa¤lanmaktad›r.  Böylelikle ö¤renciler kay›t yapt›rmamaktan ya da kay›tlar›n› sildirmekten vazgeçmektedirler. 
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¤i burs ve krediler konusuyla ilgili olarak yukar›da da söz konusu edilmifltir. Bilgilenme eksikli¤i konusu, özellik-
le orta ö¤retim kurumlar›n›n rehberlik ve mesleki dan›flmanl›k verme, mesleki yönlendirme konusunda yetersiz
kald›¤›n› gösteren önemli bir bulgudur. Çal›flman›n bulgular›, e¤itim sisteminin bir bütün olarak görülmesi gerek-
ti¤ini ortaya koymaktad›r. Bu ba¤lamda kalite gelifltirici yenilik sistemlerinin gelifltirilmesi ve bunlar›n ulusal ye-
nilik sistemleri ile uyumlaflt›r›lmas› önem tafl›maktad›r.

Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de yüksekö¤renim sistemine bir yandan talep artarken, bir yandan her y›l aç›lan kontenjanlar›n bofl

kalmas› bir tezat yaratmaktad›r. Üniversite s›nav›n› kazan›p, Pamukkale Üniversitesi’ne kay›t yapt›rmayan ö¤ren-
ciler üzerine yapt›¤›m›z alan araflt›rmas›, ö¤rencilerin kay›t yapt›rmama nedenlerini incelemifltir. Ö¤rencilerin ka-
zand›klar› programa kay›t yapt›rmama nedenleri olarak, ö¤rencinin kendisinin ve/veya ailesinin gelir seviyesinin
düflüklü¤ü, ailevi sorunlar, kazand›klar› program›n ifl olanaklar›n›n yetersizli¤i, istihdam garantisi sa¤layan polis-
lik, subayl›k, gibi mesleklerin okullar›n› ya da özel yetenekle girilen bölümleri kazanmalar›, baflka üniversitede
okumay› gösterdikleri görülmektedir. 2010 y›l› itibariyle kay›t yapt›rmayan bireylerin %46.3’ü burs ve kredi im-
kân› sa¤lansa kay›t yapt›racaklar›n›, %58.9’u ise KYK burs ve kredileri hakk›nda bilgilerinin olmad›¤›n› ifade et-
mifllerdir. Söz konusu durum ö¤renci adaylar›n›n kay›t yapt›rmama nedenlerinin önemli ölçüde ekonomik neden-
lere dayand›¤›n› göstermektedir. Üniversitelerde bofl kalan kontenjanlar›n yeniden yap›land›rmas› ile ilgili öneri-
lerimiz afla¤›da s›ralanm›flt›r:

1. Kontenjanlar› bofl kalan yüksekö¤retim programlar› ile ilgili revizyona gidilmeli, söz konusu programlar ifl-
gücü talebine göre yeniden yap›land›r›lmal›d›r. Bu noktada, mezunlar›n iflgücü piyasas›nda ihtiyaç duyulan
vas›flar›n neler oldu¤u ile ilgili çal›flmalara h›z verilmeli ve özel sektörün söz konusu çal›flmalara katk› ver-
mesi teflvik edilmelidir. ‹flgücü talebinin yüksek oldu¤u alanlardaki programlar›n kalitesi art›r›lmal› ve uy-
gulama becerisi yüksek, iflgücü piyasas›nda aranan vas›flar› haiz ö¤renciler yetifltirilmelidir.

2. Bofl kalan kontenjanlar›n neredeyse tamam›na yak›n›n›n meslek yüksekokulu programlar›na ait oldu¤u dik-
kate al›nd›¤›nda, meslek yüksekokullar›na dönük kamuoyundaki “iki y›ll›k” okul imaj›n› de¤ifltirecek çal›fl-
malar yap›lmal›d›r. Bu çerçevede meslek yüksekö¤retimin zaman ve para aç›s›ndan düflük maliyeti ile istih-
dam imkanlar› konusundaki avantajlar› ö¤renci adaylar›na anlat›lmal›d›r. 
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3. Özellikle küçük yerleflim birimlerinde aç›lan önlisans programlar›, art›k tercih edilmeyen genel iflletmeci-
lik ve sosyal bilimler alan›ndan ziyade hem geleneksel sektörleri modernize edebilecek hem de yerel eko-
nomilerin ihtiyac› olan iflgücünü karfl›lamak amac›yla mahalli ihtiyaçlar/sektörler göz önüne al›narak teknik
alanlarda aç›lmal›d›r. Böylece üniversite hem geleneksel ekonomi ve sektörlerin dönüfltürülmesinde öncü
rol oynayacak hem de yerel düzeyde vas›fl›/kalifiye iflgören ihtiyac› karfl›lanacakt›r.

4. Yüksekö¤retim programlar›ndan mezun olanlar›n iflgücü piyasas› konumlar›n› belirlemek üzere, her fakül-
te ve yüksekokul taraf›ndan mezunlar›n istihdam, iflsizlik oranlar› ile ücret ve sosyal güvence durumlar›n›
saptayan mezun takip anketlerinin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Mezun takip anketlerinin sonuçlar› hem üniver-
site programlar›n› tercih edenlere, hem de yeni aç›lacak programlar konusunda üniversitelere yol gösterici
olacakt›r.

5. Yüksekö¤renim program›n›n aç›lma gerekçeleri, Türkiye ‹fl Kurumu ve Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›n-
dan yap›lacak iflgücü piyasas› analizlerine, üniversitelerin mezun izleme sistemlerinden elde edilecek bilgi-
lere, DPT ve TÜB‹TAK vb. gibi kurumlar›n otaya koydu¤u Türkiye’nin orta ve uzun vadeli kalk›nma stra-
tejisi, ulusal yenilik sistemleri vb. gibi temel araflt›rma ve belgelere dayand›r›lmal›d›r. 

6. Ders içerikleri her üç ya da dört y›lda bir gözden geçirilmeli, güncelli¤ini kaybetmifl dersler, müfredattan
kald›r›lmal›d›r. Üniversiteye giren ö¤rencinin, yatay ve dikey olarak baflka programlara geçebilmesi, yan dal
ve çift dal imkânlar›n›n artt›r›lmas›, kontenjanlar›n bofl kalma oran›n› düflürebilecektir. Disiplinler aras› ö¤-
retim ve araflt›rma faaliyetleri teflvik edilmelidir.

7. Merkezi seçme ve yerlefltirme s›nav›, üniversiteye yerleflmede tek belirleyici olmaktan ç›kar›lmal›d›r. Ö¤-
rencinin ortaö¤retimde okudu¤u alan, ald›¤› dersler, ortaö¤retim baflar›s›, yapt›¤› çal›flmalar, vb. gibi bir-
çok faktörden oluflan “olgunluk derecesi”nin etkili oldu¤u; ayn› zamanda üniversitelerin de kendi ö¤renci-
lerini seçmede inisiyatif kullanabildikleri bir seçme sistemine kademeli olarak geçilmelidir. Böylelikle di¤er
önerilerle birlikte bu sistem uyguland›¤›nda, orta ö¤retim-üniversite-ifl dünyas›-toplum dengesini sa¤layan
bir yüksekö¤renim sistemi, daha baflar›l› bir flekilde iflleyecek ve kaynak israf›n›n önüne geçilecektir. 

8. Üniversite programlar›n› kazanan ö¤renciler burs ve kredi imkânlar› konusunda daha fazla bilgilendirilme-
lidir. 
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Özet

Ö¤renci konseyleri ça¤dafl yönetim yaklafl›mlar› çerçevesinde, yönetiflim düflüncesinin etkisiyle ve yüksekö¤re-
timde kat›l›m› sa¤lamak amac›yla Türk yüksekö¤retim sistemine girmifltir. Özellikle 2006 y›l›ndan itibaren HÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde de aktif olarak çal›flmaya bafllayan ö¤renci temsilcili¤i kurumu yasal düzen-
lemelerin üzerine yükledi¤i görevleri yerine getirmek üzere, Enstitü Yönetiminin sa¤lad›¤› kat›l›mc› ortamda, bir
dizi çal›flma yapm›flt›r. Ö¤renci temsilcileri ile yap›lan toplant›lar ve ‹nternet üzerinden ö¤renciler ile gerçekleflti-
rilen görüflmeler sonucunda önemli sorun alanlar›, sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri saptanmaya çal›fl›l-
m›flt›r. Ö¤renci temsilcileri ve ö¤rencilerle kurulan etkileflime dayal› iletiflim sonucunda tespit edilen konular “üni-
versitede yaflam”dan “akademik yaflam”a kadar çeflitlilik arz etmektedir. Bu çal›flmada, yüksekö¤retim sisteminde
saptanan sorunlar ve sorunlara çözüm önerileri, ö¤rencilerden al›nan görüfllere göre, sunulacakt›r..

Anahtar kelimeler: Kat›l›mc› yönetim, ö¤renci konseyleri, ö¤renci sorunlar›, yönetiflim.

Girifl
Tarihsel süreçte kurumsal yap›lanmay› belirleyen süreçleri sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik et-

kenler biçimlendirmektedir. Modern dönemde bu etkenlerin birlikte yo¤ruldu¤u ve evrensel bilginin üretildi¤i
mekânlar üniversiteler olmufltur. Günümüzde, teknolojik geliflmelerin de imkân tan›mas›yla, ulus devlet s›n›rlar›
aflan bir boyutta üniversiteler bilimsel bilgi üretimi, ö¤retimi, yay›m› ve ö¤renci e¤itimi faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. Genel olarak toplumda oluflagelen alg›ya göre, “üniversite” sadece bir e¤itim kurumudur ve ilgili sektörlere
gerekli niteli¤e sahip insan kayna¤› yetifltirir. Ancak, tarihsel süreçte üniversitenin üstlendi¤i tali rol “e¤itim ve ö¤-
retim” olsa da; üniversitenin asli rolü sosyal yap›y› kültürel, düflünsel ve siyasal olarak dönüfltürmesidir. Dönüflüm
süreçlerine bak›ld›¤›nda sosyo-ekonomik yap›daki de¤iflimlerin siyasal, kültürel ve düflünsel alana bilgi olarak ak-
tar›lmas›nda temel aktörün üniversite oldu¤u görülür. ‹flte içinden olunan ve yaflanan küreselleflme sürecinde, tüm
kurumsal yap›lanman›n dönüfltü¤ü zamanda, üniversitelerin bu dinamikler karfl›s›nda geleneksel yap›lanmas› ile
hareketsiz kalmas› beklenemez.

Dünya genelinde, özel sektör ve kamu sektörü ayr›m› olmaks›z›n, kurumsal yap›n›n, örgüt biçimlerinin ve yö-
netim anlay›fl›n›n radikal biçimde sorguland›¤› ve dönüflümün yafland›¤› yeni bir dönem 1970’li y›llar›n ortas›nda
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bafllam›flt›r. Kapitalist üretim sisteminin yeni bir krize girdi¤i dönemde, oluflan maliyetlerin büyük bölümü sosyal
refah devletine ve dolay›s›yla hantal iflleyen kamu sektörüne kesilmifltir. ‹deolojik deste¤ini Yeni Sa¤ düflünceden
alan neo-liberal politikalar öncelikle ABD’de Reagan ve ‹ngiltere’de Teacher yönetimleri döneminde uygulama-
ya girmifltir. A¤›rl›kl› olarak devletin küçültülmesini, özellefltirmeyi, piyasa ekonomisini ve iflletmecilik reformla-
r›n› savunan bu politikalar önce Anglo-Sakson ülkelerde, sonra K›ta Avrupas› ülkelerinde ve geliflmekte olan ül-
kelerde büyük ilgi görmüfltür. 1980’li y›llarda h›zlanan özellefltirme süreci, piyasa ekonomisine geçifl ve temsili li-
beral demokrasi giriflimleri 1990 y›l›nda Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›yla galibiyetini kan›tlam›flt›r. Ancak, piya-
sa ekonomisinin aksakl›klar›ndan ve yaflanan sürecin yetersizliklerinden dolay› getirilen elefltiriler “kat›l›mc›l›k,
fleffafl›k, hesapverebilirlik, tabandan demokrasi ve hukukun üstünlü¤ü” taleplerinin gündeme gelmesine yol açm›fl-
t›r. Yani, 1980’li y›llarda üstünlü¤ünü hissettiren neo-liberal politikalar, 1990’l› y›llarda yeni politik yaklafl›mlar ile
dengelenmifl ve 2000’li y›llar›n bilgi toplumuna bir sentez sunmufltur.      

Yaflanan süreç devlet yap›lanmas›n›, yönetim süreçlerini ve yönetim düzeyleri aras›ndaki iliflkileri derinden et-
kilemifltir. Bilgi toplumunda ortaya ç›kan dinamik, karmafl›k ve çeflitlilik gösteren kurumsal çevreyi aç›klamak için
iki temel yönetim paradigmas› genel kabul görmüfltür. Bunlardan birincisi, yeni sa¤ düflüncesinin kamu yöneti-
mindeki yans›mas› olan “Yeni Kamu ‹flletmecili¤i-YK‹” (New Public Management) yaklafl›md›r. YK‹ anlay›fl›, re-
fah devleti anlay›fl› çerçevesinde geniflleyen, hantallaflan kamu bürokrasisinin daha etkin ve verimli k›l›nmas› için
özel sektör yönetim tekniklerinin kamu yönetimine uyarlanmas›n› savunmaktad›r (Brown, 2007, p.245). YK‹ yak-
lafl›m›n›n baflar›s› ayr›ca ekonomik alanda devletin kontrol alan›n azalmas›na, yani serbestleflmeye ve birçok alan-
da kamunun verdi¤i hizmetleri özel sektörden hizmet alarak gerçeklefltirmesine dayanmaktad›r. Bilgi toplumu sü-
recinde kamu yönetiminin yeniden yap›lanmas› çerçevesinde belirleyici olan di¤er bir paradigma “‹yi Yönetiflim-
‹Y” (Good Governance) olmufltur. ‹Y yaklafl›m›, kamu yönetiminin etkinli¤i ve verimlili¤i için hesap verebilir, say-
dam ve kat›l›mc› bir anlay›flla örgütlenmesini savunmaktad›r. Yani kamu örgütlenmesi hizmetlerini sunarken özel
sektör ve sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i içinde kat›l›mc›l›k esas›nda hareket edecektir (Brown, 2007, p.250).
‹Y sayesinde kamu örgütlerinin hesap verebilirlikleri ve saydaml›klar› artacak ve kamunun neden oldu¤u israf ön-
lenmifl olacakt›r. YK‹ ve ‹Y yaklafl›mlar›n›n birbirlerinin tamamlay›c›s› oldu¤u tart›fl›lmaktad›r (Christensen & La-
egreid, 2007, p.8-10; Güzelsar›, 2004, p.130).

Kamu yönetimi anlay›fl›n›n geldi¤i noktada akademik yönetim ayn› süreci yaflamaktad›r. Genel olarak Türk ka-
mu yönetimi ve özel olarak akademik yönetim alan› benzer bir dönüflümden geçmektedir (bkz. YÖK, 2007, p.14-
19). Özellikle Bologna Süreci ile temelleri at›lan “Avrupa Yüksekö¤retim Alan›”n›n örgütlenmesinde yönetiflim
yaklafl›m›n›n belirleyicili¤i ve bunun Türkiye’ye yans›mas› görülmektedir. ‹flte bu ortamda “Ö¤renci Konseyleri”
akademik yönetim alan›na dahil olmufltur. Üniversitenin temel unsuru olan ö¤renciler bir paydafl topluluk olarak
görülmüfl ve yönetime kat›lmalar›na imkân tan›nm›flt›r. Bu çal›flmada, 2002 y›l›ndan beri çal›flmalar›n› sürdüren,
2005 y›l›nda kurumsal temelleri geniflletilen ve sa¤lamlaflt›r›lan ö¤renci konseyleri yönetiflim yaklafl›m› ve kat›l›m
konular› çerçevesinde tart›fl›lm›flt›r. Uygulamaya iliflkin daha gerçekçi ve ayr›nt›l› de¤erlendirmeler yapmak için
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kazan›lan deneyim farkl› unsurlar ile de¤erlendirilmifltir. Ya-
flan›lan deneyim,[1] yap›lan toplant›lar ve görüflmeler sonucunda ö¤renci temsilci¤ini ve ö¤renci konseyi kurumu-
nu etkinlefltirmek için öneriler sunulmufltur.

Yönetiflim
Yönetim yaklafl›m›ndaki de¤iflimi etimolojik aç›dan da görmek mümkündür. Yönetim kelimesinin merkeziyet-

çi, hiyerarflik, geleneksel ve bürokratik tan›m›ndan farkl› olarak; ço¤ulcu, etkileflime dayal›, paylafl›m› esas alan ve
yatay iliflkilere vurgu yapan “yönetiflim” kelimesi genel olarak kullan›lmaktad›r (Martinsen, 2008, p.9). Tarihsel
kökenine bak›ld›¤›nda, yönetiflim kavram›n›n ‹ngilizce karfl›l›¤› olan “governance” kelimesi Yunanca bir kelime olan
“kubernan” fiilinden gelmektedir. Bu kelime Yunanca’da “dümen tutmak, k›lavuzluk yapmak” anlamlar›na gelmek-
tedir (bkz. Gündo¤an, 2010, p.15-16). Güler’e (2010, p.314) göre, yönetiflim kelimesi “yönetim” ve “iletiflim” ke-
limelerinin (yönet+iflim) birlefltirilmesinden türetilmifltir. Kelefl (2010, p.69-70) ise, Türkçe’de böyle bir fiil kökü-

[1] Ö¤retim üyeli¤i ve yöneticilik yapt›¤›m›z birimlere yeni kay›t olan ö¤rencilerden, yoksul olanlar›n bir k›sm›n›n  ö¤rencilere sunulan sosyal yard›m ve hizmetler-
den hiç haberdar olmad›klar›na,, kurumlara baflvurmad›klar› için  yurt ve burs olanaklar›ndan yararlanamad›klar›na tan›k olmaktay›z. Söz konusu ö¤rencilerden
bir k›sm› ekonomik durumlar› nedeniyle kay›t yapt›rmaktan vazgeçme e¤ilimindedirler. Taraf›m›zca ö¤rencilere gerekli bilgilendirme yap›ld›¤›nda, ö¤rencilerin
söz konusu kurumlara baflvurmalar› sa¤lanmaktad›r.  Böylelikle ö¤renciler kay›t yapt›rmamaktan ya da kay›tlar›n› sildirmekten vazgeçmektedirler.  
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nün (yönetiflmek) olmad›¤›n› belirterek yönetiflim yaklafl›m›na elefltirel bir bak›fl sunmufltur. Yönetiflim kavram›
yayg›n bir flekilde kamu yönetimi için kullan›lmas›na karfl›n kavram›n anlam› aç›k de¤ildir. Mevcut kullan›mda yö-
netim kavram› devlet merkezli bir içeri¤e sahipken, yönetiflim kavram› ile çoklu bir yap› ve eflitleraras› bir iliflkiye
vurgu vard›r (Coflkun, 2008, p.68).

Yönetiflim yaklafl›m›n›n en temel ilkesi “kat›l›mc›l›k” olmakla birlikte, bu ilkeyi tamamlayan ve yönetiflime ger-
çek anlam›n› katan birçok ilke vard›r: “Eflitlik, kat›l›mc›l›k, fleffafl›k, etkinlik, etkililik, hesap verebilirlik, hukuka
ba¤l›l›k, sürdürülebilirlik”. Yönetiflim anlay›fl›n›n fark›n› ortaya koymas›nda ve baflar›l› sonuçlar almas›nda yukar›-
daki tüm ilkelerin pay› vard›r. Bundan dolay› yönetim süreçlerinde sadece aktörlerin say›s›n›n artt›r›lmas› yöneti-
flim ortam›n›n yarat›lmas› anlam›na gelmez ve belirtilen amaçlara ulaflmaya yaramaz (Mucuk & Uysal, 2010,
p.350-351).

Yönetiflim yaklafl›m› ile ilgili zengin bir tart›flma ortam› oluflmufltur. Genel olarak bak›ld›¤›nda yönetiflim yak-
lafl›m›n›n ortak özellikleri flöyle s›ralanabilir (Bovaird & Löffler, 2002, p.16- 17; Peters & Pierre, 1998, p.225-227):

i. Kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplumdan aktörlere de dan›flarak ço¤ulcu bir karar alma yap›s›n› ka-
bul eder. Böylece politikalar›n oluflturulmas›nda ve uygulanmas›nda yarat›c› olunulacakt›r.

ii. Kamu mal ve hizmetlerinin üretimi ve sunumu tamamen piyasa mekanizmas›na b›rak›lmam›flt›r. Kamu yö-
netimi bir eflgüdümleyici olarak, sahip oldu¤u bürokrasi ile di¤er paydafllar aras›ndad›r.

iii. Devlet yönetiflim ortam›nda etkindir. Sadece müdahaleci rolü azalt›lm›fl, düzenleme yapma ve etkileme rol-
leri artm›flt›r.

iv. Yönetiflim esnek bir yap›lanmaya, iliflkilere ve düzenlemere dayanmaktad›r.
v. Yönetiflim yaklafl›m›nda süreç ve süreç içerisindeki iliflkiler daha önemlidir. ‹liflkilerin sürdürülebilir olma-

s› fleffafl›k, bütünlük ve dürüstlük ilkelerine dayan›r.
vi. Yönetiflim ortam›nda eflitleraras› bir düzen vard›r. Belirlenen politikalar, al›nana kararlar ve uygulamalar

tüm paydafllar›n yarar›nad›r.
Yönetiflim siyasal-yönetsel sistemler için de¤erlendirildi¤inde karar alma mekanizmas›ndaki aktörler flu flekil-

de görülür (Löffler, 2003, p.170): “Vatandafllar (bireyler); yasal veya yasal olmayan toplumsal örgütler; yard›m ku-
rulufllar› veya sivil toplum kurulufllar› gibi kar amac› gütmeyen kurulufllar; ifl dünyas›; devletin atanm›fl veya seçil-
mifl, ulusal veya uluslararas›, farkl› düzeydeki kamu örgütleri; medya; seçilmifl siyasetçiler”.

Genel olarak kamu sektörünün geçirdi¤i dönüflümlerin benzerini akademik yönetim alan›nda görmek müm-
kündür. Üniversitler çevrelerindeki özel sektör kurulufllar›, sivil toplum kurulufllar› vd. kurum ve kurulufllar ile
önemli projeler gerçeklefltirmektedir. Üniversitelerin özel sektör ve üçüncü sektör kurulufllar› ile birlikte çal›flma-
s› iki biçimde olmaktad›r. Birinci olarak, özellefltirme süreciyle üniversiteler baz› alanlarda (ulafl›m, yemekhane,
yurtlar, kantin, güvenlik, vb.) özel sektörden hizmet almaya bafllam›flt›r. ‹kinci olarak ise, kurduklar› kamu-özel ifl-
birlikleri ile veya sa¤lad›klar› kolayl›klar ile üniversite içerisinde projeler gelifltirmektedirler. Tekno-kent giriflim-
leri (Ör: Hacettepe Üniversitesi Teknokent), sektöre yönelik programlar (Ör: HÜ Otomotiv Mühendisli¤i Bölü-
mü), sivil toplum kurulufllar› ile birlikte sosyal duyarl›l›k projeleri (Ör: yeflillendirme çal›flmalar›, sosyal hizmet
projeleri) gelifltirme ikinci yönteme örnek gösterilebilir. Bunlar›n yan› s›ra üniversiteler ça¤dafl yönetim yaklafl›m-
lar›n› kendi içyap›s›n›n iflleyifline uyarlamaya bafllam›flt›r. Üniversiteler stratejik yönetim, performans yönetimi ve
bütçelemesi, toplam kalite yönetimi, insan kaynaklar› yönetimi ve yönetim bilgi sistemlerini uygulamaya sokmufl-
tur. ‹flte bu süreçte yönetiflim yaklafl›m›n›n etkisiyle, etkin, etkili, fleffaf, hesap verebilir, kat›l›mc›, adil ve sorumlu
bir yönetime geçme çal›flmalar› bafllam›flt›r. Ö¤renci konseyleri gelinen sürecin bir ürünüdür ve yaflan›lan dene-
yim de¤erlendirmeyi gerektirmektedir.   

Yüksekö¤retimde Kat›l›m ve Ö¤renci Örgütlenmesi
Yüksekö¤retimde ö¤rencilerin karar verme sürecine kat›l›m› uzun bir geçmifle sahiptir. Ö¤renci kat›l›m› he-

men hemen yüksekö¤retimin bafllang›c›na ve Bologna’daki ö¤renci topluluklar›na dayan›r (Love & Miller, 2003
v.b.). Kurumsal anlamda ö¤rencilerin akademik yönetim alan›nda yönetiflime kat›l›m› afla¤› yukar› 50 y›ll›k akade-
mik özgürlük hareketi taraf›ndan biçimlendirilmifltir. Bologna Süreci, geliflmelerin kurumsallaflt›¤›, resmi olarak
yap›lar›n düzenlendi¤i ve ö¤renci kat›l›m› girifliminin geliflti¤i eflik noktas›d›r. Miles, Miller & Nadler’e (2008 v.b.)
göre, 1960 ve 1970’li y›llarda ö¤renciler yüksekö¤retimdeki karar vermede gerçekten etkiliydi. Bu durum sonraki
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zamanlarda formalize edilerek baz› konulara indirgenmifltir. Yüksekö¤retimin bir çeflit giriflim alan› olarak görül-
meye bafllamas›yla ö¤rencilerin gücü-yetkileri azalm›flt›r (Love & Miller, 2003 v.b.). Asl›nda kurumsal karar ver-
meye ö¤renci kat›l›m› zay›flat›lm›fl ve sadece ö¤renci aktivitelerini gözetmeye indirgenmifltir. Böylece, motivasyo-
nu düflük çok az say›daki ö¤renci kat›l›ma yönelmifl ve self-servis aktiviteler artm›flt›r.   

Ö¤renciler akademik yönetiflim alan›nda farkl› pozisyonlara oturtulabilir ya da kendileri pozisyon bulabilir.
Örne¤in, “müflteri, partner, paydafl, akademik unsur ve/veya yönetsel aktör” olarak ö¤rencileri görmek mümkün-
dür. Elde edilen veya tan›nan meflru pozisyon temsil rolünü biçimlendirmektedir. Bu rol yönetim ile ö¤renciler
aras›ndaki diyalogun unsurlar›n› etkilemektedir. Ö¤renciler sahip olduklar› rollere göre yönetimden “hesapvere-
bilirlik, fleffafl›k, hizmet tatmini, uygun akademik çevre, yeterli fiziksel donan›m vb.” beklentileri olabilmektedir.
Ö¤renci kat›l›m› için ileri sürülen argümanlar çeflitlilik göstermektedir: “Demokrasi-vatandafll›k, ö¤renme ve ka-
t›l›m, karar vermeye kat›l›m deneyimi, demokratik yaflam› sürdürme, kampüste yönetiflim unsuru olma” fleklinde-
dir (Miles, Miller & Nadler, 2008 v.b.). Bu durum ö¤rencilerin haklar›na ve ödevlerine göre çeflitlenmektedir. Ör-
ne¤in, özellefltirme sürecinde piyasa merkezli e¤ilim ö¤renci-üniversite iliflkisine “tüketici haklar›” boyutunu kat-
m›flt›r (Lizzio & Wilson, 2009, p.69-70). Bahsedilen nedenler ile konu çok yönlü de¤erlendirilmelidir.

Ö¤rencilerin kurumsal yönetiflime dahil edilmesi iki rasyonel nedene dayan›r: Birincisi, kendilerini ilgilendi-
ren ortam›n sürdürülmesine kat›lma hakk›d›r. ‹kincisi, ö¤rencilerin kat›l›m› ile ö¤renme-geliflme aras›nda pozitif
korelasyon vard›r. Ö¤rencilerin derslerde ald›klar› e¤itimden daha fazlas›n› bu süreçlerde kazan›rlar. Kiflisel gelifl-
me, baflar› ve sosyal-kültürel geliflme olumlu d›flsall›klard›r. Özellikle lisansüstü ö¤rencilerin entellektüel derinlik
kazanmalar› için yönetiflim sürecine etkin kat›l›m önemlidir (Love & Miller, 2003 v.b.). Bunlar›n yan› s›ra yöne-
tiflime ö¤renci kat›l›m› kurumun yaflam›n› devam ettirme için önemli bir elemand›r. Ö¤rencilerin demokrasi, tem-
sil deneyimi kazanmalar›n›n ve sorumluluk üstlenmelerinin yan› s›ra; yöneticiler yönetiflim ile farkl› aç›lardan dü-
flünme ve en lokal düzeyde karar alma imkan› yakalam›fl olur (Miller & Miles, 2008, p.38-39).      

Bilgi toplumu[2] sürecinde oluflan yönetiflim ortam›nda ihtiyaçlara etkin ve etkili bir flekilde cevap verebilmek
için üniversitelerin daha proaktif bir yaklafl›m sergilemesi gerekmektedir. Yüksekö¤retimde ö¤renci kat›l›m›n›n
süreci ve sonuçlar› iyi anlafl›l›rsa, bu potansiyel de¤erin sundu¤u avantajlardan mikro düzeyde ö¤rencilerin sosyal-
kültürel gelifliminde ve makro düzeyde ülkenin demokrasi olgunlaflmas›nda yararlan›labilir. Ayr›ca ö¤renci kat›l›-
m› yönetimde uzlafl› kültürünü gelifltirir (Miller & Miles, 2008, p.36) ve yöneticilere karfl› “kontrol ve denge sis-
temi” sa¤lar (Love & Miller, 2003 v.b.). Yaflanan dönüflüm sürecinde üniversitelerin evrensel geliflmelere ayak uy-
durmas› için ö¤renci liderlerinin ve ö¤renci temsilcilerinin deste¤i ve geliflimi sa¤lanmal›d›r. Ö¤rencilerin kat›m›-
n› kolaylaflt›rma komisyonlarda, e¤itim program› oluflturmada, üniversite kurullar›nda çeflitli biçimlerde sa¤lana-
bilir. Her ne kadar ö¤rencilerin yönetiflime kat›l›m›na ilgi olsa da, s›n›rland›r›c› eylemler ve karfl›t tutumlar vard›r
(Lizzio & Wilson, 2009, p.69-70). Kurumsal yönetiflime ö¤renci kat›l›m› parçal› bir hale gelmifl ve ö¤renciler bü-
tünsel yap›n›n ciddi olmayan parças› durumuna gerilemifltir. Ö¤renci kat›l›m› temel bir unsur olarak de¤il, prose-
dürel bir girdi olarak görülmektedir (Miller & Miles, 2008, p.39). Otoriteyi paylaflman›n, yetki devrinin, aç›k bir
yönetim süreci izlemenin ve hesap verebilir olman›n avantajlar› olsa da, günümüz yüksekö¤retiminin artan dere-
cede yönetiflim olanaklar›-f›rsatlar› ile ilgili olmad›¤› görülmektedir. Karfl›lafl›lan tabloda karar verme süreçlerin-
de yararlan›lamayan bir ö¤renci yönetiflimi vard›r (Miles, Miller & Nadler, 2008 v.b.).  

Yönetiflim yaklafl›m› do¤rultusunda kat›l›ma imkan veren uygulamalar›n yönetim süreçlerine dahil edilmesi tek
bafl›na yeterli de¤ildir. Otorite devrine ve karar verme sürecinde etkin kat›l›ma önemli derecede direnç vard›r. Bu
sorun ö¤renci kat›l›m› konusunun da ötesindedir (Miles, Miller & Nadler, 2008 v.b.). Politika belirleme, karar al-
ma ve uygulama sürecinde yönetiflim ortam›n›n tüm paydafllar›n›n yer almas› ilgili toplulu¤un kültürel yönleri ile
yak›ndan alakal›d›r. Bir akademik toplulu¤un kültürel yönleri yüksekö¤retimde ö¤renci kat›l›m›n›n kalitesini bi-
çimlendirir. Günümüzde her ne kadar ö¤renci haklar›n›n korunmas› çabalar› olsa da, yönetimin hiyerarflik yap›s›
personel öncelikli hareket eder ve ö¤renci düflüncelerinin marjinalize olmas›na yol açabilir. ‹zlenen politikalar ö¤-
renci merkezli olabilir ancak uygulama ö¤renciyi yönetme e¤ilimindedir (Lizzio & Wilson, 2009, p.71). Ö¤renci
konseylerinin etkin bir flekilde ö¤rencinin yönetime kat›l›m›n› sa¤lamas› için tüm düzeylerde temsilcilik kurumu-
na özen gösterilmelidir. Kat›l›m-temsil mekanizmas›n›n etkinli¤i için farkl› dinamikler vard›r: “Ö¤rencinin moti-

[2] Bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler yönetiflim modellerini teknik aç›dan desteklemektedir. Facebook, Twitter vb. ‹nternet a¤lar› ile veri paylafl›m› ve
iletiflim etkin, h›zl› ve etkili hale gelmifltir. Ö¤renci topluluklar›, ö¤renci temsilcileri ve ö¤renci liderleri yeni teknoloji imkanlar›n› kullanarak yönetiflime süreç-
lerine kat›l›m› kolaylaflt›rmaktad›r. ‹nternet üzerindeki sosyal paylafl›m a¤lar›n› kullananlar içerisinde üniversite ö¤rencilerinin say›s›n›n fazla olmas›, üniversite ile
ö¤renci aras›nda kurulacak “on line” köprüye f›rsat sunmaktad›r (Heiberger & Harper, 2008, p.32-33).
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vasyonu, kuruma ba¤l›l›k, kurumsal kültür, sosyalizasyon, rol alg›lamas›, faydal›l›k duyumu, ö¤renci topluluklar›
ile iliflkiler, öncelik alanlar› ve örgütsel ö¤renme-deneyim” (Lizzio & Wilson, 2009, p.72-73; Love & Miller,
2003). Say›lan dinamiklerin her birinin farkl› unsurlar etraf›nda etki alan›n de¤iflti¤i ve kat›l›m ile pozitif veya ne-
gatif bir korelasyona sahip oldu¤u söylenebilir.

Geliflmifl ülkelerde birçok üniversite yönetiflim uygulamalar› güçlenmektedir; ancak bu durum s›n›rl› alanlarda
söz konusudur. “Harç paylar›n›n belirlenmesi ve da¤›t›m›, ö¤renci örgütlerinin düzenlenmesi, sosyal ve kültürel
aktiviteler vb.” konularda ö¤rencilere yetki alan› tan›nmaktad›r. Çok az say›daki üniversitede ö¤renciler do¤rudan
kurumsal de¤iflim ve vizyona etkide bulunabilmektedir. Ö¤renciler için s›n›rl›, temsili ve prosedürel bir yönetiflim
alan› öngörülmüfltür. Üniversite yöneticileri yönetiflim anlay›fl›n›n esaslar›na ve süreçlerine çok az de¤er vermek-
tedir. Piyasa ekonomisi ve özellefltirme anlay›fl›n›n bask›nl›¤›, “yüksekö¤retimi daha etkin ve performans› yüksek
bir konuma yükseltme” amac›yla, üniversiteyi özünden uzaklaflt›rmaktad›r (Miles, Miller & Nadler, 2008 v.b.).
Üniversiteleri bir iflletme ve ö¤rencileri “müflteri” olarak gören anlay›fl üniversitenin anlam›n›, özgürlü¤ünü ve
sosyal-siyasal rolünü afl›nd›rmakta ve yabanc›laflmay› getirmektedir (Nalbanto¤lu, 2003 v.b.). Kariyer yönlendir-
meye yüklenen de¤er, diploma almak ve ifl hayat›na at›lmak üzere kurulmufl ilgi, sosyal sorunlara ilgisizlik ve e¤i-
timdeki afl›r› kontrol ö¤renci kat›l›m›n› azaltm›flt›r (Love & Miller, 2003 v.b.). Colby’e (2008, p.4) göre, 1940’l›
y›llar›n lise mezunlar›n›n siyasal ilgisi günümüz üniversite mezunlar›ndan daha fazlayd›.[3] Sosyal duyarl›l›¤›n art-
t›r›lmas›, siyasal bilgi, ilgi ve kat›l›m›n düzeyinin yükseltilmesi için iyi bir liberal e¤itime ihtiyaç vard›r. E¤itim en-
tellektüel kapasiteyi artt›rmay› hedeflemeli ve temel unsuru “insanlar›n yaflad›¤› ve çal›flt›¤› siyasal çevreyi anlama-
s›” olmal›d›r (Colby, 2008, p.8). 

Lizzio & Wilson’›n (2009, p.81-82), ö¤renci temsilcilik kurumunun yönetiflim sürecine katk›lar›n› geniflletmek
için önerileri vard›r: “i. Yönetiflime kat›l›m›n sa¤lanmas› için rol tan›mlamas› çal›flmalar› yap›lmal›; ii. E¤itici ha-
z›rl›k programlar›, yap›sal destek, a¤ yap›s› modelleri sunularak etkililik, tatmin ve ilgi sa¤lanmal›; iii. Bölüm bafl-
kanlar› güvene dayal› bir ifl iliflkisi kurmal› ve ö¤renciler güçlendirilmelidir; iv. Rol belirsizli¤i vb. sorunlardan kur-
tulmak için yönetiflim felsefesi ve stratejisinin üniversitenin tüm unsurlar›nca paylafl›lmas› gerekir.” Bunlara ek ola-
rak, Miles, Miller & Nadler (2008 v.b.) ö¤renci örgütlerinin yap›s›na, organlar›n›n iflleyifline ve ö¤renci liderleri-
nin karakteristiklerine için de¤erlernirmeler yapm›flt›r: “i. Ö¤renci yönetiflim olanaklar› için ö¤renciler kat›l›m f›r-
sat›n› kullanmal›d›r. ii. Ö¤renci konseyi organlar› titizlikle eylemlerini, amaçlar›n› ve misyonlar›n› çal›flmal› ve ta-
n›mlamal›d›r. iii. Ö¤renci örgütleri artan oranda ticarileflen-flirketleflen üniversite ile uyuflmak için yol bulmal›d›r.
iv. Ö¤renci liderleri genifl tabana dayal› ve her gruba eflit mesafede olmal›d›r. v. Ö¤renci örgütlenmesi için parla-
menter bir yap› benimsenmelidir. Oluflacak meclis farkl› ç›karlar› ve ihtiyaçlar› yans›tmal›d›r.”. 

Tüm yüksekö¤retim kurumlar›n›n politika belirleme, karar verme ve uygulama süreçlerini yönetmek için tek
bir model ve yap›lar s›n›fland›rmas› yoktur. Kurumlar farkl› stratejiler kullanarak, farkl› elemanlardan ve süreçler-
den yararlanarak, farkl› ihtiyaçlara farkl› zamanlarda cevap aramaktad›r. Bunun için aç›k iletiflim ve uzlaflmaya, iç
yönetiflim süreçlerine, rollerin aç›kl›¤›na ve paydafllarla ifl görmeye ihtiyaç vard›r (Miller & Miles, 2008, p.42-43).
Yap›lan de¤erlendirmeler ve öneriler uygulamaya yans›t›l›rsa ö¤renci konseyi tarihsel olarak önemli bir f›rsat sun-
maktad›r. Ö¤renciler kendilerine tan›nan yasal gücün sundu¤u avantajlar› tam olarak kullanm›fl de¤illerdir. Bu du-
rumda demokratik deneyime gereken de¤eri vermek için yol bulmada bölüm, fakülte ve üniversite yönetimi ö¤-
rencilere kolayl›k sa¤lamal›d›rlar. Kat›l›mc›, etkin, fleffaf, hesaverebilir, sorumlu, demokratik ve adil iflleyen bir ö¤-
renci konseyi yüksekö¤retimin gelece¤ini etkileme imkân› sunmaktad›r. 

Örnek Olay ‹ncelemesi: “Hacettepe Üniversitesi Örne¤i”
Bologna Süreci ile Türkiye’de ö¤renci konseyleri yüksekö¤retimin bir parças› haline gelmifltir. Haziran 1999

tarihinde 29 Avrupa ülkesi Bologna Bildirgesi ile Avrupa Yüksekö¤retim Alan›’n›n oluflturulmas› için ilk ad›m› at-
m›flt›r. May›s 2001 tarihinde Prag’da Türkiye’nin de kat›l›m›yla “Avrupa Yüksekö¤retim Alan›’na Do¤ru” bafll›k-
l› ortak bildiri ile ö¤rencilerin bu süreçte etkin kat›l›m›n›n sa¤lanmas› hedefi benimsenmifltir (YÖK, 2007, p.30).
Akademik özgürlü¤ü iyilefltirme, üniversiteleri yeniden yap›land›rma, bilgi tabanl› ve rekabet edebilir bir ekono-
miyle üniversiteleri uyumlaflt›rma sürecinde önem verilen yönetiflim yaklafl›m›nda ö¤renci konseylerinin karar ver-
me sürecine kat›l›mlar› beklenmifltir. Böylece 2002 y›l›ndan itibaren Türk yüksekö¤retim sisteminde ö¤renci kon-

[3] Türkiye için de benzer bulgulara rastlanmaktad›r. Üniversite ö¤rencilerinin seçimlere kat›l›m› di¤er seçmenlerin genel kat›l›m›ndan ve genç nüfusun kat›l›m›ndan
düflüktür. Bu sonucun bir çok sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal ve mekânsal sebepleri vard›r (Özyurt, 2010, p.315-317). 
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seyleri kurulmaya bafllam›flt›r. T.C. Yüksekö¤retim Kurumu’nun haz›rlad›¤›, 20.09.2005 tarihli ve 25942 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan “Yüksekö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Konseyleri ve Yüksekö¤retim Kurumlar› Ulu-
sal Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤i” ile üniversitelerde ö¤renci konseyi kurulmas› hükme ba¤lanm›flt›r. Her üniver-
sitede faaliyet gösteren bir ö¤renci konseyi vard›r ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren Ulusal Ö¤renci Konseyi var-
d›r.

Üniversite içerisindeki ö¤renci konseyi yap›lanmas› üniversitenin hiyerarflik yap›s›na uygun bir biçimde düzen-
lenmifltir. Buna göre Ö¤renci Konseyi Organlar›, "Bölüm/Program/Anabilim Dal›/Anasanat Dal› Ö¤renci Tem-
silcisi, Bölüm/Program/Anabilim Dal›/Anasanat Dal› Ö¤renci Temsilcileri Kurulu; Fakülte/Yüksekokul/Konser-
vatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Ö¤renci Temsilcisi; Ö¤renci Konseyi Genel Kurulu; Ö¤renci Konseyi Ku-
rultay› Divan Kurulu; Ö¤renci Konseyi Yönetim Kurulu, Ö¤renci Konseyi Denetleme Kurulu ve Ö¤renci Kon-
seyi Baflkan›’ndan oluflur (md. 8). Ö¤renci konseyinin organlar›n›n oluflumuna bak›ld›¤›nda dolayl› bir seçim sis-
teminin iflletildi¤i görülür. Yönetmeli¤e göre, genel olarak ö¤renci temsilcilerinin temsil, bilgilendirme, sorun-çö-
züm aktarma, kat›lma ve diyalog gelifltirme görevleri vard›r. Ö¤renci Konseyi Yönetim Kurulu’nun ise, “ö¤renci
sorunlar›n› belirlemek, görüfl ve düflüncelerini belirlemek ve iletmek; sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤i yaparak,
toplumsal duyarl›l›k projeleri gelifltirmek ve bu projelere kat›l›m› teflvik etmek; ulusal ve uluslararas› e¤itim ve
gençlik programlar›na ö¤renci kat›l›m›na yönelik çal›flmalar yapmak; ulusal ve uluslararas› ö¤renci birlikleri ve or-
ganizasyonlar› ile iliflkileri gelifltirmek; yemek, ulafl›m, bar›nma, kafeterya, kulüp, burs, e¤itim, sanat, kültür ve spor
alanlar›nda çal›flma gruplar› oluflturmak ve bunlar›n ifllerli¤ini sa¤lamak” vb. görevleri (md. 20) vard›r. Ö¤renci
Konseyi Baflkan›’n›n, “temsil, yürütme, bilgilendirme ve duyurma, faaliyet raporu haz›rlama, ö¤renciler ile ilgili
konular›n görüflülmesi s›ras›nda ilgili yüksekö¤retim kurumunun senato ve yönetim kurulu toplant›lar›na kat›l-
mak” gibi (md. 24) temel görevleri vard›r.

Buradaki önemli hususlar, ö¤renci konseyi yönetim kurulu ve baflkan›n›n ilgili yüksekö¤retim kurumunun yö-
netim organlar›nda karar verme sürecine kat›labilmesi; sivil toplum kurulufllar› ile iflbirli¤ine giriflebilmesi; ulu-
sal/uluslararas› ö¤renci birlikleri ve organizasyonlar› ile iflbirli¤ini gelifltirebilmesi ve ulusal/uluslararas› düzeyler-
de ö¤rencilerin e¤itim ve gençlik programlar›na kat›labilmesine yard›mc› olmas› konular›d›r. Ancak, yönetmelik-
te düzenlendi¤i üzere ö¤renci temsilcilerinin üniversitelerdeki karar organlar›nda, ö¤renciler ile ilgili konularda
dahi, belirleyici yetkisi yoktur. Mevcut sistemde genel olarak do¤rudan bir kat›l›m mekanizmas›n›n ö¤renci tem-
silcisi seçimlerinde ve ö¤renci konseyi organlar›n›n oluflturulmas›nda kullan›lamamas› ve üniversite karar organ-
lar›nda ö¤renci temsilcilerinin belirleyicili¤inin olmamas› en büyük eksikliktir. Gul’un (2010 v.b.) yapt›¤› kapsam-
l› çal›mada da görülmektedirki, ö¤renci konseyi organlar›n›n ve ö¤renci temsilcilerinin ilgili yüksekö¤retim ku-
rumlar›nda “ders içeri¤i ve ders program› oluflturulmas›nda; akademik y›l ve takvimin oluflmas›nda; sosyal ve kül-
türel aktivitelerin gerçeklefltirilmesinde; sivil toplum kurulufllar› ile iliflkiler kurmakta; fiziksel altyap›n›n gelifltiril-
mesinde; ulafl›m, yurtlar, kafeterya, yemekhane ve kantin gibi alanlarda belirleyicili¤i zay›ft›r”.[4] Olumlu geliflme
ö¤renci konseyi organlar›n›n oluflumunda ö¤renci kat›l›m›n›n olmas›, özgürce gerçekleflen seçimlerin yürütülme-
si ve ilgili komisyonlarda yeterli ilginin olmas›nda görülmektedir (Gul, 2010 v.b.).             

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) genel olarak önlisans, lisans ve lisansüstü ö¤rencilerinin yönetime kat›l›m›n› il-
gili yönetmelik çerçevesinde “Hacettepe Üniversitesi Ö¤renci Konseyi” arac›l›¤›yla sa¤lamaktad›r. Özellikle 2006
y›l›ndan itibaren HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde de aktif olarak çal›flmaya bafllayan ö¤renci temsilcili¤i
kurumu yasal düzenlemelerin üzerine yükledi¤i görevleri yerine getirmek üzere, Enstitü Yönetiminin sa¤lad›¤› ka-
t›l›mc› ortamda, bir dizi çal›flma yapm›flt›r. Bu çal›flmalar›n en önemlisi her y›l Kas›m ay› içerisinde yap›lan HÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö¤renci Temsilcisi seçimidir.[5] Bu seçime kat›l›m amac›yla HÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü bünyesinde faaliyet gösteren 42 Anabilim/Anasanat Dal›’na Enstitü Sekreterli¤i taraf›ndan davetiyeler gön-
derilmifltir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde her anasanat/anabilim dal›n› temsilen birer ö¤rencinin davet edil-
di¤i bu toplant›ya 26 ö¤renci temsilcisi kat›lm›flt›r.

Anabilim/Anasanat dal› ö¤renci temsicileri ile y›l içerisinde enstitü yönetiminin kat›l›m›yla bir dizi toplant› dü-
zenlenmifltir. Ayr›ca ‹nternet ortam›nda oluflturulan imkanlarla sürekli iletiflim sa¤lanarak ö¤renci temsilcilerinin
yönetime kat›l›m› sa¤lanmak istenmifltir. Yap›lan toplant›lar ve ‹nternet üzerinden ö¤renciler ile gerçeklefltirilen

[4] Yönetimde kat›l›ma izin vermeme sadece akdemik yönetim alan›nda de¤il, genel olarak Türk kamu yönetiminde yaflanan bir sorundur. Kat› merkeziyetçi yap›,
kat›l›mc› olmayan yönetim gelene¤i, sivil toplum kurulufllar›n›n önemsenmemesi vb. geleneksel bürokratik tutumlar yönetiflimin önündeki temel engellerdir
(Y›ld›r›m, 2004, p.315-316). 

[5] 2010 y›l›nda ilgili yönetmelikte yap›lan de¤ifliklik ile ö¤renci temsilcisi 2 y›l için seçilmektedir (md.13/d). 
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görüflmeler sonucunda “Akademik ‹flleyifl ve Akademik Dan›flmanl›k” konular›ndaki önemli sorun alanlar› ve so-
runlar saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ö¤renci temsilcileri ve ö¤rencilerle kurulan etkileflime dayal› iletiflim sonucunda
tespit edilen sorun alanlar› on (10) bafll›k alt›nda toplanm›flt›r. Bunlardan en önemlisi “kat›l›m” konusudur. Afla¤›-
da s›ras›yla sorun alanlar› ve sorunlar sunulmufltur.

Bulgular, De¤erlendirme ve Öneriler
Yönetime Kat›l›m

HÜ SBE bünyesinde faaliyet gösteren 42 Anabilim/Anasanat Dal› vard›r. 2006 y›l›ndan itibaren her y›l e¤itim
ve ö¤retim y›l›n›n bafl›nda Enstitü Sekreterli¤i taraf›ndan anabilim/anasanat dallar›na gönderilen yaz›da anabi-
lim/anasanat dal› ö¤renci temsilcisi seçiminin yap›lmas› ve seçilen ö¤renci temsilcisinin enstitü ö¤renci temsilcisi-
ni seçmek üzere ilk toplant›ya daveti bildirilmektedir. Ancak bu konuda her y›l iki sorunla karfl›lafl›lmaktad›r: Bi-
rincisi, anabilim/anasanat dallar›nda yap›lan seçimler zaman›nda ve yönetmeli¤e uygun yap›lmamaktad›r. ‹kincisi
ise, seçim yap›lan anabilim/anasant dallar›ndan kat›l›m s›n›rl› olmaktad›r. Örne¤in, 2009 – 2010 E¤itim-Ö¤retim
Y›l› bafl›ndaki toplant›ya 26 ö¤renci temsilcisi kat›lm›flt›r. Birçok anabilim/anasanat dal›nda ö¤renci temsilcili¤i se-
çiminin ciddi ve demokratik usul ve esaslara göre yap›lmad›¤› bilinmektedir. Ö¤renci temsilcili¤i seçimlerinin za-
man›nda ve yönetmeli¤e göre yap›lmas› durumunda kat›l›m›n da istenilen düzeye gelece¤i düflünülmektedir.

2005 tarihli ve 25942 say›l› Yüksekö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Konseyleri ve Yüksekö¤retim Kurumlar› Ulu-
sal Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤i’nin 10. maddesinin h f›kras›na göre anabilim/anasanat dal› toplant›lar›na ö¤ren-
ci temsilcisinin; 14. Maddenin g f›kras›na göre ise enstitü ö¤renci temsilcisinin enstitünün yönetim kurulu ve aka-
demik kurul toplant›lar›na kat›lmas› düzenlenmifltir. Enstitü yönetiminin sergilede¤i kat›l›mc› yaklafl›m ile yöne-
tim kuruluna ve akademik kurul toplant›lar›na enstitü ö¤renci temsilcisi kat›lmaktad›r ve tüm konular ile ilgili ola-
rak fikrine baflvurulmaktad›r. Ancak az say›da anabilim/anasanat dal›nda bu uygulama gerçeklefltirilmektedir. Ana-
bilim/anasanat dallar›nda bu konuda tutucu bir tav›r vard›r ve “ö¤renciler ile ilgili konular”da dahi ö¤renci tem-
silcisinin düflünceleri al›nmamaktad›r. Bu durum kat›l›m›n ve ö¤renci temsilcili¤i mekanizmas›n›n gelifliminin
önündeki önemli bir engeldir.

Genel olarak uygulamada ö¤renci temsilcileri ve ö¤renci konseyi organlar›n›n bölüm/program/anabilim da-
l›/anasanat dal›, fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/enstitü, üniversite yönetim kurulu ve se-
nato gibi akademik kurullarda etkisinin çok zay›f oldu¤u görülmektedir. Bu eksikli¤in giderilmesi, yönetiflim sü-
recinin etkin ifllemesi, demokratik deneyimin güçlendirilmesi ve al›nan kararlar›n uygulamas›n› kolaylaflt›rmak için
her düzeyde ve her konuda ö¤renci temsilcilerine toplant›lara ve oylamalara kat›lma hakk› tan›nmal›d›r. 

Lisans ve lisansüstü ö¤rencilerinin e¤ilimi, perspektifleri, ihtiyaçlar›, beklentileri, sorunlar› ve de¤erlendirme-
leri farkl›d›r. Türkiye’de yüksekö¤retim sisteminde lisansüstü ö¤renci temsili genel ö¤renci örgütlenmesine dahil
edilmifltir. Tüm ö¤rencilerin eflit olarak ele al›nd›¤› bir yaklafl›m hakimdir. Bu modelde lisans ö¤rencilerinin tem-
sili daha genifl ve yo¤undur. Lisans ö¤rencisi daha sosyal ve kültürel aktiviteler, somut, ekonomik ihtiyaçlar ve so-
runlar ile ilgilenirken; lisansüstü ö¤rencisi tüm stratejiler ve iliflkiler ile ilgilenmektedir. Ayr›ca ö¤rencilerin ö¤-
rencilik sürecinde karfl›laflt›¤› sorunlar farkl›l›k göstermektedir. Bu konuda aksakl›klar›n giderilmesi için farkl›l›k-
lara dikkat edilmelidir. Lisansüstü ö¤rencilerin (yüksek lisans ve doktora) üniversite yönetim kurulu ve akademik
kurulunda temsili ve kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.  

Akademik Dan›flman - Ö¤renci ‹liflkileri

Özellikle yükseklisans programlar›nda anabilim/anasanat dallar›nda tez dan›flmanlar›n›n “ö¤rencinin ilgi ala-
n›na göre, uyumlu çal›flma iliflkisi dikkate al›narak belirlenmemesi” tezin tamamlanmas›yla ilgili sorunlara yol aç-
maktad›r. Ö¤renci temsilcileri ile yap›lan görüflmelerde bu soruna s›kl›kla de¤inilmifltir.

Akademik dan›flman – ö¤renci iliflkileri sorun alan›nda ikinci sorun genellikle tezin savunma aflamas›nda orta-
ya ç›kmaktad›r. Ö¤renciler, tezin haz›rlanmas› aflamas›nda dan›flman taraf›ndan okunmamas›n›n tez savunma afla-
mas›nda sorunlara neden oldu¤unu belirtmifltir.

Üçüncü ve son olarak tez dan›flman› veya tez jüri üyelerinin akademik konularda zaman zaman kiflisellefltirme-
ler yaparak kararlar vermesi ö¤renciler aç›s›ndan büyük bir sorun olarak görülmektedir.
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Akademik Dan›flman - Akademik Dan›flman ‹liflkisi 

Do¤rudan ö¤rencinin kendi tez dan›flman› ve ilgili ö¤retim elemanlar› ile sorunlar› olabildi¤i gibi, ö¤renci ile
ilgisi olmayan konular da sorunlara yol açmaktad›r. Özellikle akademik dan›flman ile bölüm içerisindeki di¤er ö¤-
retim üyeleri aras›ndaki iliflkilerin ö¤renciye psikolojik bask› olarak yans›t›lmas› sorunlara neden olmaktad›r.

Ö¤rencinin tez çal›flmas› d›fl›ndaki faktörlerin ö¤rencinin aleyhine olacak flekilde de¤erlendirilmesi ö¤renciler-
de tez aflamas›nda kayg›lara yol açmaktad›r.

Ö¤rencinin d›fl›nda gerçekleflen bu tür s›k›nt›lar ö¤rencilere “afl›r› ifl yükü” yükleme yolu ile gösterilmektedir.

Ö¤renci - Ö¤renci ‹liflkisi

Anabilim/anasanat dallar›nda ö¤retim elemanlar›n›n, daha yak›n iliflki içerisinde olduklar› ö¤rencilerin de¤er-
lendirmelerinden hareketle, not verme sürecinde “öznel” de¤erlendirmelerde bulunabilmeleri önemli bir sorun-
dur.

Yine ö¤retim üyeleri aras›ndaki gruplaflmalar ve rekabet ö¤rencilerin tercihlerini ve birbirleriyle olan iliflkile-
rini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu durumlar›n ö¤rencinin ders seçmesinde ve tez konusunu belirlemesinde et-
kide bulundu¤u gözlenmektedir.

E¤itim Program›n›n Uygulama Durumu

Bahsedilen iliflkilere dayal› sorunlar›n yan›nda e¤itim program›n›n uygulama sürecinden kaynaklanan sorunlar
da vard›r. Bunlardan bir tanesi “Seminer”dir. Seminer bir ders de¤ildir. Seminerin uygulama kurallar›na uygun
yürütülmesi gerekir. Seminerin amac›na uygun yürütüldü¤ü gözlenmemektedir. Tez yaz›m süreci öncesinde
önemli bir deneyim kazand›rma arac› olan seminerin iyi de¤erlendirilmemesi baflar›s›z tez savunmalar›na yol aç-
maktad›r.

Ö¤rencilerden toplanan verilerden hareketle seminerin “I. Dönem verilmemesi” sorun olarak düflünülmekte-
dir. Seminerin yürütülme gereklerine uygun olarak gerçeklefltirilmesi istenmektedir. Dersin deneyimli bir hoca ta-
raf›ndan verilmesi daha yararl› olacakt›r.

Ders yükü fazla olan veya üzerinde olmas› gerekenden fazla tez ö¤rencisi olan ö¤retim elemanlar› e¤itim prog-
ram› içerisindeki dersleri gereklerine uygun nitelikte yürütmemektedir. fieffaf bir yaklafl›mla ve performans yöne-
timinin mümkün k›ld›¤› araçlar ile rasyonel bir ders/tez dan›flmanl›¤›-ö¤retim eleman› da¤›l›m› yap›lmal›d›r. Bu-
nunla birlikte seçmeli üniversiteler aras›ndaki kurumsal iliflkiler esneklefltirilerek, ö¤rencilerin baflka bir üniversi-
tenin program›ndan ders alabilmesi sa¤lanmal›d›r.

Enstitü Yönetmeli¤i, Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤i ve ‹lgili Mevzuat

Gerçeklefltirilen toplant›larda görüflülen mevzulardan, ö¤renci temsilcisine iletilen sorunlardan ve karfl›lafl›lan
deneyimlerden hareketle “ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin yönetmelik içerisindeki hak ve sorumluluklar konu-
sunda bilgi eksikli¤i oldu¤u” düflünülmektedir. Bu durum sorunlar›n yaflanmas›na, hak kay›plar›n›n oluflmas›na ve
akademik baflar›s›zl›klara neden olmaktad›r. Bu sorunun giderilmesi için ö¤rencilerin ve ö¤retim elemanlar›n›n il-
gili mevzuata ulafl›m› kolaylaflt›r›lmal›, mevzuat ile ilgili yöneticilere bilgilendirme yap›lmal› ve yönetiflim ilkeleri-
nin içsellefltirilmesi için seminerler, e¤itim programlar› ve duyurular düzenlenmelidir. 

Anabilim/Anasanat Dal›ndaki Akademik Ortam

Bilindi¤i üzere birer akademik personel olmalar›n›n yan›nda ayn› zamanda birer ö¤renci olan araflt›rma görev-
lilerinin sorunlar› da farkl› olmaktad›r. Özellikle araflt›rma görevlileri zamanlar›n› ders vermek, s›nav de¤erlendir-
meleri yapmak, dan›flmal›k, idari iflleri görmek, sekreterlik iflleri, mesai d›fl› ifllerde görevlendirilmek vb. ifllerde
harcad›¤› için akademik araflt›rmaya gerekli zaman› ay›ramad›klar›ndan yak›nmaktad›rlar.

Hem üniversite bilimsel araflt›rmalar birimi hem de çeflitli kurulufllar taraf›ndan ö¤rencilerin tez aflamas›nda
araflt›rmalar› için maddi destek olacak imkânlar sunulmaktad›r. Ancak bu imkândan s›n›rl› say›da ö¤rencinin haber-
dar oldu¤u ve faydaland›¤› görülmektedir. “Ö¤renciler s›kl›kla tezleriyle ilgili maddi destek bulma ve çal›flmalar›n›
bir proje dâhilinde yürütme konular›nda dan›flmanlar›ndan yeterli destek bulamad›klar›ndan” yak›nmaktad›rlar. 
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Araflt›rma Olanaklar›, Yurt D›fl› E¤itim ‹mkânlar›na Teflvik

Özellikle tez aflamas›na gelmifl olan araflt›rma görevlilerinin araflt›rmalar›n› yürütmeleri için esnek çal›flma or-
tam›na ihtiyaç duyduklar› belirtilmifltir. Ancak, araflt›rma görevlilerine bak›fl aç›s› “memurluk” tan›m›n›n ilerisine
geçemedi¤i için, araflt›rma görevlileri daha çok bölümde tutulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Hem araflt›rma görevlisi olan lisansüstü ö¤reciler hem de normal statüdeki ö¤rencilerin önemli bir bölümü
“akademik ilerleme ve kadro atamalar›nda kiflisel iliflkilerin kullan›lmas›n› adil rekabeti engelleyici bir sorun ola-
rak” düflünmektedirler.

Ö¤retim Üyelerinin Derslere Gösterdi¤i Özen

Özellikle yüksek lisans derslerinin içeri¤inin ve sunulma yönteminin lisans derslerinden farkl›l›k göstermeme-
si sorun olarak görülmektedir.

Yüksek lisans programlar›n›n içeri¤i beklentileri karfl›layamamaktad›r.
Ö¤rencilerin bir k›sm›n›n ö¤retim üyelerinin dersleri zaman›nda gerçeklefltirmedikleri ve ders yapmad›klar›

konusunda yak›nmalar› vard›r.

Yürütülen Derslerin Niteli¤i

Derslerin ö¤rencilerin haz›rlad›¤› sunumlar biçiminde geçmesi, derslerin sadece bilgi aktar›m› gibi görülmesi
bir s›n›rl›l›k olarak düflünülmektedir. 

Derslerde uygulamalara yeterince yer verilmedi¤inden yak›n›lmaktad›r.
Derslerde güncel araflt›rmalara ve makalelere yer verilmesinin akademik ilerleme ve bilgi üretimi aç›lar›ndan

katk› sa¤layaca¤› düflünülerek bu konuda güncellefltirmelerin yap›lmas› dile getirilmifltir. 
Derslerin zaman›nda, sürekli ve içeri¤ine sad›k kal›narak sürdürülmesi istenmektedir.

Sonuç
Sürekli de¤iflen, karmafl›k, dinamik bir süreçte öne ç›kan daha demokratik yap› ihtiyac›na yüksekö¤retim siste-

minde de rastlanmaktad›r. Hem yüksekö¤retim sisteminde hem de üniversitelerde yönetiflim uygulamalar›n›n ge-
tirdi¤i aç›l›mlar bu ihtiyaca cevap verme niyetindedir. Üniversite içerisinde demokratik yap›ya ö¤rencileri bir pay-
dafl unsur olarak daha iyi haz›rlamak için kurumlar yeni uygulamalar-deneyimler gelifltirmelidir. Böylece kurum-
sal iflleyiflte kat›l›mdan uzak, etkin ve fleffaf olmayan, verimsiz yollar denenmek zorunda kalmayacakt›r (Pasque vd.,
2009, p.88).

Yüksekö¤retimde görülen niteliksel düflüflte kat›l›mc› yönetim temel bir baflvuru arac›d›r. Paydafllar büyük re-
simi daha iyi görebilir ve örgütün problemlerinin derin noktalar›n› gösterebilir. Örgütün temel problemlerine kar-
fl› etkili mücadele etmek için, topluluk paydafllar›n›n düflüncelerinden ve yarat›c›l›¤›ndan azami düzeyde yararla-
n›lmal›d›r (fiimflek & Aytemiz, 1998, p.176). Bilgi toplumu sürecinde üniversitelerden beklenen de “paydafllar›na
hesap veren, aç›k ve saydam yönetiflim modelleri gelifltirmek”tir. Üniversitelerin özerkli¤inin artt›r›lmas› sadece
idari ve mali aç›dan özerklik ile sa¤lanamaz. Akademik özerklik, kat›l›m temelli yönetiflim, hesapverebilirlik, so-
rumluluk ve sosyal sorumluluk sahibi bir anlay›fl ile sürecin bütünlefltirilmesi gerekmektedir. Yüksekö¤retim Ku-
rumu’nun (2007, p.22) haz›rlad›¤› “Türkiye’nin Yüksekö¤retim Stratejisi” adl› belgede de referans verildi¤i üze-
re, Lima Bildirgesi “akademik özgürlük” içerisinde ö¤renci, akademisyen, araflt›rmac› ve iflçi olmak üzere herkese
akademik çevreye girme hakk› tan›r. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n özerkli¤i ilgili akademik çevrenin tüm paydafl-
lar›n›n aktif kat›l›m›n› sa¤layan demokratik özyönetim ile gerçekleflebilir.

Küresel ekonominin yaflad›¤› dönüflümde piyasa mekanizmalar›n›n etkinli¤inin akademik yönetim alan›nda da
artmas›, öngörüldü¤ü gibi üniversitelerde yönetiflim modelinin verimli, performans› yüksek, hesapverebilir, say-
dam ve paydafllar ile güçlü iflbirli¤ine olanak sa¤layan bir ortam yarataca¤›na dair beklentilere flüphe getirmifltir
(YÖK, 2007, p.26). Özel sektör aktörleri ile daha s›k› bir iflbirli¤ine girip, sivil toplumu ve iç paydafllar›n› (ö¤ren-
ci ve akademisyen) göz ard› eden bir model kat›l›mc› bir yönetiflimden uzaklafl›lmas›na ve üniversitenin sosyo-eko-
nomik sistemdeki dönüfltürücü etkisinin azalmas›na neden olacakt›r. Eksiklikleri olsa da Türk yüksekö¤retiminde
demokratik yollarla ö¤rencilerin örgütlenmesine imkân sa¤layan yönetmeli¤in sa¤lad›¤› faaliyet alanlar›nda ö¤-
renci konseylerinin gösterece¤i çaba bahsedilen olumsuz geliflmeleri dengelemeye imkân vermektedir.
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Avrupa Birli¤i (AB) ile tam üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye’de faaliyet gösteren ö¤renci konseyleri AB
ülkelerindeki güçlü, yayg›n, demokratik yaflam›n temel tafllar›ndan olan ö¤renci birlikleri ile iflbirlikleri gelifltire-
rek Türk yüksekö¤retimindeki kat›l›m temelli giriflimleri güçlendirebilir.

Türkiye’de ö¤rencilerin yönetime kat›lmas›na karfl› var olan kuflkulardan dolay› ço¤u üniversitede ö¤renci kon-
seylerinin etkinli¤i s›n›rl›d›r. Yaflanan güven sorunu ço¤ulcu, kat›l›ma dayanan ve tabandan geliflen bir demokra-
sinin önündeki en büyük engeldir. Üniversitelerin sadece birer e¤itim kurumu olmad›¤›, toplumdaki sosyal, kül-
türel, entellektüel ve siyasal dönüflümlerin de merkezi oldu¤u düflünüldü¤ünde bu tür olumsuz tutumlar›n bir an
önce giderilmesi gerekti¤i genel kabul görmektedir. Bunun için yap›lacak yeni yasal düzenlemeler ile ö¤rencilerin
üniversite/yüksekö¤retim yönetimine do¤rudan kat›l›m› ve üniversite/yüksekö¤retim yöneticilerinin belirlenme-
sine kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.

Güçlendirilecek ö¤renci örgütlenmelerinin ço¤ulcu bir anlay›fl› içlerine sindirmeleri, özerkliklerini korumala-
r› ve herhangi bir siyasal grubun etkisi alt›na girmemeleri için sa¤lanacak yeni olanaklar› ile deneyim süzgecinden
geçmeleri gerekmektedir. Böylece hem üniversitelerde hem de ülke genelinde sosyal sorumluluk sahibi, yuttafll›k
bilinci olan ve ço¤ulcu yönetim-demokrasi kültürünü sindirmifl bireyler uzlafl› temeli siyasal-yönetsel sisteme kat-
k› sunacakt›r.           
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Özet

Bu çal›flmada üniversite ö¤renci adaylar›n›n üniversite tercihlerini hangi ölçütlerle yapt›klar› ve üniversite e¤i-
timinden ne bekledikleri ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r. Uygulama bir devlet üniversitesine yeni kaydolan 8585
ö¤renciye kay›t s›ras›nda uygulanan bir anket yoluyla yap›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda literatürle benzer befl ter-
cih ölçütü tespit edilmifltir. Bunlar “üniversitenin destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›”, “üniversitenin itibar›”,
“ilgi duydu¤u çal›flma alan›”, “çevre faktörü” ve “devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti”dir. Ayr›ca üniversi-
te e¤itiminden beklentilerin de dört boyuttan olufltu¤u bulunmufltur; “iletiflim ve ö¤renme becerileri”, “yenilikçi-
lik ve problem çözme becerileri”, “ahlaki de¤erler ve toplumsal katk›” ve “hoflgörü ve çeflitlilik”. Ö¤rencilerin ter-
cihlerini en fazla etkileyen ölçüt olarak “devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti” göze çarpmaktad›r. Ö¤renci-
lerin yüksekö¤renimden en fazla bekledikleri ise “iletiflim ve ö¤renme becerileri”ni gelifltirmektir. Bulgular her iki
soru grubuna ait boyutlar›nda demografik özellikler olan ö¤rencinin cinsiyetine, tercih etti¤i bölümün ö¤retim
alan›na, e¤itim diline, birinci veya ikinci ö¤retim olmas›na,ve biriminin fakülte, yüksekokul veya meslek yükseko-
kulu olmas›na göre farkl›l›k gösterdi¤i yolundad›r.

Anahtar kelimeler: ‹statistiksel analiz, üniversite e¤itiminden beklentiler, üniversite tercih ölçütleri, veri ma-
dencili¤i.

Girifl
Küreselleflme ve artan rekabetin etkisi günümüzde yüksekö¤retim alan›na da yans›m›flt›r. Bu nedenle üniver-

siteler de t›pk› di¤er sektörlerdeki organizasyonlar gibi rekabet güçlerini art›r›c› yöntemler bulmak ve baflar›l› ö¤-
rencileri kendilerine çekecek yollar gelifltirmekle karfl› karfl›ya kalm›fllard›r (Briggs & Wilson, 2007; Daily, Fare-
well & Kumar, 2010). Çok say›daki ö¤renci aday› aras›ndan kay›tland›klar› bölümleri baflaracak ö¤rencilere ku-
rumlar›n› çekici k›lacak etkin strateji ve politikalar belirlemek üniversitelerin hedefi haline gelmifltir. Bunu gerçek-
lefltirebilmek için ö¤renci adaylar›n›n tercihlerini belirleyen temel ö¤elerin incelenmesi bir gerekliliktir. E¤itim
alan›ndaki artan finansal güçlükler ve yüksekö¤retime olan talepteki düflüfl nedeniyle uzun y›llardan beri Ameri-
kan e¤itim literatüründe üniversite tercih ölçütleri üzerine araflt›rmalar yap›lmaktad›r (Hagel & Shaw, 2008; Va-
ughn, Pitlik & Hansotia, 1978). Son y›llarda üniversite e¤itimini tercih eden ö¤renci adetlerindeki düflüfl ve buna
karfl›l›k artan üniversiteleraras› rekabet ve ücretler, di¤er ülkelerde de üniversite tercihlerini etkileyen unsurlar›n
araflt›r›lmaya bafllanmas›na neden olmufltur (Briggs & Wilson, 2007; Hagel & Shaw, 2008).

Türkiye’deki yüksekö¤retim kurumlar›n›n toplam kontenjan› lise mezunlar›n›n say›s›na ve yüksekö¤retim ta-
lebine paralel bir art›fl gösteremedi¤inden (YÖK, 2007) ülkemizde üniversiteler talep sorunu yaflamamaktad›r. An-
cak, 1982 y›l›nda 27 olan üniversite say›s› h›zla artm›fl ve bu say› günümüzde 173’e ulaflm›fl bulunmaktad›r. Ayr›-
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ca, 1982’deki say› sadece devlet üniversitelerini gösterirken bugün 173 üniversitenin 69’unu vak›f üniversiteleri
oluflturmaktad›r. Bunun yan›s›ra küreselleflmenin yüksekö¤retimde de giderek artt›¤› ve ö¤rencilerin e¤itim için
kendi ülkeleri yerine farkl› ülkeleri tercih edebildi¤i gözlemlenmektedir (YÖK, 2007, 2010). Bütün bunlar Türk
üniversitelerin baflar›l› ö¤renciler için yerli devlet ve vak›f üniversiteleriyle oldu¤u kadar yabanc› üniversitelerle de
rekabet etmesini gerekli k›lmaktad›r. Türk üniversiteleri için bu rekabetteki zorluk, ö¤renci adaylar›n›n merkezi
s›nav yoluyla üniversitelere yerlefltirilmesi, dolays›yla üniversitelerin tan›t›m faaliyetleri d›fl›nda tercih sürecinde
pasif kalmalar›d›r. Ö¤renci Seçme ve Yerlefltirme Merkezi adaylar› programlara yerlefltirirken adaylar› kendi ter-
cihleri içinde ancak puan üstünlü¤ünü esas alarak yerlefltirmektedir (ÖSYM, 2006). Bu durumda ö¤rencilerin ye-
tenekleri göz ard› edildi¤inden ö¤renciler ilgi alanlar› olmayan, mezun olduklar›nda uygulamayacaklar› program-
lara da yerleflebilmekte ve bunun sonucunda bazen de bu süreç ö¤rencilerin baflar›s›zl›klar› ve program› terk et-
meleriyle son bulmaktad›r.

Bu nedenle üniversiteler için ö¤renci adaylar›n›n do¤ru bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi, kay›tlanaca¤›
program›n gereklerini yerine getirebilecek yetkinlikteki, kaliteli ö¤renci adaylar›n›n kendi üniversitelerini tercih
etmeye ikna edilmesi çok önemlidir. E¤er üniversiteler ö¤rencilerin tercihlerini belirlerken neye göre karar ver-
diklerini bilirlerse onlar›n tercihlerini yönlendirmeleri de kolaylaflacakt›r.

Literatür araflt›rmas› adaylar›n üniversite tercihlerini oluflturan farkl› ölçütler oldu¤unu ortaya koymaktad›r
(Briggs & Wilson, 2007). Genel olarak kullan›lan ölçütler; üniversitenin/bölümün itibar›, ücreti ve maddi destek
olanaklar›, co¤rafi konumu, aile bireyleri ve di¤er kiflilerin etkisi, ilgi alan› olmas›, spor faaliyetleri ve sosyal yaflam
gibi müfredat d›fl› olanaklard›r (Hagel & Shaw, 2008; Montgomery, 2002; Vaughn, Pitlik & Hantsotia, 1978; Yu-
go & Reeve, 2007).

Bu çal›flmada, Türkiye’deki üniversite ö¤renci adaylar›n›n üniversite tercih ölçütlerini belirlemeyi hedeflemek-
tedir. Ancak, bu aflamada ele al›nmas› gereken bir di¤er konu da lise ö¤rencilerinin üniversite e¤itimine bak›fl aç›-
lar›n›n ne oldu¤u, üniversiteyi nas›l alg›lad›klar› ve üniversite e¤itiminden ne bekledikleridir.

Kalite çal›flmalar›n›n yüksekö¤retimde uygulanmas› s›ras›nda s›kl›kla ö¤rencilerin görüfllerine yer veren anket-
ler uygulanmaktad›r. Ancak, literatürde e¤itimden ne beklendi¤i ile ilgili araflt›rmalar yer almamaktad›r (Yenen &
Gözlü, 2003). Tüm paydafllar›n görüfllerinin öneminin vurguland›¤› günümüzde, üniversite ö¤renci adaylar›n›n
hangi beklentilerle üniversiteye girdiklerinin üniversite tercih kriterleriyle birlikte ele al›n›p ortaya konmas› üni-
versiteler için önemli bir girdi olacakt›r. Böylece üniversitelerin beklentilerine uygun ö¤rencileri kendilerini seç-
meleri yönünde ikna etmeleri için tan›t›mlar› s›ras›nda ö¤renci adaylar›yla neleri paylaflmalar› ve/veya öne ç›kar-
malar› gerekti¤i aç›kl›k kazanacakt›r.

Bu do¤rultuda bu çal›flman›n amac› ö¤renci adaylar›n›n üniversite e¤itiminden beklentileri ve tercih ölçütleri-
nin ortaya konmas›d›r. Ayr›ca beklentilerin ve tercih ölçütlerinin aday›n cinsiyetine, tercih etti¤i bölümün ö¤re-
tim alan›na, e¤itim diline, birinci veya ikinci ö¤retim olmas›na ve biriminin fakülte, yüksekokul veya meslek yük-
sekokulu olmas›na göre farkl›l›k gösterip göstermeyece¤ini incelemektir.

Metot
Örneklem
Bu çal›flma, Türkiye’deki bir devlet üniversitesinde 2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l›nda kay›t yapt›ran ö¤renci-

lere, kay›t s›ras›nda uygulanan bir anket yoluyla yap›lm›flt›r. Çal›flmaya 8,585 ö¤renci kat›lm›flt›r. Bu ö¤rencilerin
%56.3’ünü k›z, %43.7’sini ise erkek ö¤renciler oluflturmaktad›r. Ö¤rencilerin %67.2’si birinci ö¤retim, 32.8’i
ikinci ö¤retim ö¤rencisi olup bu ö¤rencilerin üniversitenin çeflitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullar›na
da¤›l›mlar› s›ras›yla %80.7; %4.4 ve %14.9’dur. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin ayr›ca e¤itim, fen, sa¤l›k ve sos-
yal alanlara da¤›l›mlar› s›ras›yla %18.7; %16.5; %10.8 ve %54.0 fleklindedir. Ö¤rencilerin kazand›klar› bölümle-
rin e¤itim diline göre da¤›l›mlar› incelendi¤inde deneklerin %87.7’sinin Türkçe, %12.3’ünün ise yabanc› dille e¤i-
tim veren bölümlere kay›tlanan ö¤rencilerden olduklar› görülmektedir.

Ölçüm Arac›
Ölçüm arac› olarak ö¤rencilerin “üniversite tercihlerini etkileyen unsurlar”› ve “üniversite e¤itiminden beklen-

tileri”ni tan›mlayan s›ras›yla 23 ve 17 maddeden oluflan toplam 40 soruluk bir anket kullan›lm›flt›r. Tercih neden-
leri soru grubunda, ö¤rencilerden ilgili unsurlar›n kendi tercihleri s›ras›nda üniversite/bölüm belirlemede ne de-
rece etkili oldu¤unu 5’li ölçekte de¤erlendirmeleri istenmifltir (1=“hiç”, 5=“çok”). Üniversite e¤itiminden beklen-
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tiler soru grubunda ise ö¤renciler, s›ralanm›fl maddelerin üniversitelerde ne dereceye kadar ö¤renciye kazand›r›l-
maya çal›fl›lmas› gerekti¤ini düflündüklerini yine 5’li ölçekte de¤erlendirmifllerdir (1=“hiç”, 5=“çok”).

Analiz
Ö¤rencilerin, “üniversite tercihlerini etkileyen unsurlar” ve “üniversite e¤itiminden beklentiler” soru grupla-

r›na verdikleri yan›tlar› de¤erlendirmek için öncelikle her iki soru grubuna Keflifsel Faktör Analizi (KFA) yap›l-
m›flt›r. Faktör analizlerine geçilmeden veri kümelerinin analize uygunlu¤unu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örnek-
lem yeterlili¤i ve Bartlett küresellik testleri ile ölçülmüfl ve veri kümelerinin faktör analizine uygun oldu¤u bulun-
mufltur (s›ras›yla KMO=0,91; χ2Bartlett (171)=78701,30; p=0,00; KMO=0,97; χ2Bartlett (120)=97764,83; p=0,00).

Temel eksen yöntemi ve varimax döndürme yöntemi kullan›larak sorular analiz edilmifl, faktör a¤›rl›¤› düflük
olan sorular analizden ç›kar›lm›flt›r. Cronbach · güvenilirlik testi her iki soru grubunun boyutlar›n›n güvenilir ol-
du¤unu göstermektedir. Tablo 1’de boyut adlar› ve istatistiksel de¤erler yer almaktad›r. KFA ile araflt›rman›n bun-
dan sonraki k›sm›nda kullan›lacak yeni de¤iflkenler belirlenmifl ve yeni de¤iflkenlerin de¤erlerinin hesaplanmas›n-
da toplam de¤er hesaplama yöntemlerinden ortalama alma yöntemi kullan›lm›flt›r.

Ö¤rencilerin üniversite tercihlerini en fazla etkileyen unsuru ve üniversite e¤itiminden en fazla ne bekledikle-
rini bulmak ve boyutlar› kendi içlerinde önem s›ras›na göre nas›l s›raland›klar›n› görebilmek için “üniversite ter-
cihlerini etkileyen unsurlar” ve “üniversite e¤itiminden beklentiler” ölçeklerinin boyutlar›na Friedman testleri uy-
gulanm›flt›r. Tablo 2’den de görülece¤i gibi ö¤rencilerin tercihlerini etkileyen en önemli unsur, “üniversitenin
devlet üniversitesi olmas› ve e¤itim maliyeti” olurken bunu “ilgi duydu¤u çal›flma alan›” ve “üniversitenin itibar›”
izlemektedir. Ö¤rencilerin tercihleri s›ras›nda en az göz önünde bulundurduklar› unsur ise “çevre faktörü”dür.
E¤itimden beklentiler incelendi¤inde, ö¤rencilerin üniversite e¤itiminden en fazla “iletiflim ve ö¤renme becerile-
ri”ni gelifltirmeyi bekledikleri ve bunu s›ras›yla, “hoflgörü ve çeflitlilik” ve “yenilikçilik ve problem çözme beceri-
leri”ni gelifltirmenin izledi¤i görülmektedir. Ek olarak, k›z ve erkek ö¤rencilerin tercih ölçütleri ve beklentileri
aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› görmek için her iki gruba ayr› ayr› Friedman testleri uygulanm›flt›r. Bulgular ö¤-
rencilerin üniversite e¤itimden beklentilerinin s›ralan›fl›nda cinsiyete göre bir farkl›l›k olmad›¤›na iflaret etmekte-
dir. Ancak, tercih ölçütlerinde k›z ve erkek ö¤rencilerin ilk iki tercihi yer de¤ifltirmektedir. K›z ö¤renciler en faz-
la “üniversitenin devlet üniversitesi olmas› ve e¤itim maliyeti” ölçütüne önem verirken erkek ö¤renciler “ilgi duy-
du¤u çal›flma alan›” ölçütüne önem vermektedir.

Tablo 1: Faktör analizi sonuçlar›.

Üniversite Tercihlerini Etkileyen Unsurlar

Boyut Ad› Örnek Soru ‹fadesi # AV α

Üniversitenin destek hizmetleri ve 
sosyal olanaklar› Ö¤renci kulüpleri 5 18.60 0.91
Üniversitenin itibar› Uluslararas› alanda tan›nm›fll›k 4 17.42 0.85
‹lgi duydu¤u çal›flma alan› Bu alanda çal›flmay› planl›yorum 3 11.56 0.81
Çevre faktörü Ailemin beklentilerini karfl›lamak 4 10.64 0.66
Devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti Devlet üniversitesi olmas› 2 8.72 0.67

Üniversite Tercihlerini Etkileyen Unsurlar

Boyut Ad› Örnek Soru ‹fadesi # AV α

‹letiflim ve ö¤renme becerileri Yaflam boyu kiflisel ö¤renim becerileri 
gelifltirme 6 26.16 0.93

Yenilikçilik ve problem çözme becerileri Uzmanl›k konusuyla ilgili problemleri 
çözme becerisi 4 18.07 0.85

Ahlaki de¤erler ve toplumsal katk› Toplumunun geliflimine katk›da bulunma 4 16.60 0.83
hoflgörü ve çeflitlilik Farkl› görüfllere karfl› sayg› 2 12.75 0.81

# = Soru say›s›; AV= Aç›klanan Varyans; α = Cronbach güvenilirlik testi.
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Yan›tlar›n demografik özelliklere göre farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini daha detayl› inceleyebilmek için bir di-
zi t-testi ve Welch ve Brown-Forsythe analizleri yap›lm›flt›r.

Ba¤›ms›z gruplar t-testleri sonuçlar›, k›z ö¤rencilerin tüm tercih ölçütlerini erkek ö¤rencilere göre daha fazla
önemsediklerini; ayr›ca, üniversite e¤itiminden beklentilerinin de tüm boyutlar için daha yüksek oldu¤unu göster-
mektedir.

Birinci ve ikinci ö¤retim program›na kay›tl› ö¤renciler aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤› incelendi¤inde; ba¤›m-
s›z gruplar t-testleri sonuçlar›na göre ö¤rencilerin üniversiteden beklentilerinin kay›tl› olduklar› program›n birin-
ci veya ikinci ö¤retim olmas›na göre farkl›l›k göstermedi¤i bulunmufltur. Ancak, ikinci ö¤retime kay›tl› ö¤renciler
tüm tercih ölçütlerini birinci ö¤retime kay›tl› ö¤rencilere oranla daha önemli bulmaktad›rlar. Ö¤rencilerin kay›t-

land›klar› bölümün e¤itim diline göre üniversite tercihlerini etkileyen unsurlar›n ve üniversite e¤itiminden bek-
lentilerinin de¤iflip de¤iflmedi¤ini görmek için yap›lan t-testleri; yabanc› dille e¤itim veren bölümleri tercih eden
ö¤renciler için “ilgi duydu¤u çal›flma alan›” unsurunun daha önemli oldu¤unu, ancak Türkçe e¤itim dili olan bö-

Tablo 2: Friedman analizi sonuçlar›.

Üniversite tercihlerini etkileyen unsurlar Ortalama s›ra

Devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti 3.79
‹lgi duydu¤u çal›flma alan› 3.74
Üniversitenin itibar› 3.17
Üniversitenin destek hizmetleri ve sosyal olanaklar› 2.69
Çevre Faktörü 1.62

Üniversite e¤itiminden beklentiler Ortalama s›ra

‹letiflim ve ö¤renme becerileri 2.63
Hoflgörü ve çeflitlilik 2.58
Yenilikçilik ve problem çözme becerileri 2.52
Ahlaki de¤erler ve toplumsal katk› 2.26

N=8585; χ2
Friedman(4)=13134.34; p de¤eri=0.00

N=8585; χ2
Friedman(3)=837.08; p de¤eri=0.00

Tablo 3: E¤itim diline göre ba¤›ms›z gruplar t-testi sonuçlar›.

E¤itim Dili n Ortalama Standart t s.d. p
Sapma de¤eri de¤eri

Üniversitenin destek hizmetleri ve T 7,532 3.85 0.96 5.45 8583.00 0.00
sosyal olanaklar› YD 1,053 3.67 0.99

‹lgi duydu¤u çal›flma alan› T 7,532 4.41 0.74 -2.82 1414.26 0.00
YD 1,053 4.47 0.69

Çevre faktörü T 7,532 2.96 1.04 8.53 8583.00 0.00
YD 1,053 2.67 0.99

Devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti T 7,532 4.43 0.80 3.42 1338.30 0.00
YD 1,053 4.34 0.84

‹letiflim ve ö¤renme becerileri T 7,532 4.65 0.57 -2.29 1417.69 0.02
YD 1,053 4.69 0.53

Yenilikçilik ve problem çözme becerileri T 7,532 4.62 0.57 -2.86 1411.67 0.00
YD 1,053 4.67 0.53

T = E¤itim Dili Türkçe. YD = E¤itim Dili Yabanc› Dil
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lümlere kay›tl› ö¤rencilerin “ üniversitenin destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›”, “çevre faktörü” ve “devlet üni-
versitesi olma ve e¤itim maliyeti” unsurunu daha fazla önemsediklerine iflaret etmektedir (Tablo 3). Üniversite
e¤itiminden beklentiler incelendi¤inde yabanc› dille e¤itim veren bölümlere kay›tl› ö¤rencilerin “iletiflim ve ö¤-
renme becerileri” ve “yenilikçilik ve problem çözme becerileri”ni Türkçe e¤itim veren programlara kay›tl› ö¤ren-
cilerden daha fazla bekledikleri görülmüfltür. Di¤er iki boyutta istatistiksel olarak anlaml› bir farka rastlanmam›fl-
t›r.

Ö¤rencilerin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kay›tlanmalar›n›n herhangi bir farkl›l›¤a yol aç›p
açmad›¤› incelendi¤inde yine anlaml› farkl›l›klara rastlanm›flt›r. Meslek yüksekokulu ö¤rencileri “üniversitenin
destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›”n› ve “çevre faktörü”nü di¤er gruplara göre daha önemli bir ölçüt olarak
görmektedir. “‹lgi duydu¤u çal›flma alan›” olmas›n› ise fakülte ve yüksekokul ö¤rencileri meslek yüksekokulu ö¤-
rencilerinden daha önemli bulmaktad›r. “Üniversitenin itibar›” yüksekokul ve meslek yüksekokulu ö¤rencileri ta-
raf›ndan daha fazla önemsenirken “devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti” boyutunda gruplar aras› fark bu-
lunmam›flt›r (Tablo 4). E¤itimden beklenti boyutlar› incelendi¤inde “iletiflim ve ö¤renme becerileri” ve “yenilik-
çilik ve problem çözme” boyutlar›n›n fakülte ve yüksekokul ö¤rencileri taraf›ndan, “hoflgörü ve çeflitlilik”in ise fa-
külte ö¤rencileri taraf›ndan daha fazla istendi¤i görülmektedir.

Ö¤rencilerin kay›tland›klar› bölümün e¤itim, fen, sa¤l›k veya sosyal alanda olmas›n›n yine ö¤rencilerin üniver-
site tercih ölçütlerine verdikleri önemi ve üniversiteden beklentilerini etkileyip etkilemedi¤ini görmek için yap›-
lan Welch ve Brown-Forsythe analizleri sonuçlar›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›klar bulunmufltur (Tablo
5).

Tablo 4: Birimlere göre Welch ve Brown-Forsythe testleri sonuçlar›.

Ortalama De¤erler Test ‹statistikleri

Meslek 
Fakülte Yüksekokul Yüksekokulu p Brown- p

Birim (n=6928) (n=374) (n=1283) Welch de¤eri Forsythe de¤eri

Üniversitenin destek hizmetleri 3.78 3.89 4.05 44.53 0.00 47.64 0.00
ve sosyal olanaklar›
Üniversitenin itibar› 4.09 4.15 4.16 5.60 0.00 5.96 0.00
‹lgi duydu¤u çal›flma alan› 4.43 4.44 4.34 6.73 0.00 8.17 0.00

Çevre faktörü 2.85 2.82 3.37 136.12 0.00 137.17 0.00
‹letiflim ve ö¤renme becerileri 4.66 4.65 4.59 8.76 0.00 9.52 0.00
Yenilikçilik ve problem çözme 4.65 4.66 4.52 22.70 0.00 26.58 0.00 
becerileri
Hoflgörü ve çeflitlilik 4.63 4.55 4.53 13.65 0.00 13.44 0.00

Tablo 5: E¤itim alan›na göre Welch ve Brown-Forsythe testleri sonuçlar›.

Ortalama De¤erler Test ‹statistikleri

E¤itim alan› E¤itim Fen Sa¤l›k Sosyal p Brown- p
(n=1606) (n=1415) (n=926) (n=4638) Welch de¤eri Forsythe de¤eri

Üniversitenin itibar› 4.04 4.10 4.09 4.12 3.54 0.01 3.61 0.01
‹lgi duydu¤u çal›flma alan› 4.34 4.33 4.42 4.47 19.39 0.00 18.77 0.00
Çevre faktörü 2.92 2.93 3.07 2.90 6.70 0.00 6.98 0.00

‹letiflim ve ö¤renme becerileri 4.63 4.65 4.61 4.67 3.13 0.02 3.14 0.02
Yenilikçilik ve problem çözme 4.60 4.61 4.56 4.66 10.19 0.00 10.11 0.00
becerileri
Hoflgörü ve çeflitlilik 4.61 4.58 4.56 4.63 5.05 0.00 5.11 0.00
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Üniversite tercih unsurlar›ndan “üniversitenin itibar›” en az e¤itim alan›ndaki bölümlere kay›tl› ö¤renciler ta-
raf›ndan kullan›lmaktad›r. “‹lgi duydu¤u çal›flma alan›” en fazla sosyal ve ard›ndan sa¤l›k alan›ndaki ö¤renciler ta-
raf›ndan önemli görülmektedir. “Çevre faktörü” ise en fazla sa¤l›k alan›ndaki ö¤rencileri etkilemektedir. E¤itim-
den beklenti boyutlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda Welch ve Brown-Forsythe analizleri sonuçlar›na göre hemen her mad-
dede sa¤l›k alan›nda ö¤renim görecek ö¤rencilerin beklentileri di¤er üç alandan düflük görülmektedir. “‹letiflim ve
ö¤renme becerileri”ni gelifltirmek sosyal ve fen ard›ndan e¤itim alan›ndakiler taraf›ndan beklenirken, “problem
çözme becerisi”ni gelifltirmek en fazla sosyal alan›na kay›tl› ö¤renciler taraf›ndan üniversiteden beklenmektedir.
“Hoflgörü ve çeflitlilik” sosyal ve e¤itim alan›ndaki ö¤renciler taraf›ndan fen ve sa¤l›k alan›ndaki ö¤rencilere göre
daha fazla beklenmektedir.

Araflt›rman›n bundan sonraki bölümünde de¤iflkenlerin efl-zamanl› olarak gerçekleflen iliflkilerin tan›mlanma-
s› ve örneklemde s›kl›kla birlikte geçen de¤iflkenler aras›ndaki örüntüyü keflfedebilmek için veri madencili¤i tek-
nikleri kullan›lm›flt›r.

Ö¤rencilerin üniversite tercihlerini etkileyen unsurlardan ve üniversite e¤itiminden beklentilerden hangileri-
ne hangi s›kl›kla birlikte sahip olduklar›n› bulabilmek amac›yla birliktelik kural› uygulanm›flt›r. Ancak, önce sürek-
li halde toplanm›fl veriler kategorik hale dönüfltürülmüfl ve her bir tercih etme ölçütü bunu önemli bulanlar (2) ve
bulmayanlar (1); üniversite e¤itiminden beklentiler de bunu bekleyenler (2) ve beklemeyenler (1) olacak flekilde
yeniden kodlanm›flt›r.

Çal›flmada veri madencili¤inde en yayg›n olarak kullan›lan birliktelik kurallar› algoritmalar›ndan Apriori algo-
ritmas› kullan›lm›flt›r. Apriori algoritmas› genifl nesne kümeleri içinde en s›k tekrarlanan nesneleri belirler ve bu
nesnelerden kurallar gelifltirir. fiekil 1’de Clementine program›nda uygulanan Apriori algoritmas›n›n sonucu yer
almaktad›r.

Bulgular› inceledi¤imizde %63.27 destekle en yüksek deste¤e sahip birliktelik kural›; e¤er ö¤renciler üniversi-
te e¤itiminden “hoflgörü ve çeflitlilik” bekliyorsa, bu ö¤rencilerin %80.36 olas›l›kla üniversite e¤itiminden “ileti-
flim ve ö¤renme becerileri”ni gelifltirmeyi de bekleyecekleridir. %50.84 destekle “iletiflim ve ö¤renme becerileri”ni
ve “hoflgörü ve çeflitlilik”i üniversite e¤itiminden bekleyen ö¤renciler ise %82.77 olas›l›kla “yenilikçilik ve prob-
lem çözme becerileri”ni de üniversite e¤itiminden beklemektedirler. Yine “yenilikçilik ve problem çözme beceri-
leri”ni ve “iletiflim ve ö¤renme becerileri”ni gelifltirmeyi bekleyen ö¤renciler %44.58 destek ve %80.66 ile “ahla-
ki de¤erler ve toplumsal katk›”y› üniversite e¤itiminden bekleyeceklerdir.

Üniversite tercihlerini etkileyen unsurlardan Apriori birliktelik algoritmas›yla ç›kar›lan kurallar üniversite e¤iti-
minden beklentiler kadar destek almasa da en yüksek destekli kural; üniversiteyi tercih etme ölçütü olarak “ilgi duy-
du¤u çal›flma alan›” ve “üniversitenin itibar›”n› önemli bulan ö¤renciler %28.58 destek ve %80.40 olas›l›kla “üni-
versitenin destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›” unsurunu da önemli bulacaklard›r. %32.68 destekle “üniversitenin

fiekil 1: Apriori algoritmas› sonucu.
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destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›” unsurunu önemli bulan ve e¤itimden “hoflgörü ve çeflitlilik” boyutunu bekle-
yen ö¤renciler ise %80.72 olas›l›kla “üniversitenin itibar›”n› da önemli bir tercih kriteri olarak göreceklerdir.
%21.77 destekle “üniversitenin destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›” ile “üniversitenin itibar›” ölçütlerini önemli
bulan ve üniversite e¤itiminden “yenilikçilik ve problem çözme becerileri” ile “hoflgörü ve çeflitlilik” bekleyen ö¤-
renciler için %81.01 olas›l›kla üniversite tercih unsuru olarak “ilgi duydu¤u çal›flma alan›” da önemli olacakt›r. Ay-
r›ca, %23.12 destekle “üniversitenin destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›” ile “ilgi duydu¤u çal›flma alan›”n› önem-
li tercih kriteri gören ö¤rencilerden üniversite e¤itiminden beklentisi de “hoflgörü ve çeflitlilik” olanlar %80.60 ola-
s›l›kla “devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti”ni de önemli bir tercih ölçütü olarak alg›layacaklard›r.

fiekil 2’de Clementine program›nda çizilmifl a¤ grafikleri görülmektedir. A¤ grafi¤i yöntemi birliktelik kural-
lar› oluflturulmas›na görsellik katmaktad›r. A¤ grafi¤inde tekrarlanma s›kl›¤›na ba¤l› olarak de¤iflkenler aras› ilifl-
kiler kal›nlaflan çizgilerle gösterilmektedir. Grafikte yer almas› istenilen iliflkilerin kuvvet derecesi art›r›larak kar-
mafl›k a¤lar daha kolay yorumlanabilecek a¤ grafikleri elde edilebilir. A¤ grafi¤inde de en kuvvetli iliflki Apriori
birliktelik kural›yla bulunan iliflki kurallar›yla örtüflmektedir.

Sonuçlar
Araflt›rma sonucunda üniversite ö¤renci adaylar›n›n üniversite tercihlerini belirleyen befl tercih ölçütü tespit

edilmifltir. Bu ölçütler s›ras›yla “üniversitenin destek hizmetleri ve sosyal olanaklar›”, “üniversitenin itibar›”, “ilgi
duydu¤u çal›flma alan›”, “çevre faktörü” ve “devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti” olarak adland›r›lm›flt›r. Li-
teratürde geçen ölçütlerle bulgular›n benzerli¤i e¤itim sistemleri farkl› bile olsa ö¤renci adaylar›n›n tercihlerini
belirlerken kulland›klar› ölçütlerin ayn› oldu¤unu göstermektedir. ‹lgili ölçütlerden hangisinin tercihi en fazla et-
kiledi¤i incelendi¤inde “devlet üniversitesi olma ve e¤itim maliyeti”nin bulunmufl olmas› ilgi çekicidir. Bu kriteri
“ilgi duydu¤u çal›flma alan›” izlemektedir. Ö¤rencilerin en az etkilendikleri unsur olarak “çevre faktörü”nü belirt-
meleri ö¤rencilerin tercihlerini yaparken aile ve arkadafllar›n›n etkisi alt›nda kalmad›klar›n› ve ilgi duyduklar› ça-
l›flma alan›n› seçtiklerini ifade etmeleri tercihlerini bilinçli yapt›klar› sonucunu ç›karmaktad›r. Ö¤rencilerin yanl›fl
tercihlerinin programlar› yar›m b›rakmalar›yla sonuçland›¤› (Briggs & Wilson, 2007) ve yerlefltirme s›nav› sonu-
cunda ö¤rencilerin istedikleri programa de¤il puanlar›n›n yetti¤i programa yerlefltirildiklerinin söyleminin varl›¤›
düflünüldü¤ünde bu sonuç umut verici bir tablo ortaya koymaktad›r. Ancak ö¤rencilerin ilgi duyduklar› alanlar› ne
derece do¤ru tan›d›klar› da flüphelidir (Briggs & Wilson, 2007).

E¤itimden beklenti sorular› incelendi¤inde bunlar›n da dört boyutta topland›¤› görülmüfltür: “iletiflim ve ö¤ren-
me becerileri”, “yenilikçilik ve problem çözme becerileri”, “ahlaki de¤erler ve toplumsal katk›” ve “hoflgörü ve çe-
flitlilik”. Ö¤rencilerin üniversite e¤itiminden en fazla bekledikleri “iletiflim ve ö¤renme becerileri”ni gelifltirmektir.

fiekil 2: A¤ grafi¤i sonucu.



M. A¤ao¤lu, E. S. Yurtkoru

1985

Her iki soru grubuna ait boyutlar›n ö¤rencinin cinsiyetine, tercih etti¤i bölümün ö¤retim alan›na, e¤itim dili-
ne, birinci veya ikinci ö¤retim olmas›na ve biriminin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu olmas›na göre
farkl›l›k gösterip göstermedi¤i analiz edildi¤inde anlaml› farkl›l›klara rastlanm›flt›r.

K›z ö¤rencilerin tüm tercih ölçütlerini erkek ö¤rencilere göre daha fazla önemsemeleri ve üniversite e¤itimin-
den beklentilerinin de tüm boyutlar için daha yüksek olmas› dikkat çekicidir. Bir di¤er çarp›c› bulgu, yabanc› dil-
le e¤itim veren bölümleri tercih eden ö¤renciler için “ilgi duydu¤u çal›flma alan›” unsurunun daha önemli olma-
s›d›r. Yabanc› dille e¤itim veren bölümlerin daha yüksek puanla yerleflilen programlar olmas› bunda etken olabi-
lir. Yine yabanc› dille e¤itim veren bölümleri tercih eden ö¤rencilerin “iletiflim ve ö¤renme becerileri” ve “yeni-
likçilik ve problem çözme becerileri”ni Türkçe e¤itim veren programlara kay›tl› ö¤rencilerden daha fazla bekle-
meleri kiflisel geliflim ve çal›flma hayat›n›n gereklerine daha duyarl› olduklar›n› göstermektedir. Ö¤rencilerin fa-
külte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kay›tlanmalar›n›n herhangi bir farkl›l›¤a yol aç›p açmad›¤› incelen-
di¤inde genelde meslek yüksekokullar›na kay›tl› ö¤rencilerin daha farkl› bir profil çizdi¤i görülmektedir. E¤itim
alanlar› da farkl›l›klara iflaret etmektedir. E¤itimden beklentileri en düflük grup olarak sa¤l›k alan›ndakiler göze
çarpmaktad›r. “‹letiflim ve ö¤renme becerileri”ni gelifltirmek en fazla sosyal ve fen alan›ndaki ö¤renciler taraf›n-
dan beklenirken yine “problem çözme becerisi”ni gelifltirmek en fazla sosyal alan›na kay›tl› ö¤renciler taraf›ndan
üniversiteden beklenmektedir. “Hoflgörü ve çeflitlilik” sosyal ve e¤itim alan›ndaki ö¤renciler taraf›ndan beklen-
mektedir. Sonuç olarak, sosyal alandakiler bütün boyutlarda yüksek beklentiye sahip bulunmufllard›r. Birliktelik
kural› ve a¤ grafikleri yard›m›yla hangi de¤iflkenlerin en fazla birlikte tekrarland›klar› gözlemlenerek kurallar ge-
lifltirilmifl böylece üniversitenin ö¤renci profilleri daha fazla ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Çal›flman›n bundan sonra farkl› üniversitelerde ve özellikle vak›f üniversitelerinde tekrarlanmas› bulgular›n ne
derece genellefltirilebilece¤ine ›fl›k tutacakt›r. Ö¤rencilerin hangi beklentilerle üniversiteye girdikleri daha detay-
land›r›labilece¤i gibi beklentilerle girdikleri bölümlerin bu beklentileri ne derece karfl›lad›¤› da araflt›r›lmas› gere-
ken bir konu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Araflt›rmada ö¤rencilerin kaç›nc› tercihleriyle yerlefltirildikleri bilgisinin
bulunmamas› çal›flman›n k›s›t› olarak görülebilir. Bu veriye de yer verilmesi ileride daha aç›klay›c› iliflkilerin bu-
lunmas›na yard›mc› olabilir.

Not

Yer k›s›t› nedeniyle baz› istatistiksel bulgular›n tablolar›na burada yer verilmemifltir. ‹stenirse sonuçlar yazar-
lardan temin edilebilir.
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Özet

Bu araflt›rmada biliflim teknolojilerinin geliflmesiyle ortaya ç›kan etik sorunlar ve ö¤retmen aday› ö¤rencilerinin
iletiflim teknolojilerini etik olmayan flekilde kullan›mlar›n›n incelenmesi amaçlam›flt›r. Araflt›rma 2010-2011 e¤itim-
ö¤retim y›l›nda Ahmet Keleflo¤lu E¤itim Fakültesinde gören, bilgisayar dersi alm›fl veya almakta olan üçüncü s›n›f
ö¤rencileriyle gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rmada kullan›lan ve befl faktörden oluflan ölçe¤i 423 ö¤renci yan›tlam›flt›r.
Araflt›rmada verilerin çözümlenmesinde SPSS 17 program› kullan›lm›fl, frekans ve yüzde de¤erleri analizi, aritme-
tik ortalama, standart sapma, korelâsyon analizi ve Kruskal Wallis H Testi uygulanm›flt›r. Araflt›rma bulgular›na ba-
k›ld›¤›nda; bilgisayar kullanmay› hiç bilmeyen ve çok iyi bilen ö¤rencilerin bilgisayar› daha etik d›fl› kulland›klar›,
di¤er ö¤renciler aras›nda ise bilgisayar kullan›m düzeyi artt›kça etik d›fl› kullan›m›n da artt›¤› görülmüfltür. Araflt›r-
ma bulgular›, internet kullan›m düzeyi “çok iyi” olan ö¤rencilerin biliflim teknolojilerini di¤er ö¤rencilere göre da-
ha etik d›fl› kulland›klar›n›; kullan›m düzeyi “orta” olan ö¤rencilerin ise daha etik kulland›klar›n› göstermifltir. Bul-
gular, fikri mülkiyet faktörü aç›s›ndan incelendi¤inde de benzer sonuçlar vermektedir.

Anahtar kelimeler: Biliflim teknolojileri, etik, bilgisayar, internet.

Girifl
“Etik (Ahlak felsefesi), insan iliflkilerinde iyi ile kötü, do¤ru ile yanl›fl, sorumluluk ile sorumsuzluk nitelemele-

rinin geçerlik ölçütlerini belirlemeye, yerleflik davran›fl kurallar›n› irdeleyerek saplant› ve önyarg›lara aç›kl›k ka-
zand›rmaya yönelik kavramsal çözümlemedir” (Y›ld›r›m, 2000, p.9). Etik, davran›fllar› yönlendiren davran›fl stan-
dartlar›n› veya sosyal normlar› belirler (Resnik, 2004, p.31). ‹nsanlar› etik anlamda davran›fla yönlendiren baz› te-
mel kriterler vard›r. Etik de¤erler, kifliler için, insanlarla iliflkilerinde gerçeklefltirebilecekleri eylem ve yaflant› ola-
naklar›d›r (Kuçuradi, 1996, p.184).

Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren daha çok bilgiye, daha k›sa zamanda, daha kolay ulaflmakta, bilgiyi
paylaflmakta, istedi¤imiz say›da kifliye, kuruma k›sa zamanda, kolayca yaymakta ve daha çok bilgiyi depolayabil-
mekteyiz. ‹nternetle birlikte yaflanan geliflmelerin, bu de¤iflim ve geliflim üzerinde büyük etkisi oldu¤unu ço¤umuz
kabul etmekteyiz (Dedeo¤lu, 2001, p.14). ‹nternet, akla gelebilecek hemen her konuda s›n›rs›z bilgiye ulaflman›n
en kolay yollar›ndan biridir. ‹nternet üzerinde dolaflan bilgiler, kiflisel nitelikli yaz›flmalar, flifreler, parolalar olabi-
lece¤i gibi çeflitli konularda yaz›lm›fl yaz›lar, reklamlar, ürün tan›t›m› gibi konular hakk›nda da olabilir. Bilgiye
ulaflman›n bu kadar kolay oldu¤u bir ortamda bilginin güvenirli¤i konusunda da çeflitli sorunlar yaflanmaktad›r
(fieker, 2005, p.84-85). Yeni teknolojilerin kullan›lmaya bafllamas›yla beraber eski medya araçlar›nda görülen etik
sorunlar ve yeni teknolojinin yaratt›¤› etik sorunlar karma bir flekilde yeni teknolojiler üzerinde görülmeye bafl-
lanm›flt›r (Vural, 2006, p.33).
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Son y›llarda biliflimin yaflant›m›z› etkileyifl flekliyle güvenlik sorunu daha çok gündeme gelmeye bafllam›flt›r. Ki-
flisel haklar, fikri mülkiyet haklar›, ticari s›rlar, sistem kalitesi, yaflam kalitesi ve sorumluluk-yükümlülük konular›
güvenlik sorununu kapsamaktad›r. Kredi kart› hesab›m›za ulafl›l›r m›? Virüs, bilgisayar›m›z› mahveder mi? Mev-
duat hesab›m güvende mi? ‹flyerimizin bilgisayarlar› yetkisiz kullan›ma kapal› m›? fiirketimizin bilgileri güvenlik
içinde mi? Bunlar ve bunlar›n d›fl›nda hep var olan di¤er güvenlik sorunlar› yaflam kalitemizi düflürmektedir (De-
deo¤lu, 2001, p.16-17). Herhangi bir internet eriflim süreci içinde yer alan taraflar, yaln›zca sanal olarak bir araya
geldikleri ve co¤rafi olarak çok de¤iflik bölgelerde bulunabildikleri için, internet s›n›rlar› inan›lmaz boyutta zorla-
maktad›r. Bu durum, internetle ilgili konuflma özgürlü¤ü ve sansür konular› gibi yasal düzenlemelerde, pek çok
kez önemli bir ikileme neden olmaktad›r (Spinello, 2006). Yeni Türk Ceza Kanunu’nda biliflim alan›nda suçlar
bafll›¤› alt›nda düzenlenen suçlar aras›nda biliflim sistemine girme suçu, sistemi engelleme, bozma, verileri yok et-
me veya de¤ifltirme suçu, banka veya kredi kartlar›n›n kötüye kullan›lmas›, çocuk pornografisi suçlar›, elektronik
imzaya yönelik suçlar, spam olaylar›, fikri haklara yönelik ihlaller vard›r (Tarcan, 2005).

Günümüzde ö¤rencilerin derse karfl› ilgi ve motivasyonunu artt›rtmak, ö¤renme süresini kesintisiz ve canl› tut-
mak, bilginin kal›c›l›¤›n› sa¤lamak amac›yla bir e¤itim teknolojisi arac› olarak bilgisayarlardan yararlanma kaç›n›l-
maz hale gelmifltir (Erkan ve Günefl, 2003, p.26)

‹nternet art›k sadece bilgiye eriflme arac› olarak de¤il, bilgi yayma arac› olarak da kullan›lmaktad›r. ‹nternet
üzerinden yap›lan yay›nlar›n denetimi güç oldu¤undan, zararl› yay›nlar›n yap›lmas› için uygun bir ortam sa¤la-
maktad›r (Adal›, 2001).

Klasik uygulamada veriler, kapal› kap›lar ard›nda kilitli dolaplarda tutulurken günümüzde, bilgisayar ortam›n-
da tutulmaktad›r. Bu durum bilgiye eriflimde büyük kolayl›klar sa¤lamas›na karfl›n, kötü niyetli kiflilerin sald›r›s›-
na karfl› zay›fl›k göstermektedir. Zay›fl›k a¤›rl›kl› olarak internetten kaynaklanmaktad›r. ‹nternetin tasar›m› yap›-
l›rken, bugün eriflti¤i düzey tam olarak öngörülememifl, dolay›s›yla güvenlik önlemleri yeterince al›namam›flt›r
(Adal›, 2001).

Günümüzde tüm disiplinleri hemen hemen ayn› anda etkileyen elektronik ortaml› iletiflim ya da yayg›n ad›yla
internet kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla ortaya ç›kan önemli pek çok etik sorun vard›r (O¤uzertem, 2001). Örne-
¤in bir sistemdeki gizli bilgileri hileli yollarla almak, kötü ve anlams›z maillerle insanlar› rahats›z etmek, sistemin
kaynaklar›n› kullan›p sistemi yavafllatmak, arka arkaya e-mail göndererek baflkalar›n›n e-mail kutular›n› doldur-
mak, a¤ üzerinde kanunlarla belirlenmifl kurallar›n d›fl›na ç›kmak kifliler hukuku aç›s›ndan problem yaratmaktad›r.
‹nternet sitelerinde yaz› ve resim yoluyla kiflinin gerek fleref ve haysiyetine gerekse özel hayat› ve s›rlar›na tecavüz
edilebilmektedir. Elektronik gazetecilik, bas›l› olanlardan daha h›zl› ve kolay flekilde kullan›c›ya ulaflabilmektedir.
Baflka amaçlarla oluflturulan web sitelerinde de kiflilik hakk›na tecavüz edecek, özellikle reklam amac›yla resmin
yay›nlanmas› ve benzeri yay›nlar›n yap›ld›¤› görülmektedir (S›rabafl›, 2003, p.128).

Problem Cümlesi

Bu bilgilerin ›fl›¤›nda gelece¤in büyüklerini yetifltirecek ö¤retmen adaylar›n›n bilgisayar ve biliflim teknolojile-
rini kullan›mlar› da, önem kazanmaktad›r. Bu amaçla, “ö¤retmen aday› ö¤rencilerin biliflim teknolojilerini etik
kullan›mlar› hangi düzeydedir?”sorusu bu araflt›rman›n problem cümlesi olarak belirlenmifltir. Bu problem cüm-
lesi afla¤›daki alt problemler olarak incelenmifltir:

1. Ö¤retmen aday› ö¤rencilerin biliflim teknolojilerini etik kullan›mlar› ne düzeydedir?
2. Ö¤retmen aday› ö¤rencilerin bilgisayar kullan›m düzeyleri ile biliflim teknolojilerini etik kullan›m puanlar›

aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?
3. Ö¤retmen aday› ö¤rencilerin internet kullan›m düzeyleri ile biliflim teknolojilerini etik kullan›m puanlar›

aras›nda anlaml› bir fark var m›d›r?

Yöntem
Araflt›rma Modeli

Araflt›rmada, de¤iflkenler aras›nda karfl›laflt›rmal› incelemeyi içeren iliflkisel tarama modeli kullan›lm›flt›r. Ta-
rama modeli geçmiflte ve halen var olan durumu var oldu¤u flekilde betimlemeyi amaçlayan bir araflt›rma yaklafl›-
m›d›r. Korelâsyon türü, iki ya da daha çok de¤iflken aras›nda birlikte de¤iflim varl›¤›n› ve/veya derecesini belirle-
meyi amaçlayan bir araflt›rma modelidir (Karasar, 1998, p.79–81).
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Evren ve Örneklem

Araflt›rma evrenini Türkiye’de ö¤retmen yetifltiren e¤itim fakültelerinde ö¤renim görmekte olan ö¤renciler
oluflturmaktad›r. Amaçl› örnekleme zengin bilgiye sahip oldu¤u düflünülen durumlar›n derinlemesine çal›fl›lmas›na
olanak vermektedir. Bu anlamda amaçl› örnekleme yöntemi pek çok durumda, olgu ve olaylar›n keflfedilmesinde ve
aç›klanmas›nda yararl› olur. Bundan dolay›, araflt›rmada, amaçl› örnekleme yöntemi izlenmifltir. Araflt›rman›n ör-
neklemini 2010-2011 e¤itim/ö¤retim y›l›nda Selçuk Üniversitesi E¤itim Fakültelerinde okuyan ve fakülte ö¤renci
say›lar› ile orant›l› olarak belirlenen Ahmet Keleflo¤lu E¤itim Fakültesi, Mesleki E¤itim Fakültesi ve Teknik E¤i-
tim Fakültesi’nde ö¤renim gören, bilgisayar dersi alm›fl veya almakta olan üçüncü s›n›f ö¤rencileriyle gerçeklefltiril-
mifltir. Araflt›rma için 450 ö¤retmen aday› Etik Olmayan Bilgisayar Kullan›m Ölçe¤ini yan›tlam›flt›r. 423 ölçek de-
¤erlendirmeye al›nm›flt›r. 27 ölçek ise eksik ve hatal› dolduruldu¤u için de¤erlendirme d›fl›nda tutulmufltur.

Veri Toplama Araçlar›

Araflt›rmada ö¤rencilerin biliflim teknolojilerini etik kullan›mlar›na iliflkin görüfl ve davran›fllar›n› belirlemek
amac›yla NAMLU ve ODABAfiI (2007)’n›n haz›rlam›fl olduklar› “Etik Olmayan Bilgisayar Kullan›m Ölçe¤i”
isimli ölçek kullan›lm›flt›r. Araflt›rma anketi, iki bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde kiflisel bilgiler ile ilgili
sorular, ikinci bölümde ise “Bilgisayar Kullan›m Davran›fllar›” sorular› yer almaktad›r. Araflt›rma anketi, iki bö-
lümden oluflmaktad›r. Ölçe¤e ait 31, 33, 36, 38, 51, 52, 53, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 72 ve 73. maddeler fikri mülki-
yet faktörüne; 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 57, 64, 67, 76, 77, 79 ve 80 numaral› maddeler toplumsal
etki faktörüne; 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 62 ve 63 numaral› maddeler güvenlik ve kalite faktörüne;
6, 7, 8, 10, 22, 25, 27 ve 65 numaral› maddeler a¤ do¤rulu¤u faktörüne; 28, 29, 30 ve 34 numaral› maddeler ise
bilgi do¤rulu¤u faktörüne aittir.

Verilerin Analizi

Verilerin analizi SPSS 17.0 paket program› kullan›larak yap›lm›fl ve alt problemlerin istatistiksel analizlerinde
frekans ve yüzde de¤erleri analizi, aritmetik ortalama, standart sapma, Kolmogorov Simirnov testi ve Kruskal
Wallis H Testi uygulanm›flt›r (Büyüköztürk, 2007).

Bulgular ve Tart›flma
Ö¤retmen Aday› Ö¤rencilerin Biliflim Teknolojilerini Etik D›fl› Kullan›m Düzeyleri

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin faktörlere göre biliflim teknolojilerini etik d›fl› kullan›m puanlar› Tablo 1’de
görüldü¤ü gibidir.

Seksen sorunun puanlar›n›n ortalamas› ile elde edilen etik d›fl› kullan›m puan› 1.38 bulunmufltur. Verileri de-
¤erlendirilmesinde 1-1.80 aras› ortalama puan “çok düflük” derecede etik d›fl› kullan›m, 1.81-2.60 aras› ortalama
puan “düflük” derecede etik d›fl› kullan›m, 2.61-3.40 aras› ortalama puan “orta” derecede etik d›fl› kullan›m, 3.41-
4.20 aras› ortalama puan “ yüksek” derecede etik d›fl› kullan›m ve 4.21-5.00 aras› ortalama puan “çok yüksek” de-
recede etik d›fl› kullan›m olarak ölçüt al›nm›flt›r. Bu ölçüte göre ö¤retmen aday› ö¤rencilerin iletiflim teknolojile-
rini etik d›fl› kullan›mlar›n›n çok düflük düzeyde oldu¤u söylenebilir.

Faktör kapsam›na al›nan sorular incelendi¤inde 1.28 aritmetik ortalama ile “Sanal ortamda insanlar› maddi
olarak zor duruma sokmak “ fleklinde içeri¤i olan 41. soru en düflük ve 3.15 aritmetik ortalama ile “Ödev haz›rla-
yan sitelere ödev yapt›rma” fleklinde içeri¤i olan 38. soru en yüksek etik d›fl› kullan›m puan›n› alm›flt›r. Mevcut pu-
anlar ö¤rencilerin çok düflük ve orta düzeyler aras›nda iletiflim teknolojilerini etik d›fl› kulland›klar› göstermekte-
dir.

Fikri mülkiyet faktörü baz›nda puanlar incelendi¤inde; 1.57 aritmetik ortalama ile “Baflkalar›na ait alan adlar›-
n› sat›n alarak, daha fazlas›na baflka flah›slara satmak “ fleklinde içeri¤i olan 60’nci soru en düflük ve 3.15 aritmetik
ortalama ile “Ödev haz›rlayan sitelere ödev yapt›rma” fleklinde içeri¤i olan 38’nci soru en yüksek etik d›fl› kulla-
n›m puan›n› alm›flt›r.

Toplumsal etki faktörü baz›nda puanlar incelendi¤inde; 1.28 aritmetik ortalama ile “Sanal ortamda insanlar›
maddi olarak zor duruma sokmak “ fleklinde içeri¤i olan 41. soru en düflük ve 2.18 aritmetik ortalama ile “Web si-
telerinde çok fazla say›da pop-up sayfalar kullanma” fleklinde içeri¤i olan 38’nci soru en yüksek etik d›fl› kullan›m
puan›n› alm›flt›r.
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Tablo 1: Ö¤retmen aday› ö¤rencilerin biliflim teknolojilerini etik d›fl› kullan›m puanlar›.

Faktör Sorular N Ortalama St. sapma

Fikri mülkiyet S31 423 2.31 1.41

S33 423 2.32 1.42
S36 423 1.96 1.20
S38 423 3.15 1.46
S51 423 2.58 1.41
S52 423 2.36 1.37
S53 423 2.14 1.28
S60 423 1.57 1.00
S61 423 1.91 1.14
S68 423 2.52 1.42
S69 423 1.95 1.29
S70 423 2.26 1.37
S71 423 2.85 1.47
S72 423 2.60 1.40
S73 423 2.60 1.40

Toplumsal etki S40 423 1.61 1.01

S41 423 1.28 0.65
S42 423 1.59 0.95
S43 423 1.42 0.85
S44 423 1.58 1.02
S45 423 1.83 1.21
S46 423 1.81 1.21
S47 423 1.83 1.16
S50 423 1.74 0.97
S54 423 1.63 0.90
S55 423 1.79 1.11
S57 423 1.70 1.21
S64 423 2.18 1.22
S67 423 1.45 0.88
S76 423 1.78 1.08
S77 423 1.56 0.93
S79 423 1.51 0.87
S80 423 1.55 1.02

Güvenlik ve kalite S2 423 1.41 0.84

S3 423 1.43 0.89
S4 423 1.53 0.98
S5 423 1.50 0.90

S11 423 1.46 0.82
S12 423 1.33 0.90
S13 423 1.45 0.95
S14 423 1.55 0.95
S15 423 1.74 1.09
S17 423 1.70 0.99
S18 423 1.69 1.08
S20 423 1.35 0.77
S62 423 1.78 1.11
S63 423 1.64 1.05

A¤ do¤rulu¤u S6 423 2.22 1.26

S7 423 2.45 1.31
S8 423 2.31 1.34

S10 423 1.73 1.04
S22 423 2.22 1.15
S25 423 1.97 1.41
S27 423 2.11 1.17
S65 423 1.78 0.97

Bilgi do¤rulu¤u S28 423 1.86 1.12
S29 423 1.87 1.02
S30 423 1.64 0.97
S34 423 1.77 1.18
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Güvenlik ve kalite faktörü baz›nda puanlar incelendi¤inde; 1.33 aritmetik ortalama ile “Kullan›c›n›n talebi ol-
mad›¤› halde, porno içerikli mail gönderme” fleklinde içeri¤i olan 12. soru en düflük ve 1.78 aritmetik ortalama ile
“‹nterneti kullanarak, kiflinin izni olmadan bilgisayar›n›n ba¤lant›s›n› kullanmak” fleklinde içeri¤i olan 62. soru en
yüksek etik d›fl› kullan›m puan›n› alm›flt›r.

A¤ do¤rulu¤u faktörü baz›nda puanlar incelendi¤inde; 1.73 aritmetik ortalama ile “Maddi amaçl› zincir mail
gönderme” fleklinde içeri¤i olan 10. soru en düflük ve 2.45 aritmetik ortalama ile “Haber grubuna reklam amaçl›
mail gönderme” fleklinde içeri¤i olan 7. soru en yüksek etik d›fl› kullan›m puan›n› alm›flt›r.

Bilgi do¤rulu¤u faktörü baz›nda puanlar incelendi¤inde; 1.64 aritmetik ortalama ile “Bilgisayardaki baflkalar›-
n›n bilgilerini kendisininmifl gibi kullanmak” fleklinde içeri¤i olan 30. soru en düflük ve 1.87 aritmetik ortalama ile
“Baflkalar›n›n yapt›¤› çal›flmalar› kaynak göstermeden kullanma” fleklinde içeri¤i olan 29. soru en yüksek etik d›fl›
kullan›m puan›n› alm›flt›r.

Ö¤rencilerin Bilgisayar Kullan›m Düzeyleri ile Biliflim Teknolojilerini 

Etik Kullan›m Puanlar› Aras›ndaki Fark 

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin faktör baz›nda bilgisayar kullan›m düzeylerini tan›mlayan görüfllerinin istatis-
tikleri Tablo 2’de verilmifltir. 

Tablo 2’de verilen N de¤erlerine ve verilerin normal da¤›l›ma uygunlu¤u tek örneklem Kolmogorov Simirnov
testi sonuçlar›na göre ö¤rencilerin faktörlere da¤›l›m› parametrik olmayan bir da¤›l›m göstermektedir. Ö¤renci-
lerin bilgisayar kullan›m düzeylerine göre faktörler aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› görmek amac›yla
0,05 anlaml›l›k düzeyinde Kruskal Wallis H Testi uygulanm›flt›r (Tablo 2). Ö¤rencilerin bilgisayar kullan›m dü-
zeyleri ile biliflim teknolojilerini etik olarak kullan›mlar› aras›nda fikri mülkiyet, toplumsal etki, a¤ do¤rulama ve
toplam puan boyutunda anlaml› bir iliflki bulundu¤u görülmektedir. Ö¤renciler taraf›ndan “hiç bilmiyorum” se-

Tablo 2: Biliflim teknolojilerinin etik kullan›m -bilgisayar kullan›m düzeyi istatistikleri. Kruskal Wallis H
testi sonuçlar› (n=423). 

Bil.kul N Arit. Ort. Ki-kare sd p.

Fikri mülkiyet Düflük 26 205.38 22.73 3 0.00
Orta 141 185.76
‹yi 199 212.83
Çok iyi 57 277.04

Toplumsal etki Düflük 26 210.29 7.86 3 0.04
Orta 141 200.48
‹yi 199 208.62
Çok iyi 57 253.07

Güvenlik ve kalite Düflük 26 219.15 6.38 3 0.09
Orta 141 210.93
‹yi 199 201.67
Çok iyi 57 247.46

A¤ do¤rulu¤u Düflük 26 216.31 7.87 3 0.04
Orta 141 205.24
‹yi 199 204.31
Çok iyi 57 253.60

Bilgi do¤rulu¤u Düflük 26 211.46 3.51 3 0.03
Orta 141 207.78
‹yi 199 207.13
Çok iyi 57 239.67

Etik d›fl› kullan›m Düflük 26 208.85 13.10 3 0.00
Orta 141 196.18
‹yi 199 208.55
Çok iyi 57 264.64
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çene¤inin iflaretlenmemesi, tüm lisans düzeyi ö¤rencilerin az da olsa bilgisayar kullanabildi¤i sonucunu ç›karma-
m›za dayanak olmaktad›r.

Ö¤rencilerin ‹nternet Kullan›m Düzeyleri ile Biliflim Teknolojilerini 

Etik Kullan›m Puanlar› Aras›ndaki Fark 

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin faktör baz›nda internet kullan›m düzeylerini tan›mlayan görüfllerinin istatis-
tikleri Tablo 3’de verilmifltir

Tablo 3’de verilen N de¤erlerine ve verilerin normal da¤›l›ma uygunlu¤u tek örneklem Kolmogorov Simirnov
testi sonuçlar›na göre ö¤rencilerin faktörlere da¤›l›m› parametrik olmayan bir da¤›l›m göstermektedir. Ö¤renci-
lerin faktörlere da¤›l›m› parametrik olmayan bir da¤›l›m gösterdi¤inden, ö¤rencilerin internet kullan›m düzeyle-
rine göre faktörler aras›nda anlaml› bir fark olup olmad›¤›n› görmek amac›yla 0.05 anlaml›l›k düzeyinde Kruskal
Wallis testi uygulanm›flt›r (Tablo 3). Ö¤rencilerin internet kullan›m düzeyleri ile biliflim teknolojilerini etik ola-
rak kullan›mlar› aras›nda fikri mülkiyet ve toplam puan boyutunda anlaml› bir iliflki bulundu¤u görülmektedir.

Analiz sonuçlar›, her bir faktör için ayr› ayr› incelendi¤inde, etik d›fl› kullan›m puanlar›n›n fikri mülkiyet ve
toplam etik d›fl› kullan›m faktörü için anlaml› flekilde farkl›laflt›¤› görülmektedir.

Ö¤renciler taraf›ndan bilgisayar ve internet kullan›m düzeyi olarak belirtilen “hiç bilmiyorum” seçene¤inin
iflaretlenmemifl olmas› tüm ö¤retmen adaylar›n›n az da olsa bilgisayar ve internet kulan›m bilgisine sahip oldu¤u
sonucunu vermektedir. Farkl› bir ifade ile tüm ö¤retmen adaylar› bilgisayar ve internet kullanabilir düzeydedir. 

Ö¤rencilerin biliflim teknolojilerini etik d›fl› kullan›m puanlar›na göre bilgisayar ve internet kullan›n düzeyle-
ri sonuçlar› paralellik göstermektedir. Ö¤rencilerden bilgisayar ve internet kullan›m düzeylerini “çok iyi” olarak
belirtenlerin biliflim teknolojilerini daha etik d›fl› amaçlarla kulland›klar› görülmektedir. Bunlar› bilgisayar ve in-
ternet kullan›m düzeylerini “iyi” ve “düflük” olarak belirten ö¤renciler izlemektedir. En etik kullananlar ise “orta”

Tablo 3: Biliflim teknolojilerinin etik kullan›m -internet kullan›m düzeyi istatistikleri. Kruskal Wallis testi
sonuçlar› (n=423).

‹nt.kul N Arit. Ort. Ki-kare sd p.

Fikri mülkiyet Düflük 16 216.94 24.14 3 0.00
Orta 102 175.30
‹yi 221 209.09
Çok iyi 84 263.29

Toplumsal etki Düflük 16 230.28 6.68 3 0.83
Orta 102 188.94
‹yi 221 213.06
Çok iyi 84 233.74

Güvenlik ve kalite Düflük 16 197.94 4.98 3 0.17
Orta 102 192.07
‹yi 221 215.32
Çok iyi 84 230.13

A¤ do¤rulu¤u Düflük 16 203.25 5.78 3 0.12
Orta 102 195.73
‹yi 221 210.22
Çok iyi 84 238.10

Bilgi do¤rulu¤u Düflük 16 192.91 5.78 3 0.12
Orta 102 195.35
‹yi 221 211.84
Çok iyi 84 236.29

Etik d›fl› kullan›m Düflük 16 210.88 12.45 3 0.00
Orta 102 183.97
‹yi 221 211.52
Çok iyi 84 247.51
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düzeyde bilgisayar ve internet kulland›¤›n› belirten ö¤rencilerdir. Bilgisayar ve internet kullan›m düzeyi etik d›fl›
kullan›m› ayn› düzeyde etkilemektedir.

Erdem (2008), taraf›ndan ö¤retmen adaylar› ile yap›lan benzer bir araflt›rma sonuçlar› incelendi¤inde ise Bil-
gisayar kullan›m düzeyleri “çok iyi” ve “iyi” olan ö¤retmen adaylar›n›n orta düzey kullan›c›lara göre daha etik d›-
fl› davrand›klar› sonucuna var›lm›flt›r (Erdem, 2008, p.81-83). Bu sonuç çal›flmam›z›n bilgisayar kullan›m düzeyle-
ri alt probleminin sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir. 

Erdem (2008), taraf›ndan yap›lan çal›flmaya göre ö¤retmen adaylar›n›n internet kullan›m düzeyleri biliflim tek-
nolojilerini etik kullan›m davran›fllar›n› etkilememektedir (Erdem, 2008, p.85-87). Bu sonuç çal›flmam›z›n inter-
net kullan›m alt problemi sonuçlar› ile farkl›l›k göstermektedir

Sonuç
Ö¤retmen aday› ö¤rencilerin biliflim teknolojilerini etik kullan›mlar›n›n hangi düzeyde oldu¤u ortaya koyma-

y› amaçlayan bu çal›flmada flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r.
Ö¤rencilerden bilgisayar kullan›m düzeylerini “çok iyi” olarak belirtenlerin biliflim teknolojilerini daha etik d›-

fl› amaçlarla kulland›klar› sonucuna var›lm›flt›r. Bunlar› eflit puanla bilgisayar kullan›m düzeylerini “iyi” ve “düflük”
olarak belirten ö¤renciler izlemektedir. En etik kullananlar ise “orta” düzeyde bilgisayar kulland›¤›n› belirten ö¤-
rencilerdir. Bilgisayar kullan›m düzeyi artt›kça etik d›fl› kullan›m›n da artt›¤› söylenebilir. Faktör baz›nda sadece
fikri mülkiyet, toplumsal etki, a¤ do¤rulama ve toplam puan boyutunda anlaml› bir iliflki bulundu¤u görülmekte-
dir. Güvenlik ve kalite faktörü için anlaml› bir farkl›l›k tespit edilmemifltir.

Ö¤rencilerden internet kullan›m düzeyleri aç›s›ndan bilgisayar kullan›m paralel sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Ö¤ren-
cilerden internet kullan›m düzeylerini “çok iyi” olarak belirtenlerin biliflim teknolojilerini daha etik d›fl› amaçlar-
la kulland›klar› sonucuna var›lm›flt›r. Bunlar› çok az puan fark› ile internet kullan›m düzeylerini “iyi” ve “düflük”
olarak belirten ö¤renciler izlemektedir. En etik kullananlar ise “orta” düzeyde internet kulland›¤›n› belirten ö¤-
rencilerdir. ‹nternet kullan›m düzeyi artt›kça etik d›fl› kullan›m›n da artt›¤› söylenebilir. Faktör baz›nda sadece fik-
ri mülkiyet boyutunda anlaml› bir iliflki bulundu¤u görülmektedir. Di¤er faktörü için anlaml› bir farkl›l›k tespit
edilmemifltir 
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Özet

Bu çal›flmada, pedagojik formasyonla ö¤retmenlik sertifikas› alan ö¤retmen adaylar›n›n, ö¤renim ortam›nda
tercih ettikleri ö¤renme stillerinin, mezun olduklar› üniversite, üniversitede ö¤renim gördükleri alan, cinsiyetleri
ve ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etme s›ralar›na göre farkl›lafl›p farkl›laflmad›¤› incelenmifltir. Araflt›rman›n ba¤›m-
l› de¤iflkenleri, ö¤renme stilleri, ba¤›ms›z de¤iflkenleri ise mezun olunan üniversite, üniversitedeki alan, cinsiyet ve
ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etme s›ras› olarak belirlenmifltir. Araflt›rman›n çal›flma grubunu, Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi, Pedagojik Formasyon Ö¤retmenlik Sertifika Program›na devam eden 400 ö¤retmen aday› oluflturmufl-
tur. Araflt›rman›n veri toplama araçlar›n›, Grasha-Reichman taraf›ndan gelifltirilen “Ö¤renme Stilleri Ölçe¤i” ve
“Demografik Bilgiler Formu” oluflturmaktad›r. Verilerin analizinde, ba¤›ms›z gruplarda t-testi ve tek yönlü var-
yans analizi teknikleri kullan›lm›flt›r. Sonuçlar; ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renim ortam›nda tercih ettikleri ö¤renme
stillerinin, mezun olduklar› üniversite, üniversitede ö¤renim gördükleri alan, cinsiyet ve ö¤retmenlik mesle¤ini
tercih etme s›ralar›na göre farkl›laflt›¤›n› ortaya ç›karm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Ö¤renme stilleri, ö¤retmenlik, üniversite, alan, cinsiyet, tercih.

Girifl
‹nsan›n ö¤renme yetene¤ine sahip olmas› onu di¤er canl›lardan ay›ran ve toplumsal bir varl›k yapan en önem-

li özelliklerden biridir. ‹nsan; yaflamas› için gerekli olan davran›fllar›, do¤ufltan sahip oldu¤u özellikler ve çevre et-
kisiyle ö¤renir. De¤iflik biçimlerde tan›mlanmas›na karfl›n, psikologlar›n ço¤u ö¤renmenin, bireyin çevresi ile et-
kileflimi sonucu olufltu¤u ve bireyin davran›fllar›nda uzun süreli de¤ifliklik meydana getirdi¤i görüflünde birleflmek-
tedirler (Fidan ve Erden, 1991).

Okullardaki ö¤renmelerin en etkili flekilde gerçekleflmesini sa¤lamak için, ö¤renenin belirli özelliklerinin bi-
linmesi gerekmektedir. Yap›lan araflt›rmalara dayal› olarak, ö¤renme üzerinde etkili olan de¤iflkenlerden biri ö¤-
renme stilleridir. Ö¤renme stilleri, ö¤rencinin ö¤renme çevresi ile girdi¤i etkileflimin fleklini belirleyen ve de¤ifl-
mez olan biliflsel, duyuflsal ve fizyolojik tercihlerdir (Pask, 1976). 

Herkesin bir ö¤renme stili vard›r ve ö¤renme stili kiflinin imzas› gibi o kifliye özgüdür (Dunn, Beadury ve Kla-
vas, 1989). Duun ve Duun, ö¤renme stillerini psikolojik ve zihinsel süreçlerden çok, ortam farkl›l›klar›ndan yola
ç›karak tan›mlamaktad›rlar. Söz konusu araflt›rmac›lara göre, ö¤renme stilleri ö¤renene ait biyolojik ve geliflimsel
nitelikleri belirleyen kiflisel özelliklerdir (Dunn ve Dunn, 1993). Dunn ve Dunn gibi ö¤renmeyi genifl bir çerçeve
içinde aç›klayan Grasha (1996) ise ö¤renme stillerini, sosyal ö¤renme kuram› içinde ele alarak, bireylerin tercih-
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leri üzerine odaklanmaktad›r. Grasha ö¤renme stilini, akranlar ve ö¤retmenlerle olan davran›fl ve tutum tercihle-
ri biçiminde tan›mlamaktad›r. 

Farkl› tan›mlamalar yap›lsa da ö¤renme stilleri genel olarak; bireylerin, kal›t›msal olarak do¤ufltan getirip, çev-
resel faktörlerle de de¤iflebilen, bireyden bireye farkl›l›k gösteren, ö¤renme ile ilgili tercihleri olarak tan›mlanabi-
lir. Ö¤renme stilleri ile ilgi görüfllerde farkl›l›klar olsa da genel olarak ö¤renme stillerinin, ö¤renme üzerindeki
önemi, bireyin ö¤renme yaflant›s›ndaki etkisi ve bireye özgü olmas› noktalar›nda birleflilmektedir.

Ö¤renme stili modellerini ve ilgili ölçekleri gelifltiren araflt›rmac›lar, ö¤renme stillerine farkl› aç›lardan yaklafl-
m›fllard›r. Bu durumun temel nedeni, gelifltirdikleri ölçeklerin farkl› teorik temellere dayanmas›d›r. Kimisi ö¤ren-
me stilini, biliflsel, duyuflsal ve devinsel davran›fl özelliklerinin kar›fl›m› olarak çok boyutlu ifade ederken, kimisi bi-
liflsel ya da duyuflsal boyut ile s›n›rl› olarak ifade etmifltir (De Bello, 1990; Cano-Garcia & Hughes, 2000). 

Bu çal›flmada Grasha-Reichmann ö¤renme stili modeli ele al›nm›flt›r. Garasha ve Reichmann, ö¤rencilerin s›-
n›f ortam›nda gözlemlenen özelliklerini üç boyut ve alt› özellik olarak s›n›fland›ran yap›y› kullanarak ö¤renme stil-
lerini incelemifllerdir (Grasha, Reichmen, 1974, aktaran Jonassen ve Grabowski, 1993). 

Grasha (2002) alt› adet ö¤renme stili belirlemifltir. Bunlar ve özellikleri afla¤›da aç›klanm›flt›r.
Rekabetçi (Competative): Bu stile sahip bireyler, konular› s›n›ftaki di¤er ö¤rencilerden daha baflar›l› olmak için

ö¤renen ö¤rencilerdir. Sunulan ödüller için derste di¤er ö¤rencilerle rekabet etmek gerekti¤ine inan›rlar. ‹lgi oda-
¤› olmay› ve s›n›fta baflar›lar› için onay almay› severler. 

‹flbirlikçi (Collaborative): Fikirleri ve yetenekleri paylaflarak ö¤renen ö¤renci tipidir. Ö¤retmenlerle iflbirli¤i ya-
parlar ve baflkalar›yla çal›flmay› severler. Grup ve tak›mla çal›flma becerileri geliflkindir. Baflkalar›na çok fazla ba-
¤›ml› olabilir ve tek bafl›na çal›flamayabilirler.

Kaç›nan (Avoidant): ‹çeri¤i ö¤renmeye ve derse kat›lmaya hevesli de¤ildirler. Derste di¤er ö¤rencilere ve ö¤-
retmenlere kat›lmazlar. Derste neler olup bitti¤i ile ilgili de¤ildirler.

Kat›l›mc› (Participant): S›n›f›n iyi birer üyesidirler. S›n›fa gitmekten hofllan›rlar ve ders etkinliklerinde mümkün
oldu¤unca çok yer almak isterler. Kendi ihtiyaçlar›n› baflkalar›n›nkilerden önde görebilirler.

Ba¤›ml› (Dependent): Çok az zihinsel merak gösterirler ve sadece gerekli olan› ö¤renirler. Ö¤retmen ve akran-
lar›n› destek olarak görürler ve ne yapabilecekleri hakk›nda otorite figürlerine bakarlar. Bir ö¤renci olarak özde-
netim becerilerini gelifltirmek zordur. 

Ba¤›ms›z (Independent): Kendi kendine düflünmeyi seven ö¤rencilerdir ve kendi ö¤renme yeteneklerine güve-
nirler. Önemli oldu¤unu düflündükleri içeri¤i ö¤renmeyi tercih ederler ve ders projelerinde baflka ö¤rencilerle ça-
l›flmaktansa, tek bafl›na çal›flmay› isterler. 

Grasha (2002), ortaya koydu¤u alt› ö¤renme stili ile ilgili, bir ö¤renme stilini di¤erine göre iyi ya da kötü flek-
linde nitelemenin do¤ru olmad›¤›n› ifade etmifltir. Bu stillerden bir ya da birkaç›n›n di¤er stillere göre bireylerde
daha bask›n olabilece¤ini belirtmifl, ideal olan›n da bu alt› stilin bireylerde dengeli bir flekilde bulunmas› oldu¤u-
nu ifade etmifltir. Grasha’n›n gelifltirdi¤i ölçek, bireylerin ö¤renme stillerini belirlerken bireyin ö¤renme örüntü
ve süreçlerinden çok, bireyin s›n›ftaki d›flsal uyaranlarla ve ortamla etkileflimi üzerinde durmufltur (Jonassen ve
Grabowski, 1993).

YÖK karar›na göre 2010-2011 ö¤retim y›l›ndan itibaren, 1998 y›l›nda yürürlükten kald›r›lan ö¤retmenlik ser-
tifika program› tekrar yürürlü¤e girmifltir. Kamuoyunda bir çok tart›flmaya yol açan bu uygulama halen ilgili çev-
reler taraf›ndan tart›fl›lmaktad›r. Eldeki çal›flmada bu tart›flmalarda söz konusu olan ö¤retmen adaylar›n›n çeflitli
özellikleri ele al›narak ö¤retim ortam›n›n flekillenmesinde birebir etkili olan ö¤renme stilleri araflt›r›lm›flt›r. Ö¤re-
nenin ö¤renme stillerini bilmek, ö¤retme-ö¤renme süreci için çok önemlidir (Hein ve Budny, 2000). Ö¤rencile-
rin ö¤renme stillerinin belirlenmesi ile elde edilen bilgiler, e¤itimcilere, düzenleyecekleri ö¤renme-ö¤retme or-
tamlar›nda nas›l bir yöntem gelifltirilece¤i konusunda yard›mc› olabilir (Akkoyunlu, 1995). Çal›flmada söz konusu
ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerinin belirlenmesi, mesleki yaflant›lar›nda oluflturacaklar› ö¤renme ortam› ko-
nusunda ipucu sa¤layacakt›r. Çal›flmadan elde edilen bulgular›n uygulay›c›lara pratik öneriler ve araflt›rmac›lara da
alanla ilgili yeni pencereler açmas› umulmaktad›r.

Tüm bu dayanaklar ›fl›¤›nda, bu çal›flmada, ö¤retmenlik sertifika program›na devam eden ö¤retmen adaylar›-
n›n ö¤renme stillerinin, üniversitelerine, alanlar›na, cinsiyetlerine ve mesle¤i tercih etme s›ralar›na göre farkl›l›k
gösterip göstermedi¤i incelenmifltir.
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Yöntem
Araflt›rman›n Modeli 
Bu araflt›rma, var olan bir durumu tespit etmeye yönelik oldu¤undan tarama modelinde gerçeklefltirilmifltir. 

Çal›flma Grubu
Bu araflt›rman›n çal›flma grubunu 2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Pedagojik

Formasyon E¤itim program›na kat›lan 400 ö¤retmen aday› oluflturmaktad›r. 

Veri Toplama Araçlar›
Araflt›rmada, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerinin belirlenmesinde Grasha-Riechman Ö¤renme Stilleri

Ölçe¤i kullan›l›rken, demografik bilgiler ise “Demografik Bilgiler Formu” ile elde edilmifltir. Grasha-Reichman
taraf›ndan gelifltirilen ö¤renme stilleri ölçe¤inde kaç›nan, ba¤›ml›, iflbirlikli, kat›l›mc›, rekabetçi ve ba¤›ms›z olmak
üzere 6 alt boyuttan oluflan toplam 60 madde yer almaktad›r ve bu maddelerin tümü olumlu cümle yap›s›nda olup,
beflli likert tipinde haz›rlanm›flt›r (Grasha, 2002). Ölçe¤in Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar›,
Zerayak (2006) taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. 

Verilerin Analizi
Araflt›rman›n verileri, ba¤›ms›z gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri kullan›larak, SPSS 16.0

(Social Sciences Statistical Package) istatistik program›nda analiz edilmifltir. Anlaml›l›k düzeyi olarak p<.05 de¤e-
ri al›nm›flt›r. 

Bulgu ve Yorum
Birinci Alt Probleme ‹liflkin Bulgular
Araflt›rman›n birinci alt problemi; “Cinsiyete göre ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stilleri anlaml› bir fark gös-

termekte midir?” fleklinde ifade edilmifltir. Birinci alt probleme cevap bulmak amac›yla ba¤›ms›z gruplarda t-testi
analizi yap›lm›flt›r. Tablo 1’de veri analizi sonucunda elde edilen gruplara ait aritmetik ortalama, standart sapma
de¤erleri ile t-testi sonuçlar› verilmifltir.

Tablo 1 incelendi¤inde ö¤renme stillerinin sadece ba¤›ml› alt boyutunda, k›z ve erkek ö¤retmen adaylar›n›n
farkl›l›k gösterdi¤i, k›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilere göre daha ba¤›ml› ö¤renme stiline sahip oldu¤u görülmek-
tedir [t = 2.60, p< .01]. 

Tablo 1: K›z ve erkek ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerine iliflkin aritmetik ortalama ve standart sap-
ma de¤erleri ile t-testi sonuçlar›. 

Ö¤renme stilleri 
alt boyutlar› Cinsiyet N SS t p

Ba¤›ms›z K›z 306 38.14 5.66 .72 .47
Erkek 52 37.51 6.19

Kaç›nan K›z 306 27.14 5.34 -1.79 .07
Erkek 50 28.62 5.83

‹flbirlikli K›z 304 37.62 6.19 .70 .48
Erkek 50 36.96 6.30

Ba¤›ml› K›z 307 39.54 5.42 2.60 .01
Erkek 48 37.31 6.12

Rekabetçi K›z 302 30.43 6.32 -.71 .47
Erkek 49 31.14 6.86

Kat›l›mc› K›z 303 34.18 6.46 .96 .33
Erkek 49 33.24 5.59

X
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‹kinci Alt Probleme ‹liflkin Bulgular

Araflt›rman›n ikinci alt problemi; “Üniversiteye göre ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stilleri anlaml› bir fark
göstermekte midir?” fleklinde ifade edilmifltir. ‹kinci alt probleme cevap bulmak amac›yla ba¤›ms›z gruplarda t-
testi analizi yap›lm›flt›r. Tablo 2’de veri analizi sonucunda elde edilen gruplara ait aritmetik ortalama, standart sap-
ma de¤erleri ile t-testi sonuçlar› verilmifltir.

Tablo 2 incelendi¤inde özel ve devlet üniversitesinden mezun olan ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerinin
hiçbir alt boyutunda anlaml› farkl›l›k olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r.

Tablo 2: Özel ve devlet üniversite adaylar›n›n ö¤renme stillerine iliflkin aritmetik ortalama ve standart sap-
ma de¤erleri ile t-testi sonuçlar›. 

Ö¤renme stilleri 
alt boyutlar› Üniversite N SS t p

Ba¤›ms›z Özel 129 38.10 6.02 .12 .90
Devlet 235 38.02 5.58

Kaç›nan Özel 128 27.60 6.10 .70 .48
Devlet 233 27.18 5.00

‹flbirlikli Özel 129 37.72 6.49 .49 .64
Devlet 231 37.41 6.03

Ba¤›ml› Özel 132 39.44 5.98 .68 .49
Devlet 229 39.02 5.43

Rekabetçi Özel 127 30.71 5.99 .42 .67
Devlet 229 30.41 6.61

Kat›l›mc› Özel 131 34.28 7.35 .58 .55
Devlet 226 33.87 5.63

X

Tablo 3: Ö¤retmen adaylar›n›n üniversitedeki alanlar›na göre ö¤renme stillerine ait
betimsel istatistikler. 

Ö¤renme stilleri 
alt boyutlar› Üniversite N SS

Say›sal 110 38.17 4.98
Ba¤›ms›z Sözel 179 38.14 6.27

Dil 76 37.92 5.37

Say›sal 110 26.70 5.23
Kaç›nan Sözel 171 27.54 5.40

Dil 81 27.80 5.73

‹flbirlikli Say›sal 113 37.84 5.80
Sözel 171 37.49 6.84
Dil 77 37.53 4.84

Ba¤›ml› Say›sal 109 39.79 4.65
Sözel 175 39.48 6.40
Dil 77 37.79 4.66

Rekabetçi Say›sal 108 30.84 6.38
Sözel 170 31.21 6.64
Dil 79 29.01 5.41

Kat›l›mc› Say›sal 105 33.83 5.30
Sözel 177 34.13 5.81
Dil 76 34.47 8.25

X
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Üçüncü Alt Probleme ‹liflkin Bulgular

Araflt›rman›n üçüncü alt problemi, “Ö¤retmen adaylar›n›n üniversitedeki alanlar›na göre ö¤renme stilleri an-
laml› bir fark göstermekte midir?” fleklinde ifade edilmifltir. Bu alt probleme cevap bulmak için iliflkisiz gruplarda

Tablo 4: Ö¤retmen adaylar›n›n üniversitedeki alanlar›na göre ö¤renme stillerine iliflkin ANOVA sonuçlar›. 

Ö¤renme stilleri Varyans›n Kareler Kareler 
alt boyutlar› Kayna¤› Toplam› sd Ortalamas› F p

Gruplar Aras› 3.36 2 1.68 .05 .95
Ba¤›ms›z Gruplar ‹çi 11895.46 362 32.86

Toplam 11898.83 364
Gruplar Aras› 69.47 2 34.73 1.17 .30

Kaç›nan Gruplar ‹çi 10578.36 359 29.46
Toplam 10647.83 361
Gruplar Aras› 8.65 2 4.32 .11 .89

‹flbirlikli Gruplar ‹çi 13521.05 358 37.76
Toplam 13529.70 360
Gruplar Aras› 205.23 2 102.61 3.29 .03

Ba¤›ml› Gruplar ‹çi 11137.91 358 31.11
Toplam 11343.14 360
Gruplar Aras› 268.96 2 134.48 3.37 .03

Rekabetçi Gruplar ‹çi 14099.68 354 39.83
Toplam 14368.65 356
Gruplar Aras› 17.89 2 8.94 .22 .79

Kat›l›mc› Gruplar ‹çi 13989.94 355 39.40
Toplam 14007.83 357

Tablo 5: Ö¤retmen adaylar›n›n mesle¤i tercih etme s›ralar›na göre ö¤renme stillerine
ait betimsel istatistikler. 

Ö¤renme stilleri 
alt boyutlar› Tercih S›ras› N SS

Ba¤›ms›z Birinci 186 38.98 5.73
‹kinci 110 37.67 5.44
Üçüncü 38 36.36 5.90
Dördüncü 29 36.58 5.69

Kaç›nan Birinci 186 26.58 5.25
‹kinci 106 27.55 5.39
Üçüncü 40 27.95 5.07
Dördüncü 29 30.93 5.89

‹flbirlikli Birinci 183 38.51 6.29
‹kinci 107 37.77 5.38
Üçüncü 39 35.51 6.32
Dördüncü 29 34.48 6.52

Ba¤›ml› Birinci 183 39.98 5.18
‹kinci 109 38.76 5.06
Üçüncü 40 37.57 6.13
Dördüncü 26 38.80 8.68

Rekabetçi Birinci 179 30.67 6.20
‹kinci 108 30.40 6.72
Üçüncü 39 31.51 6.74
Dördüncü 29 29.17 6.06

Kat›l›mc› Birinci 181 35.37 5.56
‹kinci 107 33.41 7.19
Üçüncü 40 31.60 5.76
Dördüncü 27 32.22 6.81

X
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tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yap›lm›flt›r. Elde edilen betimsel veriler Tablo 3’te, varyans analizi sonuçlar›
Tablo 4’te yer almaktad›r.

Tablo 4 incelendi¤inde ö¤retmen adaylar›n›n alanlar›na göre ö¤renme stillerinde ba¤›ml› (F=3.29, p<.03) ve
rekabetçi (F=3.37, p<.03) alt boyutlar›nda anlaml› farkl›l›klar oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Di¤er alt boyutlarda anlam-
l› bir fakl›l›k ç›kmam›flt›r. Yap›lan Tukey post hoc analizi sonucunda, say›sal ve sözel alandaki ö¤renciler dil ala-
n›ndaki ö¤rencilere göre daha ba¤›ml› ve rekabetçi ö¤renme stiline sahip oldu¤u ortaya ç›km›flt›r.

Dördüncü Alt Probleme ‹liflkin Bulgular

Araflt›rman›n dördüncü alt problemi, “Ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etme s›ralar›na gö-
re ö¤renme stilleri anlaml› bir fark göstermekte midir?” fleklinde ifade edilmifltir. Bu alt probleme cevap bulmak
için iliflkisiz gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yap›lm›flt›r. Elde edilen betimsel veriler Tablo 5’te, var-
yans analizi sonuçlar› Tablo 6’da yer almaktad›r.

Tablo 6 incelendi¤inde ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etme s›ralar›na göre ö¤renme stil-
lerinde ba¤›ms›z (F=3.59, p<.01), kaç›nan (F=5.58, p<.00), iflbirlikli (F=5.52, p<.00), ba¤›ml› (F=2.58, p<.05) ve ka-
t›l›mc› (F=5.93, p<.00) alt boyutlarda anlaml› farkl›l›klar oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Di¤er taraftan rekabetçi alt bo-
yutunda anlaml› bir fakl›l›k olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r. Yap›lan Tukey post hoc analizi sonucunda; ö¤retmenlik
mesle¤ini dördüncü s›rada tercih edenlerin, birinci, ikinci, üçüncü s›rada tercih edenlere göre daha kaç›nan ö¤ren-
me stiline sahip olduklar›; birinci ve ikinci s›rada tercih edenlerin, üçüncü ve dördüncü s›rada tercih edenlere gö-
re daha iflbirlikçi, ba¤›ms›z ve kat›l›mc› ö¤renme stiline sahip olduklar› ortaya ç›km›flt›r. 

Sonuç ve Tart›flma
Araflt›rmada afla¤›daki sonuçlara ulafl›lm›flt›r;
• Cinsiyete göre ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerinde sadece “ba¤›ml›” alt boyutunda k›zlar lehine an-

laml› fark oldu¤u,
• Özel ve devlet üniversitelerinde ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerinde anlaml› fark ol-

mad›¤›, 

Tablo 6: Ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etme s›ralar›na göre ö¤renme stillerine iliflkin ANOVA
sonuçlar›.

Ö¤renme stilleri Varyans›n Kareler Kareler 
alt boyutlar› Kayna¤› Toplam› sd Ortalamas› F p

Gruplar Aras› 345.62 3 115.20 3.59 .01
Ba¤›ms›z Gruplar ‹çi 11507.04 359 32.05

Toplam 11852.66 362

Gruplar Aras› 499.21 3 166.40 5.85 .00
Kaç›nan Gruplar ‹çi 10141.04 357 28.40

Toplam 10640.26 360

Gruplar Aras› 608.95 3 202.98 5.52 .00
‹flbirlikli Gruplar ‹çi 12995.28 354 36.71

Toplam 13604.23 357

Gruplar Aras› 241.79 3 80.59 2.58 .05
Ba¤›ml› Gruplar ‹çi 11020.56 354 31.13

Toplam 11262.35 357

Gruplar Aras› 96.16 3 32.05 .77 .50
Rekabetçi Gruplar ‹çi 14461.16 351 41.20

Toplam 14557.32 354

Gruplar Aras› 687.89 3 229.29 5.93 .00
Kat›l›mc› Gruplar ‹çi 13554.37 351 38.61

Toplam 14242.26 354
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• Ö¤retmen adaylar›n›n üniversitede ö¤renim gördükleri alana göre ö¤renme stillerinde anlaml› farkl›l›k ol-
du¤u, buna göre say›sal ve sözel alandaki ö¤retmen adaylar›n›n dil alan›ndaki ö¤retmen adaylar›na göre da-
ha ba¤›ml› ve rekabetçi ö¤renme stiline sahip olduklar›, 

• Ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etme s›ras›na göre ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerinde anlaml› farkl›-
l›klar oldu¤u, buna göre, ö¤retmenlik mesle¤ini dördüncü s›rada tercih edenlerin, birinci, ikinci ve üçüncü
s›rada tercih edenlere göre daha kaç›nan ö¤renme stiline sahip olduklar›; birinci, ikinci s›rada tercih eden-
lerin, üçüncü ve dördüncü s›rada tercih edenlere göre daha iflbirlikçi, ba¤›ms›z ve kat›l›mc› ö¤renme stiline
sahip olduklar› ortaya ç›km›flt›r. 

Araflt›rma soncunda elde edilen bulgular, araflt›rma sorular› çerçevesinde flöyle yorumlanabilir: Ö¤retmen
adaylar›n›n cinsiyete göre ö¤renme stillerinde sadece “ba¤›ml›l›k” alt boyutunda farkl›l›k ç›km›flt›r. Di¤er bir de-
yiflle, bayan ö¤retmen adaylar› erkek ö¤retmen adaylar›na göre ba¤›ml› ö¤renme stilini daha fazla tercih etmekte-
dirler. Bu konuda Bayrak ve Altun (2009)’un yapt›¤› araflt›rmada benzer sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Bu durumun temel
nedeni, toplumumuzda cinsiyete ba¤l› roller kazand›r›l›rken, ailelerin yanl›fl tutumu olabilir. Türk toplumunda ai-
leler k›z çocuklar›n› erkek çocuklara göre daha ba¤›ml› yetifltirmektedir. Bu tutum, toplum taraf›ndan onay gör-
mektedir. Benzer bulgulara Canca ve Erden (2010)’in çal›flmalar›nda da rastlanmaktad›r. Böyle bir ortamda yeti-
flin k›z çocuklar›n›n, ö¤renme ortam›nda da ayn› al›flkanl›¤› devam ettirmeleri ve ö¤renme tercihlerine yans›tma-
lar› do¤al bir sonuç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak burada üzerinde tart›fl›lmas› gereken konu, e¤itim süre-
cinin söz konusu al›flkanl›¤›n de¤iflmesinde bir etki oluflturmamas›d›r. 

Cinsiyetin ö¤renme stilleri üzerindeki etkisi birçok araflt›rmac› taraf›ndan incelenen bir konudur. Severinens
ve Dam (1997), yapt›klar› çal›flmada, ö¤renme stilleri ile cinsiyet aras›nda olumlu yönde bir iliflki oldu¤unu orta-
ya ç›karm›flt›r. Keri (2002)’nin yapt›¤› çal›flmada, k›z ve erkek ö¤rencilerin ö¤renme stillerinde farkl›l›klar oldu¤u-
nu ortaya ç›km›flt›r. Söz konusu araflt›rmaya göre, k›zlar soyut kavramsal ö¤renme stiline sahipken, erkeklerin da-
ha somut uygulamal› ö¤renme stiline sahip oldu¤u belirlenmifltir. Alanyaz›nda cinsiyete göre ö¤renme stillerinin
farkl›laflmad›¤›n› ortaya koyan çal›flmalara da rastlanmaktad›r (Öztuzcu, 1997; Demir, 2006).

Çal›flmada elde edilen bir baflka bulgu da, üniversite türüne göre ö¤renme stillerinin farkl›laflmad›¤›d›r. Çal›fl-
maya kat›lan ö¤renciler, üniversite türü olarak özel ve devlet üniversitelerinden mezun olsa da, fakülte olarak Fen
ve Edebiyat Fakültelerinde ö¤renim görmüfllerdir. Al›nan dersler ve özellikle ders iflleyifl yöntemleri genel olarak
ayn› oldu¤u için üniversitelerin ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renme stillerinde bir farkl›l›¤a yol açmad›¤› söylenebilir.

Di¤er taraftan ö¤rencilerin mezun olduklar› alana göre ö¤renme stillerine bak›ld›¤›nda, anlaml› farkl›l›klar or-
taya ç›kt›¤› görülmektedir. Buna göre sözel ve say›sal alanda ö¤renim gören ö¤retmen adaylar›n›n, dil alan›nda ö¤-
renim gören ö¤retmen adaylar›na göre, daha ba¤›ml› ve rekabetçi ö¤renme stilini tercih ettikleri ortaya ç›km›flt›r.
Bu durumun temel nedeni, bu alanlarda verilen ö¤retimin farkl›l›¤›ndan kaynaklanabilir. Çünkü dil alan›nda e¤i-
tim alanlar daha ö¤renci merkezli ö¤renme yöntem ve teknikleri ile ders ifllerken, say›sal ve sözel alanlarda e¤itim
alanlar daha ö¤retmen merkezli ö¤retim yöntem ve tekniklerle ders ifllemektedirler. Dil alan›nda ö¤renim gören
ö¤retmen adaylar› genel olarak grup ve proje çal›flmalar›n› içeren yaparak ve yaflayarak ö¤renmeyi destekleyen ö¤-
renme ortamlar›nda ders görmektedirler. Bu ortamlar, söz konusu ö¤retmen adaylar›n›n, ders ö¤retmeninden ba-
¤›ms›z olarak bilgiye ulaflma becerilerinin artmas›na katk› sa¤lam›fl olabilir. Di¤er taraftan genellikle ö¤retmen
merkezli ortamlarda ö¤renim gören sözel ve say›sal bölüm ö¤retmen adaylar› derste baflar›l› olmak için daha çok
ö¤retmene ba¤›ml› olma davran›fl› gelifltirmifl olabilirler. Ayn› zamanda bu ö¤renciler daha çok bireysel çal›flmala-
r› ile de¤erlendirildikleri için, dil alan›ndaki ö¤retmen adaylar›na göre daha çok rekabet içine girmifl olabilirler. Bu
al›flkanl›klar onlar›n ö¤renme ortam›ndaki tercihlerini etkilemifl olabilir. Söz konusu bulguyu Grasha ve Yangar-
ber-Hicks (2000)’in yapt›klar› çal›flma da desteklemektedir. Araflt›rmac›lar, s›n›fta uygulanan ö¤retme stili ile ö¤-
renme stilleri aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu ortaya ç›karm›fllard›r.

Son olarak, çal›flmada, ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mesle¤ini tercih etme s›ralar›na göre ö¤renme stil-
lerinde anlaml› farkl›l›klar oldu¤u ortaya ç›km›flt›r. Bu bulguya göre, ö¤retmenlik mesle¤ini ilk s›ralarda tercih
edenlerin son s›ralarda tercih edenlere göre iflbirlikçi, kat›l›mc› ve ba¤›ms›z ö¤renme stillerini tercih ettikleri or-
taya ç›km›flt›r. Bu durum, ö¤retmenlik mesle¤ini ilk s›ralarda tercih eden ö¤retmen adaylar›n›n ö¤retmenlik mes-
le¤ine karfl› olumlu tutum içinde olmalar›ndan kaynaklanabilir. Uzuntiryaki, Bilgin ve Geban (2003)’›n yapt›klar›
çal›flmada, derse karfl› olumlu tutum sergileyen ö¤rencilerin ba¤›ms›z, iflbirlikli ve kat›l›mc› ö¤renme stiline sahip
olduklar›n› ortaya ç›karm›flt›r. Ortaya ç›kan sonuç, ö¤retmenlik mesle¤ini ilk s›ralarda tercih eden ö¤retmen aday-
lar›n›n daha çok ö¤renci merkezli ö¤renme ortam›n› oluflturmaya olanak sa¤layan ö¤renme stillerini tercih ettik-



Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2000

lerini göstermektedir. Söz konusu ö¤retmen adaylar›n›n mesle¤e at›ld›klar›nda ö¤renci merkezli ö¤renme ortam-
lar›n› tercih etme olas›l›¤›n›n yüksek olmas› sevindirici bir durumdur. 

Bu çal›flman›n sonuçlar›na dayal› olarak yeni araflt›rmalar için gelifltirilen öneriler flöyle özetlenebilir: Pedago-
jik Formasyonla Ö¤retmenlik Sertifikas› alan ö¤retmen adaylar› ile E¤itim Fakültelerinden mezun ö¤retmen
adaylar›n›n ö¤renme stilleri karfl›laflt›r›labilir. Bunun yan› s›ra, yeni araflt›rmalar, bu ö¤retmen adaylar›n›n, mesle-
ki yaflant›lar›nda tercih ettiklerin ö¤retim stilleri incelenebilir.
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Özet

Amaç: Bu çal›flma Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinde yaln›zl›k duygusu ile cinsiyet, yafl ve baz› sosyo-demog-
rafik veriler aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirmek amac›yla yap›lm›flt›r. Metot: Araflt›rmaya Sakarya Üniversitesi Sa¤-
l›k Yüksekokulu’nda okuyan toplam 350 ö¤renci dâhil edildi (kat›l›m oran›: %65). Kurum izni al›nd›ktan sonra,
ö¤rencilere çal›flman›n amac› hakk›nda bilgi verilerek onamlar› al›nd›. Veriler 3–14 Ocak 2011 tarihleri aras›nda,
ö¤rencilerin sosyo-demografik özelliklerini ve 20 soruluk UCLA Yaln›zl›k Ölçe¤i III’ü (UCLA-III) içeren birey-
sel anket formlar›yla elde edildi (Durak 2010). Ölçekten al›nabilecek puanlar 20 ile 80 aras›ndad›r. Yüksek puan
yaln›zl›¤›n göstergesidir. Durak’›n çal›flmas›nda Cronbach alfa katsay›s›; 0.90’d›. Ö¤rencilerin yaln›zl›k puan orta-
lamas› ve bu puana bir standart sapma ilave edilerek çal›flma grubunun ba¤›ms›z de¤iflkenleri karfl›laflt›r›ld›. Veri-
lerin de¤erlendirilmesinde; SPSS 11.00 istatistik paket program› kullan›larak yüzdelik, standart sapma, ortalama,
Ki-kare, korelasyon, Tukey, student-t testi uyguland›. p<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi. Bulgular:
Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin %85.1’i k›z, ço¤unlu¤u birinci s›n›f ö¤rencisiydi (%38). %61.4’ünün kardefl say›s›
3 ve üzerinde, ço¤unlu¤unun ailesi flehir merkezinde ikamet etmekte (%48.8) ve ço¤u yurtta bar›nmaktayd›
(%59.1). Ebeveynleri ilkokul mezunu ve orta gelir düzeyinde olanlar ço¤unluktayd›. Ö¤rencilerin ortalama yal-
n›zl›k puan› 42.91±8 (min-max: 23-69) olarak hesapland›. Cronbach alfa katsay›s›=0.8461 olup, istatistiksel olarak
anlaml› bulundu. Yaln›zl›k prevalans›, ortalama yaln›zl›k puan›na göre %51 civar›ndad›r. Ö¤rencilerin %19.7’si-
nin ortalama de¤er üzerinde yaln›zl›k puan›na sahip oldu¤u saptand›. Erkeklerin k›zlara göre daha fazla yaln›zl›k
hissetti¤i görüldü. Yafl gruplar›, s›n›flar›, kardefl say›lar›, yaflad›klar› ve bar›nd›klar› yer, anne-baba e¤itim ve gelir
düzeyleri ile UCLA-III ölçe¤i ortalama puan› aras›nda anlaml› bir iliflki saptanmad›. Sonuçlar: Üniversite ö¤ren-
cilerinin yaln›zl›k puanlar›n›n yüksek oldu¤u ve cinsiyetlerine göre anlaml› düzeyde farkl›l›k gösterdi¤i tespit edil-
di. Ö¤rencilerin yaln›zl›k düzeylerini azalt›c› sosyal etkinliklerin artt›r›lmas› ve psikolojik dan›flmanl›k-rehberlik
uygulamalar›n›n aktiflefltirilerek, bu duygular›n paylafl›m› ve sa¤alt›m›yla daha.

Anahtar kelimeler: UCLA-III, üniversite ö¤rencisi, yaln›zl›k.

Girifl
Yaln›zl›k hemen her yafltaki bireyin hayat›n›n farkl› dönemlerinde farkl› yo¤unlukta yaflad›¤› bir duygudur.

Yaln›zl›k duygusuyla yaln›z kalma iste¤ini birbirinden ay›rt etmek gerekir. ‹lki bireyin sosyal iliflkilerini ve yaflam-
dan beklentilerini olumsuz etkileyen ve kiflinin bilinçli olarak seçmedi¤i bir duygu-durumu anlat›rken, ikincisi ge-
nellikle bir içsel dönüflü ve bireyin iste¤i do¤rultusunda kendisini sosyal ortamlardan soyutlamas›n› ifade eder. Yal-
n›zl›kla ilgili pek çok tan›mlama yap›lm›flt›r. Bunlar›n ortak paydas›na bak›ld›¤›nda: yaln›zl›k; bireyin sosyal iliflki-
lerinin bekledi¤i gibi gitmedi¤i, hemen her zaman kaç›n›lan ve kayg›, öfke, üzüntü ve di¤er bireylerden farkl› his-
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setme duygular›n› da içeren, istenmeyen ve hofla gitmeyen bir deneyim olarak aç›klanmaktad›r (Russell, Peplau &
Cutrona, 1980; Jones, Freemon & Goswick, 1981; Ditomasso & Spinner, 1997; Heinrich & Gullone, 2006). Ge-
nel olarak toplumda yaln›zl›k prevalans› %15-30 aras›nda de¤iflkenlik göstermektedir (Heinrich & Gullone, 2006).
Yaflam deneyimi ve olaylarla bafla ç›kma yetisi nispeten daha yetersiz olan ergenler ve gençlerde yafll›lara nazaran
daha s›k ortaya ç›kmaktad›r (Jones & Carver, 1991). Yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›na göre yaln›zl›k; benlik sayg›-
s›n›n düflmesi, sosyal becerilerde yetersizlik, depresyon, uyku ve yeme bozukluklar›, alkolizm, intihar e¤iliminde
art›fl gibi farkl› psikolojik sorunlarla ortaya ç›kmaktad›r (Çeçen, 2008). Ayr›ca yaln›zl›k hisseden bireylerin kendi
sa¤l›¤›n› korumaya yönelik davran›fllar› da olumsuz etkilenmekte ve dolayl› olarak toplum sa¤l›¤› da zarar görmek-
tedir (Mahon ve ark., 1998).

Yaln›zl›k ve cinsiyet de¤iflkeninin irdelendi¤i çal›flma sonuçlar›nda, ergenlik-gençlik döneminde yaln›zl›k dü-
zeyi aç›s›ndan erkekler ve k›zlar aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmasa da gençlik döneminde erkeklerin k›zlara na-
zaran daha yüksek oranlarda yaln›zl›k hissetti¤i vurgulanmaktad›r (Jones, Freeman & Goswick, 1981; Wittenberg
& Reis, 1986, Tafl¤›n ve ark., 2007). 

Farkl› çal›flmalar›n verilerine göre, ergenlerde ve üniversite ö¤rencilerinde yaln›zl›k duygusu ile bireyin alg›la-
d›¤› sosyal destek aras›nda ters yönde güçlü bir ba¤lant› oldu¤u rapor edilmektedir (Mahon & Yarcheski, 1992;
Mahon & Yarcheski, 1994; Duy, 2003). Ailelerinden uzakta üniversite ortam›na giren gençlerde, bir gruba ait ol-
ma, bir meslek sahibi olma, yeni bir okula ve flehre -dolay›s›yla yeni bir çevreye- uyum sa¤lama çabalar› yaln›zl›k
dâhil olmak üzere farkl› sorunlar› ortaya ç›karabilmektedir (Sertbafl, Çuhadar & Demirli, 2004). Bu sürecin daha
kolay ve sorunsuz atlat›labilmesinde gencin alg›lad›¤› sosyal destek önem kazanmaktad›r (Kozakl›, 2006).

Çal›flmalar yaln›zl›k çeken insanlar›n iletiflim becerilerinin daha zay›f oldu¤unu ve di¤er insanlarla ilgili bek-
lentilerinde de daha kötümser olduklar›n› göstermektedir (Karahan ve ark., 2004).

Yaln›zl›k duygusunun önüne geçmek her zaman mümkün olmad›¤›na göre, üzerinde önemle durulmas› gere-
ken konu yaln›zl›kla nas›l bafla ç›k›laca¤›na dair yöntemlerdir (Tafl¤›n ve ark., 2007). Bu yöntemlere dayan›larak
özellikle ergenlik ve gençlik dönemlerinde neler yap›laca¤›na iliflkin yol haritas›n› çizmek oldukça önemlidir. 

Bu çal›flma, Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinde yaln›zl›k duygusu ile cinsiyet, yafl ve baz› sosyo-demografik ve-
riler aras›ndaki iliflkiyi de¤erlendirmek amac›yla planland› ve 3-14 Ocak 2011 tarihleri aras›nda yap›ld›.

Metot
Çal›flmam›z 2010–2011 E¤itim Ö¤retim Y›l› Güz Yar› Y›l›nda Sakarya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu’nda

okuyan ö¤rencilere uygulanan tan›mlay›c›, kesitsel bir çal›flmad›r. Çal›flma evrenini okulumuzdaki tüm ö¤renciler
(n=533), örneklemini ise çal›flmaya kat›lmada istekli olan 350 ö¤renci oluflturmufltur (kat›l›m oran›: %65). Kurum
izni al›nd›ktan sonra, ö¤rencilere çal›flman›n amac› hakk›nda bilgi verilerek onamlar› al›nd›. Veriler sosyo-demog-
rafik özellikleri içeren bireysel görüflme formu ve Türkçeye uyarlama ve geçerlilik ve güvenilirli¤ini Durak’›n yap-
m›fl oldu¤u UCLA Yaln›zl›k Ölçe¤i-III (UCLA-III) kullan›larak topland› (Durak & Durak, 2010). 

UCLA Yaln›zl›k Ölçe¤i III; Russel, Peplau ve Ferguson taraf›ndan 1996’da gelifltirilmifltir. Yaln›zl›k duygusu
ölçe¤i olan UCLA-III 11’u düz 9’u ters olmak üzere toplam 20 maddeden oluflmufltur. Her madde 1 ile 4 aras›n-
da puanlanm›flt›r. Yaln›zl›k puan› hesaplan›rken ters kullan›lan maddelere verilen puanlar›n tersi al›narak hesapla-
ma yap›l›r. Ölçekten al›nabilecek puanlar 20 ila 80 aras›ndad›r. Yüksek puan yaln›zl›¤›n, düflük puan ise yaln›z ol-
maman›n göstergesidir. Durak’›n çal›flmas›nda Cronbach alfa katsay›s› 0.90’d›r (Durak & Durak, 2010). Ö¤renci-
lerin yaln›zl›k puan› ortalamas› ve bu ortalama puana bir standart sapma ilave edilerek çal›flma grubunun ba¤›m-
s›z de¤iflkenleri karfl›laflt›r›ld› (Karao¤lu ve ark. 2009). 

Araflt›rman›n S›n›rl›l›klar›

Bu çal›flmada araflt›rma kapsam›na sadece bir okulda bulunan ö¤rencilerin al›nmas› s›n›rl›l›k olarak kabul edildi.

Verilerin De¤erlendirilmesi

Verilerin de¤erlendirilmesinde; SPSS 11.00 istatistik paket program› kullan›larak yüzdelik, standart sapma
(SS), ortalama (ORT), Ki-kare (χ2), korelasyon, Tukey, student-t testi uyguland›. p<0.05 istatistiksel olarak an-
laml› kabul edildi. De¤erlendirmeler %95 güven aral›¤›nda, 0.05 anlaml›l›k düzeyine göre yap›ld› (Akgül, 1997;
Nakip, 2003).
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Bulgular
Çal›flma kapsam›na al›nan ö¤rencilerin %85.1’inin (n=298) k›z, %14.9 (n=52)’unun erkek (%14.9) oldu¤u, ço-

¤unlu¤unun (%38) birinci s›n›f, %61.4’ünün kardefl say›s› 3 ve üzerinde, s›ras›yla flehir merkezi (%48.6), ilçe
(%35.7) ve köyde (%15.7) yaflad›¤›, yurtta bar›nd›¤› (%59.1), genellikle anne ve babalar›n›n ilkokul mezunu oldu-
¤u, %81.4’ünün orta gelir grubunda yer ald›klar› belirlendi. Ö¤rencilerin ortalama yaln›zl›k puan› 42.91 ± 8 (min-
max; 23-69) olarak hesapland›. Cronbach Alfa Katsay›s› = 0.8461 olup, istatistiksel olarak anlaml› (p≤0.001) dü-
zeyde idi. Yaln›zl›k prevalans› bu çal›flma grubunda ortalama yaln›zl›k puan›na göre %51 (42.91+8 =50.91;∼51) pu-
an) civar›ndad›r ve her iki kifliden biri kendini yaln›z hissetmektedir. UCLA-III toplam puan› üzerinden %19.7’si-
nin (n=69) ortalama de¤er üzerinde yaln›zl›k puan›na sahip oldu¤u görüldü. Erkeklerin k›zlara göre daha fazla yal-
n›zl›k hissettikleri (p: 0.027) ve aralar›ndaki fark›n anlaml› düzeyde oldu¤u belirlendi. Yafl gruplar›, s›n›f›, kardefl
say›s›, yaflad›¤› ve bar›nd›¤› yer, anne-baba e¤itimi, gelir düzeyi ile UCLA-III ölçe¤i ortalama puan› aras›nda ilifl-
ki saptanmad› (p>0.05).

Tart›flma
Karao¤lu ve arkadafllar› 2009 y›l›nda 446 ö¤renci üzerinde yapt›klar› çal›flmalar›nda; erkek ö¤rencilerin yaln›z-

l›k düzeyinin, k›z ö¤rencilerden istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek oldu¤unu, yan› s›ra di¤er sosyo-de-
mografik de¤iflikliklerin yaln›zl›k düzeyi üzerine etkisi olmad›¤›n› belirlemifltir (Karao¤lu ve ark., 2009). Bu bul-
gular bizim çal›flmam›z› destekleyici yöndedir. Deniz ve arkadafllar› da erkek ö¤rencilerde yaln›zl›k duygusunun

Tablo 1: Demografik özellikler ile yaln›zl›k düzeyinin karfl›laflt›r›lmas› (n=350).

Demografik Özellikler UCLA III 50 puan alt› UCLA III 51 puan üzeri χχ2 *p

n a% n a% 

Yafl 17–19 yafl 92 26.3 21 6
20–22 yafl 159 45.4 42 12 0.480 0.787
23 yafl ve üzeri 30 8.6 6 1.7

Cinsiyet Kad›n 245 70 53 15.1 4.716 **0.027
Erkek 36 10.3 16 4.6

S›n›f› Birinci 110 31.4 23 6.6 4.018 0.260
‹kinci 90 25.7 26 7.4
Üçüncü 24 6.9 10 2.9
Dördüncü 57 16.3 10 2.9

Kardefl say›s› Kardefl yok 4 1.1 2 0.6 0.717 0.699
1–2 kardefl 104 29.7 25 7.1
3 ve üzeri kardefl 173 49.4 42 12

Bar›nd›¤› yer Devlet/Özel yurt 169 48.3 38 10.9 0.589 0.745
Ailesinin yan›nda 47 13.4 13 3.7
Arkadafllar› ile evde 65 18.6 18 5.1

Anne e¤itim Okur-yazar de¤il 18 5.1 5 1.4 0.228 0.973
Okur-yazar/ ‹lkokul 180 51.4 45 12.9
Ortaokul/Lise 72 20.6 16 4.6
Önlisans/Lisans 11 3.1 3 0.9

Baba e¤itim Okur-yazar de¤il 4 1.1 2 0.6 2.082 0.556
Okur-yazar/ ‹lkokul 126 36 30 8.6
Ortaokul/Lise 116 33.1 25 7.1
Önlisans/Lisans 35 10 12 3.4

Gelir düzeyi Düflük 35 10 15 4.3 4.116 0.128
Orta 233 66.6 52 14.9
Yüksek 13 3.7 2 0.6

Toplam 281 80.3 69 19.7

UCLA-III; ORT ± SS: 42.91 ± 8 (min-max; 23-69)
*‹statistiksel olarak anlaml› fark yok (p>0.05). **‹statistiksel olarak anlaml› fark var (p<0.05). an= (350) içindeki yüzdesi.
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k›zlara göre anlaml› düzeyde yüksek oldu¤u sonucuna varm›flt›r (Deniz ve ark., 2005). Benzer flekilde Durak-Ba-
t›gün 2005’te yay›nlanan ve 15-65 yafl aras› 683 kifliyle yapt›¤› çal›flmada erkeklerde yaln›zl›k puan›n›n daha yük-
sek oldu¤unu belirtmektedir (Durak-Bat›gün, 2005). Yaln›zl›k ve cinsiyet de¤iflkeninin irdelendi¤i birçok makale-
de erkeklerin k›zlardan daha fazla yaln›zl›k hissetti¤i vurgulanmaktad›r (Koenig, Isaacs & Schwartz, 1994; Davis
& Franzoi, 1986; Page, 1990; Schultz & Moore, 1986; Kenneth & Kimberley, 1998). Di¤er baz› makaleler ise iki
cinsiyet aras›nda yaln›zl›k düzeyleri aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤›n› iflaret etmektedir (Archibald ve ark.‚
1995; Brage ve ark.‚ 1993; Tornstam‚ 1992; Berg & Peplau‚ 1982, Mahon ve ark. 2006). Çeçen (2008) de araflt›r-
mas›nda üniversite y›llar›nda yaflanan yaln›zl›k duygusunun cinsiyete göre farkl›l›k göstermedi¤i sonucuna varm›fl-
t›r (Çeçen, 2008).

Yap›lan çal›flmalar›n yar›s›ndan fazlas›nda erkek ö¤rencilerdeki yaln›zl›k düzeyinin istatistiksel olarak anlaml›
flekilde daha yüksek bulunmas›, cinsiyete ba¤l› duygulan›m farkl›l›klar› ve toplum hayat›n›n her iki cinsiyete biçti-
¤i farkl› rollerle de ilgili olabilir. Çal›flma sonuçlar› k›zlar›n sosyal hayatta daha kolay iletiflim kurduklar›n› destek-
lemektedir (Durak & Durak, 2010).

Ayr›ca; Karao¤lu ve arkadafllar› çal›flmalar›nda, yine bizim bulgular›m›z› destekleyecek flekilde, ö¤rencilerin
okuduklar› s›n›fla yaln›zl›k düzeyi aras›nda ba¤lant› bulunmad›¤›n› belirtmektedir (Karao¤lu ve ark., 2009).

Y›lmaz ve arkadafllar› (2008) ise 20 yafl alt›ndaki ö¤rencilerin yaln›zl›k puan ortalamas›n›n daha yüksek oldu¤u
ve 20 yafl üzeri ö¤rencilerle arada anlaml› fark bulundu¤u sonucuna varm›flt›r(Y›lmaz ve ark., 2008). Biz yafl grup-
lar› aras›nda bu tür bir farkl›l›k tespit edemedik 

K›l›nç (2005), çal›flmas›nda kardefl say›s› fazla olan ö¤rencilerin yaln›zl›k düzeylerinin, kardefl say›s› az olanlar-
dan yüksek oldu¤unu ifade etmifltir. Ayr›ca, anne e¤itim düzeyi yüksek olan gençlerin yaln›zl›k düzeyinin daha dü-
flük oldu¤unu, baba e¤itim düzeyinin ise yaln›zl›¤› etkilemedi¤ini belirtmifltir (K›l›nç, 2005). Bizim çal›flmam›zda
ve Tafl¤›n ve arkadafllar›n›n (2007) yapt›klar› çal›flmada ise bu de¤iflkenler aras›nda anlaml› bir ba¤ bulunmam›flt›r
(Tafl¤›n ve ark., 2007).

Y›lmaz ve arkadafllar› (2008) 339 sa¤l›k yüksekokulu ö¤rencisi ile yapt›klar› çal›flmalar›nda; köy/kasaba gibi kü-
çük yerleflim bölgelerinden gelen gençlerin yaln›zl›k puanlar›n›n flehirden gelenlere göre daha düflük oldu¤unu be-
lirtmektedir (Y›lmaz ve ark., 2008). Biz çal›flmam›zda ailelerin ikamet ettikleri yerlerle yaln›zl›k puanlar› aras›nda
anlaml› bir fark tespit etmedik.

K›l›nç (2005) ailelerinin sosyo-ekonomik durumu düflük olan ö¤rencilerin kendisini daha yaln›z hissetti¤ini ifa-
de ederken, Y›lmaz ve arkadafllar› (2008) düflük gelir grubundaki ö¤rencilerin yaln›zl›k puanlar›n›n daha yüksek
oldu¤unu ancak iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark olmad›¤›n› söylemektedir. ‹kinci çal›flman›n so-
nucu bizim bulgular›m›z› destekleyici yöndedir.

Sonuç olarak: Ö¤rencilerin yaln›zl›k hissetmesi; aile ve arkadafl desteklerinin yeterli olup olmamas›, kiflilik
özellikleri, çevre bask›s›n›n ne derecede hissedildi¤i gibi pek çok de¤iflken taraf›ndan etkilenebilmektedir (Deniz,
2005). Yaln›zl›k duygusuna neden olabilecek de¤iflken say›s›n›n fazla olmas› ve yo¤unluklar›n›n kifliye göre farkl›-
l›k göstermesi gibi faktörler, tek bafl›na cinsiyet fark›ndan dolay› yaln›zl›k hissinin ortaya ç›kt›¤›n› söylememize en-
gel olmaktad›r. Ancak toplumsal yap›m›z itibar› ile erkek çocuklar›n sosyal çevreye duygular›n› açmalar› ve ihtiyaç
duyduklar› deste¤i istemeleri k›zlara göre daha zor olabilir. Yeni ve farkl› ortamlara uyum sa¤lama yetene¤i her
bireyde mutlaka az veya çok farkl›l›klar gösterecektir. Ö¤rencilerin yar›s›n›n kendisini yaln›z hissetmesi; bu konu-
da ö¤retim elemanlar›, sa¤l›k personeli ve üniversite yöneticilerine baz› önlemleri alma ve destek amaçl› yap›lan-
may› mümkün olan en üst düzeye ç›karma sorumlulu¤unu yüklemektedir. Bu hedefe yönelik olarak; mevcut da-
n›flman ö¤retim eleman› sistemini daha aktif duruma getirerek ö¤rencilere yaln›z olmad›klar›n› hissettirmek, me-
diko-sosyal merkezleri bünyesinde psikolojik dan›flmanl›k vermek ve bu konuyla ilgili personel deste¤ini artt›rmak,
üniversite genelindeki ö¤renci kulüplerini aktif tutarak ö¤rencilere sosyal ortamlar sa¤lamak gibi konularda daha
duyarl› olmam›z gerekmektedir.

Yaln›zl›k duygusu zaman zaman her insan›n hissetti¤i bir duygu oldu¤una ve bu duygulan›m› engellemek her
zaman mümkün olmayaca¤›na göre, üzerinde önemle durulmas› gereken konu; bu olumsuz duygu ile nas›l bafla ç›-
k›laca¤›n› ö¤renmek ve ö¤retmek olacakt›r. O halde olay› üniversite ö¤rencilerinde yo¤un olarak ortaya ç›kan bir
duyguyla mücadeleden daha ileriye götüren etkenler de vard›r. Erken çocukluktan itibaren baflta aileler olmak üze-
re, sosyal çevre olumsuzluklarla nas›l bafla ç›k›laca¤› konusunda yeni yetiflen bireylere hem örnek olarak, hem de
kendine ve (do¤ru seçmeyi ö¤rendi¤i) arkadafllar›na karfl› güven duygusunu afl›layarak yeni nesile yard›mc› olma-
l›d›r.
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Yaln›zl›k duygusu hisseden kifliler için bu duygu genellikle gelinen son nokta olarak kalmamaktad›r. Bu olum-
suz duygunun sonucu olarak; çok say›da psikolojik bozukluk ve hastal›k bireylerin dolay›s›yla toplumun da sa¤l›-
¤›n› bozmaktad›r. Bundan dolay›, koruyucu sa¤l›k hizmetleri çerçevesinde gençlerin ruh sa¤l›¤›n› tehdit eden duy-
gularla da mücadele etme zorunlulu¤u do¤maktad›r.

Çal›flman›n daha sonraki basma¤›; gençlerde yaln›zl›k duygusunun alt›nda yatan nedenleri aç›¤a ç›karmay› he-
defleyen araflt›rmalara yönelmek ve buradan ç›kan sonuçlara dayanarak uygun çözüm yollar›n› sorgulamak ve ge-
lifltirmek üzere planlanabilir. 
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Özet

Amaç: Bu çal›flma Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin okulun fiziksel flartlar›, ö¤retim elemanlar›, meslek se-
çim kararlar› ve bar›nd›klar› yerlerden memnuniyetini incelemek amac›yla yap›lm›flt›r. Yöntem: Çal›flma evreni-
ni okulumuzdaki tüm ö¤renciler, örneklemini ise çal›flmaya kat›lmada istekli olan 350 ö¤renci oluflturmufltur. Ku-
rum izni al›nd›ktan sonra, ö¤rencilere çal›flman›n amac› hakk›nda bilgi verilerek onamlar› al›nd›. Veriler 3-14
Ocak 2011 tarihleri aras›nda, ö¤rencilerin sosyo-demografik özelliklerine ilaveten, okul flartlar› ve e¤itim-ö¤reti-
mi de irdeleyen 15 soruluk bireysel anket formlar›yla elde edildi. Ayr›ca Yüksekokulumuz sekreterli¤inin her dö-
nem tekrarlad›¤› memnuniyet anketleri incelendi. Verilerin analizinde SPSS 11.00 istatistik paket program› kul-
lan›ld›. Yüzdelik, standart sapma, ortalama ve Ki-kare testleri uyguland›. p<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul
edildi. Bulgular: Araflt›rma kapsam›na al›nan ö¤rencilerin %85.1’i k›z, ço¤unlu¤u birinci s›n›f ö¤rencisi (%38), ai-
leleri genellikle flehir merkezinde ikamet etmekte (%48.8) ve ço¤u yurtta bar›nmaktayd› (%59.1). Anne-babalar›
ilkokul mezunu ve orta gelir düzeyinde olanlar ço¤unluktayd›. Erkeklerin kald›klar› yerle ilgili memnuniyetsizlik-
leri k›zlardan anlaml› olarak fazlayd›. Hemflirelik/Ebelik Bölümünü üniversite s›nav›nda 1–4. s›rada ve kendi iste-
¤iyle tercih edenler daha fazlayd› (%33.1 ve %20.9). Bu mesle¤i seçtikleri için %91.7’si memnun veya k›smen
memnun oldu¤unu belirtti. K›zlar›n memnuniyet oran› anlaml› olarak daha fazla bulundu. Ö¤rencilerin %59.7’si
laboratuar ve teknik oda flartlar›ndan, %47.4’ü okulun genel fiziksel flartlar›ndan, %42.9’u ö¤retim eleman› say›-
s›n›n azl›¤›ndan, %35’4’ü ö¤retim elemanlar›n›n ders sunumlar›ndan memnun olmad›klar›n› ifade etti. Yükseko-
kul sekreterli¤ince uygulanan memnuniyet anketlerinin sonuçlar›na göre de; 2006–10 y›llar› aras›nda genel mem-
nuniyetin %72.2’den %59.5’e geriledi¤i saptand›. Sonuç: K›z ö¤rencilerin meslek seçimlerinden ve mevcut im-
kânlar›ndan erkeklere göre anlaml› oranda memnun bulunurken, yafl, s›n›f ve di¤er özellikler aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k olmad›¤› gözlendi.

Anahtar kelimeler: Memnuniyet, ö¤renci, üniversite.

Girifl
E¤itim ve ö¤retimde kalite; ö¤rencinin flimdi ve gelecekte okuluna ve toplumuna ba¤l›l›¤›n› artt›racak sosyal,

psikolojik, ilmi ve ahlaki de¤erlerini gelifltirecek sistemlerin sürekli iyilefltirilmesidir (Baykal & fiahin, 1999). E¤i-
timde iç paydafllar; ö¤renciler, ö¤retmenler ve di¤er idari görevlilerdir. D›fl paydafllar ise; e¤itim sürecinin ortaya
koyduklar›ndan etkilenen resmi ve özel kurumlar ve de genelde toplumdur (Y›ld›z & Ard›ç, 1999). Memnuniyet
anketlerinin de¤erlendirilmesi e¤itim kurumunun ç›kt›lar›n› kullanan ve ona girdiler sa¤layan di¤er çevresel sis-
temler veya genel anlamda toplum e¤itim örgütlerini yenileflmeye/geliflmeye yönlendirir (Ulusoy ve ark., 2010).

Sakarya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu 
Ö¤rencilerinin Memnuniyet Durumlar›n›n
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Paydafl memnuniyeti hemen her kurum ve kuruluflta toplam kalite çal›flmalar›n›n olmazsa olmaz flartlar›ndan
biridir. E¤itimde kaliteyi yükseltmede, organizasyonun kaliteyi varl›¤›n›n nedeni olarak görmesi gerekmektedir.
Ancak bu düflüncenin ileri aflamalar›nda e¤itimde Toplam Kalite Yönetimi’nden söz edilebilir (Baykal & fiahin,
1999). Aktan’a göre Türk yüksekö¤retiminin içinde bulundu¤u düflük performans ve kalitesizlik sorununu ortadan
kald›rmak için ça¤dafl yönetim anlay›fl› olarak kabul edilen Toplam Kalite Yönetimi’ni ciddiyetle, samimiyetle ve
kararl›l›kla uygulamak gereklidir (http://www.canaktan.org/egitim/universite-reform/toplam-kalite.htm)

Üniversitemiz kalite çal›flmalar›nda ülkemizdeki lider kurumlardan biri konumundad›r. Sakarya Üniversite-
si’nde (SAÜ) ilk kalite çal›flmalar› “Vizyonumuz Gelece¤imiz Olacakt›r” slogan› ile 2001 y›l›nda öncelikli olarak
‹dari ve Destek hizmetlerinin iyilefltirilmesi amac›yla ISO kalite çal›flmalar› ile bafllat›lm›fl, 2003 y›l›nda ise toplam
kalite yönetimi (TKY) çal›flmalar› ile tüm akademik ve idari birimler düzeyinde yayg›nlaflt›r›lm›flt›r. SAÜ’ nün
2006 y›l›nda “Ulusal Kalite Hareketi”ne kat›lmas› ve KalDer (Kalite Derne¤i) ile iflbirli¤ini oluflturmas› sonras›n-
da, 2006 ve 2008 y›llar›nda alm›fl oldu¤u Avrupa Kalite Ödülü (EFQM; European Foundation for Quality Mana-
gement) EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde d›fl de¤erlendirmeler, SAÜ’nün kalite yolculu¤unda önemli
“Köfle Tafllar›”n› oluflturmufltur. Üniversitemiz 2010 y›l›nda “Ulusal Kalite Büyük Ödülü”nü alarak bu konuda y›l-
larca süren inançl› çal›flmas›n› taçland›rm›flt›r. Kalite çal›flmalar›nda mevcut durumun de¤erlendirilmesi ve iyilefl-
tirmelerin yap›labilmesi için memnuniyet anketleri önemli ipuçlar› verdi¤i için önem tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda,
ö¤renci memnuniyet çal›flmalar› yüksekokulumuz Stratejik Planlama çal›flmalar› çerçevesinde 2005-2006 e¤itim
ö¤retim y›l›ndan itibaren gerçeklefltirilmektedir. 

Günümüzde ifl ortam›na tercih edilirken yo¤un bir rekabet yaflanmaktad›r. Bu rekabet ortam›nda ifl dünyas›-
n›n beklentilerini karfl›layabilecek nitelikte ö¤rencilerin yetifltirilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktad›r. Be-
lirli bilgi ve becerileri kazanm›fl bir iflgücüne sahip olmak isteniyorsa, kalite kavram› e¤itim kurumlar›nda ele al›n-
mal› ve tart›fl›lmal›d›r. Çünkü kaliteli mezunlar vermek ve hizmet alan›nda taleplere karfl›l›k vermek ancak iyi bir
e¤itim ile mümkün olmaktad›r (Y›ld›z & Ard›ç, 1999). Bir e¤itim kurumunun kaliteli oldu¤unu gösteren en önem-
li belirteçlerden biri ö¤renciler taraf›ndan öncelikli olarak tercih edilmesiyle anlafl›lmaktad›r. Üniversite yerleflke-
sinin büyüklü¤ü, sosyal imkânlar›n›n boyutu, kurumun fiziki flartlar›, bölümünün içerdi¤i dersler, laboratuar ve
staj imkânlar›, bölümdeki ö¤retim elemanlar›n›n bilimsel ve kifliler aras› iliflkilerdeki yeterlili¤i gibi durumlar ö¤-
renci memnuniyetini olumlu yönde etkiler ve ö¤rencinin verimini art›r›r. Dolay›s›yla bu durumdan bölümün ve
fakültenin baflar›s› da olumlu yönde etkilenir (Altafl, 2006).

Günümüz flartlar›nda e¤itimde yenileflmeden söz edince, e¤itim standartlar›n› yükseltmek, e¤itime yeni kay-
naklar bulmak gibi de¤ifliklikler yeterli görülmemekte, okul gün ve saatlerinin artt›r›lmas›, mali baz› olanaklar›n
sa¤lanmas›, bilgisayara dayal› e¤itim, s›n›flar›n büyüklü¤ü, ölçme ve de¤erlendirme sistemlerinin iyilefltirilmesi ve
e¤itimcilerin yeterliliklerinin artt›r›lmas› gibi konular akla gelmektedir (Baykal & fiahin, 1999). E¤itim kurumla-
r› kaliteli e¤itimi sunmada e¤itim programlar›n› günün ihtiyaçlar›na göre gelifltirme, kurumun yap› ve donan›m-
lar›nda uygun teknolojiyi kullanma, ö¤retim elemanlar›n›n niteliklerini art›rma vb. gibi birçok konuda stratejik ka-
rarlar almaktad›rlar (Baykal ve ark., 2002). 

Ayr›ca kaliteli bir e¤itim için, ö¤rencilerin beklentilerinin belirlenmesi ve uygun koflullar›n oluflturulmas› ge-
reklidir (Y›ld›z & Ard›ç, 1999; Baykal ve ark., 2002). Ö¤renme ve ö¤retme faaliyetlerinin ölçülmesinde en önem-
li kalite göstergelerinden biri ö¤renci memnuniyetidir (Ansari, 2002). Bu nedenle e¤itim kurumlar›nda, ö¤renci-
lerin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi kalite çal›flmalar› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Konu ile ilgili olarak
özellikle yurt d›fl›nda ve ülkemizde kalite çal›flmalar› kapsam›nda veya kalite çal›flmalar›na öncü olmufl çeflitli çal›fl-
malar ve stratejik planlamalar bulunmaktad›r. Böylece e¤itim ve ö¤retimdeki var olan mevcut durumdan, olmas›
gerekene do¤ru iyilefltirmeler gerçeklefltirilebilir (Ulusoy ve ark., 2010). 

Okul yaflam›n›n niteli¤ine yöneticiler ve e¤itimciler taraf›ndan özel bir önem verilmektedir. Çünkü ö¤rencilerin
okul yaflamlar›n›n niteli¤i, onlar›n akademik baflar›lar› ile iliflkili bulunmaktad›r. Ö¤rencilerin ö¤reticilere olan tepki-
leri ve okula ba¤l›l›klar›, okulun etkilili¤inde de önemlidir (Y›lmaz & Bökeo¤lu, 2006). Hemflirelik ö¤rencileri okul-
da mesleki derslere uyum sorunlar›, klinik çal›flmalar› s›ras›nda, teorikte ö¤rendiklerini uygulama alan›na aktarama-
ma, yeterince ifle yaramama gibi olumsuzluklarla karfl›laflmakta, yan› s›ra hasta bireylerle yo¤un ve bire bir iletiflime
girmenin güçlükleri, ac› çekme, a¤r›, ümitsizlik, utangaçl›k ve çekingenlik duygular› ile bafla ç›kmaya çal›flmakta, ila-
veten sosyal aktivitelere yeterince kat›lamama gibi özel sorunlarla da karfl›laflmaktad›r (Y›ld›r›m ve ark., 2008).

Bu çal›flma, Sakarya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin okulun fiziksel flartlar›, ö¤retim elemanla-
r›, meslek seçim kararlar› ve bar›nd›klar› yerlerden memnuniyetini incelemek amac›yla yap›lm›flt›r. 
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Gereç ve Yöntem
Çal›flma 3–14 Ocak 2011 Tarihleri aras›nda Sakarya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin okulun fi-

ziksel flartlar›, ö¤retim elemanlar›, meslek seçim kararlar› ve bar›nd›klar› yerlerden memnuniyetini incelemek ama-
c›yla yap›lm›flt›r. Tan›mlay›c› ve kesitsel bir çal›flmad›r. Okulumuzdaki tüm ö¤renciler (n=533) çal›flman›n evrenini,
çal›flmaya kat›lmada istekli olan 350 ö¤renci ise örneklemini oluflturmufltur (kat›l›m oran›: %65). Kurum izni al›n-
d›ktan sonra, ö¤rencilere çal›flman›n amac› hakk›nda bilgi verilerek onamlar› al›nd›. Veriler ö¤rencilerin sosyo-de-
mografik özelliklerine ilaveten, okul flartlar› ve e¤itim-ö¤retimi de irdeleyen 15 soruluk bireysel anket formlar›yla
elde edildi. Ayr›ca Yüksekokulumuz sekreterli¤inin her dönem tekrarlad›¤› memnuniyet anketleri incelendi.

Araflt›rman›n S›n›rl›l›klar›: Bu çal›flmada araflt›rma kapsam›na sadece bir okulda olanlar›n al›nmas› s›n›rl›l›k ola-
rak kabul edildi.

Verilerin De¤erlendirilmesi: Verilerin de¤erlendirilmesinde; SPSS 11.00 istatistik paket program› kullan›larak yüz-
delik, standart sapma (SS), ortalama (ORT), Ki-kare (¯2) testi uyguland›. p<0.05 istatistiksel olarak anlaml› kabul edil-
di. De¤erlendirmeler %95 güven aral›¤›nda 0.05 anlaml›l›k düzeyine göre yap›ld› (Akgül, 1997; Nakip, 2003).

Bulgular
Ö¤rencilerin 298’inin k›z (%85.1), 52’sinin erkek (%14.9) oldu¤u, ço¤unlu¤un (%38) birinci s›n›f, s›ras›yla fle-

hir merkezi (%48.6), ilçe (%35.7) ve köyde (%15.7) yaflad›¤›, yurtta bar›nd›¤› (%59.1), anne ve babalar›n›n ilko-
kul mezunu oldu¤u, %81.4’ünün orta gelir grubunda yer ald›klar› belirlendi (Tablo 1).

Tablo 1: Demografik özellikler (n=350).

Demografik Özellikler n a%

Yafl 17–19 yafl 113 32.3
20–22 yafl 201 57.4

23 yafl ve üzeri 36 10.3

Cinsiyet Kad›n 298 85.1
Erkek 52 14.9

S›n›f› Birinci 133 38
‹kinci 116 33.1

Üçüncü 34 9.7
Dördüncü 67 19.1

Kardefl say›s› Kardefl yok 6 1.7
1–2 kardefl 129 36.9

3 ve üzeri kardefl 215 61.4

Bar›nd›¤› yer Devlet/Özel yurt 207 59.1
Ailesinin yan›nda 60 17.1

Arkadafllar› ile evde 83 23.7

Yaflad›¤› yer Köy/Kasaba 55 15.7
‹lçe 125 35.7

fiehir merkezi 170 48.6

Anne e¤itim Okur-yazar de¤il 23 6.6
Okur-yazar/ ‹lkokul 225 64.3

Ortaokul/Lise 88 25.1
Önlisans/Lisans 14 4

Baba e¤itim Okur-yazar de¤il 6 1.7
Okur-yazar/ ‹lkokul 156 44.6

Ortaokul/Lise 141 40.3
Önlisans/Lisans 47 13.4

Gelir düzeyi Düflük 50 14.3
Orta 285 81.4

Yüksek 15 4.3

Toplam 350 100
an (350) içindeki yüzdesi.
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Ö¤renciler hemflirelik/ebeli¤i üniversite yerlefltirme s›nav›nda s›ras›yla; 1-4. (%33.1), 5-9. (%26.9), 10-14.
(%19.1), 15 ve üzeri (%20.9) s›rada tercih etmifllerdir. Cinsiyet ile tercihler aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmad›
(χ2 = 5.841; p=0.120).

Hemflirelik/ebeli¤i kendi iste¤iyle seçmeyenlerin oran› %20.9 (n=73)’dir (Tablo 2). Bu mesle¤i seçtikleri için
memnun olanlar›n (%46) ve k›smen memnun olanlar›n (%45.7) oran› birbirine yak›nd› ve k›zlarda memnun olan-
lar›n oran› anlaml› olarak daha fazla bulundu (χ2 = 17.682; p=0.000) (Tablo 3). Okulumuzdan genel olarak mem-
nun musunuz? diye soruldu¤unda %20’si memnunum, %55.7’si k›smen memnunum, %24.3’ü de memnun de¤i-
lim yan›t›n› verdi (Toplam memnuniyet=75.7). Okulumuzdan memnun olma ile cinsiyet (Tablo 3) ve yafl aras›n-
da anlaml› bir iliflki saptanmad› (p>0.05). 

Yüksekokulumuz sekreterli¤inin 2007–2010 y›llar› aras›nda yapm›fl oldu¤u anketlerden elde edilen sonuçlara
göre, okulumuzdan genel olarak memnuniyet oranlar›na bakt›¤›m›zda s›ras›yla; %72.23, %80.90, %68.39, %59.50
olarak ölçülmüfltür. 

Ö¤rencilerin %50.3’ü kald›klar› yerden memnun, %36.3’ü k›smen memnun olduklar›n›, %13.4’ü ise memnun
olmad›klar›n› belirtti. K›zlar›n ço¤u kald›klar› yerden memnunken, erkeklerin ço¤u k›smen memnun olduklar›n›
belirttiler (p=0.020). Ailesinin yan›nda kalanlar anlaml› olarak bar›nd›¤› yerden daha çok memnun olduklar›n› ifa-
de ettiler (χ2 = 18.111; p=0.001).

Okulumuzdan memnun olmad›¤›n›z durumlar soruldu¤unda s›ras›yla; %59.7’si laboratuar ve teknik oda flart-
lar›ndan, %47.4’ü okulun fiziki flartlar›ndan, %42.9’u ö¤retim eleman› say›s›n›n yeterli olmamas›ndan, %35.4’ü
ö¤retim elemanlar›n›n ders sunumlar›ndan, %17.1’i de okulun temizlik, ›s›nma gibi flartlar›ndan memnun olma-
d›klar›n› ifade etmifllerdir. Cinsiyet ile memnuniyet sorular› aras›nda anlaml› bir iliflki kurulamad› (p>0.05) (Tab-
lo 4). 23 yafl ve üzerinde olan grup daha küçük yafl gruplar›na göre ö¤retim elemanlar›n›n say›s›n› anlaml› olarak
daha yetersiz bulduklar›n› belirtmifllerdir (χ2 = 18.493; p=0.000). Birinci s›n›flar›n anlaml› olarak okuldan daha çok

Tablo 2: Demografik özellikler ile yaln›zl›k düzeyinin karfl›laflt›r›lmas› (n=350).

Kad›n Erkek Toplam χ2 *p

n a% n a% n a%

Hemflirelik/Ebelik mesle¤ini kendi iste¤imle seçtim 237 67.7 40 11.4 277 79.1 0.182 0.395
Hemflirelik/Ebelik mesle¤ini kendi iste¤imle seçmedim 61 17.4 12 3.4 73 20.9
Toplam 298 85.1 52 14.9
an (350) içindeki yüzdesi.  *p>0.05; istatistiksel olarak anlaml› de¤il.

Tablo 3: Demografik özellikler ile yaln›zl›k düzeyinin karfl›laflt›r›lmas› (n=350).

Memnun K›smen
Memnuniyet durumu de¤ilim memnunum Memnunum χ2 *p

n a% n a% n a%

Hemflireli¤i/ebeli¤i tercih etti¤iniz Kad›n 23 6.6 124 35.4 151 43.1 17.682 *0.000
için memnun musunuz? Erkek 26 1.7 36 10.3 10 2.9

Toplam 29 8.3 160 45.7 161 46
Okulumuzdan memnun musunuz? Kad›n 72 20.6 163 46.6 63 18 1.690 **0.430

Erkek 13 3.7 32 9.1 7 2

Toplam 85 24.3 195 55.7 70 20

*p<0.05; istatistiksel olarak anlaml› **p>0.05; istatistiksel olarak anlaml› de¤il.
an (350) içindeki yüzdesi.
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memnun olduklar› (χ2 = 18.778; p=0.005), s›n›f artt›kça memnuniyetin azald›¤› gözlenmifltir. Ayn› flekilde birinci
s›n›flarda okulun fiziki flartlar›ndan (χ2= 22.349; p=0.000), ö¤retmen say›s›ndan (χ2 = 46.977; p=0.000) memnun
de¤ilim diyenlerin oran› anlaml› olarak daha az bulunmufltur. Son s›n›flarda ö¤retim elemanlar›n›n ders sunumla-
r›ndan memnun olmayanlar›n oran› daha fazlad›r (χ2 = 18.306; p=0.000). 

Tart›flma
Ö¤renci geri bildirimleri kaliteli e¤itim verilip verilmedi¤ini de¤erlendirmede tek bilgi kayna¤› olmamakla bir-

likte, yararl› bilgiler sa¤lar ve ö¤retimin kalitesini gösteren di¤er pek çok göstergeden daha geçerli ve güvenilir-
dirler. Çünkü ö¤renciler bu sürecin do¤rudan al›c›s› ve yararlan›c›s› konumundad›r. Bu nedenle e¤itimi de¤erlen-
dirme ve ö¤renmenin/ö¤retimin niteli¤ini belirleme yoluyla ve hizmetlerden yararlananlar›n görüfllerine dayal›
olarak etkililik ve verimlili¤ini ispat etmeye yönelen üniversiteler için bu tür de¤erlendirmeler önemli bir veri kay-
na¤›d›r (Ekinci & Burgaz, 2007).

Yüksekokulumuz sekreterli¤inin son 5 y›lda yapm›fl oldu¤u anketlerde y›llara göre memnuniyette düflüfl yaflan-
d›¤› göze çarpmaktad›r. Türkiye’de son y›llarda Sa¤l›k/hemflirelik yüksekokullar›n›n ö¤renci kontenjan›ndaki ar-
t›fllar›n, e¤itim sisteminde sorunlara yol açt›¤›, özellikle fiziksel koflullarla ilgili yaflanan sorunlar›n hem ö¤rencile-
ri hem de ö¤retim elemanlar›n› s›n›rlad›¤› söylenebilir. Bütün bu durumlar ise do¤al olarak ö¤renci memnuniye-
tine olumsuz yönde yans›maktad›r.

Araflt›rman›n sonucunda, Sakarya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin %78.5’inin meslek seçimin-
den k›smen memnun veya memnun oldu¤u, ancak araflt›rman›n verilerinin topland›¤› s›rada ö¤rencilerin dörtte
üçünün mesle¤i sevdi¤i, %79.1’inin mesle¤i kendi iste¤iyle seçti¤i ortaya ç›km›flt›r (Tablo 2 ve 3). Bu bulgu mes-
lek ad›na memnuniyet verici bir durum olup, okulun e¤itim sürecinin ö¤rencilere mesle¤i sevdirdi¤ini düflündü-
rebilir. Bu sonucu destekleyen bir çal›flmada, turizm e¤itimi alan ö¤rencilerin yar›dan fazlas›n›n okulu bilinçli ter-
cih etmemesine ra¤men, bölüm ö¤rencisi olmaktan memnun olanlar›n oran› %66.2 olarak tespit edilmifltir
(http://www.lutfiatay.com/wp-content/uploads/2009/03/soid-lisans-memnuniyet.pdf)

Kaynar ve ark. (2006) hemflirelik ö¤rencilerinin genel doyum düzeylerinin düflük oldu¤unu (doyum pua-
n›:131.83) tüm e¤itim-ö¤retim hizmet ve olanaklar›ndan memnun olmad›klar›n›, 1. s›n›flar e¤itim ve ö¤retimin
niteli¤i, yönetim tarz›, ö¤retim elemanlar›, fiziksel yap› gibi konularda daha doyumsuz bulduklar›n› ifade etmifl-
lerdir (Kaynar ve ark., 2006). Ancak, bizim bulgular›m›zda ise; 1. s›n›flar›n anlaml› olarak okuldan daha çok mem-
nun olduklar›, s›n›f artt›kça memnuniyetin azald›¤› gözlenmifltir. Üniversite e¤itiminin son y›l›nda, mezun olduk-
tan sonra ifl bulma kayg›s›, düflük ücretle çal›flma riski gibi olumsuz koflullar ö¤rencilerin memnuniyet iliflkin dü-
zeylerini etkilemifl olabilir (Ulusoy ve ark., 2010).

K›z ö¤renciler, meslek seçimlerinden ve mevcut imkânlar›ndan erkeklere göre anlaml› oranda memnun bulu-
nurken, yafl, s›n›f ve di¤er özellikler aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› gözlendi. Fiziki flartlar ve e¤itim-ö¤re-
timle ilgili memnuniyetsizli¤in, okul binas›n›n mevcut ö¤renci say›s›na k›yasla küçük olmas›na, her e¤itim-ö¤re-
tim y›l›nda kurumun ö¤renci say›lar›n› bildirmesine ra¤men, kontenjanlar›n ÖSYM taraf›ndan artt›r›lmas›na ve
ö¤renci say›s› art›fl h›z›na ö¤retim eleman› art›fl›n›n paralellik gösterememesine ba¤l› oldu¤u sonucuna var›ld›.

Tablo 4: Sa¤l›k yüksek okulundan memnun olmad›klar› durumlar ile cinsiyetin karfl›laflt›r›lmas› (n=350).

Memnun K›smen
Memnuniyet durumu de¤ilim memnunum Memnunum χ2 **p

*n a% n a% *n a%

Okulun fiziki flartlar›ndan memnun de¤ilim 137 39.1 29 8.3 166 47.4 1.704 0.124
Laboratuar ve teknik oda flartlar›ndan memnun de¤ilim 177 50.6 32 9.1 208 59.7 0.084 0.448
Okulun temizli¤inden, ›s›nmas›ndan vs. memnun de¤ilim 50 14.3 10 2.9 60 17.1 0.187 0.396
Ö¤retim elemanlar›n›n say›s› yetersiz 127 36.3 23 6.6 150 42.9 0.047 0.472
Ö¤retim elemanlar›n›n ders sunumlar›ndan memnun 108 30.9 16 4.6 124 35.4 0.580 0.275
de¤ilim
an (350) içindeki yüzdesi. * “Evet” yan›t› verenler al›nm›flt›r. **p>0.05; istatistiksel olarak anlaml› de¤il
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Okay ve ark. çal›flmas›nda, teknik e¤itim fakültesi otomotiv ö¤retmenli¤inde okuyan ö¤rencilerin fakülte yö-
netimi, e¤itim-ö¤retim etkinlikleri ve uygulama çal›flmalar›na iliflkin olarak genelde karars›z bir tutuma sahip ol-
duklar›n›, sosyal faaliyetler boyutunda ise genelde memnun olmad›klar›n› belirtmifllerdir (Okay ve ark., 2010). Yi-
ne Okay’›n meslek lisesi ve teknik e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin e¤itim-ö¤retim ile ilgili konulara yönelik mem-
nuniyet de¤erlendirmelerinde de ayn› sonuç elde edilmifltir (Okay, 2010; Okay & fiahin, 2010). Ö¤rencilerin bü-
yük ço¤unlu¤unun meslek lisesine gelirken istekli ve bilinçli bir flekilde geldikleri belirtilmifltir (Okay, 2010). Tek-
nik e¤itim fakültelerinde araç gereç ve donan›m yönünden ö¤renci memnuniyet düzeyinin çok düflük düzeyde ol-
du¤u da vurgulanm›flt›r (Okay ve fiahin, 2010).

Kümbül Güler ve Emeç çal›flmas›nda, k›z ö¤rencilerden, iyimser, dini inanc› yüksek ve hayat›n›n büyük k›sm›-
n› kentte geçirmifl olanlarla, gelecekte ifle girme endiflesi tafl›mayan, iyi bir kariyer beklentisi ve ayl›k bütçesi daha
fazla olanlar›n, di¤erlerine göre yaflam memnuniyetlerinin daha yüksek oldu¤unu ifade etmifllerdir (Kümbül Gü-
ler & Emeç, 2006).

Altafl çal›flmas›nda, ö¤rencilerin %36-41’i ö¤retim elemanlar›n›n iyi model olduklar›n›, ders d›fl›nda kendileri-
ne rehberlik yapt›klar›n›, bilimsel olarak yeterli olduklar›n› belirtirken, bir yandan da iletiflimlerinin s›cak olmad›-
¤›n›, kolay ulafl›lamad›klar›n› ve not bask›s› kurduklar›n› ifade etmifllerdir (Altafl, 2006).

Hacettepe Üniversitesi ö¤rencilerinin “akademik hizmetler ve iliflkiler” alan›ndaki hizmetlerin niteli¤inden ye-
terince memnun olmad›klar›, ancak; bu konudaki hizmetlerden Güzel Sanatlar ve Mühendislik fakültelerinin ö¤-
rencilerinin di¤er fakülte ö¤rencilerine göre daha yüksek memnuniyet düzeyine sahip olduklar› tespit edilmifltir
(Ekinci & Burgaz, 2007). Ayn› çal›flmada, “akademik dan›flmanl›k ve rehberlik” alan›ndaki hizmetlerin niteli¤in-
den ise Güzel Sanatlar ve Eczac›l›k fakülteleri ö¤rencilerinin di¤er fakülte ö¤rencilerine göre daha yüksek mem-
nuniyet düzeyine sahip olduklar› belirtilmifltir (Ekinci & Burgaz, 2007).

Hemflirelik yüksekokulu ö¤rencileri ile yap›lan çal›flmalarda memnuniyet düzeyleri orta ve daha yüksek bulun-
mufltur (Ulusoy ve ark., 2010, Norman et al., 2005, Espeland & Indrehus, 2003, Serena & Anna, 2009). Bizim ça-
l›flmam›zda oldu¤u gibi Ulusoy ve ark. çal›flmas›nda da dördüncü s›n›flarda memnuniyet oran› daha düflük bulun-
mufl ve genel olarak hemflirelik yüksekokulu ö¤rencilerinin memnuniyet düzeyi “orta” olarak de¤erlendirilmifltir
(Ulusoy ve ark., 2010). Yine ayn› çal›flmada, ö¤rencilerin dörtte birinin bu mesle¤i sevmedi¤i belirtilmekte ve bu
da çal›flmam›zdaki ö¤rencilerin dörtte üçünün mesle¤i sevdi¤i, %20’sinin bu mesle¤i isteyerek seçmedi¤i bulgusu
ile paralellik göstermektedir (Ulusoy ve ark., 2010). Amerika’da 496 hemflirelik ö¤rencisi ile yap›lan bir di¤er ça-
l›flmada, ö¤rencilerin %86’s›n›n bu mesle¤in tüm zorluklar›na ra¤men hemflirelik e¤itiminden memnun oldu¤u
ifade edilmifltir (Norman et al., 2005). ‹talya’da bir okulda hemflirelik ö¤rencilerinin klinik ö¤renme ortam›ndan
memnuniyetleri de¤erlendirildi¤inde 232 ö¤rencinin tamam›na yak›n› (%99) klinik ö¤renme ortam›ndan mem-
nun oldu¤unu, pratik ifl deneyiminin faydal› oldu¤unu ve zaman kayb› olarak görmediklerini belirtmifllerdir (Se-
rena & Anna, 2009). Benzer bir çal›flma da Norveç’te yap›lm›fl ve 276 hemflirelik ö¤rencisinin hemflirelik e¤itimin-
den az da olsa memnun olmad›klar›, ancak; klinik e¤itiminden daha fazla memnun olduklar› saptanm›flt›r (Espe-
land & Indrehus, 2003).

Sonuç olarak; ö¤renci memnuniyetleri dikkate al›narak yap›lacak olan fiziki, idari ve akademik iyilefltirmeler
bölümlerin ve üniversitelerin de kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Kalite standartlar›na uygun üniversiteler
daha çok tercih edilecek, buradan mezun olan ö¤rencilerin iflverenlerce tercih edilme oranlar› artacak ve ifl bulma
kayg›lar› da en az düzeyde olacakt›r.
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Özet

Bu araflt›rma üniversite ö¤rencilerinin askerlik süresine ve askere alma yöntemlerine iliflkin görüfllerini belir-
lemeyi amaçlamaktad›r. ‹nternet üzerinden yürütülen araflt›rmaya, ‹stanbul'daki 30 üniversiteden toplam 1,006
ö¤renci (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) kat›lm›flt›r. Veri toplama arac› olarak kullan›lan anketin birin-
ci bölümü, kat›l›mc›lar›n demografik özelliklerine iliflkin 7 adet sorudan; ikinci bölümü askere alma yöntemleri ve
askerlik süresine iliflkin 24 adet önermeden; üçüncü bölümü ise, kat›l›mc›lar›n önermeler d›fl›ndaki görüfllerini al-
maya yönelik aç›k uçlu sorudan oluflmufltur. Anketin Cronbach Alfa güvenirlik katsay›s› 0.731 olarak saptanm›fl-
t›r. Verilerin analizinde yüzde ve frekans kullan›lm›flt›r. Araflt›rmada verilerin analizi do¤rultusunda ö¤rencilerin
%70.1’i askerlikte geçirilen zaman› ciddi bir vakit kayb› oldu¤unu, 78.2 gibi yüksek bir yüzdesi, askerli¤in zorun-
lu olmaktan ç›kar›l›p profesyonel askerlik sistemine geçilmesi gerekti¤ini, yüzde 70 gibi bir oran› askerli¤in kendi
ifl hayatlar›nda olumsuz etkilere yol açaca¤›n› belirtmifllerdir. Bunun yan›nda, askerli¤i ertelemelerinin nedenle-
rinden birinin de Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesindeki mevcut terör ortam›ndan kaynakland›¤›n›, bölgesel
da¤›l›ma bak›ld›¤›nda ise nüfus kayd› Ege Bölgesinde olan ö¤rencilerin terör meselesi yüzünden askerli¤i gecik-
tirme konusunda yüzde 56 oran›yla bafl› çekti¤i v.b. birçok sonuçlar elde edilmifltir.

Anahtar kelimeler: Askerlik süresi, askere alma yöntemi, profesyonel askerlik, bedelli askerlik, zorunlu askerlik.

Girifl
Savunma ve sald›r› kavramlar› insano¤lunun varoluflundan beri yaflant›s›nda önemli bir yere sahip olmufltur.

‹nsan›n do¤aya karfl› korkusu ve kendisini korumak için bafllayan mücadelesi, topluluklar halinde yaflamaya baflla-
mas› ile do¤adan ziyade hemcinsleri üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Tarih boyunca milletlerin, devletlerin varl›klar›n› sür-
dürebilmesi ve dünyadaki gelir kaynaklar›na sahip olabilmesi için çeflitli savafllar meydana gelmifl, yap›lan bu sa-
vafllarda baflar› kazanmak ad›na düzenli ordular kurma ihtiyac› duyulmufltur. 

Osmanl› Devleti’nde düzenli ordu Orhan Bey zaman›nda yeniçeri oca¤› ad›yla kurulmufl olup farkl› dönemler-
de isim ve flekil de¤ifltirerek devam etmifltir (Akgündüz & Öztürk, 1999). Milli Savunma Bakanl›¤› Askere Alma
Daire Baflkanl›¤› ASAL (2011) verilerine göre, Osmanl› Devleti dönemine ait askere alma yöntemi ile ilgili yaz›l›
bir belge ve askerlik süresi ile ilgili kesin bir bilgi olmamas›yla beraber bu sürenin 8 y›l, 5 y›l gibi oldukça uzun bir
süreci kapsad›¤› tahmin edilmektedir. Cumhuriyetin kuruluflundan itibaren bu sürenin giderek azald›¤› ve
1963’ten sonraki y›llarda ise genellikle iki y›ldan daha az oldu¤u görülmektedir. 

Ülkemizde askerlik hizmeti, Askerlik Kanunu’nun birinci maddesinde belirtildi¤i üzere TC vatandafl› olan ve
askerlik ça¤›na gelmifl, baz› özür durumlar› hariç, her erkek birey için zorunludur. Askerlik ça¤›, yirmi yafl›na gi-
rilen y›l ile 41 yafl›na girilen y›l aras›ndaki süreci kapsamaktad›r (ASAL, 2011).
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Çin, Hindistan ve Amerika Birleflik Devletleri gibi nüfusu fazla olan ülkelerin asker say›lar› baz› küçük devlet-
lerin toplam nüfusu kadar olabilmektedir. Ülkemizde ise, Türkiye ‹statistik Kurumu-TÜ‹K (2011)’in, adrese da-
yal› nüfus say›m› sonuçlar›na göre, 74 milyonluk nüfusun yaklafl›k 15 milyonu askerlik ça¤›ndaki erkek bireyler-
den oluflmaktad›r. Askerlik ça¤›nda bulunan birey say›s›, hem askerlik görev süresi hem de askere alma yöntemle-
ri üzerinde etkili bir unsur olabilmektedir.

Günümüzde askerlik görev süresi, yükümlülük sahibi her vatandafl›n e¤itim durumuna göre de¤iflmektedir.
Yüksekokul mezunu olmayanlar ile dört y›ldan daha az süreli yüksekokul mezunlar›, askerlik hizmetlerini erbafl ve
er olarak 15 ay süre ile yapmaktad›rlar. Dört y›l ve daha fazla süreli yüksekokul mezunlar›n›n askerlik hizmet sü-
releri ise, yedek subay olarak yapt›klar› takdirde 12 ay, er/erbafl olarak yapt›klar›nda 6 ayd›r. Yüksek lisans ve dok-
tora yapmakta olanlar ile kurum ad›na yurtiçi-yurtd›fl› görevlendirmesi bulunanlar ise, 35 yafl›n› doldurduklar› y›-
l›n sonuna kadar askerlik görevini erteleyebilirler (ASAL, 2011).

Askere alma yöntemleri sadece e¤itim düzeyine göre belirlenmemektedir. Kimi özel durumlarda ihtiyaca gö-
re dövizli askerlik ve bedelli askerlik yöntemleri de uygulanmaktad›r. Örne¤in, 1999 y›l›nda meydana gelen Göl-
cük depremi sonras› ayn› y›l gelirleri depremzedeler için kullan›lmak üzere bir sefere mahsus bedelli askerlik ç›-
kar›lm›flt›r. Bedelli askerli¤in aksine dövizle askerlik ise yurtd›fl›nda oturma ve çal›flma müsaadeli olarak en az üç
y›l iflçi veya iflveren s›fat›yla kalanlardan istekli olanlara tan›nm›fl sürekli bir hakt›r. Her iki askerlik yöntemi, 21
gün süren temel askerlik e¤itimini içermektedir.

Milli Savunma Bakanl›¤› ile yap›lan anlaflmalar çerçevesinde mesleki askerlik de yap›labilmektedir. Örne¤in,
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› bir okulda kadrolu çal›flan bir ö¤retmen, yirmi sekiz gün süreyle temel askerlik e¤i-
timini, tamamlad›ktan sonra askerlik hizmetini mesleklerine devam ederek tamamlayabilirler. Ö¤retmen askerlik
hizmet süresi emsali erbafl veya erler gibi 12 ayd›r (ASAL, 2011).

Askere alma yöntemleri, süreleri ve di¤er parametreler göz önüne al›nd›¤›nda askerlik yap›lmas› gereken bir
zorunlu görev olarak görülebilir. Fakat Türk toplumu için bundan çok daha fazlas›n› ifade etmektedir. Örne¤in,
halk aras›nda askerli¤in “peygamber oca¤›” olarak nitelendirilmesi askerlik görevinin ayn› zamanda kutsal bir gö-
rev oldu¤unu iflaret eder. fiahin (2007) askerli¤i, sadece savaflta uygulanacak bir sanat›n ö¤retildi¤i görev olman›n
yan›nda, üyeleri toplumun her kesiminden gelen personeli de sosyallefltiren bir kurum olarak belirtmektedir. Bu-
na paralel olarak, Türk toplumunun sahip oldu¤u özellikler ve fertlerin yetiflme tarz› dikkate al›nd›¤›nda, askerli-
¤in toplumun yaflam tarz›n› da etkiledi¤i söylenebilir (Vurmaz, 2007). fiahin ve Vurmaz’›n savlar›na örnek olarak
evlilik ve ifle al›nma verilebilir. 

Günümüzde hala, ülkemizin baz› kesimlerinde askerlik yapt›ktan sonra evlenmenin daha uygun olaca¤› düflü-
nülmektedir. Bu kan›, toplumun belirli kesiminin askerli¤e sadece bir vazife de¤il olgunlaflma sürecinin bir parça-
s› olarak düflünmesinden kaynaklanabilir. ‹fle al›nma sürecinde ise askerlik, belki evlilikten daha bask›n olarak his-
sedilmektedir. Baz› kurumlar, askerlik görevini tamamlam›fl bireyleri ifle almak istemektedir. Askerli¤ini tamam-
lamam›fl bir birey çal›flma hayat›na bafllasa bile, iflveren taraf›ndan firmada sürekli bir eleman olarak görülmedi¤in-
den bu durum daha az maafl, ifl hayat›nda yükselememe gibi durumlara neden olabilir.

Askere alma yöntemleri ve askerlik süreleri askerlik ça¤›nda bulunan genç insanlar›n hayatlar›nda önemli bir
süreç olarak karfl›lar›na ç›kmaktad›r. Toplumda kal›plaflm›fl olan görüfller bir yana, özellikle askerlik ça¤›ndaki in-
sanlar›n belirli bir k›sm›n› oluflturan üniversiteli gençlerin askerlik, askere al›nma yöntemi, askerlik süresi ve as-
kerli¤in toplumsal yaflamlar›na etkisi hakk›ndaki düflünceleri merak konusudur. Örne¤in, toplumun olgunlaflma
süreci olarak bakt›¤› askerli¤i gençler nas›l görmektedir? Gençler askerlik ile direkt alakal› olmayan çayc›, garson
ve temizlikçi gibi görevlerde bulunma hakk›nda ne düflünmektedir? Daha önce silah e¤itimi almam›fl bir üniversi-
te ö¤rencisi üç ay gibi k›sa bir askeri e¤itimden sonra da¤larda terörle mücadele etmek zorunda kalabilmesi duru-
munu nas›l yorumlamaktad›r? Bu çal›flma, yukar›daki sorular› da içerecek flekilde, üniversite ö¤rencilerinin asker-
lik süresine ve askere alma yöntemlerine iliflkin görüfllerini belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. 

Yöntem
Çal›flma Grubu

Bu araflt›rman›n çal›flma grubunu, ‹stanbul ili s›n›rlar› içerisinde yer alan %60’› devlet, %40’› vak›f meslek yük-
sekokulu/üniversitesinden olmak üzere önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlar›nda e¤itimini de-
vam ettiren toplam 1,006 erkek ö¤renci oluflturmufltur. Kat›l›mc›lar›n %27.9’u ‹stanbul Üniversitesi, %9.6’s› Mar-
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mara Üniversitesi, yüzde 9’u Sabanc› Üniversitesi, %8.4’ü Y›ld›z Teknik Üniversitesi, %6.6’s› ‹stanbul Teknik
Üniversitesi, %6.2’si Do¤ufl Üniversitesi, %4.6’s› Okan Üniversitesi, %4.3’ü ‹stanbul Geliflim Meslek Yükseko-
kulu, %3.8’i Fatih Üniversitesi, %3.1’i Yeditepe Üniversitesi, %2.6’s› Bo¤aziçi Üniversitesi, %2.2’si Koç Üniver-
sitesi, %1.9’u Galatasaray Üniversitesi, %1.7’si ‹stanbul Ticaret Üniversitesi ve %8.2’si ‹stanbul’daki di¤er üni-
versitelerdeki ö¤rencilerden oluflmufltur.

Veri Toplama Arac›

Veri toplama arac› olarak araflt›rmac›lar›n haz›rlam›fl oldu¤u anket kullan›lm›flt›r. Anketin birinci bölümü, ka-
t›l›mc›lar›n demografik özelliklerine iliflkin 7 adet sorudan; ikinci bölümü, askerlik süresi ve askere alma yöntem-
lerine iliflkin görüfllerini belirmeyi amaçlayan (Cevaplar›: kesinlikle kat›l›yorum, kat›l›yorum, karars›z›m, kat›lm›-
yorum ve kesinlikle kat›lm›yorum) 24 adet önermeden; üçüncü bölümü ise kat›l›mc›lar›n askerlik ile ilgili belirt-
mek istedikleri düflünceler için ayr›lm›fl aç›k uçlu bir sorudan oluflmaktad›r. Veri toplama ifllemi internet üzerin-
den gerçekleflmifltir. Anketin web adresi ve flifreler kat›l›mc›lara üniversite yönetimleri ve sosyal iletiflim a¤lar› üze-
rinden gönderilen mesajlar ile iletilmifltir. 

Anket haz›rlan›rken ilk olarak askerlik görevini tamamlam›fl befl kifli ile yüz yüze görüflülmüfltür. Bu görüflme-
ler sonucu elde edilen veriler ›fl›¤›nda araflt›rmac›lar taraf›ndan öncelikle 35 soru ve önermeden oluflan bir anket
haz›rlanm›flt›r. Anketin güvenirlik çal›flmas› için yap›lan pilot uygulamaya 100 erkek ö¤renci kat›lm›flt›r. Bu uygu-
lama sonucu elde edilen verilere dayal› olarak anketin Cronbach Alfa güvenirlik katsay›s› 0.731 olarak saptanm›fl-
t›r. Geçerlilik çal›flmas› kapsam›nda, anket üç alan uzman› ile görüflüldükten sonra alan uzmanlar›ndan al›nan ge-
ri bildirimler sonucu, baz› sorular›n ve önermelerin ç›kar›lmas› ya da eklenmesi ile nihai formuna ulaflm›flt›r.

Veri Toplama Yöntemi

Veri toplama arac› olarak kullan›lan anket “www.NeKadarAskerlikYapsam.com” adresi üzerinden yay›nlan-
m›flt›r. Ankete eriflimin flifre ile sa¤land›¤› veri toplama sürecinde, ö¤rencilere flifreler sosyal iletiflim a¤lar›, üni-
versite yönetimleri ya da üniversitelerin Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlükleri ve üniversitelerin ö¤renci kulüple-
ri yard›m›yla ulaflt›r›lm›flt›r. Söz konusu flifrelerin kontrolsüz yay›lmamas› amac› ile belirtilen flifreler belirli aral›k-
lar ile de¤ifltirilmifltir.

Veri Analizi

Araflt›rmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde yüzde ve frekanstan faydalan›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n ‹ç Geçerlili¤i

Araflt›rmada kullan›lan anket internet ortam›ndan, yans›z ve herhangi bir yönlendirme olmadan uygulanm›fl-
t›r. Anketlerin de¤erlendirmesi araflt›rmac›lar taraf›ndan yap›lm›flt›r. Sonuçlar üç alan uzman› taraf›ndan kontrol
edilmifltir. Ö¤rencilerin kimli¤ini belirleyecek herhangi bir soru sorulmam›fl olup sadece IP adresleri al›nm›flt›r.
Ayr›ca ö¤rencilerin kiflisel cevaplar› ve bilgilerinin (IP adresleri) araflt›rmac›lar d›fl›nda baflka kifli ve kurumlarla ile
paylafl›lmayaca¤› bilgisi verilmifltir. 

Araflt›rman›n D›fl Geçerlili¤i

Bu çal›flma, ‹stanbul ilindeki devlet ve vak›f olmak üzere toplam 30 üniversiteden 1,006 erkek ö¤rencinin (ön
lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) kat›l›m› dikkate al›nd›¤›nda, araflt›rmadan elde edilen sonuçlar s›n›rl› bir
genellemeye sahiptir. Sonuçlar ayn› e¤itim ve ayn› özelliklere sahip ö¤renci gruplar› üzerinde genellenebilir. An-
ket üzerinde ö¤rencilere yönelik baz› bilgilendirmelere ve aç›klamalara yer verilmifltir. 

Bulgular
Elde edilen bulgular, demografik bulgular›n yan› s›ra askerlik hizmetine, askere alma yöntemine, bedelli asker-

li¤e, profesyonel askerli¤e, askerlik süresine ve askerli¤in sosyal hayata etkilerine iliflkin bulgular olmak üzere 7
bafll›k alt›nda toplanm›flt›r.
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Demografik Özelliklere ‹liflkin Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin demografik özelliklere iliflkin bulgular› Tablo 1’de verilmifltir.
Demografik özelliklere bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤unu %77.8 ile lisans ö¤rencileri olufltur-

maktad›r. Bölge da¤›l›m›na göre incelendi¤inde %33.8 ile Marmara Bölgesi ve %18.7 ile Karadeniz Bölgesi ön s›-
ralarda yer almaktad›r. Ö¤rencilerin askerlik durumu göz önüne al›nd›¤›nda ise tecilli durumdaki ö¤rencilerin sa-
y›sal üstünlü¤ü fark edilmektedir.

Askerlik Hizmetine ‹liflkin Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin askerlik hizmetine iliflkin görüflleri Tablo 2’de verilmifltir.
Tablo 2 ’ye göre, kat›l›mc›lar›n %73.2 (Kesinlikle Kat›l›yorum+Kat›l›yorum) gibi büyük bir ço¤unlu¤u asker-

lik hizmetini temizlikçi, çayc›, garson v.b askerlikle do¤rudan alakal› olmayan ifllerde geçirmeyi içlerine sindirebil-
mifl de¤ildir. Bu düflünceyi destekler nitelikteki di¤er bulgu ise ö¤rencilerin %70.1’nin askerli¤i ciddi bir vakit kay-
b› olarak görmesidir. Bunun yan›nda, ö¤rencilerin %45.5’i terörün devam etmesinden dolay› askerlik görevini ge-
ciktirme e¤ilimindedir. Ö¤rencilerin %42.2’sinin askerlik görevini geciktirmek için lisansüstü e¤itimi yapt›¤›/yap-
may› düflündü¤ü görülmektedir. Yukar›daki tabloda en çarp›c› sonuç, kat›l›mc›lar›n %72.2 gibi çok büyük bir ora-
n›n›n askerlik hizmet yerinin belirlenmesinde torpilin etkili oldu¤unu düflünmesidir.

Araflt›rmaya kat›lan, askerli¤ini henüz yapmam›fl ve devlet üniversitesinde doktora e¤itimine devam eden bir
ö¤rencinin

“Askerlik olmas› gereken bir olgudur. Fakat mevcut yap›da insanlar› garson olarak kullanan, neredeyse hiç e¤itim
vermeden çat›flmaya sokan bu sistemin tamamen ortadan kalkmas› gerekmektedir… ”yorumu dikkat çekicidir.

Tablo 1: Demografik özelliklere iliflkin bulgular.*

Askerlik Durumu Ö¤renim Nüfusa kay›tl› 
% durumu % oldu¤u bölge %

Tecilliyim %87.3 Önlisans %8.3 Akdeniz Bölgesi %9.1
Askerlik görevimim tamamlad›m %7.8 Lisans %77.8 Do¤u Anadolu Bölgesi %9.5
Bakaya durumunday›m %3.7 Yüksek Lisans %11.0 Ege Bölgesi %10.3
Mazeretimden dolay› askerlik %1.2 Doktora %2.9 Güneydo¤u Anadolu Bölgesi %5.1 
görevimi yapmad›m/ yapmayaca¤›m ‹ç Anadolu Bölgesi %13.5

Karadeniz Bölgesi %18.7
Marmara Bölgesi %33.8

*Tablodaki baz› de¤erler virgülden sonra tek rakama yuvarland›¤›ndan yüzde toplamlar› 0.01 kadar fazla ya da eksik ç›kabilir.

Tablo 2: Askerlik hizmetine iliflkin bulgular.

Önermeler 1* 2* 3* 4* 5*

Askere al›nmay› geciktirmek için yüksek lisans yapt›m/yapmay› %21.0 %21.2 %16.1 %23.2 %18.5
düflünüyorum.

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde terörün devam etmesi %25.4 %25.1 %11.0 %21.4 %17.2 
askerlik vazifemi ileri bir tarihe atmama neden olmaktad›r.

Askerlik vazifemi temizlikçi, çayc›, garson v.b. görevlerde istihdam %52.2 %21.0 %9.5 %10.9 %6.4
edilerek geçirmeyi içime sindiremiyorum.

Hangi ilde askerlik yap›laca¤›na iliflkin kararda torpilin de etkili %38.1 %34.1 %14.9 %9.0 %3.9
oldu¤unu düflünüyorum.

Askerlikte geçirilen zaman› ciddi bir kay›p olarak görüyorum. %48.1 %22.0 %10.1 %11.7 %8.1

*(1= Kesinlikle Kat›l›yorum, 2= Kat›l›yorum, 3= Karars›z›m, 4=Kat›lm›yorum, 5= Kesinlikle Kat›lm›yorum)
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Askere Alma Yöntemine ‹liflkin Bulgular
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin askere alma yöntemine iliflkin görüflleri Tablo 3’de verilmifltir.
Tablo 3’e göre araflt›rmaya kat›lan üniversite ö¤rencilerinin %52.5’i (Kesinlikle Kat›l›yorum+Kat›l›yorum) ye-

dek subayl›¤›n askerli¤i cazip k›ld›¤› yönünde düflüncelerini belirtmifltirler. Elde edilen di¤er bir bulgu ö¤rencile-
rin üniversite y›llar›nda edindikleri hem kiflisel geliflim hem de ifl bilgisi kazan›m› aç›s›ndan askerlik süresince üni-
versite mezunu olmayanlardan farkl› statüde olmalar› ve daha k›sa süreli askerlik yapmalar› gerekti¤i yönündedir.
Bu ba¤lamda tek tip askerlik ile ilgili ö¤rencilerin %82.6’l›k k›sm› üniversite mezunu olanlar ile olmayanlar›n ay-
n› tipte askerlik yapmalar›n›n üniversite mezunlar›na haks›zl›k oldu¤u görüflündedir. Ö¤rencilerin, tek tip asker-
li¤in toplumsal bütünlük aç›s›ndan önemli oldu¤una %75.4 (Kat›lm›yorum+Kesinlikle Kat›lm›yorum) oran› ile ka-
t›lmamalar› belirtilen görüflü destekler bir bulgudur. 

Devlet üniversitesinde lisans program›na kay›tl› olan bir ö¤rencinin aç›k uçlu soruya cevab›n›n 
“Tek tip askerlik insanlar›n hayatlar›ndan 12 ay› çalmaktan baflka bir fley de¤ildir, askerlik problemi yüzünden e¤i-
timli genç nüfus yurt d›fl›na ç›kmak istiyor ya da ç›k›yor...” olmas›n›n yan› s›ra baflka bir kat›l›mc›n›n 
“… üniversite mezunu bir insanla olmayan bir insan› ayn› kefeye koymak saçmal›k. Deselerki; sadece süre ayn› ola-
cak, birinin beyin, di¤erininse beden gücünü kullanaca¤›z, iste buna VARIM… "fleklindeki yorumu ise tek tip as-
kerlik için bir öneri niteli¤indedir. 

Bedelli Askerli¤e ‹liflkin Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin bedelli askerli¤e iliflkin görüflleri Tablo 4’de verilmifltir.
Tablo 4 incelendi¤inde; ö¤renciler %63.5 (Kesinlikle Kat›l›yorum+Kat›l›yorum) gibi yüksek oranla bedelli as-

kerli¤in ülke ekonomisine katk› sa¤layaca¤› görüflünü belirtmektedirler. Ayr›ca, kat›l›mc›lar›n %64.6’s›n›n bedel-
li askerli¤in ülke güvenli¤i için herhangi bir problem oluflturmayaca¤› kanaatine vard›klar› söylenebilir. Bütün
bunlar bir yana, %41.7’lik bir kesim bedelli askerli¤in ayr›mc›l›¤a neden olabilece¤ini ifade etmektedir.

Vak›f üniversitesinde yüksek lisans e¤itimine devam eden ve askerli¤ini henüz tamamlamam›fl olan bir ö¤ren-
cinin aç›k uçlu soruya verdi¤i 

“… Bedelli askerli¤i kiflisel olarak talep ediyor olsam da, toplumda ayr›mc›l›¤a yol açabilece¤i konusunda ciddi flüp-
helerim var. Ve dar gelirli bir ailenin çocu¤u askerli¤e giderken, benim ailem biraz daha varl›kl› oldu¤u için bu yü-

Tablo 3: Askere alma yöntemine iliflkin bulgular.

Önermeler 1* 2* 3* 4* 5*

Yedek subay olarak askerlik yapmak askerli¤i cazip k›lar. %17.3 %35.2 %23.1 %15.8 %8.6

Üniversite mezunlar› ile mezun olmayanlar›n tek tip askerlik 
yapmalar› üniversite mezunlar›na bir haks›zl›kt›r. “Üniversite %60.9 %21.7 %6.0 %6.3 %5.2 
mezunu ile ” en az 4 y›ll›k bir lisans bölümünden mezun kifli 
kastedilmektedir.

Tek tip askerlik toplumsal bütünleflme aç›s›ndan önemlidir. %4.4 %8.3 %12.0 %35.1 %40.3

*(1= Kesinlikle Kat›l›yorum, 2= Kat›l›yorum, 3= Karars›z›m, 4=Kat›lm›yorum, 5= Kesinlikle Kat›lm›yorum)

Tablo 4: Bedelli askerli¤e iliflkin bulgular.

Önermeler 1* 2* 3* 4* 5*

Bedelli askerlik ülke ekonomisine katk› sa¤lar. %30.7 %32.8 %14.1 %11.8 %10.5
Bedelli askerlik ayr›mc›l›¤a yol açar. %19.0 %22.7 %17.7 %21.7 %18.9
Bedelli askerlik ülke güvenli¤i için bir problem oluflturur. %8.9 %11.5 %14.5 %35.3 %29.3

*(1= Kesinlikle Kat›l›yorum, 2= Kat›l›yorum, 3= Karars›z›m, 4=Kat›lm›yorum, 5= Kesinlikle Kat›lm›yorum)
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kümlülükten kurtulma hakk›n› çok da kendimde göremiyorum. Profesyonel askerlik bu konuda bir orta yol olabilir.”
yan›t› dikkat çekmektedir.

Profesyonel Askerli¤e ‹liflkin Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin profesyonel askerli¤e iliflkin görüflleri Tablo 5’de verilmifltir.
Tablo 4’teki verilere göre; ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n› temsil eden %78.2’lik (Kesinlikle Kat›l›yorum+Ka-

t›l›yorum) dilim askerli¤in zorunlu olmaktan ç›kart›l›p profesyonel askerlik sistemine geçilmesi gerekti¤ini savun-
maktad›r. Kat›l›mc›lar›n %76.5’inin profesyonel askerlik ile iflsizli¤in azalaca¤›n› ve %82.2’sinin terörle mücade-
lenin daha etkin hale gelece¤ini düflünmesi bu inanc›n›n sebebi olarak gösterilebilir. Bununla beraber, üniversite
ö¤rencileri %74.5’lik bir oranla profesyonel askerlik ile ülkemizin askeri gücünün dünya çap›nda daha etkine ha-
le gelece¤ini belirtmektedirler.

Askerlik hizmetini tamamlam›fl ve devlet üniversitesinde lisans e¤itimine devam eden bir ö¤renci 
“…Ben askerlik görevini yeni tamamlad›m ve att›¤›m 3-5 mermiden baflka ülkem savunmas›na hizmet etti¤imi
düflünmüyorum. Herhangi bir savafl durumunda hepimiz vatan›m›z için can›m›z› seve seve veririz ancak ülkemi-
zin bulundu¤u co¤rafyada ayakta kalabilmek için savaflta ölecek de¤il ayakta kalacak, mesle¤i askerlik olan insan-
lardan kurulu bir ordumuz olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.” yorumu ile dikkat çekmektedir.

Askerlik Süresine ‹liflkin Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin askerlik süresine iliflkin görüflleri Tablo 6’da verilmifltir.
Tablo 6’da belirtilen askerlik süresine iliflkin bulgulara bak›ld›¤›nda ö¤renciler askerlik süresinin k›salt›lmas›-

na yönelik bir tav›r sergilemektedirler. Öyle ki kat›l›mc›lar üniversite mezunlar› için uygulanan 6 ayl›k k›sa dönem
askerli¤in k›salt›lmas› fikrini %79.5 (Kesinlikle Kat›l›yorum+Kat›lm›yorum) gibi büyük bir oranla desteklemekte-
dirler. Ayn› flekilde üniversite mezunu olmayanlar için uygulanan 15 ayl›k sürenin k›salt›lmas›na %78.4 oran ile,
üniversite mezunlar›n›n yedek subay olarak yapm›fl olduklar› 12 ayl›k sürenin k›salt›lmas›na ise %69.9 oran ile
olumlu bakmaktad›rlar.

Tablo 5: Profesyonel askerli¤e iliflkin bulgular.

Önermeler 1* 2* 3* 4* 5*

Askerlik zorunlu olmaktan ç›kart›l›p, profesyonel askerlik %58.9 %19.3 %8.7 %6.7 %6.4
sistemine geçilmelidir.

Profesyonel askerlik iflsizli¤in azalmas›na olanak sa¤lar. %43.8 %32.7 %12.6 %7.2 %3.7

Profesyonel askerlik sayesinde terör ile mücadele daha etkin hale gelir. %55.8 %26.4 %9.7 %4.1 %4.0

Profesyonel askerlik ülkemizin dünya üzerindeki askeri gücünü %49.1 %25.4 %15.8 %6.5 %3.2
daha etkin k›lar.

*(1= Kesinlikle Kat›l›yorum, 2= Kat›l›yorum, 3= Karars›z›m, 4=Kat›lm›yorum, 5= Kesinlikle Kat›lm›yorum)

Tablo 6: Askerlik süresine iliflkin bulgular.

Önermeler 1* 2* 3* 4* 5*

Üniversite mezunlar›na k›sa dönem askerlik olarak uygulanan %56.1 %23.4 %8.9 %7.1 %4.6
6 ay süre k›salt›lmal›d›r.

Üniversite mezunlar›n›n yedek subay olarak yapm›fl olduklar› %41.8 %28.1 %14.9 %10.5 %4.6
12 ayl›k süre k›salt›lmal›d›r.

Üniversite mezunu olmayanlar için uygulanan 15 ay süre k›salt›lmal›d›r. %45.3 %33.1 %10.7 %6.2 %4.7

*(1= Kesinlikle Kat›l›yorum, 2= Kat›l›yorum, 3= Karars›z›m, 4=Kat›lm›yorum, 5= Kesinlikle Kat›lm›yorum)
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Askerlik süresi ile ilgili ö¤renciler aç›k uçlu soruda yukar›da sözü edilen bulgular› destekleyecek çok say›da gö-
rüfl bildirmifllerdir. Vak›f üniversitesinde lisans e¤itimine devam eden bir ö¤renci en verimli ça¤›nda uzun bir dö-
nem boyunca al›konulmak istemedi¤ini
“Ben 4 sene üniversitede mühendislik e¤itimi al›p 23 24 yafl›ma geldi¤imde, yani ülkemin üretim gücüne en çok katk› ya-

pabilece¤im en ifltahl› zaman›mda ya Güneydo¤u'da tavuk gibi avlanmak ya da ‹zmir Orduevinde çayc›l›k yapmak
için 6 veya 12 ay (süresi hiç önemli de¤il) zorla al›konulmay› hazmedemiyorum, kabul etmek istemiyorum.” sözle-
ri ile belirtmektedir.

Askerli¤in Sosyal Hayata Etkilerine ‹liflkin Bulgular:

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin askerli¤in sosyal hayata etkilerine iliflkin görüflleri Tablo 7’de verilmifltir.
Araflt›rmaya kat›lan üniversite ö¤rencilerinin %39.8’i (Kat›lm›yorum+Kesinlikle Kat›lm›yorum) üniversite me-

zunu olmayanlar›n askerlik yapmas›n›n onlar›n ifl hayat›nda olumsuzluklara neden olaca¤› görüflüne kat›lmazken,
%70’lik (Kesinlikle Kat›l›yorum+Kat›l›yorum) oran ile ayn› durumun kendileri için olumsuzlu¤a neden olaca¤›na
inanmaktad›r. Yine üniversite mezunu olup olmama durumuna göre bak›ld›¤›nda, kat›l›mc›lar askerli¤in üniversi-
te mezunu olmayanlar için kiflisel olgunlaflma sa¤layaca¤›n› %57.6 ile destekler iken ayn› durum üniversite mezu-
nu olanlar için kendilerine soruldu¤unda %51.9 oranla askerli¤in herhangi bir olgunlaflma sa¤lamayaca¤› görü-
flündedirler. Evlilik gibi sosyal hayat baz al›nd›¤›nda ise, araflt›rmaya kat›lan üniversite ö¤rencileri %61.2 gibi bü-
yük bir oranla ise askerli¤in sosyal hayatlar›nda olumsuz etki yapaca¤›n› düflünmektedirler.

Bir lisans ö¤rencisinin aç›k uçlu soruya verdi¤i 
“Tam çal›fl›p hayat›m› kuraca¤›mda önüme askerlik ç›kacak ve çok zaman kaybedece¤im bu ekonomik flartlarda za-
man kaybetti¤inde çok fley kaybetmiflsin demektir, hayat›m›n önünde engel zorunlu askerlik” cevab› üniversite ö¤-
rencileri için askerli¤in sosyal ve ifl hayatlar›na olumsuz etkisinin oldukça fazla olaca¤› yönündeki bulgula-
r› destekler niteliktedir.

Sonuçlar ve Öneriler
Araflt›rman›n örneklemini oluflturan ‹stanbul’daki üniversite ö¤rencilerinin büyük bir k›sm›n›n askerlik hizme-

tini temizlikçi, çayc›, garson vb. olarak yapmak istememesi ve askerli¤i zaman kayb› olarak görmesi düflündürücü-
dür. Belki bu sebeplerden dolay› askerli¤i ertelemeyi düflünen kat›l›mc› say›s› az de¤ildir. 

Özellikle, üniversite ö¤rencilerinin askerlik görev yerlerinin belirlenmesinde torpilin de etkili oldu¤unu dü-
flünmesi askerli¤e karfl› bir güven kayb› olufltu¤u anlam›na gelebilir. Bu sebeple ö¤renciler üzerinde oluflmufl bu
olumsuz yarg›n›n sebebi araflt›r›labilir ve bu durumun giderilmesine yönelik tedbirler al›nabilir.

Tablo 7: Askerli¤in sosyal hayata etkilerine iliflkin bulgular.

Önermeler 1* 2* 3* 4* 5*

Üniversite mezunu olmayanlar›n askerlik yapmas› onlar›n ifl %19.7 %23.7 %16.8 %26.5 %13.3
hayat›nda olumsuzluklara neden olur.

Üniversite mezunlar›n›n askerlik yapmas› onlar›n ifl hayat›nda %44.0 %26.0 %8.3 %14.6 %7.1
olumsuzluklara neden olur.

Üniversite mezunlar›n›n askerlik yapmas› onlar›n evlilik vb 
sosyal hayatlar›nda olumsuz etki yapar. %36.8 %24.4 %10.7 %19.5 %8.6

Üniversite mezunlar›n›n askerlik yapmas› onlar›n evlilik vb 
sosyal hayatlar›nda olumsuz etki yapar. %36.8 %24.4 %10.7 %19.5 %8.6

Askerlik üniversite mezunu olmayanlar›n kiflisel olgunlaflmas›n› sa¤lar. %19.3 %38.3 %17.2 %13.2 %12.0

Askerlik üniversite mezunlar›n›n kiflisel olgunlaflmas›n› sa¤lar. %7.9 %24.6 %15.6 %22.9 %29.0

*(1= Kesinlikle Kat›l›yorum, 2= Kat›l›yorum, 3= Karars›z›m, 4=Kat›lm›yorum, 5= Kesinlikle Kat›lm›yorum)
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Tek tip askerlik yönündeki bulgular dikkate al›nd›¤›nda, ö¤rencilerin üniversite mezunu olanlar ile olmayan-
lar›n tek tipte askerlik yapmas›n›n çok do¤ru bir uygulama olmayaca¤› konusunda neredeyse hemfikir olduklar›
görülmektedir.

Günümüz ö¤rencilerinin, geçmiflte oldu¤u gibi askerlik hizmetinin tart›flmas›z “ne ise o” anlay›fl›ndan uzaklafl-
t›¤› ve tart›flmaya aç›k hale getirdi¤i ve öneriler sundu¤u görülmektedir. Örne¤in, ö¤renciler mezuniyet sonras›
askerlik hizmetini yapmak yerine ifl hayat›na at›l›p ekonomik anlamda ülkelerine daha fazla katk› sa¤layacaklar›n›
düflünmektedirler. 

Ö¤renciler askerlik süresinin k›sa dönem, uzun dönem ve yedek subayl›k için uzun oldu¤u ve bu sürenin k›sal-
t›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›rlar. Bundan dolay› sürenin belirli miktar azalt›lmas› bu durumun ö¤renciler üze-
rindeki olumsuz bask›s›n› kald›rabilir.

Son günlerde gündemden düflmeyen, siyasi partilerin seçim vaatlerini etkileyen ve askere alma yöntemlerin-
den biri olan bedelli askerlik konusunda kat›l›mc›lar›n karars›z oldu¤u düflünülebilir. Çünkü bir yandan, bedelli as-
kerli¤in ülke ekonomisine katk› sa¤layaca¤› ve bu durumun ülke güvenli¤inde herhangi bir problem oluflturmaya-
ca¤› görüflünde olsalar da di¤er yandan bedelli askerli¤in ayr›mc›l›¤a neden olabilece¤ine iliflkin kuflkular tafl›mak-
tad›rlar.

Gündemdeki di¤er bir konu olan profesyonel askerlik ile ilgili kat›l›mc›lar›n ciddi bir fikir birli¤i içinde oldu-
¤u gözükmektedir. fiöyle ki; üniversite ö¤rencileri profesyonel askerlik ile terörle mücadelenin daha etkin olaca-
¤›na, iflsizli¤in azalaca¤›na ve askeri gücümüzün dünya çap›nda artaca¤› inanc›n› tafl›d›klar›ndan profesyonel asker-
lik sistemine geçilmesi gerekti¤ini belirtmektedirler. 

Çal›flman›n girifl bölümünde bahsi geçen baz› araflt›rmalarda Türk toplumunda askerli¤in bir görevden çok da-
ha fazlas› ve olgunlaflma süreci için gerekli görülen bir dönem oldu¤u belirtilmifl olsa da askerli¤in kiflisel olgun-
laflma sa¤lamayaca¤› yönünde görüfl bildiren ö¤rencilerin hiç de az›msanmayacak say›da oldu¤u görülmektedir. 

Üniversite ö¤rencileri özellikle en verimli ça¤lar›nda askerlik ile geçirilecek zaman› büyük bir olumsuzluk ola-
rak görmekte, askerlik yapma koflulunun ifle al›mlarda önlerine konulmas›ndan, ifl hayat›na at›lmak yerine askerlik
görevlerini yapmak zorunda olmaktan flikâyetçi olmaktad›rlar. Günümüz ekonomik, sosyal, psikolojik vb. flartla-
r›ndan ötürü üniversite gençli¤inin askerli¤i kendilerine bir engel olarak görmemesi için çeflitli önlemler al›nma-
l›d›r.

Türk milletinin askerlik vas›flar› tüm dünyaca bilinmektedir. Ancak yap›lan çal›flmada, tarihten gelen ‘asker
millet’, ‘her Türk asker do¤ar’, ‘askerlik bir e¤itim yeridir’ gibi anlay›fllar›n üniversite ö¤rencileri taraf›nda de¤i-
flime u¤rad›¤› sonucu ç›kar›labilir. 

Bu araflt›rman›n neticesinde üniversite gençlerin endiflelerini ortadan kald›racak ve önerilerini dikkate alacak
flekilde var olan askerlik sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›na ihtiyaç oldu¤u görülmektedir. 

Kaynaklar
Akgündüz, A. & Öztürk, S. (1999). Bilinmeyen Osmanl›. ‹stanbul, Osmanl› Araflt›rmalar› Vakf› Yay›nlar›, s41.
Milli Savunma Bakanl›¤›, Askerealma Dairesi Baflkanl›¤› (ASAL). Askerlik kanunu. http://www.asal.msb.gov.tr/, eriflim tar-

ihi 16.01.2011.
fiahin, S. (2007). Bir sosyalleflme mekanizmas› olarak askerlik kurumu. Yüksek lisans tezi, K›r›kkale Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, s73.
Türkiye ‹statistik Kurumu (TU‹K). Nüfus, demografik ve toplumsal yap›. http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/

adnks.zul, eriflim tarihi: 30.01.2011
Vurmaz, M. (2007). Osmanl›’dan Cumhuriyet’e askere alma sistemi (1826-1970). Yüksek lisans tezi, K›r›kkale Üniversite-

si Sosyal Bilimler Enstitüsü, s3.



2022

Abstract

The contribution concerns the topic of student’s participation in HEI's bodies focused on its pros and cons. It is
based on the author's experience of the student's participation at the Masaryk University (second biggest univer-
sity in the Czech Republic, approx. 45,000 students), and several other Czech universities, including the Student
Chamber of the Council of HEIs. It may be generalized. In its first part it describes Czech legislation, which
determinates student’s position in relation to their participation in HEIs' authorities. Pursuant to the Act on
Higher Education, students are obligatorily represented in academic senate (1/3–1/2) and disciplinary Committee
(1/2). Academic senate is the prime HEI's/faculty's body, which e.g. votes on proposals to nominate or dismiss
rector/dean, approves the internal regulations of the HEI and its constituent parts or approves the budget of the
HEI. Then the contribution evaluates pros and cons of the student's participation in such important bodies in the
lawyer's point of view. It mentions a specific role of students in the legitimacy of certain regulations and proce-
dures and their part in creation important decisions at the university/faculty level. Following part demonstrates
several real effects of student's participation in HEIs' authorities and other academic bodies. Final part introduces
a specific way of student’s participation in administrative procedures, which has been developed at the Masaryk
University: the 'Student’s Advisors’ group. It names its positive effects mostly to the student’s rights and univer-
sity legal environment, and provides a very brief information on its creation.

Key words: Academic senate, administrative procedure, disciplinary committee, internal regulation, legal envi-
ronment, rector election, student’s advisors, student’s representative, student’s rights.

Introduction
There is one thing which is common for universities (higher education institutions) all over the world: amount of
students which is greater than amount of academic and other staff. Further, in addition to maintaining and aug-
menting acquired knowledge as well as cultivating scholarly, scientific, research, development, artistic and other
creative activities, there is a general aim of democratic universities to provide access to values mentioned above
and provide professional qualifications and training for research work and other demanding specialized activities.
In other words, there are two equal key targets for higher education institutions: assure science pursuing and pro-
vide higher education.

Once students are a great target group of the field of activity of higher education institutions (thereinafter
‘HEIs’) and represent majority of academic community of these institutions, they need to be accepted as relevant
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partners for sharing governmental competence. Moreover, student’s enthusiasm and creativity, characteristic for
young people taking care about their future, personal development and interested in ‘what is going on around’ in
general, can contribute to a university operation and development.

Following contribution deals with the topic of student’s participation in HEI's bodies focused on its pros and
cons. It is based on the author's experience of the student's participation at the Masaryk University (second biggest
university in the Czech Republic, having approx. 45,000 students), however conclusions may be generalized.

Legal Framework
Czech Education System

Every single branch of the Czech law proceeds from the constitution order of the Czech Republic. It consists par-
ticularly of the Constitution of the Czech Republic and the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms
(thereinafter ‘the Charter’). The Charted guarantees fundamental rights and basic freedoms related to the high-
er education as freedom of scholarly research and of artistic creation[1] and right to free higher education depending on par-
ticular citizens’ ability and the capability of society.[2] Besides, the Charter allows charged providing of the higher edu-
cation by private schools.[3]

In order to satisfy public constitutional right to free higher education, public HEIs have been established. Next
to public HEIs, state (military and police) and private HEIs have been established.[4] Law on higher education,
including provisions on legal status of public HEIs, is mainly set by Act No. 111/1998 on Higher Education
Institutions and on Amendments and Supplements to Some Other Acts (The Higher Education Act) (thereinafter
‘Act on Higher Education’ or ‘the Act’).

Public HEIs, including Masaryk University, are established by law as legal persons sui generis ‘public higher
education institution‘. They are expressively specified as subject of autonomy and academic freedom. Public HEI
is entitled to financing from the state budget, but it draws up and manages its finances in compliance with its own
budget. It is governed by its autonomous academic officers and official bodies and directed by another official
body and one other officer.

Central administrative body of higher education system is Ministry of Education, Youth and Sports (there-
inafter ‘the Ministry’). Its responsibilities in the higher education sector are strictly fixed by the Act on Higher
Education,[5] which provides for a decentralization of the management of higher education.[6] Autonomy as a result of
decentralization in the Czech legal environment means certain level of independence on the state and state power.
It is based on territory or human activity, subordinated persons, legal personality and its own property and budg-
et.[7] HEIs are generally recognized as subjects of ‘interest autonomy’, state HEIs, however, share some of men-
tioned elements with relevant ministries.[8]

There are two representative bodies standing between the Ministry and HEIs: Czech Rectors’ Conference,[9]

consisting of all the rectors of Czech HEIs, and Council of HEIs.[10] Latter consist of four representatives of each
HEI, when two of them are obligatory students, and one representative of each single faculty. Students partici-
pating in the Council of HEIs constitute the Student Chamber of the Council of HEIs.[11]

[1] Article 15 paragraph 2: ‘The freedom of scholarly research and of artistic creation is guaranteed.’
[2] Article 33 paragraph 2: ‘Citizens have the right to free elementary and secondary school education, and, depending on particular citizens’ ability and the capabil-

ity of society, also to university-level education.’ 
[3] Article 33 paragraph 3: ‚Private schools may be established and instruction provided there only under conditions set by law; education may be provided at such

schools for tuition.’
[4] Further information on higher education system OECD (2006). OECD thematic review of tertiary education. Country Background Report for Czech Republic.

Available from http://www.oecd.org/dataoecd/19/18/36443831.pdf.
[5] Ministry of Education, Youth and Sports e.g. distributes funding from the state budget, checks the legality of the internal regulations of higher education insti-

tutions and registers them, makes decisions on granting accreditation for degree programmes and granting accreditation for the habilitation procedure and pro-
cedure for the appointment of professors in relevant fields, etc. (Article 87 Act on Higher Education.)

[6] OECD, 2006, p.62.
[7] Koudelka, 2007, p.21.
[8] Ministry of Defence & Armed Forces, Ministry of Interior.
[9] More at http://crc.muni.cz/.
[10] More at http://www.radavs.cz/.
[11] More at http://www.skrvs.cz/.
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Internal Structure of a Public HEI

As mentioned above, public HEI is governed by its autonomous academic officers and official bodies and direct-
ed by another official body and one other officer. It may be divided into faculties, HEI institutes, other units
focusing on teaching, scholarly, scientific, research, development, artistic and other creative activities and units
providing information services and specialized units for cultural and sports activities, accommodation and cater-
ing (in particular for members of the academic community) and operational units.[12] Similarly to a HEI, also fac-
ulties are governed by their autonomous academic officers and official bodies.

Academic senate is a prime public HEI’s body. It consists only of members of the relevant academic commu-
nity, who only have right to elect members and be elected. Of the members, at least one-third and at most one-
half[13] must be students. It is the academic senate, which nominates or dismisses rector (dean of a faculty). Both
co-operatively establish the scientific board of a public HEI[14] and the disciplinary committee.[15] One half of the
members of the disciplinary committee are students.

Before rector appoints vice rectors, he ask for the academic senate’s opinion, there is no need to ask for it
before appointment of bursar. Board of trustees in an independent public HEI’s body (consisting obligatorily of
non employees of the HEI) who affects on selected financial issues. Deans of the faculties and chairs of the other
units are subordinated to the rector on the grounds of industrial relations.

Public Higher Education Institution (HEI)

Other bodies of the HEI:
• Board of Trustees
• Registrar

Academic community:
• Academic staff
• Students

Parts:
• Faculties
• Institues
• Other work places
• Specialized facilities,

e.g. for housing
and boarding

Independent academic bodies
of the HEI:

• Academic Senate
• Rector
• Scientific/Artist Board
• Disciplinary Commission

Independent academic bodies
of the Faculty:

• Academic Senate
• Dean
• Scientific/Artist Board
• Disciplinary Commission

Other Bodies of the Faculty:

Academic community:
• Academic staff
• Students

• Secretary

Fig. 1: Internal structure of a public HEI (OECD, 2006, p. 144). 
Source: Münsterová, Bastová & Vlk, 2002

[12] Article 22 paragraph 1 Act on Higher Education.
[13] Exact proportion or exact number of members usually sets up an internal regulation of the HEI.
[14] Scientific board of a public HEI is responsible mostly for the scientific dimension of university activities.
[15] Disciplinary committee is the competent HEI’s authority for conducting disciplinary proceedings.

ˇ
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In view of the fact that public HEI is an autonomous institution, no restraints prevent it from establishing its
own advisory bodies or bodies conferred by a selected binding power. It is implied that the HEI is also free to set
the structure of representatives including or excluding students.

Student’s Participation
As mentioned in the second paragraph of the introduction, the author considers student’s participation in HEIs
bodies as advisable. As far as particular reasons concern, she points out these three: legitimacy, human resources
potential and independence and enthusiasm as a political value.

Legitimacy

Regarding autonomous nature of a (public) HEI, it is necessary to stress its wide competency to regulate both legal
relations, substantive and procedural, of subordinated persons. Act on higher education naturally gives the regu-
latory power to the autonomous representative academic bodies: academic senate and rector (respectively dean).
It is, therefore, obvious, that rules applicable on behaviour of members of the academic community are adopted
by themselves. With regard to the fact, that majority of these members of academic community are students, it is
apparent that the democratic rule expressible as ‘regulating own affairs’ cannot be observed without student’s par-
ticipation in the rule-making process.

Legitimacy of student’s participation in academic senate of the Czech public HEI is not only formal; resting
in the representation of students in the prime body (determines constitution of the other autonomous bodies).
Because of the proportion between students and other academics, students taking part in the academic senate have
real chance to influent adopting rules. 

During the legislative procedure, they may suggest ‘student-friendly’ changes or restrain adoption of propos-
al of internal regulation if it appears as unsuitable for students. When ‘electing’ the rector (dean), student’s votes
can be crucial for the result, especially when students represent the whole half of the academic senate.[16]

Students may, on the other hand, tend to disregard needs of the other part of academic community: the aca-
demic staff. As younger members, their life experiences may be, in some cases, low enough to decide incompe-

Academic
Senat

Scientific Board

Disciplinary Committee

Bursar

Board of Trustee
(appointed by Minister of

Education)

Faculty
and it’s bodies) HEI’S Institues Other units

Vice rectors

Rector

President of the
Czech Republic

Fig. 2: Structure of responsibility relations within a public HEI.

[16] Possible at least also in the Slovak Republic and Poland. See ACSA, 2006, p. 28.
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tently. Their expectancy of length of the period of being a member of the academic community is generally low,
so they may tend to be less responsible in deciding e.g. of the person of rector (dean), financial matters etc. 

Another legitimacy derived of a student’s representation is needed within a disciplinary procedure.
Disciplinary committee, which conducts a disciplinary procedure, is established as an autonomous body consist-
ing of parity of students and academic staff. This parity should balance a possible misuse of the conferred power
of any groups of interests.[17]

Another point of legitimacy may be considered in situations when a student’s opinion or review is needed. It
is hard to find out a common student’s opinion on a certain matter; it is even harder to collect all the student’s
opinions. It is incomparable easier to ask several students representing students as a whole. Unlike student’s
organizations, which usually represent only part of the students, because of voluntary membership, generally
elected students members of HEIs bodies, in compliance with democratic principles, represents all of the students.

Human Resources
Author of the contribution has experienced, and presumes, that students participating in HEIs bodies (thereinafter
‘active students’) are usually those who are more interested in HEIs operation and development. Due to their par-
ticipation they understand internal mechanisms running within the HEI better than those, who haven’t ever have
any similar experience.

It facilitates active students to take a part also in non-research projects realizing by the HEI. They can con-
tribute as members of advisory boards, as well as employees with particular skills and knowledge. Students as a
social group of young people having experience with the university environment may be more trustworthy for
applicants or other students facing the study problems. Specific experience of the author gained at the Masaryk
University will be described later.

Independence and Enthusiasm
Last important asset of student’s representation in HEIs bodies is their independence on HEI. Author has already
admitted lower intensity of relationship between student and HEI as possible risk of higher carelessness. There is
the place to highlight its positive effects: As non employers of the HEI, students are not bound by instructions of
their superiors. They are not punishable by a lower wage, worse working conditions, or a contrario promises of an
elevating.

Students are not affected by a common thinking of a certain workplace, unit or faculty. The period they spend
at such a place is usually too short to accept the uniform way of thinking. This allows them raising new ideas, hav-
ing diverse opinions and finding creative solutions on potential problems.

Moreover, students generally represent a social group opened to new ideas and changes,[18] disposed to learn
and educate themselves in whatever they do, even if it’s not part of their job. Their imprudence allows them to
follow risky ideas, which can speed up HEIs development, at least by legitimating progressive policy of the HEI’s
management, if the academic staffs prefer to insist on conservative approaches.

What Have Student’s Representatives Done
This part of the contribution provides several examples of the most important issues which have student’s repre-
sentatives at Masaryk University (or in the Czech Republic) contributed to.

Accommodation Support
In the past, the state had been supporting only the student’s living providing by HEIs. Due to the limited capac-
ity, HEIs’ accommodation was not, unfortunately, accessible for everyone. Student’s representatives in the
Council of the HEIs had pointed the injustice out, discussed the situation with Ministry, and achieved the reme-
dy. Since 2005 every students filling up certain criteria gets direct yearly accommodation support.

[17] Students may be generally expected to consider acts committed by other students mildly, academic staff may be generally expected to consider the same acting
strictly. Compromise between the lined out approaches should assure the appropriate decision. 

[18] Consider originators groups of political upheavals in the eastern Europe in late 1980’s / early 1990’s.
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Partnership in Education
In the spring of 2006 Masaryk University launched a cooperation program with secondary schools called 'Partnership in
Education'. The aim of the program is to develop a closer institutionalized cooperation between Masaryk University and sec-
ondary schools in the Czech Republic and abroad.[19] Student’s members of the Academic Senate of Masaryk University
have been playing an important role during the procedure of defining key activities and their shapes. Later they
have represented most of the realization team.

Student’s Portal
About two years ago Students Chamber of the Academic Senate of Masaryk University came up with the idea of
independent student’s portal of the Masaryk University. Several of its members have formed a group of capable
students, asked for and obtained financial support from the Masaryk University and start a project. Today the por-
tal (Lemur.mu) appears as a professional portal with every day news on student-related topics. Student’s hard work
in the Academic Senate has probably convinced management of the university to support this project with finance
and technology.

Student’s Advisors
As the biggest project which has active students of Masaryk University carried out, find the author project of
Student’s Advisors group (thereinafter also ‘the group’).

Student’s Advisors is a group of students with a special attitude towards student’s rights, good knowledge on
university political and legal environment, and usually experienced with the participation in academic senate or
other students activity.

The group has been set up by five members of Students Chamber of the Academic Senate of Masaryk
University, with the institutional and financial support of the university management. Target aims of the project
was / are

1. to provide an informal service of ‘student’s ombudsman’.
Student’s ombudsman is not a legal institute recognized by the Czech law. It is just an informal variation on

regular ombudsman.[20] Point is that Student’s Advisors are accessible to every student of the Masaryk University,
who feels damaged by any act or procedure of university or its employees, particularly the academic staff. The
group anonymously drafts attention relevant employees or university bodies to the unwanted state.

2. to provide both preliminary and consequent information on relevant students matters and dangers.

This activity partially represents parallel to official student services provided by the university. Added value of
the Student’s Advisors activities is closer knowledge on problematic matters based on a personal experience and
student-friendly communication channels (Facebook, posters and casual way of informing in general).

3. to provide study-legal advices.

Also this activity seems to be parallel with the activity of student’s services provided by the university staff. In
fact, however, there are three differentiating factors:

a) Student’s Advisors know problem from the student’s perspective. They often have a personal experience
with the concrete situation.

b) Student’s Advisors as students usually sympathize with other students, which makes them work really hard
and try to do the best. In view of the fact that they are not university employees, students can – in the stu-
dents interest – act against the university.

[19] Masaryk University: About the university: Partnership with Masaryk University: MU partner secondary-schools [online]. Available from
http://www.muni.cz/general/mu_partners/secondary_schools

[20] An ombudsman is a person who acts as a trusted intermediary between an organization and some internal or external constituency while representing not only
but mostly the broad scope of constituent interests. In some jurisdictions an ombudsman charged with the handling of concerns about national government is
more formally referred to as the ‘Parliamentary Commissioner. In many countries where the ombudsman's remit extends beyond dealing with alleged maladmin-
istration to promoting and protecting human rights, the ombudsman is recognized as the national human rights institution. Wikipedia: Ombudsman [online].
Available from http://en.wikipedia.org/wiki/Ombudsman. 
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b) Student’s Advisors are not methodically directed by the university management, so they can constitute an
autonomous system of knowledge and opinions on ‘how to interpret internal regulations and other inter-
nal binding acts’. Discovered conflict of interpretations in general may lead to adoption of better rules or
their more reasonable application.

In order to fulfill defined targets, every member of Student’s Advisors has to attend a course on higher edu-
cation law, proves understanding of university policy and legal procedures, and completes the trial period. It
means that student’s advisor is partially professional position.

Conclusions
Author has summarized selected possible effects of student’s participation in HEIs bodies. She has proceeded from
the knowledge on her domestic system of HEIs bodies, and her personal experience.

As positive contribution of students participating in HEIs bodies it is possible to point out their role as a legit-
imating element, subject of human resources and representative of independence and enthusiasm.

Negative effects can be summarized as possible lack of life and institutional experience, weak relationship to
the institution and general incomprehension to the needs of academic staff.

In spite of the latter group, author evaluates possible positive effects of student’s participation in HEI’s bod-
ies as significant enough to bear the risks of the possible negative effects.
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Özet

Yüksekö¤retim binalar› mimarisinin iflbilimsel yap›s›, günümüz ve gelecek için yeni çözümler üretmek üzere
haz›rlanmal›d›r. Çünkü gelecekte birçok insan yerleflkesindeki sosyal ve ifllevsel bozulmadan kaynaklanan ciddi ve
karmafl›k sorunlar, yüksekö¤retim yap›lar›n› da derinden etkileyecektir. Bu sorunlar aras›nda küresel kentleflme ve
bunun sonucunda mevcut çevrelerin tükenmesi, ciddi konut yetersizli¤i, kentsel hizmet ve sosyal altyap› sorunla-
r› say›labilir. Mimarl›k, yap›lar›n niteli¤i ve çevresiyle iliflkilenme biçimidir. Bu biçim, do¤al ve yapay çevre ile top-
lu ve tekil kültürel mirasa gösterilen sayg› çerçevesinde toplumu ilgilendiren konulard›r. Mimarlar›n yüksekö¤re-
tim binalar›n›n özelliklerine göre ö¤rencilerin ve ö¤retim üyelerinin gereksinim ve beklentileri ile yaflam kalitesi-
nin yükseltilmesine yönelik pratik uygulamalar önermesi önem tafl›maktad›r. Mimarl›k yap›s›n›n iflbilimsel özel-
liklerinin kavranmas›, gelecekte yüksekö¤retim yap›lar›n› kullanacak yaflam boyu ö¤renim modeli içindeki insan-
lar›n gereksinimlerine fiziksel bir biçim getirmesi ve bunu yaparken duygu, ak›l ve sezgi aras›ndaki iliflkileri den-
gelemesi, mimarlar›n tasar›m›n› gerçeklefltirebilme yetkinlikleri için gereklidir. Yüksekö¤retim mimari yap›lar›n›n
iflbilimsel niteli¤i, sosyal ve fiziksel bilimler, teknoloji, çevre bilimleri, yarat›c› ve genel bilimlerin geliflim dinami-
¤ini göz önüne almal›, estetik ve teknik gereksinimleri karfl›layan e¤itim dünyas›nda insan ve yap›lar aras›ndaki ifl-
bilimsel iliflkiyi derinden kavramal› ve sürdürülebilirlik aç›s›ndan çevresel koruma ve iyilefltirme çal›flmalar›n›n na-
s›l gerçekleyece¤i konusunda yeterli bilgiye haiz olmal›d›r. Bu bildiride, yüksekö¤retim mimari ve sanatsal yap›la-
r›n iflbilimsel aç›dan incelenmesinin önemi, gelece¤e dair öneri ve beklentileri ortaya konulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Anahtar kelimeler: Ekolojik mimari ve sürdürülebilirlik, estetik ve teknik gereksinimler, iflbilimsel gereklilik-
ler, sürdürülebilir tasar›mlar.

Girifl
‹nsan›n geliflimini; genlerindeki yaz›l›m, insan topluluklar›n›n üretim biçimleri, toplumlar›n haf›zas›, insan›n

var oldu¤u, yetiflti¤i çevre, toplum ve aile yap›s› biçimlendirmektedir. Ancak bunlar›n yan› s›ra insanlar›, onlar için
tasarlanm›fl “profesyonel” bir e¤itim de biçimlendirmektedir. Bu belirleyiciler aras›ndan, genler, tarih, üretim bi-
çimleri, toplum, aile de¤ifltirilemeyece¤i için, en genel anlam› ile e¤itim, tek denetlenebilir araçt›r (Karabey,
2004). E¤itimin denetlenebilirli¤i devletin ay›rd›¤› bütçe, ekonomik göstergeler, sa¤l›k ve bununla ba¤lant›l› ola-
rak okullar›n durumu, e¤itim araç gereçleri, e¤itmen kadrolar› gibi pek çok alanda olmakla beraber öncelikli ola-
rak tüm bu gereklilikler ve parametreleri kapsayacak olan somut eleman; ça¤dafl e¤itim yap›lar› gereksinimidir.
E¤itim yap›lar› ve e¤itim gereksinimlerinin mimari aç›dan neler olabilece¤i, bu gereksinimlerle mimari yap›n›n
entegrasyonun nas›l sa¤lanabilece¤i, temel e¤itimden yüksekö¤retime kadar e¤itim binalar›n›n kalitesi ve bunun-
la ba¤lant›l› olarak kiflilik ve düflüncelerin en aç›k ve özgür bir biçimde ifade etme imkân›n›n bulundu¤u
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yüksekö¤retimin binalar›nda tasar›m›n nas›l olabilece¤inin sorgulanmas›, ça¤dafl e¤itim tesisleri tasar›m›nda ihti-
yaçlar›n belirlenmesinde öncelikli parametreler olmaktad›r.

Günümüzde insan makine sistemlerini sosyo-teknik sistemler olarak ele alan yeni kuramlar gelifltirilmifltir
(Bridger, 1995). Bu tür yaklafl›mlarda, insan faktörünün ifllevsel de¤erlendirilerek do¤rudan do¤ruya sistemin bü-
tünüyle incelenmesi kurgu ve benzetim modelleri ile de sa¤lanabilir (Erkan, 2003). Küresellik ile birlikte günü-
müzde, iflletmelerin rakiplerine karfl› önemli bir üstünlük sa¤lamalar›, küresel rekabetin oluflturmufl oldu¤u stan-
dartlar› yerine getirmeleri gere¤ini ortaya ç›karm›flt›r (Deniz ve Tafltan, 2004). ‹flbilimi, insan ile kulland›¤› dona-
n›m ve çal›flma ortam› aras›ndaki iliflkileri bilimsel olarak inceleyerek uygulama alan›na aktaran disiplinler aras› bir
bilimdir. Bu kavram, insan faktörleri mühendisli¤i olarak da tan›mlan›r. Baflka bir tan›m›yla iflbilimi; insan kulla-
n›m›na yönelik tasar›m ile ifl ve yaflam koflullar›n›n uyumudur. ‹nsanlar› üretken, doyumlu ve güvenli hale getiren
ürün, donan›m ve sistem tasar›m› için en uygun olan yöntemleri bulmaya çal›flmaktad›r. (Güler, 2004). 

‹flbilimi (ya da insan faktörleri mühendisli¤i) sistemdeki bireyler ve di¤er elemanlar aras›ndaki iliflkileri de göz
önüne alan bir disiplindir ve insanlar›n sa¤l›¤›n›, güvenli¤ini, sistemin performans›n› en uygun duruma getirmek
için teorileri, prensipleri, tasar›mdaki veri ve metotlar› uygulayan bir bilimdir (Dul, 2001). ‹nsan, makine ve iflin
birbiriyle en iyi flekilde bütünlefltirilmesi amac›yla, insan›n biyolojik, fizyolojik, anatomik ve di¤er özelliklerini in-
celer. Kullan›lan araç, gereç, donan›m ve iflin, bu özelliklere uygun olarak tasar›m›n› sa¤lamaktad›r. ‹flbilimi, insa-
n›n iflinde daha verimli olabilmesi için;

a. Çal›flanlar›n iflyerinde sa¤l›k ve güvenlik içerisinde çal›flmas›,

b. ‹flin, insan›n antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve kiflisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmas›,

c. Her türlü araç, gereç ve donan›m›n, insan yetenekleriyle uyumlu biçimde tasar›m›n›n yap›lmas›,

d. Psiko-sosyal aç›dan olumlu bir ifl ortam› yaratarak çal›flma hayat›nda insan odakl› olunmas› fleklinde temel
ifllevleri yerine getirmektedir.

E¤itim ve yetifltirme yöntemleri, kullan›c› konumunda ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin, yap› endüstrisinin ve mi-
marl›k mesle¤inin de¤iflen talep ve gereksinimlerini karfl›layacak nitelikte tasarlanmal›d›r. H›zl› de¤iflimlerin arka-
s›ndaki politik ve sosyal nedenleri de dikkate alarak, program gelifliminde; kültürel bir zenginlik sa¤lamal› ve es-
nekli¤e olanak verecek biçimde çeflitlilik kazanmal›d›r. Yüksekö¤retim binalar›n›n tasar›m›; e¤itim ve ö¤retimin
de¤iflen e¤ilimlerinin fark›nda olunmas›, çevre duyarl›l›¤›, çeflitlenen müfredata göre farkl›l›klar› karfl›lamas›n›n
yan› s›ra pedagojik yöntemlere uygun bir zemin yarat›lmas›n› da kapsamal›d›r. ‹flbilimsel gereklerin; artan hare-
ketlili¤i, e¤itim ve yetifltirme ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir nitelik tafl›mal›d›r. E¤itimci, idareci ve ö¤rencilerin yaflam
kalitesini karfl›layacak nitelikleri tafl›mal›d›r. Akademik odakl› mimari yerleflkedeki, sosyal, kültürel ve estetik ge-
reksinimlere sayg›l› ve mimarl›kta malzemelerin etkin kullan›m› ile hem ilk yat›r›m maliyetlerini hem de gelecek-
teki bak›m masraflar›n› dikkate alan teknik bir uygulama, yap›sal ve do¤al çevrenin, mevcut kaynaklar›n rasyonel
kullan›m› da dahil olmak üzere, ekolojik olarak dengeli ve sürdürülebilir geliflimi dikkate almal›d›r. 

E¤itim Yap›lar›n›n Mevzuat ve Sürdürülebilirlikle Olan Ba¤›

Yapay çevre ile do¤al çevre aras›ndaki etkileflim oldukça karmafl›kt›r. Bireysel ve toplumsal gereksinimleri kar-
fl›layan yap›lar, do¤al çevrede kal›c› bir etki b›rakmaktad›r. Bir yap› kullan›c›lar›n› ve yak›n çevresini etkilemesinin
yan› s›ra uzun vadede ekolojik dengeleri de etkilemektedir (Agenda 21). Nitekim kalk›nma ve çevre aras›nda den-
ge kurulmas›n› hedefleyen “ sürdürülebilir kalk›nma” kavram›n›n yaflama geçirilmesine yönelik bir eylem plan› ni-
teli¤indeki Gündem 21’in “Ö¤retimin, kamu duyarl›l›¤›n›n ve e¤itim özendirilmesi” bafll›kl› 36. Bölümü’nde afla-
¤›daki program alanlar› ele al›nmaktad›r. 

[a] Ö¤retime, sürdürülebilir geliflme do¤rultusunda yeniden yön verilmesi: Bu kapsamda, ö¤retimin, sürdürü-
lebilir geliflme, çevre ve geliflme-kalk›nma konular›ndaki insan gücü kapasitesinin gelifltirilmesi aç›s›ndan
yaflamsal önemi ve ifllevi üzerinde durulmal›d›r.

[b] Kamu duyarl›l›¤›n›n artt›r›lmas›: Bu kapsamda, sürdürülebilir geliflme ile uyumlu davran›fl, de¤er yarg›lar›
ve eylemleri güçlendirecek küresel e¤itimin önemli bir boyutu olarak, genel kamu duyarl›l›¤›n›n art›r›lma-
s› hedeflenir. 

[c] E¤itimin özendirilmesi: Bu kapsamda e¤itimin gerekli bilgi ve beceri eksikli¤inin doldurulmas›ndaki ifllevi
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ve çevre ile geliflme konular›ndaki bilinçlenme düzeyinin artt›r›lmas›ndaki önemi üzerinde durulmal›d›r
(Agenda 21). Ülkemizde e¤itim yat›r›mlar›n›n planlanmas›nda; Milli E¤itim Bakanl›¤›, Devlet Planlama
Teflkilat› Müsteflarl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› birlikte görev yürütmektedir. Bu kurulufllar kalk›nma planlar›na
uygun stratejilerle e¤itimin yat›r›m gereksinim ve kayna¤›n› belirlemektedir. Öncelikle ülke koflullar›na uy-
gun e¤itimin, yat›r›m ihtiyac› ve yat›r›m kayna¤›n›n dengelenmesine yönelik kararlar verilmekte ve ard›n-
dan e¤itim yat›r›mlar›n›n programlanmas›na ve üretimine geçilmektedir. E¤itim yat›r›mlar›n›n gerçeklefl-
me sürecinin aflamalar›; Planlama, Programlama, Projelendirme, Yap›m (Gerçeklefltirme), Kullan›m-Ba-
k›m-Onar›m-‹flletme ve De¤erlendirme ad›mlar›ndan oluflmaktad›r (Karabey H., 2004). E¤itim tesislerinin
konumland›r›lmas›, mimarl›¤›n standartlar› ve veri bileflenlerine ba¤l› olarak tasar›m›n; alan, arazi verileri,
iklim, topografya zemin durumu gibi tüm çevre koflullar›n›n irdelenmesinin gelifltirilmesi yerindedir.

Sürdürülebilir Tasar›m ve Planlama Stratejileri: Yenilenebilir ve Temiz Enerji Odakl›l›k

‹deal dünyada sürdürülebilir okul tasar›m›; tüm tasar›m, yap›m ve ayn› zamanda belirli bir süre iflletim süreci
boyunca tasar›ma dâhil olan ve paylafl›mc› fikir analizleri yürüten uzman tasar›m ekibi taraf›ndan oluflturulmal›d›r.
Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklar› ile donanarak farkl› enerji kaynaklar›n› dengeli bir flekilde kullan›m olana-
¤› sa¤lanmal›d›r. Böylece ortaya ç›kabilecek stratejik ölçekteki enerji sorunlar›na, e¤itim mimarisi gerekti¤i oran-
da yenilikçi çözümler üretilebilir. Günefl ve rüzgâr enerjisi kullan›m› sayesinde gerek kampüsteki ö¤renciler ge-
rekse kampüsün yer ald›¤› kent, örnek uygulamalar› yerinde görebilme olana¤›na kavuflabilir. Ayr›ca burada e¤i-
tim alarak mezun olan ö¤renciler gelece¤in çevreye duyarl› enerji sistemlerini kendi iflletmelerinde ya da kurum-
lar›nda rahatl›kla uygulayabilirler. Örne¤in mimarlar ve yükleniciler ortak çal›flarak tasar›m ve alan seçimi ile ilgi-
lenirken e¤itimciler, inflaat halinde okul binas›n› gezerek e¤itim verecekleri mekânlar› görme ve tasar›ma iliflkin,
fiziksel çevre kontrolüne (akustik, ›fl›k, ayd›nlatma gibi) iliflkin önerilerde bulunmal›, mühendisler ve müteahhitler
ise e¤itim yap›s›n›n aç›lmas›yla birlikte ilk bir y›l mekanik sistemlerin düzgün çal›flmas›, kullan›c›lar›n konfor ko-
flullar›n›n sa¤lanmas› ve mekanik personelin tam e¤itimli hale gelmesi hususunda destek vermelidir.

Bu anlay›flla sürdürülebilir tasar›m süreci fiekil 1’deki gibi özetlenebilir.

Sürdürülebilirlikle ilgili hedefler aç›kça belirlendi¤inde, çal›flma grubunda görev tan›mlamas› yap›l›p yap› tasa-
r›m› ile ilgili bir yol haritas›n›n ç›kar›lmas›, sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerin belirlenmesi (karbon ayak izinin dü-
flürülmesi, çevresel etki de¤erlerinin azalt›lmas›na yönelik malzemelerin seçimi gibi) ve sürecin aç›kça tan›m› ge-
rekir. ‹fl grubunun görevi tüm okul gereksinimlerini karfl›layabilecek ve bu gereksinimleri en iyi verimlilikte suna-
bilecek stratejilerin seçimi fleklinde olmal›d›r. fiekil 1’de verilen süreç analizinde; oluflturulan “beyin f›rt›nas› nok-
talar›”, sürdürülebilir tasar›m sürecinin yürütülmesine yönelik dü¤üm noktalar›n› belirtilerek yenilefltirilmesi ta-
sar›m sürecine yard›mc› olmaktad›r. Sürdürülebilir tasar›m en iyi; oluflturulacak program ile e¤itim gereksinimle-
rini, kampüs tasar›m›n›, bina konumland›r›lmas›n› ve formunu, yap› malzemelerini, elemanlar›n› ve sistemlerini
entegre ederek bütünsel tasar›m yaklafl›m› ile sunulmal›d›r. Bu türde bir yaklafl›m ayn› zamanda beklenen yüksek
kalitede e¤itimsel çevrenin oluflturulmas›n› sa¤layacakt›r. Düflünülen tüm bilgi ve kararlar›n entegre edilmesi için,
tasar›m grubunun; proje süreci boyunca sürekli birlik içinde olmas›, verimlilik aç›s›ndan yeterince kompakt, kü-
çük olmas› ve tasar›m hedeflerinden biri olarak sürdürülebilirli¤i tan›mlay›p ele almas›, hedefe do¤ru ad›mlarla va-
r›lmas› aç›s›ndan gereklidir. Al›nan bu kararlar do¤rultusunda konforlu, sa¤l›kl› ve güvenli tasar›m›n gerçekleflti-
rilmesine yönelik e¤itim binalar›nda yafl grubuna ve yap›lan ifle uygun mekânsal konfor koflullar›n›n sa¤lanmas›-
n›n (›s›, nem, ayd›nlatma, akustik, havaland›rma, donan›m gibi) ö¤rencilerin ö¤renme potansiyellerini artt›rd›¤›
yap›lan birtak›m çal›flmalarca ispatlanm›flt›r (Kuller ve Lindsten, 1992). 

fiekil 2’de verilen flema; George Vlastos ve Anne Taylor’un yaflanabilirlik çerçevesi ba¤lam›nda e¤itim ortam-
lar›ndaki mimari elemanlar›n planlamas›na yönelik hiyerarflinin Maslow’un gereksinimler hiyerarflisi ile paralellik
gösterdi¤ini ve ters üçgen ile gösterilen orta bölümün ise e¤itim yap›lar› mimarisindeki ruhsal memnuniyetin se-
viyelerini belirtmektedir. 

Mimarl›k; yap› sanat› ve bilimidir. Mimarl›k ayn› zamanda pedagoji-e¤itbilimdir. E¤itim için mimarl›k sadece
mimari kendi bafl›na ö¤retti¤i, tasar›m elemanlar› disiplinler aras›nda kavramlar› vurgulad›¤›, çevresel program›n
flekillendirilmesinde, yap›; mimarl›k mesle¤inin en yüksek beklentilerini karfl›lad›¤› ve okul; güzellik ve hayal gü-
cü ile donat›lm›fl oldu¤u zaman bir sanat olmaktad›r (Taylor A, 2009). 
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E¤itim Yap›lar›nda Sürdürülebilir Tasar›m ve Yaflam Boyu Üniversite Mimari Modeli

E¤itim yap›lar›n›n tasar›m›, etraf›n› çevreleyen alan›n da önem teflkil etmesi bak›m›ndan pek çok yap› tipi ta-
sar›m›ndan farkl›l›k göstermektedir. Sürdürülebilir kampüs tasar›m›; yerel ve bölgesel hidroloji, iklim ve habitat
üzerindeki çevresel geliflimin üzerinde olumlu bir etki yaratmaktad›r. Okul çevresinde yer alan tüm ö¤eler mev-
cut çevre hidrolojisi ve habitat› büyük bir özenle gözetmelidir. Ça¤dafl otel iflletmecili¤inde do¤aya ve çevreye
uyumluluk düzeyini gösteren “mavi bayrak *” uygulamas›nda oldu¤u gibi, bu niteliklere haiz üniversite mimarile-
ri “yaflam boyu üniversite mimari modeli” içinde de¤erlendirilebilir. Bu üniversitelerin mimarisinde kullan›lan ya-
p› malzemelerinin tümü, insan sa¤l›¤›na zarar vermeyen, sa¤l›kl› ve yaflanabilir fiziksel çevre geliflimine olanak sa¤-
layan biçimde tasarlanmal›d›r. 

‹klim gereksinimlerine uygun olarak kampüs tasar›mlar› farkl›l›k gösterir. So¤uk iklimlerde en iyi enerji verim-
lili¤ine sahip bina formu kompakt, iyi ›s› yal›t›m› sa¤lanm›fl, genifl ›s› kayb›n› önleyici nitelikte olmal›d›r. Ayn› esas-
lar dahilinde ola¤an ve ola¤anüstü durumlara, afet konumlar›na haz›rl›klar›n tamamlanmas› gerekir. Bunun yan›
s›ra, kampüste spor merkezleri ve oyun sahalar› ile çevrelenmifl genifl ve yeterli düzeyde e¤itim ve ö¤retim alanla-
r›n›n daha da zenginlefltirilmesi uygundur. 
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(Gelfand L., Corey Freed E., 2010) 
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Il›man iklim bölgelerinde yer alan üniversite kampüsleri içinde cumba fleklindeki binalarla cephe ç›k›nt›lar›
olan yaklafl›m; en iyi enerji verimlili¤ini sa¤lar. Is› kayb›n› önleyicin yal›t›m tedbirleri al›narak kampüsü çevrele-
yen binalar›n birbirlerini gölgelemelerinden özellikle sak›n›lmal›d›r. Yani yeflil kampüs mimarisinde günefl ›fl›¤›n-
dan azami ölçüde yararlanma yoluna gidilmelidir. Kampüs içerisinde yeterince genifl alana sahip günefl ›fl›¤›n›n
ulaflt›¤› yeflil iç avlular yer almal›d›r. Ö¤reten mimariye haiz kampüste aç›k ö¤le yeme¤i alanlar› ve aç›k yürüyüfl
ve bisiklet yollar› az katl› zeminde olabildi¤ince genifl yay›lan bina formunda olmas› uygundur. S›cak ve nemli ik-
lim bölgelerinde yer alan kampüslerde serinlik sa¤layan mekanik sistemlerin kullan›m› uygundur. Böylece ›s› ya-
l›t›m›n› gözeten ve binalar› s›cakl›¤›n daha az oldu¤u topra¤a gömerek uygun e¤itim ve ö¤retim ortam›n›n sa¤lan-
mas› mümkündür. 

E¤itim ortam› konfor koflullar›n›n sa¤lanmas›na yönelik mimari planlamada; akustik-ses inceli¤i, yapay ayd›n-
latma, döflemeler, sirkülasyon-kolay yol bulma, iletiflim teknolojisi, girifl-ç›k›fl-eriflim imkan›, yer ve tavan kapla-
malar›, mobilyalar, yeflil kampüs mimarisi, ›s›tma-havaland›rma ve so¤utma birimleri, do¤al ayd›nlatma, s›hhi te-
sisat, güç, güvenlik, depolama, duvarlar ve sergileme alanlar› konular›n›n ö¤renme ve ö¤renci psikolojisi üzerinde
büyük etkileri olmaktad›r. Ayn› zamanda d›fl çevre-kampüs aç›s›ndan; ana girifl, çevre düzenlemesi, kampüs s›n›r-
lar›, bahçeler, toplanma alanlar›, araflt›rma merkezleri, teknoparklar, spor ve yaflam alanlar›n›n tasar›m›, yürüme
yollar›, gölgelik-dinlenme alanlar›, trafik ve park alanlar›, su ö¤esinin tasar›ma dahil edilmesi gibi konular tasar›m-
da önemle üzerinde durulmas› gerekli bafll›klar olmal›d›r.

Yüksekö¤retim binalar›n›n yukar›da belirtilen mimari tasar›m konular›na ek olarak gençlerin araflt›rmalar›na
destek olacak, mimarl›kla iç mekân ö¤elerinin ve yüksek biliflim teknolojisinin entegrasyonunu sa¤layacak, proje-
lerini, çal›flmalar›n› uygulayabilecekleri, yarat›c›l›klar›n› ifade edebilecekleri, e¤itim d›fl› zamanlar›n› çeflitli sosyal,
kültürel ve sportif alanlarda paylaflabilecekleri sürdürülebilir, yenilenebilir, de¤ifltirilebilir modülerlikte e¤itici ve
ö¤retici ortamlar›n yarat›lmas› önem arz etmektedir. Gelece¤in e¤itim yap›lar›n›n okul binalar›na oranla daha az
enerji tüketmesi, en az seviyede su kullanmas› ve buna paralel olarak alternatif sistemlerle ya¤mur suyunun tutu-
larak farkl› alanlarda kullan›lmas›, do¤al habitat›n korunmas›na yönelik ad›mlarda bulunulmas›, kullan›lan malze-
me ve sistemler ile çevreye etki eden gaz sal›n›mlar›n›n yaflam döngüsü ba¤lam›nda de¤erlendirilerek seçilmesi,
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mümkün oldu¤unca tükenebilir enerji kaynaklar› yerine yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan yararlan›lmas› (günefl,
rüzgâr, toprak gibi), tasar›mda fiziksel çevre kontrolünün sa¤lanmas› (do¤al ayd›nlatma, akustik, havaland›rma,
›s›nma gibi) beklenmelidir. Bunun yan› s›ra bak›m ve iflletiminde malzeme sa¤laml›l›¤› ve uzun süre aral›kl› bak›m
ve onar›m›n sa¤lanmas›, çeflitli teknolojik sistemler kullan›larak bilgisayar ölçümlerinin yap›lmas› ve yap› perfor-
mans›n›n kullan›m süreci boyunca da de¤erlendirilmesi gelece¤in e¤itim yap›lar›n›n önem arz eden konular›n›n
bafl›nda gelecektir. E¤itim ve ö¤retim merkezli yüksekö¤retim mimari tasar›m özellikleri, ö¤rencilerin e¤itim ve
ö¤retim standartlar›n› karfl›layan huzur veren kampüs binalar›n›n kalitesine yönelik olarak E¤itim ve ö¤retim mer-
kezli tasar›m afla¤›daki gibi s›ralanabilir: 

1. ifllevsel olmal›d›r
2. eriflilebilir olmal›d›r
3. sosyal destek sa¤lamal›d›r
4. yeterli düzeyde yetki vermelidir
5. tasar›m mahremiyet ve özerklik sa¤lamal›d›r
6. estetik olmal›d›r
7. güvenli olmal›d›r.
‹flbilimsel tasar›m aç›s›ndan iyi tasar›mlanm›fl kampüslerde kullan›c› kat›l›m› önceliklidir. Bu flekilde tasar›m-

lanm›fl huzur veren kampüs binalar›, kullan›c›lar›n gereksinimlerini tam olarak karfl›lamaktad›r.

Sonuç ve De¤erlendirmeler 
Modern üniversitelerde daha kaliteli, yüksek konforlu ortamlar›n sa¤lanmas›, yüksek moralle artan kalite ve

ö¤renci odakl› ö¤retim verimlili¤ini olumlu yönde etkilemektedir. Yenilikçi uygulamalar eflli¤inde ça¤dafl anlam-
da üniversite iflbilimi, iyilefltirici ortam›n›n insan faktörü ile uyumunu inceleyerek, ifllerin kalitesini art›ran, hata ve
kusurlar› azaltan bir yarar sa¤lamaktad›r. Bu yönde ö¤reten kampüs tasar›m›nda ergonomik norm ve standartlar-
la yap›lan yenilikçi düzenlemeler, iflbilimcilerin belirlenen stratejik, ergonomik amaçlara eriflimini kolaylaflt›racak-
t›r. Bu sayede ö¤reten kampüs tasar›m›n› içeren, özgün konseptine uyumlu e¤itim ö¤retim alan›nda kalite ve ve-
rimlili¤i art›racak iflbilimsel çözümler ve yenilikler içeren tasar›mlar, gerek ö¤renciler aç›s›ndan gerekse yüksekö¤-
retim kurumunda çal›flan insan kayna¤› ve ö¤retim kadrosu için çok daha yüksek bir yaflam kalitesini ifade edecek-
tir. Modern kampüslerde gerekli olan ifl analizi ve ifl tasar›m› yap›l›rken ergonomik faktörlerin titizlikle yerine ge-
tirilerek ifl ortamlar›n›n iyilefltirilmesi, iyilefltiren hastane tasar›mlar› aç›s›ndan oldukça önem tafl›maktad›r. De¤i-
flim iflbilimsel ve mimari tasar›m aç›s›ndan önemli olmakla birlikte, bir yandan kampüslerin tipine ve iflleyifl meka-
nizmas›na göre de¤iflebilmekte di¤er yandan da ö¤reten tarzdaki kampüs yap›lar›n›n, ö¤renci odakl› ifllevlerine ek
olarak, insan kaynakl› ergonomik geliflim sürecindeki ifllere iliflkin verilerin de çeflitli türden etkin yöntemlerle sa¤-
lanabilinmesi mümkün olmaktad›r. Yeni tarz kampüs tasar›m›nda dikkate al›nacak iflbilimsel ilkeler eflli¤inde öne
ç›kan veriler, genel olarak ifllerin içerdi¤i görevlerin yap›l›fl›, kullan›lan araç, gereç, malzeme, çal›flma koflullar›n›n
özelliklerini ve ifllerin di¤er ifllerle olan iliflkilerini kapsamaktad›r. Yüksekö¤retim kurumlar›, toplumlar›n en de-
¤erli varl›¤› olan entelektüel sermaye konumundaki insan kaynaklar›n›n, e¤itim ve ö¤retim performans›, etkilili¤i
ve verimlili¤i, sa¤l›kl› geliflimi süreci gibi sürekli yenili¤e gereksinim duymaktad›r. Yüksekö¤retim kurulufllar›nda
iflbilimsel tasar›m ilkelerinin baflar› ile uygulan›fl› ve yenilenen bir biçimde süreklili¤i, gelece¤in e¤itim kurumla-
r›n›n gelifliminde dikkat çeken yaklafl›mlar olarak flu flekilde özetlenebilir:

1. Yüksekö¤retim binalar›n›n iflbilimsel tasar›m›n önemi üzerine yap›lan/yap›lacak kurumsal faaliyetlere h›z
kazand›r›lmal›d›r. 

2. Ö¤renci odakl› kampüs sistemleri ile e¤itim çal›flanlar›n›n gereksinimlerini karfl›layan yüksekö¤retim sis-
temlerinin tasar›m› dengeli bir biçimde sa¤lanmal›d›r.

3. Yüksekö¤retim kurumlar›nda alternatif ve destekleyici ö¤retim sa¤layan ö¤retici hissini uyand›r›c› kampüs-
lerin gelifltirilmesi öne ç›kmal›d›r.

4. Yüksekö¤retim kurumlar› modern ö¤reten mimari tasar›m›nda iflbilimsel yaklafl›mlar eflli¤inde, fiziksel, yö-
netsel ve psikolojik gereksinimleri bütünsel olarak karfl›layan kompleks yap›lar olarak tasarlanmal›d›r.

5. Belirlenen bu amaçlara eriflirken, ö¤retim ortamlar›nda öngörülen kalitenin artt›r›lmas›, ö¤renci merkezli
tasar›m kavram›n›n iflbilimsel ilkeler eflli¤inde dengeli geri bildirimler içinde yürütülmesi esas olmal›d›r.

6. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n farkl› sorunlar›n›n çözümünde katk› sa¤layacak Ar-Ge projeleri, iflbilimsel ta-
sar›m ve e¤itim bilimi aras›ndaki uyumlu çal›flmalarla mümkün olmal›d›r.
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7. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤reten, yenilenen tarz kampüs tasar›m›nda, genel e¤itim ve sosyal politika-
lar›n birbirleri ile kaynaflt›r›larak sorunlar›n çözümünde bütüncül bir yaklafl›m›n sa¤lanmas› yararl› olabil-
mektedir.

9. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n temel tafl› konumunda olan modern üniversite tasar›m›nda iflbilimsel yakla-
fl›mlarla, daha dostça karfl›layan, toplum temelli, kolayca eriflilebilir kampus binalar› ve iç mekanlar›n tasa-
r›m› gereklidir.

Bu ba¤lamda yüksekö¤retim sisteminde yer alan iflbilimsel tasar›m standartlar›n›n belirlenerek, gereksinim du-
yulan ö¤retim, t›bbi, teknik ve di¤er uzmanl›klara a¤›rl›k verilebilir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n dünya ölçe¤in-
deki uygulamalar›ndan yararlan›labilinir. E¤itim ve yönetim sisteminde geliflen vizyon rehberli¤inde, kaliteyi de-
netleyen bir iç kalite denetim sisteminin düzenli olarak iflletimi, bu sistemin etkinli¤i, akreditasyonun sa¤lan›fl›, or-
ta vadede sa¤l›k, kalite ve performans de¤erlendirme raporlar›n›n her y›l sonunda al›m›, gelecek ön görümünü ko-
laylaflt›rabilir. ‹flbilimsel tasar›mlar insan kaynaklar›n›n geliflimini oldukça olumlu etkileyecektir. Sistemlerin insan
odakl› olmaya bafllad›¤› günümüzde ergonomi ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ini sa¤lamaktad›r. Disiplinler aras› alanda ge-
lifltirilmesi için farkl› disiplinlerin programlar› da yer almal›d›r (Mimarl›k, e¤itim bilimleri ve endüstriyel tasar›m).
‹flbilimsel tasar›m›n kampüs ortam›na getirece¤i konfor ve rahatl›k, e¤itim ve ö¤retim hayat›ndaki olumlu koflul-
lar, ifl, sosyal kapasite ve yetkinliklerin gelifliminde oldukça yararl› sonuçlar do¤urabilir. Bu durum yüksekö¤retim
kurumlar›nda bir anlamda önleyici ergonomi tasar›m› ve sa¤l›k alan›nda yeni geliflimler aç›s›ndan insani faktörle-
rin geliflim ve güvencesidir. Bu nedenle e¤itim binalar›n›n iç ve d›fl tasar›m›nda e¤itim ve ö¤retimin de¤iflen e¤i-
limlerinin fark›nda olunmas›, çevreye duyarl›l›¤›, çeflitlenen müfredata göre farkl›l›klar› karfl›lamas›n›n yan› s›ra
psikolojik, fizyolojik ve pedagojik yöntemlere uygun bir zemin yarat›lmas›n› da amaçlamal›d›r. Mimari yerleflke-
deki, sosyal, kültürel ve estetik gereksinimlere sayg›l› ve mimarl›kta malzemelerin etkin kullan›m› ile hem ilk ya-
t›r›m maliyetlerini hem de gelecekteki bak›m masraflar›n› dikkate alan teknik bir uygulama; yap›sal ve do¤al çev-
renin, mevcut kaynaklar›n rasyonel kullan›m› da dahil olmak üzere, ekolojik olarak dengeli ve sürdürülebilir geli-
flimi dikkate alarak tasarlanmal›d›r. 
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Özet

Amaç: T›pta uzmanl›k e¤itiminde (TUE) eksikleri belirlemek. Yöntem: TUE’de, branfl e¤itiminin d›fl›nda,
ortak, temel e¤itimi de¤erlendiren anket haz›rland›. Genel de¤erlendirme, uyum, temel donan›m ve t›bbi donan›m
e¤itimi alanlar›na yönelik sorular›n bulundu¤u anket formlar› düzenlendi. E¤itimdeki asistan ve e¤iticilerin doldu-
raca¤› bas›l› anket formlar› uzmanl›k e¤itimi veren T›p Fakültesi (TF) ve E¤itim ve Araflt›rma Hastanelerine
(EAH), toplam 60 kuruma gönderildi. 10 fiubat 2011 tarihine kadar 12 TF ve 8 EAH’den gelen cevaplar
de¤erlendirildi. Bulgular: Anketimiz cevaplayanlar›n say›s› 781 idi. Ortalama yafl: 32.4±7.7 (24-67) olup 233
(%30) kad›n, 548 (%70) erkek kat›l›mc› vard›. Kat›l›mc›lar›n 384’ü (%49) temel bilimler, laboratuvar, 349’u
(%45) Cerrahi bölümler, 48'i (%6) Dahili-klinik bölümlerdeydi. Asistanlar›n oran› %73.1 idi. Cevaplar›n özeti
flöyleydi; TUE alan›nda; Kurumlar yetersiz (%60), e¤itim yetersiz (%67), standardizasyon gerekir (%94), stan-
dardizasyonu merkezi otorite yapmal› (%83), e¤iticilere e¤iticilik e¤itimi gerekir (%84), asistanlar›n ifl yükü
e¤itimi aksat›yor (%82), e¤itime hizmetten ba¤›ms›z zaman ayr›lmal› %80), ayr›lacak zaman› merkezi otorite
belirlemeli (%72), e¤itim mesai d›fl›na taflmamal› (%82), e¤itim veren kurumlar ba¤›ms›z bir kuruluflça denetlen-
melidir (%52). Uyum e¤itimi; TUE’ni yar›da b›rakmay› azalt›r (%56), verimi art›r›r (%76). Asistanlar›n yabanc›
dil eksi¤i vard›r (%78), bu eksik TUE süresinde giderilebilir (%58). Asistanlara yurtiçi ve d›fl› araflt›rma destek
kaynaklar› ve ulafl›m yollar› anlat›lmal›d›r (%90). TUE döneminde branfl e¤itimi ile birlikte Makale okuma (%84),
sunma (%87), istatistik (%84), temel araflt›rma kavramlar› (%87), araflt›rma tasar›m ve yapma (%89), proje (%89),
tez (%92) haz›rlama e¤itimi verilmelidir. Sonuç: Uygulanan TUE’i günümüz ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzakt›r.
TUE’de yeni bir düzenleme ve standardizasyon gereklidir. Branfl e¤itimine ilaveten, uyum, temel ve araflt›rma
donan›m› e¤itimine de ihtiyaç vard›r. Ayr›ca e¤iticilerin de e¤iticilik e¤itimi almas› gerekir. Bu ihtiyaçlar›n yüksek
lisans ve doktora programlar› için de geçerli olmas› muhtemeldir.

Anahtar kelimeler: E¤itim, t›pta uzmanl›k, tez, araflt›rma, uyum, istatistik, donan›m.

Girifl
T›pta uzmanl›k e¤itimi (TUE) çok say›da ana dal ve yan dal uzmanl›k e¤itimi olarak sürdürülmektedir. Bu e¤iti-

min verimli ve standart olarak sürdürülmesi için uzmanl›k dernekleri çekirdek e¤itim programlar› (ÇEP), yeterlilik
s›navlar› ve akreditasyon kurullar› oluflturdu. Ancak bu uygulamalar kanun ve yönetmeliklere ba¤lanmad›¤› için tav-
siye niteli¤inden öte gidemedi. Bu konulardaki düzenlemeler için T C Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde T›pta Uzmanl›k
Kurulu (TUK) meydana getirildi. Bu kurul bir taraftan mevzuat düzenlemelerini yaparken bir taraftan da uzmanl›k
e¤itiminde müfredat belirleme çal›flmalar› bafllatt›. Bu amaçla TUKMOS (T›pta Uzmanl›k Kurulu Müfredat Olufl-
turma Sistemi) kuruldu. T›pta ve Difl Hekimli¤inde Uzmanl›k E¤itimi Yönetmeli¤i’nde bulunan 94 alanda 11’er ki-
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fliden oluflan müfredat komisyonlar› belirlendi (www.tuk.saglik.gov.tr). Bu komisyonlar branfllara göre ÇEP’n›
oluflturma çal›flmalar›n› sürdürüyor. Çok say›da uzmanl›k e¤itimi çal›fltay ve kongreleri yap›l›yor. Türk Tabipleri
Birli¤i Uzmanl›k Dernekleri Eflgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve ‹stanbul Tabip Odas› taraf›ndan düzenlenen
XVI. T›pta Uzmanl›k E¤itimi Kurultay› (TUEK) 10-12 Aral›k 2010 tarihlerinde ‹stanbul'da gerçeklefltirildi. Türk
Cerrahi Derne¤i Asistan Komisyonu Cerrahi Asistanlar› tutum anketini de içine alan Genel Cerrahi Uzmanl›k
E¤itim Raporu 2010’nu yay›nlad› (Türk Cerrahi Derne¤i, 2010). Ancak bu çal›flmalarda branfl e¤itimleri a¤›rl›kl›
olarak öne ç›kmaktad›r. E¤itim alanlar›n uyum ve donan›m durumlar› ve e¤itimleri dikkatten kaçmaktad›r. Arafl-
t›rma görevlisi olarak adland›r›lan uzmanl›k ö¤rencilerinin tez haz›rlama ve klinik araflt›rma alanlar›ndaki eksikle-
ri kongre öncesi kurslar ile giderilmeye çal›fl›l›yor (www.turkcer.org.tr/cerrahiarastirma 2009/pdf/POSTER.pdf).
Ya da bilimsel çal›flmalarda kullan›lan istatistik programlar› dernek e- ö¤renme modüllerinde veriliyor
(www.endokrin.com). TUE müfredat programlar›n›n belirlendi¤i bir dönemde bütün t›p asistanlar›n›, belki de
doktora ve yüksek lisans ö¤rencilerini de ilgilendirecek branfl e¤itimi d›fl›nda kalan e¤itim alanlar›ndaki durumu,
varsa eksikleri belirlemek için bir anket çal›flmas› planlad›k. Halen devam eden anketin erken sonuçlar›n› sunduk.

Metot
TUE’ni, Temel (genel) E¤itim ve Branfl E¤itimi olarak ele ald›k. Branfl e¤itimine girmeden genel e¤itim ko-

nular›n› ele alan bir anket formu oluflturduk. Anketin bafl›nda kat›lanlar›n meslek, yafl, cins, bölümleri ile ilgili 4
soru vard›. As›l de¤erlendirme bölümünde Genel De¤erlendirme, Uyum, Temel donan›m ve T›bbi araflt›rma do-
nan›m› e¤itimleri bafll›klar› alt›nda 36 soru vard›. TUE veren kurumlar›n denetimi ile ilgili bir soru beflten seçme-
li olarak verildi. Di¤er 35 soru için kuvvetle kat›l›yorum, kat›l›yorum, karars›z›m, k›smen kat›lm›yorum, kat›lm›-
yorum fl›klar›ndan birinin iflaretlenmesi istendi. Anketin sa¤l›kl› sonuç vermesi için istatistik uzman› görüflü do¤-
rultusunda sorulardan baz›lar› ters soruya dönüfltürüldü. On bin adet bas›lan anket formlar› Türkiye’de TUE ve-
ren bütün Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Üniversite Hastanelerinden oluflan 60 kuruluflta yard›mc› olaca¤› düflünülen kiflile-
re kargo ile toplu olarak gönderildi. Aç›klama yaz›s›nda anketlerin asistanlar ve e¤itim elemanlar› taraf›ndan dol-
durulmas›, cevaplar›n ödemeli kargo ile iadesi talep edildi. Halen devam eden ankete 10 fiubat 2011 tarihine ka-
dar 20 kurulufltan 871 kiflinin verdi¤i cevaplar de¤erlendirildi. 

Sonuçlar
Ankete cevap gelen 10 ilden 20 kuruluflun 8’i E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi (EAH), 12’si T›p Fakültesi has-

tanesi (TFH) idi (Tablo 1).

Tablo 1: 10 fiubat 2011 tarihine kadar anketimize cevap gelen kurumlar.

Cevap veren say›s› %

Konya EAH 57 7.3
Dicle Üniversitesi TFH 24 3.1
‹stanbul EAH 11 1.4
K›r›kkale Üniversitesi TFH 56 7.2
Fatih Üniversitesi TFH 53 6.8
Kayseri EAH 17 2.2
D›flkap› EAH 38 4.9
Haseki EAH 30 3.8
Karadeniz Teknik Üniversitesi TFH 17 2.2
Gazi Osman Pafla Üniversitesi TFH 26 3.3
Bak›rköy Sadi Konuk EAH 11 1.4
Haydarpafla Numune EAH 28 3.5
Marmara Üniversitesi TFH 30 3.8
Selçuk Üniversitesi Meram TFH 187 23.9
Osmangazi Üniversitesi TFH 13 1.7
19 May›s Üniversitesi TFH 21 2.7
Antalya EAH 28 3.6
Selçuk Üniversitesi Selçuklu TFH 14 1.8
Cumhuriyet Üniversitesi TFH 49 6.3
Atatürk Üniversitesi TFH 71 9.1
Toplam 781 100.0
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Ankete kat›lan 781 kiflinin 548’i (%70.2) erkek, 233’ü (%29.8) kad›n idi. Ortalama yafl 32.39±7.7 (24-67), Or-
tanca yafl 29 bulundu. Kat›lanlar›n 384’ü (%49.2) Temel bilimler ve laboratuar bölümlerinden, 349’u (%44.7) cer-
rahi bölümler ve 48’i (%6.1), dahili-klinik bölümlerden idi.

Ankete kat›lanlar›n 571’i (%73.1) asistan 210’u e¤itici (%26.9) konumunda idi (Tablo 2).

Gündelik ifl ak›fl› içinde TUE’ni yeterli bulanlar›n oran› %37.6’d›r. Kat›lanlar›n %64.6’s› TUE’ni, %59.6’s›
TUE veren kurumlar›n büyük bölümünü yetersiz buluyor. TUE veren kurumlar›n standardizasyonunu gerekli
görenlerin oran› %94.4, standardizasyonun merkezi otorite taraf›ndan denetlenmesini savunanlar oran› ise %82.8

Tablo 2: Ankete kat›lanlar›n bölümlerindeki konumu.

Unvan n %

Asistan 571 73.1
Uzman 43 5.5
Baflasistan 32 4.1
fief/flef yard›mc›s› 14 1.8
Yar. doç. 43 5.5
Doç. 40 5.1
Prof. 38 4.9
Toplam 781 100.0

Tablo 3: Genel de¤erlendirme sorular›na verilen cevaplar.

Kuvvetle K›smen
kat›l›yorum Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

‹stikrarl› bir e¤itim merkezinde 
gündelik ifl ak›fl› içinde verilecek 73 (9.3) 221 (28.3) 109 (14) 187 (23.9) 191 (24.5) 
bir uzmanl›k e¤itimi yeterlidir.

TUE veren kurumlar›n çok büyük 205 (26.2) 261 (33.4) 124 (15.9) 147 (18.8) 44 (5.6) 
bir bölümü yetersizdir.

TUE veren kurumlar›n standardize 494 (63.3) 243 (31.1) 13 (1.7) 16 (2.0) 15 (1.9) 
edilmesi gerekir.

TUE veren kurumlar›n standartlar› 
merkezi bir otorite taraf›ndan 398 (51) 248 (31.8) 45 (5.8) 38 (4.9) 50 (6.4)
denetlenmelidir.

Mevcut TUE yeterli de¤ildir. 242 (31) 262 (33.6) 121 (15.5) 113 (14.5) 42 (5.4)

TUE veren e¤iticilerin e¤itici 
e¤itimi almas› gereklidir. 386 (49.4) 271 (34.7) 50 (6.4) 49 (6.3) 23 (2.9)

Mevcut uygulamada asistanlar›n 
günlük ifl yükü teorik e¤itimi aksatacak 417 (53.4) 223 (28.6) 55 (7) 54 (6.9) 31 (4) 
seviyededir.

TUE hasta ve laboratuar hizmetlerinden 325 (41.6) 297 (38) 88 (11.3) 34 (4.4) 36 (4.6) 
ba¤›ms›z sabit e¤itim süresi ayr›lmal›d›r.

E¤itime ayr›lan zaman›n yar›s› mesai 
bitifl saati (17.00) den sonra olmamal›d›r. 400 (51.2) 239 (30.6) 58 (7.4) 36 (4.6) 48 (6.1)

E¤itime ayr›lacak en az süre merkezi 
otorite taraf›ndan belirlenmelidir. 280 (35.9) 283 (36.2) 90 (11.5) 54 (6.9) 73 (9.3)

Branfl e¤itiminin d›fl›nda bütün asistanlara 249 (31.9) 312 (39.9) 79 (10.1) 91 (11.7) 50 (6.4) 
yönelik temel ve genel e¤itim yararl›d›r.
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di. Asistanlar›n ifl yükü e¤itimi aksat›c› görülüyor (%82). Günlük hizmetlerden ba¤›ms›z e¤itim süresi ayr›lmas›
(%79.6), sürenin merkezi otorite taraf›ndan belirlenmesi (%72.1), sürenin mesai d›fl›na taflmamas›n›n (%81.8) is-
tendi¤i, temel ve genel e¤itimin yararl› (%71.8) bulundu¤u görülüyor (Tablo 3).

TUE kurumlar›n ba¤›ms›z akredite kuruluflca denetlenmesini savunanlar yar›dan fazlad›r (%52.2) (fiekil 1).
Uyum e¤itimi (UE) %75.5 oran›nda motivasyon ve verimi art›r›c›, %55.7 oran›nda da e¤itimi yar›da b›rakma-

y› azalt›c› bulundu (Tablo 4). ‹lk üç ayda temel e¤itim içinde uyum e¤itimini istemeyenlerin oran› %39.3 idi. UE
içinde e¤iticilerin (%85.3) ve asistanlar›n (%91.1) konumu, haklar› ve görevlerinin belirtilmesi ve asistan e¤itimi-
nin çerçevesi, özellikleri ve program›n›n yer almas› (% 88.5) istenmekteydi. Kat›l›mc›lar›n %86.2’si hasta ve he-
kim iliflki ve iletifliminin, %85.3’ü hastaya yaklafl›m›n hukuki ve ahlaki boyutunun, %79.3’ü NLP, zaman yöneti-
mi gibi motivasyon ve verimi art›r›c› programlar›n UE içerisinde yer almas›n› savundu. 

Sa¤l›k Bakanl›¤›

Türk Tabibler Birli¤i

Uzmanl›k Dernekleri

Ba¤›ms›z bir akreditasyon kurumu

%52.2

%14.9

%7.3

%21.9

fiekil 1: TUE veren kurumlar›n denetimi hangi kurum taraf›ndan yap›lmal›?

Tablo 4: Uyum e¤itimi (UE) bafll›¤›ndaki sorulara verilen cevaplar.

Kuvvetle K›smen
kat›l›yorum Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Asistanl›¤›n ilk 3 ay›nda verilecek UE 108 (13.8) 199 (25.5) 191 (24.5) 89 (11.4) 194 (24.8) 
temel e¤itim içinde yer almamal›d›r.

UE uzmanl›k e¤itimini yar›da 169 (21.6) 266 (34.1) 177 (22.7) 93 (11.9) 76 (9.7)
b›rakmay› azalt›r.

UE motivasyon ve verimi art›r›r. 229 (29.3) 361 (46.2) 89 (11.4) 64 (8.2) 38 (4.9)

UE içinde e¤iticilerin konumu. hak. 289 (37) 377 (48.3) 68 (8.7) 29 (3.7) 18 (2.3)
yetki ve görevleri belirtilmelidir.

Asistan›n konumu. haklar› ve görevleri 347 (44.4) 365 (46.7) 45 (5.8) 14 (1.8) 10 (1.3)
UE içinde verilmedir.

Asistan›n alaca¤› e¤itimin çerçevesi. 356 (45.6) 335 (42.9) 40 (5.1) 35 (4.5) 15 (1.9)
özellikleri ve program› UE de verilmelidir.

UE de hasta-hekim iliflkileri ve iletiflimi 338 (43.3) 335 (42.9) 60 (7.7) 29 (3.7) 19 (2.4)
ifllenmelidir.

Hastaya yaklafl›m›n hukuki ve ahlaki 350 (44.8) 316 (40.5) 56 (7.2) 38 (4.9) 21 (2.7)
(etik) boyutu UE konusu olmal›d›r. 

NLP. zaman yönetimi gibi motivasyon 
ve verimi art›racak programlar UE içinde 285 (36.5) 334 (42.8) 78 (10) 45 (5.8) 38 (4.9) 
bulunmal›d›r.
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Temel donan›m e¤itimi (TDE) bölümünde bulunan sorulara verilen cevaplar flöyle idi; TUE de h›zl› okuma
ö¤retilmesi gereksizdir %44.6, Asistanlar›n Türkçeye hakimiyet, do¤ru ve iyi kullan›m›nda eksikleri vard›r %46.1,
Asistanlar›n Türkçeye hakimiyet, Türkçeyi do¤ru ve iyi kullanma konusunda e¤itim almas› gereksizdir %37, Asis-
tanlara hitabet, diksiyon ve sunum e¤itimi verilmesi yararl›d›r %67.9, Asistanlar›n büyük oranda yabanc› dil eksi-
¤i vard›r %78.3, Asistanlar›n uzmanl›k e¤itimi boyunca devam edecek yabanc› dil e¤itimi verilmesi gereksizdir
%30.8 (Tablo 5).

T›bbi araflt›rma donan›m e¤itimi konusundaki sorulara verilen cevaplar›n tamam› %80 nin üzerinde olumlu
idi. TUE içinde t›bbi makale okuma e¤itimi verilmesini isteyenler %83.8, makale ve bildiri sunma e¤itimi yarar-
l› olur diyenler %87.4, asistanlar›n do¤ru istatistik yönteminin seçilmesi e¤itimini yararl› görenler %84.1, asistan-
lar›n istatistikle ilgili bilgisayar programlar›n› kullanma e¤itimini yararl› oldu¤unu düflünenler %84.7, prospektif,
retrospektif, faz I-II-III-IV çal›flma, spesifite, sensitivite gibi temel kavramlar için asistanlara e¤itim verilmesini is-
teyenler %86.8, Araflt›rma tasar›m›, yap›lmas› ve yay›nlanmas› için asistanlara e¤itimini savunanlar %89.7, Asis-
tanlar›n proje haz›rlama e¤itiminden yarar umanlar %89, Asistanlar›n tez konusu bulmas›, tezin tasar›m›, haz›r-
lanmas› ve yay›nlanmas› hakk›nda e¤itim verilmesi gere¤ine inanlar % 91.8, Türkiye ve AB araflt›rma destek, kay-
nak ve fonlar›ndan yararlanma yollar› asistanlara anlat›lmal› diyenler %90 oran›nda idi (Tablo 6).

T›pta uzmanl›k e¤itimini alan asistanlar ile e¤itici konumunda bulunanlar›n anket sorular›na cevaplar› aras›n-
da z›tlaflma yoktu. Cevaplar›n olumlu veya olumsuzlu¤u örtüflmekte idi. Ancak baz› sorulara verilen cevaplarda an-
laml› oran farklar› vard›. Asistan ve e¤itici olumlu veya olumsuz cevaplar› aras›nda %10’nu aflan farkla 6 soru öne
ç›kt›. Bunlar, TUE veren kurumlar ve e¤itimin yeterlili¤i, asistanlar›n ifl yükünün e¤itimi aksatmas›, e¤itime ayr›-
lacak zaman›n mesai d›fl›na taflmas›, Türkçe yeterlilik ve e¤itim konular›ndaki sorulard› (Tablo 7). 

Tart›flma
TUE nde ça¤dafl seviyeye ulaflmak için ciddi çal›flmalar›n yap›ld›¤› gerçektir. Bu konuda TTB, uzmanl›k der-

nekleri ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ilgili birimleri yo¤un bir faaliyet içindedirler. TTB-UDEK ve ‹stanbul Tabip Odas›,
‹lki 24 fiubat 1994 tarihinde ‹stanbul’da yap›lan TUEK’lar›n›n 2010 y›l›nda 16. s›n› gerçeklefltirmifltir. XIV.TU-
EK’n›n sonuçlar› ile birlikte daha önce yap›lan TUEK’lar›n›n sonuç bildirgeleri de yay›nland› (www.ato.org.tr).
Sonuç bildirgelerinde öne ç›kan hususlar›n baz›lar› flunlard›; TUE’nin niteli¤inin düflük oldu¤u, yükseltilmesi ve
asgari standartlar›n belirlenmesi, TUK oluflumu ve görevleri, e¤itim programlar›, asistan karneleri, ara s›navlar›
haz›rlanmas›, asistan derslerinin mesai d›fl›nda veya ö¤le aras›nda yap›ld›¤›, asistanlar›n mesainin uzun, nöbetlerin
fazla oldu¤u, ifl yükünün e¤itimi aksatt›¤›d›r. Benzer sorunlara iflaret eden baflka çal›flmalar da vard›r (Terzi ve

Tablo 5: Temel donan›m e¤itimi bafll›¤› alt›ndaki sorulara verilen cevaplar.

Kuvvetle K›smen
kat›l›yorum Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

TUE de h›zl› okuma ö¤retilmesi 153 (9.6) 195 (25) 151 (19.3) 109 (14) 172 (22) 
gereksizdir.

Asistanlar›n Türkçeye hakimiyet. do¤ru 134 (17.2) 304 (38.9) 126 (16.1) 120 (15.4) 93 (11.9) 
ve iyi kullan›m›nda eksikleri vard›r.

Asistanlar›n Türkçeye hakimiyet. 
Türkçeyi do¤ru ve iyi kullanma 102 (13.1) 187 (23.9) 146 (18.7) 155 (19.8) 191 (24.5) 
konusunda e¤itim almas› gereksizdir.

Asistanlara hitabet. diksiyon ve sunum 191 (24.5) 339 (43.4) 95 (12.2) 74 (9.5) 82 (10.5) 
e¤itimi verilmesi yararl›d›r.

Asistanlar›n büyük oranda yabanc› dil 336 (43) 276 (35.3) 52 (6.7) 55 (7) 62 (7.9)
eksi¤i vard›r.

Asistanlar›n uzmanl›k e¤itimi boyunca 
devam edecek yabanc› dil e¤itimi 119 (15.2) 122 (15.6) 83 (10.6) 111 (14.2) 345 (44.2)
verilmesi gereksizdir.
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Çiçek, 2006; Asan, 2007). Bu do¤rultuda uzmanl›k derneklerinin bir ço¤u kendi alanlar›nda ÇEP’lar›n›, asistan
karnelerini ve yeterlilik programlar›n› oluflturmufltur (www.ato.org.tr). Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde kurulan TUK
bir taraftan mevzuat çal›flmalar›n› yürütürken bir taraftan da bütün branfllarda ÇEP programlar›n› oluflturmaya ça-
l›flmalar›n› sürdürmektedir (www.tuk.saglik.gov.tr).

Daha önceki çal›flmalarda teorik ve pratik bilgide, bilimsel yay›n için gerekli temel bilgide, yabanc› dil bilgisin-
de ve yay›n say›s›nda eksikler ortaya konulmufltur (Asan ve ark., 2008). Ayr›ca kurumlar aras›nda da farklar vard›r
(Gültekin ve ark., 2006).

TUE alanlar›n ad› araflt›rma görevlisi olmas›na ra¤men araflt›rma konular›nda planl›, bütün asistanlar› kapsa-
yan bir e¤itimlerinin olmay›fl› ilginçtir. Bu alandaki eksik ve ihtiyaçlar› ortaya koymak ve teklif üretmek için bu ça-
l›flmay› yapt›k. 

Anketimize kat›lan asistanlar ve e¤iticilerin cevaplar› aras›nda baz› farklar olmakla birlikte her iki grup ta olum-
lu veya olumsuzluk yönünde birleflmekte idi.

Elde edilen sonuçlara göre mevcut TUE ve TUE veren kurulufllar›n ço¤u yetersiz bulunmakta ve merkezi oto-
rite taraf›ndan standardizasyon getirilmesi istenmekteydi.

Asistanlar›n mevcut ifl yükü e¤itimi aksat›c› seviyede görülüyor. Merkezi otorite taraf›ndan belirlenen, mesai
saati d›fl›na taflmayan, hizmet süresinden ba¤›ms›z e¤itim zaman› ayr›lmas› savunuluyor.

E¤iticilerin e¤iticilik e¤itimi almas› gerekti¤i de ankete kat›lanlar›n %84’ü taraf›ndan vurgulanan baflka bir ko-
nudur.

TUE’nin ba¤›ms›z bir akreditasyon kurumu taraf›ndan denetlenmesi öneriliyor. Hekimleri temsil noktas›nda
yasa ile kurulmufl tek kurulufl olan TTB nin %7.3 ile bu konuda en az destek alan kurum olmas› ilginçtir.

Branfl e¤itiminden ayr› temel e¤itimin genel olarak yararl› olaca¤› kabul ediliyor.

Tablo 6: T›bbi araflt›rma donan›m e¤itimi konusundaki sorulara verilen cevaplar.

Kuvvetle K›smen
kat›l›yorum Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

TUE içinde t›bbi makale okuma için 369 (47.2) 286 (36.6) 40 (5.1) 33 (4.2) 53 (6.8) 
e¤itim verilmesi yararl›d›r.

Makale ve bildiri sunma e¤itimi 377 (48.3) 305 (39.1) 35 (4.5) 33 (4.2) 30 (3.8)
yararl› olur.

Asistanlar›n do¤ru istatistik yönteminin 362 (46.4) 296 (37.9) 49 (6.3) 40 (5.1) 34 (4.4) 
seçilmesi e¤itimini almas› yararl› olur.

Asistanlar›n istatistikle ilgili bilgisayar 
programlar›n› kullanma e¤itimi 341 (43.7) 320 (41) 45 (5.8) 39 (5) 36 (4.6)
almas› yararl›d›r.

Prospektif. retrospektif. faz I-II-III-IV 
çal›flma. spesifite. sensitivite gibi temel 332 (42.5) 346 (44.3) 40 (5.1) 35 (4.5) 28 (3.6) 
kavramlar için asistanlara e¤itim 
verilmelidir.

Araflt›rma tasar›m›. yap›lmas› ve 
yay›nlanmas› için asistanlara e¤itim 398 (51) 302 (38.7) 37 (4.7) 30 (3.8) 14 (1.8)
verilmelidir.

Asistanlar›n proje haz›rlama e¤itimi 388 (49.7) 307 (39.3) 45 (5.8) 22 (2.8) 19 (2.4) 
almas› yararl›d›r. 

Asistanlar›n tez konusu bulmas›. tezin
tasar›m›. haz›rlanmas› ve yay›nlanmas› 423 (54.2) 294 (37.6) 30 (3.8) 18 (2.3) 16 (2) 
hakk›nda e¤itim verilmesi gereklidir. 

Türkiye ve AB araflt›rma destek. kaynak 
ve fonlar›ndan yararlanma yollar› 443 (56.7) 260 (33.3) 38 (4.9) 24 (3.1) 16 (2)
asistanlara anlat›lmal›d›r. 
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UE yaral› bulundu. UE içinde asistan ve e¤iticilerin hak, yetki ve sorumluluklar›n›n, e¤itimin özelliklerinin,
hasta ve hekim iliflkisi gibi konular›n verilmesi istendi.

Asistanlar›n Türkçe konusunda eksikleri oldu¤u ve h›zl› okuma e¤itiminin yararl› olaca¤› görüflüne karfl› ç›kan-
lar›n oran› yar›ya yak›nd›. Türkçeye hakimiyet ve dili iyi kullanma konular›nda e¤itime karfl› ç›kanlar %37’lik bir
gruptu. Asistanl›kta hitabet, diksiyon ve sunum e¤itimi %68 yararl› bulunmaktayd›.

Araflt›rmac›l›k e¤itimine ve bu alanda belirlenen e¤itim konusu bafll›klar›na %80’i aflan oranda olumlu cevap
verildi. TUE içinde t›bbi makale okuma e¤itimi verilmesini isteyenler %83.8, makale ve bildiri sunma e¤itimi ya-
rarl› olur diyenler %87.4, asistanlar›n do¤ru istatistik yönteminin seçilmesi e¤itimini yararl› görenler %84.1, asis-
tanlar›n istatistikle ilgili bilgisayar programlar›n› kullanma e¤itimini yararl› oldu¤unu düflünenler %84.7, prospek-
tif, retrospektif, faz I-II-III-IV çal›flma, spesifite, sensitivite gibi temel kavramlar için asistanlara e¤itim verilmesi-
ni isteyenler %86.8, Araflt›rma tasar›m›, yap›lmas› ve yay›nlanmas› için asistanlara e¤itimini savunanlar %89.7,
Asistanlar›n proje haz›rlama e¤itiminden yarar umanlar %89, Asistanlar›n tez konusu bulmas›, tezin tasar›m›, ha-
z›rlanmas› ve yay›nlanmas› hakk›nda e¤itim verilmesi gere¤ine inanlar %91.8, Türkiye ve AB araflt›rma destek,
kaynak ve fonlar›ndan yararlanma yollar› asistanlara anlat›lmal› diyenler %90 oran›nda idi. Bu rakamlar araflt›rma-
c›l›k e¤itimi alan›ndaki eksik ve ihtiyaçlar›n ne kadar ciddi boyutta oldu¤unun göstergesidir. Tespitlerimizi des-
tekler nitelikte XII. TUEK Sonuç Bildirgesinde Bilimsel çal›flma yap›lmas› için e¤itim vermeli; kurs, kongre, se-
miner, sempozyum, konferans, panel, düzenlemeli, yay›nlar yapmal› ve genç araflt›rmac›lar› desteklemek üzere
araflt›rma yar›flmalar› düzenleyerek ödüller vermelidir. XIII. TUEK Sonuç Bildirgesinde ise Asistanlar›n nitelikli
araflt›rma-tez yapabilmelerine olanak sa¤layan bir e¤itim program› oluflturulmal›d›r fleklinde kararlar yer alm›flt›r. 

Bu alanlardaki eksikler kongrelerde verilen kurslar, (www.turkcer.org.tr/cerrahiarastirma2009/pdf
/POSTER.pdf) derneklerin (www.endokrin.com) ve di¤er baz› kurumlar›n[10] e-e¤itim programlar› ile giderilme-

Tablo 7: Cevaplar› aras›nda önemli fark olan sorular.

Kuvvetle K›smen
kat›l›yorum Kat›l›yorum Karars›z›m Kat›l›yorum Kat›lm›yorum

(%) (%) (%) (%) (%)

Mevcut uygulamada asistanlar›n Asistan 3.0 2.3 6.7 27.0 60.9
günlük ifl yükü teorik e¤itimi Di¤er 6.7 19.5 8.1 32.9 32.9
aksatacak 

E¤itime ayr›lan zaman›n yar›s› Asistan 4.6 2.8 5.8 28.9 58.0
mesai bitifl saati (17.00) den Di¤er 10.5 9.5 11.9 35.2 32.9
sonra olmamal›d›r.

E¤itime ayr›lacak en az süre Asistan 5.8 5.3 12.6 34.7 41.7
merkezi otorite taraf›ndan Di¤er 19.0 11.4 8.6 40.5 20.0
belirlenmelidir.

Uyum e¤itimi uzmanl›k Asistan 7.5 11.9 24.5 33.1 22.9
e¤itimini yar›da b›rakmay› Di¤er 15.7 11.9 17.6 36.7 18.1

Asistanlar›n Türkçeye Asistan 13.3 15.1 18.6 38.0 14.4
hakimiyet. do¤ru ve iyi  Di¤er 8.1 16.2 9.5 41.4 24.8
kullan›m›nda eksikleri vard›r.

Asistanlar›n Türkçeye Asistan 20.1 21.2 20.5 25.2 13.0
hakimiyet. Türkçeyi do¤ru ve Di¤er 36.2 16.2 13.8 20.5 13.3
iyi kullanma konusunda e¤itim 
almas› gereksizdir.

Makale ve bildiri sunma Asistan 4.6 4.2 6.0 40.6 44.5
e¤itimi yararl› olur. Di¤er 1.9 4.3 .5 34.8 58.6

Asistanlar›n do¤ru istatistik Asistan 4.9 5.6 8.1 37.5 44.0
yönteminin seçilmesi e¤itimini Di¤er 2.9 3.8 1.4 39.0 52.9 
almas› yararl› olur

Asistanlar›n istatistikle ilgili Asistan 5.3 5.1 7.2 41.2 41.3
bilgisayar programlar›n› kullanma Di¤er 2.9 4.8 1.9 40.5 50.0
e¤itimi almas› yararl›d›r.
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ye çal›fl›lmaktad›r. Bu çabalar da bir boflluk ve ihtiyac› gösterir. Ancak bu konular uzmanl›k derneklerinin ÇEP’la-
r›na girememifltir (www.medinfo.hacettepe.edu.tr/hutf_docs/abd_cep/kardiyoloji.doc; www.medinfo.hacettepe.
edu.tr/hutf_docs/abd_cep/beyin_cer.doc; www.turkcer.org.tr/files/file/yeterlik/CEP.pdf). TUK’nun yapt›¤› müf-
redat belirleme çal›flmalar› içinde de yoktur. Sundu¤umuz anketin sonuçlar› temel konularda ciddi bir donan›m
eksi¤inin bulundu¤unu ve branfl e¤itimi d›fl›nda bu alanlarda e¤itime ihtiyaç bulundu¤unu net olarak ortaya koy-
mufltur.

Muazzam bir bilgi birikimi olan günümüzde herkese her fleyi ö¤retmek imkans›z ve gereksizdir. Bu yüzden
e¤itilen kitlelere gerekli donan›m, azim, istek ve güvenin verilmesi, ö¤renme ve araflt›rma yapman›n ö¤retilmesi
daha yararl› olacakt›r.

Sonuç
Uygulanan TUE’i günümüz ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktan uzakt›r. TUE’de yeni bir düzenleme ve standardizas-

yon gereklidir. Branfl e¤itimine ilaveten, uyum, temel ve araflt›rma donan›m› e¤itimlerine de ihtiyaç vard›r. Ayr›-
ca e¤iticilerin de e¤iticilik e¤itimi almas› gerekir. TUK taraf›ndan müfredat belirlenirken bu hususlar dikkate al›-
n›p ÇEP’lar›nda bu alandaki e¤itime de yer verilmelidir. Benzeri bir bofllu¤un di¤er asistan, yüksek lisans ve dok-
tora programlar›n da olup olmad›¤› da araflt›r›lmal›d›r.
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Özet

Yüksekö¤retim, üniversitelerde ö¤retim gören ö¤rencilerin hayata at›lmadan önce e¤itim ald›klar› en önemli
noktalardan biridir. Burada ald›klar› e¤itimle ö¤renciler ifl hayat›na at›lmakta ve üniversitede elde ettikleri kaza-
n›mlar sayesinde ifl hayat›nda baflar›lar› önemli ölçüde de¤iflmektedir. Günümüz yüksekö¤retim kurumlar› bünye-
sinde bulunan Mediko Sosyal Birimleri ö¤rencilere rehberlik ve psikolojik dan›flmanl›k hizmetleri verse de, üni-
versite merkezinden uzakta olan ö¤renciler özellikle büyük üniversitelerde bu hizmetlerin varl›¤›ndan dahi haber-
dar de¤ildir. Bu nedenle üniversitelerin tüm birimlerinde Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma merkezlerinin kurul-
mas›, ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›n ve sorunlar›n›n uzman gözüyle do¤ru bir flekilde irdelenmesi ve ö¤renciye destek
olunmas› önem arzetmektedir. ‹lk ve ortaö¤retim kurumlar›nda bu hizmet rehber ö¤retmenler vas›tas› ile veril-
mekte ancak yüksekö¤retim noktas›nda, özellikle ö¤rencilerin kiflilik oluflumunun tamamlanmas› aflamas›nda ek-
sik kalmaktad›r. Bu amaçla yüksekö¤retim kurumlar›n›n bünyelerinde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmeti ver-
meleri ö¤rencilerin ifl hayat›na do¤ru ve tam bir flekilde ad›m atmalar›na büyük katk› sa¤layacakt›r. Ayn› zamanda
sorunlar›n› halletmifl veya azaltm›fl bir ö¤rencinin derse motivasyonu ve baflar›s›n›n da bundan etkilenece¤i aflikar-
d›r. Avrupa birli¤i ülkelerinde bu yolda at›lm›fl çok önemli ad›mlar mevcuttur. Yüksekö¤retim boyunca etkin bir
flekilde verilecek rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmeti gençlerin kiflilik, bilgi ve ruhsal aç›dan daha sa¤lam bir
flekilde ifl hayat›na at›lmalar›na destek sa¤layacak önemli bir faktördür.

Anahtar kelimeler: Baflar›, ifl hayat›, kiflilik, psikolojik dan›flmanl›k, rehberlik, ö¤renci, üniversite.

Girifl
‹nsanl›k tarihinin bafllang›c›ndan bu yana, bireyler yaflamlar› boyunca birçok nedene ba¤l› olarak geliflen so-

runlarla karfl›laflm›fl ve bu sorunlarla bafl etmenin yollar›n› aram›flt›r. Sorunlar daha çok tek tarafl› ortam veya bi-
rey kaynakl› geliflmekle birlikte çözüm her iki kaynakla ilgili düzenlemelerle ortaya ç›kabilmektedir. Yüksekö¤re-
tim kurumlar› ise bu ortamlardan sadece biridir. Ancak bu ortam, mensubu olan ö¤rencilerin bundan sonraki ya-
flant›lar›na yön veren en önemli kavflak noktalar›ndan biridir. Bu noktada yüksekö¤retim ö¤rencileri bilgi, beceri
yönünden kendileri için gerekli olan e¤itimi almakta ve yaflant›lar› edindikleri bilgi ve beceriye göre yön bulmak-
tad›r. Yüksekö¤retim ortam›nda ö¤rencilerin kazand›klar› bilgi ve beceriyi olumsuz yönde etkileyebilecek etken-
lerin etkisinin en aza indirilmesinde rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmeti birinci derece önemli iyilefltirici çö-
zümlerden biridir. 

Dan›flmanl›k baflkas› taraf›ndan bir kifliye yap›lan bir fley de¤ildir; dan›flma iki kifli aras›nda bir etkileflimdir.
(McLeod, 2007, p.174).

Türkiye'de Üniversite Ö¤rencilerinin Rehberlik 
ve Psikolojik Dan›flmanl›k Hizmeti ‹htiyac›
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Ütan›r (2005)’a göre, h›zl› toplumsal de¤iflme ile Türkiye'de çocuk ve gençlerin uyuflturucu, fliddete yönelme,
okula devams›zl›k gibi problemlerinde art›fl olmufltur. Ça¤dafl e¤itim sisteminde, özellikle e¤itim kurumunda psi-
kolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerine duyulan gereksinim kaç›n›lmaz olmufltur.

Külaho¤lu (2002)’na göre, Yüksekö¤retim boyunca verilen Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri, ö¤rencilerin ö¤-
renme sorunlar› veya kiflisel sorunlar› yüzünden e¤itimden kopmalar›n› önlemek, programlar›n esnekli¤inden ya-
rarlanmalar›n› sa¤lamak ve dikkatlerini ifl bulma olanaklar›n› güçlendirecek ö¤renme f›rsatlar›na yöneltmek aç›la-
r›ndan yard›mc› olmaktad›r.

Avflaro¤lu ve Üre (2007)’ye göre, biyolojik ve sosyal bir varl›k olan insan›n, yaflam›n› sürdürebilmesi için bir-
tak›m fizyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinimleri vard›r. Bu gereksinimlerinin karfl›lanmas› sürecinde olumlu ve-
ya olumsuz geliflmeler, bireyin uyum düzeyini etkilemektedir. Birey bu uyum sürecinde hem kendine yönelik hem
de çevresine yönelik tutumlar gelifltirebilmektedir. Kendi özellikleri, yaflam koflullar›, fark›nda olma düzeyleri,
benlik sayg›lar›, karar verme biçimleri gibi "bireye ait" durumlar, yaflamlar›n› direkt ya da dolayl› etkileyebilmek-
tedir. Günümüzde hemen hemen her bireyin karfl›laflt›¤› stres olgusu, modern insan›n günlük yaflam›n›n bir par-
ças›n› oluflturmaktad›r. Beklentileri karfl›lamadaki zorluklar, engellenmeler, zamana karfl› yar›fl düflüncesi, s›navlar,
baflar›l› olma yüklemeleri gibi olumsuz ve bask›l› durumlar, stres kayna¤› olarak bireyleri sürekli olarak izleyebil-
mektedir.

Aktafl (1997)’›n araflt›rmas›na göre, ö¤rencilerin üniversiteye bafllad›klar› ilk y›lda farkl› davran›fl ve de¤er yar-
g›lar›na sahip olmalar› ve de bir gruba kabul edilmek, bir grubun üyesi olmak, yeni karfl›lafl›lan üniversite yaflant›-
s›na ve yeni bir flehre uyum sa¤lamak gibi sorunlar gencin yaflant›s›nda önemli bir yer tutarak onda bir tak›m uyum
problemlerinin ortaya ç›kmas›na neden olabilmektedir. ‹lk y›llarda baz› uyum problemleri yaflayan gençler ise an-
tisosyal türden davran›fllara yönelebilecekleri gibi, kendi içlerine kapanma veya okulu b›rakma gibi davran›fllara da
yönelebilmektedirler.

Acar (1996)’›n yapt›¤› araflt›rmada, ö¤renciler sorunlarla yüklüdür ve baflar› düzeyleri de düflüktür. Gelecekte bu
baflar›s›zl›k ve sorunlar insan gücü israf›na yol açacakt›r. Bu ö¤rencilerin sorunlar›n›n en alt düzeye indirilmesi, ba-
flar› düzeylerinin yükselebilmesi, ö¤rencilerin verimlili¤inin artt›r›lmas› için baz› önlemler almak gerekmektedir.

Yerel ö¤rencilerin yan›nda yabanc› uyruklu ö¤renciler içinde birçok sorun mevcuttur.
Korkut (2007)’a göre, mesleki rehberli¤in Türkiye’de de giderek önem kazanmas›n›n baz› nedenleri vard›r.

Bunlardan birisi ülkemizdeki genç nüfusun fazlal›¤›d›r. fiöyle ki 24 yafl›ndan genç olanlar›n say›s› 2006 y›l› yans›t-
malar›na göre 33,309,000’ d›r (TU‹K, 2006). Ayn› projeksiyon çal›flmas›na göre Türkiye’nin nüfusunun 2006 y›-
l› itibar›yla 72,904,000 oldu¤u düflünüldü¤ünde bu oran daha iyi anlafl›lmaktad›r (TU‹K, 2006). Nüfusun da¤›l›-
m› e¤itim sistemini etkileyen bir etmendir. Bu da psikolojik dan›flmanlar›n ilgilenmesi gereken kifli say›s›n›n faz-
lal›¤› konusunda bir fikir vermektedir. 

Russell ve arkadafllar› (2008)’na göre, uluslararas› ö¤renciler için kültürel uyum süreci stresli bir durumdur.
Genellikle literatürde tespit edilen aksakl›klar yaln›zl›k, destek eksikli¤i, bar›nma sorunlar›, kültür floku, ayr›mc›-
l›k ve ›rkç›l›k ile anlaml› iliflkiler, dil zorluklar›, ö¤retme ve ö¤renme metotlar›na yabanc›l›k, de¤iflen kimlik duy-
gusu, gerçekçi olmayan aile ve kendinden beklentileri, maddi sorunlar ve ev sahibi ülkedeki olumsuz deneyimler
olarak belirtilebilir.

Rehreberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmeti
Rehberlik, kifliyi hedef tutar. Onun kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlar›n› ve mevcut imkanlar›n› anlama-

s›na ve bu suretle bir "kifli" olarak imkan ve hudutlar› içinde onlar› azami flekilde gelifltirmesine yard›m eder. Bi-
reyin, etkili bir flekilde kendi bafl›na hareket edebilen bir varl›k olmas›na çal›fl›r. Bireyin kendi bafl›na hareket ede-
bilen olgun bir kifli haline gelebilmesi uzun bir etkileflimin ve oluflumun sonucudur. Kifli, kendisi ile ilgili sorun-
lar› çözüme kavuflturmak için karfl› karfl›ya bulundu¤u sorunu tahlil etmek, çözüm için mevcut bütün seçenekleri
ortaya koyup içlerinden birini seçmek ve sorunu çözüm için bir hareket plan› yaparak uygulamaya koymak zorun-
dad›r. Bunlar› en etkin bir flekilde yapabilmek için de birtak›m gerçek bilgilere, becerilere ve baz› noktalarda yar-
d›mlara ihtiyac› olacakt›r. Bir kere, kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlar›n›, eksikliklerini ve içinde bulundu¤u
ortam›n flartlar›n› bilmek zorundad›r. Ancak bu suretledir ki gerçekçi seçimler ve planlar yap›p etkili kararlar ve-
rebilir. O halde rehberlik ve dan›flma faaliyetleri, bireyin kendini gerçek boyutlar› içinde tan›y›p hem kendine hem
içinde bulundu¤u toplum ölçülerine en uygun düflecek hareket tarz›n› uygulamaya koymas› için kifliye yard›m ede-
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cektir. Görülüyor ki rehberlik bireye kuru bir ö¤üt ya da kat› bir talimat verme ifli de¤ildir. Problemli bireye, prob-
lemini çözebilmesinde gerekli olan bilgileri ve ayd›nlatmalar› insanc›l bir anlay›fl ve tutum içinde, objektif bir ber-
rakl›kla sunabilme iflidir. Bireyin, bu olgular ve bulgular ›fl›¤›nda problemini ve kendi bulundu¤u yeri gerçekçi bir
flekilde görmesine yap›lan bilimsel bir yard›m olmaktad›r. Rehberlik, bireyin en verimli bir flekilde geliflmesi ve tat-
minkar uyumlar sa¤lamas›nda gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumlar›, planlar› yapmas›na ve kararlar› verme-
sine yarayacak bilgi ve becerileri kazanmas› ve ulaflt›¤› bu seçme ve kararlar› uygulamas› için kifliye yap›lan sistem-
li ve profesyonel (uzmansal) yard›md›r. Psikolojik dan›flma, problemli kifli (dan›flan) ile, onun kiflisel probleminin çö-
zümüne yard›mc› olabilecek uzman kifli (dan›flman) aras›nda, problemin çözümüne dönük olarak kifli-kifliye ve yüz-
yüze cereyan eden bir yard›m oluflumudur. Dan›flmanla dan›flan aras›nda cereyan eden bu yard›m oluflumu, esas-
ta, karfl›l›kl› görüflmeler yolu ile cereyan eder. ‹ki kifli aras›nda karfl›l›kl› etkileflim yolu ile cereyan eden psikolojik
bir yard›m iliflkisidir. Bu özel niteli¤i bak›m›ndan psikolojik dan›flma, dan›flan›n seçmeler yapmas›nda, kararlar ver-
mesinde, plânlar yapmas›nda ve uygulamaya koymas›nda kifliye yard›m› hedef alan bütün di¤er rehberlik faaliyet-
lerinden farkl›d›r. (Tan, H., 2000, s.13,20).

Smith (1951)’e göre, rehberlik, bireylerin çeflitli alanlarda yeterli uyum sa¤lamalar›nda esas olan uygun seçim-
leri, planlar› ve yorumlar› yapmalar› için muhtaç olduklar› bilgi ve becerileri kazanmalar›na yard›m eden hizmet-
lerden oluflan bir süreçtir (Smith, 1951, s.6).

Üniversite Ö¤rencilerinin Sorunlar›
Üniversite ö¤rencilerinin çok de¤iflik yelpazede sorunlar› olmakla birlikle, Külaho¤lu (2002)’nun araflt›rmas›

sonucunda; bir e¤itim sisteminden di¤erine geçifl dönemlerinde, genifl tabanl› bir yard›m hizmetiyle, ö¤rencinin
afla¤›daki sorunlar›n› aflmas›na yard›m ifllevi ön plandad›r:

1. Ö¤renme sürecine iliflkin sorunlar: Akademik baflar› rehberlik hizmetlerinin ilgi oda¤›nda yer alan bir ko-
nudur. Yüksekö¤renimde ö¤renci say›s›n›n gittikçe artmas› ve ilk y›l ö¤rencilerinde baflar› oran›n›n gittik-
çe düflmesi karfl›s›nda, bu konu daha çok sorgulanmaktad›r.

2. Seçme ve karar verme sorunlar›: Yeni çevrenin gerçekleri ve gerekleriyle yüz yüze gelindi¤i dönemlerde,
bu yeni çevrenin gereklerine ve de¤erlerine uyumlu bir yap› gelifltirmeyle ilgili çal›flmalar önem kazanmak-
ta, seçim yapma süreci üzerinde çal›flmaya önem verilmektedir.

3. Kiflili¤i sarsan etkilere iliflkin sorunlar: Gittikçe daha heterojen olan ö¤renci kesiminin, üniversite ortam›-
n›n gereklerine uyum sa¤lamalar› ve uygun bir yaflam ve e¤itim projesi gelifltirmeleri için, rehberlik servis-
lerinde çok genifl bir yelpazede, çeflitli uygulama ve beceriler yaflama geçirilmektedir.

Di¤er taraftan ‹nanç ve arkadafllar› (2004)’na göre; üniversite ö¤renimi y›llar› ayn› zamanda insanlar›n ruhsal
aç›dan en çalkant›l› olduklar› geliflim dönemlerinden biri olan hem toplumsal, hem de biyolojik olarak geçifl dö-
nemi kabul edilen ergenli¤in son evresidir. Üniversitede ö¤renci olmak, üniversite yaflam›, ülkemizde ve di¤er ül-
kelerde kayg› ve stres üretecek bir ortam niteli¤ini tafl›maktad›r. Üniversite ö¤rencisi, birey olarak kendi sorunla-
r›, geliflme sorunlar› olan bir kiflidir. Üniversite ö¤rencisi ne çocuk, ne de yetiflkindir. Çocukluktan yetiflkinli¤e ge-
çifl döneminin s›k›nt›lar›n› yaflamaktad›r. Üniversite ö¤renimi boyunca, bu döneme özgü duygusal ya da toplum-
sal özellikler nedeniyle uyum bozuklu¤u veya di¤er psikiyatrik bozukluklar oldukça yayg›nd›r. Birçok genç yeni
arkadafllar edinmek, aileden ayr›lmak, yurt yaflam›na uyum sa¤lamak, ekonomik güçlükler gibi sorunlardan olum-
suz etkilenir. Üniversite ö¤rencilerinin ço¤u yeterli düzeyde koruyucu ruh sa¤l›¤› hizmetlerini alamamakta, ruh-
sal bozukluklar için önemli bir risk grubunu oluflturmaktad›r.

K›l›ç (1987)’›n araflt›rmas›na göre üniversite ö¤rencilerinin sorunlar› afla¤›daki bafll›klarda odaklanmaktad›r:
• Okulla ilgili problemler
• Gelecek ile ilgili problemler
• Aile ile ilgili problemler
• ‹nsan iliflkileri ile ilgili problemler
• K›z-erkek arkadafll›¤› ile ilgili problemler
• Duygusall›k ile ilgili problemler
• Sa¤l›k ile ilgili problemler
Koç ve arkadafllar› (2004)’n›n yapt›¤› araflt›rmaya göre, ö¤rencilerin kendilerine iliflkin baflar› de¤erlendirme-

leri boyutu ile nevrotik e¤ilimlerin, ö¤rencilerin kendilerine iliflkin baflar› de¤erlendirmelerini olumsuz yönde et-
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kileyebilece¤i söylenebilir. Aile ile ilgili problem kayna¤›, akademik ve mesleki problemler, depresyon, kifliler ara-
s› iliflkilere iliflkin problemler nevrotik e¤ilimler boyutlar› aras›nda görülen yüksek düzeydeki anlaml› korelasyon-
lar aile ile ilgili problemlerin ard›ndan, ö¤rencilerde depresyon belirtileri nevrotik belirtiler kifliler aras› iliflki
problemleri ve akademik ve mesleki problemler yaflayabileceklerini göstermektedir. Akademik ve mesleki problem
alan› ile nevrotik ve depresyon de¤iflkenleri aras›nda görülen manidar düzeydeki iliflkide, nevrotik ve depresif be-
lirtilerin art›fl› akademik ve mesleki problemler art›fl›n› ifade etmektedir. Depresyon ile kifliler aras› iliflkilerdeki
problem alan›, nevrotik e¤ilimler ve yard›m arama de¤iflkenleri aras›ndaki anlaml› korelasyonlarda depresyon du-
rumunda kiflileraras› iliflkilere iliflkin problemlerin nevrotik e¤ilimlerin artaca¤› ve buna iliflkin yard›m arama tu-
tumlar›n›n da artaca¤›n› göstermektedir. Ayr›ca kiflileraras› iliflkilerdeki problemler beraberinde nevrotik e¤ilim-
leri de getirebilir. Aralar›nda do¤ru orant›l› bir korelasyon söz konusudur. Sonuç olarak odaklaflt›¤›m›z problem
alanlar› olan nevrotik e¤ilimler, depresyon, kiflileraras› iliflkiler, akademik-mesleki problemler, aile ile ilgili prob-
lemler, yard›m arama de¤iflkenleri üniversite ö¤rencilerinin akademik baflar›lar›n› dolayl› da olsa etkilemektedir.
Fakat aile ile ilgili problemler, kiflileraras› iliflkilerden kaynaklanan problem alanlar›, akademik ve mesleki prob-
lem alanlar› akademik baflar›y› do¤rudan etkilemektedir.

Türkiye’deki Üniversitelerde Mevcut Durum
Külaho¤lu (2002)’na göre, Avrupa üniversitelerindeki rehberlik ve dan›flma hizmetlerinin genel betimlemesi-

ne iliflkin tespitler, Türkiye üniversiteleri üzerinde baz› de¤erlendirilmeler yapmaya yard›mc› olabilecek ipuçlar›
sa¤lamaktad›r. Türkiye Üniversitelerinde, Avrupa ülkelerinin çok kültürlü yap›s› gözlenmemektedir. Yüksekö¤re-
timde, Rehberlik ve Dan›flma Hizmetlerinin geliflimine verilen önemin de henüz yeterli düzeyde oldu¤u söylene-
mez. Rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetlerinin, yüksekö¤retimin bafllang›c›nda, yüksekö¤retim boyunca ve mezuni-
yet s›ras›nda olmak üzere geçifl dönemlerinde yard›mc› olma ifllevinin önem kazanmas› gerekmektedir. Akademik
baflar›n›n artmas›na yönelik çal›flmalar›n artmas›, ö¤rencilere geçifl dönemlerinde yard›mc› olma, seçim yapma sü-
recinde ö¤rencinin yaflam ve e¤itim projesi gelifltirmesi anlay›fl›n›n gelifltirilmesine ihtiyaç vard›r. Avrupa Birli¤i-
ne uyum sürecine girildi¤i bu dönemde, Avrupa üniversitelerinde yap›lan rehberlik ve dan›flmanl›k çal›flmalar›n-
dan al›nacak örnekler üzerinde düflünmek yararl› olacakt›r.

Kuzgun ve arkadafllar› (1997)’n›n yapt›¤› araflt›rmada, ça¤dafl e¤itim anlay›fl› e¤itim kurumlar›nda ö¤renciler-
de gözlenen yetenek ve ilgi farkl›laflmalar›na cevap verecek flekilde kendi içinde çeflitlemelere gidebilen esnek
programlar uygulanmas›n› gerektirmektedir. Programlarda ortak zorunlu dersler yan›nda, ö¤rencilerin yetenek,
ilgi ve ihtiyaçlar›na göre seçebilecekleri derslerin bulunmas›, her ö¤renci için ayr› bir program yap›lmas›n› gerek-
tirmektedir. Bu nedenle çeflitlendirilmifl programlar uygulayan e¤itim kurumlar›nda e¤itim sorumlular›n›n e¤itim
ihtiyaçlar›n› belirleyebilmek için ö¤rencileri ile yak›ndan ilgilenmeleri gerekmektedir. Yüksekö¤retim kurumla-
r›nda bu hizmet "Dan›flman" ad› ile görevlendirilen ö¤retim elemanlar›ndan beklenmektedir. Akademik dan›flman
ve ö¤rencilerin verilen hizmetlere iliflkin yan›tlar› incelendi¤inde, akademik dan›flmanlar›n verebildiklerini iddia
ettikleri hizmetleri, ö¤renciler ayn› düzeyde verilmedi¤ini ifade etmifllerdir. Yani dan›flmanlar akademik dan›fl-
manl›k hizmetlerini yeteri kadar yerine getirdiklerini düflünürken, ö¤renciler bu hizmetlerden yararlanmad›klar›-
na inanmaktad›rlar. Dan›flmanlarla ö¤renciler aras›ndaki dan›flmanl›k hizmetlerine iliflkin görüfl farkl›l›¤›n›n fazla
olmas›, dan›flmanlar ve ö¤renciler aras›ndaki iletiflim noksanl›¤›n›n kan›t› olarak de¤erlendirilebilir.

Türkiye’deki üniversitelerde sunulan rehberlik ve psikolojik dan›flma hizmetleri genel olarak 2547 say›l› YÖK
Kanununun 46. ve 47. maddeleri esas al›narak üniversitelerin Sa¤l›k, Kültür ve Spor Daireleri bünyesinde kuru-
lan ve de¤iflik adlarla an›lan Psikolojik Dan›flma Ve Rehberlik birimleri bünyesinde gerçeklefltirilmektedir. Buna
ek olarak, son dönemlerde üniversite rektörlüklerine ba¤l› “uygulama ve araflt›rma merkezleri” kapsam›nda kuru-
lan Psikolojik Dan›flma Ve Rehberlik merkezlerine de rastlanmaktad›r. Ancak, tüm olumlu geliflmelere ra¤men,
üniversite Psikolojik Dan›flma Ve Rehberlik merkezleri, örgütlenme, kurumsallaflma ve uzman personel istihdam›
konusunda önemli s›k›nt›lar yaflamaya devam etmekte ve üniversitelerin yönetim anlay›fl› ve olanaklar› çerçevesin-
de k›s›tl› oranlarda çal›flma sunabilmektedirler (Türküm, A.S., 2007).

Yüksekö¤retim Kurumlar›, Mediko-Sosyal Sa¤l›k, Kültür Ve Spor ‹flleri Dairesi Uygulama Yönetmeli-
¤i(03.02.1984 tarih, 18301 say›l› resmi gazete)’ne göre; Mediko–Sosyal Sa¤l›k, Kültür ve Spor ‹flleri Dairesi, Psi-
kolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri birimi; Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri olarak ö¤rencilerin
karfl›laflt›klar› duygusal, sosyal, e¤itime veya meslek ve ifl seçimine iliflkin sorunlar›n çözümünde onlara dan›flman-
l›k ve rehberlik yapar ve bu amac›n› gerçeklefltirmek için afla¤›daki hizmetleri yürütür:
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a) Yeni giren ö¤rencilere, üniversite, kurallar ve yak›n çevre hakk›nda tan›t›c› ve ayd›nlat›c› bilgiler vermek,
ö¤rencinin çevreye ve üniversiteye al›flmas›n› sa¤lamak,

b) Ö¤rencilerin sorunlar›n› saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla iflbirli¤i yapmak,
c) Bulunduklar› bölümü de¤ifltirmek isteyen ö¤rencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tan›mas›na ve uygun se-

çimler yapmas›na yard›mc› olmak,
d) Ö¤rencilere ileride sahip olacaklar› mesle¤e iliflkin bilgiler vermek ve onlar› çevredeki ifl imkanlar›ndan ha-

berdar etmek. Özel kamu kurulufllar› ile iflbirli¤i yaparak, mezunlara ifl bulmaya yard›mc› olmak ve ifle yer-
lefltirilen mezunlar› imkanlar› ölçüsünde izlemek,

e) Duygusal sorunlar› olan ö¤rencilere, istek ve ihtiyaçlar›na göre bireysel veya grupla psikolojik dan›flma yap-
mak. Bireyin önemli kararlar almas›na, kendisini daha iyi tan›mas›na, çevresindeki insanlarla daha etkili ilifl-
kiler kurmas›na yard›mc› olmak,

f) Ö¤rencilerle ilgili olarak havale edilen vak’alarda yetkililerce öngörüflme yap›lmas›n› ve gerekti¤inde onla-
ra psikolojik testler uygulanmas›n› sa¤lamak. Yap›lan de¤erlendirme sonucuna göre ö¤renciyi ilgili hizmet
birimine göndermek.

olarak tan›mlanmaktad›r.

Sonuç ve Öneriler
Yap›lan bilimsel araflt›rmalar›n ›fl›¤›nda görüldü¤ü üzere;
• Türkiye Üniversitelerindeki ö¤rencilerin çok de¤iflik bafll›klar alt›nda toplanabilecek sorunlar› oldu¤u ve bu

sorunlar›n konusunda uzman kifli veya kiflilerce ele al›narak ö¤rencilerin ihtiyaç duydu¤u rehberlik ve psi-
kolojik dan›flma hizmetinin etkin ve verimli bir flekilde sunulmas› gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r.

• Üniversitelerin merkez kampüslerinde mevcut bulunan Mediko–Sosyal Sa¤l›k, Kültür ve Spor ‹flleri Daire-
si, Psikolojik Dan›flma ve Rehberlik Hizmetleri birimi taraf›ndan yürütülen hizmetler özellikle merkez yer-
leflke d›fl›nda bulunan üniversite birimindeki ö¤renciler taraf›ndan de¤iflik nedenlerden dolay› etkin ve ve-
rimli bir flekilde kullan›lamamaktad›r. 

• Rehberlik ve psikolojik dan›flmanl›k hizmeti, üniversite ö¤rencilerinin e¤itim gördükleri fakülte/yükseko-
kul/meslek yüksekokulu bünyesinde ö¤retim elemanlar› aras›ndan seçilerek “Bölüm/Program Dan›flman›”
unvan› ile bu konuda uzman olmayan ö¤retim elemanlar›nca verilmeye çal›fl›lmaktad›r. Rehberlik ve psiko-
lojik dan›flmanl›k hizmetinin bölüm/program dan›flmanlar› taraf›ndan yap›lmas› uygun de¤ildir. 

• Sorunlar› azalt›lm›fl, sorun çözme yetenekleri gelifltirilmifl ö¤rencilerin hem üniversite yaflant›lar›nda ald›k-
lar› e¤itimin verimlili¤i hemde kiflilik geliflimlerinin olumlu yönde etkilenece¤i ve bu durumun üniversite
sonras›ndaki yaflant›lar›nda katk› sa¤layaca¤› bir gerçektir.

Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir flekilde verilebilmesi için;
• Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan, 2547 say›l› kanunun, De¤iflik:3/4/1991 - 3708/1 md./p bendinde nitele-

nen Ö¤retim Yard›mc›lar› kapsam›nda Türkiye’deki Üniversitelerin Fakülte/Yüksekokul’lar›nda(Kapsam
geniflletilebilir) Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k hizmeti verecek uzman personelin istihdam edilerek
sürekli görevlendirilmesi sa¤lanabilir. Görevlendirilecek bu uzmanlar›n görev ve sorumluluklar› ise (Medi-
ko-Sosyal Sa¤l›k, Kültür Ve Spor ‹flleri Dairesi Uygulama Yönetmeli¤i’nin baz› bölümleri de¤ifltirilerek-
eklenerek, 03.02.1984 tarih, 18301 say›l› resmi gazete);

“Rehberlik ve Psikolojik Dan›flma Uzman›: Ö¤rencilerin karfl›laflt›klar› duygusal, sosyal, e¤itime veya meslek
ve ifl seçimine iliflkin sorunlar›n çözümünde onlara dan›flmanl›k ve rehberlik yapar ve bu amac›n› gerçeklefltirmek
için afla¤›daki hizmetleri yürütür:

a) Yeni giren ö¤rencilere, üniversite, kurallar ve yak›n çevre hakk›nda tan›t›c› ve ayd›nlat›c› bilgiler ver-
mek, ö¤rencinin çevreye ve üniversiteye al›flmas›n› sa¤lamak,

b) Ö¤rencilerin sorunlar›n› saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla iflbirli¤i yapmak,
c) Bulunduklar› bölümü de¤ifltirmek isteyen ö¤rencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tan›mas›na ve uygun

seçimler yapmas›na yard›mc› olmak,
d) Duygusal sorunlar› olan ö¤rencilere, istek ve ihtiyaçlar›na göre bireysel veya grupla psikolojik dan›flma

yapmak. Bireyin önemli kararlar almas›na, kendisini daha iyi tan›mas›na, çevresindeki insanlarla daha et-
kili iliflkiler kurmas›na yard›mc› olmak,
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e) Ö¤rencilerle ilgili olarak havale edilen vak’alarda öngörüflme yap›lmak ve gerekti¤inde onlara psikolo-
jik testler uygulamak.

f) Her yar›y›lda en az iki defa ö¤renciler üzerinde e¤itim-ö¤retim verimini art›rmak amac›yla anket yapa-
rak elde etti¤i sonuçlara göre haz›rlad›¤› raporu ilgili dekanl›k/müdürlü¤e sunmak” fleklinde tan›mlana-
bilir. 

• Bunun yan›nda üniversitelerin 1.s›n›flar›nda her iki yar›y›l olmak üzere, “Rehberlik ve Dan›flmanl›k” ad› al-
t›nda en az 1 saatlik zorunlu ortak ders, görevlendirilen bu uzmanlar taraf›ndan okutulabilir. Bu durum, uz-
man ile ö¤renciler aras›ndaki diyalog ve köprünün infla edilmesi aç›s›ndan da faydal› olabilir.
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Özet

Sorun çözen, nitelikli bilim insanlar› yetifltirmek, bilim ve sanat üretmek, lisansüstü e¤itimin temel ifllevlerin-
dendir. Özellikle doktora programlar›nda e¤itim gören ö¤renciler, ayn› zamanda birer araflt›rmac›d›rlar. ‹novasyo-
na dayal› bir ekonomi olabilmek için lisansüstü e¤itim lokomotif görevi görmektedir; 2008-9 döneminde doktora-
l› mezun say›s› (4235), 1999-2000 dönemine göre (2113) %100 artm›flt›r. Doktoral› araflt›r›c› say›s› ile ulusal refah
aras›nda do¤rusal bir iliflki vard›r. Türkiye Ulusal Ö¤renci Konseyi daha çok lisans ö¤rencilerini temsil eden bir ya-
p›lanmaya sahiptir. Oysa, lisansüstü ö¤rencilerin araflt›rma faaliyetlerinin önemli bir parças› olmas› ve lisans ö¤ren-
cilerinden farkl› beklentilerinin bulunmas› nedeniyle ayr› temsil edilmeleri gerekmektedir. Bu husus lisansüstü e¤i-
timin statüsünün yükseltilmesinde kilit öneme sahiptir. Avrupa yüksekö¤retim alan›nda lisansüstü ö¤renciler e¤itim
bafll›¤›ndan çok araflt›rma bafll›¤› alt›nda de¤erlendirilirler. 2002 y›l›nda kurulan EURODOC (European Council
of Doctoral Candidates and Junior Researchers), ulusal temsil niteli¤i tafl›yan 34 lisansüstü ö¤renci-araflt›r›c› kon-
seyini çat›s› alt›nda toplam›flt›r. EURODOC, Avrupa Komisyonunun bilim politikalar›n› belirlemede söz hakk› olan
bir sivil toplum kurulufludur. Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsüne ait 133 programda kay›tl› 850’yi
aflk›n lisansüstü ö¤renciyi temsil eden Ö¤renci Temsilciler Kurulu (SBEÖTK) 2005 y›l›nda kurulmufltur. Kurul
baflkan› üniversiteler ö¤renci konseyi yönetmeli¤i uyar›nca enstitü ö¤rencilerini üniversite ö¤renci konseyinde tem-
sil etmekte ve enstitü yönetim kurullar› ile Türkiye Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Müdürler Toplant›lar›na düzenli ola-
rak kat›lmaktad›r. SBEÖTK kuruluflundan bu yana üç lisansüstü e¤itim sempozyumu ile on befl bilimsel ve sosyal
içerikli toplant› düzenlemifl olup, fiubat 2011 itibariyle EURODOC’a gözlemci topluluk statüsünde kabul edilmifl-
tir. Bu sorumlulu¤un bilincinde olarak, SBEÖTK, ulusal düzeyde lisansüstü ö¤rencilerin temsil edilece¤i ve EU-
RODOC’a üye olabilecek bir yap›lanman›n oluflmas›na öncülük etmek amac›ndad›r.

Anahtar kelimeler: Doktora, ö¤renci konseyi, eurodoc.

Girifl
Bilim ve teknolojinin geliflmesi, sanayi toplumlar›n› bilgi toplumlar›na (knowledge society) dönüfltürmüfl ve bir

ülkenin geliflmifllik düzeyini belirleyen ana unsur da o ülkenin insanlar›n›n sahip oldu¤u e¤itimin niteli¤i olmufl-
tur. Bu kapsamda bilimsel ve teknolojik de¤ifliklikleri yak›ndan takip eden, sorun çözebilme kapasitesine sahip, bi-
lim ve sanat üretebilen nitelikli insan gücü ancak yüksekö¤retim kurumlar›nda yarat›lacak iyi bir ö¤retim ve arafl-
t›rma ortam› sayesinde olabilir (YÖK, 2007). Yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤retim, araflt›rma ve yay›n yapma gö-
revleri vard›r. Ayr›ca, yüksek nitelikli insan gücünün (ö¤retim üyesi, bilim insan› ve araflt›rmac›) yetifltirilmesi, li-
sansüstü ö¤retimle gerçeklefltirilir. Özellikle doktora programlar›nda e¤itim gören ö¤rencilerin, ayn› zamanda bi-
rer araflt›rmac› olduklar› unutulmamal›d›r (Sevinç,, 2001).
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Ülkemizin bilim ve teknoloji alan›nda istenilen uluslararas› düzeyde kalite seviyesine ulafl›labilmesi ve inovas-
yona dayal› bir ekonomi olabilmek için lisansüstü e¤itim lokomotif görevi görmektedir. Araflt›rma ve Gelifltirme-
nin (Ar-Ge) önemli bir unsuru olan doktoral› araflt›r›c› say›s› ile ulusal refah aras›nda do¤rusal bir iliflki vard›r
(Yavuz, Albeni ve Göze Kaya, 2009). Ülkemizde mezun olan lisansüstü ö¤renci say›s› 1999-2000 ö¤retim y›l›nda
üniversitelerden mezun olan tüm ö¤rencilerin %4.6’s›n› oluflturmaktayken bu oran 2008 – 2009 y›l›nda %7.9’a
yükselmifltir (Tablo 1). Ancak bu art›fl daha çok yüksek lisans e¤itiminden kaynaklanmaktad›r. Son 10 y›lda dok-
toral› mezun say›s› iki kat›na ç›kmas›na ra¤men, doktora ö¤rencilerinin toplam ö¤renci say›s› içinde yüzdesi he-
men hiç de¤iflmeden kalm›flt›r (fiekil 1) (ÖSYM, süreli yay›nlar).

Tablo 1: 1999-2009 y›llar›nda üniversitelerden mezun olan yüksek lisans ve doktora ö¤renci say›lar› ve yüzdeleri.

Toplam 
Ö¤retim y›l› Toplam Yüksek lisans % Doktora % Lisansüstü %

2008 - 2009 475,999 33,571 7.05 4,235 0.89 37,806 7.9

2007 - 2008 432,274 28,681 6.63 3,744 0.87 32,425 7.5

2006 - 2007 403,922 31,805 7.87 3,339 0.83 35,144 8.7

2005 - 2006 361,188 27,642 7.65 2,581 0.71 30,223 8.4

2004 - 2005 334,235 23,892 7.15 2,827 0.85 26,719 8.0

2003 - 2004 315,076 21,747 6.90 2,664 0.85 24,411 7.7

2002 - 2003 303,322 16,367 5.40 2,805 0.92 19,172 6.3

2001 - 2002 283,492 13,713 4.84 2,458 0.87 16,171 5.7

2000 - 2001 245,433 9,554 3.89 1,975 0.80 11,529 4.7

1999 - 2000 221,534 7,939 3.58 2,113 0.95 10,152 4.6
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fiekil 1: Mezun doktora ve yüksek flisans ö¤renci oran›n›n y›llar içinde de¤iflimi.
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Lisansüstü e¤itimin önemine karfl›n, bu e¤itimi alan ö¤renci grubunun nispeten küçük bir yüzde oluflturmas›,
lisansüstü e¤itim sorunlar›na bak›flta da bir zafiyet yaratmaktad›r. Bu nedenle lisansüstü ö¤rencilerin temsil hakla-
r›n›n sa¤lanmas› bu sorunlar›n belirlenmesinde ve çözümlerinin sunulmas›nda kilit role sahiptir. Yüksekö¤retim
kurulunun Ö¤renci Konseylerinin kurulufl ve çal›flma esaslar›n› düzenlemek amac›yla düzenledi¤i Yüksekö¤retim
Kurumlar› Ö¤renci Konseyleri ve Yüksekö¤retim Kurumlar› Ulusal Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤i’nde; e¤itim,
sa¤l›k, spor ve kültürel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda ö¤rencilerin görüfllerini belirleyerek, yönetim organlar›na
bildirilmesi ve yönetim organlar› ile ö¤renciler aras›ndaki iletiflimi oluflturmak amaçlanm›flt›r. Bu yönetmelik do¤-
rultusunda tüm üniversitelerde ö¤renci konseyleri kurulmufltur. Bütün üniversite konseylerinin baflkanlar›n›n bir
araya gelerek oluflturdu¤u Yüksekö¤retim Kurumlar› Ulusal Ö¤renci Konseyi ülke genelinde temsil hakk›na sa-
hiptir (16. Yüksekö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Konseyleri ve Yüksekö¤retim Kurumlar› Ulusal Ö¤renci Konseyi
Yönetmeli¤i, 2005). Ülke genelinde ö¤renci konseylerine bak›ld›¤›nda büyük ço¤unlu¤unun baflkanlar›n›n lisans
ö¤rencilerinden olufltu¤u görülmektedir. Bu konseyler kurulufl yap›lar› itibariyle daha çok lisans ö¤rencilerini
temsil eden bir yap›lanma göstermektedirler. Bu konseylerin temel amaçlar› ö¤rencilerin e¤itim, ö¤retim, çevre
koflullar›, sa¤l›k, spor faaliyetleri, beslenme, bar›nma, ulafl›m koflullar› ve sosyokültürel alanlarda olan gereksinim-
lerin ve eksikliklerin karfl›lanmas› ve gelifltirilmesi hususunda, üniversite yönetim organlar› ile ve gerekti¤inde d›fl
kurumlarla etkin bir iletiflim kurabilmektir. Bu do¤rultuda ö¤renciler hakk›nda verilen kararlara ö¤rencilerin ka-
t›l›m›n› sa¤lamak ve bu geliflmelerden ö¤rencileri haberdar etmek; ö¤rencilerin beklenti, istek ve flikâyetlerini yö-
netim organlar›na iletip bu sürecin takipçisi ve duyurucusu olmakt›r (Ulusal Ö¤renci Konseyi Web Sayfas›). Bu
amaçlar lisans ve ön lisans ö¤rencileri aç›s›ndan oldukça elzem konular olmakla beraber lisansüstü ö¤rencilerinin
as›l beklentilerine cevap vermekten çok uzakt›r. Oysa lisansüstü ö¤renciler e¤itimin yan›nda araflt›rma faaliyetle-
rinin de önemli bir parças› olduklar›ndan beklentileri farkl› düzeydedir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n akademik
programlar›n›n e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma kalitelerinin artt›r›lmas› ve buna uygun ders içeriklerinin ve düzeyle-
rinin belirlenmesi baflta gelen beklentilerden birisidir. Üniversitelerde disiplinler aras› etkileflim ve iflbirli¤inin sa¤-
lanmas›, yurt d›fl›nda araflt›rma olanaklar›n›n ve iflbirliklerinin gelifltirilmesi, yüksek lisans ve doktora programla-
r›na girifl koflullar›n›n ve s›navlar›n›n ulusal/uluslararas› kalite standartlar›na uygun hale getirilmesi, dan›flmanl›k
sorununun çözülmesi, akademik kadro tahsis edilmesi gibi birçok bafll›k bu beklentilere eklenebilir. Lisansüstü ö¤-
rencilerin, lisans ö¤rencilerinden farkl› beklentilerinin bulunmas› nedeniyle ayr› temsil edilmeleri gerekmektedir.
Bu husus lisansüstü e¤itimin statüsünün yükseltilmesinde kilit öneme sahiptir. 

Avrupa yüksekö¤retim alan›nda lisansüstü ö¤renciler e¤itim bafll›¤›ndan çok araflt›rma bafll›¤› alt›nda de¤erlen-
dirilirler. Bu etken do¤rultusunda 2002 y›l›nda Girona, ‹spanya’da kurulan EURODOC (European Council of
Doctoral Candidates and Junior Researchers), ulusal temsil niteli¤i tafl›yan 34 lisansüstü ö¤renci-araflt›r›c› konse-
yini çat›s› alt›nda toplam›flt›r. 2005 y›l›ndan beri merkezi Brüksel, Belçika’da olan EURODOC, Avrupa Komisyo-
nunun bilim politikalar›n› belirlemede söz hakk› olan oldukça etkili bir sivil toplum kurulufludur. EURODOC’un
amaçlar›, doktora ö¤rencileri ve genç araflt›rmac›lar› e¤itim, araflt›rma ve kendi profesyonel kariyerlerini gelifltir-
me konusunda Avrupa düzeyinde temsil etmek, Avrupa’daki doktora programlar›n›n kalitesini ve araflt›rma aktivi-
telerinin standartlar›n› gelifltirmek, etkinlikler organize ederek genç araflt›rmac›lar ile ilgili konularda bilgi dolafl›-
m›n› teflvik etmek, Avrupa’daki yüksekö¤retim hakk›ndaki politikalar›n haz›rlanmas›nda yard›mc› olmak ve tart›fl-
malarda yer almak, doktora ö¤rencileri ve genç araflt›rmac›lar› temsil eden ulusal topluluklar›n aras›ndaki iflbirli-
¤ini kurmak ve onlar› teflvik etmek olarak belirtilmifltir. Bu amaçlar do¤rultusunda birçok aktivitenin yan› s›ra se-
nede bir kere olacak flekilde Avrupa’n›n çeflitli kentlerinde (örne¤in 2011 Vilnius, Litvanya; 2010 Viyana, Avus-
turya) seçimli genel kurul toplant›lar› yap›lmaktad›r (EURODOC Web Sayfas›). 3–4 gün sürecek flekilde yap›lan
toplant›larda ilk 2 gün doktora ile ilgili konularda panel, toplant› ve çal›fltaylar yap›lmakta, son 2 gün yönetim ku-
rulunun y›ll›k raporu sunulmakta, aday ulusal organizasyonlar›n üyeli¤e kabul edilip edilmemesi, görevlerini yeri-
ne getirmeyen ulusal organizasyonlar›n üyeli¤inin düflürülüp düflürülmemesi tart›fl›lmakta ve yeni yönetim kuru-
lunun seçimi yap›lmaktad›r. Ulusal organizasyona sahip her üye ülke genel kurula 2 adet delege ile kat›l›m göster-
mektedirler. Ulusal organizasyona sahip olmayan ülkeler genel kurul toplant›lar›na gözlemci statüsünde (oy hak-
k› olmadan) kat›labilmektedirler (EURODOC yönetmelik).

Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü, üniversitenin kuruldu¤u 1967 y›l›ndan beri lisansüstü e¤i-
tim programlar›n›n yürütülmesinden sorumlu olarak görev yapmaktad›r. Difl Hekimli¤i, Eczac›l›k, T›p, Sa¤l›k Bi-
limleri, Sa¤l›k ‹daresi ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi alanlar›nda ülkemizin en önde gelen kurumlar›ndan birisi-
dir. 55 anabilim dal›nda, 718’i profesör ve 324’ü doçent olmak üzere 1,000’den fazla ö¤retim üye ve görevlisi ile
133 programda 850’yi aflk›n ö¤renciye e¤itim vermektedir ve her y›l 200’den fazla yüksek lisans ve doktoral› me-
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zun ile Türk bilim camias›n›n geliflmesine çok önemli bir katk›da bulunmaktad›r (Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k
bilimleri Enstitüsü Web Sayfas›). Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Ö¤renci Temsilciler Kurulu
(SBEÖTK), enstitü bünyesindeki yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerinin e¤itim, araflt›rma ve profesyonel geliflim-
lerini destekleyerek, iflbirli¤ini artt›rmak, bilimsel, kültürel ve sosyal geliflimlerine destek sa¤lamak, ulusal ve ulus-
lararas› platformlarda lisansüstü ö¤rencilerin en iyi flekilde temsil edilmesini sa¤lamak ve örnek al›nan sayg›n bir
Ö¤renci Temsilciler Kurulu olmak amac› ile 2005 y›l›nda kurulmufltur. SBEÖTK bu amaçlar do¤rultusunda ens-
titü bünyesindeki lisansüstü ö¤rencilerinin e¤itimleri süresince; e¤itim, ö¤retim ve araflt›rma ortamlar›nda karfl›-
laflt›klar› sorunlar› belirleyerek, bu sorunlar› ilgili mercilere iletmek, ça¤dafl ve kaliteli anlay›fl ile evrensel ve bilim-
sel de¤erler ›fl›¤›nda çözüm önerileri sunmalar›na olanak sa¤layarak, akademik ve sosyal geliflimlerini desteklemek-
tedir. Kurul baflkan› üniversiteler ö¤renci konseyi yönetmeli¤i uyar›nca enstitü ö¤rencilerini üniversite ö¤renci
konseyinde temsil etmekte, enstitü yönetim kurullar›na ve her y›l yap›lan Türkiye Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Mü-
dürler Toplant›lar›na düzenli olarak kat›lmaktad›r. SBEÖTK kuruluflundan bu yana üç lisansüstü e¤itim sempoz-
yumu ile on befl bilimsel ve sosyal içerikli toplant› düzenlemifltir (Tablo 2) (SBEÖTK Web Sayfas›).

Doktora ö¤rencisi genç araflt›r›c›lar aras›nda iletiflimin ve entegrasyonun gereklili¤ine, bilimsel faaliyetlerin
geliflmesinde uluslararas› iliflkilerin önemine ve ülkemize yapaca¤› katk›lara inanan SBEÖTK, fiubat 2011 itiba-
riyle EURODOC’a gözlemci topluluk statüsünde kabul edilmifltir. Tam üye olamamas›n›n sebebi, ulusal temsil
yetkisinin olmamas›d›r. SBEÖTK, 31 Mart–04 Nisan 2011 tarihlerinde Vilnius (Litvanya)’da gerçeklefltirilen EU-
RODOC Genel Kuruluna 2 temsilci ile aktif biçimde kat›lm›flt›r. Bu toplant›da S›rbistan ve Azerbaycan ulusal
temsilcilerinin üyelik baflvurular›n›n kabulü ile s›n›rlar›n› geniflleten EURODOC’a ülkemizin de kat›lmas› lisan-
süstü e¤itimimizin arzu edilen düzeylere ulaflmas›nda h›zland›r›c› bir etki yapabilir. Bu sorumlulu¤un bilincinde
olarak, SBEÖTK, ulusal düzeyde lisansüstü ö¤rencilerin temsil edilece¤i ve EURODOC’a üye olabilecek bir ya-
p›lanman›n oluflmas›na öncülük etmek amac›ndad›r.

Tablo 2: Hacettepe Üniversitesi sa¤l›k bilimleri enstitüsü ö¤renci temsilciler kurulu (SBEÖTK)’nun gerçeklefltirdi¤i et-
kinlikler.

Tarih Etkinli¤in Ad› Kat›l›mc›

17 Nisan 2007 "Pseudo" Bilim Prof. Dr. M. O¤uz Güç
04 May›s 2007 Tez Dan›flmanl›k Becerileri Prof. Edward J. Wood
04 Haziran 2007 I. Lisansüstü E¤itim Sempozyumu Sempozyum
29 Kas›m 2007 Bilimsel uygunsuzluk saptanabilir mi? Prof. Dr. M. O¤uz Güç
12 Aral›k 2007 Avcunuzdaki Kelebek Yazar Ahmet fierif ‹zgören
17 Ocak 2008 Lisansüstü E¤itimde Ö¤renci Panel

De¤iflim Programlar›
14 fiubat 2008 Mobbing Yrd. Doç. Dr. Necati Cemalo¤lu
28 fiubat 2008 Makalelerde s›kl›kla karfl›lafl›lan Prof. Dr. Reha Alpar

istatistiksel hatalar
03 Haziran 2008 Müzik ve Beyin Prof. Dr. Erol Belgin
24 Kas›m 2008 II. Lisansüstü E¤itim Sempozyumu Sempozyum
22 Ocak 2009 Yayl› Sazlar Trio Dinletisi Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet 

Konservatuar›-Yayl› Çalg›lar Anasanat Dal›
12 Mart 2009 Nanot›p: T›p ve Sa¤l›k Bilimlerinde Prof. Dr. Emir Denkbafl 

Nanoteknoloji
28 Nisan 2009 Tez ve Yay›n Haz›rlan›rken Elektronik Hacettepe Kütüphanesi Dan›flma ve  

Kaynak Kullan›m› E¤itim Birimi
08 Haziran 2009 Tez ve Yay›n Haz›rlan›rken 

Biyoistatisti¤in Kullan›m› Prof. Dr. Ergun Karaa¤ao¤lu
12 Ekim 2010 Yeni Dönemden Beklentiler Anabilim dal› temsilcileri
27 Eylül -01 Ekim 2010 Yeni Kay›t Yapan Ö¤rencileri Bilgilendirme
26 Ekim 2010 Araflt›rma Üniversitesi Olmak Panel
08 Aral›k 2010 III. Lisansüstü E¤itim Sempozyumu Sempozyum
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Özet

Bu araflt›rman›n amac›; üniversite ö¤rencilerinin ö¤renim gördükleri üniversiteleri seçme nedenlerinin, üni-
versitelere yükledikleri rollerin ve bu rollerin karfl›lanma durumuna iliflkin görüfllerinin belirlenmesidir. Araflt›rma
Gaziantep ilinde bulunan devlet ve vak›f üniversitelerinde ö¤renim gören 804 üniversite ö¤rencisi ile gerçekleflti-
rilmifltir. Betimsel tarama modelinde gerçeklefltirilen araflt›rman›n verileri, “Üniversite Seçme Nedenleri”, “Üni-
versitelere Yüklenen Roller” ve “Ö¤renim Görülen Üniversiteden Memnuniyet” anketleri ile toplanm›flt›r. Arafl-
t›rma verileri, SPSS 14 paket program› ile verilerin niteli¤ine uygun istatistiksel testler kullan›larak analiz edilmifl-
tir. Araflt›rman›n sonuçlar›na göre, ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde en yüksek düzeyde önem verdikleri konu-
lar; ö¤renim görmek istenilen bölümün mevcudiyeti ve mezuniyetten sonra iyi ifl olanaklar›n›n bulunmas›d›r. Üni-
versitelere yüklenen roller aras›nda en fazla kat›l›m görenler; ö¤rencilerin üniversite e¤itimlerini tamamland›ktan
sonra alanlar›nda ifl bulabilmeleri ve üniversitelerdeki e¤itimin, ö¤rencilerin akademik aç›dan çal›flmalar›n› sa¤la-
yarak ö¤rencileri gelifltirmesidir. Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri üniversiteyi seçme nedenleri ile üniversitelere
yükledikleri roller ve bu rollerin karfl›lanmas›na iliflkin görüflleri aras›nda anlaml› iliflkiler bulunmaktad›r. Ö¤ren-
cilerin üniversitelere yükledikleri roller ile bu rollerin karfl›lanmas›na iliflkin görüfllerinin karfl›laflt›r›lmas› sonu-
cunda, ö¤rencilerin üniversitelere yönelik beklentilerinin daha yüksek oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. 

Anahtar kelimeler: Üniversiteden memnuniyet, üniversitelerin rolleri, üniversite seçimi.

Girifl
Üniversitelerin istedikleri özelliklerde ö¤rencileri kurumlar›na çekebilmesi giderek zorlaflmaktad›r. Özellikle

farkl› özelliklere sahip ö¤rencilere hitap ederek onlar› kurumlar›na kazand›rmak ve bünyelerinde bulundurmak
için, üniversiteler daha fazla u¤rafl vermek durumundad›r (Veloutsou, Lewis ve Paton, 2004). Ö¤rencilerin birer
tüketici olarak görülmesine ba¤l› olarak, rekabetçi bir ortamda ö¤renci kay›tlar›n›n art›fl›n› sa¤lamak ve bu art›fl›
sürdürmek için, etkili pazarlama stratejilerini kullanmak gerekmektedir. Tüketici tercih teorisine, birçok alanda
tüketicilerin tercihlerinde etkili olan faktörleri bulmada baflvurulmaktad›r. Önemli olan nokta, tüketicilerin ter-
cihlerinde etkili olan faktörlerin önem s›ralamas›n› bilmektedir. Tüketici bu seçim sürecinde ihtiyaç duydu¤u bil-
giyi toplamakta ve elindeki alternatifleri inceleyerek seçimini yapmaktad›r (Diaz, 1993). Ö¤renciler de üniversite-
lerin müflterisi konumundad›rlar ve seçim tercihlerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktad›r. Bu faktörlerin be-
lirlenmesine farkl› flekillerde yaklaflan yaklafl›mlar bulunsa da, üzerinde görüfl birli¤ine var›lm›fl bir seçim faktörle-
ri listesi bulunmamaktad›r (Simões ve Soares, 2010). Fakat farkl› yazarlar seçim nedenlerini farkl› boyutlar› ile ta-
n›mlam›fllard›r. Üniversitenin sayg›nl›¤›, istenen program›n olmas› (Dolinsky, 2010; Fernandez, 2010; Harker,
Slade ve Harker, 2001; Kyrgiou, 2010; Soutar ve Turner, 2002); aile ve arkadafl etkisi (Lei ve Chuang, 2010); eve
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uzakl›k (Bers, 2005; Briggs, 2006; Lei ve Chuang, 2010); konaklama olanaklar› (Holdsworth ve Nind, 2006; Ve-
loutsou, Lewis ve Paton, 2004); burs imkanlar› (Al-Hawary ve Batayneh, 2010; Dolinsky, 2010; Drewes ve Mic-
hael, 2006; Hoyt ve Brown, 2003); ifl olanaklar› (Holdsworth ve Nind, 2006; Simões ve Soares, 2010); s›nav so-
nuçlar› (Mangan, Hughes, Davies ve Slack, 2010); kalite (Lang, 2009); okurken çal›flma imkan› (Bers, 2005); ko-
num ve prestij (Sá, Tavares, Justino ve Amaral, 2011) faktörleri ilgili literatürde ön plana ç›kan faktörler aras›nda
yer almaktad›r. 

Ö¤rencilerin yüksekö¤retim kurumlar›na iliflkin tercihleri ekonomik, sosyolojik ve birlefltirilmifl modeller yo-
luyla aç›klanmaktad›r. Ekonomik modellere göre, ö¤renciler üniversite tercihlerini yaparken seçmek istedikleri
üniversitenin kendilerine olan maliyeti ile elde edecekleri kazanc› dikkate alarak tercihte bulunmaktad›rlar. Sos-
yolojik modellere göre, ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde yaflamlar› boyunca elde ettikleri karar verme kriter-
lerini kullanmaktad›rlar ve bu kararlar›nda sahip olduklar› sosyo-ekonomik özellikleri etkili olmaktad›r. Bu mo-
deller, akademik performans gibi davran›flsal de¤iflkenler ile ailenin sosyo-ekonomik durumu gibi de¤iflkenlerin bir
arada de¤erlendirilmesi sonucunda e¤itimsel tercihler yap›ld›¤›n› öne sürmektedir. Birlefltirilmifl modeller ise,
ekonomik modellerde kullan›lan rasyonel karar verme yaklafl›m›n›n ve sosyolojik modellerin yans›tt›¤› sosyo-eko-
nomik bak›fl aç›s›n›n bir arada kullan›m›na vurgu yapmaktad›r (Fernandez, 2010). Bileflik modeller aras›nda yer
alan Jackson (1982)’›n modeline göre; ö¤rencinin seçim sürecinin ilk aflamas› tercih aflamas›d›r. Ailesel altyap›, ö¤-
rencinin sosyal durumu ve akademik baflar›s› ö¤rencinin e¤itimsel tercihlerini etkilemektedir. ‹kinci aflamada ö¤-
renci, mevcut kaynaklara kullanarak kurumlar›n baz›lar›n› seçim listesinden ç›karmaktad›r. Bu süreçte; okul ücret-
leri, kurumun bulundu¤u yer gibi faktörler dikkate al›nmaktad›r. Son aflama olan de¤erlendirme aflamas›nda ise,
kesin karar›n verilmesi için de¤erlendirme plan› düzenlenmekte ve tercih listesinde yer alan alternatifler, bu de-
¤erlendirme kriterlerine göre seçilmektedir. Chapman (1981) ise gelifltirdi¤i modelde, ö¤rencilerinin seçimlerinin
anlafl›labilmesi için, ö¤rencilerin geçmiflinin, özelliklerinin, ailesinin ve üniversitenin özelliklerinin dikkate al›n-
mas› gerekti¤ini belirtmifltir. Modele göre ö¤rencilerin seçimleri, kendi özellikleri ve d›flsal etkiler ile birlikte olufl-
maktad›r. Bu d›flsal etkiler; önemli kiflilerin etkisi, kurumun de¤iflmez özellikleri ve kurumun ilerideki olas› ö¤ren-
cileri ile iletiflim kurma çabas›d›r. Kurumun de¤iflmez özellikleri ise; maliyet, finansal yard›m, konum ve istenen
programlar›n bulunurlu¤u olarak belirtilmifltir. 

Ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörler asl›nda üniversitelere yükledikleri roller etraf›nda fle-
killenmektedir. Üniversite ö¤renimlerine bafllayan ö¤renciler, üniversitelere yükledikleri rollerin karfl›lanma dü-
zeylerine bakarak üniversite seçim süreçlerinde kulland›klar› kriterlerin ne kadar etkili ve do¤ru oldu¤una karar
verebilmektedirler. Üniversite kavram› ilk kurulum aflamas›ndan günümüze gelinceye kadar geçirmifl oldu¤u ev-
rimsel süreçte tan›m›, rolleri ve nitelikleri aç›s›ndan çok farkl› bir kimli¤e bürünmüfltür. Toplumlar›n sosyal ve da-
ha birçok alandaki geliflimi ile birlikte üniversitelerin ço¤ulcu bir toplumdaki rolünün ne oldu¤u da sorgulanma-
ya bafllanm›flt›r (Galbraith, León, Webb, Galembert, Nzekwu ve Lafferthon, 2009). Üniversiteler ekonomik geli-
flimi sa¤layan kurumlar olarak de¤erlendirilmifltir ancak günümüzde üniversitelere çok daha farkl› roller yüklen-
mektedir. Özellikle bölgesel yenilik sa¤lama konusu ile ilgili olarak üniversitelere yönelik çeflitli roller tan›mlan-
maktad›r. Bu ba¤lamda, “bilimsel bilginin üretimi”, “bilgi de¤iflimi”, “aktif ticarileflme rolü” ve “geliflimsel rol”
(s.1230) üniversitelerin temel rolleri aras›nda de¤erlendirilmektedir (Uyarra, 2010). Ö¤renciler üniversite yaflam-
lar›na farkl› beklentiler ve motivasyonlar ile birlikte bafllamaktad›rlar. Üniversiteler sunduklar› e¤itim hizmetinin
düzeyi ve ö¤rencilerine kazand›rd›¤› niteliklerin sosyal de¤eri sayesinde, toplumda çeflitli alanlarda etkili olabile-
cek bireyler yetifltirmektedir. Ancak her üniversite bu rolünü farkl› flekillerde gerçeklefltirme yoluna gitmektedir.
Uygulanan programlar, geliflimine önem verdikleri alanlar, bulunduklar› konum ve kurumsal düzeyde sahip olduk-
lar› iliflkiler üniversitelerin ayn› rolü oynama biçimlerini farkl›laflt›rmaktad›r (Fonseca, 2007). Üniversitelerin rol-
lerini oynamada gösterdikleri farkl›l›klar, ö¤rencilerin üniversite tercihlerinde kulland›klar› kriterlerin çeflitlenme-
sinde ve üniversitelerinden duyduklar› memnuniyet düzeyinin belirlenmesinde etkili olmaktad›r. 

Araflt›rman›n Amac›

Bu araflt›rman›n amac›; üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlerin, üniversitelere
yükledikleri rollerin ve bu rollerin karfl›lanma durumlar›na iliflkin görüfllerinin belirlenmesidir. Bu amaçla araflt›r-
mada yan›t aranan sorular flunlard›r:

1. Üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörler nelerdir?
2. Üniversite ö¤rencilerinin üniversitelerine yükledikleri roller nelerdir?
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3. Üniversite ö¤rencilerinin, üniversitelerine yükledikleri rollerin karfl›lan›p karfl›lanmad›¤› konusundaki gö-
rüflleri nelerdir?

4. Üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenleri, üniversitelerine yükledikleri roller ve bu rollerin kar-
fl›lanma durumlar›na iliflkin görüflleri; cinsiyet, üniversite türü ve fakülte türü de¤iflkenlerine göre farkl›l›k
göstermekte midir?

5. Üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenlerinde etkili olan faktörler ile üniversitelere yükledikleri
roller ve bu rollerin karfl›lanma durumlar›na iliflkin görüflleri aras›nda bir iliflki var m›d›r?

6. Üniversite ö¤rencilerinin üniversitelerine yükledikleri roller ve bu rollerin karfl›lanma durumuna iliflkin gö-
rüflleri aras›nda bir iliflki var m›d›r? 

Yöntem
Evren ve Örneklem

Betimsel tarama modelinde gerçeklefltirilen bu araflt›rman›n evrenini Gaziantep ilinde bulunan devlet ve vak›f
üniversitesi ö¤rencileri oluflturmaktad›r. Örneklemin belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi ve amaç-
l› örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi birlikte kullan›lm›flt›r. Üniversitelerinde ilk senesinde bu-
lunan ö¤rencilerin, üniversite seçme nedenlerini ve üniversiteye bafllamadan önce üniversitelere yükledikleri rol-
ler ile üniversiteye bafllad›klar›nda bu rollere iliflkin karfl›laflt›klar› durumlar› daha iyi de¤erlendirebilecekleri dü-
flünülmüfl ve ölçüt olarak kabul edilmifltir. Araflt›rman›n örneklemi üniversitesinde ilk y›l› olan ö¤renciler aras›n-
dan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 804 üniversite ö¤rencisinden oluflmaktad›r. Araflt›rmaya
kat›lan ö¤rencilerin %51.1’i (n=411) devlet, %48.9’u (n=393) vak›f üniversitesinde ö¤renim görmektedir. Ö¤ren-
cilerin; %50,9’u (n=409) k›z, %49.1’i (n=395) erkektir. %32’si (n=257) E¤itim Fakültesi (E.F.), %34.3’ü (n=276)
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi (‹.‹.B.F.), %33.7’si (n=271) Mühendislik Fakültesi (M.F.) ö¤rencisidir. %35.4’ü
(n=285) birinci s›n›f, %64.6’s› (n=519) haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisidir. 

Veri Toplama Araçlar›, Verilerin Toplanmas› ve Analizi

Ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesinde kullan›lan ölçe¤in gelifltirilmesi
için toplam 112 ö¤renciye, ö¤renim gördükleri üniversiteyi seçme nedenlerinin neler oldu¤u sorulmufltur. Ö¤ren-
cilerin bu konudaki görüfllerini yazd›¤› yaz›l› formlar›n içerik analizi yap›lm›fl ve bu konudaki ilgili alan yaz›n›n da
taranmas›yla “Üniversite Seçme Nedenleri” ölçe¤inin deneme formu oluflturulmufltur. Ölçe¤in deneme formunun
pilot uygulamas›n›n ard›ndan geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Ölçe¤e ait Cronbach Alpha güvenirlik
katsay›s›, 918 olarak tespit edilmifltir. Ölçe¤in yap› geçerli¤ini test etmek amac›yla faktör analizine baflvurulmufl-
tur. KMO de¤erinin, 906 ve Bartlett testinin anlaml› bulunmas› veri setinin faktör analizine uygun oldu¤unu gös-
termifltir. Yap›lan faktör analizi sonucunda ölçek; akademik kaynaklar, d›flsal etki, destek/olanak ve sayg›nl›k/kali-
te olmak üzere dört faktör alt›nda toplanm›flt›r. Üniversite seçme nedenleri ölçe¤i likert tipi bir ölçek olup, ö¤ren-
cilerin üniversite tercihlerinde dikkate ald›klar› faktörlere verdikleri önem düzeylerini ölçmektedir. Araflt›rmada
üniversiteye yüklenen rollerin belirlenmesi için, Galbraith vd. (2009) taraf›ndan, üniversitelere yüklenen rollerin
belirlenmesi amac›yla gelifltirilen ölçek kullan›lm›flt›r. Ölçek ‹ngilizce’den Türkçe’ye çevrilmifl ve daha sonra
Türkçe’den ‹ngilizce’ye çevrilerek karfl›laflt›r›lm›fl ve çevirme çal›flmalar› tamamlanm›flt›r. Çevirme çal›flmalar› ta-
mamlanan “Üniversitelere Yüklenen Roller” ölçe¤in pilot uygulamas› yap›lm›fl ve Cronbach Alpha güvenirlik kat-
say›s›, 899 olarak tespit edilmifltir. Ölçe¤in yap› geçerli¤ini test etmek amac›yla faktör analizine baflvurulmufltur.
KMO de¤erinin, 901 ve Bartlett testinin anlaml› bulunmas› veri setinin faktör analizine uygun oldu¤unu göster-
mifltir. Yap›lan faktör analizi sonucunda ölçek; üniversitenin genel niteli¤ine yüklenen roller (üniversitenin bireye
ve topluma katk›lar› ve üniversite yaflam›nda/faaliyetlerinde etkili olan felsefeler/görüfller) ve üniversitenin hizmet
alan›na yüklenen roller (e¤itimsel hizmetler, ifl olanaklar›, özgür ortam sa¤lama, sosyal aktiviteler) faktörleri alt›n-
da toplanm›flt›r. Üniversitelere yüklenen roller ölçe¤i likert tipi bir ölçek olup, üniversitelere yüklenen rollerin
önem düzeyini ölçmektedir. Ö¤rencilerin üniversitelerinden memnuniyetlerini belirlemek için, “Üniversitelere
Yüklenen Roller” ölçe¤indeki ifadeler, karfl›lanma durumlar›n› ölçecek flekilde de¤ifltirilmifl ve bu rollerin karfl›-
lanma durumlar›, bu flekilde oluflturulan “Ö¤renim Görülen Üniversiteden Memnuniyet” ölçe¤i ile belirlenmifl-
tir. Ö¤renim görülen üniversiteden memnuniyet ölçe¤i de likert tipi bir ölçektir ve üniversitelere yüklenen rolle-
rin karfl›lanma düzeylerini ölçmektedir. Araflt›rmada toplanan verilerin analizi, SPSS 14 paket program› kullan›la-
rak T-testi, ANOVA, Mann Whitney U Testi, Spearman ve Pearson Korelasyon analizi ile yap›lm›flt›r. 
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Bulgular ve Yorum
Üniversite Ö¤rencilerinin Üniversite Seçme Nedenlerine ‹liflkin Bulgular
Ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde etkili olan faktörler aras›nda oldukça yüksek derecede önem verilenlere

bak›ld›¤›nda s›ras›yla en fazla önem de¤erinin; ö¤renim görmek istenilen bölümün olmas› (%46.8), mezuniyetten
sonra iyi ifl olanaklar›n›n bulunmas› (%37.4), üniversiteden al›nan diploman›n de¤eri (%35.3) ve üniversitenin aka-
demik sayg›nl›¤›na (%24.6) verildi¤i görülmektedir. Üniversite ö¤rencilerinin oldukça düflük derecede önem ver-
dikleri faktörlere bak›ld›¤›nda ise, arkadafllar›n etkisi, üniversitenin sa¤lad›¤› burslar, anne-baba d›fl›ndaki aile üye-
lerinin etkisi ve yar› zamanl› ifl olana¤› faktörlerinin oldukça düflük derecede önem verilen maddeler oldu¤u gö-
rülmektedir. 

Üniversite Ö¤rencilerinin Üniversitelerine Yükledikleri Rollere ‹liflkin Bulgular
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin üniversitelerine yükledikleri roller aras›nda en yüksek düzeyde kat›l›m gören-

ler s›ras›yla; ö¤rencilerin üniversite e¤itimlerini tamamland›ktan sonra alanlar›nda ifl bulabilmeleri (%77), üniver-
sitelerdeki e¤itimin, ö¤rencilerin akademik aç›dan çal›flmalar›n› sa¤layarak ö¤rencileri gelifltirmesi (%67), ö¤retim
elemanlar›n›n ö¤rencilerin yetenekli olduklar› alanlardaki potansiyellerine ulaflmalar› konusunda ö¤rencilere yar-
d›mc› olmas› (%66.7) ve üniversitelerin ö¤rencilere sosyal bir kampus yaflam› sunmas›d›r (%66.7). 

Üniversite Ö¤rencilerinin Üniversitelerinden Bekledikleri Rollerin Karfl›lanma 
Durumuna ‹liflkin Bulgular 
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin üniversitelerine yükledikleri rollerin karfl›land›¤› yönünde en yüksek düzeyde

kat›l›m görenler s›ras›yla; üniversite e¤itimi hakk›n›n herkese verildi¤i (%31.3), üniversiteleraras› ortak program-
lar ve uluslararas› de¤iflimler gibi programlar›n, üniversite e¤itimi için baflar›l› bir flekilde uyguland›¤› (%25.9),
üniversitenin insan haysiyetine sayg› duyulan bir toplumun oluflturulmas›nda ve süreklili¤inin sa¤lanmas›nda so-
rumluluk sahibi oldu¤u (%25.9) ve üniversitede ö¤rencilerin e¤itilmesinde esas sorumlulu¤un, ö¤rencilerde oldu-
¤udur (%18.9). Ö¤rencilerin üniversitelere yükledikleri roller ile bu rollerin karfl›lanma durumlar›na iliflkin belirt-
tikleri görüfller incelendi¤inde, ö¤rencilerin üniversitelerden beklentilerinin daha fazla oldu¤u görülmektedir. Ö¤-
rencilerin üniversitelere yüklenen roller ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamas› 57.43 iken bu rollerin karfl›lanma du-
rumunu ölçen ölçekten ald›klar› puan ortalamas› 44.80’dir. 

Üniversite Seçme Nedenleri, Üniversitelere Yüklenen Roller ve Üniversiteden Memnuniyet
Ölçeklerinden Al›nan Puanlar›n Kiflisel De¤iflkenlere Göre Farkl›l›klar›na ‹liflkin Bulgular 
Ö¤rencilerin üniversite seçme nedenlerinin, üniversitelerine yükledikleri rollerin ve üniversitelerinden mem-

nuniyetlerinin; cinsiyet, üniversite türü ve fakülte türü de¤iflkenlerine göre farkl›l›k gösterip göstermedi¤inin be-
lirlenmesi için öncelikle Levene Testi ile grup varyanslar›n›n eflit olup olmad›¤›na bak›larak, uygun parametrik ve
non-parametrik testler belirlenmifltir. Yap›lan testlerin sonucunda ö¤renci görüfllerinin hiçbir konuda cinsiyete
göre farkl›l›k göstermedi¤i tespit edilmifltir. De¤iflken türlerine göre farkl›l›k tespit edilen konular›n analizleri, afla-
¤›daki bölümlerde ayr› bafll›klar alt›nda sunulmaktad›r. 

Üniversite Türüne Göre Üniversite Seçme Nedenleri Ölçe¤inin 
Sayg›nl›k / Kalite Alt Boyutundan Al›nan Puanlara ‹liflkin Farkl›l›klar 

Üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenleri ölçe¤inin sayg›nl›k/kalite alt boyutundan ald›klar› puanlar
üniversite türüne göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir (U=72,446, p<.05). S›ra ortalamalar›na bak›ld›¤›nda; dev-
let üniversitesinde ö¤renim gören ö¤rencilerin üniversite tercihlerinde, üniversitelerin sayg›nl›k/kalite boyutunda-

Tablo 1: Üniversite türüne göre üniversite seçme nedenleri ölçe¤inin sayg›nl›k/kalite alt boyutundan al›nan puanlar›n
Mann-Whitney U-testi sonuçlar›.

Üniversite Türü N S›ra Ortalamas› S›ra Toplam› U p

Devlet Üniversitesi 411 422.73 173,743 72,446 ,011
Vak›f Üniversitesi 393 381.34 149,867
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ki özelliklerine vak›f üniversitesinde ö¤renim gören ö¤rencilerden daha fazla önem verdikleri anlafl›lmaktad›r
(Tablo 1). 

Üniversite Türüne Göre Üniversiteden Memnuniyet Ölçe¤inin Genel Nitelik 
Alt Boyutundan Al›nan Puanlara ‹liflkin Farkl›l›klar 

Üniversite ö¤rencilerinin üniversitelerinin genel niteliklerine iliflkin memnuniyet durumlar›, üniversite türü-
ne göre anlaml› bir farkl›l›k göstermektedir (U=73,074, p<.05). S›ra ortalamalar›na bak›ld›¤›nda; vak›f üniversite-
si ö¤rencilerinin üniversitelerinin genel niteli¤inden duyduklar› memnuniyetin, devlet üniversitesi ö¤rencilerinin
kendi üniversitelerinin genel niteli¤inden duyduklar› memnuniyetten daha fazla oldu¤u anlafl›lmaktad›r (Tablo 2).

Fakülte Türüne Göre Üniversite Ö¤rencilerinin Üniversiteden Memnuniyet 
Ölçe¤inden Ald›klar› Puanlara ‹liflkin Farkl›l›klar 

Analiz sonuçlar›na göre, üniversite ö¤rencilerinin ö¤renim gördükleri üniversitelerinden memnuniyetleri fakülte
türüne göre anlaml› farkl›l›k göstermektedir [F(2-801)= 8.30, p<.01] (Tablo 3). Gruplar aras›ndaki farklar›n hangi grup-
lar aras›nda oldu¤unu belirlemek amac›yla yap›lan Tukey testinin sonuçlar›na göre; ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakülte-
sinde ö¤renim gören ö¤renciler ile E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler aras›ndaki ortalama fark› 2.41’dir
ve anlaml›l›k düzeyi 0.05’in alt›ndad›r. ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler ile Mühendis-
lik Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler aras›ndaki ortalama fark› 3.49’dur ve anlaml›l›k düzeyi 0.05’in alt›ndad›r.
Bu sonuç ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤rencilerinin, E¤itim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerine
göre, üniversitelerinden daha çok memnun olduklar›n› göstermektedir. Üniversiteden memnuniyet ölçe¤inin alt öl-
çekleri olan; genel nitelik boyutu ve hizmet boyutundan al›nan puanlar aras›nda da fakülte türüne göre anlaml› farkl›-
l›klar tespit edilmifltir. Tespit edilen anlaml› farkl›l›klar üniversiteden memnuniyet ölçe¤indeki gibi; ‹.‹.B.F. ve E.F. ile
‹.‹.B.F ve M.F. aras›nda ve ‹.‹.B.F. ö¤rencilerinin memnuniyet düzeylerinin daha fazla oldu¤u yönündedir. 

Fakülte Türüne Göre Üniversite Ö¤rencilerinin Üniversite Seçme Nedenleri 
Ölçe¤inden Ald›klar› Puanlara ‹liflkin Farkl›l›klar 

Analiz sonuçlar›na göre, üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenleri fakülte türüne göre anlaml› fark-
l›l›k göstermektedir [F(2-801)= 8.27, p<.01] (Tablo 4). Gruplar aras›ndaki farklar›n hangi gruplar aras›nda oldu¤u-
nu belirlemek amac›yla yap›lan Tukey testinin sonuçlar›na göre; ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesinde ö¤renim
gören ö¤renciler ile E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler aras›ndaki ortalama fark› 7.09’dur ve anlaml›-
l›k düzeyi 0.05’in alt›ndad›r. Bu sonuç ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤rencilerinin, E¤itim Fakültesi ö¤ren-
cilerine göre üniversite tercihlerinde etkili olan faktörlerin önem düzeyinin daha fazla oldu¤unu göstermektedir.
Fakülte türüne göre, üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenleri ölçe¤inin akademik kaynaklar ve des-

Tablo 2: Üniversite türüne göre üniversiteden memnuniyet ölçe¤inin genel nitelik alt boyutundan al›nan puanlar›n
Mann-Whitney U-testi sonuçlar›.

Üniversite Türü N S›ra Ortalamas› S›ra Toplam› U p

Devlet Üniversitesi 411 383,80 157,740 73,074 ,019
Vak›f Üniversitesi 393 422,06 165,870

Tablo 3: Fakülte türüne göre üniversite ö¤rencilerinin üniversiteden memnuniyet ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ANO-
VA sonuçlar›.

Varyans›n Kareler  Kareler Anlaml› fark 
kayna¤› toplam› sd Ortalamas› F p (Tukey testine göre)

Gruplararas› 1744,565 2 872,282 8,301 ,000 ‹.‹.B.F.-E.F.;
Gruplariçi 84175,389 801 105,088 ‹.‹.B.F.–M.F.
Toplam 85919,954 803
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tek/olanak alt ölçeklerinde de, ‹.‹.B.F. ve E.F. ö¤rencileri aras›nda ‹.‹.B.F. ö¤rencilerinin üniversite tercihlerinde,
akademik kaynaklar ve üniversite olanaklar›na daha fazla önem verdi¤ini belirten farkl›l›klar tespit edilmifltir. 

Fakülte Türüne Göre Üniversite Ö¤rencilerinin Üniversite Seçme Nedenleri 
Ölçe¤inin Sayg›nl›k/Kalite Alt Boyutundan Ald›klar› Puanlara ‹liflkin Farkl›l›klar 

Analiz sonuçlar›na göre, üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenleri aras›nda yer alan üniversitenin
sayg›nl›¤›na ve kalitesine verdikleri önem, fakülte türüne göre anlaml› farkl›l›k göstermektedir [F(2-801)= 14.74,
p<.01] (Tablo 5). Gruplar aras›ndaki farklar›n hangi gruplar aras›nda oldu¤unu belirlemek amac›yla yap›lan Tu-
key testinin sonuçlar›na göre; ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler ile E¤itim Fakül-
tesinde ö¤renim gören ö¤renciler aras›ndaki ortalama fark› 2.22’dir ve anlaml›l›k düzeyi 0.05’in alt›ndad›r. Mü-
hendislik Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler ile E¤itim Fakültesinde ö¤renim gören ö¤renciler aras›ndaki or-
talama fark› 1.68’dir ve anlaml›l›k düzeyi 0.05’in alt›ndad›r. Bu sonuç ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤renci-
lerinin E¤itim Fakültesi ö¤rencilerine göre; Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerinin E¤itim Fakültesi ö¤rencilerine
göre üniversite tercihlerinde üniversitenin sayg›nl›¤›na ve kalitesine daha fazla önem verdiklerini göstermektedir. 

Üniversite Ö¤rencilerinin Üniversite Seçme Nedenleri, Üniversitelere Yükledikleri 
Roller ve Üniversiteden Memnuniyetleri Aras›ndaki ‹liflkilere ‹liflkin Bulgular 

Üniversite seçme nedenleri, üniversitelere yüklenen roller ve üniversiteden memnuniyet aras›ndaki iliflkilerin
incelenmesinde kullan›lacak testlerin belirlenmesi için, iliflki durumu incelenecek de¤iflkenlere ikili olarak Kolmo-
gorov-Smirnov testi uygulanm›fl ve çarp›kl›k ve bas›kl›k da¤›l›m›na bak›lm›flt›r. 

Üniversite Seçme Nedenleri ve Üniversitelere Yüklenen Roller Aras›ndaki ‹liflki

Tablo 6’da görüldü¤ü gibi, üniversite seçme nedenleri ve üniversitelere yüklenen roller aras›nda çok zay›f
(rho=0.107), pozitif yönlü ve anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r. Bu nedenle ö¤rencilerin üniversitelerine yükledik-

Tablo 6: Üniversite seçme nedenleri ve üniversitelere yüklenen roller aras›ndaki iliflkiyi ait Spearman korelasyon sonuçlar›.

Üniversitelere yüklenen roller Üniversite seçme nedenleri

Üniversitelere yüklenen roller rho 1 ,107
p ,002

Üniversite seçme nedenleri rho ,107
p ,002 1

Tablo 4: Fakülte türüne göre üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenleri ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ANO-
VA sonuçlar›.

Varyans›n Kareler  Kareler Anlaml› fark 
kayna¤› toplam› sd Ortalamas› F p (Tukey testine göre)

Gruplararas› 6697,144 2 3348,572 8,274 ,000 ‹.‹.B.F.-E.F.;
Gruplariçi 324156,1 801 404,689
Toplam 330853,3 803

Tablo 5: Fakülte türüne göre üniversite ö¤rencilerinin üniversite seçme nedenleri ölçe¤inin sayg›nl›k/kalite ült boyu-
tundan ald›klar› puanlar›n ANOVA sonuçlar›.

Varyans›n Kareler  Kareler Anlaml› fark 
kayna¤› toplam› sd Ortalamas› F p (Tukey testine göre)

Gruplararas› 705,564 2 352,782 14,743 ,000 ‹.‹.B.F.-E.F.;
Gruplariçi 19166,559 801 23,928 M.F.-E.F.
Toplam 19872,123 803
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leri rollerin önem düzeyi artt›kça, üniversite tercihinde kulland›klar› faktörlere verdikleri önem düzeyinin de art-
t›¤› söylenebilir. 

Üniversitelere Yüklenen Roller ve Üniversiteden Memnuniyet Aras›daki ‹liflki

Tablo 7’de görüldü¤ü gibi, üniversitelere yüklenen roller ve üniversiteden memnuniyet aras›nda çok zay›f
(rho=0.144), pozitif yönlü ve anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r. Buna göre üniversiteye yüklenen rollere verilen
önem düzeyi artt›kça, üniversiteden memnuniyet düzeyinin de artt›¤› söylenebilir. 

Üniversite Seçme Nedenleri ve Üniversiteden Memnuniyet Aras›ndaki ‹liflki

Tablo 8’de görüldü¤ü gibi, üniversite seçme nedenleri ve üniversiteden memnuniyet aras›nda zay›f (r=0.292),
pozitif yönlü ve anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r. Bu nedenle üniversite seçiminde dikkat edilen faktörlere verilen
önem düzeyi artt›kça, üniversiteden duyulan memnuniyet düzeyinin de artt›¤› söylenebilir. 

Tart›flma, Sonuç ve Öneriler
Araflt›rmada üniversite ö¤rencilerinin üniversite tercihlerinde en fazla önem verdikleri faktörler; ö¤renim gö-

rülmek istenen bölümün mevcudiyeti ve mezuniyetten sonra ifl bulma olanaklar› olarak tespit edilmifltir. Bu bul-
gu, ö¤rencilerin üniversite seçimlerinde idealist tutumun ve gelecek kayg›s›n›n oldukça etkili oldu¤unu göster-
mektedir. Araflt›rma bulgular›na paralel olarak; Simões ve Soares (2010) araflt›rmalar›nda, istihdam edilebilirlik ve
program mevcudiyeti faktörlerinin üniversite seçme nedenleri aras›nda bulundu¤unu belirlemifllerdir. Benzer fle-
kilde Harker, Slade ve Harker (2001), istenen program›n olmamas› ve zay›f sayg›nl›k faktörlerinin üniversite ter-
cihini etkileyen negatif faktörler oldu¤unu belirlemifllerdir. Üniversiteden al›nan diploman›n de¤eri ve akademik
sayg›nl›k faktörleri de, ö¤rencilerin oldukça yüksek düzeyde önem verdikleri konular aras›nda tespit edilmifltir.
Benzer flekilde Montilla (2005), üniversitenin akademik sayg›nl›¤›n›n, üniversiteden elde edilen diploma de¤eri-
nin ve ö¤rencinin ilgilendi¤i program›n mevcudiyetinin üniversite seçiminde en etkili olan faktörler aras›nda yer
ald›¤›n› belirlemifltir. Kyrgiou (2010), kurumun akademik sayg›nl›¤› ve ö¤renim görülmek istenen program›n üni-
versitede bulunma durumunun ö¤renim görülmek istenen yüksekö¤retim kurumunun seçiminde temel al›nan kri-
terler oldu¤unu tespit etmifltir. Araflt›rmada, ö¤rencilerin üniversite tercihlerinde kurumsal özellikler aras›nda yer
alan akademik sayg›nl›¤›n, ö¤renim görülmek istenen bölümün mevcudiyeti ve mezuniyetten sonra ifl bulma ola-
naklar›na göre daha az önemli görüldü¤ü belirlenmifltir. Bu bulguya paralel olarak; Kerr, Cote, Hay ve Cote-Lau-
rence (1998), fakülte programlar›n›n seçiminin üniversite seçiminde oldukça etkili oldu¤unu ve akademik sayg›n-
l›¤›n bu faktöre göre daha az etkili oldu¤unu tespit etmifllerdir. 

Tablo 7: Üniversitelere yüklenen roller ve üniversiteden memnuniyet aras›daki iliflkiye ait Spearman korelasyon sonuç-
lar›.

Üniversiteden memnuniyet Üniversiteye yüklenen roller

Üniversiteden memnuniyet rho 1 ,144
p ,000

Üniversitelere yüklenen roller rho ,144 1
p ,000

Tablo 8: Üniversite seçme nedenleri ve üniversiteden memnuniyet aras›ndaki iliflkiye ait Pearson korelasyon sonuçlar›.

Üniversiteden memnuniyet Üniversite seçme nedenleri

Üniversiteden memnuniyet r 1 ,292
p ,000

Üniversite seçme nedenleri r ,292 1
p ,000
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Araflt›rmada devlet ve vak›f üniversitesinde ö¤renim gören ö¤rencilerin üniversite tercihleri aras›ndaki farkl›-
l›klar; sayg›nl›k/kalite alt boyutunda gözlenmifltir. Bu bulguyu destekler yönde Lang (2009), ö¤rencilerin baflvur-
duklar› yüksekö¤retim kurumunun türüne göre, sayg›nl›¤a ve kaliteye verdikleri önemin de¤iflti¤ini tespit etmifl-
tir. Yine araflt›rmada tespit edilen devlet üniversitesi ö¤rencilerinin, akademik sayg›nl›¤a ve kaliteye daha fazla
önem verdikleri bulgusuna paralel olarak Fernandez (2010) araflt›rmas›nda, ö¤rencilerin özel üniversiteler yerine
devlet üniversitelerini tercih etmelerinin en önemli nedenleri aras›nda, e¤itim kalitesinin yer ald›¤›n› tespit etmifl-
tir. Ancak araflt›rman›n bu yöndeki bulgusunun aksine Pasternak (2005), özel ve devlet üniversitesi ö¤rencilerinin
üniversite tercihlerini inceledi¤i çal›flmas›nda; gerek özel gerekse devlet üniversitelerinde okuyan ö¤rencilerin ter-
cihlerinde, ilgi alanlar›n›n öncelikli olarak etkili oldu¤unu ancak kurum sayg›nl›¤›n›n, özel üniversite ö¤rencileri-
nin tercihlerinde en fazla etkili olan faktörler aras›nda yer ald›¤›n› tespit etmifltir. 

Araflt›rmada üniversitelere yüklenen roller aras›nda, üniversite e¤itiminin mezuniyetten sonra ifl bulmay› sa¤-
lamas›na oldukça yüksek düzeyde önem verildi¤i tespit edilmifltir. Araflt›rmaya kat›lan ö¤renciler, bu rol alan›n›n
ayn› zamanda üniversite tercihlerinde oldukça yüksek düzeyde etkili oldu¤unu belirtmifllerdir. Bu bulgular üniver-
site ö¤rencilerinin, üniversite e¤itimini ve üniversitelerini öncelikle ifl bulma olanaklar›na dayal› olarak de¤erlen-
dirdiklerini göstermektedir. Ayn› zamanda bu bulgular, ö¤rencilerin üniversite tercihlerini üniversitelerine yükle-
dikleri rolleri dikkate alarak yapt›klar›n› gösterebilir. Araflt›rman›n bir di¤er bulgusu olan, üniversite seçme neden-
leri ve üniversitelere yüklenen roller aras›ndaki iliflkinin varl›¤› da bu yorumu desteklemektedir. ‹fl olanaklar› sa¤-
lama rolüne verilen yüksek düzeyde önem ile ilgili araflt›rma bulgusuna paralel olarak Braddock II, Lv ve Dawkins
(2008) de araflt›rmalar›nda, ifle yerlefltirme faktörünün çok önemli olarak de¤erlendirildi¤ini tespit etmifllerdir.
Araflt›rmam›z›n bulgular›, ö¤rencilerin üniversite e¤itiminin kendilerine ifl olanaklar› sa¤lamas› yönünde yüksek
düzeyde bir beklentiye sahip olduklar›n›, ancak bu beklentilerinin ayn› düzeyde karfl›lanmad›¤›n› göstermektedir.
Benzer flekilde Sakarya (2006) ise araflt›rmas›nda, üniversitede al›nan e¤itimin ifl sonras› yaflama haz›rlamas› yö-
nündeki beklentilerin karfl›lanma durumunun, ö¤renciler taraf›ndan yetersiz olarak de¤erlendirildi¤ini tespit et-
mifltir. 

Araflt›rman›n sonuçlar› genel olarak de¤erlendirildi¤inde, ö¤rencilerin üniversitelere yükledikleri rollerin, üni-
versite seçim kriterleri üzerinde ve üniversitelerinden memnuniyetleri üzerinde önemli bir etkisi oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Bu nedenle ö¤rencilerin üniversitelerin rolleri hakk›nda do¤ru beklentilere ve düflüncelere sahip olma-
lar›n› sa¤lamak büyük önem tafl›maktad›r. Ö¤rencilerin do¤ru rol beklentileri gelifltirmeleri, hem e¤itim yaflamla-
r›n› do¤ru yönlendirmelerini hem de üniversite yaflamlar›nda elde edecekleri akademik ve sosyal memnuniyetin
art›fl›n› sa¤layabilir. Bunun için, üniversitelerin sahip olduklar› olanaklar, önem verdikleri çal›flma alanlar› ve ile-
riye yönelik planlar› hakk›nda etkili tan›t›m faaliyetlerinde bulunmas› önerilmektedir. Özellikle devlet üniversite-
lerinin de, ö¤rencilerin do¤ru ve yeterli bilgilere sahip olmalar›n› sa¤lama yönünde çal›flmalar yapmas› faydal› ola-
bilir. Ayr›ca ö¤rencilerin üniversite seçme nedenleri, üniversitelerine yükledikleri roller ve üniversitelerinden
memnuniyetleri konusunda yap›lacak ilerideki çal›flmalar›n, ö¤rencilerin bireysel özelliklerini (sosyo-ekonomik
durum, ortaö¤retim baflar›s›, kültürel de¤erleri gibi) dikkate alarak yap›lmas› önerilmektedir. 
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Özet

Amaç: Hemflirelik e¤itiminin amac› hemflireli¤in amac› ve hemflirelerin rolleri do¤rultusunda hemflirelere/hem-
flire adaylar›na bilgi, beceri ve de¤er kazand›rmakt›r. Bu kazan›mlarda eksik olan›n görülmesi sorunun giderilmesin-
de önemlidir. Bu çal›flma hemflirelik son s›n›f ö¤rencilerinin hemflirelik e¤itiminde gözlemledikleri eksiklikleri belir-
lemek amac› ile tan›mlay›c› olarak yap›ld›. Gereç Yöntem: Çal›flma Sakarya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu son ö¤-
rencileri ile 2010-2011 Güz Yar›y›l› sonun da gerçeklefltirildi. Çal›flma gönüllü ö¤renciler ile yap›ld›. Araflt›rma veri-
leri ö¤rencilere gerekli aç›klama yap›ld›ktan sonra da¤›t›lan anket formu ile topland›. Çal›flmayla ilgili olarak ö¤ren-
cilere ”Size göre hemflirelik e¤itiminde gözlenen eksikler nelerdir?” sorusu soruldu ve ö¤renciler bu soruyu cevapla-
d›. Elde edilen veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan s›n›fland›r›ld› ve yüzdelik olarak de¤erlendirildi. Bulgular: Çal›flma-
ya kat›lan 45 ö¤rencinin %80’inin (n=36) k›z, %20’sinin (n=9) erkek ve yafl ortalamas›n›n 22.07 oldu¤u belirlendi.
Ö¤rencilere göre hemflirelik e¤itiminde s›kl›kla gözledikleri eksikliklerin; ö¤rencilerin yeterli uygulama yapamama-
lar› (%35.5), ö¤rencilere de¤er verilmemesi ve önemsenmemesi (%28.8), araç-gereç eksikli¤i (%24.4), uygulama
alanlar›n›n yetersizli¤i (%20.0), e¤itimin uygulamadan çok teorik olarak verilmesi (%17.0), e¤itimin kaliteli olmama-
s› (%17.0), ö¤retim elemanlar›n›n yeterli donan›mda olmamas› (%17.0), ö¤retim elemanlar›n›n ilgisizli¤i (%17.0),
derslerin yetersiz materyallerle ifllenmesi, gerekli özenin verilmemesi (derslerin slâytlarla s›n›rl› kalmas›) (%17.0),
teorik bilgi ile uygulamada yap›lan›n uyumlu olmamas› (%16.0) oldu¤u saptand›. Sonuç: Hemflirelik okullar›nda sü-
rekli e¤itim ve müfredat gelifltirmek için e¤itim-ö¤retimin içeri¤inin, yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve yenilen-
me sürecini oluflturan ulusal standartlar› belirlemek gerekti¤i kan›s›nday›z. 

Anahtar kelimeler: Eksiklikler, hemflirelik e¤itimi, ö¤renci hemflireler.

Girifl
Bireyi bilgili k›lman›n amac› hedeflere ulaflt›racak eylemlerde yeterli k›lmakt›r. Bu yeterlilik bireyin biliflsel, psi-

komotor ve duyuflsal ö¤renim alanlar›nda olmal›d›r (Altun 2008). Hemflireli¤in amac› ve hemflirelerin rolleri do¤rul-
tusunda bilgili, becerikli ve davran›fll› hemflirelerin yetifltirilmesi hemflirelik e¤itimi ve hizmetlerinde yaflanan/ yafla-
nabilecek sorunlar›n azalt›lmas›na veya yok edilmesine katk› sa¤layacakt›r (THD 2011). 

Hemflireli¤in amac›, yaflam dizgesi boyunca her ortamda birey, aile ve toplumun sa¤l›¤›n› daha iyi gelifltirmek,
hastal›klar› önlemek, hastalara daha iyi bak›m vermek, ›zd›rab› dindirmektir. Savunuculuk, güvenli bir çevre gelifltir-
mek, araflt›rma yapmak, sa¤l›k politikalar›n›n oluflumuna katk›da bulunmak, hasta ve sa¤l›k sistemini yönetmek ve
e¤itim yapmak Uluslararas› Hemflireler Birli¤i’nin hemflireler için belirledi¤i rollerdir (The ICN Definition of Nur-
sing 2011). Hemflireli¤in amac› ve hemflirelerden beklenen davran›fl biçimlerini ifade eden roller konusunda mevcut
bilgi, beceri ve de¤erleri ö¤retmek, geçerli k›lmak, yenilemek, gelifltirmek, genellemek ve mükemmellefltirmek de
hemflirelik e¤itiminin amac›d›r (Altun 2008; Altun 2010). 

Ö¤renci Hemflirelere Göre Hemflirelik E¤itiminde
Gözlenen Eksiklikler
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Hemflire e¤itimciler hemflirelik e¤itimini kaliteli bir biçimde yönetebilecek yeterlilikte olmal›d›rlar. Nitelikli e¤i-
timciler olmak, kaliteli e¤itim için temeldir. Ayr›ca hemflirelik e¤itimini verecek hemflirelik ö¤retim elemanlar›n›n ni-
teli¤in yan› s›ra nicelik olarak yeterli olmalar› hemflirelik e¤itiminin baflar›ya ulaflmas›n›n bir göstergesidir (Altun
2008; Altun 2010). Hemflirelik e¤itimi verenlerin ve alanlar›n iyiyi ve do¤ruyu bilmeleri, yapmalar› ve davranmalar›
konusunda genel bir anlaflmaya varmak önemlidir. Ayr›ca e¤itim sürecinde hemflirelik içeri¤i ve amac›nda daha iyi
düflünmek ve konuflmak, uygulama da daha iyi ifllev yapmak ve/veya erdemli insanlar olmak için gerekenleri belirle-
memiz de önemlidir. Bunun için de hemflirelerin e¤itiminde eksikliklerin belirlenmesi ve giderilmesi gereklidir. 

Amaç
Bu çal›flma, hemflirelik son s›n›f ö¤rencilerinin hemflirelik e¤itiminde gördükleri eksiklikleri onlar›n bak›fl aç›s› ile

de¤erlendirmek ve konu ile iliflkili önerilerde bulunmak amac›yla yap›lm›fl tan›mlay›c› bir çal›flmad›r. 

Gereç ve Yöntem
Çal›flma Sakarya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu son ö¤rencileri ile 2010-2011 Güz Yar›y›l› sonunda gerçeklefl-

tirildi. Çal›flma gönüllü ö¤renciler ile yap›ld›. Araflt›rma verileri ö¤rencilere gerekli aç›klama yap›ld›ktan sonra da¤›-
t›lan anket formu ile topland›. Çal›flmayla ilgili olarak ö¤rencilere ”Size göre hemflirelik e¤itiminde gözlenen eksik-
ler nelerdir?” sorusu soruldu ve ö¤renciler bu soruyu cevaplad›. Elde edilen veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan s›n›flan-
d›r›ld› ve yüzdelik olarak de¤erlendirildi.

Bulgular ve Tart›flma
Hemflirelik e¤itiminde gözlenen eksikleri belirleme çal›flmas›na kat›lan ö¤rencilerin %80’inin (n=36) k›z, %20’si-

nin (n=9) erkek ve yafl ortalamas›n›n 22.07 oldu¤u belirlendi. ‹yi ve do¤ru fleyler yapma konusunda görülen uyuflmaz-
l›klar›n kökeni insan›n nitelikleri ile de ilgilidir. ‹nsan beklentileri olan bir varl›kt›r. ‹nsan›n beklentileri, elde ettikle-
riyle uyum gösterince mutlu olur. ‹nsan beklentilerine ve beklentilerine uygunlu¤unu ifade eden kaliteye (uygun
ürün ya da hizmete) ulaflamay›nca mutsuz olur (Altun 2008). Çal›flmaya kat›lan 45 ö¤rencinin %20’si uygulama alan-
lar›n›n yetersizli¤ini ve %35.5’i yeterli uygulama yapamamalar›n› sorun olarak bildirdi. Bu veri Özcan ve Yi¤it (2000)
taraf›ndan yap›lan çal›flman›n sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir. Keser ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda (2008) da
ö¤rencilerin %10.5’i uygulama alanlar›nda “ö¤renci say›s›na oranla vaka say›s›n›n yeterli olmad›¤›n›” belirtmifllerdir.
Ayn› çal›flmada ö¤rencilerin %13.8’i uygulama alanlar›n›n gereksinimlerine cevap vermedi¤ini bildirmifltir. Ayd›n ve
Argun (2010)’un çal›flmalar›nda Sa¤l›k yüksekokulu hemflirelik bölümü ö¤rencilerine “Okulunuzda ald›¤›n›z tüm uy-
gulamal› derslerle ilgili kliniklere ç›kma flans›n›z oldu mu?” sorusu sorulmufl ve %74.47 oran›nda hay›r yan›t› al›n-
m›flt›r. Ayn› çal›flmada ö¤rencilerin %43.97’sinin hastaya müdahale etme imkân› bulamad›klar›n› bildirdikleri görül-
müfltür.

Çal›flmada ö¤rencilerinin %28.8’i ö¤rencilere de¤er verilmemesi ve ö¤rencilerin önemsenmemesini hemflirelik
e¤itiminde bulunan eksikliklerden biri olarak bildirmektedir. Khorshid ve arkadafllar› (2007) çal›flmas›nda ö¤rencile-
rin ö¤retim elemanlar›ndan anlay›fl ve hoflgörü bekledi¤i, kendilerine sayg› gösterilmesini, ilkokul ö¤rencisi gibi dav-
ran›lmamas›n›, hatalar›n›n olumlu karfl›lanmas›n› ve kendilerine güven duyulmas›n› istedi¤ini ve ö¤retim elemanla-
r›yla iliflkilerinin yetersiz oldu¤unu ve en iyi iliflkinin klinik alanda kuruldu¤unu belirtmifltir. 

Di¤er bir eksiklik olarak ö¤rencilerinin %24.4’ü hemflirelik e¤itiminde araç-gereç eksikli¤ini belirtmifltir. Bölük-
bafl’›n (2006) çal›flmas›nda ö¤rencilerin %39.5’inin ders araç-gereç yeterlili¤ini “kötü” olarak de¤erlendirdi¤i saptan-
m›flt›r. Bal›m ve arkadafllar›n›n (2006) yapt›¤› çal›flmada ö¤rencilerin %56’s› uygulama alanlar›nda araç-gereç eksik-
li¤i yaflad›klar›n› belirtmifllerdir. 

Çal›flmaya kat›lan ö¤renciler %17 oran›nda uygulamadan çok teoriye a¤›rl›k verilmesi, ö¤retim elemanlar›n›n il-
gisizli¤i ve ö¤retim elemanlar›n›n yeterli donan›mda olmamas›n› sorun olarak bildirmektedir. Kuzu ve arkadafllar›
(2003) taraf›ndan sa¤l›k yüksekokullar›n›n durumunun incelendi¤i çal›flmada, okullar›n % 85.5’inde ö¤retim elema-
n› niteli¤inin yetersiz oldu¤u belirtilmifltir. Bölükbafl’›n çal›flmas›nda (2006) ö¤rencilerin %48.2’sinin ö¤retim ele-
manlar›n›n bilimsel yeterlili¤ini “iyi”, %34.5’nin “orta”, %7.2’sinin “kötü” olarak de¤erlendirdi¤i bildirilmifltir. Ay-
d›n ve Argun’un (2010) çal›flmas›nda hemflirelik ö¤rencilerine sorulan “Uygulama alanlar›nda hocalar›n›z bak›m ve
tedavi konusunda size rol model oluyorlar m›?”sorusuna %41.85 oran›nda hay›r yan›t› vermifllerdir. 

Çal›flmaya kat›lan ö¤rencilerin %17’si derslerin yetersiz materyalle ifllenmesini hemflirelik e¤itiminde yer alan ek-
siklikler içinde belirtmifltir. Çelikkalp ve arkadafllar›n›n (2010) sa¤l›k yüksekokul hemflirelik bölümü ö¤rencileri ile
yapt›klar› çal›flmada ö¤rencilerin %33.7’sinin kullan›lan ders materyallerini yeterli buldu¤u, %4.1’inin ise uygulama-
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l› derslerdeki araç-gereçlerin yeterli buldu¤u tespit edilmifltir. Khorshid ve arkadafllar›n›n (2007) çal›flmas›nda ö¤ren-
cilerin ders materyalini yetersiz olarak nitelendirdi¤ini bildirilmektedir. 

Çal›flmaya kat›lan ö¤renciler, teorik bilgi ve uygulamada yap›lan›n uyumlu olmamas›n› %17 oran ile ifade etmifl-
lerdir. Sa¤l›k yüksekokullar›nda yap›lan di¤er çal›flmalarda da benzer sorunlar›n dile getirildi¤i ifade edilmektedir. Bek-
tafl’›n (2004) çal›flmas›nda; ö¤rencilerin yaflad›¤› en önemli sorunun, teorik ve uygulama program›n›n paralel olmama-
s› ile belirtilmektedir. Khorshid ve arkadafllar›n›n (2007) çal›flmas›nda, ö¤rencilerin %56.7’si klinik ortamda uygula-
d›klar› bak›m giriflimlerini dershanede / laboratuarda ö¤rendikleri fleklinde gerçeklefltiremediklerini belirtmifllerdir. 

Sonuç ve Öneriler
Araflt›rma sonucunda ö¤rencilere göre hemflirelik e¤itiminde s›kl›kla gözlenen eksiklikler belirlenmifltir. Bu ek-

siklikler konu ile ilgili yap›lan çal›flmalarla benzerlik gösterirken hemflireli¤in amac› ve hemflirelerin rolleri ile ilgili
beklenen eksiklerinin belirlenmesi beklentimiz ile benzerlik göstermemektedir. Bu uyuflmazl›k ciddi bir sorun olarak
alg›lanmal›d›r. Bu sorun bireysel çabadan ziyade çok kapsaml› ulusal politikalar ve kurumsal olarak düzenlenmelidir.
Aksi takdirde hem hemflire e¤itimciler hem de hemflire ö¤renciler bu sorunlarla bafla ç›kamazlar ve stresli bir yafla-
m›n ve yaflam›n getirdi¤i korku ile farkl› bak›fl aç›lar› ile olaylar› analiz edemezler. Bu nedenle hemflirelik e¤itimi ve-
renler bu sorunlar ve onlar›n sebeplerine çözüm bulamad›klar› için yo¤un stres yaflarlar. Bu yo¤un stres hemflire e¤i-
timcilerin ö¤renci e¤itimlerinde yetersizliklere neden olur. Bu sorunlar çözümlenmedikçe toplumun hemflirelik hiz-
metlerine iliflkin güvenli¤i tehlikeye girer. 

Hemflireler evrensel olarak düflünmeli ve yerel olarak uygulama yapmal›d›rlar. Hemflirelik e¤itiminde, evrensel
amaçlar ile örtüflen ideal, inanç, ilke, davran›fl, kural, rehber ve standartlar›m›z› belirlememiz, gelifltirmemiz ve uygu-
lamam›z gerekmektedir. Bu nedenle hemflirelik e¤itimi sunanlarda hizmet sunarken iyi ve do¤ru olarak; ne yapma-
lar› ve nas›l davranmalar› gerekti¤ini yenilefltirerek tan›mlamal› ve hemflireler için iyi ve do¤ru e¤itimi evrensellefltir-
melidirler. Hemflirelik e¤itimi sunanlar ve alanlar›n iyi ve do¤ru davranmak ad›na neleri yapmalar› ve nelerden ka-
ç›nmalar› gerekti¤ini bilmeleri ve yapmalar› e¤itimin iyi ve do¤ru olmas›n› sa¤layacakt›r.

Hemflireler okullar›nda sürekli e¤itim ve müfredat gelifltirmek için e¤itim-ö¤retimin içeri¤inin, yöntemlerin göz-
den geçirilmesi ve yenilenme sürecini oluflturan ulusal standartlar› belirlemek gerekti¤i kan›s›nday›z.
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Özet

Bu çal›flman›n temel amac› üniversite ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerinin belirlenmesi ve çeflitli
de¤iflkenlerle (fakülte ve ö¤renim dili) iliflkisinin ortaya konmas›d›r. Araflt›rma tarama modelinde betimsel bir
çal›flmad›r. Çal›flma grubunu Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nin farkl› fakültelerinin lisans pro-
gramlar›na devam eden; 1. ve 4. s›n›flar›nda ö¤renim gören 1545 ö¤renci oluflturmufltur. Araflt›rman›n verileri
“Yaflam Boyu Ö¤renme E¤ilimleri Ölçe¤i’nden elde edilmifltir. Verilerin çözümlenmesinde araflt›rma problem-
lerinin özelliklerine göre betimsel istatistikler (aritmetik ortalama, standart sapma), t testi, tek yönlü varyans anal-
izi (ANOVA) ve Scheffe testi, istatistikleri kullan›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme
ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ölçek orta puan›ndan düflük oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r. Üniversite ö¤rencilerinin
ölçek puanlar› fakültelere göre farkl›l›k göstermektedir. En yüksek puan ortalamas›na sahip fakülte güzel sanatlar,
en düflük fakülte ise iktisadi idari bilimler fakülteleri olarak bulunmufltur. Üniversite ö¤rencilerinin ölçek puanlar›
ö¤renim gördükleri dile göre farkl›l›k göstermektedir. Buna göre ö¤renim dili Türkçe olan ö¤rencilerin puan orta-
lamalar› di¤er dillerden daha yüksek bulunmufltur.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim,  yaflam boyu ö¤renme, yaflam boyu ö¤renme e¤ilimleri ölçe¤i.

Girifl
Günümüzde yaflam boyu ö¤renme, e¤itim politikalar›n›n yönlendiricisi ça¤dafl bir olgu olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r. Yaflam boyu ö¤renme; bilgiyi, beceriyi ve yeterlikleri ilerletme amac›yla kiflisel, sivil, sosyal ve ifl ile
ilgili perspektiflerden yaflam boyunca yürütülen tüm ö¤renme faaliyetlerini tan›mlayan bir olgudur (Avrupa
Komisyonu, 2006). Yaflam boyu ö¤renme etkinliklerinin çeflidi ve kapsam› da s›n›rland›r›lamamaktad›r. Bir anlam-
da toplumun her bireyinin ilgi ve ihtiyaçlar›na dönük, her yerde gerçeklefltirilen bir e¤itim etkinli¤idir. Bu etkin-
likler bireyin sadece bilgi ve beceri kazanmas›n› amaçlamamakta; ayn› zamanda onlar› topluma kazand›rma ve
toplumsal dönüflümün parças› haline getirme ifllevini de görmektedir. Yaflam boyu ö¤renmenin amaçlar›ndan
birisi ö¤renme kültürü oluflturmak, di¤eri sosyal ve ekonomik yenilenmeyi gerçeklefltirmektir” (Jarvis, 2009:12)
Bireylerin, ailelerin, kad›nlar›n, çocuklar›n, yafll›lar›n ve her türlü sivil toplum örgütlerinin kendilerini gelifltirme
ve yenilemelerine imkân sa¤layacak öneriler "yaflam boyu ö¤renme" kapsam›nda irdelenmektedir (DPT, Özel
‹htisas Komisyon Raporu, 2001:3) Son y›llarda önem kazanan yaflam boyu ö¤renme yaklafl›m› giderek bu anlay›fla
sahip olan ya da olmayan e¤itim kurumlar›n›n niteli¤ini de belirlemektedir. Özellikle yüksekö¤retim ve sonras›nda
bireylerin h›zla de¤iflen bilgi ve beceri ihtiyaçlar›na iliflkin ö¤renme uygun yöntemleri gelifltirmeleri ö¤renmeyi
ö¤renme becerileri yani yaflam boyu ö¤renme becerileri ile iliflkilidir. Üniversitelerin ö¤rencilere yaflam boyu
ö¤renme becerilerini etkin biçimde kazand›rabilmesi hem araflt›rma faaliyetlerine hem de genel kültür e¤itimine
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verilen önemle de iliflkilidir. Üniversite bir mesle¤e ait bilgi, beceri ve yeterlikleri kazand›r›rken ayn› zamanda
yaflam boyu ö¤renme becerilerine ait örtük program uygulamal›d›r. Örtük program›n uygulanmas›nda en önemli
yol, ders de¤erlendirmelerinde ö¤rencilerin “bilgi yorumlama, elefltirel düflünme, bilgiyi baflka forma çevirme,
probleme uyarlama” gibi becerileri ifle koflmalar›n› sa¤lamakt›r. Çünkü sadece bilgi y›¤›nlar›n› ezberleyerek bir
meslek sahibi olmak ifl baflar›s› için yeterli de¤ildir. “Birçok kariyerin baflar› ve doyumunu tahmin etmede
akademik notlar yetersiz kalmaktad›r” (Knapper ve Cropley, 2000, s. 85). Boulton ve di¤erleri (1996) yaflam boyu
ö¤renmenin gerçekleflmesi için üniversite programlar›n›n ö¤rencilerin kendi ö¤renmelerini kontrol edebilecek-
leri, okuma, özetleme, sunum yapma ve tart›flmay› içeren, ö¤renmek için neye ve neden ihtiyaçlar› oldu¤una karar
verebilecekleri ve sonra kendi kendilerine literatürü araflt›rma sorumlulu¤unu alabilecekleri etkinliklerle düzen-
lenmesi gerekti¤ini belirtir (Harpe ve Radloff, 2000). Asl›nda, “yaflamboyu ö¤renme” teriminin alt›nda yatan
temel düflünce, bir insan›n yaflam› boyunca önceden tasarlanm›fl ve odaklan›lm›fl ö¤renmenin bulundu¤u ve bulun-
mas› gerekti¤idir. Bu yüzden, afla¤›da belirtilenler üniversite e¤itimi için çok önemli bulunmaktad›r (Knapper,
Cropley, 2000, s. 43):

• ö¤renci-merkezli ö¤renme;
• ö¤rencileri hem normal e¤itim süresince hem de mezuniyetlerinden çok sonra, kendileri için ö¤renmeleri-

ni sa¤layacak davran›fl ve becerilerle donatacak bir ö¤renmeye odaklan›lmas›;
• Ö¤renmenin, üniversitenin akademik olan ya da olmayan birçok ortam›nda ve hatta toplumda, iflyerinde ve

ailede gerçekleflti¤ini kabul etmek .
Appleby (2001) yüksekö¤retimde lisans e¤itiminde alan ö¤retiminin yan› s›ra yaflam boyu ö¤renme beceri-

lerinin de ö¤renilebilece¤ini belirtmifltir. Bu amaçla ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme becerilerini etkin biçimde
gerçeklefltirebilecekleri ve tutum oluflturabilecekleri örtük programlar›n haz›rlanmas› gerekti¤i vurgulam›flt›r.
Yaflam boyu ö¤renme bir anlamda üniversitelerin sistem içerisindeki yeni ifllevini de tamamlamaktad›r. Çünkü tek
bir üniversiteden al›nan diploma ya da bir ülkenin e¤itim sisteminin ç›kt›s› olmak yerine daha çok disiplinle iç içe
geçen bir ö¤renme süreci, bilginin rekabetinden do¤an ülkeleraras› ve üniversiteler aras› iflbirli¤inin önem
kazand›¤› bir sistemde olmas› gereken bir özellik olarak yaflam boyu ö¤renme kavram› önem kazanmaktad›r. Özel-
likle yüksekö¤retimde yaflam boyu ö¤renmeyi amaçlayan, bireysel ve toplumsal geliflime yönelik kullan›labilecek
uzaktan e¤itim, aç›kö¤retim, ifl yerinde e¤itim, gibi yöntemler kullan›labilmektedir. Yüksekö¤retimdeki niteliksel
ve niceliksel s›n›rl›l›klar üniversiteye giriflte, ö¤renimin devam ettirilmesinde bir tak›m sorunlar oluflturmaktad›r.
Bu s›n›rl›l›klar yaflam boyu ö¤renme yaklafl›m›n›n benimsenmesi ile bir miktar afl›labilir. Yaflam boyu ö¤renme
kavram› e¤itsel, sosyal ve ekonomik alanlarda tart›fl›lmaktad›r. Bu tart›flmalar genellikle yaflam boyu ö¤renme
kavram›n›n tan›m›ndan bafllamakta daha sonra bireysel ve toplumsal faydalar› aç›s›ndan irdelenmektedir. Ülkem-
izde de son y›llarda yaflam boyu ö¤renme konusu ile ilgili araflt›rmalar yap›lmaktad›r. Ancak bu çal›flmalar genel-
likle yaflam boyu ö¤renme konusunun Avrupa Birli¤i ile bütünleflme çal›flmalar› kapsam›nda sosyal ve ekonomik
boyutlar›n› ele almaktad›r. 

Araflt›rman›n önemi

Araflt›rman›n en önemli amac› yaflam boyu ö¤renme ile ilgili ülkemizde varolan durumu tespit edebilmektir.
Üniversite ö¤rencilerinin günümüzde varolan ö¤renme profilinin ortaya ç›kar›lmas›nda yaflam boyu ö¤renmeye
iliflkin e¤ilimlerinin belirlenmesinin faydal› olaca¤› düflünülmektedir. Çünkü üniversite ö¤rencilerinin ilgi, tutum,
yetenek ve beklentilerinin saptanmas› ile sa¤l›kl› bir ihtiyaç analizi yap›labilir ve programlar›n iyilefltirilmesinde
kullan›labilir. Üniversite e¤itimi do¤as› gere¤i bireysel tercihlerin önem tafl›d›¤›, kendi kendine ö¤renme ve
araflt›rma yapma gibi ö¤renen özelliklerinin oldu¤u bir süreçtir. Bu süreç nitelikli bir e¤itimle üniversite sonras›
yaflam da devaml›l›k gösterecektir. Bir anlamda ö¤renme ve araflt›rma iste¤i mesle¤i ne olursa olsun bireylerin
kiflisel özelliklerinden biri olacakt›r. 

Yöntem
Bu araflt›rmada mevcut durumun ne oldu¤unu ortaya koymay› sa¤layan betimsel yöntem kullan›lm›flt›r.

Betimsel (tarama) yöntemi, geçmiflte ya da halen var olan bir durumu var oldu¤u flekilde betimlemeyi amaçlayan
araflt›rma yaklafl›m›d›r. Bu amaçla afla¤›daki problemlere yan›t aranm›flt›r.

1. Üniversitelerin lisans programlar›na devam eden ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimleri ne
düzeydedir?
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2. Üniversitelerin lisans programlar›na devam eden ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeyleri
ö¤renim gördükleri fakültelere 

3. Üniversitelerin lisans programlar›na devam eden ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeyleri
ö¤renim diline göre anlaml› farkl›l›k göstermekte midir?” 

Çal›flma Grubu

Araflt›rman›n yürütüldü¤ü çal›flma grubu yönetsel, akademik ve fiziki bak›m›ndan farkl› özelliklere sahip
Marmara ve Yeditepe üniversitelerinin fen edebiyat, e¤itim, mühendislik, t›p, eczac›l›k, iktisadi ve idari bilimler,
güzel sanatlar ve hukuk fakültelerinin lisans programlar›na devam eden birinci ve dördüncü s›n›f ö¤rencilerinden
(N=1,545) oluflmaktad›r. 

Veri Toplama Arac›

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak Diker Coflkun (2009) taraf›ndan gelifltirilen “Yaflam Boyu Ö¤renme
E¤ilimlerini Belirleme Ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Ölçe¤in 74 maddelik ön deneme formu 642 üniversite ö¤rencisi
üzerinde uygulanm›fl ve elde edilen veriler üzerinde yap› geçerli¤ini belirleyebilmek amac›yla aç›klay›c› faktör
analizi yap›lm›flt›r. Faktör yükü .20 ve üstü olan 34 madde için güvenirlik çal›flmas› yap›lm›flt›r. Buna göre mad-
delerin t de¤eri sonuçlar›na göre manidar olmayanlar ölçekten ç›kart›lm›fl ve her bir maddenin toplam korelasy-
onlar› hesaplanm›flt›r. Nihai ölçe¤i oluflturan 27 maddelik ölçe¤in Cronbach Alpha iç tutarl›l›k katsay›s› .89 olarak
bulunmufltur. Bu çal›flmada uygunluk geçerli¤i için Merakl›l›k ‹ndeksi kullan›lm›fl ve bu ölçe¤in yaflam boyu
ö¤renme e¤ilimleri ölçe¤inin merak yoksunlu¤u alt boyutu ile iliflkisini gösteren Pearson korelasyon katsay›s› .76
bulunmufltur. Ölçe¤in Cronbach alfa iç tutarl›k katsay›s› .93 olarak bulunmufltur. Yap›lan analizler sonucunda, 27
sorudan ve dört alt boyuttan (motivasyon, sebat, ö¤renmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunlu¤u) oluflan
nihai ölçe¤e ulafl›lm›flt›r. Tüm analizlerin sonuçlar›, ölçe¤in yaflam boyu ö¤renme e¤ilimini belirlemede geçerli ve
güvenilir bir ölçek oldu¤unu göstermektedir. 

Bulgular
Birinci Alt Probleme ‹liflkin Bulgular 

Araflt›rman›n birinci alt problemi “Üniversitelerin lisans programlar›na devam eden ö¤rencilerin yaflam boyu
ö¤renme e¤ilimleri ne düzeydedir?” sorusuna iliflkin sonuçlar elde etmeye yöneliktir. Bu amaçla öncelikle ö¤ren-
cilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine iliflkin genel betimsel bulgular, daha sonra yaflam boyu ö¤renme e¤ilim-
lerini oluflturan motivasyon, sebat, ö¤renmeyi düzenleme yoksunlu¤u ve merak yoksunlu¤u boyutlar›na iliflkin
madde baz›nda bulgular verilmifltir. Tablo 1’de yaflam boyu ö¤renme e¤ilimleri ölçe¤ine iliflkin maksimum ve
minumum puanlar ile ortalama ve standart sapma puanlar› yer almaktad›r.  

Genel olarak yaflam boyu ö¤renme ölçe¤inden al›nan puanlar incelendi¤inde en düflük al›nan puan›n (31.00)
en yüksek al›nan puan›n ise (126.00) oldu¤u, ölçek ortalamas›n›n ( =89.09) oldu¤u görülmektedir. Bu çal›flman›n
temel konusu üniversite ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerinin düzeyinin belirlenmesidir. Üniversite
ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimleri ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ortalamas› ölçek orta puan›n›n (94.5)
alt›ndad›r. Buna göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerinin düflük oldu¤u söylenebilir. Yaflam boyu

X
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Tablo 1: Ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine iliflkin puanlar›n aritmetik ortalama ve standart sapmalar›.

n Min. Max. SS

Ölçe¤in Tümü 1,545 31.00 126.00 89.09 15.28
1.Alt boyut: Motivasyon 1,545 5.00 21.00 10.31 2.81
2. Alt boyut: Sebat 1,545 4.00 23.00 12.29 3.10
3. Alt boyut: Ö¤renmeyi Düzenlemede Yoksunluk 1,545 7.00 36.00 28.06 7.02
4. Alt boyut: Merak Yoksunlu¤u 1,545 2.00 54.00 38.41 10.56

X



ö¤renme ölçe¤i alt boyutlar›na iliflkin istatistikler incelendi¤inde ise ö¤rencilerin alt boyutlara iliflkin puan ortala-
malar›n›n s›ras›yla motivasyon ( =10.31), sebat ( =12.29), ö¤renmeyi düzenlemede yoksunluk ( =28.06)
merak yoksunlu¤u boyutu ortalamas›n›n  ( =38.41) oldu¤u görülmektedir. Buna göre ö¤rencilerin yaflam boyu
ö¤renmeye ve bununla ilgili faaliyetlere kat›lmaya iliflkin yeterince istekli olmad›klar› yaflam boyu ö¤renme
faaliyetlerini düzenlemede ve sürdürmede zorland›klar› ve yaflam boyu ö¤renmede motivasyonun önemli bir belir-
leyicisi olan merakl›l›¤›n çok belirgin bir özellik olarak ö¤rencilerde bulunmad›¤› düflünülmektedir. 

‹kinci Alt Probleme ‹liflkin Bulgular 

Araflt›rman›n bu alt boyutu üniversite ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerinin fakültelere göre
karfl›laflt›r›lmas›n› amaçlamaktad›r. Bu amaçla önce fakültelerin yaflam boyu ö¤renme ölçe¤inden ald›klar› betim-
sel puanlar› verilmifl, daha sonra bu puanlar fakültelere göre karfl›laflt›r›lm›flt›r. Tablo 2’de üniversite ö¤renci-
lerinin fakültelere göre yaflam boyu ö¤renme e¤ilim ölçe¤inden ald›klar› puanlara iliflkin toplam ortalama puan-
lar› ve standart sapmalar› verilmifltir. 

Tablo 2 incelendi¤inde fakültelerin yaflam boyu ö¤renme ölçe¤ine ait puanlar›n minumum ( =79.77) (‹ktisa-
di ‹dari Bilimler Fakülteleri); maksimum ( =93.51), (Güzel Sanatlar Fakülteleri) oldu¤u görülmektedir. Tüm
fakültelerin yaflam boyu ö¤renme ölçe¤inden ald›klar› ortalamalar ölçek orta puan›n›n ( =94.5) alt›ndad›r. 

Tablo 3 incelendi¤inde ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri fakültelere göre yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine
(F=17.94 p<0.05) iliflkin ortalama puanlar›n›n anlaml› bir farkl›l›k gösterdi¤i anlafl›lmaktad›r.

Ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri fakültelere göre yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine iliflkin ortalama puanlar›
aras›ndaki farkl›l›klar›n hangi fakülteler aras›nda oldu¤unu bulmak amac›yla yap›lan Scheffe testinin Tablo 4’te
görülen sonuçlar›na göre ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤rencilerine ait ölçek puan ortalamalar› ( =79.77)
ile Güzel sanatlar fakültesi ö¤rencilerine ait ölçek puan ortalamalar› ( =93.51) aras›nda farkl›l›klar
bulunmaktad›r. Fakültelere göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme ölçek puanlar› incelendi¤inde tüm fakültelerin

X

X

X
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Tablo 2: Fakültelere göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeylerine ilifl-
kin puanlar›n›n aritmetik ortalama ve standart sapmalar›.

Fakülteler n SS

Hukuk 90.55 147 14.95
Mühendislik 91.85 224 11.71
E¤itim 90.94 398 14.38
T›p/Eczac›l›k 87.47 184 15.79
Fen/Edebiyat 89.32 236 14.61
Güzel Sanatlar 93.51 111 12.62
‹ktisadi ‹dari Bilimler 79.77 202 18.50
Genel 89.05 1,502 15.29

X

Tablo 3: Fakülte türüne göre üniversite ö¤rencilerinin üniversiteden memnuniyet ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ANO-
VA sonuçlar›.

Varyans›n Kareler  Kareler 
kayna¤› toplam› sd Ortalamas› F p

Gruplararas› 23582,414 6 3930,402 17.94 ,000
Gruplariçi 327507,535 1,495 219,069
Toplam 351089,949 1,501

p<0.05



ölçek orta puan›n›n (94.5) alt›nda oldu¤u görülmektedir. Fakülteler aras›nda en yüksek ölçek ortalama puan› 
( =93.51) Güzel Sanatlar, en düflük ölçek ortalama puan› ise ( =79.77) ‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakültesine aittir. XX
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Tablo 4: Fakültelere göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeylerine iliflkin grup karfl›laflt›rmalar› sonucun-
da elde edilen ortalama farkl›l›klar› gösteren Scheffe testi sonuçlar›.

Ortalama
(I) Fakülte (J) Fakülte Farkl›l›k St Hata p.

Hukuk Mühendislik -1,29486 1,57107 ,995
E¤itim -,39193 1,42853 1,00
T›p/Eczac›l›k 3,07956 1,63733 ,739
Fen/Edebiyat 1,23579 1,55516 ,996
Güzel Sanatlar -2,95569 1,86114 ,866
‹ktisadi ‹dari Bilimler 10,78060(*) 1,60461 ,000

Mühendislik Hukuk 1,29486 1,57107 ,995
E¤itim ,90293 1,23629 ,997
T›p/Eczac›l›k 4,37442 1,47261 ,185
Fen/Edebiyat 2,53064 1,38067 ,762
Güzel Sanatlar -1,66083 1,71802 ,988
‹ktisadi ‹dari Bilimler 12,07545(*) 1,43613 ,000

E¤itim Hukuk ,39193 1,42853 1,00
Mühendislik -,90293 1,23629 ,997
T›p/Eczac›l›k 3,47149 1,31947 ,329
Fen/Edebiyat 1,62771 1,21601 ,938
Güzel Sanatlar -2,56376 1,58871 ,856
‹ktisadi ‹dari Bilimler 11,17252(*) 1,27864 ,000

T›p/Eczac›l›k Hukuk -3,07956 1,63733 ,739
Mühendislik -4,37442 1,47261 ,185
E¤itim -3,47149 1,31947 ,329
Fen/Edebiyat -1,84377 1,45563 ,952
Güzel Sanatlar -6,03525 1,77881 ,075
‹ktisadi ‹dari Bilimler 7,70103(*) 1,50834 ,000

Fen/Edebiyat Hukuk -1,23579 1,55516 ,996
Mühendislik -2,53064 1,38067 ,762
E¤itim -1,62771 1,21601 ,938
T›p/Eczac›l›k 1,84377 1,45563 ,952
Güzel Sanatlar -4,19148 1,70348 ,418
‹ktisadi ‹dari Bilimler 9,54481(*) 1,41872 ,000

Güzel Sanatlar Hukuk 2,95569 1,86114 ,866
Mühendislik 1,66083 1,71802 ,988
E¤itim 2,56376 1,58871 ,856
T›p/Eczac›l›k 6,03525 1,77881 ,075
Fen/Edebiyat 4,19148 1,70348 ,418
‹ktisadi ‹dari Bilimler 13,73629(*) 1,74874 ,000

‹ktisadi ‹dari Bilimler Hukuk -10,78060(*) 1,60461 ,000
Mühendislik -12,07545(*) 1,43613 ,000
E¤itim -11,17252(*) 1,27864 ,000
T›p/Eczac›l›k -7,70103(*) 1,50834 ,000
Fen/Edebiyat -9,54481(*) 1,41872 ,000
Güzel Sanatlar -13,73629(*) 1,74874 ,000

p<0.05



3. Alt Probleme ‹liflkin Bulgular 

Araflt›rman›n bu alt boyutu üniversite ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerinin ö¤renim diline göre
karfl›laflt›r›lmas›n› amaçlamaktad›r. Bu amaçla ö¤renim dillerine göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme
ölçe¤inden ald›klar› betimsel puanlar› belirlenmifl daha sonra bu puanlar karfl›laflt›r›lm›flt›r. Tablo 5’de üniversite
ö¤rencilerinin üniversitede ald›klar› ö¤renim diline göre yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine iliflkin toplam ortala-
ma puanlar› ve standart sapmalar› verilmifltir. 

Tablo 5 incelendi¤inde ö¤renim diline göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme ölçe¤ine ait puanlar›n ortala-
malar›n›n ö¤renim dili Türkçe olanlar›n ( =91.06), ‹ngilizce ( =86.85), Almanca ( =84.00),  Frans›zca ise 
( =71.66) oldu¤u görülmektedir. 

Tablo 6 incelendi¤inde ö¤rencilerin ö¤renim gördükleri dillere göre yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine
(F=8927, p<.05) iliflkin ortalama puanlar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k oldu¤u görülmektedir. 

X
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Tablo 5: Ö¤renim diline göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeylerine ilifl-
kin ortalama puanlar›n›n aritmetik ortalama ve standart sapmalar›. 

n SS

Türkçe 817 91.06 13.87

‹ngilizce 662 86.85 16.71

Almanca 27 84.00 11.82

Frans›zca 39 71.66 16.62

Toplam 1,545 89.18 15.33

X

Tablo 4 [devam›]: Fakültelere göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeyleri-
ne iliflkin grup karfl›laflt›rmalar› sonucunda elde edilen ortalama farkl›l›klar› gösteren
Scheffe testi sonuçlar›.

n alpha = .05

Fakülte 1 2 3 1

‹ktisadi ‹dari Bilimler 202 79.77
T›p/Eczac›l›k 184 87.47
Mühendislik 236 89.32 89.32
E¤itim 147 90.55 90.55
Fen/Edebiyat 398 90.94 90.94
Hukuk 224 91.85 91.85
Güzel Sanatlar 111 93.51
p. 1,000 ,227 ,278

Tablo 6: Ö¤renim diline göre ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeylerine
iliflkin ortalama puanlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›n› gösteren ANOVA sonuçlar›.

Varyans›n Kareler  Kareler 
kayna¤› toplam› sd Ortalamas› F p

Gruplararas› 8224,772 4 2056.193 8,927 ,000

Gruplariçi 340647,020 1,540 230.323

Toplam 348871,792 1,545

p<0.05



Ö¤rencilerin ö¤renim dil türlerine göre yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine iliflkin ortalama puanlar› aras›ndaki
farkl›l›klar›n hangi ö¤renim dilleri aras›nda oldu¤unu bulmak amac›yla yap›lan Scheffe testinin sonuçlar›na göre
Türkçe ( =91.11) ile, ‹ngilizce ( =86.85) ve Almanca ( =84.00) dillerinde ö¤renim gören ö¤rencilerin yaflam
boyu ö¤renme puan ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k oldu¤u (p<0.05), bu farkl›l›¤›n Frans›zca ( =71.66)
dilinde ö¤renim gören ö¤rencilerden kaynakland›¤› görülmektedir (Tablo 7). Ayr›ca ö¤renim dili Türkçe olan
ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerine ait puan ortalamalar› di¤er ö¤renim dillerine ait ölçek puan› orta-
lamalar›ndan daha yüksektir.

Sonuç ve Tart›flma
Üniversite ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimleri ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n ortalamas› ölçek orta

puan›n›n (94.5) alt›ndad›r. Buna göre üniversite ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimlerinin düflük oldu¤u
ölçek puanlar›n›n fakültelere göre farkl›l›k gösterdi¤i sonucuna ulafl›lm›flt›r. En yüksek yaflam boyu ö¤renme ölçek
puan ortalamas›na sahip fakülte güzel sanatlar, en düflük puan ortalamas›na sahip fakülte ise iktisadi idari bilimler
fakülteleri olarak bulunmufltur. Di¤er fakültelerin (mühendislik, e¤itim, t›p/eczac›l›k, fen/edebiyat) yaflam boyu
ö¤renme ölçek puan ortalamalar› birbirine yak›n bulunmufltur. Güzel sanatlar fakültelerine ait bu farkl›l›¤›n
nedeni, ö¤rencilerin yetenek s›nav›yla kendi arzulad›klar› alanda e¤itim alabilmesi ve di¤er fakültelere göre
ö¤rencinin mesleki anlamda daha bilinçli tercih yapt›¤› bölümler olmas› ve güzel sanatlar fakültesinde okuyan
ö¤rencilerinin büyük bir ço¤unlu¤unun ö¤renme yaflant›lar›n› daha aktif ve ürün odakl› sürdürmesi olabilir. Güzel
sanatlar fakültelerinde ö¤renme-ö¤retme süreci disiplinleraras› ve etkileflimli biçimde gerçekleflmektedir. Bir sanat
ö¤rencisinin felsefe, tarih, psikoloji, tarih, antropoloji, co¤rafya, matematik alanlar› ile ilgili fark›ndal›¤› olmas›
yarat›c› ve üretken olabilmesi için gerekmektedir. Ö¤renciler bu alanlarla ilgili baz› bilgileri üniversite e¤itiminde
alabilmekteyse de bir ço¤unu kendi kendine ö¤renmek durumundad›r. Ö¤retim sürecinin etkileflimli olmas› ise

X
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Tablo 7: Ö¤renim diline göre yaflam boyu ö¤renme e¤ilim düzeylerine iliflkin grup karfl›laflt›rmalar› sonucunda elde edi-
len ortalama farkl›l›klar› gösteren Scheffe testi sonuçlar›.

Ortalama
(I) Dil (J) Dil Farkl›l›k (I-J) St Hata p.

Türkçe ‹ngilizce 4,26065(*) ,79679 ,000
Almanca 7,11449 5,39174 ,783
Frans›zca 19,44783 8,77808 ,297

‹ngilizce Türkçe -13,88551 10,74438 ,796
Almanca -4,26065(*) ,79679 ,000
Frans›zca 2,85385 5,39858 ,991

Almanca Türkçe 15,18718 8,78228 ,560
‹ngilizce -18,14615 10,74782 ,583
Frans›zca -7,11449 5,39174 ,783

Frans›zca Türkçe -2,85385 5,39858 ,991
‹ngilizce 12,33333 10,27446 ,837
Almanca -21,00000 11,99798 ,547
Frans›zca -19,44783 8,77808 ,297

p<0.05

n alpha = .05

Dil 1 2 1

Frans›zca 35 71.66
Almanca 48 84.00 84.00
Ingilizce 650 86.85 86.85
Turkçe 821 91.11 91.11
Di¤er 2 105.00
p. ,371 ,290



“ürün” odakl› e¤itimin bir özelli¤idir. Süreç boyunca ö¤renci düflüncelerinin somut göstergesi çal›flmalar›n (port-
folyosunun) ö¤retici taraf›ndan izlenmesine, yönlendirilmesine daha aç›kt›r. Ayr›ca güzel sanatlar fakültesi ö¤ren-
cileri ö¤renme süreci sonunda “öznellik” aç›s›ndan de¤erlendirilmektedir. Bu durum ö¤rencilerin farkl› düflünme
ve özgünlük aray›fl›n› beraberinde getirmektedir. Güzel sanatlar fakültesinden sonra ikinci en yüksek ortalamaya
sahip olan Hukuk Fakültesinde de ö¤rencilerin ö¤renme fark›ndal›klar›n›n yüksek olmas› beklenmektedir. Bu
alanda “yorum tekni¤inin ve yorum metodlar›n›n örnekler kullan›larak aç›klanmas› ve ö¤rencinin bu alanda bil-
gilendirilmesi gereklilik kazanm›flt›r. Çünkü hukuk kural›n›n yorumu yaln›zca hukuk bilgisini de¤il ayn› zamanda
genifl bir sosyal bilgiyi, yaflam bilgisini de gerektirmektedir” (Güriz, 2008) Bu yönüyle t›pk› güzel sanatlar fakül-
telerinde oldu¤u gibi ö¤rencilerin disiplinleraras› ö¤renme sürecini yaflad›klar› görülmektedir. Ancak di¤er fakül-
telerde ö¤renim gören ö¤rencilerin bir disiplinde uzmanlaflmalar› ve farkl› düflünmekten ziyade istenileni
(ö¤retileni) düflünmesi gerekmektedir. Bu durum ö¤rencinin kendini farkl› alanlarda gelifltirmesini ve dolay›s›yla
kiflisel geliflim iste¤ini olumsuz etkilemektedir. ‹ktisadi ‹dari Bilimler Fakülteleri ö¤renme-ö¤retme süreci
aç›s›ndan incelendi¤inde ise ö¤rencilerin daha çok kuramsal bilgileri do¤ru kullanabilme becerisine göre
de¤erlendirildi¤i, yo¤un etkileflim gerektirmeyen özellikte oldu¤u söylenebilir. Ekinci (2008) taraf›ndan
gerçeklefltirilen araflt›rma sonucunda da güzel sanatlar alan›ndaki ö¤rencilerin derinlemesine ö¤renme yaklafl›m›
bak›m›ndan di¤erler fakültelerden daha yüksek puan ortalamas›na sahip oldu¤u sonucuna ulafl›lm›flt›r. Benzer
biçimde güzel sanatlar fakültesi ö¤rencilerinin ö¤renme-ö¤retme ortam› alg›lar› di¤er fakültelerden daha farkl›
bulunmufltur. Pilavc› (2007) taraf›ndan gerçeklefltirilen araflt›rmada ö¤rencilerin kariyer seçimlerini etkileyen
etmenler fakültelere göre incelenmifl ve iktisadi ve idari bilimler fakültesinde okuyan ö¤rencilerin kariyer seçim-
lerinde, “baflar›”, “yönetim” ve “yönetici ile iliflkiler” de¤erlerine, di¤er fakülte ö¤rencilerine göre daha çok önem
verdi¤i, mühendislik fakültesinde okuyan ö¤rencilerin; “ekonomik kazanç” de¤erini, di¤er fakültelere nazaran
daha çok önemli gördü¤ü, t›p fakültesi ö¤rencilerin ise; “fedakarl›k” de¤erini ön planda tutmakta oldu¤u bul-
gusuna ulafl›lm›flt›r. Ancak hangi fakülte olursa olsun ö¤rencilerin sahip olmas› gereken temel yaflam boyu
ö¤renme becerileri de¤iflmemektedir. Bu nedenle fakültelerde uygulanan e¤itim politikalar›n›n ve program düzen-
lemelerinin yaflam boyu ö¤renme e¤ilimini artt›racak nitelikte düzenlenmesi gerekmektedir. Üniversite ö¤renci-
lerinin yaflam boyu ö¤renme ölçek puanlar› ö¤renim gördükleri dile göre farkl›l›k göstermektedir. Buna göre
ö¤renim dili Türkçe olan ö¤rencilerin yaflam boyu ö¤renme ölçek puan ortalamalar› di¤er dillerden (‹ngilizce,
Frans›zca, Almanca) daha yüksek bulunmufltur. Bu durum ö¤rencilerin bilgiye ulaflma, yorumlama ve
de¤erlendirme gibi özellikleri rahatl›kla ifle koflabildikleri ana dillerinde ö¤renim görmelerinin yaflam boyu
ö¤renme özelli¤ini de olumlu etkiledi¤ini göstermektedir. Ö¤renim dili ‹ngilizce olan ö¤rencilerin yaflam boyu
ö¤renme düzeylerine iliflkin ortalama puanlar› ö¤renim dili Türkçe olanlar›n puanlar›ndan daha düflüktür.
Ö¤retim dilinin ‹ngilizce olmas› ö¤rencilerin uluslar aras› çal›flmalar›n fark›na varabilmelerini, izleyebilmelerini ve
anlamalar›n› kolaylaflt›ran bir özellik olarak kabul edilmektedir. “Günümüzde bir ö¤rencinin yüksekö¤retim siste-
mi içinde ve e¤itim sonras›nda ifl yaflam›nda baflar›l› olabilmesi için bir ya da birden fazla yabanc› dile hakim olmas›
gerekti¤i düflünülmektedir. Küreselleflme olgusu göz önüne al›nd›¤›nda bu gereklilik daha da ön plana
ç›kmaktad›r. Bu nedenle yüksekö¤retim mezunlar›n›n en az›ndan bir yabanc› dil bilmesi, çözülmesi gereken strate-
jik nitelikteki bir sorundur. Tabii en istenilen durum ö¤rencinin ortaö¤retimden yabanc› dil sorununu çözmüfl
olarak gelmesidir. Ama ö¤renci ortaö¤retimden bu konuda yeterli bir kapasiteyle donat›lm›fl olarak gelmemekte-
dir. Bu aç›¤› kapatmak için yüksekö¤retimde gösterilen çabalar da ço¤u kez baflar›s›z olmaktad›r” (YÖK, 2007:
133).  Öz olarak s›ralanan araflt›rma bulgular› ›fl›¤›nda ülkemizde yüksekö¤retim kurumlar›nda yaflam boyu
ö¤renme paradigmas›n›n daha etkin hale getirilmesi gerekti¤i ve ö¤renme-ö¤retme süreçlerinin de bu bulgular
›fl›nda düzenlenmesine ihtiyaç oldu¤u görülmektedir. 
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Özet

H›zla artan bilgi ve geliflen teknoloji, bireylerin e¤itim ihtiyaçlar›n› art›rm›flt›r. Toplumlar art›k, "kendini ge-
lifltiren" ve "yaflam boyu ö¤renme" becerilerine sahip bireylere gereksinim duymaktad›r. Bu çal›flmada ise üniver-
site son s›n›f ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme davran›fllar›n›n araflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Bu çal›flma, Dumlu-
p›nar Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme
davran›fllar›n› belirleyen tan›mlay›c› tipte bir araflt›rmad›r. Araflt›rman›n örneklemini 103 dördüncü s›n›f ö¤renci-
si oluflturmufltur. Verilerin toplanmas›nda “Birey Tan›t›m Formu” ve “Ö¤renme Tercihi De¤erlendirme Ölçe¤i”
(ÖTDÖ) kullan›lm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde; say› ve yüzdelik da¤›l›m› ile varyans analizi kullan›lm›flt›r.
Ö¤rencilerin %86.4’ü k›z, %13.6’s› erkektir. Ö¤rencilerin %64.1’i yaflad›klar› yerde ba¤›ms›z bir çal›flma odas›na,
%39.8’i ise internet eriflimli bir bilgisayara sahiptir. Ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› ile düzenli spor yapma durum-
lar›n›n iliflkisi araflt›r›lm›fl, düzenli spor yapan ö¤rencilerle yapmayanlar›n skor ortalamalar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur (p<.05). Ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› ile mezuniyet sonras› tercihlerinin
iliflkisi araflt›r›lm›fl, farkl› tercihlere sahip ö¤rencilerin skor ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir
farkl›l›k bulunmufltur (p<.05). Düzenli olarak spor yapma al›flkanl›¤› olan ve akademik çal›flma yapmak isteyen ö¤-
renci skorlar›n›n, di¤er ö¤rencilerden belirgin olarak yüksek oldu¤u sonucu elde edilmifltir. Bu veriler ›fl›¤›nda,
üniversitemizde ö¤rencilerin akademik çal›flmalar yapmas›n› teflvik edecek uygulamalar›n oluflturulmas›n›n ve dü-
zenli spor yapma gibi sosyal etkinliklerini özendirecek düzenlemeler yap›lmas›n›n yararl› olabilece¤i kanaati olufl-
mufltur. 

Anahtar kelimeler: Kendi kendine ö¤renme, yaflam boyu ö¤renme, yüksekö¤retim.

Girifl
Bilim ve teknoloji konusunda günümüzde önemli bir de¤iflim durumu söz konusudur. Bu de¤iflim mevcut bil-

gilerin güncelli¤ini kaybetmesine neden olmufl ve toplumlar›n gereksinimi olan insan profilini de de¤ifltirmifltir
(Soran ve ark., 2006). 

Bu h›zl› de¤iflim sürecinde, ö¤rencilerin haz›r olan bilgiyi ald›¤› ve ö¤retim sürecine pasif olarak kat›ld›¤› e¤i-
tim sistemi, yerini ö¤rencilerin ö¤renme sürecine aktif olarak kat›ld›¤›, olaylar›n sebep sonuç iliflkisini irdeledi¤i,
ö¤rendi¤i bilgileri yeni durumlara uygulayarak problemlere çözüm yollar› üretebildi¤i yeni bir e¤itim sistemine
b›rakm›flt›r. Bilgi ça¤›n›n en önemli hedeflerinden biri, sorgulayan, araflt›rma yapmaya hevesli, liderlik yapabilen,
iflbirli¤i içinde çal›flmaya yatk›n, bütün dünyaya ve yeniliklere aç›k bireyler yetifltirmektir. Çünkü bilgi ça¤›nda; bil-
giye eriflim, ö¤renme, yenilikler büyüyerek geliflmekte bu da yaflam boyu ö¤renmeye olan ihtiyac› beraberinde ge-
tirmektedir (Oskay, 2007).
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Önceleri ortalama 5-6 y›ll›k bir e¤itim süreci ile hayata at›lmak ve bu e¤itim ile yaflam›n sonuna kadar idare
edebilmek mümkün iken, günümüzde bilginin k›sa bir süre içerisinde de¤iflmesi söz konusudur. Bu nedenle, e¤i-
tim-ö¤retimin tek bafl›na örgün olarak sa¤lanmas› yeterli de¤ildir. E¤itim art›k sadece belli yafl dönemlerinde al›-
nan bir hizmet olmaktan ç›k›p, yaflam boyu al›nan bir hizmete dönüflmüfltür (Demiralay & Karadeniz, 2008). Ya-
ni yaflam boyu ö¤renme, çocukluktan yafll›l›¤a kadar sürekli ö¤renmeyi ifade eden, formel ö¤renmenin (ilk ve or-
taö¤retim kurumlar›nda, üniversitelerde verilen e¤itim) yan›nda informel ö¤renmeyi de (aile içi e¤itim, topluluk
içinde ö¤renme vs.) içeren bir kavramd›r (Kara, 2007). 

‹lk olarak 1920’lerde John Dewey, Eduard Lindeman ve Basil Yeaxle taraf›ndan, yaflam boyu ö¤renme kavra-
m›, günlük yaflam›n sürekli bir boyutu oldu¤u anlay›fl›ndan yola ç›k›larak kullan›lm›flt›r. Böylece, e¤itimin yaflam
boyu oldu¤una iliflkin anlay›fl, yetiflkin e¤itimi alan›nda sistemli çal›flmalar›n ilk bafllad›¤› zamandan bugüne kadar
gelmifltir. Bir anlamda bu, e¤itim kurumu olarak çok uzun süre okulun kurmufl oldu¤u egemenlik karfl›s›nda, e¤i-
tim ve ö¤renmenin yafl, zaman, yer ile s›n›rl› olmad›¤› konusunda hayat›n gerçekli¤inin savunulmas›d›r (Ayhan,
2005). Lindeman (1969), “E¤itim yaflamd›r” derken; yaflam›n bütününün ö¤renme oldu¤unu, bu yüzden e¤itimin
herhangi bir bitim noktas› olamayaca¤›n› söyler.

Ersoy ve Y›lmaz (2009) yaflam boyu ö¤renmeyi; resmi bir niteli¤i olsun ya da olmas›n, bireysel veya toplumsal
aç›dan bilgi ve beceri gelifltirmeyi amaç edinen, yaflam boyu gerçeklefltirilen ö¤renme etkinliklerinin tümü olarak
tan›mlam›fllard›r. 

Yetiflkin e¤itimi ve sürekli e¤itim gibi kavramlarla efl anlamda kullan›lan yaflam boyu ö¤renme, Candy (2003)
taraf›ndan kiflilerin yaflamlar› boyunca kazand›klar› bilgileri, de¤erleri, becerileri ve anlay›fllar› art›ran ve güçlen-
diren, bunlar› gerçek yaflamda uygulayabilmeyi sa¤layan destekleyici bir süreç olarak tan›mlanm›flt›r.

Günümüzde bilgiye çabuk ulaflan, ulaflt›¤› bilgiye yenilerini ekleyebilen ve bu bilgileri di¤er bireylere yani top-
luma yayabilen kifliler güçlü olarak kabul edilmektedir (Soran ve ark., 2006). Bu sebeple, kifli kendisini sürekli e¤it-
mek, de¤ifltirmek ve yenilemek zorundad›r. Günümüz bireylerinin, yaflanan de¤iflimleri an›nda alg›layabilmesi,
hak ve sorumluluklar›n›n fark›na varabilmesi ve bilgiden yararlanabilmesi örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar› ve bu
kurumlar›n ortak çal›flmalar› ile topluma sunacaklar› yaflam boyu ö¤renme kapsam›ndaki etkinliklerle olanakl› ha-
le gelecektir (Y›lmaz, 2000). Alfred North Whitehead 1931 y›l›nda bu durumun fark›na varm›fl, “Art›k insanlar›n
gençliklerinde ö¤rendikleri fleylerin onlar›n yaflamlar› boyunca kullanmalar› sav› geçersiz hâle gelmifltir” demifltir.
Bugün çok önemli de¤iflimlerin meydana gelme süresi bir insan›n ömründen daha k›sad›r. Bundan dolay› yap›la-
cak e¤itim insanlar›n olabilecek yeni koflullara haz›rl›kl› olmalar›n› sa¤lamal›d›r. Bu nedenle e¤itim, yaflam boyu
sürekli araflt›rma süreci olarak tan›mlanmak zorundad›r (Knowles, 1996).

Avrupa Komisyonu’nun 21.11.2001 tarihinde kabul etti¤i Avrupa Yaflam Boyu Ö¤renim Alan›’n› Gelifltirme
Tebli¤i’nde yaflam boyu ö¤renme, e¤itim politikas›n›n gelifltirilmesinde k›lavuz ilke olarak belirtilmifltir. Yaflam
boyu ö¤renme, insana ve bilgiye daha çok yat›r›m yapma, dijital okuma yazma da dâhil olmak üzere temel bilgi ve
becerilerin kazan›lmas›n› teflvik etme, esnek ve yenilikçi ö¤renme f›rsatlar›n› geniflletme anlam›na gelmektedir. 

Yaflam boyu ö¤renme becerilerinin insanlara kazand›r›lmas›nda, bafll›ca ifllevleri araflt›rma ve ö¤retim olan üni-
versitelere de önemli görevler düflmektedir (Soran ve ark., 2006). Üniversiteler sadece ö¤rencilerin bugünkü ö¤-
renme becerilerini gelifltirip, yükseltmemeli, ayn› zamanda ö¤rencileri üniversitelerin duvarlar›n›n ard›nda olan
yaflam boyu ö¤renmeye de haz›rlamal›d›r (Wilcox, 1996). Bu sebeple bu çal›flma, hemflirelik bölümü üniversite son
s›n›f ö¤rencilerinin yaflam boyu ö¤renme davran›fllar›n› araflt›rmak amac›yla yap›lm›flt›r.

Metot
Bu çal›flma, Dumlup›nar Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin

yaflam boyu ö¤renme davran›fllar›n› belirleyen tan›mlay›c› tipte bir araflt›rmad›r. Araflt›rma grubunu 2010–2011
e¤itim-ö¤retim y›l›nda ö¤renimini sürdüren 103 dördüncü s›n›f ö¤rencisi oluflturmufltur. Verilerin toplanmas›n-
da “Birey Tan›t›m Formu” ile Prof. Dr. Lucy M. Guglielmino taraf›ndan 1977 y›l›nda gelifltirilen ve 1991 y›l›nda
“Learning Preference Assessment” ismiyle yeniden adland›r›lan “Ö¤renme Tercihi De¤erlendirme Ölçe¤i” (ÖT-
DÖ) kullan›lm›flt›r. Ölçek; söz konusu alanda uzman on dört kiflinin katk›lar›yla üç turlu Delphi yöntemi ile ge-
lifltirilmifl, ABD ve Kanada’da 307 eriflkine uygulanm›flt›r. Ölçek; gelifltirildi¤i y›ldan bu yana 12 dile çevrilmifl,
70’in üzerinde tez çal›flmas›nda kullan›lm›fl ve kendi kendine ö¤renme haz›r olufl düzeylerinin belirlenmesinde
dünyada en s›k kullan›lan ölçme arac› olma özelli¤ini korumufltur. Ölçe¤in en son güvenilirli¤i, Amerika Birleflik
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Devletleri ve Kanada’dan toplam 3151 kifliden oluflan bir örneklem ile ve Split-half Pearson Product Moment Ko-
relasyonu ile 0.91 olarak tespit edilmifltir (Guglielmino & Guglielmino, 1991). Ölçek toplam skoru; her madde
için yap›lan tercihlerin Likert puanlar› toplanarak hesaplanm›flt›r. Olumsuz anlam yükü içeren önermeler için Li-
kert karfl›l›klar›n›n ayna görüntüleri esas al›nm›flt›r (1 için 5 puan, 2 için 4 puan gibi). Guglielmino’ya göre; elde
edilen skorun, 58-176 aral›¤›nda olmas›, kendi kendine ö¤renme haz›r olufl düzeyinin düflük, 177-201 aral›¤›nda
olmas›, kendi kendine ö¤renme haz›r olufl düzeyinin ortalaman›n alt›, 202-226 aral›¤›nda olmas›, kendi kendine
ö¤renme haz›r olufl düzeyinin ortalama, 227-251 aral›¤›nda olmas›, kendi kendine ö¤renme haz›r olufl düzeyinin
ortalaman›n üstü, 252-290 aral›¤›nda olmas› ise, kendi kendine ö¤renme haz›r olufl düzeyinin yüksek oldu¤unu
gösterir. Verilerin de¤erlendirilmesinde; say› ve yüzdelik da¤›l›m› ile varyans analizi kullan›lm›flt›r. Madde-toplam
korelasyonu ile ö¤renci gruplar› aras›ndaki farkl›l›klar› incelemek amac›yla yap›lan t-testi ve tek yönlü Anova an-
laml›l›k testleri için, SPSS for Windows 14.0 istatistik paket program› kullan›lm›flt›r.

Sonuçlar
Ö¤rencilerin %86.4’ü k›z, %13.6’s› erkektir. Ö¤rencilerin içinde bulunduklar› yaflam koflullar› hakk›nda bilgi

sahibi olmak amac›yla, ö¤rencilere nerede kald›klar› sorulmufl, ö¤rencilerin %13.6’s›n›n ailesinin yan›nda,
%26.2’sinin yurtta, di¤erlerinin de arkadafllar› ile evde ya da arkadafl yan›nda yaflad›klar› görülmüfltür. 

Ö¤rencilerin %64.1’i yaflad›klar› yerde ba¤›ms›z bir çal›flma odas›na, %39.8’i ise internet eriflimli bir bilgisa-
yara sahip olduklar›n› belirtmifllerdir. Ö¤rencilerin %10.7’si düzenli olarak spor yapt›klar›n›, di¤erleri ise yapma-
d›klar›n› ifade etmifllerdir. Ö¤rencilerin %14.6’s› enstrüman çald›klar›n›, di¤erleri ise böyle bir yeteneklerinin ol-
mad›¤›n› bildirmifllerdir. 

Ö¤rencilerin %47.6’s› mezun olduktan sonra kamuda hemflire olarak çal›flmak, %34’ü ise mesleki yaflant›lar›-
n› akademik çal›flmalar yaparak sürdürmek istemektedir. Di¤erleri ise karars›z olduklar›n› ya da alanlar› d›fl›nda bir
iflle u¤raflmak istediklerini ifade etmifllerdir. Araflt›rmada ö¤rencilerin ÖTDÖ skor ortalamas› 220.06±27.32 ola-
rak bulunmufltur. (mod de¤eri 208 ve medyan de¤eri 218, en düflük 152, en yüksek 280). Ölçekten elde edilen
skorlara göre her bir puan aral›¤›nda yer alan ö¤renci say›lar› Tablo 1’de gösterilmifltir. 

Ö¤rencilerin %42’sinin ortalama düzeyde olduklar› (3. Grup), %38.9’unun ortalaman›n üstünde (4. ve 5.
Gruplar), %20.4’ünün ise ortalaman›n alt›nda (1. ve 2. Gruplar) olduklar› saptanm›flt›r. Bu sonuç; Guglielmi-
no’nun s›n›flamas›yla, Dumlup›nar Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü son s›n›f ö¤rencilerinin
‘orta düzeyde’ bir kendi kendine ö¤renmeye haz›r olufla karfl›l›k geldi¤ini göstermektedir. 

Ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› ile yafl, cinsiyet, yaflan›lan yer, internet eriflimli bir bilgisayara ve ba¤›ms›z bir ça-
l›flma odas›na sahip olma durumlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunmam›flt›r (p>.05). 

Ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› ile düzenli spor yapma durumlar›n›n iliflkisi araflt›r›lm›fl, düzenli spor yapan ö¤-
rencilerle yapmayanlar›n skor ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur (p<.05).
Düzenli spor yapan ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› puan ortalamalar› 240.18 ± 34.32 iken, spor yapmayan ö¤renci-
lerin puan ortalamalar› 217.66±25.54 olarak bulunmufltur. 

Ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› ile mezuniyet sonras› tercihlerinin iliflkisi araflt›r›lm›fl, farkl› tercihlere sahip ö¤-
rencilerin skor ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir farkl›l›k bulunmufltur (p<.05). Mesleki yaflant›-
lar›n› akademik çal›flmalar yaparak sürdürmek isteyen ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› puan ortalamalar›
230.11±26.06 iken, kamuda hemflire olarak çal›flmak isteyenlerinki 212.28±27.84 olarak bulunmufltur. 
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Tablo 1: ÖTDÖ skor gruplamas›.

Kendi kendine ö¤renme haz›r olufl düzeyi

1. Grup 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup Toplam

Skor Aral›¤› 58 – 176 177 – 201 202 – 226 227 – 251 252 – 290
Say› 7 14 42 25 15 103
Yüzde 6.8 13.6 40.8 24.3 14.6 100



Tart›flma
Üniversite ö¤rencileri ile yap›lan çal›flmalarda ise, yüksekokulumuz ö¤rencilerinin skor ortalamalar›n›n alt›n-

da ve üstünde de¤erler ile karfl›lafl›lmaktad›r. 
Bu araflt›rmalardan birisi olan Boden’in (2005) tez çal›flmas›nda, 215’i üniversite ö¤rencisi olan toplam 653 ö¤-

rencinin skor ortalamalar› 226.5±25.25 olarak bildirilmifltir. Crook’un (1985) hemflirelik birinci s›n›f›nda okuyan
63 ö¤rencide buldu¤u ortalama skor ise 223.3±24.9’dur. McCuley ve McClelland’›n (2004) 23-29 yafl grubunda
olan fizik bölümü mezunu 51 ö¤renci ile yapt›klar› çal›flmada ö¤rencilerin skor ortalamas› 215.80±22.96 olarak bu-
lunmufl ve bu de¤erin üniversite ö¤renimi görmekte olan ö¤rencilerle yap›lm›fl di¤er çal›flmalardan elde edilen
skorlarla benzer oldu¤u bildirilmifltir. Walker ve Lofton’un (2003) eczac›l›k ö¤renimi gören ve yafl ortalamas› 23.5
olan 68 ö¤renciden elde ettikleri skor ortalamas› 223.55±21.60 olarak bulunmufltur. 

Oskay’›n (2007) kimya ö¤renimi gören dördüncü ve beflinci s›n›fta okuyan toplam 59 ö¤renci ile yürüttü¤ü tez
çal›flmas›nda skor ortalamas› 187.84±19.33 olarak bulunmufl, ancak bu skorun, probleme dayal› ö¤renme uygula-
malar›ndan sonra 248.68±21.53’e yükseldi¤i görülmüfltür. Bu bulgu, probleme dayal› ö¤renme uygulamalar›n›n
ö¤rencilerin kendi kendine ö¤renme konusundaki tutum seviyelerini artt›rmada önemli bir etkiye sahip oldu¤unu
göstermektedir. Ayr›ca, Beitler, (2000) çal›flmas›nda, kendi kendine ö¤renme yetenekleri geliflen bireylerin, prob-
lem çözme yetenekleri, yarat›c›l›k ve yeni fleyler keflfetme yeteneklerinin geliflti¤ini saptam›flt›r. Owen (1999), ça-
l›flmas›nda 356 mezun ö¤rencinin kendi kendini ö¤renme haz›r bulunufllu¤u ve entelektüel seviyelerini yarat›c›l›k-
la iliflkilendirmifltir. Uygulamalar›n sonucunda, kendi kendini ö¤renen kiflilerin ayn› zamanda yarat›c› olduklar›
saptanm›flt›r. Bu sonuçlara göre ö¤renme merak›n› sürdürmek ve art›rmak amac›yla, üniversitelerde kullan›lan ö¤-
retim programlar›nda de¤ifliklikler yap›lmal›, ayn› zamanda, bilgi edinmenin yan› s›ra kendi kendine ö¤renme al›fl-
kanl›klar›n›n kazand›r›lmas› ile elefltirme, düflünme, yaratma yeteneklerinin gelifltirilmesine daha fazla a¤›rl›k ve-
rilmelidir.

Bizim çal›flmam›zda ise, düzenli olarak spor yapma al›flkanl›¤› olan ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar›, yapt›klar›
spor türü ne olursa olsun, yapmayan ö¤rencilerin ortalamalar›ndan yüksektir. Ö¤rencilerin ÖTDÖ skorlar› ve
mezuniyet sonras› tercihleri aras›ndaki iliflki araflt›r›lm›fl; akademik çal›flma yapmak isteyen ö¤renci skorlar›n›n, di-
¤er ö¤rencilerden belirgin olarak yüksek oldu¤u sonucu elde edilmifltir. Ayr›ca Atacanl›’n›n (2007) t›p fakültesi ö¤-
rencileri ile yapt›¤› araflt›rmada da, mezuniyet sonras› akademik çal›flma yapmak isteyen ö¤rencilerin skorlar›, uz-
man hekim olarak çal›flmak isteyen ve henüz ne yapmak istedi¤ine karar verememifl olan ö¤rencilerin ortalamala-
r›ndan yüksek bulunmufltur. Bu veriler ›fl›¤›nda, üniversitelerde ö¤rencilerin akademik çal›flmalar yapmas›n› teflvik
edecek uygulamalar›n oluflturulmas›n›n ve düzenli spor yapma gibi sosyal etkinlikleri özendirecek düzenlemeler
yap›lmas›n›n yararl› olabilece¤i kanaati oluflmufltur.

Bunun d›fl›nda ülkemizde yaflam boyu ö¤renme anlay›fl›n›n benimsenmesini esas alan her türlü yayg›n e¤itim
imkân› gelifltirilmeli, özellikle üniversiteye giremeyen gençlere k›sa yoldan beceri kazand›rma ve meslek edindir-
me faaliyetleri art›r›lmal›, mahalli idarelerin, gönüllü kurulufllar›n ve özel sektörün bu konudaki faaliyetleri özen-
dirilmelidir. 

Üniversiteler, de¤iflen ekonomik, toplumsal ve teknolojik koflullara yan›t vermede etkin ve yarat›c› bir rol oy-
namal›d›r. Ayr›ca, akademik planlamalar› içinde yaflam boyu ö¤renme gereksinimlerinin saptanmas› ve program-
lar›n›n gelifltirilmesine özel bir önem vermelidir.

Toplumun yaflam boyu ö¤renme konusundaki fark›ndal›klar› etkinlikler ve medya yoluyla art›r›lmal›, tüm bi-
reylere yaflamlar›n›n her döneminde kendilerini gelifltirmelerini sa¤layacak f›rsatlar sunulmal›d›r. Türkiye genç ve
dinamik nüfus yap›s›n› kalk›nman›n itici gücü haline getirebilmek için gelenekselleflmifl e¤itim ve iflgücü politika-
lar›n›, yaflam boyu ö¤renme kavram› çerçevesinde yeniden gözden geçirmelidir.

“Gelecek bir y›l› planl›yorsan, m›s›r ek,
Gelecek on y›l› planl›yorsan, a¤açlar dik,

E¤er gelecek yaflam› planl›yorsan, insanlar› e¤it.”
Guanzi, ( IÖ.645)

S. Güçlü, N. Bostan
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Özet

Yeni kurulan üniversitelerden biri olan Ad›yaman Üniversitesi 2006 y›l›nda 3 fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Mes-
lek Yüksekokulu ile kurulmufltur. Geçen süre zarf›nda Ad›yaman Üniversitesi ö¤rencilerine daha iyi hizmet vere-
bilmek için fiziki alt yap›n›n haz›rlanmas›, akademik ve idari personel ihtiyac›n giderilmesine yönelik çal›flmalar›n
yan›nda akademik sosyal ve kültürel alanlarda da çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. Aradan geçen 5 y›ll›k süre sonunda
üniversitenin ulaflm›fl oldu¤u noktan›n bir üniversitenin temel misyonlar›n› yerine getirme ve ayn› zamanda ö¤-
rencilerin beklentilerine ne derece cevap verebildi¤i belirlenmesi gereken önemli konulardan biri olarak görül-
mektedir. Bu araflt›rma Ad›yaman Üniversitesi 2. 3. ve 4. S›n›flar›nda okumakta olan ö¤rencilerin bir üniversite-
den beklentilerinin Ad›yaman Üniversitesi’nde ne ölçüde karfl›land›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›r-
ma Ad›yaman Üniversitesi merkez kampusunda okuyan ö¤rencileri kapsamaktad›r. Araflt›rma betimsel bir çal›flma
olup nitel araflt›rma yöntemleri kullan›lm›flt›r. Veri toplama arac› olarak araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen yar› ya-
p›land›r›lm›fl görüflme formu kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n verileri üniversite merkez yerleflkesinde bulunan 3
fakülte, 1 yüksek okul ve 2 meslek yüksek okulundan tabakal› örneklem yolu ile belirlenen 40 ö¤renci ile yap›lan
yar› yap›land›r›lm›fl görüflme yöntemi ile elde edilmifltir. Elde edilen verilerin analizinde nitel araflt›rma yöntem-
lerinden içerik analizi yöntemi kullan›lm›flt›r. Araflt›rma sonucundan elde edilen bulgulara göre; araflt›rmaya kat›-
lan ö¤rencilerin büyük bir bölümü üniversiteye yak›n olan çevre illerden gelmifltir ve bu üniversiteyi co¤rafi ne-
denlerden dolay› tercih etmifllerdir. Ayr›ca ö¤rencilerin bir üniversiteden beklentilerinin tam olarak karfl›lanmad›-
¤› ulafl›lan sonuçlar aras›ndad›r. 

Anahtar kelimeler: Yeni kurulan üniversiteler, Ad›yaman Üniversitesi, beklentiler.

Girifl
Tarih boyunca bilginin üretildi¤i, yorumland›¤›, zenginlefltirildi¤i, elefltirildi¤i ve aktar›ld›¤› kurumlar olan

üniversiteler, yeni kuflaklar›n yeteneklerinin gelifltirildi¤i, kültürel ve bilimsel yeterliliklerinin art›r›ld›¤›, elefltirel
düflünce kapasitelerinin gelifltirildi¤i kurumlard›r (Küçükcan ve Gür, 2009). Kurulduklar› günden itibaren, dö-
nemlerinin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik flartlar›ndan etkilenirken kimi zaman da bu flartlar›n de¤iflmesine
öncülük etmifllerdir. Küreselleflme ile birlikte etkisi tüm örgütlerde hissedilir hale gelen “rekabet”, beraberinde ge-
tirdi¤i “kalite” unsuru ile üniversiteleri de etkisi alt›na alm›flt›r. Üniversiteler bu zorlu rekabet ortam›nda varl›kla-
r›n› devam ettirebilmek için müflterilerinin memnuniyetini sa¤lamak amac› ile maksimum kalitede hizmet sunma-
ya yönelik tedbirler almaya bafllam›fllard›r (Saydan, 2008). 

Son y›llarda üniversiteler birçok kritere göre de¤erlendirilmektedir (akredite edilmektedir). Akreditasyon su-
nulan hizmetin (e¤itimin) kalite yönünden de¤erlendirilmesidir. Bu de¤erlendirme hizmeti alan kiflilerin, devletin
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ve bas›n›n sunulan hizmetin kalitesi ile ilgili bilgi sahibi olmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu de¤erlendirmeler bir anlamda
üniversitelerin belirli standartlar› sa¤lay›p sa¤lamad›klar› ile ilgili bilgileri vermesi bak›m›ndan e¤itim hizmeti
alanlar için önemli olmakla birlikte bu kurumlardan mezun olanlar›n ifle yerleflmelerinde de önemli referans nok-
tas› olmaktad›r. E¤itim hizmeti sunan üniversitelerinde sunmufl olduklar› hizmetin (e¤itimin) kalitesi ile ilgili de-
¤erlendirilmesi yap›lmaktad›r. Bu de¤erlendirmeleri üç ana bafll›kta toplayabiliriz. Birincisi; üniversitelerin kendi-
leri veya ba¤l› olduklar› merkezi idareler taraf›ndan de¤erlendirilmesidir. ‹kincisi; d›flar›dan bir kurum veya orga-
nizasyon taraf›ndan de¤erlendirilmesidir. Son olarak da; üniversitelerin kendi ö¤rencileri taraf›ndan de¤erlendi-
rilmesidir. 

Birinci de¤erlendirme yöntemi genellikle merkezi idarenin güçlü oldu¤u yönetim sistemlerinin üst kurullar›
taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmelerdir. Buna Tütkiye’de Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) ve Üniversiteler Ars› Ku-
rul verilebilir. YÖK, bir üniversitenin, fakültenin veya bir bölümün hangi flartlarda aç›laca¤› ne kadar ö¤retim ele-
man› bulunmas› gerekti¤i veya fiziki imkanlar›n›n neler olmas› gerekti¤ine karar veren ve mezun olan ö¤rencile-
rin de ald›klar› unvan ve diplomalar›n geçerlili¤ini onaylayan bir kuruldur. Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› 20
Eylül 2005 tarihli ve 25942 nolu Resmi Gazete' de "Yüksekö¤retim Kurumlar›nda Akademik De¤erlendirme ve
Kalite Gelifltirme Yönetmeli¤i" yay›nlanarak, yüksekö¤retim kurumlar›n›m e¤itim, ö¤retim ve araflt›rma faaliyet-
leri ile idari hizmetlerinin de¤erlendirilmesi ve kalitenin gelifltirilmesi amaçlanm›flt›r (YÖK, 2011). Bu yönetme-
lik kapsam›nda "Yüksekö¤retim Akademik De¤erlendirme ve Kalite Gelifltirme Komisyonu (YÖDEK)" oluflturul-
mufltur (YÖDEK, 2011). Bu merkezi idari güç üniversitelerin asgari koflullar› sa¤lamalar› yönünden de¤erlendir-
me görevini de yerine getirmektedir. 

D›flar›dan bir kurum ve/veya organizasyon taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme; merkezi yönetim erki d›fl›nda ta-
mamen sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmedir. Bu de¤erlendirme ifllemi bir anlamda üni-
versitenin akredite olmas›n› ve üniversitenin verdi¤i diploma ve benzeri belgelerin geçerlili¤ini sa¤lamaktad›r. De-
¤erlendirme çal›flmalar› iki ana bafll›kta incelenebilir. Birincisi, üniversite veya fakülte ile ilgili yap›lan akreditas-
yon çal›flmalar› di¤eri üniversite, fakülte veya bölüm aç›s›ndan ulusal veya uluslar aras› s›ralama yap›lmas›d›r. Ak-
reditasyon ifllemi bir anlamda üniversite veya program›n belirli kalite standartlar›n› tafl›d›¤›n›n belgelendirilmesi-
dir. Bu belge diploma denkli¤i veya devlet deste¤i sa¤lanmas› için kullan›lmaktad›r. E¤itim alan›nda bu de¤erlen-
dirmelerin yap›lmas› sunulan e¤itim hizmetinin belirli bir kalitede olmas›na imkân vermektedir. Amerika Birleflik
devletlerinde her düzeyde sunulan e¤itim hizmeti sivil organizasyonlar taraf›ndan yap›lmaktad›r. Yüksekö¤renim-
le ilgili; Yüksek E¤itim Akreditasyon Kurulu (Council for Higher Education Accreditation) Amerika’da bulunan
üniversitelerin akreditasyon ifllemlerini yerine getirmektedir (CHEA, 2011). Bir üniversitenin akredite olmas› de-
mek kaliteli olmas›na ve devletten mali yard›m almas›na, ö¤rencilerin ve ailelerin üniversite ile ilgili bilgi sahibi
olmas›na ve iflverenlerin çal›flanlar›n›n alacaklar› e¤itim için burs sa¤lamas› gibi birçok alanda gerekli görülmekte-
dir. Bunun yan›nda bilim dalarl› ile ilgili akreditasyon kurulufllar› da mevcuttur (Sa¤l›ki mühendislik, e¤itim. v.b).
Avrupa üniversitelerinde de standartlaflman›n sa¤lanmas› için Socrates ve Bologna süreçleri bafllat›larak üniversi-
telerin tan›n›rl›¤›n›n sa¤lanmas›, kalitenin yükseltilmesi, ö¤retim eleman› ve ö¤renci de¤iflimi sa¤lanarak uluslar
aras› yetkinli¤e sahip bireylerin yetifltirilmesi amaçlanm›flt›r. Yine Japonya da bulunan Japonya Üniversiteler Ak-
reditasyon Derne¤i (Japan University Accreditation Association, JUAA) üniversitelerin akreditasyon çal›flmalar›n›
yürütmektedir (JUAA, 2011). 

Özerk bir yap›ya sahip olan üniversitelerin üniversite d›fl› kurumlar taraf›ndan de¤erlendirilmesi üniversitele-
rin kalitelerinin artt›r›lmas›na imkan sa¤larken ayn› zamanda ö¤rencilerin e¤itim almak istedikleri kurumlarla ilgi
bilgi edinmelerine ve tercihlerini yapmalar›na katk›da bulunmaktad›r. 

Ö¤renciler taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme ise; ö¤rencilerin ö¤renim görmek istedikleri veya görmekte ol-
duklar› üniversiteler ile ilgili yapm›fl olduklar› de¤erlendirmelerdir. Bu tür de¤erlendirmeler genellikle üniversite-
lerin sunduklar› hizmetten memnuniyetlik derecesini ölçmek için yapt›klar› çal›flmalar veya bilimsel araflt›rmalar
kapsam›nda ö¤rencilerin üniversitelerini de¤erlendirmelerine yönelik çal›flmalard›r. Bir di¤er de¤erlendirme ise,
ö¤rencilerin kendi aralar›nda düflüncelerini paylaflmalar› ile ortaya ç›kan genel tutumlard›r. Ö¤renciler okudukla-
r› üniversitelere iliflkin memnuniyet düzeylerinin belirlerken, üniversitenin içinde bulundu¤u flehir, fiziki flartlar›,
ö¤rencilerin okuduklar› bölüm, bölümdeki ö¤retim elemanlar›, üniversite yerleflkesinde sunulan sosyal olanaklar
gibi unsurlara dikkate almaktad›rlar (Altafl, 2006). Dolay›s›yla ö¤rencilerin ö¤renim görmüfl oldu¤u kuruma yöne-
lik kalite beklentileri temelde çok boyutlu bir olgudur. Bu olgu; e¤itim kalitesi, fiziki mekânlar, sunulan uygulama
olanaklar›, sosyal kültürel ve sportif olanaklar ve ö¤rencinin bireysel özellikleri gibi farkl› boyutlar› içermektedir
(Saydan, 2008). 
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Bu ba¤lamda yeni kurulan üniversitelerin ö¤rencilerin beklentilerine cevap verme durumlar›n›n araflt›r›ld›¤› bu
araflt›rma kapsam›nda ele al›nan Ad›yaman Üniversitesi, ‹nönü Üniversitesi'ne ba¤l› olarak 1983 tarihinde kuru-
lan Ad›yaman Meslek Yüksekokulu, 12.05.1996 tarihinde kurulan Sa¤l›k Yüksekokulu ve 12.05.1998 tarihinde ku-
rulan Fen-Edebiyat Fakültesi ile Gaziantep Üniversitesi'ne ba¤l› olarak 27.06.1987 tarihinde kurulan E¤itim Fa-
kültesi,1988 y›l›nda kurulmufl olan Gölbafl› Meslek Yüksekokulu,15.12.1997 tarihinde kurulmufl olan Besni Mes-
lek Yüksekokulu, 2003 y›l›nda kurulan Ad›yaman Mesleki ve Teknik E¤itim Fakültesi ile Harran Üniversitesi'ne
ba¤l› olarak 16.10.1997 kurulan Kahta Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç farkl› üniversitenin oluflturdu¤u aka-
demik birimlerin (3 fakülte, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu) 1 Mart 2006 tarih ve 5467 say›l› kanunla, 17
Mart 2006 tarih ve 26111 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e giren kanunla Ad›yaman Üniversitesi
kurulmufltur (Ad›yaman Üniversitesi, 2011). Güneydo¤u Anadolu Bölgesinin bat›s›nda yer alan, zengin tarihi geç-
mifle sahip Ad›yaman ilinde, 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 1 devlet konservatuar›, 4 araflt›rma merkezi ve 5
meslek yüksekokulunda toplam 871 akademik ve idari personeli, kay›tl› 12.000’e yak›n ö¤rencisi ile birlikte e¤i-
tim-ö¤retim hizmeti sunmaktad›r (Gündüz, 2011). 

2009 y›l› itibariyle18 Profesör,7 Doçent, 123 Yard›mc› Doçent, 77 Ö¤retim Görevlisi, 22 Okutman, 101
Araflt›rma Görevlisi ve 6 Uzman olmak üzere toplam 264 Ö¤retim Eleman› görev yapmaktad›r.

Araflt›rman›n Önemi

Her ile bir üniversite kazand›r›lmas›na yönelik olarak üniversite bulunmayan illere yeni üniversiteler kurul-
mufltur. Bu üniversiteler henüz yeterli fiziki altyap›ya, akademik ve idari personele sahip olmamalar›na ra¤men ö¤-
renci kabul etmeye bafllam›fl ve e¤itim-ö¤retim, bilimsel çal›flmalar ve sosyokültürel faaliyetlerini sürdürmektedir-
ler. Ad›yaman ilinde 2006 y›l›nda kurulan Ad›yaman Üniversitesi de bu süreçte kurulan yeni üniversitelerden biri
olarak 12,000’e yak›n ö¤renciye hizmet vermektedir. Sunulan hizmetin ö¤rencilerin beklentilerine ne derece kar-
fl›lad›¤›n› belirlemek hem ö¤rencilere daha iyi hizmet sunmak hem de üniversitenin ö¤rencilerin beklentilerini da-
ha iyi karfl›lamas› aç›s›ndan önemlidir. 

Araflt›rman›n Amac›

Bu araflt›rma Ad›yaman Üniversitesi’nde okumakta olan ö¤rencilerin bir üniversiteden beklentilerinin Ad›ya-
man Üniversitesi’nde ne ölçüde karfl›land›¤›n› belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. 

Problem Cümlesi

Ad›yaman Üniversitesi’nde ö¤renim gören ö¤rencilerin üniversiteden beklentilerini nelerdir?

Bu kapsamda ö¤rencilerin beklentilerini de¤erlendirmek için afla¤›daki alt problemlere yan›t aranmaya çal›fl›l-
m›flt›r.

1. Ö¤rencilerin bir üniversiteye yerlefltirilmeden önce üniversite ile ilgili beklentileri nelerdir. 
a) E¤itim alan›ndaki beklentiler nelerdir?
b) Sosyal ve Kültürel alandaki beklentiler nelerdir?
c) Fiziki yap› ile ilgili beklentiler nelerdir?
d) Di¤er beklentiler nelerdir?

2. Ö¤rencilerin Ad›yaman Üniversitesi’ni seçmesine neden olan temel etkenler ve tercih s›ralar› nelerdir?

3. Ö¤rencilerin Ad›yaman Üniversitesi’nde beklentileri ne derece karfl›lan›yor?
a) E¤itim alan›ndaki beklentileri ne derece karfl›lan›yor?
b) Sosyal ve Kültürel alandaki beklentileri ne derece karfl›lan›yor?
c) Fiziki yap› ile ilgili beklentileri ne derece karfl›lan›yor?
d) Di¤er beklentileri ne derece karfl›lan›yor?

Araflt›rman›n S›n›rl›l›klar›

Araflt›rma Ad›yaman Üniversitesi’nde ö¤renim gören ö¤rencilerden bu çal›flmaya kat›lanlar ile s›n›rl›d›r. 

S. Çapuk
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Metot
Bu çal›flmada, nitel araflt›rma metodolojisinin desenlerinden biri olan, bir ya da birkaç özel durumu derinleme-

sine inceleyerek analiz edilmesini sa¤layan durum çal›flmas› (case study) yöntemi kullan›lm›flt›r. Karasar (2009) ör-
nek olay tarama modelini, herhangi bir ünitenin (birey, okul, aile, vb.) kendisi ve çevresi ile olan iliflkilerini belir-
lemek, bu ünite hakk›nda ayr›nt›l› ve gerçe¤e yak›n bilgiler edinmek ve o ünitenin hakk›nda bir yarg›ya varmak
için kullan›lan tarama modeli olarak tan›mlamaktad›r.

Çal›flma Grubunun Belirlenmesi

Araflt›rman›n çal›flma grubunu, 2010-2011 ö¤retim y›l›nda Ad›yaman Üniversitesi’nde ö¤renim gören 40 ö¤-
renci oluflturmaktad›r. Araflt›rmaya kat›lan ö¤renciler Ad›yaman Üniversitesi merkez yerleflkesinde bulunan E¤i-
tim Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Sa¤l›k Yüksek Okulu, Sa¤l›k Meslek
Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulunda 2. 3. ve 4. s›n›flar›nda ö¤renim gören ö¤rencilerden tabakal› örnek-
lem yöntemi ile seçilmifltir. Her bir fakülte ve yüksek okulda ö¤renim gören ö¤renci say›s›n›n yaklafl›k 1000’de
10’u oran›nda ö¤renci ile görüflme yap›lm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan ö¤renciler fakülte ve yüksekokullar›n farkl› bö-
lümlerinden gönüllülük esas›na göre belirlenmifltir. 

Ö¤rencilerle yap›lan görüflmelerde elde edilen veriler için E¤itim Fakültesinden kat›lanlara “E” kodu, Fen ve
Edebiyat Fakültesinden kat›lanlara “F” kodu, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesinden kat›lanlar için “‹” kodu, Sa¤-
l›k Yüksekokulundan kat›lanlar için “S” kodu, Meslek Yüksekokulundan kat›lanlar için “M” kodu ve Sa¤l›k Mes-
lek Yüksekokulundan kat›lanlar için “SM” kodu kullan›lm›flt›r. Yap›lan kodlama ile fakülte ve yüksek okullar ara-
s›nda manidar bir farkl›l›k olup olmad›¤›n› incelemek için yap›lm›flt›r. 

Verilerin Toplanmas›

Bu araflt›rman›n verileri görüflme ve doküman incelemesi yöntemleri ile toplanm›flt›r. 
Yar› yap›land›r›lm›fl görüflme yönteminin kullan›ld›¤› bu araflt›rmada, görüflme formu araflt›rmac› taraf›ndan

gelifltirilmifl, 10 ö¤renci ile pilot uygulama yap›lm›fl ve görüflme sorular› yeniden düzenlenmifl daha sonra iki uz-
man görüflü de al›narak görüflme formuna son hali verilmifltir. 

Araflt›rmada kullan›lan dokümanlar, Ad›yaman Üniversitesi taraf›ndan haz›rlanan tan›t›m katalogu ve Ad›ya-
man Üniversitesi internet adresinden oluflmaktad›r. 

Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde alt problemlere iliflkin veriler ve verilere iliflkin yorumlar yer almaktad›r. 

1. Ö¤rencilerin bir üniversiteye yerlefltirilmeden önce üniversite ile ilgili beklentileri: 
a) E¤itim alan›ndaki beklentiler

E¤itim alan›nda ö¤rencilerin yüksekö¤renime bafllamadan önce ne gibi beklentileri oldu¤u yönünde veriler
analiz edildi¤inde kaliteli e¤itim beklentisi ön plana ç›kmakta. Kaliteli e¤itim ile uzman hocalar›, alan hocalar›, la-
boratuar› olan, araflt›rma ve uygulamaya dayal›, ezberci olmayan bir e¤itim beklentisi oldu¤u ortaya ç›kmakta.
Bunlar›n yan›nda iyi bir kütüphane ve okuma alanlar›n›n olmas›. E1 kodlu ö¤renci, “kaliteli ve verimli bir üniver-
site dönemi geçirmek” isterken, E4, “hocalar›n e¤itim yönünden gerekli donan›ma sahip olmas›n›”, E10, “araflt›r-
maya uygulamaya dayal›, ezberci olmayan bir e¤itim sistemi bekliyordum. Her araflt›rmay› bulabilece¤im kütüp-
hane” , S1, “daha çok kitap okuyabilece¤im ve daha çok çeflitli bilgiler edinece¤im bir yer olmas›n›”, S4, “bölüm-
de uzman hocalardan ders almay›” , S8, “hocalar›n hep prof olmas› ve üst düzey e¤itim almay›, M2, “bölüm ders-
lerimizle ilgili atölyeler. Bölüm derslerimizle ilgili genifl çal›flma alan› laboratuar s›n›flar›”, gibi beklentileri olduk-
lar›n› belirtmifllerdir. 

Ö¤rencilerin ifade ettikleri di¤er beklenti ise “kendimi gelifltirme” olarak ortaya ç›kmakta. Ö¤renciler kendi-
ni gerçeklefltirmeyi, gerekli akademik bilgilerle donanmak, meslek edinmek, alan›mda yükselmek, ileriki yaflant›m-
da baflar›l› olacak donan›ma sahip olmak ve uluslar aras› standartlara göre yetiflmifl olmak olarak belirtmifllerdir.
E2 kodlu ö¤renci, “dünya ve ülkemizdeki bilimle ilgili çal›flmalar› anlayabilme, yapabilirsem katk› sa¤lama seviye-
sine eriflmeyi”, E7, “üniversiteyle birlikte bir hayata bak›fl aç›s›n›n yerleflece¤ini bekliyordum”, E12, “mevcut e¤i-
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timi ald›ktan sonra bulundu¤um kulvarda yükselebilmek”, ‹3, “kendimi gelifltirip ileriki yaflant›mda daha iyi bir
konuma gelmem” gibi beklentiler ifade edilmifltir. 

Ö¤rencilerin bir di¤er beklentisi ise “refah düzeyi” olarak ortaya ç›kmaktad›r. Daha iyi bir hayat standard› el-
de etme. Hayata yeni bak›fl aç›s› kazanma. Kültürlü bir vatandafl, topluma faydal› birey. E9 kodlu ö¤renci, “e¤itim
gördü¤üm alanla ilgili donan›ml› e¤itim görmek ve mesle¤imde en iyi yerlere gelebilmek ve aileme, topluma fay-
dal› bir birey olmak”, F4, “hayat›m› devam ettirebilecek bir meslek edinme. Daha iyi bir hayat standard›, ‹4, “e¤i-
tim alan›nda kendimi gelifltirmeliyim ve uluslar aras› standartlara göre geliflmifl bir birey olmal›y›m” fleklinde ifa-
de etmifllerdir. 

F2, F5, ve S7 kodlu ö¤renciler ise beklentilerinin olmad›klar›n› ifade etmifllerdir. 

b) Sosyal ve kültürel alandaki beklentiler

Sosyal ve kültürel alanlardaki beklentiler incelendi¤inde üniversitenin sosyal kültürel etkinlikler düzenleyen,
ö¤rencilerin sosyal kültürel aktivitelerde bulunabilecekleri ortamlar› bulunan, farkl› bireyler ve kültürleri tan›ma-
ya f›rsat veren, kiflisel geliflime imkan veren kurslar›n oldu¤u ve bütün sporlar›n yap›lmas›na imkan vermesi ve
farkl›l›klara sayg› duyuldu¤u bir üniversite beklentilerini belirtmifllerdir. Ö¤rencilerin büyük bir bölümü sosyal et-
kinliklerin olmas›n› belirtti¤i görülmektedir. Örne¤in: E4, E5, E8, E11, E13, S7, ‹2, ‹3 kodlu ö¤renciler sosyal et-
kinliklerin oldu¤u bir ortam beklediklerini belirtmifllerdir. “sosyal faaliyetlerde bulunaca¤›m ortamlar bekliyordum”.
Üniversitenin sosyal kültürel etkinlikler düzenlemesi; konferanslar , seminerler geziler düzenlendi¤i bir üniversi-
te beklentilerini dile getirmifllerdir (E5, F4, F8, ‹3). S10 kodlu ö¤renci “Konser konferans seminer düzenlenece-
¤ini bekliyordum” fleklinde ifade etmifltir. 

Sosyal aktivitelerin yap›labilece¤i ortamlar›n olmas› ile ilgili beklentinin de yine bir çok ö¤renci taraf›ndan di-
le getirildi¤i görülmektedir (E3, E4, E8, E11, S7, S8, F3). E11, kodlu ö¤renci “Sosyal imkanlar›n tam olmas›. Yüz-
me havuzu, basketbol, voleybol, sahas›, tenis kortlar›, spor salonlar›, kültürel kulüpler v.s.” beklentisini dile geti-
rirken yine S8 kodlu ö¤renci “‹yi bir sinema, spor alanlar›n olmas›, ö¤rencilerin gidebilece¤i kafeler olmas›” ge-
rekti¤ini ifade etmektedir. 

E6 kodlu ö¤renci “farkl›l›klara sayg› duyulan bir e¤itim” beklentisini vurgularken. Bir baflka ö¤renci ‹4, “Üni-
versite ortam›nda farkl› kültürlere sahip kiflilerle kaynaflmak” ifadesini kullanm›flt›r. Ö¤rencilerin farkl›l›klara hofl-
görünün oldu¤u, ve farkl› kültürleri tan›ma kaynaflma imkan› bulabilecekleri bir üniversite ortam› bekledikleri an-
lafl›lmaktad›r. Bir di¤er öne ç›kan beklenti ise farkl› kültürleri tan›ma kaynaflma imkan›n› bulmak olarak belirtil-
mifl (E6, ‹4,).

Ö¤rencilerin ifade ettikleri bir di¤er beklenti ise yeterli spor aktivitelerinin olmas› (E7, E9, S1, S8, M2). M2,
kodlu ö¤renci spor ile ilgili beklentisini “Bütün spor dallar›n›n olmas›n› isterdik. Spor dallar›n›n alanlar› daha lüks
ve güzel olmas›n›” fleklinde dile getirmifltir. 

F2 ve S2 kodlu ö¤renci al›flverifl merkezleri ve sinemalar›n oldu¤u bir yer beklentisini dile getirerek üniversi-
te d›fl›ndaki sosyal imkanlar› dile getirmekteler. Bu durum üniversitenin içine do¤du¤u flehrin de ö¤rencilerin za-
manlar›n› etkili bir flekilde de¤erlendirebilecekleri sosyalleflebilecekleri ortamlar›n gereklili¤ini ortaya koymakta-
d›r. 

c) Fiziki yap› ile ilgili beklentiler

Fiziki yap› ile ilgili bulgular analiz edildi¤inde; modern binalar› bulundu¤u ve yolu, yeflil alan›, parklar, kafe ve
kantinleri olan bir kampus beklentisi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Modern binalar› olan ve gerekli teknolojik aletler ile donat›lm›fl derslik ve laboratuarlar önemli beklentiler ola-
rak belirtilmifl (E2, E4, E8, E10, E13, S9, F2). Örne¤in, E4, “Anfi fleklinde s›n›flar”, E8: “Daha modern ve büyük
yap›lar, teknolojik aletler bulmay›”, E10: “Lise s›ralar›ndan farkl› genifl derslikler”, S9, “Daha büyük modern ve
teknolojik aletlere dayal› derslikler” gibi beklentileri oldu¤unu belirtilmifltir. 

Çevre düzenlemesi ile ilgili olarak beklentilerini “güzel bir üniversite kampusu” olarak belirtmifllerdir (E1, E7,
S8, F2, F4, ‹3). E1 kodlu ö¤renci “Yollar› daha güzel olan, Çevre düzenlemesi güzel ve dikkat çekici”, E7, “‹nter-
net, kafe, spor salonu ve bahçenin düzeninin çok iyi olaca¤›n›”, S8: “‹yi bir kampusun olmas› genifl ve her taraf›n
yeflil olmas›n›”, F2, Çok güzel kampusu olmas› ve güzel fakültelerinin olmas›n›”, F4, “Üniversitenin parklar› bah-
çeleri okuma salonlar› ve bofl vakitlerimizin boflu bofluna gitmemesi için en az›ndan mediko sosyal binas›n›n” ol-
mas› gibi beklentileri oldu¤unu belirtmifllerdir. 
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d) Di¤er beklentiler

Bir üniversite program›na yerlefltirilmeden önce üniversite ile ilgili di¤er beklentileri analiz edildi¤inde daha
fazla profesör ile karfl›laflma, hocalar ile sosyal iliflkilerin olmas›, ve iyi bir kütüphanenin olmas› fleklinde beklenti-
leri oldu¤u anlafl›lmaktad›r (E8, E11, S8, M2). E11, Kodlu ö¤renci de “Dil, din, ›rk, mezhep ayr›m›n›n olmad›¤›
ve bunun gibi konular üzerine kavgalar›n yaflanmad›¤› bir üniversite” beklentisi oldu¤unu belirtmifltir. 

Ö¤rencilerin yüksekö¤renimden kaliteli e¤itim yani uzman hocalar›, alan hocalar›, laboratuar› olan, araflt›rma
ve uygulamaya dayal›, ezberci olmayan bir e¤itim beklentisi oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bunun yan›nda,üniversi-
tenin sosyal kültürel etkinlikler düzenleyen, ö¤rencilerin sosyal kültürel aktivitelerde bulunabilecekleri ortamlar›
bulunan, farkl› bireyler ve kültürleri tan›maya f›rsat veren, kiflisel geliflime imkan veren kurslar›n oldu¤u ve bütün
sporlar›n yap›lmas›na imkan veren ve farkl›l›klara sayg› duyulan bir ortam› beklentilerini belirtmifllerdir. Fiziki ya-
p› ile ilgili olarak da; modern binalar› bulundu¤u ve yolu, yeflil alan›, parklar›, kafe ve kantinleri olan bir kampus
beklentisi oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ö¤rencilerin daha fazla profesör ile karfl›laflma, hocalar ile sosyal iliflkilerin ol-
mas›, ve iyi bir kütüphanenin olmas› fleklinde beklentileri oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. 

2. Ö¤rencilerin Ad›yaman Üniversitesi’ni seçmesine neden olan temel etkenler ve tercih s›ralar›:
Ad›yaman Üniversitesi’ni tercih etmelerine neden olan temel etkenler ve tercih s›ralar› incelendi¤inde; ö¤ren-

cilerin büyük bölümünün yaflad›klar› yere yak›n olmas›, ekonomik nedenler ve s›navdan ald›klar› puanlar›n etkili
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. E1 kodlu ö¤renci 1. Tercih s›ras› ile “ Yaflad›¤›m ile yak›n olmas›”, E3 kodlu ö¤renci, 2.
Tercih s›ras› ile “Kendi memleketime yak›n olmas›”, E5 kodlu ö¤renci, 3. Tercih s›ras› ile “Yak›n il olmas›”, E9
kodlu ö¤renci, 1. Tercih s›ras› ile “Memlekete yak›n olmas›”, S3 kodlu ö¤renci, 2. Tercih s›ras› ile “ Maddi du-
rum, Aile iste¤i”, S5 kodlu ö¤renci 2. Tercih s›ras› ile “Babam ve Ad›yamanl› olmam”, S6 kodu ö¤renci 3. Tercih
s›ras› ile “Bu flehirde yafl›yor olmam” diyerek Ad›yaman Üniversitesini seçmelerinin temel nedenlerini belirtmifl-
lerdir. Ad›yaman ilinde yafl›yor olmak veya Ad›yaman iline yak›n bir ilde yafl›yor olmalar› Ad›yaman Üniversite-
si’ni ilk s›ralarda tercih etmelerine neden oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Ad›yaman Üniversitesi’ni tercih ile ilgili bir di¤er neden ise ö¤rencilerin ald›klar› puan›n bu üniversiteye yer-
lefltirilmelerine yetiyor olmas› olarak görülmektedir. E11 kodlu ö¤renci 10. Tercih s›ras› ile “Puan›m›n düflük ol-
mas›”, E12 kodlu ö¤renci, 23. Tercih s›ras› ile “‹stem d›fl›”, S1 kodlu ö¤renci 6. Tercih s›ras› ile “Puan s›ralama-
s›”, S8 kodlu ö¤renci 5. Tercih s›ras› ile “Puan›m buraya yetmesi”, F6, 27. Tercih s›ras› ile “Puan›m›n yetmesi” ve
‹2 kodlu ö¤renci 7. Tercih s›ras› ile “Puan s›ralamas›”. Ö¤rencilerin Ad›yaman Üniversitesini tercih etmelerinin
önemli bir nedeni ald›klar› puanlar›n bu üniversiteye yerleflmek için yetiyor olmas› olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

Özet olarak ö¤rencilerin büyük bölümü Ad›yaman Üniversitesi’ni yaflad›klar› yere yak›n olmas›nda ve ekono-
mik nedenlerden bu üniversiteyi tercihlerinin ilk s›ralar›na koyduklar› di¤erler ö¤rencilerin tercihlerinde de bu ne-
denlere ek olarak s›nav sonucu elde ettikleri puanlar›n etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

3. Ö¤rencilerin Ad›yaman Üniversitesi’nde beklentilerinin karfl›lanma derecesi:
a) E¤itim alan›ndaki beklentilerinin karfl›lanma derecesi

E¤itim alan›ndaki beklentilerin ne derece karfl›land›¤› ile ilgili olarak ö¤rencilerin çok farkl› görüflleri dile ge-
tirdikleri anlafl›lmaktad›r. Bu görüflleri “çok iyi”, “orta” ve “iyi de¤il” gibi ifadeler yan›nda ö¤retim elemanlar› ile
ilgili olarak “ö¤retim yöntemleri”, “uygulama” ve “ö¤renciler ile olan iliflkiler” kategorilerinde de¤erlendirildi¤in-
de, alan uzman›, yeterli ö¤retim eleman› olmad›¤›, ezbere dayal› teorik bir e¤itim verildi¤i, uygulamaya a¤›rl›k ve-
rilmedi¤i ve ö¤renciler ile iyi iliflkilerin olmad›¤›n› dile getirmektedirler. 

Az say›da ö¤renci e¤itim ile ilgili beklentilerinin karfl›land›¤›n› belirtmektedirler. E1, “E¤itim alan›ndaki bek-
lentilerinin yar›s›na yak›n bir k›sm› karfl›lard› diyebilirim. Çünkü verimli bir e¤itim ald›¤›m› düflünüyorum”, S6:
“‹yi. E¤itim alan›nda ö¤retim görevlilerinin ve üyelerinin yeterli oldu¤unu düflünüyorum”, F3: E¤itim alan›nda
hiçbir s›k›nt›m yok. Ad›yaman üniversitesi yeni bir üniversitesi olmas›na ra¤men kaliteli, bilgilerine güvenmedi-
¤im hocalar›m da var. En az›ndan kendi bölümümün hocalar›n› iyi buluyorum”. 

Ö¤rencilerin büyük bir bölümü e¤itim ile ilgili beklentilerinin karfl›lanmad›¤›n› ifade etmektedirler. E3 kodlu
ö¤renci, “Yeterli oranda karfl›lanm›yor. 4. S›n›f olmama ra¤men yeterli bilgiye sahip oldu¤umu düflünmüyorum”,
E4, “e¤itim alan›nda pek faydal› olmad›¤›n› düflünüyorum. Baz› hocalar›n ders anlatmas›nda faydal› olan hiçbir fley
yok hatta anlatmayan bile var”, E5, “S›n›rl›. Çok fazla bilgi sahibi oldu¤unu düflünmüyorum. E¤itim aç›s›ndan ye-
tersiz. ‹nsan ancak kendi çabalar›yla bir fley ö¤reniyor o da zamanla olacak”, E9, “Hocalar›n say›s› çok az alan› ile
ilgili olmayan derslere giriyorlar. Birçok hoca alan› ile ilgili yeterli bilgi donan›m›na sahip de¤il ve ö¤rencilere bir
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fleyler verme konusunda yeterli ciddiyete sahip de¤iller”, E11, “Yan gel yat s›nav gecesi çal›fl bütün dersleri geç.
Ö¤retmen olmak bu kadar basit! En basitini anlat›yorum s›n›f yönetimi dersi görüyoruz. Bu derste ö¤rencilerin
yar›s› uyukluyor nas›l yönetimse art›k….”, E13, “Karfl›lanm›yor. Ezberci sistemin liseden sonraki devam›”, S1,
“Ezberci e¤itim sistemi her yerde oldu¤u gibi burada da karfl›m›za ç›kt›. Bu okulu bitiren ö¤rencilerin e¤itim ala-
n›nda daha iyi olmalar›n› temenni ediyorum”, S2, “E¤itim alan›nda özellikle sa¤l›kta hiç karfl›lanmad›¤› düflünü-
yor çünkü dersler giren hocalar›n hiç birinin branfl› de¤il girdi¤i ders”, S3 ve S7, “E¤itim yetersiz”, S4, “Çok ez-
berci bir sisteme al›flt›r›l›yor”, S8, “Hocalar›m prof. de¤il ve e¤itim çok iyi de¤il”, F2, “Yok karfl›lanmad›”, F4,
“Hiçbir derecede e¤itim s›f›r”, SM1, “Bekledi¤im hiçbir fleyi bulamad›m” fleklinde yap›lan aç›klamalar ö¤rencile-
rin e¤itim ile ilgili beklentilerinin karfl›lanamad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

E¤itimin ö¤retim yöntem ve teknikleri boyutu ile ilgili ö¤rencilerin beklentilerinin karfl›lanmad›¤› anlafl›lmak-
tad›r. E2 kodlu ö¤renci , “Sadece teorik bilgi. Hocalar kendilerini çok yeterli görüyorlar. Yeni yaklafl›mlar› anla-
t›yorlar fakat kendileri uygulam›yor”, E6, “Ya bazen gerek olmayan bilgiler veriliyor”, E7, “Teori k›sm›nda bir so-
run yok uygulama alan›nda neredeyse karfl›lam›yor”, E10, Uygulama ve araflt›rmadan çok teoriye önem verilmesi
ve kimsenin buna itiraz etmemesi, ö¤rencilerin derslerde fazla aktif olmamas› beklentilerimi karfl›lam›yor. Bunun-
la beraber hocalar›n ö¤rencilere karfl› tutumlar›, sadece derslerde gördükleri kadar›yla oldu¤u için yanl›fl olmakta-
d›r, S1, “Ezberci e¤itim sistemi her yerde oldu¤u gibi burada da karfl›m›za ç›kt›”. Ö¤retim yöntem ve teknikleri
boyutu ile ilgili aç›klamalardan ö¤rencilerin ezbere dayal›, teori a¤›rl›kl› bir e¤itim istemedikleri daha fazla uygu-
lamaya yer verilmesi ve ö¤rencilerin aktif olmas›n› sa¤layacak ö¤retim yöntem ve tekniklerine yer verilmesi gere-
¤i ortaya ç›kmaktad›r. 

b) Sosyal ve kültürel alandaki beklentilerin karfl›lanma düzeyi

Sosyal ve kültürel alanla ilgili olarak ö¤rencilerin büyük bir bölümü üniversitenin sunmufl oldu¤u imkanlar›n
k›s›tl› oldu¤unu belirtmekte. E2 kodlu ö¤renci, Konferans ve etkinlilik say›s› çok az. bahar flenlikleri bile organi-
ze edecek yeterlilikte de¤il. Geçen sene tüm ülkeye rezil olduk”, E3, “Sosyal ve kültürel alanda hiçbir beklentimi
karfl›lamad›. Bütün sosyal yaflam›m›z okul ve yurt aras›nda geçti. Gerçi inflaatlar yap›l›yor ama biz göremedik.” Ö¤-
rencilerin (f=13: E4, E7, E8, E9, E13, S3, S5, S6, S9, M1, ‹1, ‹2, ‹3) ço¤u sosyal kültürel alanda beklentilerini kar-
fl›lamaktan çok uzak oldu¤unu belirtmifllerdir. S1 kodlu ö¤renci “Masa tenisi, satranç, futbol, voleybol ve tavla bu
tarz sosyal aktivitelerin olmas›n› bekliyorum” derken, S9 kodlu ö¤renci “Bir sinema gösterimi bile yok. Sadece ba-
har flenlikleri var tiyatro anlam›nda hiçbir fley yok” fleklinde aç›klamada bulunmufltur. Bu durum üniversitede ye-
terli düzeyde sosyal aktivitelere yer verilmedi¤ini, ö¤rencilerin vakitlerini geçirebilecekleri sosyal tesislerden yok-
sun oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

Ö¤rencilerin bir bölümü de üniversite’de sosyal kültürel anlamada etkinliklerin yap›ld›¤›n› ve yeterli oldu¤u-
nu belirtirken. Etkinliklerin oldu¤u ancak yeterli olmad›¤› veya iyi duyurulmad›¤› da yap›lan aç›klamalardan baz›-
lar›. E1kodlu ö¤renci, “Üniversitemiz bu konuda gayet baflar›l›. Geziler, programlar benzerleri var. Ama bunlar
benim ilgimi çekmiyor. Asl›nda kendi tarz›ma uygun bir fley bulam›yorum. Bence çeflitlilik artmal›.”, E10, “‹nkar
etmeyece¤im ve ilk geldi¤im seneden daha fazla vakit geçirebilece¤im ortam var ama buna ra¤men kaliteli vakit
geçirilecek bir ortam yok.”, E14, “Geliflmekte olan bir üniversite oldu¤u için normal görüyorum”, M4, “Geziler
konferanslar›n yeterince duyurulmad›¤›ndan flikayetçiyim” ve SM1, “Sosyal ve kültürel alanlarda etkinlikler yeter-
li ama duyuru çok k›s›tl›. Olup bittikten sonra haberimiz oluyor”. Bir ö¤renci baflar›l› bulurken, birtak›m geliflme-
lerin oldu¤u ve yap›lan etkinliklerin ö¤rencilere duyurulmas› ile ilgili sorunlar›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

c) Fiziki yap› ile ilgili beklentilerin karfl›lanma düzeyi

Ad›yaman Üniversitesi’nin fiziki yap›s› beklentilerinizi karfl›lama düzeyi ile ilgili ö¤rencilerin görüflleri ince-
lendi¤inde; ö¤rencilerin yeni bir üniversite olmas› nedeniyle iyi oldu¤u ancak yeterli olmad›¤›n› ifade edenler ya-
n›nda okulun bir flantiye alan› gibi olmas› ve çevre düzenlemesinin henüz bitmemifl olmas›ndan dolay› beklentile-
ri karfl›lamad›¤›n› ifade eden ö¤rencilerde ço¤unluktad›r. Üniversite ile ilgili olumlu görüfl belirten ö¤rencilerden
S6 kodlu ö¤renci, “Gittikçe düzelen ve güzelleflen bir ortam var. Umutluyum bu konuda”, F1, “Fiziki yap›y› be-
¤endim. Beklentilerimizi karfl›l›yor”, ‹1, “Yeni geliflmekte olan bir üniversite oldu¤u için flimdilik yeterli” fleklin-
de ifade ederek karfl›laflt›klar› fiziki ortam›n yeni bir üniversite için olumlu oldu¤unu beyan etmifllerdir. Ancak ö¤-
rencilerin büyük bir bölümü, üniversitenin fiziki altyap›s›n›n yetersiz oldu¤unu ve beklentileri karfl›lamad›¤›n› be-
lirtmifllerdir. Ö¤renciler yerleflkenin inflaat alan› gibi olmas›, çevre düzenlemesinin eksik olmas›, yeterli a¤açlan-
d›rma ve oturma yerlerinin olmamas›, derslik say›s›n›n yetersiz oldu¤u gibi olumsuz koflullar› ifade etmifllerdir. E1
kodlu ö¤renci, “Tamamen hayal k›r›kl›¤› yaflad›m. Bir üniversitede de¤il de inflaat alan›nda okul okudu¤umu dü-
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flünüyorum. Ayr›ca çevre mühendislerimiz bofluna çal›fl›yor galiba. Bu konuda uzman olmamama ra¤men birçok
eksiklik ve yanl›fll›k s›ralayabilirim. Özellikle de a¤açland›rma konusu tart›fl›lmaya de¤er”, E3, “Bofl bir arazide
okudu¤umu düflünüyorum. Ö¤rencilerin alt›nda oturabilece¤i bir a¤aç bile yok. Her taraf toz ve çamur”, E4, “te-
pegözler ve projeksiyonlar çal›flm›yor. Tam anlam›yla geliflmekte olan bir üniversite oldu¤u için düzenlemeler
yok”, E9, “derslik say›s› yetersiz ve fiziki koflullar çok k›s›tl›”, E10, “En az›ndan yollar›n olmas› sevindirecekti ki
yol çal›flmalar› yap›ld› ve yol nam›na bir fley kalmad›. ‹lk y›llarda ise bunun yan›nda ›fl›kland›rma sistemi de yoktu.
‹nflaat alan›nda ders ifllendi yani”, E11, “K›fl›n ayakkab› pantolon çamur içinde rezalet… Bahçede saçma sapan 3-
5 çiçek bir araya dikiliyor. Anlam vermifl de¤ilim”, S9, “Futbol, basketbol, spor sahalar› yok”, F4, “Yeni binalar
hariç genel yap› pek iyi de¤il, F5, “Öncelikle ö¤rencilerin rahatça durabilece¤i sosyal bir alan ve bank eksikli¤i,
çevre düzenlemesinin bir an önce bitirilmesi” fleklinde görüfllerini ifade etmifllerdir. 

Ö¤rencilerin bir üniversitede olmas› gereken modern binalar›, ders araç gereçleri ile donan›ml› derslikleri, te-
miz düzenli yollar› ve yeflil alanlar› olan bir yerleflkesi ve spor tesisleri bulamad›klar›ndan beklentilerinin karfl›lan-
mad›¤›n› aç›kça ifade etmektedirler. 

d) Di¤er beklentilerin karfl›lanma düzeyi

Ad›yaman Üniversitesi’nin ö¤rencilerin di¤er alanlarda ki beklentilerini karfl›lama düzeyi incelendi¤inde; ö¤-
rencilerin çeflitli sorunlar› dile getirdi¤i anlafl›lmaktad›r. Bunlar›n bafl›nda üniversitenin bulundu¤u ilin iyi olma-
d›¤›, bar›nma sorunu oldu¤u ve gezilecek yerlerinin az oldu¤u ifade edilmifltir. Bunu yan›nda kafeterya eksikli¤i,
çok amaçl› salonlar›n yeterli olmamas› ve üniversite havas› olmad›¤› gibi ifadelere de yer verilmifltir. E7 kodlu ö¤-
renci, “Burayla ilgili söyleyebilece¤im fley; üniversite okunabilecek bir yer de¤il”, S7, “Kafeterya eksikli¤i, S8, “fie-
hir iyi de¤il. Bar›nma sorunu var. fiehirde gezilecek yerler s›n›rl›”, M1, “Okulumuzda üniversite havas› yok. Sos-
yal ve kültürel faaliyetler çok k›s›tl› ve bu yüzden biz ö¤rencileri olumsuz yönde etkiliyor”, F4, Çok amaçl› salon-
lar›n olmamas›” olarak belirtmifllerdir. Üniversiteden memnuniyetlerini belirten ö¤rencilerden; E14, “Genel an-
lamda memnunum Allah’a flükür”, S6, “fiikayetim yok”, M2, “Okulumuzda çok güzel çal›flmalar oldu. Yeni bö-
lümler aç›ld›. Onar›mlar yap›ld›. Köy okullar›na benzeyen okulumuz flu an Türkiye’de en güzel ve h›zl› çal›flan
okullar aras›ndad›r. Bunun en büyük yöneticisi tabii ki rektörümüz Mustafa Gündüz”, fleklinde memnuniyetlerini
dile getirmifllerdir. 

Yeni bir üniversite olmas› nedeniyle var olan koflullar› olumlu karfl›lamalar›na ra¤men genel olarak yeterli bul-
mad›klar› anlafl›lmaktad›r. 

Sonuç
Ö¤rencilerin bir üniversiteden beklentileri ile Ad›yaman Üniversitesi’nde karfl›laflt›klar› flartlar›n çok fazla ör-

tüflmedi¤i söylenilebilir. Ö¤rencilerin büyük bir bölümü çevre illerden ve Ad›yaman’dan gelmifl olmas›na ra¤men
Ad›yaman Üniversitesi’nde beklentilerinin çok fazla gerçekleflmedi¤i aç›kt›r. 

Ö¤renciler; bir üniversiteden kaliteli bir e¤itim, kendilerini gerçeklefltirmeye imkan veren bir ortam; sosyal
kültürel etkinliklerin düzenlendi¤i, sosyal kültürel ve sportif aktivitelerde bulunabilecekleri, farkl› bireyler ve kül-
türleri tan›maya f›rsat veren, kiflisel geliflime imkan veren ve farkl›l›klara sayg› duyuldu¤u modern binalar› bulun-
du¤u ve yolu, yeflil alan›, parklar›, kafe ve kantinleri olan, hocalar ile sosyal iliflkilerin iyi oldu¤u bir üniversite bek-
lentilerini ifade ederek evrensel ölçülerde ve asgari düzeyde bir üniversite de olmazsa olmazlar›n› dile getirmifller-
dir. Bu beklentiler içinde ö¤renciler, yaflad›klar› yere yak›n olmas›, ekonomik nedenler ve s›navdan ald›klar› puan-
lar nedeni ile Ad›yaman Üniversitesi’ni tercih etmifllerdir. 

Ancak kaliteli bir e¤itim ile karfl›laflmad›klar›n› yeterli say›da alan uzman› ve ö¤retim eleman› olmad›¤›, e¤itim-
ö¤retimin ezbere dayal› oldu¤u, a¤›rl›kl› olarak teorik bilgi verildi¤i, uygulamaya yeterince zaman ayr›lmad›¤› ve
pratik yapmak için yeterli donan›ma sahip olmad›¤›, ayn› zamanda ö¤renciler ile hocalar aras›nda iyi iliflkilerin ol-
mad›¤›n› dile getirmektedirler. Üniversitenin sosyal, kültürel ve sportif imkânlar yönünden de beklentileri karfl›-
lamaktan uzak oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Üniversite’nin fiziki altyap›s› ve çevre düzenlemesi ile de ö¤rencilerin bek-
lentilerine cevap vermekten uzak oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Okulun bir flantiye alan› gibi olmas› ve çevre düzenle-
mesinin henüz bitmemifl olmas› ayn› zamanda Ad›yaman ilinin de ö¤rencilerin sosyal ve kültürel etkinlikler yap-
malar›na imkân sa¤layacak yerlere yeterince sahip olmamas› ö¤rencilerin beklentilerini olumsuz yönde etkileyen
di¤er nedenlerdendir. K›saca ö¤renciler “Üniversite” ile ilgili görüfllerini “üniversite havas› olmad›¤›” fleklinde ifa-
de etmektedirler. 
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Ö¤rencilerin çok az bir bölümü ise üniversitenin yeni kurulan bir üniversite olmas› nedeniyle var olan flartla-
r›n ola¤an oldu¤u ve ulafl›lan seviyenin beklentilerine cevap verdi¤ini ifade etmektedirler. 

Ad›yaman Üniversitesi di¤er yeni kurulan üniversiteler gibi birçok eksi¤i olmas›na ra¤men bu eksiklikleri h›z-
la tamamlama yolunda önemli geliflmeler kaydetmifl bir üniversitedir. Ancak, genel anlamda e¤itimin her kademe-
si, özelde ise üniversite e¤itimi bir ülkenin gelece¤e güvenle bakmas› için olmasa olmazlar›ndand›r. Bu noktadan
bakt›¤›m›zda Üniversiteler bireyin geliflmesi, kimlik kazanmas› ve meslek edinmesine önemli katk›lar sa¤lamakta-
d›r. Dolay›s›yla üniversitelerin bu görevleri tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi önemli ve gereklidir. Bu an-
lamda; Ad›yaman Üniversitesi ö¤rencilerin beklentilerini istenlen seviyede ve nitelikte karfl›lamaktan uzak oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. 

Öneriler
Ad›yaman Üniversitesi öncelikle ö¤rencilerin beklentilerini belirleyen genifl kapsaml› bir araflt›rma yapt›rmal›

ve ö¤rencilerin beklentilerini tespit etmelidir. Bu beklentileri öncelik s›ras›na göre yerine getirmeye çal›flmal›d›r. 
Yeni kurulan ve kurulacak üniversitelerin fiziki altyap›, akademik ve idari kadro baflta olmak üzere di¤er temel

koflullar› sa¤layarak ö¤renci almas› daha uygun olabilir.
Üniversitelerin kurulaca¤› flehirlerin öncelikli olarak temel altyap› (sinema, tiyatro ve sosyal alanlar) ile ilgili

ihtiyaçlar›n›n giderilmesi gerekmektedir. 
Benzer araflt›rmalar›n yeni kurulan di¤er üniversitelerde de yap›lmas›n›n faydal› olaca¤› düflünülmektedir. 
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Özet

Ça¤dafl e¤itim modellerinde yüksekö¤retimde “ö¤renci araflt›rmalar›” e¤itimin en önemli parçalar›ndan birini
oluflturmaktad›r. ‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi Ö¤renci Araflt›rma Kulübü 1992 y›l›nda kurulmufl
olup, ilk toplant›s›n› 1993 y›l›nda gerçeklefltirmifltir. Bu çal›flmada ‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi
Ö¤renci Araflt›rma Kulübüne üye ö¤rencilerin 1993-2010 y›llar› aras›nda yapt›klar› araflt›rmalar›n okul
baflar›lar›na etkisi araflt›r›lm›fl ve bu çal›flmalar›n ö¤renciler aç›s›ndan de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r. 17 y›l içersinde
toplam 596 ö¤renci ve 221 projeyi sunmufltur. Çal›flmam›zda geri bildirim almak üzere 93 kulüp üyesi ö¤renciye
20 soruluk bir anket formu verilmifl ve yap›lan araflt›rmalar›n ö¤rencilerin akademik yaflam›na katk›lar› olup
olmad›¤› sorgulanm›flt›r. Cevaplar›n %81’i “kat›l›yorum” ve “kesinlikle kat›l›yorum” olarak verilmifltir. 2003-2009
y›llar› aras›ndaki 6 y›ll›k dönemde 88 ö¤rencinin okul baflar› oran› incelendi¤inde üye olan ve olmayan ö¤renciler
aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur (p<0.001). Rastgele seçilen 25 kulüp üyesinin üyelik öncesi ve sonras›nda
baflar› oranlar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur (p< 0.001). 2004-2009 .y›llar› aras›ndaki 5 y›ll›k dönemde
kulüp üyesi olan 141 ö¤renci doktora çal›flmalar› için baflvurmufl bunlardan 74’ü kabul edilmifltir (%52.6). Bu oran
kulüp üyesi olmayan ve doktoraya kabul edilen ö¤rencilerde %13.5 olarak bulunmufl olup 2 gurup aras›nda anlaml›
bir fark vard›r (p<0.001). Çal›flmam›z›n sonuçlar› ö¤rencilerin lisans düzeyinde yapt›klar› bu araflt›rmalar›n onlara
ba¤›ms›z çal›flma ve araflt›rma planlama yetene¤i kazand›rd›¤› gibi özgüven art›fl›, topluluk karfl›s›nda konuflabilme
yetene¤inde, ö¤retim üyesi – ö¤renci iliflkisinde, kütüphane kullan›m›nda, problem analiz etme yetene¤inde de
art›fl sa¤lad›¤›n› göstermifl, ayr›ca onlara di¤er ö¤rencilerle bilgi paylafl›m›n› ve difl hekimli¤i mesle¤ini
sürdürürken çok önemli olan bir ekip çal›flmas›n› etkin bir biçimde gerçeklefltirmeyi ö¤retmifltir.

Anahtar kelimeler: Ö¤renci araflt›rma kulübü, difl hekimli¤i e¤itimi.

Girifl
Bir ülkenin geliflmifllik kriterleri aras›nda en üst s›ralarda “e¤itim”in yer ald›¤›n›n fark›nda olan ülkeler daha

iyiye ulaflabilmek için e¤itim sistemlerini sürekli olarak gözden geçirmekte ve güncellemektedir. Ülkemizde de ilk
ö¤retimden bafllayarak e¤itimin tüm basamaklar› yeniden gözden geçirilmeli ve sistem tamamen de¤ifltirilmelidir.
Bu de¤iflikliklerin yap›labilmesi için alt yap›n›n yeniden düzenlenmesi (Ö¤retmen yetifltiren e¤itim fakültelerinde-
ki programlar›n ça¤dafllaflt›r›lmas›, s›n›flardaki ö¤renci say›s›n›n azalt›lmas› v.b) elbette gerekecektir. Bunun için
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de zamana ve paraya ihtiyaç vard›r. Ancak bir yerden de bafllamak gereklidir ve daha fazla vakit kaybetmeden bir
program dahilinde k›sa ve orta vadede köklü de¤ifliklikler yap›lmal›d›r. Hangi düzeyde olursa olsun e¤itimin amac›
ö¤renciye bilgi yüklemek de¤il, “ö¤renmeyi ö¤retmek” olmal›d›r. Bu da ancak, ö¤retmenin aktif olarak yer ald›¤›
geleneksel ö¤retme yöntemi yerine ö¤rencinin aktif oldu¤u “ ö¤renci merkezli e¤itim” yöntemleri kullan›larak
sa¤lanabilir. Bir Çin atasözü olan “Dinlersem unuturum, görürsem hat›rlar›m, yaparsam anlar›m” bunu en iyi
aç›klayan sözlerden biridir. Bu modellerde ö¤retmen sadece bir yol göstericidir.Özellikle yüksekö¤retimin amac›
“elefltirel düflünce, kendi kendine ö¤renme ve problem çözme gibi yeteneklerin ö¤renciye kazand›r›lmas›”
olmal›d›r. (Savin- Baden M. 2000, Shanley D 2001) Bu yetenekleri kazanan kifli sadece e¤itimde de¤il yaflam›n
di¤er alanlar›nda da sa¤l›kl› kararlar alabilir.Bu yeteneklerin gelifltirilmesinde “Ö¤renci Araflt›rma Projeleri”nin
önemli bir yeri vard›r (UCLA School of Dentistry 2008, Oklahoma University 2009, University of Minnesota
2008). Ça¤dafl e¤itim programlar›nda, ö¤rencilerin bir projeyi yönetmesi ve sonuçlar›n› bir toplulu¤a sunmas›n›n
akademik geliflime katk›s› oldu¤u bildirilmektedir (University of Colorado 2008, University of Iowa 2008). Bu
araflt›rmalar›n, bir kulüp alt›nda “gönüllü” olarak yap›lmas› baflar›y› artt›ran en önemli faktörlerden biridir. 

Bu ba¤lamda özellikle Amerika’daki üniversitelerde ö¤renci araflt›rmalar› önemli bir yer tutmakta ve düzenli
konferanslarla bu araflt›rma sonuçlar› sunulmaktad›r. Oklahoma Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi 29 y›ld›r
“Ö¤renci Bilimsel Araflt›rma Günü” düzenlemektedir. UCLA Difl Hekimli¤i Fakültesi de 1994 y›l›nda bafllatt›¤›
“ba¤›ms›z ö¤renci araflt›rma” lar›n› 1998 y›l›ndan beri bir yar›flma düzenleyerek sunmaktad›r. Colorada Üniversi-
tesi, Difl Hekimli¤i Fakültesi” ö¤renciler için “Yaz Araflt›rma Program›” uygulamaktad›r.

Benzer çal›flmalar Minnesota (2008) ve Manitoba Üniversiteleri (2008) Difl Hekimli¤i Fakültelerinde de ger-
çeklefltirilmektedir.

Ülkemizin en eski difl hekimli¤i fakültesi (kurulufl: 1908) olan ‹stanbul Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi
ö¤rencileri ilk defa 1990 y›l›nda bir araflt›rma projesi gerçeklefltirmifller ve sonuçlar›n› Sixth International Medi-
cal Student Congress (16-18 May 1990) de sunmufllard›r. 1992 y›l›nda 57 difl hekimli¤i fakültesi ö¤rencisi, koor-
dinatör ö¤retim üyesinin dan›flmanl›¤›nda “‹.Ü.Difl Hekimli¤i Fakültesi Ö¤renci Araflt›rma Kulübü”nü kurmufllar
ve 14 dalda yapt›klar› 16 araflt›rmay› 25 May›s 1993’de düzenledikleri toplant›da sunmufllard›r. O y›ldan beri ara-
l›ks›z devam eden bu etkinli¤in 18.si 29 Nisan 2011 de gerçeklefltirilecektir.

Kulübün Yap›s› 

Kulübün iflleyifli bir yönerge ile düzenlenmifltir. Çal›flmalar koordinatör ö¤retim üyesi arac›l›¤› ile sürdürülür.
Ö¤renciler her y›l baflkanlar›n› seçerler. Baflkan araflt›rmalar›n takibi ve toplant›n›n organizasyonundan sorumlu-
dur. Ö¤renciler çal›flmak istedikleri bilim dal›n›, konuyu, partnerlerini ve hatta dan›flman ö¤retim üyesini seçmek-
te özgürdür. 

E¤itim döneminin bafllang›c›nda ö¤renciler kulübe (gönüllü olarak) baflvururlar. Gerçeklefltirecekleri bu çal›fl-
ma karfl›l›¤›nda herhangi bir not almayacaklar› için bu aktivite tamamen “gönüllü” bir çal›flmad›r. Bütün baflvuru-
lar kabul edilir ancak projesini tamamlayamayan ö¤renci tekrar baflvuramaz. Derslerden ald›¤› notlar kulüp üyeli-
¤ine kabul edilmede rol oynamaz. Bir baflvuru formu doldurulur. Bu form, ö¤rencilerin istedikleri konulara göre
s›n›fland›r›lmas› ve bölümlere gönderilmesi için kullan›l›r.

Çal›flma teklifi bilim dallar› taraf›ndan kabul edildi¤inde, finansman deste¤i bilim dallar› ya da firmalar tara-
f›ndan karfl›lan›r. Maalesef üniversite araflt›rma fonlar›nda ö¤renci projelerini destekleyen bir fas›l bulunmamak-
tad›r. ‹.Ü. Rektörlü¤ü Araflt›rma Fonu eski y›llarda ö¤renci projelerini k›sa bir dönem desteklemifltir. 

Her y›l ö¤renciler taraf›ndan düzenlenen bir bilimsel toplant›da yap›lan çal›flmalar 10-15 dakika süreli bir söz-
lü sunum ile, ülkemizin çeflitli illerindeki difl hekimli¤i fakültelerinden gelen ö¤rencilere sunulur (Güven 1995).
Son y›llarda bu toplant›lar uluslararas› kat›l›ml› olmaktad›r. Sunumlar, Türkçe ve ‹ngilizce özetleri içeren bir ki-
tapç›kta yer al›r. Fakültemizin kuruluflunun 100. y›l›nda yapt›¤›m›z 1993-2010 y›llar› aras›ndaki araflt›rmalar ve bi-
lim dallar›na göre da¤›l›m› Tablo 1’de görülmektedir. Her y›l ortalama 34-35 ö¤rencinin kat›ld›¤› 15 araflt›rma
projesi sunulmufltur. Bu çal›flmaya göre temel bilim dallar›ndan mikrobiyoloji, toplum a¤›z- difl sa¤l›¤› ve biyokim-
ya en popüler dallar olurken, klinik bilimlerinde ortodonti, periodontoloji ve konservatif difl tedavisi ö¤rencilerin
seçti¤i ilk 3 bilim dal› olmufltur. 17 y›lda 596 ö¤renci 221 çal›flmay› gerçeklefltirmifltir. 107 ö¤renci birden fazla ça-
l›flma yapm›flt›r. Ö¤rencilerin ço¤u (464 kifli) ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisidir. Geri kalan 132 ö¤renci di¤er üni-
versitelerden gelmifltir.

Y. Güven
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Metodoloji
Bu çal›flmada öncelikle ö¤rencilerin bu gönüllü akademik çal›flmalar›n›n ve araflt›rma kulübünün kariyerlerine

etkisini ö¤renmek için 20 soruluk, Likert tipi bir anket uyguland›. 93 kulüp üyesinin verdi¤i cevaplar de¤erlendi-
rildi (Tablo 2).

Ayr›ca 2003-2009 y›llar› aras›ndaki 6 y›ll›k dönemde kulüp üyesi olan ve olmayan 88 ö¤rencinin baflar› oran-
lar› k›yasland›. Ayn› zamanda 25 kulüp üyesinin, kulübe üye olmadan önce ve sonraki baflar› oranlar› k›yasland›.
2004-2009 aras›ndaki 5 y›lda doktoraya kabul edilen ö¤rencilerden kulüp üyesi olan ve olmayanlar›n say›lar› k›-
yasland›. Doktoras›n› tamamlayan ve asistan kadrosuna atanan kulüp üyesi olan ve olmayan ö¤rencilerin say›lar›
k›yasland›.

Y. Güven
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Tablo 2: Ö¤renci araflt›rma kulübü de¤erlendirme anketi.
Ö¤renci Araflt›rma Kulübü ile ilgili afla¤›daki anketi sadece kendi yapt›¤›n›z araflt›rma aç›s›ndan de¤il, genel olarak de¤erlendir-
menizi rica ederiz.   

Araflt›rma klübüne kat›larak gönüllü Kesinlikle Kesinlikle
bir araflt›rma yapmakkat›l›yorum kat›lm›yorum Kat›lm›yorum Karars›z›m Kat›l›yorum Kat›l›yorum

1 Derslerde ald›¤›m bilginin daha iyi 
kullan›lmas›n› sa¤lad›.

2 Ezberi azaltt›.

3 Laboratuvar çal›flmas› konusunda 
deneyim sa¤lad›

4 Arfliv tarama (geçmiflle ilgili çal›flmalarda) 
konusunda deneyim sa¤lad›

5 Kendi kendine ö¤renme yetene¤imi 
gelifltirdi.

6 Problem çözme yetene¤imi gelifltirdi.

7 Ba¤›ms›z araflt›rma planlama e yapma 
becerisi kazand›rd›

8 Elefltirel düflünce yetene¤imi artt›rd›.

9 Yeni teknolojileri ve materyalleri 
ö¤renmemi sa¤lad›.

10 Araflt›rma ile hasta tedavisi aras›ndaki 
ba¤lant›y›y ö¤retti.

11 Klinik prati¤imin artmas›n› sa¤lad›.

12 Ö¤renci-ö¤retim üyesi iliflkisini artt›rd›.

13 Çal›flman›n gönüllü olarak yap›lmas›, 
baflar›y› artt›rd›.

14 Çal›flmada bilim dal› ve konu seçme 
özgürlü¤ünün olmas›, baflar›y› artt›rd›.

15 Difl hekimli¤i mesle¤ine bak›fl aç›ma ve 
vizyonuma olumlu katk› sa¤lad›.

16 Mesle¤imizde olmas› gereken “tak›m 
çal›flmas›” özelli¤imizi gelifltirdi.

17 Doktora yapma arzumu gelifltirdi.

18 Doktora sonras› akademik kariyerde 
kalma iste¤i uyand›rd›.

19 Topluluk karfl›s›nda “araflt›rma sonuçlar› 
sunma” yetene¤imi artt›rd›.

20 Özgüvenimi gelifltirdi.



Sonuçlar
Eski ve yeni 93 kulüp üyesi ö¤rencinin anket sorular›na verdi¤i cevaplardan %81 oran›nda bu çal›flman›n

olumlu katk›lar› olduklar› konusunda hemfikir olduklar› görüldü.
Tablo 3’de görüldü¤ü gibi 5 y›ll›k çal›flmalar› de¤erlendirildi¤inde, kulüp üyesi olan ö¤rencilerin baflar› oran›

üye olmayanlara göre anlaml› derecede yüksek bulundu. 

Ö¤rencilerin kulübe üye olduktan sonraki baflar› oran›, kulübe üye olmadan önceki döneme göre anlaml› de-
recede yüksek bulundu (Tablo 4).

Doktora yapmak için kabul edilen ö¤rencilerden kulüp üyesi olanlar›n say›s› olmayanlara göre anlaml› derece-
de yüksek bulundu (Tablo 5).

Ancak doktora sonras› asistan kadrosuna geçen kulüp üyesi ö¤renci say›s›, kulübe üye olmayan asistan kadro
say›s›na göre anlaml› bir fark göstermedi (Tablo 6). 
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Tablo 3: 2003/04-2008/09 y›llar› aras›nda araflt›rma kulübü üyesi ö¤rencilerin baflar› oranlar›.

Kulüp üyelerinin  Kulüp üyelerinin Kulüp üyesi olmayan 
Y›l say›s› baflar› oran› ö¤rencilerin baflar› oran›

2003-2009 88 3.05±0.44* 2.55±0.42

*t= 10.59, p<0.001

Tablo 4: Araflt›rma kulübü üyesi ö¤rencilerin üyelik öncesi ve sonras› baflar› oranlar›. 

Üyelik öncesi Üyelik sonras› 
Ö¤renci say›s› ortalama baflar› oran› ortalama baflar› oran›

25 2.90±0.36 3.22±0.33*

*t= 12.51, p<0.001

Tablo 5: 2004/05-2008-09 y›llar› aras›nda doktoraya kabul edilen ö¤rencilerin da¤›l›m›.

Baflvuran ö¤renci   Doktoraya kabul Kabul edilen 
say›s› edilen ö¤renci say›s› ö¤rencilerin yüzdesi

Üye olmayan ö¤renciler 509 69 %13.5
Üyeler 141 74 %52.6*
Total 650 143

*chi square test χ2 =97.49, p<0.001

Tablo 6: 2000-2008 y›llar› aras›nda asistan kadrosuna geçen ö¤rencilerin say›s›.

Doktoras›n› tamamlayan Doktoraya kabul Asistan say›s›n›n 
ö¤renci say›s› asistan say›s› yüzdesi

Üye olmayanlar 180 42 %23.3
Üyeler 51 61 %31*
Total 231 58

*chi square test χ2 =1.36, p=0.24



Tart›flma
Bu kulübün yararl› olup olmad›¤›na iliflkin 93 kulüp üyesi ö¤rencide yap›lan anket sonuçlar›nda kat›lanlar›n

3/4’ü olumlu sonuç bildirmifllerdir. 
5 y›ll›k bir dönemde ö¤rencilerin akademik baflar› oran›n›n kulüp üyesi olmayanlardan anlaml› derecede yük-

sek oluflu bu kulübün olumlu etkisini göstermektedir. 
Ö¤renciler verdikleri yan›tlarda; araflt›rma yapman›n, özellikle flu durumlar› etkiledi¤ini bildirmifllerdir:

“Teorik bilgimi klini¤e uyarlamam› sa¤lad›. Problem çözme yetene¤imi gelifltirdi. Kendi kendime ö¤renmeyi
ö¤retti.Ba¤›ms›z araflt›rma yapma yetene¤imi gelifltirdi. Elefltirel düflünce yetene¤imi artt›rd›”. Bu bulgular Iaco-
pino AM ve ark (2004) ve Edmunds RK (2005)’in bulgular›yla benzerlik göstermektedir.

18 y›ldan beri devam eden bu çal›flmalardan, ö¤retim üyesi olarak bizim ç›kard›¤›m›z sonuç, ö¤rencilerimizin,
yo¤un ders program›nda bulunan zorunlu derslerle ayn› zamanda, karfl›l›¤›nda herhangi bir not almad›klar› bu gö-
nüllü aktiviteyi baflar›yla gerçeklefltirmeleridir.Bizim gözlemlerimiz bir araflt›rma projesini tamamlayan ö¤rencile-
rin ileriki dönemlerde daha iyi araflt›rma planlayabildikleri ve ba¤›ms›z çal›flma yapma yeteneklerinin artt›¤›, dok-
tora çal›flmalar› için iyi bir temel oluflturdu¤u ve topluluk karfl›s›nda konuflma ve iletiflim kurma becerilerinin ge-
liflti¤i yönündedir. Ayr›ca ö¤retim üyesi-ö¤renci iliflkisi artmakta ve ö¤renci performans›n› ve ilerlemesini gözlem-
lemek için bir f›rsat oluflmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde yüksekö¤retimde ö¤renci araflt›rmalar›na destek verilerek
yukar›da say›lan yeteneklerin kazand›r›lmas›na çal›fl›lmaktad›r (Plasschaert AJM ve ark., 200; New York Univer-
sity, 2008; Dominick P ve ark., 2008; The Canadian Dental Association 2008; Henzi D ve ark., 2007). 

Bu kulübe 1993-2000 y›llar› aras›nda baflkanl›k yapan ö¤rencilerimiz, flu anda ABD baflta olmak üzere çeflitli
ülkelerde baflar›l› çal›flmalar yapmaktad›rlar. Kulübümüz faaliyetleri kapsam›nda ö¤rencilerimiz çeflitli uluslarara-
s› toplant›lara kat›lmaktad›r. Bu toplant›lardan baz›lar› flunlard›r: 

‹ki ö¤rencimiz Litvanya, Kaunus Medical University,Vilnius Medical University, Kaunus College, Utena Col-
lege ve Dental Chamber of Lithuania taraf›ndan 2.04.2009 tarihinde düzenlenen “Esthetic Dentistry Topicaliti-
es in Study Context”adl› ö¤renci sempozyumuna üniversitemizi ve fakültemizi temsilen kat›lm›fllar ve “Optimized
Aesthetics And Immediate Single-Tooth Implants In the Anterior Maxilla”bafll›kl› bildiriyi sunmufllard›r.

8-10.10.2009, Sarajevo’da düzenlenen Bosna-Hersek “1st Congress of Dental Students”adl› toplant›ya kulüp
baflkan yard›mc›s› ö¤rencimiz kat›lm›flt›r.

Kulüp üyelerimizden bir ö¤rencimiz 26.06.2009 tarihinde 16. Uluslararas› Difl Hekimli¤i Kongresinde yap›-
lan, Türk Difl Hekimleri Birli¤i-Dentsply “Stajyer Ö¤renci Program›” yar›flmas›nda ”Farkl› Difl Beyazlatma Ma-
teryallerinin Mine Yüzeyinin Çözünürlü¤üne Etkisi” adl› çal›flmas› ile birincili¤i alm›flt›r. Bu ö¤rencimiz 1-4 Ekim
2009 tarihinde Hawai/Honolulu’da yap›lan 150.Amerikan Difl Hekimleri Birli¤i Kongresinde çal›flmas›n› sunmufl-
tur. Kulüp üyelerimizden üç ö¤rencimiz University of Oklahoma,College of Dentistry’nin 15 Nisan 2010’da dü-
zenledi¤i Annual Scientific Day’e;”Inhibitory Effect of Kenger Gum on Growth of Mutans Streptocci” ve ”Inves-
tigation of the Relationship Between Bone Mineral Density and Biomechanical Parameters in the Sheep Mandib-
les” adl› bildiriler ile kat›lm›flt›r. 13 Temmuz - 24 Temmuz 2010 tarihleri aras›nda Çek Cumhuriyeti, Brno’da,
IADS (International Association of Dental Students) taraf›ndan düzenlenen Difl Hekimli¤i Ö¤rencileri Dünya
Kongresi ve Etkinlikleri’ne ‹.Ü Difl Hekimli¤i Fakültesi Araflt›rma Kulübü’nü temsilen Burcu Ayd›n kat›lm›flt›r.
22-28 A¤ustos 2010 tarihleri aras›nda Amsterdam/Hollanda’da The European Dental Students’Association(ED-
SA) taraf›ndan düzenlenen 46thEDSA Meeting ve 36th ADEE Annual Meeting’e kulübümüzün baflkan› ve 2 yar-
d›mc›s› kat›lm›fl ve kulüp faaliyetlerini anlatan bildiriler sunmufllard›r.

Sonuç olarak, üniversite e¤itiminde ö¤rencilerin ders d›fl›nda araflt›rma yapmalar› baflar›y› artt›rmaktad›r. Bu
araflt›rmalar›n bir “Araflt›rma Kulübü” kapsam›nda yap›lmas› ö¤rencilere paylaflmay›, ekip çal›flmas›n›, olumlu bir
tak›m ruhunun oluflturulmas›n› ö¤retmekte, özgüven art›fl›na neden olmaktad›r. 

Biz ö¤retim üyelerine düflen görev, ö¤rencilerimizi ders d›fl› konularda da desteklemek, kulüp kurmalar›n› tefl-
vik etmek, böylece hem okul baflar›lar›n› artt›rmak hem de ça¤dafl düzeyde donan›ml› olmalar›n› sa¤lamakt›r.

Teflekkür 
Bu çal›flmada doktora ö¤rencileri ile ilgili bilgilere ulaflmam› sa¤layan ‹stanbul Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri

Enstitüsü Eski Müdür Yard›mc›s› say›n Prof. Dr. Elif Erbay’a teflekkür ederim.

Y. Güven
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Özet

Bu çal›flmada ö¤renci konseylerinin ve derneklerinin üniversite yönetimi ve ö¤renciler aras›nda oynad›¤› ifllev
ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi üniversiteler gençlerin topluma sa¤l›kl› bir flekilde entegre edilme-
sinde oldukça önemli bir göreve sahiptir. Ö¤renci Konseyleri bu ifllev içerisinde gençlerin taleplerini ve s›k›nt›la-
r›n› legal bir flekilde dile getirebildikleri ve kendilerini üst yönetim organlar›na ifade edebildikleri önemli bir ara
mekanizmad›r. Fakat son zamanlarda tan›k olunan hadiseler ö¤rencilerin kendilerini üst yönetim organlar›na ille-
gal yöntemlerle ifade etme tercihinde bulunduklar›n› göstermektedir. Bu da do¤al olarak Ö¤renci Konseylerinin
görevini yerine getirme ve özellikle de ö¤rencileri temsil etme noktas›nda baz› aksakl›klara sahip oldu¤unu gös-
termektedir. Bu nedenle çal›flmada ö¤renci birliklerinin üniversitelerde ifllevsel olma noktas›nda tampon kurum
görevi görüp görmedi¤i Fonksiyonalist ve Çat›flmac› teoriler ekseninde analiz edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Çal›flma, ikin-
cil araflt›rma tarz›nda yap›lm›fl bir literatür çal›flmas›d›r. Araflt›rma, genifl bir tarihsel süreç içerisinde ele al›nm›fl-
t›r. Konuyu kapsayan en güncel yay›nlara da ulafl›lmaya çal›fl›larak, konu çok genifl bir yelpaze içerisinde de¤erlen-
dirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Gerekli bulgulara ulaflabilmek için öncelikle, bu konuyu ele alan yönetmelikler ve araflt›r-
malar de¤erlendirilmifl, daha sonra güncel kaynaklarla konu bütünlü¤ü yarat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Neticede çal›flma-
m›zda ö¤renci konseylerinde var olan aksakl›klar›n sebeplerini ve sonuçlar›n› ortaya koyarak söz konusu aksakl›k-
lar›n giderilmesine iliflkin çözüm önerileri de sunulmaya çal›fl›lacakt›r. Çal›flman›n sorunun çözümüne iliflkin sa¤-
layaca¤› küçük bir katk›, amac›na ulaflmas› ad›na fazlas›yla yeterli olacakt›r.

Anahtar kelimeler: Bütünleflme, çat›flma, ö¤renci, ö¤renci konseyi, üniversite.

“Mevcut Yüksekö¤retim Kurumlar›, yaln›zca hayat ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› amaç 
edinmifl kurumlardan ibarettir, ama bunlar, hiçbir zaman gerçek anlamda birer e¤itim kurumlar› de¤illerdir. 

Gerçek bir e¤itim kurumu saf ahlaki yetenek ve güçlerin içten yenilefltirilmesi ve 
yükseltilmesini amaç edinmifl olan kurumlar olmal›d›r. Sonunda, herhangi bir mevki elde etmeyi ya da 

ekmek paras›n› sa¤lamay› amaç edinmifl bir e¤itim, gerçek e¤itim olamaz.
Nietzche

Girifl
E¤itim, toplumsal yap› içerisinde, bireylerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak ad›na belli norm ve rol davran›fllar› teme-

linde flekillenmifl hayati kurumlardan biridir. E¤itim kurumu içerisinde bireylerin bu ihtiyaçlar›n› nas›l karfl›laya-
ca¤› belli normlar çerçevesinde tan›mlanm›flt›r. Elbette her kurumda oldu¤u gibi, e¤itim kurumu da toplumsal ya-
p› içerisinde yer alan di¤er kurumlardan ba¤›ms›z ve yal›t›k bir varolufla sahip de¤ildir. Konjoktürel ortam daima
belli bir kurumun di¤erlerine nazaran daha çok merkezi olmas›na ve kurumlar›n bünyesinde dönemin gerektirdi-
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¤i de¤ifliklerin yap›lmas›na sebep olur. Burada kurumun belli de¤ifliklere yönelip, bireylerin ihtiyaçlar›n› dönemin
flartlar›na uygun olarak karfl›lama yolunu tutmas› do¤ald›r. Ancak bu de¤iflim ço¤u zaman sanc›l› bir dönüflüm ola-
rak vuku bulmakta ve asl›nda sorunsuz bir geçifl nadiren yaflanmaktad›r. Bu süreç, toplumun en dinamik, en aktif
ve en canl› unsuru olan gençler ile birlikte düflünüldü¤ünde ise kuflkusuz daha da ehemmiyetli bir durum arz et-
mektedir.

E¤itim kurumu içerisinde üniversiteler, demografik aç›dan gençlerin en yo¤un oldu¤u kurumdur. Gençler,
e¤itim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n›n meflru bir arac› olarak üniversitelerde yüksekö¤renimini tamamlamaktad›r.
Ancak, üniversite içerisindeki gençler, kurumun di¤er kurumlardan yal›t›k düflünülemeyece¤i gibi, ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak ad›na müracaat etti¤i di¤er kurumlardan yal›t›k bir flekilde düflünülemez. E¤itim kurumu içerisindeki
bir genç, öncelikli olarak e¤itim ihtiyac›n› karfl›lamakla yükümlü oldu¤u gibi di¤er toplumsal faktörler karfl›s›nda
da etki alt›nda bulunmaktad›r. Alkan’›n da deyifliyle, “Gençlik, içinde yaflad›¤› toplumun ortak bir ürünüdür. Kim-
li¤i, kiflili¤i, benli¤i içinde yaflad›¤› toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel koflullar›na göre flekil almaktad›r. Bu
aç›dan gençli¤in sorunlar›n› da, içinde yaflad›¤› toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yap›s› belirlemektedir” (Al-
kan, 2002, 117). Bu süreçte de gençlerin kendilerini daha iyi gerçeklefltirebilmeleri için yasal ve yasal olmayan ya-
p›lanmalara girmeleri söz konusudur. Üniversiteler yasal düzlemde ö¤rencilerin kendilerini temsil etme yetkisini
Ö¤renci Konseylerine vermifltir.

Gençlerin kendi talep ve isteklerini iletmeleri ve üst mercilerle yasal olarak ba¤lant› kurmalar›n›n meflru bir
zemini olan ö¤renci konseyleri oldukça önemli bir görev üstlenmifllerdir. Ancak son zamanlarda yaflanan bir tak›m
olumsuz geliflmeler, ö¤renci konseylerinin yeniden sorgulanmas› ve ö¤rencilerin temsili noktas›nda daha iyi bir
yap›ya kavuflturulmas› gereklili¤ini ortaya koymufltur. Çal›flmada ö¤renci konseylerinin daha etkin çal›flmalar›n›
sa¤layacak kurumsallaflma sürecinin gözden geçirilerek var olan sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya koymak
hedeflenmektedir. Bu amaca dönük olarak metodolojik aç›dan iki farkl› teorik çerçeve esas al›narak, konuya ilifl-
kin problemlerin çözümünde daha genifl bir perspektif yakalanmaya çal›fl›lm›flt›r. Böylelikle teori-odakl› araflt›rma
yerine ba¤lam-odakl› araflt›rma yöntemi takip edilerek söz konusu aksakl›klar›n birincil nedenleri kadar ikincil ne-
denleri de tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Fonksiyonalist ve Çat›flmac› Aç›dan Gençlik ve Ö¤renci Konseyleri 
“Gençlik ça¤› bir yandan bunal›mlar, öfkeler, çat›flmalar ve kayg›lar dönemi; yan›lg›lar›n, bencilli¤in, baflkal-

d›rman›n s›k görüldü¤ü, bocalama, çeliflkiler ve karars›zl›k dönemi; gencin kendi kendisiyle ve çevresiyle çat›flma
ve savaflma dönemi iken; di¤er yandan da, tatl› hayallerin, tutkular›n ve idealizmin filizlendi¤i, s›k› arkadafll›klar›n,
ilk sevgilerin yafland›¤›; ayn› zamanda, yenili¤e ve ileriye do¤ru at›l›mlar›n yap›ld›¤›, kendini kan›tlama ve kendi
kimli¤ini aray›p bulma çabalar›n›n yo¤unlaflt›¤› dönemdir” (Yörüko¤lu, 1993, 19). Üniversite gençli¤i ve genelde
üniversite camias› ülke ve toplumlar› etkileme gücü, kolayca teflkilatlanabilme potansiyeli ve benzeri birçok özel-
likleri sebebiyle yaln›z ülkemizde de¤il bütün dünyada önemli bir fonksiyona sahiptir (‹sbir, 1999).

Üniversiteyi okumak amac›yla gelen her ö¤renci toplumda bir ayr›cal›¤› bulunan yüksek tahsilli olmak s›fat›na
sahip olman›n bilinciyle hareket eder. Bu düflüncenin temelinde; memleketinden, aile çevresinden ayr› olman›n
serbestli¤i ile gençlik özelliklerini daha fazla ifade etme iste¤i ve toplumun meselelerine daha bilinçli bakma iste-
¤inin de etkileri vard›r. Üniversite gençli¤inin büyük ço¤unlu¤unda üniversiteyi kazanmakla “fikri olgunlu¤a ulafl-
m›fl olma” fleklinde görülen alg›laman›n, mevcudu be¤enmemek ve afl›r› cereyanlara taraf olmak tarz›nda kendini
ispat içgüdüsü ile tezahür etti¤i müflahede edilmektedir (Karaaslan, 1999, 57).

Toplumun meselelerine duyarl› üniversiteli genç, bu ayr›cal›¤›n› de¤erlendirmek amac›yla içinde bulundu¤u
ortamda kendisini daha rahat ifade etmek istemektedir. Onun bu iste¤inin gerek üniversite yönetimi gerekse gü-
venlik güçlerince yanl›fl alg›lamalar sonucunda engellenmesi, genç üniversitelinin ideolojik faaliyet gruplar›na iti-
lerek militarize edilmesine ya da bencil, içine kapan›k, flahsi ç›karlar›ndan baflka bir fley düflünmekten korkan
inançs›z ve idealsiz bir kafa yap›s›na sahip olmas›na sebep olmaktad›r. (Karaaslan, 1999, 58).

Fonksiyonalist yaklafl›m, gençli¤i toplumsal bütünleflme aç›s›ndan analiz etmektedir. Toplum, bireyin enteg-
rasyonunu temin eden de¤er ve normlar› da oluflturur (Salattery, 2007). Ö¤renci konseylerinin üniversitelerde üst-
lendi¤i görev temelinde bu ifllevi ne ölçüde gerçeklefltirebildi¤i, toplumda bütünleflme yaratmas› ve gençlerin top-
luma entegre edilmesi sürecinde irdelenmek durumundad›r. Bu bütünleflmenin ya da olas› bir ayr›mlaflman›n aç›k-
lanmas›nda, ifllevselci bir bak›fl aç›s› takip edebilece¤i gibi, çat›flma tandansl› bir teorik çerçeve de çizilebilir. Ku-
rumlar›, bireylerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla tesis olunmufl yap›lar olarak ele alan ifllevselci bak›fl aç›s›na
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müracaat edildi¤inde, bütünleflmenin ya da ayr›mlaflman›n toplumdaki (arzu edilen) uyum temelinde aç›kland›¤›
görülmektedir. Bireyler en temel ihtiyaçlar›ndan manevi ihtiyaçlar›na kadar, kurumsal yap›da belirlenmifl normla-
r› takip eder. 

‹fllevselcili¤in önde gelen isimlerinden Bronislaw Malinowski’nin deyifliyle “insan kurumlar›n›n ve bu kurum-
lar içindeki k›smi eylemlerin ilk yani biyolojik, ya da geliflmifl yani kültürel ihtiyaçlarla iliflkisini gösterebilmek
mümkündür” (Malinowski, 1992, 28). Malinowski ifllev kavram›n›, bireylerin ihtiyaçlar› ve kurumsal yap› aras›n-
daki iliflki ekseninde aç›klarken önemli bir noktaya dikkat çekmektedir. Belli bir kurum içerisindeki fertler söz ge-
limi e¤itim gibi bir ihtiyac›n karfl›lanmas›nda tesis edilmifl olan kurumsal yap›n›n normlar›n› d›flar›da b›rakarak
davranamayaca¤› gibi kurumun kendisi de bireylerin yeni ihtiyaç ve talepleri do¤rultusunda yeni rol tan›mlamala-
r› gelifltirmek zorundad›r. Bireylerin ihtiyaçlar› ile bu ihtiyaçlar› gidermek için belirlenmifl meflru vas›talar aras›n-
daki iliflki sekteye u¤rad›¤› zaman bireylerin farkl› tutumlar sergileme yolunu tutaca¤› aflikârd›r. Söz gelimi, talep
ve problemlerin giderilmesinde meflru bir vas›ta ve arac› olan ö¤renci konseylerinin kendisini ifade ve temsil ede-
medi¤ini düflünen bir ö¤renci kendi taleplerini gayr› meflru yollarla dile getirme seçene¤ini tercih edecektir. Gü-
nümüzde s›k rastlad›¤›m›z bu husus, ö¤renci konseylerinin kendi yap›s›nda ö¤rencilerin kat›l›m› ve meflru yollar-
dan temsilini teflvik edecek yeni bir yap›lanmaya gitmesi gereklili¤i oldu¤unun iflaretleridir. 

Bu konuya de¤inmeden önce, ifllevselci bak›fl aç›s›ndan hareketle, daha aç›klay›c› ve yol gösterici olmas› aç›s›n-
dan, bireylerin rol davran›fllar›n›n meflru ve gayr› meflru vas›talar ile biçimlendi¤inde nas›l tezahür edece¤ini ince-
lemifl olan Robert K. Merton’un analizlerine de k›saca de¤inmekte yarar vard›r. Merton öncelikli olarak kültürel
hedefler ve kurumsallaflm›fl araçlar üzerinde durur. Ona göre, toplumda, kültürün bireylere toplumsallaflma yoluy-
la afl›lad›¤› istek ve özlemlerden oluflan kültürel hedefleri ve bu hedeflere ulaflmak için bireylerin yasal olarak kul-
lanabilecekleri araçlar› belirleyen ve tan›mlayan normlar bir aradad›r. Normlara uygun bir flekilde kültürel hedef-
lere ulaflmak için toplumsal olanaklar›n da¤›l›m› yani kurumsallaflm›fl araçlar, meflru vas›talar söz konusudur (K›-
z›lçelik, 1994a; 470). 

Bireylerin engellenme, umutsuzluk, haks›zl›k gibi genel olarak tüm duygusal gerilimleri, bu iki etkenin (kültü-
rel hedef-kurumsallaflm›fl vas›ta) aras›ndaki iliflki veya bireflimin sonucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bireylerin için-
de bulundu¤u grup ve yap›lar kiflilerde toplumun oynad›¤› hedeflere ulaflma iste¤i yarat›r. Toplumun birçok üye-
si, bu hedefleri arzu etse de, bu hedeflere ulaflma araçlar›na herkes ayn› derecede eriflemez. Sonuçta, ayr›cal›¤› ol-
mayan ve toplumsal olarak onaylanan araçlara uygun bir flekilde ulaflmay› inkâr eden baz› kifliler, farkl› araçlarla
hedefe ulaflmak için toplumsal s›n›rl›l›klar›n› ihlal etmeye çal›fl›rlar (K›z›lçelik, 1994a; 477). Neticede, Merton’a
göre toplumdaki sapma davran›fllar›n kayna¤›, bireylerin tasvip etti¤i kültürel hedeflerle bu hedefe ulaflmada kul-
lan›lan vas›ta aras›ndaki uyumsuzluktan do¤maktad›r. Arzu edilen durum bu iki etkenin daima bir denge içerisin-
de bulunmas›d›r, ancak bazen bireyler toplumsal yap› içerisindeki de¤iflikliklere ba¤l› olarak, ikisinden birini ya da
her ikisini reddetme yoluna girebilmektedir. Metron bu duruma ba¤l› olarak, bireylerin davran›fllar›n› kültürel he-
defler ve bu hedeflere ulaflmak için kullan›lan kurumsallaflm›fl araçlara uygunlu¤u aç›s›ndan çözümleyerek, uyum,
yenilik, flekilcilik, geriye çekilme ve isyan olmak üzere befl farkl› uyum tipi gelifltirmifltir. 

Uyumcu tipte birey, hem kültürel hedefleri hem de kültürel hedeflere varmak için kullan›lan vas›talar› benim-
semifltir. Yenilikçi uyum tipinde ise, kültürel hedefler kabul edilmekte ancak bu hedeflere ulaflmak için ortaya kon-
mufl meflru vas›talar reddedilmektedir. Birey baflar›, kazanç, itibar gibi kültürel hedefleri elde etmeyi amaçlamak-
ta ancak meflru vas›talar› kullanmak yerine farkl› yollardan bu hedeflere ulaflmak iste¤indedir. Metron, kopya çe-
ken ö¤renci ya da görevini kötüye kullanan memuru bu kategoriye dâhil etmektedir. Kurumsallaflm›fl araç, yasal
olarak tan›mlanm›fl vas›ta, herkesçe kabul edilmeyip alternatif vas›talara tercih edildi¤inde yenilik kaç›n›lmazd›r.
fiekilci bir davran›fl sergileyen birey ise, kültürel hedefleri reddetmesine ra¤men meflru vas›talar› kabul etmekte,
hedefleri baflka olsa da istek ve özlemlerinin seviyesini düflürerek kurumsallaflm›fl araçlara uygun hareket etmekte-
dir. Geri çekilme durumunda ise, hem kültürel hedefler hem de kurumsallaflm›fl vas›talar kabul edilmemektedir.
Birey kendisini toplumun bir üyesi olarak görmemekte, toplumdaki yayg›n de¤erlerin kendisine bir fley ifade et-
medi¤ini düflünmektedir. ‹syan davran›fl›, geri çekilme davran›fl›nda oldu¤u gibi hem kültürel hedeflerin hem de
bu hedefler ulaflmak için kullan›lan kurumsallaflm›fl vas›talar›n reddedildi¤i bir davran›fl tipidir. Ancak arada olduk-
ça önemli bir fark bulunmaktad›r. Bu davran›fl içerisinde olan birey, topluma karfl› bir sorumluluk duygusu besle-
yerek, kendince düflünceler ve projeler gelifltirerek toplumsal yap›da var olan aksakl›klar› giderme ve gerekli de¤i-
fliklikleri gerçeklefltirme amac›ndad›r. Yani bu davran›fl› gösteren bireyler sosyal ve kültürel unsurlar› yeniden ta-
n›mlamak ve de¤ifltirmek isterler (Merton, 1938). 
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Üniversite gençli¤i tamam›yla Merton’un tipleri içerisinde eritilememekteyse de, niçin geri çekilme ya da is-
yan etme davran›fl› sergiledikleri noktas›nda, onlar›n talep ve hedeflerine uygun olmayan, onlar› s›n›rlayan ve ya-
hut farkl› hedef ve amaçlar›na kapal› olan bir yap›ya dikkat çekmesi aç›s›ndan önemlidir. Üniversite gençli¤inin
sapma davran›fllar›n› aç›klamada Merton’un modeli kullan›ld›¤›nda, gençlerin meflru olmayan davran›fllar›n› ku-
rumsallaflm›fl hedeflere ve s›n›rl› f›rsatlara bir tepki olarak yorumlamak mümkündür (Akan, 2001). Tam da bu nok-
tada gençlerin ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› noktas›nda önemli bir tampon mekanizma görevi üstlenmifl ö¤renci kon-
seylerinin ne ölçüde ifllevsel olabildi¤i sorgulanmas› gereken bir olgudur. Son zamanlarda üniversitelerimizde s›k-
ça rastlad›¤›m›z ve ço¤u kurumsallaflm›fl vas›talardan çok gayr› meflru yollarla yap›lan (izinsiz ya da yasaya uygun
olmayan protesto ya da gösteriler gibi) sapma davran›fllar›n yayg›nlaflmas›, ö¤rencilerin talep ve arzular›n› üst mer-
cilere iletmenin meflru kanal› olan ö¤renci konseylerinin disfonksiyonel bir hüviyet kazand›¤›n›n iflaretleridir. Ö¤-
rencilerin kendilerini ifade etmekte ve kültürel hedeflere ulaflmakta kulland›klar› meflru, kurumsallaflm›fl bir vas›-
ta olan ö¤renci konseylerinin, ö¤rencileri temsil noktas›nda önemli eksiklikler yaflad›¤› ve gençlerin talep ve ihti-
yaçlar›n›n meflru bir zeminde karfl›lanmas›n› sa¤layacak yeni normlara gerek duydu¤u görülmektedir. 

Çat›flma yaklafl›mda ise, çat›flma ve çeliflki toplumsal birim ve ö¤eler aras›nda sürekli olarak vard›r ve çat›flma,
toplumun amaçlar›n› yerine getirmesine, ilerlemesine katk›da bulunan kaç›n›lmaz bir olgudur. Çat›flma yok edile-
mez. Toplumdaki zorlamalar çat›flmay›, çat›flma ise toplumsal de¤iflmeyi meydana getir (K›z›lçelik, 1994b; 2000;
Kocadafl, 2010; Tezcan, 2005). Çat›flmac› teoriler ba¤lam›nda, h›zla de¤iflen toplumda, toplumun karfl› karfl›ya kal-
d›¤› problemlere koflut olarak gençlerin baz› sorunlar yaflad›klar›, dolay›s›yla bu durumun gençler ve yetiflkinler
aras›nda çat›flma oluflturdu¤u kabul edilir. Gencin ekonomik, e¤itim, güven hissedememe, amac›n› belirleyememe
gibi sorunlar›, gençlerin çeflitli sapan davran›fllar sergilemelerine neden olmaktad›r. H›zl› de¤iflimlerin yafland›¤›
toplumlarda, gencin yetiflkin rollerini edinmesinin giderek zorlaflt›¤› kabul edilmektedir. 

Çat›flman›n etkisini azaltmak ya da yasal düzlemde çözüm bulmak aç›s›ndan Coser’a göre grubun korunmas›-
n› sa¤layacak mekanizmalardan biri emniyet-süpab› (safety-valve institution)[1] kurumudur. Emniyet-süpab› arac›-
l›¤›yla, düflmanl›k ak›mlar› yap›y› patlatmadan d›flar› at›l›r ve böylece çat›flma çalkant›l› bir gruptaki “havan›n te-
mizlenmesini” mümkün k›lar. Emniyet süpab› kurumlar› veya uygulamalar› bu yüzden, yap›dan hoflnutsuzlu¤un
dile getirilmesine izin verir. 

Bir ö¤renci derne¤i veya fakülteyi iyilefltirme komitesi, ö¤rencilere ve fakülteye flikâyetlerini dile getirme ola-
na¤› sa¤layarak, üniversitede bir emniyet süpab› ifllevi görebilir. Emniyet supab› kurumlar›, çat›flmay› düzenleme
pozitif ifllevini görürken bedelini de beraberinde getirir. Çünkü emniyet süpablar› temel yap›sal de¤ifliklikleri sa¤-
lamak amac›yla tasarlanmam›fl veya amaçlanmam›fl oldu¤undan as›l sorun çözülmemifl olarak kal›r. Örne¤in, ne
ö¤renci dernekleri ne de fakülte gruplar›, üniversite politikas› üzerine karar verme konumunda de¤ildir. Üniver-
site izniyle var olurlar ve tamamen olmasa bile k›smen daha büyük bir yap› taraf›ndan kontrol edilirler. Bunlar po-
tansiyel çat›flmay› düzenleyecek ve çat›flma yoluyla de¤iflmeye neden olabilecek çat›flma gruplar›n›n geliflmesini do-
layl› olarak önleyecek mekanizmalar olarak hizmet verirler (Poloma, 1993; 100-101). E¤er üniversitelerde Ö¤ren-
ci Konsey yap›lanmalar›n›n emniyet süpab› rolünü üstlenmeleri mevcut üniversite yönetimi taraf›ndan yeteri ka-
dar desteklenmese çat›flman›n boyutunun büyümesi ve yönünün meflru olmayan bir yöne kaymas› kaç›n›lmazd›r. 

Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤inin Mahiyeti ve ‹fllevselli¤i
Ö¤renci konseylerinin, ülkemizde uzun bir geçmifle oldu¤u söylenemez. Yüksekö¤retim Kurumlar›nda, yasal

düzlemde ilk olarak 1975 y›l›nda Ö¤renci Temsilcilikleri (ÖTK) uygulamas›na gidilmifltir. Bunun ilk örne¤ine
Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nde rastlan›r. Bu y›llarda ö¤renci hareketlerinin yo¤un yaflanmas› ve Nisan 1975’te
ODTÜ ö¤rencilerinin mütevelli heyetlerine karfl› ‘özerk-demokratik üniversite’ istemiyle bafllatt›klar›, sekiz ay sü-
ren boykotu yöneten ÖTK, ODTÜ ö¤rencilerince kurulan ODTÜ-DER’in yerine geçmifl ve Rektör Tar›k So-
mer’in ö¤rencileri ancak demokratik bir temsilcilik kurulunun temsil edebilece¤ini ifade etmesi üzerine kurulmufl-
tur (Kabacal›, 1992; 241). 

ÖTK, birimleri temelinde, s›ras›yla s›n›f, bölüm, yurt, fakülte temsilciler konseyi gibi kademeli bir mekaniz-
madan oluflur. Her birimde seçilen temsilciler, ba¤l› ana bölümün (fakülte-yurdun) temsilciler konseyini olufltu-
rur. Bunun üzerinde de ÖTK yürütme konseyi yer al›r. 1981 y›l›na kadar bu yap›lanma devam etmifl olmakla bir-
likte birkaç üniversitede de bu tür yap›lanmaya benzer yap›lanmalar kurulmufltur. 6 Kas›m 1981 y›l›nda yürürlü-

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2100

[1] Safety-valve: buhar kazanlar› ya da düdüklü tencere üzerinde buhar›n d›flar› ç›kmas›n› sa¤layarak kazan›n patlamas›n› engelleyen süpap.



¤e giren Yüksekö¤retim Kanunu’nun 59. maddesi ö¤retim elemanlar›n›n ve ö¤rencilerin siyasi partilere ve kamu
yarar›na olmayan derneklere üye olmalar›n› s›n›rland›rm›fl ve 7 Ekim 1983’te resmi gazete de yay›mlanarak yürür-
lü¤e giren Dernekler Kanunu’nda, ö¤rencilerin dernek kurma ve dernek üyelikleri hakk› s›n›rland›r›lm›flt›r.

Ö¤renci Konseyleri daha sonra ‹. Do¤ramac› taraf›ndan 1986'da genifl görev ve yetkilerle kurulmufl olmas›na
ra¤men, zamanla çerçevesi küçültülmüfltür. 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanununun 7. ve 65. maddelerine dayan›-
larak, 20.05.2005 tarih ve 25942 say›l› resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren Yüksekö¤retim Kurumlar› Ö¤-
renci Konseyleri ve Yüksekö¤retim Kurumlar› Ulusal Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤i ile son halini alm›flt›r. Buna
göre, Türkiye'deki yüksekö¤retim kurumlar›na kay›tl› ö¤rencilerin e¤itim, sa¤l›k, spor ve kültürel ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› ve gelifltirilmesinde haklar›n› gözetmek, ulusal ç›karlar konusunda duyarl› olmalar›n› sa¤lamak, yük-
sekö¤retim kurumlar› yönetim organlar› ile ö¤renciler aras›nda etkili bir iletiflim kurarak ö¤rencilerin beklenti ve
isteklerini yönetim organlar›na iletmek ve ö¤rencilerin e¤itim-ö¤retim konusundaki kararlara kat›l›m›n› sa¤lamak
temel al›nm›flt›r. Öncelikli olarak Sakarya, Çukurova, Mu¤la Üniversiteleri’nde ilk Ö¤renci Konseyleri kurulmufl
ve 2002'den sonra Ö¤renci Konseyleri di¤er üniversitelerde de kurulmaya bafllam›flt›r. Ülkemizde ö¤rencileri ki-
min temsil etti¤inin tart›fl›lmas›ndan sonra da 2006 y›l›nda yap›lan düzenlemeyle Ulusal Ö¤renci Konseyi kurul-
mufltur. Günümüzde ö¤renci konseyi yönetmeli¤ine ba¤l› olarak üniversitelerde yap›lanan ö¤renci temsilcilikleri
1975 y›l›nda kurulan ÖTK’lar›n yap›lanmas›na benzerlik göstermektedir.

Yüksekö¤retim Kurumu, üniversitelerin yap›lanmas› ve nispeten farkl›l›klar içermesinden dolay›, Ö¤renci
Konseyleri Yönetmeli¤inin 7. Maddesinde, “Yüksekö¤retim kurumlar› senatolar›, bu yönetmelik maddelerine ay-
k›r› olmamak kayd› ile kendi ö¤renci konseyleri ve ö¤renci temsilcilikleri seçim ve çal›flmalar›na iliflkin hususlar›,
ç›karacaklar› yönergelerle tespit ederler” ibaresini ortaya koymufltur. Bu madde ile genel çerçeve içerisinde üni-
versite bünyelerinde Ö¤renci Konseyi yap›lanmas›n›n ifllevselli¤inin artt›r›lmas› hedeflenmekle birlikte Üniversi-
te Yönetiminin de aktif rol oynamas› öngörülmektedir.

Yönetmelik ifllevsellik anlam›nda tümevar›m yöntemine göre uygulama alan› bulmas›yla birlikte, Yönetmeli-
¤in 5. maddesi, Ö¤renci temsilcileri seçimlerine iliflkin genel esaslar›, 6. maddesi ise, Ö¤renci temsilci adaylar›n-
da aranacak nitelikleri belirtmektedir. Yönetmeli¤in 3. bölümü ö¤renci temsilcilerinin seçimine iliflkin düzenle-
meleri ortaya koymaktad›r. Seçimler öncelikle bütün bölümlerde s›n›f baz›nda, demokratik süreç içerisinde ço¤un-
luk sa¤lanamad›¤› takdirde üç aflamal› yap›lmakta olup, seçilen s›n›f temsilcileri belli tarihte bir araya gelerek bö-
lüm baflkan›n›n baflkanl›¤›nda bölüm temsilcisini seçmektedirler. Bölüm temsilcileri seçildikten sonra dekan-
l›k/yüksekokul/Enstitü nezdinde belirlenen bir tarihte fakülte ya da yüksekokul temsilcileri seçilmekte olup son
olarak da rektörlük bünyesinde fakülte/yüksekokul/Enstitü temsilcilerinin kat›l›m›yla ö¤renci konseyi baflkan› se-
çilmektedir ve bu seçimler yönetmeli¤e göre bütün üniversitelerde kas›m ay› içerisinde yap›lmak zorundad›r. Da-
ha sonraki bir tarihte Yüksekö¤retim Kurumunun belirleyece¤i bir tarihte bütün üniversite konsey baflkanlar›n›n
kat›l›m›yla Ulusal Ö¤renci Konseyi Baflkan› ve yürütme kurulu seçilmektedir. Bu kurul bütün üniversite ö¤renci-
lerini Yüksekö¤retim Kurumunda Temsil etme yetkisine sahiptir.

Madde 24’ün (e) bendine göre, Ö¤renciler ile ilgili konular›n görüflülmesi s›ras›nda ilgili yüksekö¤retim kuru-
munun senato ve yönetim kurulu toplant›lar›na kat›lmalar› ve ayn› flekilde bölüm, fakülte, yüksekokul, enstitü tem-
silcilerinin de ö¤renci konular›n›n görüflülmesi durumunda bölüm, fakülte, yüksekokul, enstitü kurul toplant›lar›-
na ça¤›r›lmas› gerekmektedir. Maalesef, 1-3 Nisan tarihleri aras›nda SDÜ yap›lan Ulusal Ö¤renci Konseyi top-
lant›s›nda, Ulusal Ö¤renci Konseyi Baflkan› ve di¤er konsey baflkanlar›yla yapt›¤›m›z görüflmelerde birço¤unun bu
tür toplant›lara davet edilmedi¤i ve bunun da ötesinde yönetmeli¤in 40. Maddesinde belirtildi¤i üzere, “Ö¤renci
Konseyi'ne, bu Yönetmelikte yer alan görevleri gerçeklefltirmek amac›yla ilgili yüksekö¤retim kurumu taraf›ndan,
kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çal›flmalar› için gerekli araç ve gereç sa¤lan›r” ifadesine yer ve-
rilmesine ra¤men birçok konsey baflkan›n›n odalar›n›n dahi olmad›¤› belirtilmifltir.

Ö¤renci Konseylerinin Üniversitelerde Etkinli¤i
Ça¤dafl e¤itim anlay›fl›, ö¤renciyi e¤itim - ö¤retim sürecinin merkezine yerlefltirmifl ve ö¤renci bu sürecin

önemli bir paydafl› olmufltur. Dolay›s›yla ö¤rencilerin e¤itim ve ö¤retimde oldu¤u kadar yönetimde de temsil edil-
mesinde ve mevcut yönetimle iyi bir iletiflim sa¤lanmas› ad›na Ö¤renci Konseylerine oldukça ehemmiyetli bir ifl
düflmektedir.

Daha iyi bir üniversite, flehir ve ülke için söz hakk› isteyen ö¤rencilere bu yolu açan meflru yap› ö¤renci kon-
seyleridir. Ülkemizde son dönemlerde bir yanda yeni aç›lan üniversite say›s›n›n oldukça fazla olmas› ve bu üniver-
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sitelerin geliflim sürecini tamamlama içerisine girmesi, di¤er yanda geliflmesini tamamlam›fl, ö¤renci için ça¤dafl
e¤itim seviyesine imkân veren, ö¤rencilerin sosyal, kültürel anlamda geliflmesine de katk› sa¤layan iki tür üniver-
site yap›lanmas› karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu yönüyle yak›n zamanda kurulan üniversiteler, (ö¤rencileri üniversite
kampusu içerisinde kimi sosyo-kültürel etkinliklerden mahrum kalmasa bile) di¤er köklü üniversitelerin standart-
lar›n›n çok gerisindedir. Bu aflamada, ö¤rencilerin yasal platformda yap›lanmas›n› sa¤layan Ö¤renci Konseyleri ya-
p›lanmakta olan geliflmemifl üniversitelerdeki pek çok eksiklik ve yetersizlik sebebiyle etkin ve verimli bir faaliyet
gösterememektedir. Geliflmemifl üniversitelerdeki ö¤rencilerin bu tür bir örgütlenmeden yeteri kadar haberdar ol-
mas› bir tarafa, mevcut ö¤retim görevlilerinin de bu konuda yeteri kadar ilgisi ve bilgisi söz konusu de¤ildir. 

Ö¤renci konseyleri temsil ettikleri kitleler taraf›ndan yeteri kadar tan›nmamaktad›r. Üniversitelerin internet
sayfalar›na bakt›¤›m›zda, ço¤u üniversitenin ana sayfas›nda ö¤renci konseyini tan›tan bir bölümün bulunmad›¤›
göze çarpmaktad›r. Ö¤rencilerin üniversitesi hakk›nda en çok bilgi sahibi olduklar› internet sitesi, panolar vb. yer-
lerde ö¤renci konseyleri ile ilgili yeteri kadar bilgi olmamas› hem bu yap›lanman›n meflrulu¤unu hem de önemi-
ni ortadan kald›rmaktad›r. Ö¤retim görevlilerinin ve ö¤rencilerin ö¤renci birli¤ine yeteri kadar önem vermeme-
si, ö¤renci konseyinin disfonksiyonel olmas›na sebebiyet vermekte ve üniversite yönetimiyle ö¤renci aras›ndaki
emniyet supab› rolünü üstlenememesine neden olmaktad›r.

Ö¤renci konseyleri, ö¤rencilerin talep ve isteklerinin meflru yoldan karfl›lanmas› için kurulmufl olmas›na ra¤-
men, üniversite yönetimleri ö¤renci konseylerine gereken önemi vermezlerse, ö¤rencilerin talep ve ihtiyaçlar›n›
karfl›lama noktas›nda meflru olmayan yollara kanalize olaca¤›, yasal olmayan ideolojik düflünce ve gruplar›n hege-
monyas› alt›na girerek talep ve isteklerini karfl›lamaya çal›flaca¤› aç›kt›r. Ö¤renci konseyi yönetmeli¤inin 1. Mad-
desi de bu tür resmi olmayan çözümlere ö¤rencilerin yönelmesini önlemek amac›yla oluflturulmufltur.

‘Ö¤renci merkezli’ yap›lanmay› kabul eden her üniversite yönetimi, bu tür yasal platformlarla öne ç›kan ö¤ren-
ci birliklerine de destek vermelidir. Aksi takdirde, dertlerini duyurma ve paylaflma ihtiyac› duyan gençleri sahiple-
necek ve yol gösterecek, kötü emellerini gerçeklefltirme arzusunda olan grup ve kifliler ifl bafl›nda olacakt›r. Bunun
sorumlulu¤unu, hem üniversite bünyesindeki ö¤retim görevlileri, hem de yöneticiler ayn› ölçüde paylaflacaklard›r. 

Sonuç ve Öneriler
• Ö¤renci Konseyi'nin baflta ö¤renci olmak üzere, akademik ve idari personel taraf›ndan bilinmesi ve bu ko-

nuda “fark›ndal›k” yarat›lmas› gerekmektedir. Bu nedenle üniversite tan›t›mlar›nda, Ö¤renci Konseyi'nin
tan›t›lmas› çok önem tafl›maktad›r. Yeteri kadar Ö¤renci Konseylerinin yap›lanmas›na önem verilmezse, ö¤-
rencilerin farkl› siyasi görüflteki gruplar›n etkisi alt›na girmesi kaç›n›lmazd›r ve seçilen Ö¤renci Konseyi
Baflkanlar›na, üniversite yönetimi taraf›ndan gereken önem verilmelidir.

• Ö¤renci Konseyi ile ilgili seçimlere kat›l›m oran›n›n çok düflük olmas›, konseyin meflruiyetini zedelemekte-
dir. Bu nedenle seçim sürecinin tüm paydafllara duyurulmas›, kat›l›m›n etkin bir biçimde sa¤lanmas›, akade-
mik ve idari personelin deste¤inin al›nmas› gerekmektedir.

• Ö¤renci Konseylerinin üniversitelerde 2002 y›l›ndan itibaren var olmas›, ancak ifllevsel olmamalar› önemli
bir sorundur. Yönetmeli¤in uygulanmas› için Yüksekö¤retim Kurumu taraf›ndan üniversitelere yapt›r›m›n
artt›r›lmas› ve ifllevini yitiren maddelerin gözden geçirilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

• Ö¤renci Konseylerinin sosyo-kültürel vb. faaliyetlerini fonksiyonel olarak yürütmeleri için belirli bir bütçe-
ye ihtiyaçlar› vard›r. Yönetmeli¤e bu noktada, Ö¤renci harçlar›n›n %1’i uygun bir yolla ö¤renci konseyinin
faaliyetlerinde kullan›lmak üzere aktar›labilmesi gibi bir madde eklenmelidir.

• Ö¤renci konseyi seçimleri 1 y›ll›¤›na yap›lmaktad›r. Kas›m ay›n›n sonunda çal›flmaya bafllayan ö¤renci kon-
seyinin ilgili çal›flmalar› tamamlayamadan süresi dolmakta ve her y›l de¤iflen yönetimle birlikte istikrar sa¤-
lanamamaktad›r. En az›ndan Ö¤renci Konsey Baflkanl›¤› görevinin 2 y›la ç›kar›lmas› pozitif katk› sa¤lamak
aç›s›ndan önemlidir.

• Yönetmeli¤e göre her üniversitede Ö¤renci Konseyi’nin görevlerini daha iyi ifa etmeleri için Üniversite Yö-
netimi taraf›ndan oda ve araç gereç tahsil edilmesi gerekti¤i halde daha birçok üniversitede Ö¤renci Kon-
seyi’nin odas› bulunmamaktad›r. Bu hususta Yüksekö¤retim Kurumu taraf›ndan üniversite yönetimlerine
yapt›r›mda bulunmas› gerekmektedir.

• Ö¤renci Konseyi ile ilgili seçim ilanlar›n›n duyurulma süreci yetersizdir. Bu sürecin üniversitelerde uygun
bir zaman dilimi içerisinde düzenlenmesi gereklidir.
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• Bir önceki dönemde görev yapan ö¤renci temsilcileri ve yeni dönemdeki temsilciler için tan›flma toplant›-
lar› düzenlenmeli, süreç, bilgi ak›fl›, problemler ve sonuçlar birlikte tart›fl›lmal›d›r.

• Ö¤renci Konseyleri Yönetmeli¤inin maddeleri incelendi¤inde, baz› maddelerin tam anlam›yla aç›k olmad›-
¤› gözlenmektedir. Bu aç›dan yönetmelik tekrardan anlafl›l›r flekilde yap›land›r›lmal›d›r.

• Ö¤renci Konseylerine yeteri kadar önem verilmedi¤inden birçok s›n›fta ö¤renci temsilcisi seçilememekte-
dir. Sorunlar›n çözümü aç›s›ndan hiyerarflik yap›lanmada s›n›f temsilcisinin di¤er ö¤rencilere daha çabuk
ulaflabilece¤i söz konusu oldu¤undan her s›n›fta temsilci muhakkak seçilmelidir.

• Ö¤renci Konseyi Baflkan›’n›n ö¤renciyi ilgilendiren konularda senato toplant›s›na davet edilmesi yeterli de-
¤ildir. Ö¤renci Konseyi Yönetim Kurulu ile Üniversite Yönetimi aras›nda periyodik toplant›lar yap›lmal› ve
Ö¤renci Konseyi toplant›lar› yaz›l› olarak belgelendirilmelidir.

• Temsilcilik ve Ö¤renci Konseyi ile ilgili bilgilerin yaz›l› oldu¤u billboardlar ifllevsel hale getirilmelidir. Ö¤-
renci Konseyleri e¤itim y›l› bafl›nda faaliyet planlar›n› belirlemeli ve duyurmal›d›r.

• Ö¤rencilere, Ö¤renci Konseyinden talep ve beklentileri ile ilgili anket vb. uygulamalar yap›lmal› ve geri dö-
nüfller sa¤lanmal›d›r.
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Özet

Yüksekö¤retim kurumlar› aras›ndaki artan rekabetçi yap›, kurum say›s›ndaki nicel art›fl›n ve ö¤rencilerde seç-
me olas›l›¤›n›n art›rmas›, bu kurumlar› seçmede etkili olan faktörlerin irdelenmesini gerektirmektedir. Bu faktör-
lerin aras›nda en önemlilerinden birisi ö¤renci sadakatidir. Bu araflt›rma ile ö¤renci sadakati üzerinde etkili olan
de¤iflkenlerin alanyaz›nda öne ç›kan kavramsal modeller üzerinde tart›fl›lmas› amaçlanm›fl ve ö¤rencinin kurma
olan sadakatinin ortaya konmas›n›n sa¤layaca¤› yararlar alanyaz›n çerçevesinde belirlenerek yüksekö¤retim kuru-
mu yöneticilerine ve ö¤retim elemanlar›na yol gösterici olmas›na çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda ö¤renci sada-
kati üzerinde etkili olan en önemli de¤iflkenler; yüksekö¤retim kurumunun imaj›, yüksekö¤retim kurumunun ver-
di¤i hizmet kalitesi ve ö¤rencinin kuruma ba¤l›l›¤›d›r. Alanyaz›nda ö¤renci sadakati ve de¤iflkenleri üzerinde fark-
l› modellemeler oluflturulmufltur. Bu farkl›l›¤›n nedeni bir kurum veya organizasyon için gelifltirilmifl olan mode-
lin farkl› ülke ve kültürdeki bir kurum için geçerli olamayabilece¤i düflüncesidir. Yüksekö¤retim kurumu yöneti-
cileri artan rekabetçi yap› karfl›s›nda var olan ö¤rencileri sistemlerinde tutmak ve yeni ö¤rencileri kazanmak ama-
c›yla ö¤renci sadakati üzerinde etkili olan de¤iflkenleri dikkatle incelemeli, kurumlar›ndaki ö¤rencilerin sadakat
düzeyini belirli aral›klarla tespit etmeli ve sadakat düzeyini art›rmak için araflt›rma sonunda önerilen çal›flmalar›
yapmal›d›r.

Anahtar kelimeler: Ö¤renci sadakati, üniversite, yüksekö¤retim.

Girifl
20.yy’›n ikinci yar›s›ndan itibaren etkisini hissettiren globalleflme, toplumda e¤itime olan bak›fl aç›s› ve endüs-

tri alan›nda nitelikli iflgücüne olan ihtiyac›n artmas› yüksekö¤retim kurumlar›n›n önemini daha da art›rm›flt›r. Bu-
nun yan›nda yüksekö¤retim kurumlar› yaratt›klar› ekonomik de¤er olarak, hem kendi içinde hem de ülke ekono-
mileri içinde giderek daha fazla önem kazanmaktad›r. Yüksekö¤retimin tarihsel geliflimi incelendi¤inde özellikle
ikinci dünya savafl›ndan sonra üniversite say›s›nda önemli art›fllar gözlenmektedir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n
say›s›n›n artmas› veya ö¤rencilerin seçim yelpazesinin genifllemesi, bu kurumlar›n iflleyifllerinin ticari ve rekabetçi
olmas›n› da beraberinde getirmifltir. Bu ticari ve rekabetçi yap›, ö¤rencilere olan bak›fl aç›s›n› ve kurumlar›n ver-
dikleri veya sa¤lad›klar› hizmetin sorgulanmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu yeni yap›da ö¤renciler birer müflteri, verilen e¤i-
tim de ürün olarak yeniden tan›mlanm›flt›r. Ancak unutulmamal›d›r ki; üniversitelerin kamu taraf›ndan fonlanma-
s› ve e¤itim politikalar›n›n kamu kontrolünde olmas› bu kurumlar›n tam anlam›yla ticari kurulufllar olmas›n› en-
gellemektedir. 

E¤itim kurumlar›n›n birincil müflterileri ö¤rencilerdir. Bunun yan›nda iflverenler, çal›flanlar, hükümet, sanayi,
aileler ve toplum da e¤itim kurumlar›n›n birer müflterisi olarak kabul edilmektedir (Helgesen ve Nesset, 2007;
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Martensen, Gronholdt, Eskildsen ve Kristensen, 2000). Rashid ve Raj (2006) ö¤rencilerin ticari temelli gelenek-
sel müflteri olarak de¤il de, ald›¤› ö¤renme hizmeti karfl›l›¤› k›smi de olsa ücret ödeyen bireyler olarak kabul edil-
mesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤rencilerin birer müflteri olarak görülme anlay›fl›,
müflterinin ald›¤› hizmetten memnun olup olmamas›n› da beraberinde getirmektedir. Müflteriler ald›klar› hizmet-
ten memnun oldukça kuruma olan sadakat da artacakt›r. Müflteri sadakati; tekrar sat›n almaya veya ürüne, hizme-
te veya organizasyona olan derin ba¤l›l›kt›r (Helgesen ve Nesset, 2007). Sad›k müflterilerin tekrar sat›n almalar›-
n›n düzenlenmesi ve tahmin edilmesi, iflletmelerin kaynaklar›n› daha etkili olarak kullanmalar›n› gerektirmektedir
(Thurau, larger ve Hansen, 2001).

Ö¤renci sadakati ise, müflteri sadakati ile paralel bir anlamda, üniversitesine ve verdi¤i hizmete olan ba¤l›l›k
olarak tan›mlanabilir. Yüksekö¤retim kurumlar›nda sadakat kavram› var olan ö¤rencilerin korunmas› ve yeni ö¤-
rencilerin kazan›lmas› ile do¤rudan iliflkilidir. Hizmet sektörü kuram›na göre ö¤rencinin kendi e¤itim kurumuna
olan sadakati ö¤rencinin aktif kat›l›m› ve ba¤l›l›¤› faktörleri ile ö¤retim kalitesinin artmas›nda önemli bir faktör-
dür. (Thurau, larger ve Hansen, 2001). Bu önemi ülke yüksekö¤retim kurumlar› da vurgulam›fl, Norveç
Yüksekö¤retimde Reform Giriflimi Norveç üniversiteleri için ö¤renci sadakati konusunda yap›lan çal›flmalar›n ar-
t›r›lmas›n› önermifltir (Helgesen ve Nesset, 2007). Uluslararas› ve ulusal düzeyde yüksekö¤retim veren kurum sa-
y›s›n›n h›zla artmas›, finansal kaynaklar›n k›s›tl›l›¤› ve artan rekabetçi yap› bu kurumlar›n yöneticilerini kaliteli hiz-
met verme, yeni ö¤rencileri kazanma ve var olan ö¤rencilerini korumak için yeni aray›fllara yöneltmifltir. Bu arafl-
t›rma ile ö¤renci sadakati üzerinde etkili olan de¤iflkenler gelifltirilmifl olan kavramsal modeller üzerinde tart›fl›l-
mas› amaçlanm›fl ve ö¤rencinin kuruma olan sadakatinin ortaya konmas›n›n sa¤layaca¤› yararlar alanyaz›n çerçe-
vesinde belirlenerek yüksekö¤retim kurumu yöneticilerine ve ö¤retim elemanlar›na yol gösterici olmas›na çal›fl›l-
m›flt›r. 

Ö¤renci sadakati üzerinde etki gücüne sahip birçok faktör bulunmaktad›r. Bu faktörlerden en önemlileri yük-
sekö¤retim kurumun verdi¤i hizmet kalitesi, kurumun alg›lanan imaj› ve ö¤rencinin kuruma ba¤l›l›¤›d›r. Hizmet
kalitesi (service quality) organizasyonun ya da kurumun müflteri beklentilerini karfl›lama yetene¤i olarak tan›mla-
nabilir. Yüksekö¤retim de bir hizmet sektörüdür. Bu nedenle ö¤renciler yüksekö¤retimde birer müflteri olarak al-
g›lanabilir. Bu müflteriler kurumlar›ndan, yüksek kaliteli ö¤retim hizmeti, belirli standartlarda e¤itim malzemele-
ri (bilgisayar, laboratuar malzemeleri…vb), etkili iletiflim, sosyal olanaklar gibi beklentileri vard›r (Rashid ve Raj,
2006, s.28). 

Ö¤renci sadakati üzerinde en büyük etki gücüne sahip de¤iflkenlerden birisi de ö¤renci ba¤l›l›¤›d›r (student
commitment). Ö¤renci ba¤l›l›¤›, belli bir e¤itim kurumundan alg›lad›¤› genel memnuniyet, ait olma hissi, e¤iti-
min kalitesine olan alg›s› ve e¤itim kurumunu yeniden tercih iste¤i olarak tan›mlanabilir (Strauss ve Volkwein,
2001; Tinto ve Cullen, 1973). Strauss ve Volkwein (2001) iki y›ll›k ve dört y›ll›k yüksekö¤retim kurumlar›ndaki
ö¤renci ba¤l›l›¤›n› etkileyen faktörlerin incelendi¤i araflt›rmalar›nda ö¤renci ba¤l›l›¤› ile ö¤rencinin e¤itim kuru-
muna devam› davran›fl› aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤unu ve kurumun gelece¤ini planlayabilmesi için kurumu
seçen ö¤rencilerin kuruma devam›n›n flart oldu¤unu ifade etmifltir. Bunun yan›nda iki y›ll›k yüksekö¤retim ku-
rumlar›nda okuyan ö¤rencilerin kuruma ba¤l›l›klar›n›n en önemli faktörü akademik bütünleflme belirlenmifl ve iki
y›ll›k kurumlarda okuyan ö¤rencilerin e¤itim kurumlar›na olan ba¤l›l›klar›n›n dört y›ll›k kurumlarda okuyan ö¤-
rencilere göre daha yüksek oldu¤unu ortaya koymufllard›r. Wilderve ve Kellams (1987) Tinto(1973)’nun ö¤renci-
nin okulu terk etme davran›fl› kuram› ile Durkheim’in intihar kuram›n› karfl›laflt›rm›flt›r. Bu çal›flmada toplumla
bütünleflmesini sa¤layamayan bireyin intihar› ile e¤itim gördü¤ü kuruma akademik ve sosyal bütünleflmesini sa¤-
layamayan ö¤rencilerin okulu terk etmesinin benzer davran›fllar oldu¤unu vurgulam›flt›r. Rashid ve Raj (2006) ö¤-
rencinin e¤itim kurumuna devam›n›n, kurumun gelece¤i için kumruma yeni ö¤renciler kazand›rmaktan daha
önemli oldu¤unu belirtmifllerdir. Fjortoft ve Lee (1994) ö¤rencilerin akademik faaliyetlere aktif kat›l›m›n›n ve ö¤-
rencinin gösterdi¤i akademik geliflimin ö¤rencinin kuruma olan ba¤l›l›¤›n› art›rd›¤›n› belirtmifllerdir. 

Profesyonel hizmet veren her kurum ve organizasyon için imaj gelifltirme stratejik olarak çok önemli bir kav-
ram olarak alg›lanmaktad›r (Zabala, Panadero, Amate, Sanchez-Galindo, Tena, Villalba, 2005). ‹maj, bir ürün,
marka, bir organizasyon hatta bir ülke için oldukça gerekli ve önemlidir (Lemmink, 2003; Passow, Fehlmann,
Grahlow, 2005). ‹maj kavram› kurumun iç ve d›fl paydafllar›n›n kuruma dair alg›lar› olarak en genel anlam›yla ta-
n›mlanabilir. Kurumun imaj› ile müflteri memnuniyeti aras›ndaki iliflkinin varl›¤› kabul edilmekte ve bu konudaki
araflt›rmalar h›zla artmaktad›r (Helgesen ve Nesset, 2007). Yüksekö¤retim kurumlar› da rekabetçi koflullarda ken-
di imajlar›n› gelifltirme ve koruma çal›flmalar›na giderek daha fazla önem vermektedir. ‹maj ö¤renci memnuniye-
ti ve ö¤renci sadakati için önemli ve gerekli olup, verilen hizmetin kalitesi ile örtüflmelidir. 
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Ö¤renci sadakati sadece formel (kay›tl›) ö¤renciler için s›n›rl› de¤ildir. Sad›k ö¤rencilerin kurumlar›na olan
katk›s›, mezun olduktan sonra daha da fazlad›r. Mezun ö¤rencilerin sadakati de o kurum için son derece önemli-
dir. Mezuniyetten sonra sad›k ö¤renciler kurumlar›n› desteklemeye devam etmektedirler (Helgesen ve Nesset,
2007). Bu bulguyu destekler nitelikte Ridley ve Boone (2001) kuruma sad›k mezun ö¤rencilerin katk›lar›n› önem-
li bularak, bu bireylerle iletiflimin kesilmemesini, belirli aral›klarla bilgilendirici yay›nlar›, aktivite ilanlar›n› ve ku-
rumun ihtiyaçlar›n› iletmelerini gerekli bulmufllard›r. 

Thurau, larger ve Hansen (2001), yüksekö¤renim kurumlar› için ö¤renci sadakatinin önemini afla¤›daki gerek-
çelerle aç›klam›flt›r;

• Var olan ö¤rencilerin sistemde tutulmas› ve yeni ö¤rencilerin kazan›lmas›, kurumun gelecekteki faaliyetle-
ri için hayati öneme sahiptir. 

• Üniversitesine sad›k ö¤renciler dolayl› olarak ö¤retimin kalitesini de art›rmaktad›r. Ö¤rencilerin kuruma
ba¤l›l›¤› ve sadakati artt›kça, ö¤renme aktivitelerine olan motivasyonunu da art›rmakta ve araflt›rma faali-
yetlerine daha istekli kat›lmaktad›r. 

• Sadakati yüksekö¤renciler üniversitelerinden mezun olduktan sonra kuruma olan desteklerini devam ettir-
mektedir. Bu destekler;
- Finansal,
- Kurumu di¤er ö¤rencilere tavsiye etme,
- Ö¤retim etkinlikleri ve sosyal faaliyetlere aktif kat›l›m fleklinde olabilmektedir. 

Ö¤renci sadakati ö¤renci hareketlili¤i ile de ilgilidir. Ulusal ve uluslar aras› düzeyde ö¤renciler Bologna süre-
cinin yayg›nlaflmas› ile birlikte hareketlili¤e olanak sa¤layan kurumlara ilgi göstermektedir. Üniversitesinin ulus-
lar aras› kabul görmesi veya üniversitesinin imaj›n›n yurtd›fl›nda da tan›nmas› ö¤rencilerin kuruma olan ba¤l›l›k-
lar›n› ve sadakatini art›rmaktad›r (Helgesen and Nesset, 2007). 

Ö¤renci sadakati konusunda birçok kavramsal model alanyaz›nda önerilmifltir. Helgesen and Nesset (2007) ö¤-
renci tatmini, üniversitenin alg›lanan imaj›, servis kalitesi, üniversitenin sahip oldu¤u olanaklar ve üniversitedeki
ö¤rencinin ö¤renim gördü¤ü program›n imaj›n›n ö¤renci sadakatinin de¤iflkenleri olarak tan›mlam›flt›r. Bu de¤ifl-
kenlerin bir arada ifle kofluldu¤u model fiekil 1’deki gibidir.

Araflt›rma sonucunda gelifltirdikleri model test edilmifl ve yüksekö¤retim kurumu yöneticilerine, ö¤renci sa-
dakati üzerinde etkili olan de¤iflkenlerin var olan ö¤rencilerin korunmas› ve yeni ö¤rencilerin kazand›r›lmas› için
göz önünde bulundurmalar›n› tavsiye etmifllerdir. Bu yap›ld›¤› takdirde kurumun k›s›tl› kaynaklar›n›n etkili kulla-
n›lmas›nda ve kurumun gelece¤inin planlanmas›nda etkili olabilece¤ini de belirtmifllerdir.
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Ö¤renci sadakati üzerine gelifltirilmifl kavramsal modellerden birisi de Martensen, Gronholdt, Eskildsen ve
Kristensen (2000)’in Avrupa Müflteri Memnuniyet Endeksi Modeli (European Customer Satisfaction Index-EC-
SI)’nden esinlenerek gelifltirdikleri modeldir. Bu model müflteri memnuniyeti ve ona ba¤l› de¤iflkenleri müflteri sa-
dakati ile iliflkilendiren modeldir. Bu modelin kuramsal gösterimi fiekil 2’deki gibidir.

Modelde yer alan alg›lanan kalite (insan iliflkileri) de¤iflkeni ile; ö¤retim etkinlikleri, ö¤retim elemanlar› ile ile-
tiflim, pedagojik yöntemler…vb kastedilmektedir. Alg›lanan kalite (ürün) de¤iflkeni ile de; program ve dersler, s›-
n›flar, kütüphane, bilgisayar teknolojileri, malzeme, ö¤renci ofisi….vb kastedilmektedir. Alg›lanan de¤er ara de-
¤iflkeni ile ö¤rencinin gelecekteki ifli ve kariyeri aç›s›ndan ald›¤› e¤itimin de¤eri anlafl›lmaktad›r. Araflt›rmac›lar ge-
lifltirdikleri modeli bir ölçek arac›l›¤› ile yap›sal eflitlik modeli ile test etmifl ve modelin yüksekö¤retim kurumla-
r›nda kalite sürecine, e¤itim ö¤retim faaliyetlerine önemli katk› sa¤layaca¤› istatistiksel olarak ortaya konmufltur. 

Ö¤renci sadakati konusunda alanyaz›nda önerilen bir di¤er model Thurau, Larger ve Hansen (2001)’in öner-
di¤i modeldir. Bu model ö¤renci sadakatini üç kompleks yap› ile aç›klamaktad›r. Bu yap›lar; ö¤rencinin ö¤retim
aktivitelerinin kalitesi üzerine alg›s› (servis kalitesi), ö¤rencinin kurum personeline olan güveni ve ö¤rencinin ku-
ruma olan ba¤l›l›¤›d›r. Servis kalitesi veya ö¤retime iliflkin alg› boyutu, ö¤retim olanaklar›n› (kütüphane, ö¤retim
teknolojileri..vb), nicelikler, yeterlikler ve akademik personelin özeliklerini kapsamaktad›r. Bunun yan›nda en
önemli ö¤retim kalitesi, ö¤rencinin gelecekteki mesleki beklentilerinin karfl›lanma alg›s›d›r. Thurau, Larger ve
Hansen (2001) ve Morgan ve Hunt (1994) kurum personeline karfl› güven boyutunu ö¤rencilerin kurum persone-
li ile etkileflmesi sonucu oluflan inanç olarak aç›klam›fllard›r. Bu güven, derslerin ve ilan edilen aktivitelerin zama-
n›nda yap›lmas›, de¤erlendirme ve s›navlar›n objektif yap›lmas›n› ifade etmektedir. Thurau, Larger ve Hansen
(2001), e¤itim kumruna ö¤renci ba¤l›l›¤›n›n, ö¤renci sadakati için önemli bir faktör oldu¤unu vurgulamakta an-
cak ö¤renci ba¤l›l›¤›n›n duygusal ba¤l›l›k (emotional commitment) ve biliflsel ba¤l›l›k (cognitive commitment) ol-
mak üzere iki alt boyuttan olufltu¤unu vurgulamakta ve bu boyutlar›n gelifltirdikleri modelde ayr› ayr› ele al›nma-
s› gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar. Bunun yan›nda araflt›rmac›lar duygusal ba¤l›l›¤›n akademik bütünleflme, sosyal
bütünleflme, mesleki ba¤l›l›k, aile ba¤l›l›¤› ve üniversite d›fl› aktivitelere ba¤l›l›k gibi ikinci dereceden alt boyutla-
r›n›n modelde bulunmas› gerekti¤ini belirtmektedirler. Akademik ve sosyal bütünleflmenin kumruma olan ba¤l›-
l›¤› etkiledi¤ini Caberra ve di¤erleri (1993) (Aktaran; Strauss ve Volkwein, 2001) de yapt›klar› araflt›rmada destek-
lemektedir. Yine ayn› araflt›rmac›lar modeldeki son de¤iflkenin amaç ba¤l›l›¤› olmas› gerekti¤ini ifade etmektedir-
ler. Amaç ba¤l›l›¤› ile ö¤rencinin kendi bireysel geliflimi ile ilgili amaçlar›n›n ve e¤itimi tamamlama iste¤inin (Wil-
derve ve Kellams, 1987) ö¤renci sadakati üzerinde etkili oldu¤unu ifade etmifllerdir. Sonuç olarak modelin kav-
ramsal gösterimini fiekil 3’de özetlemifllerdir.
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Sonuç ve Öneriler
Ö¤renci sadakati yüksekö¤retim kurumlar›nda artan bir öneme sahiptir. Yüksekö¤retim kurumlar› aras›ndaki

artan rekabetçi yap›, kurum say›s›ndaki nicel art›fl›n, ö¤rencilerde seçme olas›l›¤›n› art›rmas›, bu kurumlar› seçme-
de etkili olan faktörlerin irdelenmesini gerektirmektedir. Bu faktörlerin aras›nda en önemlilerinden bir tanesi de
ö¤renci sadakatidir. Bu nedenlerle her e¤itim kurumu ö¤renci sadakatini ortaya koymaya ve art›rmaya yönelik ön-
lemler almas› kurumun baflar›s› için önemli bir faktördür. Bu noktadan hareketle ö¤renci sadakatinin alt›nda ya-
tan kuramsal yap›n›n iyi anlafl›lmas› gereklidir. Bu kuramsal yap›y› oluflturan de¤iflkenler ile birlikte ortaya koyma-
ya çal›flan birçok modelin varl›¤› alanyaz›nda görülmüfltür. Bu modeller gelifltirilen veri toplama araçlar›yla istatis-
tiksel olarak da test edilmifl ve do¤rulanm›flt›r. Ancak unutulmamal›d›r ki, bir kurum ya da organizasyon için ge-
çerli olan model, bir baflka kurum için geçerli olmayabilir. Bu nedenle bu çal›flmada farkl› modellere yer verilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. Kurum yöneticileri bu modelleri inceleyerek, ö¤renci sadakati üzerine etkili olan de¤iflkenleri an-
lamal› ve gelifltirici çal›flmalar yapmal›d›r. Bu çal›flmalara örnek teflkil edebilecek öneriler afla¤›da maddeler halin-
de özetlenmifltir.

• Yüksekö¤retim kurumu yöneticileri kurumlar› için imaj gelifltirme çal›flmalar› yapmal›d›r. Bu amaçla böl-
gesel, ulusal ve uluslar aras› düzeyde ses getirecek proje ve çal›flmalar öncelikli olarak desteklenmelidir. 

• Ö¤retim etkinliklerinin çeflitlili¤i, yap›s›, içeri¤i ve derslerin ö¤rencinin mesleki geliflimi için geçerli¤i art›-
r›lmal›d›r. 

• Üniversitenin uluslar aras› tan›nabilirli¤inin, ö¤renci ve ö¤retim eleman› hareketlili¤inin art›r›lmas› gerek-
lidir. Bu amaçla yüksekö¤retim kurumlar› Bologna sürecine aktif kat›l›mlar›n› sa¤lamal› veya bu yönde at-
t›klar› ad›mlar› h›zland›rmal›d›r.

• E¤itim kurumlar›ndaki akademik personelin yeterlikleri art›r›lmal› veya yüksek yeterlikteki personel kuru-
ma seçilmelidir.

• Ö¤rencinin sosyal bütünleflmesi için sosyal faaliyetler çeflitlendirilmeli ve art›r›lmal›d›r. 
• Her üniversite mezunlar› ile iletiflimini sa¤layacak mezunlar derne¤ini kurmal› ve aktif olarak çal›flt›rmal›d›r. 
• Üniversite ortamlar›nda ö¤rencilere müflteri temelli davran›lmal›, ilgi ve beklentileri karfl›lanmal›d›r. Bu

noktadan hareketle üniversitede görev yapan her türlü personel bilinçlendirilmelidir. 
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• Ö¤retim etkinliklerinde ö¤renci kat›l›m› art›r›lmal›, ö¤renci merkezli e¤itim esas al›nmal›d›r. 
• Ö¤rencilere sa¤lanan fiziki olanaklar, e¤itim teknolojilerinin nicel ve nitel yap›s›, araflt›rma ve kaynaklara

ulafl›m imkanlar› art›r›lmal›d›r. 
• Ö¤renci sadakatinin düzeyi belirli aral›klarla ortaya konmal›, sonuçlar üniversitenin ilgili kurumlar›nda tar-

t›fl›lmal›d›r. 
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Özet

Ülkemizde her y›l yeni üniversiteler aç›lmakta fakat sürdürülebilir kampüs oluflturma konusunda birkaç s›n›r-
l› örnek d›fl›nda herhangi bir giriflimin bafllat›lmad›¤› gözlenmektedir. Bu araflt›rmada, sürdürülebilir kampüs ol-
mak ad›na yeni aç›lan üniversitelerde hangi ad›mlar›n izlenebilece¤i ve yurt d›fl›nda sürdürülebilir kampüs olma
yolunda önemli ad›mlar atm›fl olan üniversiteler hakk›nda bilgi vermek amaçlanmaktad›r. Araflt›rmada ilgili litera-
tür taranm›fl ve yurt d›fl›nda sürdürülebilir kampüs olma yolunda önemli ad›mlar atm›fl üniversiteler incelenmifl-
tir. Araflt›rma betimsel bir çal›flmad›r. Araflt›rmada sürdürülebilir kampüs oluflturman›n ad›mlar› g›da, at›klar, ula-
fl›m, enerji kullan›m› ve bina ve ö¤retim programlar› bafll›klar› alt›nda ele al›nm›flt›r. Finansal gereksinimleri ol-
mas›na ra¤men yaflayabilece¤imiz tek bir gezegen oldu¤u düflünüldü¤ünde sürdürülebilir kampüs olma yolunda
tüm ad›mlar gerçeklefltirilemese de temel baz› ad›mlar› atmak ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan da büyük önem tafl›-
maktad›r. Bu çal›flma sonuçlar›n›n üniversite kurucular›na önemli fikirler verece¤i ve bu alanda çal›flan uzmanlara
yol gösterece¤i düflünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir kampüs, sürdürülebilir yaflam, ekolojik ayak izi, yüksekö¤retim.

Girifl
Son y›llarda ekolojik ayak izi, enerji güvenli¤i ve yeflil okullar, sürdürülebilir kampüs konular› akademisyenle-

rin üzerinde çok fazla çal›flmaya bafllad›¤› konular aras›na girmifltir. Bu konularda yap›lan araflt›rmalar ve elde edi-
len göstergeler, toplumlar›n servet ve refah dürtüsünün, gezegenimizde yaratt›¤› sürdürülebilir olmayan bask›lar›
aç›kça ortaya koymaktad›r. Ekolojik Ayak ‹zi 1960’l› y›llardan bu yana do¤adan talebimizin iki kat›na ç›kt›¤›n›, Ya-
flayan Gezegen Endeksi hepimizin ba¤l› oldu¤u ekosistem hizmetlerinin temelini oluflturan türlerin sa¤l›¤›nda
yüzde 30’luk düflüfl oldu¤unu göstermektedir. H›zl› ekonomik büyüme, do¤al kaynaklara yönelik talebin sürekli
olarak artmas›n› körüklemifl, yiyecek - içecek, enerji, ulafl›m, elektronik ürünler ve yaflam alan› gereksinimi kaynak
talebini art›r›rken; at›klar›n, özellikle de fosil yak›tlar›n neden oldu¤u karbondioksitin bertaraf›nda kullan›lan alan-
lara duyulan ihtiyaç da sürekli olarak artm›flt›r. Ulusal s›n›rlar yetersiz kal›nca, kaynaklar dünyan›n di¤er bölgele-
rinden karfl›lanmaya bafllanm›flt›r. Bu durumun yaratt›¤› etkiler; 1970’ten bu yana tropikal kufla¤›n ve yoksul ülke-
lerin Yaflayan Gezegen Endeksleri’nde yüzde 60 oran›nda düflüflle kendini göstermektedir. Bu durum, zengin ül-
kelerin; özellikle fosil yak›tlara ba¤›ml›l›klar› olmak üzere ekolojik ayak izlerini h›zla azaltmak zorunda olduklar›-
n›; h›zla büyüyen geliflmekte olan ekonomilerin de yeni bir büyüme modeli bulmaya mecbur olduklar›n› ifade et-
mektedir. Böylece, refah düzeyinin gerçek anlamda sürdürülebilir yollarla yükselmesi mümkün olacakt›r. Bu ra-
kamlar, hepimizin akl›na do¤ay› koruyarak, do¤al kaynaklar›n kendini yenileme kapasitesini aflmayarak ve do¤a-
n›n sa¤lad›¤› mal ve hizmetlerin gerçek de¤erini kavrayarak yaflam biçimimizi nas›l de¤ifltirece¤imize ve kalk›nma-
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y› nas›l yeniden tan›mlayaca¤›m›za dair sorular getirmektedir (WWF, 2010). Dünyan›n karfl› karfl›ya kald›¤› sür-
dürülemezlik modeli yetkilileri, gerekli önlemleri almak ve e¤itimin bundaki rolünü tekrar gözden geçirmek zo-
runda b›rakm›flt›r.

E¤itim kavram›, sürdürülebilir geliflmenin sa¤lanabilmesi için çeflitli konferans ve toplant›lar›n kilit unsurlar›n-
dan biri olmufltur. E¤itim, genifl anlamda, ö¤retmenleri, ö¤retim görevlilerini, programc›lar›, yöneticileri, çevre
sa¤l›¤› ve planlama görevlilerini, endüstriyel e¤iticileri, sivil toplum kuruluflu liderlerini, gençlik liderlerini, aile
birli¤i üyelerini, medyay›, ö¤renci temsilcilerini kapsamaktad›r (UNESCO, 1997). Sürdürülebilir geliflme için e¤i-
tim kavram› dünya liderlerinin sürüdürülebilir geliflme kavram›n› küresel bir hedef olarak kabul ettiklerinde aç›k-
l›¤a kavuflmufltur. Sürdürülebilir geliflme için e¤itim, bireylerin bak›fl aç›s›n› de¤ifltirerek dünyam›z›n daha güven-
li, daha sa¤l›kl› ve müreffeh hale gelmesini sa¤lar ve yaflam kalitesini art›r›r. Johannesburg Zirvesi'nden hemen
sonra, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu Sürdürülebilir Geliflme için Birleflmifl Milletler On Y›l› tasar›s›nda sür-
dürülebilir geliflme için e¤itimin ö¤renmeyi ö¤renme, birlikte yaflamay› ö¤renme ve sürdürülebilir olmay› ö¤ren-
me gibi becerileri kazand›rmas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r (Delors, 1998). Bu tasar›n›n genel ilkeleri içerisinde
“Yüksekö¤retim uygun bilgi ve yeterliliklerin gelifltirilmesinde SKE’ye katk›da bulunmal›d›r.” ilkesi de yer almak-
tad›r. UNESCO ve Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP) bir dizi uluslararas› iflbir-
li¤i ile üniversitelerin sürdürülebilirlik uygulamalar›na rehberlik edecek araçlar gelifltirerek bu çal›flmalar›n öncü-
lü¤ünü yapm›fllard›r. Genel anlamda sürdürülebilir geliflme için e¤itim, kültürel de¤erlerle befleri ve ekonomik iyi-
leflmenin sa¤lanmas› ile dünyan›n do¤al kaynaklar›na sayg› gösterilmesi aras›nda denge kurmay› amaçlamaktad›r
(UNESCO, 2002). ‹lgili literatür incelendi¤inde birçok araflt›rmac›n›n sürdürülebilir geliflme ve üniversite çevre-
lerini birlefltiren, en iyi ve baflar›l› sürdürülebilir kampüs projelerini belgelendiren araflt›rmalar yapt›klar› tespit
edilmifltir (Clugston & Calder, 1999; Creighton, 1998; Keniry, 1995; Orr, 1991; 1994).

Yurt d›fl›ndaki baz› üniversite ve fakülteler (Malezya Kebangsaan Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Arizo-
na Devlet Üniversitesi, ABD'deki Princeton Üniversitesi ve Clemson Üniversitesi vb.) ekolojik ayak izlerini dola-
y›s›yla karbon emisyonlar›n› azaltmak, do¤al kaynaklar› etkili kullanmak, daha az tüketmek ve sürdürülebilir kam-
püsler oluflturmak konusunda uzun y›llard›r çaba göstermelerine ra¤men ülkemizde bu konuda s›n›rl› say›da çal›fl-
man›n oldu¤u tespit edilmifltir. Ülkemizde son y›llarda sürdürülebilirlik çevre anlay›fl› çerçevesinde yeflil kampüs-
ler oluflturmak üzere Bo¤aziçi, Sabanc›, ODTÜ, 19 May›s ve Mu¤la Üniversiteleri’nin çeflitli çal›flmalar› görül-
mektedir. Bo¤aziçi Üniversitesi Bebek kampüsünde devreye konan günefl enerjisinden elektrik enerjisi üretim te-
sisi ve çevre dostu projeleriyle “Yeflil Kampüs” olma yolunda h›zla ilerledi¤i; kampüste yap›lan binalar›n art›k ye-
flil bina standartlar›nda infla edilidi¤i ve çat›s›nda günefl enerjisi santrali bulunan ö¤renci yurdunun yap›ld›¤› belir-
tilmifltir. Üniversitelerin ortak gelifltirdi¤i "‹klim Dostu Yerleflke Projesi"nde ODTÜ kampüsünde elektrikle ça-
l›flan arabalar, flarj istasyonlar›, at›k rafinerileri kurulmas› planlan›rken, Sabanc› Üniversitesi’nde dünya standart-
lar›nda nanoteknoloji ürünü yeflil bina, 19 May›s Üniversitesi’nde rüzgar santrali, Mu¤la Üniversitesi’nde de gü-
nefl santralinin kurulmas› yönünde çal›flmalar devam etmektedir.

Yüksekö¤retim perspektifinden, üniversiteler sürüdürülebilir yeflil kampüsler olma hedefinin gerçeklefltirilme-
sinde önemli rol oynamaktad›rlar. Üniversiteler, bilginin üretilmesi ve topluma transferi aras›nda toplumsal gelifl-
meye katk› sa¤layarak, iflgücü piyasas›na gelece¤in karar vericilerinin haz›rlanmas›nda oldu¤u gibi topluma hizmet
ederek bir ba¤ oluflturan kurumlard›r. Üniversiteler sürdürülebilir geliflmeye üç flekilde; ö¤retim programlar›n›n,
araflt›rma ve e¤itim programlar›n›n bir ö¤esi olarak; sürdürülebilir geliflme için yerel bilgi merkezleri rolünü oy-
nayarak; lojistik ve yönetim süreçlerinde sürdürülebilir geliflmeyi önde gelen ilkeleri yaparak katk› sa¤layabilirler
(UNESCO, 2005; Tural, 2009). Ülkemizde her y›l yeni devlet ve vak›f üniversiteleri aç›lmakta fakat sürdürülebi-
lir kampüs oluflturma konusunda birkaç s›n›rl› örnek d›fl›nda bu üniversitelerde herhangi bir giriflimin bafllat›lma-
d›¤› gözlenmektedir. Bu nedenle bu araflt›rmada ülkemizde aç›lan ve aç›lmas› planlanan devlet ve vak›f üniversite-
lerinin sürdürülebilirlik çevre anlay›fl› içerisinde yurt d›fl›nda sürdürülebilir kampüs olma yolunda önemli ad›mlar
atm›fl olan üniversitelerin yürüttükleri çal›flmalar rehber al›narak, sürdürülebilir kampüs olabilmeleri için genel
hatlar›yla hangi ad›mlar›n izlenebilece¤i konusunda bilgi vermek amaçlanm›flt›r.

Metot
Araflt›rma betimsel bir çal›flmad›r. Araflt›rmada ilgili literatür taranm›fl ve yurt d›fl›nda sürdürülebilir kampüs ol-

ma yolunda önemli çal›flmalar gerçeklefltirmifl üniversitelerin faaliyetleri incelenmifltir. Bu üniversiteler içerisinden
Minnesota Üniversitesi tercih edilmifltir. Bu üniversite taraf›ndan haz›rlanan “The Concordia College Sürdürülebi-
lir Kampüs Yol Haritas›” döküman›nda yer alan bilgiler ›fl›¤›nda ve sürdürülebilir kampüs konusunda baflar›l› örnek-
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lerdeki uygulamalar da dikkate al›narak sürdürülebilir kampüs olma yolunda hangi ad›mlar›n izlenebilece¤i sunul-
mufltur. Concordia College ça¤dafl bir e¤itim kurumu olarak kendisini çevresel ikilemlerin oluflturulmas›nda sorum-
lu bir taraf olarak gören ve ayn› zamanda bu sorunlar›n çözümleyicisi olarak tan›mlayan bir kurumdur. Concordia
College, e¤itimin sa¤l›kl› çevrelerin oluflturulmas›nda en güçlü araçlardan biri oldu¤unu düflündü¤ü için, ö¤renci-
lerini, ö¤retim üyelerini ve personelini bu konularda etkilemede kilit bir rol üstlenmektedir. 2007 y›l›nda Concor-
dia toplumu, ö¤renciler, ö¤retim üyeleri, personel ve yöneticiler “Sürdürülebilir Bina Araflt›rma Merkezi” üyeleri
ile bir araya gelerek sürdürülebilir yaflamla ilgili çevresel ve toplumsal olarak neler yap›labilece¤ini tart›flm›fl ve sür-
dürülebilir programlar›n ve projelerin gerçeklefltirilmesi için befl tema (g›da, su, at›k, ulafl›m, enerji ve yeflil binalar)
ortaya ç›karm›flt›r. Bu araflt›rmada da sürdürülebilir kampüs oluflturmak için izlenecek ad›mlar bu temel befl tema
yan›nda ö¤retim programlar›nda sürdürülebilir geliflme için e¤itim bafll›klar› alt›nda genel hatlar›yla incelenmifltir. 

Sonuçlar
Sürdürülebilir kampüs olma yolunda belirlenen alt› tema alt›nda hangi ad›mlar›n izlenebilece¤ini aç›klayan

ad›mlar afla¤›da sunulmufltur. 

G›da 
G›da seçimlerimizin toplumsal, ekonomik ve çevresel etkileri g›day› sürdürülebilirli¤i do¤ru bir noktaya tafl›-

mak için güçlü bir noktaya getirmektedir. Sürdürülebilir g›da döngüsünü sa¤laman›n ilk basama¤› yerel ve sürdü-
rülebilir g›da sat›n alma, mevcut üretim ve tedarik konular›na odaklanan mevcut çabalar›n tespit edilmesi ve ana
hatlar›yla sürdürülebilir g›da sisteminin etkilerinin belirlenmesidir. ‹kinci ad›m, sürdürülebilir g›da seçimleridir.
Mevcut g›da talebinin hangi yönde oldu¤unun tespit edilmesi, al›c›lar›n ve ö¤rencilerin sürdürülebilir g›da seçi-
mine destek olmak için stratejilerin listelenmesi ve bu konuda e¤itimlerin verilmesi aflamas›d›r. Üçüncü ad›m ise,
g›da at›klar›n›n azalt›m› ve yönetimidir. Sürdürülebilir g›da döngüsünün gerçeklefltirilmesi için yukar›da belirtilen
üç basamakta hangi ad›mlar›n izlenece¤i afla¤›da uygun bafll›klar alt›nda verilmifltir: 

Yerel ve Sürdürülebilir G›da Sat›n Al›m› 

• “Yerel” olarak kabul edilen bölgenin s›n›rlar› belirlenmelidir (Örne¤in kampüsten 240 km ötesi). 
• Sürdürülebilirlik kavram›yla ilgili standartlar oluflturulmal›d›r (Etiketlerin, standartlar›n ve kriterlerin liste-

lenmesi gibi). 
• Yerel g›da a¤lar› kurulmal›d›r. Minnesota Üniversitesi'nde bunu sa¤lamak için Yöresel Yemekler Ortakl›¤›

kurulmufltur. Bu ortakl›¤›n kurdu¤u web sitesi (www.localfoods.umn.edu) arac›l›¤›yla bölgelere göre yerel
üreticilerin sürekli bir listesi tüketiciye sunulmaktad›r. 

• Kayna¤›na göre menü analiz edilmelidir. G›dan›n haz›rlanmas›ndaki malzemeler nereden gelmektedir?
Hangi malzemeler yerel kaynakl› olabilir? Böylece mevsiminde ve yerel olarak bulunan g›dalardan bir me-
nü haz›rlanabilir.

• Malzemelere göre menü analiz edilmelidir. Et ve süt gibi çevresel etkileri fazla olan g›dalar›n miktar› azal-
t›lmal›d›r. E¤er bu ürünler yerel olarak sa¤lanabiliyorsa, organik olanlar› tercih edilmelidir. ? Kahve, çay,
muz, narenciye, mango, fleker, meyve suyu, bal, çikolata, kakao, pirinç ve zeytinya¤› gibi belirli ürünlerin sa-
t›n al›nabilece¤i pazarlar oluflturulmal›d›r. 

Sürdürülebilir G›da Seçimi 

• G›da konular›nda kamuoyu bilgilendirilmelidir. G›da konular›nda (g›da döngüsünde ulafl›m›n etkileri, su
kullan›m› ve kirlilik vb.) e¤itimsel poster ve afifller haz›rlanmal›d›r. 

• Yerel ve organik yemekleri vurgulamak için etiketler oluflturulmal›d›r, yemek salonundaki yemeklerin yan›-
na bu etiketler yap›flt›r›lmal›, böylece ö¤renciler daha do¤ru seçimler yapmaya teflvik edilmifl olur. Organik,
yerel ve vejetaryan gibi etiketlemeler de tercih edilebilir. Yemek salonuna gelen yiyeceklerin taba¤›m›za ge-
linceye kadar kat etti¤i mesafeyi gösteren renk kodalama sistemi kullan›labilir. Örne¤in yeflil kod yerel stan-
dartta oldu¤unu, sar› kod 500 km içerisinde yer ald›¤›n› k›rm›z› noktada 500 km'yi aflt›¤›n› gösterebilir. 

• Kampüste ortak bir bahçe oluflturulmal›d›r. Bu durum ö¤rencilerin g›da üretimi ve mevsimler aras›ndaki
iliflki konusunda bilgi sahibi olmalar›n› sa¤lar. Kurulan bahçeden elde edilen ürünler yemek hizmetlerinin
sa¤lanmas›nda ek bir tesis görevi üstelenir. 
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• Ö¤renciler kampüs d›fl›nda tükettikleri g›dalar konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri için bilgilendiril-
melidir. Yerel ve organik besinleri sat›n almaya ve yerel marketlerden al›fl verifl yapmaya teflvik edilmelidir. 

• Sürdürülebilir g›da ve çevre konular›nda ö¤rencilerin de organizasyonlar›n parças› oldu¤u oryantasyon ça-
l›flmalar› yap›lmal›d›r. 

• Ö¤renciler yerel g›da sistemleri, çiftçi pazarlar›, topluluk bahçeleri konusunda yetifltirilmelidir. Ö¤retim
programlar›nda sürdürülebilir g›da konular›na yer verilmelidir. 

At›klar›n Azalt›lmas› ve Yönetimi 

• Yemek salonunda at›k denetimi yaparak hangi geliflimlerin yap›labilece¤inin belirlenebilece¤i bir bafllang›ç
çal›flmas› oluflturulmal›d›r. Yemek at›klar›, geri dönüflümsüz kâ¤›t at›klar› gibi olas› biyolojik malzemelerin
miktarlar› kaydedilmeli ve ölçülmelidir. 

• At›k ak›fl›n›n etkileri analiz edilmelidir. Geri dönüflümlü, biyolojik olarak ayr›flt›r›labilen veya di¤er at›kla-
r›n ö¤renciler ve aflç›lar taraf›ndan ayr›flt›r›lmas› kolay m›d›r? sorular›n›n yan›tlar› bulunmaya çal›fl›lmal›d›r. 

• Kompost tesisi kurulmas› konusunda fizibilete çal›flmalar› de¤erlendirilmelidir. 
• Sürdürülebilir g›da seçenekleri sunan ya da araflt›rmalar›n› yapan sürdürülebilir g›da koordinatörleri ile ça-

l›fl›lmal›d›r. 

Su 

‹çme Suyu Stratejileri 

• Su ihtiyac›n› belirlemek (›s›tma, so¤utma, sulama, içme suyu, dufllar, lavabolar vb. ihtiyaçlar için kullan›lan)
için su kullan›m› taban çizgisi belirlenmelidir. 

• Kullan›lan hizmet türüne göre tüketilen su miktar› belirlenmelidir. 
• Suyun tedarik edildi¤i kayna¤a göre su bütçesi belirlenmelidir. 
• Suyun y›ll›k maliyeti belirlenmelidir.
• fiebeke suyunu korumak amac›yla tam bir sürdürülebilirli¤e ulaflmak için uzun ve k›sa süreli hedefler belir-

lenmelidir. 

Koruma 

• Su s›z›nt›lar› kontrol edilmeli ve önlenmelidir. 
• Binalarda su kullan›m›n› azaltmak için (su ak›fl h›z› düflük musluk ve dufl sistemleri ve yeni yap›lm›fl binalar)

yaflam döngüsü maliyet analizi gerçeklefltirilmelidir.
• Ö¤renci, ö¤retim üyesi ve personelin su kullan›m›n› azaltmak için uygun politikalar gelifltirilmelidir. 

Alternatif Suyu Yeniden Kullanma Sistemleri 

• Yaflam döngüsü maliyet analizine dayanarak binalarda su kullan›m›n› azaltmak için, ya¤mur suyu rezervuar
sistemleri oluflturulmal›d›r. 

• Kampüs içerisindeki ya¤mur suyu ak›fl miktar› belirlenmelidir. 
• Ya¤mur suyu yönetim araçlar› ve stratejileri (ya¤mur suyu bahçeleri, filtre fleritler, infiltrasyon spirleri vb.)

gelifltirilmelidir. 
• Ya¤mur suyu ar›tma havuzlar›, yeflil çat› sistemleri ve ya¤mur suyunu tutma sistemleri kurulmal›d›r. 

At›k Günümüzde insanlar›n faaliyetleri sonucu ortaya ç›kan at›klar›n etkileri, çöplüklere çöp göndermenin d›-
fl›nda göz ard› edilmifl sürdürülebilirli¤i engelleyen önemli sorunlardan birisidir. At›klar›n azalt›lmas› için izlen-
mesi gereken ad›mlar afla¤›da sunulmufltur. 

Bir Bafllama Noktas› Oluflturulmal›d›r. 

• At›k denetim kurallar› belirlenmeli ve üniversitede oluflan y›ll›k at›k miktar› tespit edilmelidir. 
• At›k azalt›m›n›n sera gaz› emisyonlar›n› azaltmadaki oran› karbon ayak izi ile hesaplanmal› ve üniversitenin

toplam ayak izinin ne kadar›n›n at›klara ba¤l› oldu¤u belirlenmelidir. 
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• Ö¤rencileri kâ¤›t, alüminyum kutular, karton, gazete, cam kaplar, pet kaplar, plastik film / torba, g›da art›k-
lar› gibi malzemelerin kullan›m›n› azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüflüm konular›n›n etkileri konu-
sunda bilgilendirilmelidir. 

Koruma: Ortadan Kald›r›lmal›, Azalt›lmal› ve Geri Dönüflüm Sa¤lanmal›d›r. 

• Kullan›lmayan malzemelerin toplanabilece¤i bir tesis kurulmal›d›r. At›k geri dönüflüm program› haz›rlan-
mal›d›r. 

• Paketleme ve kargo malzemelerinin azalt›m› ve yeniden kullan›m› için programlar oluflturulmal›d›r. 

• Siparifl edilen mallar›n az paketlenmifl ya da geri dönüflümlü malzemeler kullan›larak yap›lanlar› sat›n al›n-
mal›d›r. 

• ‹çerisinde toksik madde bar›nd›rmayan ve do¤a taraf›ndan at›klar› kolayca parçalanabilen ürünler sat›n al›n-
mal›d›r. 

At›klar›n Önlenmesi ‹çin Sat›nalma ve Yeniden Kullanma Sistemleri De¤ifltirilmelidir. 

• Binalarda malzeme kullan›m›n› azaltmak için yaflam döngüsü maliyet analizi gerçeklefltirilmelidir. 

• Entegre at›k yönetim stratejisi gelifltirilmelidir. 

• Kullan›lan tüm malzemeler için yeflil sat›n alma projesi ve plan› gelifltirilmelidir. 

• “S›f›r At›k” politikas› gelifltirilmeli ve bunun hangi zaman aral›klar›nda hangi ad›mlar izlenerek gerçekleflti-
rilece¤inin zaman çizelgesi oluflturulmal›d›r. 

• Daha az at›k üretimi için para ödülü, tan›ma, e¤itim program› gibi ödüllerle teflvik programlar› oluflturul-
mal›d›r. 

Enerji ve Yeflil Binalar

Binalar çevreyle ilgili yaflanan birçok problemin sorumlular›ndand›r. ‹nflaatlar› s›ras›nda kullan›lan büyük mik-
tarlardaki malzemeler, kullan›lan enerji ve bunun ortaya ç›kard›¤› emisyonlar, bunun yan› s›ra ç›kan at›k malze-
meler, yaflam alanlar›n›n yok edilmesi bu problemlerin bafl›nda gelmektedir. Sürdürülebilirli¤e do¤ru yeflil kam-
püsler oluflturmak için mevcut ve yeni yap›lacak binalar›n çevresel etkilerinin belirlenmesi, bu etkileri ölçebilecek
araçlar›n gelifltirilmesi, neden, sonuç ve çözüm matrikslerinin gelifltirilmesi gerekmektedir. 

Temel Ad›m 

• Mevcut binalar›n enerji verimlili¤i tespit edilmelidir. Bu de¤erlendirme hangi binalar›n performans de¤er-
lerinin alt›nda oldu¤u konusunda h›zl› bir de¤erlendirme yap›lmas›na olanak sa¤layacakt›r.

• Tüm binalar›n y›ll›k kulland›klar› enerji miktar›n› belirlemek için enerji denetimi sa¤lanmal›d›r. 

• Ö¤rencilere mevcut küresel ›s›nman›n etkilerini bireysel olarak azaltmalar› için f›rsat sa¤lanmal›d›r. Odala-
r›ndaki elektrikli araçlar›n verimli kullan›m› konusunda dikkatli davranmalar› sa¤lanmal›d›r. 

• Yurtta ve kampüs içerisindeki binalarda enerji tüketimini azaltmak için yar›flmalar düzenlenmelidir. 

• At›k enerji miktar›n› azaltmak ve enerji kullan›m›n› daha iyi yönetmek için ne tür stratejiler kullan›lmas›n›n
gerekti¤i belirlenmelidir (Daha yeflil enerji kaynaklar› ile enerji yönetimi gibi). 

• Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n mevcut ve yeni binlarda kullan›m› artt›r›lmal›d›r. 

• Yüksekö¤retimde Sürdürülebilirli¤in ‹lerletilmesi Derne¤i (Association for the Advancement of Sustainabi-
lity in Higher Education) taraf›ndan gelifltirilen Sürdürülebilirli¤i ‹zleme, De¤erlendirme ve Puanlama Sis-
temi ile STARS (Sustainability Tracking, Assessment, and Rating System) kampüs içerisindeki sürdürüle-
bilirlik çabalar›n›zla ilgili öz de¤erlendirme yap›lmal›d›r. 

Mevcut Binalar ‹çin Yeflil Bina Programlar›n›n Kabul Edilmesi 

• Varolan yeflil bina programlar›n› seçerek yap›lmas› gerekenler incelenmelidir. 

• Mevcut binalar›n performans›n› tüm yönleriyle (enerji, su, temizlik, havaland›rma, kullan›lan malzemeler
vb.) belirlemek için hedefler oluflturulmal›d›r. 
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• Ulafl›lmak istenen hedeflere yönelik strateji ve süreçler kampüs içersindeki tüm ekiple paylafl›lmal›d›r. He-
deflerinize ulaflmak amac›yla izledi¤iniz strateji ve süreçleri kampüsdeki bireylerle paylaflmak için bir web
sitesi kurulmal›d›r. 

• Tüm yeni yap›lacak binalar için yeflil bina program› seçilmelidir. 
• Yeniden yap›lanma projeleri için yeflil malzemeler kullan›lmal›d›r. Ulafl›m Sürdürülebilir geliflme ve yöne-

timin en zor boyutu ulafl›md›r. Sürdürülebilir ulafl›m sistem, politika ve teknolojiyle ilgilidir. Ulafl›m mev-
cut ekonomik ve sosyal sistemlerin ayr›lmaz bir parças›d›r. Teknolojik ve bireysel çabalarla ulafl›m sistemle-
rini tamamen de¤ifltirmek oldukça zordur. Otomobil ba¤›ml›l›¤›m›z›n fiziksel çevrede (tüketilen yak›tlarla
enerji tüketiminin artmas›, ulafl›mla ilgili alt yap› çal›flmlar› için tar›m arazileri ve yaflam alanlar›n›n yok edil-
mesi, gürültü kirlili¤i, hava kirlili¤i, yüzeysel ya¤mur suyu ak›fl›ndaki art›fl gibi) önemli etkileri bulunmakta-
d›r. Sürdürülebilir ulafl›m›n sa¤lanmas› enerji tasarrufu, sa¤l›kl› yaflam, sera gaz› emisyonlar›n›n azalmas›,
ekonomik boyutlarda say›s›z olumlu durum ortaya ç›kacakt›r. Sürdürülebilir ulafl›m› gerçeklefltirmek ama-
c›yla izlenecek ad›mlar afla¤›da sunulmufltur: 

• Toplu tafl›ma araçlar›n›n kullan›m› konusunda ö¤renciler ve personel teflvik edilmelidir. Ö¤rencilerin top-
lu tafl›ma sistemlerinin kullan›m›n› art›rmak amac›yla indrimli bilet uygulamalar› ve kampüs içi ücretsiz ula-
fl›m hizmetleri uygulanmal›d›r. 

• Otobüs sistemiyle ulafl›m›n gerçekleflemeyece¤i yerler için alternatif ulafl›m seçenekleri oluflturulmal›d›r.
Örne¤in, k›sa mesafelerde yaflayan ö¤renciler yürümeye, bisiklet ve araba havuz sistemlerinden ve servis hiz-
metlerinden faydalanmaya yönlendirilmelidir. 

• Bisiklet yollar›, bisiklet standlar› ve dolaplar› ile bisiklet kullan›m› teflvik edilmelidir. 
• Kampüste beyaz bisiklet (tamamen ö¤renciler taraf›ndan gelifltirilen bisikletlerin onar›m›n›n ve temininin

ücretsiz olarak gerçeklefltirildi¤i bir program) program› gelifltirilmelidir. 
• Araba kullan›m›n› engeleyen park ücretleri uygulanmal› ve geliri yeflil ulafl›m sistemleri için kullan›lmal›d›r.
• Araba park etme yerleri azalt›lmal›d›r. 
• Kampüste haftada ya da ayda bir kez araba kullanmama günleri oluflturulmal›d›r.
• Araba paylafl›m› için personel teflvik edilmelidir. Onlara en iyi park yerleri verilmelidir.
• Kampüsün ulafl›m ayak izi ile ilgili bilgilendirici çal›flmlar yap›lmal›d›r. 
• Kullan›lan ulafl›m araçlar› mümkün oldu¤unca alternatif enerji kaynaklar› kullanan araçlarla de¤ifltirilmeli-

dir. Kampüsün bak›m› için yüksek verimle çal›flan araçlar sat›n al›nmal›d›r. 
• Kampüs için uzun vadeli yeflil ulafl›m politikalar› oluflturulmal›d›r. 
• Yurtta kalan ö¤rencilerin araçlar›n› kampüs d›fl›nda b›rakmaya yönlendirilmeli, araçlar› olmayan ö¤rencile-

re de alternatif ulafl›m seçenekleri sunulmal›d›r (Center of Sustainable Building Research, 2008). 

Ögretim Programlar›

Örgün ö¤retim programlar› ö¤rencilerin ö¤renme deneyimlerinin önemli bir parças› iken yüksekö¤retimde sür-
dürülebilir geliflme konusuna çok az önem verilmifltir. Sürdürülebilir kampüs hem fiziksel olarak kampüs rolüne sa-
hipken hem de ö¤rencilerin tutumlar›n›, davran›fllar›n› flekillendirme ve etkileme, kültür ve de¤erleri temsil etme
arac› potansiyeline sahiptir. Kampüslerin çevresel yönetimleri enerji, ulaflt›rma vb. ifllemlerle ilgili birçok çal›flma
yap›lm›flt›r fakat sürdürülebilirli¤i, sürdürülebilir geliflme hakk›nda ö¤renmeyi desteklemek amac›yla e¤itim arac›
olarak kullanan kampüs çevre yönetimine gerekli ilgi gösterilmemifltir (Hopkinson, Hughes & Layer, 2008). Yük-
sekö¤retimde sürdürülebilir geliflme gözden geçirildi¤inde biraz yarat›c›l›k ve beceri ile sürdürülebilir geliflmenin
asl›nda herhangi bir disiplin ya da programla akademik personelin beceri ve isteklili¤iyle s›n›rl› bir flekilde birleflti-
rilebilece¤ini ortaya koymufltur (Herrmann, 2000; Dawe, Jucker & Martin, 2005; Roberts & Roberts, 2007).

‹lgili literatür tarand›¤›nda amaç ve yöntemlerine göre; ö¤retim program› hakk›ndaki anketlerle sürdürülebi-
lirlik konular›n›n ne ölçüde ö¤retim programlar›na dahil edilebilece¤ini tespit eden ve farkl› disiplinlerde sürdü-
rülebilirli¤in e¤itime nas›l entegre edilebilece¤ini belirleyen çal›flmalar (Bhamra, Lofthouse & Norman, 2002; Ra-
mirez, 2006; Sammalisto & Lindhqvist, 2008); sürdürülebilirlik dersleri ve bu derslerin sonuçlar›n›n de¤erlendi-
rildi¤i durum çal›flmlar› (Diehl & Brezet, 2004; Lourdel et al., 2006; Kelefl, 2007); sürdürülebilirli¤i ö¤retim prog-
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ramlar›na dahil etmek için en iyi çözüm yollar›n›n tart›fl›ld›¤› grup çal›flmlar› (Cull & Malins, 2003; Martin, 2005);
ö¤renci merkezli çal›flmlar, ö¤rencilerin sürdürülebilir geliflme kavram›na bak›fl aç›lar›n› belirlemek, ö¤rencilerin
bak›fl aç›s›yla dersin de¤erlendirilmesi ve e¤itim arac› olarak kullan›lmas› (Lourdel et al., 2006, Corney et al., 2007;
Kelefl, 2007); e¤itimcilere yönelik çal›flmalar, sürdürülebilir geliflme ve ö¤retim program›na katk›s›, sürdürülebilir
e¤itimin gelece¤i aç›s›ndan e¤itimcilerin inanç ve tutumlar›n›n belirlenmesi, ö¤retmenlerin sürdürülebilir geliflme
hakk›nda ve sürdürülebilirlik konusundaki rolleri hakk›nda ne ölçüde bilgi sahibi olduklar›n›n tespit edilmesi (Cot-
ton et al, 2007; Elshof, 2005) gibi çeflitli araflt›rmalar yap›lm›flt›r. 

Tart›flma
H›zla artan küresel çevresel sorunlar›n geldi¤i aflama yüksekö¤retim kurumlar›na topluma sürdürülebilir ya-

flam tarz›n› benimsemifl bireyler yetifltirmesi ve sürdürülebilir geliflme konusunda ö¤renme ortamlar›n› do¤al la-
boratuvarlar haline dönüfltürmesi konular›nda giitgide artan sorumluluklar yüklemektedir. Yüksekö¤retimde sür-
dürülebilirlikle ilgili araflt›rmalar›n genifl kapsaml› ve çeflitlili¤i bilimsel araç ve yöntemlerle yeflil kampüs günde-
mini ilerletmede etkili olmaktad›r. Bu araflt›rma kapsam›nda sürdürülebilir kampüs olma yolunda g›da konusun-
da; yerel ve sürdürülebilir g›dalar›n sat›n al›n›m›, sürdürülebilir g›da seçimi ve g›da atklar›n›n yönetimi, su alan›n-
da; içme suyu, koruma ve ya¤mur suyundan faydalanma gibi alternatif su kullanma sistemleri, at›k alan›nda; geri
dönüflüm, yeniden kullanma, sat›n alma ve yeniden kullanma sistemlerinin de¤ifltirilmesi, enerji ve yeflil binalar
alan›nda; yeflil bina programlar›n›n tercih edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n art›r›lmas›,
ulafl›m alan›nda; toplu tafl›ma araçlar›, araç havuzlar›, bisikletler ve bunlar› teflvik eden çal›flmalar, ö¤retim prog-
ramlar›nda; disiplinler aras› sürdürülebilir yaflama yönelik bilgi, bilinç, tutum ve davran›fllar kazand›r›lmas› izlene-
bilecek önemli temel ad›mlar aras›nda yer almaktad›r.

Bu çal›flmada genel hatlar›yla ortaya konan sürdürülebilir kampüs ad›mlar› bafllang›ç aflamas›nda birçok üni-
versitenin stratejik plan›nda nas›l bir yol izlemesi gerekti¤i konusunda yöneticilere ve kuruculara fikir verecektir.
Üniversitelerin sürdürülebilir geliflmeyi ilerletmedeki rolleri ve fonksiyonlar› düflünüldü¤ünde, sürdürülebilir ol-
maya neden olan toplumsal süreçler için ö¤retim ve araflt›rmalar›n art›fl› ve yaflamdaki sürdürülemez desenlerin
çayd›r›c›l›¤›, ö¤retim ve araflt›rmalar›n kalite ve etkilili¤inin gelifltirilmesi, bilim ve e¤itim aras›ndaki bofllu¤un dol-
durulmas›, geleneksel bilgi ve e¤itim, üniversite d›fl›ndaki aktörlerle özellikle yerel topluluklar ve iflletmelerle ilifl-
kilerin güçlendirilmesi, merkezi olmayan ve esnek yönetim kavramlar›n›n tan›t›lmas› gibi sorunlar›n ele al›nmas›
gerekmektedir (UNESCO, 2005). Sürdürülebilir kampüs çal›flmalar› sürdürülebilirli¤in ekonomik, sosyal ve çev-
resel boyutlarda ekolojik ayak izini azaltacak uygulamalar ve tasar›mlarla, kampüs içersindeki formal ve informal
e¤itim faaliyetleri ile sürdürülebilirli¤i ö¤renme f›rsat› sunan gerçek hayat laboratuvar› olmas›yla finansal güçlük-
lerine ra¤men dünyan›n sürdürülebilirli¤ine katk› sa¤layacakt›r.
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Özet

Tüm ça¤dafl organizasyonlar gibi yüksekö¤retim kurumlar› da geliflen bilgi ve iletiflim teknolojilerini imkânlar›
dâhilinde kullanarak akademisyenlerine ve ö¤rencilerine çeflitli otomasyon yaz›l›mlar› ile hizmet vermektedirler. Bu
hizmetler yüksekö¤retim kurumlar›n›n maddi ve iflgücü özelliklerine ba¤l› olarak çeflitlilikler göstermekte olup,
farkl› kalitede hizmet sunumlar› ile sonuçlanmaktad›r. Bu çal›flmada Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetin-
deki yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›mlar› teknik aç›dan incelenerek, üniversitelerin ö¤ren-
ci bilgi sistemleri ile ilgili sorunlar› ve memnuniyet dereceleri araflt›r›lm›flt›r. Ankete kat›lan 97 üniversitenin sonuç-
lar›na göre 58 farkl› yaz›l›m›n kullan›ld›¤› tespit edilmifltir. Kurulufl y›l› bak›m›ndan incelendi¤inde, son 15 y›ldan
önce kurulmufl üniversitelerin %63’ünün ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›mlar›n› kendilerinin haz›rlad›klar› ve bu üniver-
sitelerin %74.2’sinin kendi yaz›l›mlar›ndan memnun olduklar› tespit edilirken, yaz›l›mlar›n› baflka üniversiteler ve-
ya ticari yaz›l›m firmalar›ndan temin eden üniversitelerin ise memnuniyet oran› %33.3 olarak tespit edilmifltir. Bu-
nunla birlikte son 15 y›l içerisinde kurulan üniversitelerin üniversitelerin %27’sinin ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›mla-
r›n› kendilerinin haz›rlad›klar› ve bu üniversitelerin %53.8’inin kendi yaz›l›mlar›ndan memnun olduklar› tespit edi-
lirken, yaz›l›mlar›n› baflka üniversiteler veya ticari yaz›l›m firmalar›ndan temin eden üniversitelerin ise memnuniyet
oran› %57.1 olarak tespit edilmifltir. Üç milyondan fazla ö¤renci ve yüz bini aflk›n akademisyene hizmet veren bu
yaz›l›mlar›n hizmet kalitesinin yüksekö¤retimdeki toplam kaliteye etki edecek en önemli faktörlerden biri olabile-
ce¤i göz önünde bulunduruldu¤unda, hizmet kalitesinin artt›r›lmas› için bu otomasyon yaz›l›mlar›n›n uluslararas›
yaz›l›m kalitesi ölçütlerince yeniden de¤erlendirilerek kullan›lmas› ve süreç bütünlü¤ü için bu hizmetlerin e-devlet
çat›s› alt›nda birlikte çal›flabilirli¤ini sa¤layacak çal›flmalar yap›lmas› gerekti¤i önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Ö¤renci bilgi sistemleri, yaz›l›m sorunlar›, yaz›l›m memnuniyeti, kurumsal hizmet kalitesi.

Girifl
Bilgi ça¤› olarak adland›r›lan günümüzde, bilgi hem bireyler hem de organizasyonlar için hayati önem kazan-

m›flt›r. Esnek ve etkili stratejiler gelifltirerek baflar›y› yakalayan organizasyonlarda, yöneticilerin karar alma süreci-
ne destek sa¤layan bilgi; ayn› zamanda do¤ru planlama yap›lmas›n› mümkün k›larak, günümüzün rekabetçi ve de-
¤iflken dünyas›nda organizasyona büyük bir rekabet üstünlü¤ü kazand›r›r.

1960’l› y›llara kadar bilgi sistemlerinin rolü kay›t iflleme, kay›t saklama, muhasebe ve di¤er elektronik veri ifl-
leme uygulamalar›ndan ibaret iken 1970’li y›llarda, bu sistemlerin önceden tan›mlanm›fl bilgilerin yönetimine ka-
rar verme gereksinimlerini karfl›lamaktan çok uzak oldu¤u anlafl›lm›flt›r. ‹letiflim teknolojilerinin h›zla geliflmesi ile
birlikte 1980’li y›llarda bilgi sistemlerinin stratejik rolüne yönelik olarak stratejik bilgi sistemleri ortaya ç›km›fl ve
1990’l› y›llar boyunca geliflmeye devam etmifltir. Bugün ise geliflen teknoloji, küreselleflme ve de¤iflen rekabet ko-
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flullar› organizasyonlar› her alanda oldu¤u gibi organizasyonel ve yönetimsel süreçlerde de biliflim sistemlerini et-
kin bir flekilde kullanmaya zorlamaktad›r (Hoflcan, Hepkul, Ka¤n›c›o¤lu, Sevim & Oktal, 2003). 

Bilgi ve iletiflim sistemlerinde yaflanan bu de¤ifliklikler ülkemizdeki yüksekö¤retim kurumlar›ndaki bilgi sis-
temlerinde de etkili olmufltur. 10 y›l öncesine kadar üniversitelerimiz, interneti sadece tan›t›m amac› ile kullan-
makta (Özcan, Alkan, Demir, Ergin, Kul & fieker, 2003), ö¤renci, personel otomasyonlar› gibi yaz›l›mlar›n› da ba-
sit yerel uygulamalar ile yürütmekte iken, günümüzde bu durum tamamen de¤iflmifltir. Bugün tüm üniversiteler
çeflitli teknolojiler kullanarak imkanlar› dahilinde ö¤rencilerine ve çal›flanlar›na bilgi hizmetlerini sunmaya çal›fl-
maktad›rlar. Bu süreç içerisinde biliflim teknolojilerine hakim elemanlar›n› yetifltirmifl olan üniversiteler otomas-
yon yaz›l›mlar›n› kendileri haz›rlam›fl, bu imkana sahip olmayan üniversiteler ve özellikle son 15 y›l içerisinde ku-
rulmufl üniversiteler bu yaz›l›mlar› ya di¤er üniversitelerden yada ticari firmalardan temin etmek yoluna gitmifltir. 

Bu çal›flmada Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ndeki devlet ve vak›f üniversitelerinde kullan›lan ö¤-
renci bilgi sistemleri araflt›r›lm›fl, kullan›c›lar›n›n ve bilgi ifllem sorumlular›n›n bu sistemlerden memnuniyeti ve
problemleri incelenmifltir. Bununla birlikte üniversitelerin mevcut ö¤renci bilgi sistemlerini de¤ifltirmek isteyip is-
temedikleri araflt›r›lm›fl ve de¤ifltirmeye neden olan faktörler belirlenmifltir.

Yüksekö¤retim Ö¤renci Bilgi Sistemleri
Türkiye’de 2011 y›l› mart ay› itibar› ile 104’ü Devlet, 62’si vak›f üniversitesi olmak üzere 166 üniversite bu-

lunmaktad›r (T.C. Yüksekö¤retim Kurulu, 2011). %82’si son 30 y›l içerisinde kurulmufl olan bu üniversiteler bir
çok alanda oldu¤u gibi biliflim sistemleri aç›s›ndan da farkl›l›klar göstermektedir. Özellikle biliflim altyap›s› ve in-
san gücünü tamamlam›fl üniversiteler bilgi sistemlerini kendi kendine haz›rlamakla birlikte, ço¤unlu¤unu yeni üni-
versitelerin oluflturdu¤u gruptaki üniversiteler ise bilgi sistemlerini di¤er üniversitelerden veya ticari yaz›l›m fir-
malar›ndan temin etmektedirler.

Bugüne kadar ülkemizdeki yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤renci bilgi sistemlerini inceleyen kapsaml› bir çal›fl-
ma yap›lmam›flt›r. ‹lgili alanda yap›lan en kapsaml› çal›flma 2003 y›l›nda, üniversitelerdeki ö¤renci bilgi sistemle-
rinin teknik özelliklerini araflt›rmak üzere yap›lm›flt›r (Özcan, 2003). Bununla birlikte biliflim teknolojilerinin üni-
versitelerde etkin kullan›m› (Tecim & Gökflen, 2009), ö¤renci transkript ve ders kay›t sistemi uygulamas› (Özcan,
Alkan, Demir, Ergin, Kul & fieker, 2003) ve ö¤renci bilgi sistemleri için web servis tabanl› mobil uygulamalar (Al-
t›nova, Yalç›n & Arslan, 2008) gibi münferit çal›flmalar yap›lm›fl olup, bu çal›flmalarda ö¤renci bilgi sistemlerinin
üniversiteler için stratejik önemi, yeni teknolojilerin kullan›m›n›n getirdi¤i avantajlar ve kolayl›klar sunulmufltur.

Araflt›rman›n Kapsam› ve Örnekleme Süreci
Araflt›rma kapsam›n› Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’ndeki devlet ve vak›f üniversiteleri olufltur-

maktad›r. Araflt›rma 2010 y›l›n›n sonlar›na do¤ru yap›lm›flt›r. Elektronik ortamda haz›rlanan anket sorular› üni-
versitelerin bilgi ifllem merkezlerine e-posta arac›l›¤›yla gönderilmifltir. E-posta adres bilgisine ulafl›lamayan üni-
versitelerin bilgi ifllem merkezleriyle bire bir telefonda görüflülerek elektronik anketi cevaplamalar› rica edilmifl-
tir. Toplamda 97 üniversiteden anket cevaplar› eksiksiz olarak al›nabilmifltir ve uygulamadaki analizler 97 üniver-
sitenin vermifl oldu¤u cevaplar üzerinden de¤erlendirilmeye al›nm›flt›r.

Araflt›rma Analizleri
Ankete Kat›lan Üniversitelerin Demografik Özellikleri
Ankete kat›lan üniversitelerin %77.3’ü devlet üniversitesi olup %22.7 ise vak›f üniversitesidir. Ankete kat›lan

üniversitelerin co¤rafik bölgelere göre da¤›l›m› fiekil 1’de gösterilmekte olup ço¤unlukla Marmara Bölgesi’nden
ankete kat›l›m oldu¤u görülmektedir.

Ankete kat›lan üniversitelerin kurulufl y›llar›na bak›ld›¤›nda son 15 y›l içerisinde kurulan üniversitelerin oran›
%49.48 iken son 15 y›ldan önce kurulmufl olan üniversitelerin oran› ise %50.52’dir. Ayr›ca ö¤renci say›lar›na gö-
re bak›ld›¤›nda ankete kat›lan üniversitelerin %32’sinin ö¤renci say›s›n›n 20,000 ve üzerinde ö¤rencisi olmas›na
karfl›n %68’inin ise 20,000’in alt›nda ö¤rencisi vard›r. Ö¤renci say›s›yla paralel olarak ankete kat›lan üniversiteler-
den %30.9’u 1,000 personel ve üzerinde personele sahipken, %69.1’inin 1,000’den daha az personele sahip oldu-
¤u tespit edilmifltir. Bilgi teknolojileri aç›s›ndan de¤erlendirilecek olursa ankete kat›lan üniversitelerin %41.2’si-
nin bilgisayar mühendisli¤i e¤itimi vermelerine karfl›n %58.8’inin bilgisayar mühendisli¤i bölümüne sahip olma-
d›klar› araflt›rmalar sonucunda tespit edilmifltir.

F. Yalç›n Aslay, A. Baran, Y. K›lavuz
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Üniversitelerin Kullanmakta Olduklar› Ö¤renci Bilgi Sistemi Yaz›l›mlar›

Ankete kat›lan üniversitelere sorulan “Halen kullanmakta oldu¤unuz ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›m› nedir?” so-
rusuna üniversitelerimiz 4 farkl› kategoride cevap vermifltir. Verilen cevaplara göre kullan›lan bilgi sistemi yaz›-
l›mlar› fiekil 2’de görülmektedir. fiekilde görüldü¤ü gibi 97 üniversiteden 44’ü (%45.4) kendi yazd›klar› ö¤renci
bilgi sistemlerini kullanmakta olup, 2 üniversite (%2.1) baflka bir üniversite taraf›ndan bedelsiz olarak ald›klar›, 3
üniversite (%3.1) baflka bir üniversite taraf›ndan bedelli olarak sat›n ald›klar› ve 48 üniversite (%49.4) ise 14 fark-
l› ticari yaz›l›m firmalar›ndan sat›n ald›klar› olmak üzere 58 farkl› ö¤renci bilgi sistemlerini kullanmaktad›rlar.

Üniversitelerin sahip olduklar› ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›mlar›n› ne kadar süredir kulland›klar› fiekil 3’de gö-
rülmektedir. Buna göre üniversiteler ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›m›n› ço¤unlukla (%44.3) befl y›ldan daha uzun bir
süredir kullanmaktad›rlar. Bir y›ldan daha az süredir yeni bir ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›m›n› kullanmaya bafllayan
üniversiteler ise tüm üniversitelerin %12.4’ünü oluflturmaktad›r.

Ankete Kat›lan Tüm Üniversitelerin Kullanmakta Olduklar› Ö¤renci 

Bilgi Sistemi Yaz›l›m›ndan Duyduklar› Memnuniyet 

Araflt›rmada ankete kat›lan üniversitelerden kullanmakta olduklar› ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›m›ndan duyduk-
lar› memnuniyeti afla¤›da listelenen kriterler aç›s›ndan 0 (en düflük) ve 10 (en yüksek) olmak üzere 0-10 aral›¤›n-
da de¤erlendirmeleri istenmifltir:
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fiekil 1: Ankete kat›lan üniversitelerin co¤rafik bölgelere göre da¤›l›m›.
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fiekil 2: Üniversitelerin kullanmakta olduklar› ö¤renci bilgi sistemleri.



• Yaz›l›m›n mevcut ihtiyaçlara cevap vermesi
• Yaz›l›m›n güvenilirli¤i ve güvenli¤i (verilerin bütünlü¤ü, verilerin korunmas›)
• Yaz›l›m›n h›z›
• Yaz›l›m›n sürekli güncellenerek iyilefltirilmesi ve yeniliklere uyarlanabilmesi
Ankete verilen cevaplar sonras›nda yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda üniversitelerin sadece %11.3’ü kullan-

d›klar› yaz›l›m›n ihtiyaçlar›n› tam olarak karfl›lad›¤›n› düflünmekte, %88.7’si yaz›l›m›n mevcut ihtiyaçlar› tam kar-
fl›layamad›¤› fakat de¤iflik oranlarda cevap verdi¤ini düflünmektedir (fiekil 4a). Yaz›l›m›n güvenirli¤i ve güvenli¤i
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fiekil 4: Farkl› kriterlere göre üniversitelerin ö¤renci bilgi sistemlerinden memnuniyetleri; a) yaz›l›m›n 
mevcut ihtiyaçlara cevap verme seviyesi, b) yaz›l›m›n güvenirli¤i ve güvenli¤i, c) yaz›l›m›n h›z›, d) yaz›l›m›n 

güncellenerek iyilefltirilmesi ve yeniliklere uyarlanabilmesi.



aç›s›ndan incelendi¤inde ise üniversitelerin %19.59’unun yaz›l›mlara güvenilirlik ve güvenlik aç›s›ndan tam not
vermekte, di¤er üniversiteler ise farkl› derecelendirmelerde bulunmaktad›rlar (fiekil 4b). Yaz›l›mlar›n h›zlar› hak-
k›ndaki anket sonuçlar› incelendi¤inde üniversitelerin %15.5’i nin yaz›l›m›n h›z›ndan tam olarak memnun oldu-
¤u, di¤er üniversitelerin yaz›l›m›n h›zlar›ndan tam olarak memnun olmad›¤› görülmüfltür (fiekil 4c). Yaz›l›m›n sü-
rekli güncellenerek iyilefltirilmesi ve yeniliklere uyarlanabilmesi aç›s›ndan incelendi¤inde üniversitelerin %20.6’s›-
n›n yaz›l›mlar›n bu özelli¤inden tam memnun oldu¤u ve di¤er üniversitelerin memnuniyetlerinin de¤iflik oranlar-
da oldu¤u gözlemlenmifltir (fiekil 4d).

Yukar›da belirtilen kriterlerden ba¤›ms›z olarak ankete kat›lan tüm üniversitelere kullanmakta olduklar› ö¤ren-
ci bilgi sistemi yaz›l›m›n› de¤ifltirmeyi düflünüp düflünmedikleri sorulmufltur. fiekil 5’de grafi¤i verilen sonuçlara
göre ankete kat›lan üniversitelerden %42.7’si ö¤renci bilgi sistemlerini de¤ifltirmeyi düflünmektedirler.

Üniversitelerin Ö¤renci Bilgi Sistemi Yaz›l›m› Tercihleri ile Yaz›l›m› 

De¤ifltirmek ‹stemeleri Aras›ndaki ‹liflki

Çal›flmada üniversitelerin kulland›klar› ö¤renci bilgi sistemleri ve yaz›l›mlar›n› de¤ifltirmek istemeleri aras›n-
daki iliflki ki-kare ba¤›ms›zl›k testi ile incelenmifltir ve p=0.05 anlaml›l›k düzeyinde anlaml› bir iliflki oldu¤u tespit
edilmifltir (χ2 =36.171; sd =16; p=0.03). 

Kurulufl y›llar›na göre üniversitelerin kullanm›fl olduklar› bilgi sistemlerinden duyduklar› memnuniyet oranla-
r› Tablo 1’de sunulmufltur. 

Tart›flma ve Sonuç
Bu çal›flmada Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetindeki yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤renci bilgi sis-

temleri elektronik anket arac›l›¤› ile araflt›r›lm›fl ve kurumlar›n bu sistemler hakk›ndaki düflünceleri analiz edilmifltir.
Üniversitelerin bulunduklar› co¤rafik bölgelerdeki üniversite say›lar› dikkate al›nd›¤›nda, homojen da¤›l›mda-

ki 97 üniversite üzerinde yap›lan araflt›rmada, bu 97 üniversitenin 58 farkl› ö¤renci bilgi sistemini kulland›¤› tes-
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fiekil 5: Ankete kat›lan tüm üniversitelerin mevcut yaz›l›m› de¤ifltirme iste¤i.

Tablo 1: Üniversitelerin kurulufl y›llar›na göre kullan›lan ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›m memnuniyetleri.

Oran Say› Memnuniyet Oran Say› Memnuniyet

Eski Üniversiteler (Kurulufl Y›l› < 1996) %63 31 %74.2 %37 18 %33.3
Yeni Üniversiteler (Kurulufl Y›l› >= 1996) %27 13 %53.8 %73 35 %57.1

Kendi Yaz›l›mlar›n› Kullanan 
Üniversiteler

Ticari Firma yada Baflka Bir 
Üniversiteden Temin Edilen

Yaz›l›mlar› Kullanan Üniversiteler



pit edilmifltir. Bu yaz›l›mlar›n 44 adedi üniversitelerin kendi haz›rlad›klar› yaz›l›mlar olup, geri kalan yaz›l›mlar 14
farkl› ticari yaz›l›m firmas›ndan temin edilmifl durumdad›r. Araflt›rma sonucunda elde edilen en önemli bulgu, an-
kete kat›lan üniversitelerin neredeyse yar›ya yak›n bir oran›n›n (%42.7) halen kulland›¤› ö¤renci bilgi sisteminden
genel olarak memnun olmay›p, de¤ifltirmeyi düflündü¤ünün tespitidir. Ankete kat›lan tüm üniversitelerin kullan-
d›klar› yaz›l›mlar göz önünde bulunduruldu¤unda, yaz›l›mlar›n mevcut ihtiyaçlar›n› karfl›lamas›, güvenlik ve güve-
nilirli¤i, h›z› ve yaz›l›mlar›n güncellenerek iyilefltirilip yeniliklere uyarlanabilmesi konular›nda üniversiteler de¤i-
flik oranlarda memnuniyet bildirmifllerdir. Bununla birlikte yaz›l›mlardan bu kriterlere göre duyulan tam memnu-
niyet oran›n›n %11.6 - %20.6 bant aral›¤›nda de¤iflti¤i gözlemlenmifltir. 

Üniversitelerin kurulufl y›llar› dikkate al›nd›¤›nda, son 15 y›ldan önce kurulmufl üniversitelerin %63’ünün, ya-
z›l›mlar›n› kendisinin haz›rlad›¤› görülmüfltür. Bu üniversitelerin %74.2’si yaz›l›mlar›n› de¤ifltirmeyi düflünme-
mektedirler. Bu durum, bu üniversitelerin bilgi ifllem insan gücü kapasitesinin yüksekli¤ini akla getirmektedir. Bu
üniversitelerin ticari firmalardan temin ettikleri yaz›l›mlar› derecelendirmesi ise oldukça vahimdir. Buna göre ti-
cari firmalardan yaz›l›m temin eden son 15 y›ldan önce kurulmufl bu üniversitelerin üçte ikisi (%66.7) yaz›l›mla-
r›n› de¤ifltirmek istemektedirler. Bu durum ayr›nt›l› olarak araflt›r›ld›¤›nda üniversitelerin mevcut ihtiyaçlar› kar-
fl›lama ve yaz›l›mlar›n güncellenmesi konular›nda rahats›zl›¤›n›n fazla oldu¤u görülmektedir ve buradan da köklü
üniversitelerin ticari yaz›l›m firmalar›n›n ilerisinde oldu¤u ve ticari firma yaz›l›mlar›n›n bu üniversitelere yetersiz
kald›¤› düflüncesi akla gelmektedir.

Son 15 y›l içerisinde kurulmufl üniversiteler aç›s›ndan analiz edildi¤inde, bu üniversitelerin ise sadece dörtte
birinin (%27) yaz›l›mlar›n› kendilerinin haz›rlayabildikleri ve geri kalanlar›n yaz›l›mlar›n› ticari firmalardan temin
ettikleri görülmüfltür. Son 15 y›ldan önce kurulmufl üniversiteler göz önünde bulunduruldu¤unda bu oranlar son
15 y›l içerisinde kurulmufl olan üniversitelerin bilgi ifllem insan gücü ihtiyac›n› tamamlayamam›fl oldu¤unu göster-
mektedir. Bununla birlikte son 15 y›l içerisinde kurulan üniversitelerden yaz›l›m›n› kendi haz›rlayan üniversitele-
rin %46.2’sinin ve yaz›l›m› ticari firmalardan temin eden üniversitelerin ise %42.9’unun yaz›l›mlar›n› de¤ifltirmek
istedikleri böylelikle hem kendi yazd›klar› hem de ticari firmalardan sat›n ald›klar› yaz›l›mlardan memnuniyetleri-
nin yar› yar›ya oldu¤u görülmektedir. Çal›flmada bu durumun nedeni olabilecek faktörler araflt›r›lmak istenmifl ve
yeni üniversitelerin ö¤renci bilgi sistemi yaz›l›mlar›n› eski üniversitelere göre daha k›sa zaman kulland›klar› tespit
edilmifltir. Ayr›ca bu 48 üniversiteden 5 y›l ve daha fazla süredir ayn› yaz›l›m› kullanan üniversite say›s›n›n 11 ta-
ne oldu¤u ve bu üniversitelerin 7 tanesinin vak›f üniversitesi oldu¤u dikkat çekici bir ayr›nt› olarak öne ç›km›flt›r.
Bu durum son 15 y›l içerisinde kurulmufl olan üniversitelerden özellikle devlet üniversitelerinin bu noktada belir-
gin bir probleminin bulundu¤unu ve yaz›l›mlar› deneyerek bu problemi çözmeye çal›flt›klar›n› akla getirmektedir.
Di¤er taraftan köklü üniversitelerde büyük bir oranda yetersiz kalan ticari firma yaz›l›mlar›n›n, yeni üniversitele-
rin kullan›c›lar› taraf›ndan yar›ya yak›n oranda be¤enilmesi ise bu üniversitelerin di¤er çözümlerden habersiz ola-
rak ellerindeki çözümün en iyi çözüm olarak kabul ettiklerini düflündürmektedir.

Bu kapsamda yüksekö¤retim kurumlar›ndaki özellikle ö¤renci bilgi sistemlerinin kurum hizmetlerinin kalite-
sine etkisi göz önünde bulundurulmal› ve hizmet al›c›lar›na mümkün olan en kaliteli hizmetin sunulmas›na çal›-
fl›lmal›d›r. Bunu gerçeklefltirebilmek için ise bugüne kadar üzerinde çal›fl›lmam›fl olan bu konuda, hem üniversite-
lerin özerkli¤i çerçevesine sad›k kalacak hemde Devlet Planlama Teflkilat›n›n 2006 y›l›nda yay›nlad›¤› Bilgi Top-
lumu Stratejisi Eylem Plan›n›na da uygun bir flekilde e-devlet çat›s› alt›nda birlikte çal›flabilirlik sa¤layacak çal›fl-
malar yap›lmal›, üniversitelerin maddi ve insan gücü olanaklar›ndan ba¤›ms›z olarak tüm üniversitelerde yüksek
seviyede hizmet sunumunu gerçeklefltirebilecek çözümler üretilmelidir. 
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Özet

Yüksekö¤retime henüz bafllam›fl ö¤rencilerin yaflad›klar› problemlerin tespit edilmesi sa¤l›kl› bir mesleki e¤i-
timin verilmesi, sa¤l›kl› bir kiflilik yap›s›n›n oluflturulmas›, özgüveni yüksek bireylerin yetifltirilmesi aç›s›ndan
önemlidir. Üniversite ö¤rencilerinin problemlerini yine onlar›n de¤erlendirmelerinden yola ç›karak belirlemek bu
gençlere yönelik program ve hizmetlerin gelifltirilmesinde bir dönüt niteli¤i tafl›yacakt›r. Bu araflt›rma bu önem-
den yola ç›k›larak planlanm›flt›r. Araflt›rmada veri toplama tekni¤i olarak görüflme kullan›lm›flt›r. F›rat Üniversite-
si E¤itim Fakültesinden 50 (5 program her programdan 10 ö¤renci), ‹stanbul Üniversitesi Teknik Bilimleri Mes-
lek Yüksekokulundan 50 (5 program her programdan 10 ö¤renci) olmak üzere toplam 100 ö¤renci ile görüflme ya-
p›larak ortaö¤retim ve yüksekö¤retim esnas›ndaki e¤itimlerini ö¤retim eleman›, ö¤renme ortam›, arkadafll›k ilifl-
kileri, yönetim boyutlar›nda karfl›laflt›rmalar› istenmifltir. Ö¤rencilerin görüflleri analiz edilerek yaflad›klar› prob-
lemler saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ö¤renci görüfllerine göre ö¤retim eleman› boyutunda yaflad›klar› öncelikli sorun
ö¤retim elemanlar›n›n her fleyi anlatmamalar›d›r. Ö¤renme ortam› boyutunda atölye ve laboratuar eksikli¤i ilk s›-
ray› alan sorun alan› olmufltur. Ö¤renciler yüksekö¤retimdeki arkadafll›klar›n ç›kara dayal› ve yapmac›k olmas›n-
dan yak›nm›fllard›r. Yönetim boyutunda ise yöneticilerin sorunlar›yla ilgilenmediklerini hatta yöneticileri hiç gör-
mediklerini ifade etmifllerdir. Tespit edilen sorunlar›n niteli¤ine bak›ld›¤›nda yüksekö¤retimi geçifl hakk› kazanan
ö¤rencilere yönelik olarak bir oryantasyon faaliyetinin planlanmas› gerekti¤i görülmektedir. Bunun yan›nda yöne-
ticilerin görüflme gün ve saatleri planlamalar› ve derslerin uygulama a¤›rl›k ifllenmesinin sorunlar›n afl›lmas›nda
önemli katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, ö¤renci sorunlar›, yüksekö¤retime geçifl, e¤itim-ö¤retim.

Girifl
Ö¤retim kademesi olarak yüksekö¤retimin di¤er ö¤retim kademelerinden belli ölçülerde farkl›laflmas› bekle-

nir. Bir mesle¤e yönelik olmas› bu farkl›laflmaya zemin haz›rlayan nedenlerden biridir. Bir di¤er neden olarak ö¤-
retici, ö¤renme ortam› gibi oldukça genifl bir yelpazede yeniliklerle tan›fl›lmas› olarak gösterilebilir. Bu yeni du-
rumlara ö¤rencilerin adaptasyonunun sa¤lanmas› noktas›nda yüksekö¤retim kurumlar›n›n sistemli bir çal›flma yap-
mad›¤› da bilinmektedir. fiu halde ö¤rencilerin bütün bu de¤iflimleri yaflayarak ö¤renmesi ve bireysel çözüm me-
kanizmalar› gelifltirerek problemlerin üstesinden gelmesinin beklendi¤ini söylemek yanl›fl olmaz. Birey bu süreç-
te fark›nda olarak ya da olmayarak yaflant›lar›n› anlamland›r›r ve bir öz-düzenleme yapar. Bu durum asl›nda bir
uyum çabas›d›r. Özkan ve Y›lmaz’›nda (2010) iflaret etti¤i gibi insan yaflam›ndaki her de¤ifliklik uyum sürecini be-
raberinde getirir. Bu de¤iflimlerin geliflimsel özellikler bak›m›ndan en çalkant›l› döneme denk gelmesi ise olaya
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baflka bir boyut kazand›r›r. Bu dönemdeki ö¤renciler ne bir yetiflkindir ne de bir çocukturlar. Çocukluktan yetifl-
kinli¤e geçmenin s›k›nt›lar›n› tafl›maktad›rlar (Özgüven, 1992). 

Bireyin bu de¤iflimler evresine uyum sa¤lamas› beklenir. Ancak bu her zaman gerçekleflmeyebilir. Nitekim
Kutlu’da (2004) bu dönemde kifliler aras› iliflkilerde güçlük, nevrotik e¤ilimler, memlekete duyulan özlem ve çev-
reye uyum sorunu gibi oldukça farkl› yap› ve içerikteki sorunlar›n bu dönemde görülebildi¤inden bahsetmektedir.
Özgüven ise (1992) bu yafl grubunda yaflanan problemleri gelecek ve ifl bulma kayg›lar›, din ve ahlakla ilgili prob-
lemler, sosyal yaflamla ilgili problemler ve e¤itim-ö¤retimle ilgili problemler fleklinde aç›klam›flt›r. Gizir (2005),
özellikle lisans düzeyindeki ö¤renciler için üniversite yaflam›n› gençlerin sosyal, kiflisel ve akademik yaflant›lar› de-
neyimledikleri önemli bir geliflim süreci olarak nitelemektedir. Ona göre gençler bu dönemde üniversite ortam›-
na uyum sa¤lama, akademik beklenti ve talepleri karfl›lama, ba¤›ms›z olmay› baflarma, arkadafl ve karfl› cinsle olan
iliflkilerini sorgulama gibi pek çok konuyla bafl etmek durumundad›r. Bu nedenle yüksekö¤retim kademesine he-
nüz bafllam›fl bireylerin takibi ve gerekli hallerde rehberlik faaliyetleriyle desteklenmesi gerekir. K›l›ç (1995) üni-
versite ö¤rencilerinin önemli bir bölümünün psikolojik dan›flma ve rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyduklar›na
de¤inerek bu gençlerin gelece¤in yetiflkinleri oldu¤unu, dolay›s›yla bu ö¤rencilere yaflad›klar› sorunlar›n› aflmala-
r›nda yard›m edilmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r. Üniversite ö¤rencilerinin sorunlar›na yönelik araflt›rmalara Ülta-
n›r (1998), Türküm ve di¤erleri (2004), Kaygusuz (2002), Acar (1986) ve Arslan (2009) örnek olarak gösterilebi-
lir. 

Yüksekö¤retime henüz bafllam›fl ö¤rencilerin yaflad›klar› problemlerin tespit edilmesi sa¤l›kl› bir mesleki e¤i-
timin verilmesi, sa¤l›kl› bir kiflilik yap›s›n›n oluflturulmas›, özgüveni yüksek bireylerin yetifltirilmesi aç›s›ndan
önemlidir. Üniversite ö¤rencilerinin problemlerini yine onlar›n de¤erlendirmelerinden yola ç›karak belirlemek bu
gençlere yönelik program ve hizmetlerin gelifltirilmesinde bir dönüt niteli¤i tafl›yacakt›r (Lucas, 1993). Bu araflt›r-
ma bu önemden yola ç›k›larak planlanm›flt›r.

Yöntem
Bu araflt›rmada görüflme tekni¤i ile veri toplama yoluna gidilmifltir. Kufl (2007) bu tekni¤i görüflmecinin önce-

den haz›rlad›¤› sorular› sordu¤u ve cevaplay›c›n›n cevaplar verdi¤i amaçl› bir söylefli olarak tan›mlamaktad›r. Gö-
rüflmede elde edilen veriler ile araflt›rma konusu kaynaflt›r›lmaya çal›fl›l›r (Büyüköztürk ve Di¤erleri, 2008). Arafl-
t›rma kapsam›nda befl aç›k uçlu soru ile befl boyutta ö¤renci görüflleri toplanm›flt›r. Ö¤rencilerin ifade ettikleri gö-
rüfller analiz edilerek araflt›rma bafllang›c›nda saptanm›fl boyutlara göre problem durumlar› belirlenmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Bu boyutlar ö¤retim eleman›, ö¤renme ortam›, arkadafll›k iliflkileri, yönetim ve bunlar›n d›fl›nda kalan ve
ö¤rencilerin belirtmek istedikleri durumlar› içeren bir baflka boyut olmak üzere befl boyuttan oluflmaktad›r. Elde
edilen görüfller de¤erlendirilirken olumsuz görüfllerin yan› s›ra olumlu görüfllerde ele al›nm›flt›r.

Evren ve Örneklem

Araflt›rman›n Evreni F›rat ve ‹stanbul Üniversitesidir. Örneklem ise F›rat Üniversitesi E¤itim Fakültesinde ve
‹stanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda ö¤renim gören birinci s›n›f ö¤rencileridir. Araflt›r-
ma F›rat Üniversitesi E¤itim Fakültesindeki befl programdan onar ö¤renci (5x10= 50 ö¤renci), ‹stanbul Üniversi-
tesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki befl programdan onar ö¤renci (5x10= 50 ö¤renci) olmak üzere top-
lamda 100 ö¤renci üzerinde yürütülmüfltür. 

Bulgular
Bu bölümde elde edilen ö¤renci görüfllerinden ö¤retim eleman›, ö¤renme ortam›, arkadafll›k iliflkileri, yönetim

boyutlar›nda yaflanan sorunlar saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Veriler yüzde ve frekans fleklinde aç›klanm›fl, her boyutta
saptanan öncelikli üç problem alan› ayr›ca ele al›nm›flt›r. 

Ö¤retim Eleman› Boyutuna Yönelik Ö¤renci Görüflleri 

Bu boyutta görüfl belirten toplam ö¤renci say›s› 82’dir. ‹fade edilen görüfller sadece bir problem içermesi ba-
k›m›ndan de¤il, ayn› zamanda olumlu bir tutum içermesi bak›m›ndan da ele al›nm›flt›r. Bu boyuta iliflkin ö¤renci
görüflleri Tablo 1’de verilmifltir. 

M. Tuncer, F. Kaysi
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Tabloda da görüldü¤ü gibi F›rat Üniversitesi E¤itim Fakültesinde “Ö¤retim elemanlar›n›n her fleyi anlatmama-
s›” bafll›ca sorun olarak ifade edilmiflken ‹stanbul Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulunda “Ö¤retim
elemanlar›n›n ilgisizli¤i” en önemli sorun olarak gösterilmifltir. Her iki grup birlikte düflünüldü¤ünde tespit edi-
len sorun alanlar› fiekil 1’deki gibi özetlenebilir. 

fiekilde de görüldü¤ü gibi ö¤rencilerin problem olarak ilk s›rada gösterdikleri ö¤retim elemanlar›n›n her fleyi
anlatmamalar›d›r. Bu görüflü ilgisiz olmalar› ve kat› ve disiplinli olmalar› izlenmifltir. 
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Tablo 1: Ö¤rencilerin ö¤retim elemanlar›na yönelik görüflleri. 

Yüksekö¤retimdeki ö¤retim elemanlar›na yönelik görüfller

F.Ü. E.F. ‹.Ü.T.B.M.Y.O. Toplam

Ortaö¤retime Nazaran, f % f % f %

Daha bilgililer fakat her fleyi anlatm›yorlar 12 26 6 17 18 22
Kat› ve disiplinliler 5 11 3 8 8 10

Bizlere karfl› çok ilgisizler 7 15 8 22 15 18
Bizlere karfl› daha ilgililer 0 0 1 3 1 1

Ezbere dayal› ö¤retim yap›yorlar, uygulama yapt›rm›yorlar 3 7 1 3 4 5
Daha serbestlik yanl›s›d›rlar 4 9 5 14 9 11

Sorumlulu¤u ö¤renciye verme taraftar›d›rlar 2 4 0 0 2 2
Afl›r› yo¤un bir tempolar› var 2 4 1 3 3 4

Samimiyetsizdirler 1 2 0 0 1 1
Bir fark oldu¤unu düflünmüyorum 10 22 6 17 16 20

Çok h›zl› ders iflliyorlar, plans›z ve programs›zd›rlar 0 0 2 6 2 2
Daha mesafeliler 0 0 3 8 3 4

Toplam 46 100 36 100 82 100

Örnek Baz› Görüfller: 

-“Ortaö¤retim daha disiplinli, daha çok plan ve programa dayal› oldu¤u, abart›lmad›¤› müddetçe idealdir. Yüksekö¤retim biraz
daha rahat ve programs›z. Yap›lan duyurulardan sonra haberimiz oluyor. Bu aç›dan lise daha derli toplu.”
-“Yüksekö¤retimde ö¤reticiler ortaö¤retime göre çok daha fazla ö¤renciye e¤itim verdikleri için dolay›s›yla çok h›zl› ilerledi¤i için
ilgi anlam›nda sorun yaflad›m.”
-“Hocalar›m›zla Ortaö¤retimde çok uygulama yap›yorduk. Yüksekö¤retimde hocalar›m›z uygulamadan daha çok teoriye önem
veriyor. Bunun haricinde bir sorun yok.”…

Her fleyi
anlatmamalar›
(18 kifli, %22)

‹lgisiz
olmalar›

(15 kifli, %18)

Kat› ve disiplinli
olmalar›

(8 kifli, %10)

fiekil 1: Ö¤retim elemanlar›na yönelik ö¤renci görüfllerinden tespit edilen bafll›ca sorunlar.



Ö¤renme Ortam›na Yönelik Ö¤renci Görüflleri 

Bu bölümde ö¤rencilerin ortaö¤retim ve yüksekö¤retim kurumlar›ndaki ö¤renme ortamlar›n› karfl›laflt›rarak
aktard›klar› görüflleri ele al›nm›flt›r. Görüfl belirten ö¤renci say›s› 72’dir. Elde edilen bulgular Tablo 2’de görül-
mektedir. 

F›rat Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin ö¤renme ortamlar›na yönelik memnuniyet düzeyi daha yük-
sek (17 kifli, %47) bulunmufltur. F›rat Üniversitesindeki ö¤rencileri ö¤renme ortamlar›na yönelik olarak en çok
imkânlar›n yeterince kullan›lamamas› sorun olarak dile getirmiflken, ‹stanbul Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.
Okulundaki ö¤renciler uygulama yapacaklar› atölye v.b. imkânlardan yoksun olduklar› belirtmifllerdir. Her iki
grup birlikte düflünüldü¤ünde tespit edilen sorun alanlar› fiekil 2’deki gibi özetlenebilir. 
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Tablo 2: Ö¤rencilerin ö¤renme ortam›na yönelik görüflleri. 

Yüksekö¤retimdeki ö¤renme ortamlar›na yönelik görüfller 

F.Ü. E.F. ‹.Ü.T.B.M.Y.O. Toplam

Ortaö¤retime Nazaran, f % f % f %

Ö¤renme ortamlar› gayet iyi, detayl› ve iyi planlanm›fl 17 47 4 11 21 29
Özellikle atölye ve laboratuar imkânlar daha k›s›tl› 2 6 13 36 15 21

S›n›flar çok kalabal›k 5 4 9 25 14 19
S›k›c› 1 3 1 3 2 3

Kat›l›ma aç›k ve teflvik edici 1 3 2 6 3 4
‹mkânlar daha iyi ancak yeterince kullan›lm›yor 3 8 2 6 5 7

Bir fark oldu¤unu düflünmüyorum 7 19 5 14 12 17
Toplam 36 100 36 100 72 100

Örnek Baz› Görüfller: 

-“Ortaö¤retimde laboratuar, projeksiyon gibi araçlardan daha çok yararlan›yorduk. Ancak yüksekö¤retimde pek yararlanma im-
kân›m›z olmad›.”

-“Sürekli teorik ders iflleniyor pratik yapam›yoruz atölye ortam› yok ‹ngilizce dersi Cumartesi gününe al›nd› tek tatil günümüz
kald›.”

-“Yüksekö¤retim daha kalabal›k, ders ifllenen mekân çok büyük, derse odaklanmakta zorluk çekiyorum.”

Atölye ve
laboratuvar
imkanlar›n›n
k›s›tl› olmas›
(15 kifli, %21)

S›n›flar›n çok
kalabal›k olmas›

(14 kifli, %19)

‹mkanlar›n yeterince
kullan›lmamas›

(5 kifli, %10)

fiekil 2: Ö¤renme ortam›na yönelik ö¤renci görüfllerinden tespit edilen bafll›ca sorunlar.



fiekil 2'de görüldü¤ü gibi ö¤renme ortam› boyutundaki bafll›ca sorunlar olarak atölye ve laboratuar imkânlar›-
n›n k›s›tl› olmas›, s›n›flar›n kalabal›k olmas› ve imkânlar›n yeterince kullan›lmamas› gösterilmifltir. 

Arkadafll›k ‹liflkilerine Yönelik Ö¤renci Görüflleri 

Bu boyutta 85 ö¤renci görüfl aç›klam›flt›r. Bu boyuttaki ö¤renci görüflleri Tablo 3’te görülmektedir. 

F›rat Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin arkadafll›¤a yönelik görüfllerine bak›ld›¤›nda en yüksek oran
“ç›karc› ve yapmac›k” fleklinde tan›mlanan (9 kifli, %20) bir arkadafll›k ortam›n›n oldu¤u görülmüfltür. ‹stanbul
Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y. Okulundaki ö¤renciler ise en çok “Ortaö¤retime nazaran daha iyi” görüflünü
(10 kifli, %24) dile getirmifllerdir. Her iki grup birlikte düflünüldü¤ünde tespit edilen sorun alanlar› fiekil 3’deki
gibi özetlenebilir. 
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Tablo 3: Ö¤rencilerin yüksekö¤retimdeki arkadafll›k iliflkilerine yönelik görüflleri. 

Yüksekö¤retimdeki arkadafll›k iliflkilerine yönelik görüfller

F.Ü. E.F. ‹.Ü.T.B.M.Y.O. Toplam

Ortaö¤retime Nazaran, f % f % f %

Daha iyi 7 16 10 24 17 20
Ç›kara dayal› ve yapmac›k 9 20 5 12 14 16

Daha seviyeli ve düzgün 3 7 4 10 7 8
Gruplaflmalar ço¤unlukta 1 2 1 2 2 2

Daha çok sorumluluk gerektiriyor 2 5 1 2 3 4
Daha fazla soruna yol açabiliyor 2 5 3 7 5 6

Farkl› kifli ve kültürleri tan›ma f›rsat› veriyor 6 14 2 5 8 9
Daha kötü 6 14 7 17 13 15

Bir fark oldu¤unu düflünmüyorum 5 11 8 20 13 15
‹deoloji ve toplumsal konular›n etkisinde 3 7 0 0 3 4

Toplam 44 100 41 100 85 100

Örnek Baz› Görüfller: 

-“Yüksekö¤retimdeki çevre ortaö¤retimden daha güzel, kendine güvenin daha çok art›yor. Arkadafl çevremle rahat gezebiliyorum.”
-“Lisede kardefllik ba¤› kurulur. Yüksekö¤retimde ise sadece arkadafll›k kuruluyor. Belli bafll› yak›n arkadafllar›n›z›n d›fl›nda
karfl›l›kl› arkadafll›klar kuruluyor. Yani ç›kar amaçl› arkadafll›klar var.”
-“Ortaö¤retimin arkadafl ve sosyal çevre bak›m›ndan daha iyi oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü ayn› memleketin insanlar›n›n bir-
birlerini anlamlar› daha kolay diye düflünüyorum. Yüksekö¤retimde ise flu anda bile s›n›f›mdaki ço¤u kiflinin ad›n› bilmiyorum”

fiekil 3: Arkadafll›k iliflkilerine yönelik ö¤renci görüfllerinden tespit edilen bafll›ca sorunlar.

Ç›kara dayal›
ve yapmac›k
(14 kifli, %16)

Gruplaflmalar var
(2 kifli, %2)

‹deolojik
ve toplumsal

konular›n
etkisinde

(3 kifli, %4)



fiekil 3’de de görüldü¤ü gibi yüksekö¤retimdeki arkadafll›k iliflkilerinin ç›kara dayal›, yapmac›k, gruplaflmalar›n
görüldü¤ü ve ideolojik ve toplumsal konular›n etkisinde olarak nitelenmifltir. 

3.4. Kurum Yöneticilerine Yönelik Ö¤renci Görüflleri 

Bu boyutta ö¤rencilerin ortaö¤retimdeki ve yüksekö¤retimdeki kurum yöneticilerini de¤erlendirmeleri isten-
mifltir. Ö¤rencilerin belirttikleri görüfller tablolaflt›r›larak sorun alanlar› saptanmaya çal›fl›lm›flt›r. Bu sürece iliflkin
bulgular Tablo 4’de özetlenmifltir. 

F›rat Üniversitesi E¤itim Fakültesi ö¤rencileri yöneticileri kat› ve kuralc› olarak tan›mlarken (9 kifli, %23), ‹s-
tanbul Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y. Okulundaki ö¤renciler sorunlar›yla ilgilenilmemesini (7 kifli, %20) bafl-
l›ca sorun olarak ifade etmifllerdir. Her iki grup birlikte düflünüldü¤ünde tespit edilen sorun alanlar› fiekil 4’deki
gibi özetlenebilir.
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Tablo 4: Ö¤rencilerin kurum yönetim kademesine yönelik görüflleri. 

Yüksekö¤retimdeki yönetim kademesine yönelik görüfller

F.Ü. E.F. ‹.Ü.T.B.M.Y.O. Toplam

Ortaö¤retime Nazaran, f % f % f %

Daha anlay›fll›lar, serbestlik tan›yorlar 7 18 7 20 14 19
Kat› ve Kuralc› 9 23 2 6 11 15

Sorunlar›m›zla ilgilenmiyorlar 7 18 7 20 14 19
Yönetime ulaflam›yoruz 5 13 1 3 6 8

Bizi geliflmelerden haberdar etmiyorlar 2 5 4 11 6 8
Sorun yok, gayet iyi 8 20 4 11 12 16

Bir fark oldu¤unu düflünmüyorum 2 5 1 3 3 4
‹fller çok yavafl ilerliyor 0 0 5 14 5 7

Yönetimi hiç görmedim, tan›m›yorum 0 0 2 6 2 3
Çok daha kötü 0 0 2 6 2 3

Toplam 40 100 35 100 75 100

Örnek Baz› Görüfller: 

-“lisedeki müdürümüz Müslüm Gürses gibiydi onun yan›na yaklaflam›yorduk fakat seviyorduk. Ama buradakileri görmek de¤il
adlar›n› bile bilmiyoruz.”
-“Sorunlar›m›za çözüm bulunmuyor”
-“Ö¤renci ifllerini hep geç yap›yorlar. Bilgilendirmeler zaman›nda yap›lm›yor.” 

fiekil 4: Kurum yönetime yönelik ö¤renci görüfllerinden tespit edilen bafll›ca sorunlar.

Yönetime
ulaflamama

(6 kifli, %8) ve
geliflmeleri
bildirmeme
(6 kifli, %8)

Sorunlarla
ilgilenmeme
(14 kifli, %19)

Kat› ve
kuralc› olma
(11 kifli, %15)



fiekilden de anlafl›laca¤› üzere yöneticilerin sorunlarla ilgilenmedi¤i, kat› ve kuralc› oldu¤u ve ulafl›lmaz oldu-
¤u ve geliflmelerden ö¤rencileri yeterince bilgilendirmedi¤i düflünülmektedir. 

Di¤er Konulara Yönelik Ö¤renci Görüflleri 

Araflt›rmada ö¤rencilerin yöneltilen aç›k uçlu sorular d›fl›nda ayr›ca belirtmek istedikleri bir konu olup olmad›-
¤› sorulmufltur. Bu bölüme toplamda 55 ö¤renci görüflleriyle katk› yapm›flt›r. Bu bulgular Tablo 5’te verilmifltir. 

Ö¤rencilerin ö¤retim eleman›, ö¤renme ortam›, yönetim ve arkadafll›k iliflkileri d›fl›nda belirtmek istedikleri
sorunlara bak›ld›¤›nda s›ras›yla ulafl›m problemleri, yurtla ilgili sorunlar ve katk› pay›n› ödeyememenin ilk s›ray›
ald›klar› görülmektedir. Bunun d›fl›nda aktar›lan bilgilerin teorik kalmas›, uygulama yap›lamamas› ve otomasyon
kaynakl› sorunlar dile getirilmifltir. 

Sonuç ve Tart›flma
Yüksekö¤retim kurumlar›na geçifl hakk› kazanan ö¤rencilerin ö¤retimlerinin ilk y›l›na baflka bir ilde girmele-

ri, ailelerinden ayr›lmalar›, yeni arkadafllar›yla tan›flmalar› gibi pek çok yeni durum neticesinde çeflitli zorluklar ya-
flamas› muhtemeldir. Kimi zamanda ö¤retim etkinliklerinin farkl›laflmas›ndan kaynaklanabilecek problemler yafla-
mas› ihtimal dâhilindedir. Bu zorluklar›n önemli bir bölümü d›flar›dan verilecek destek ile üstesinden gelinebile-
cek niteliktedir. Ancak bu deste¤in verilebilmesinin ön flart›n›n sorunlar›n belirlenmesi oldu¤u söylenebilir. Bu
araflt›rma bu gereklilik bilinciyle yürütülmüfl ve afla¤›daki sonuçlara ulafl›lm›flt›r. 

• Ö¤renci Görüfllerine Göre Ö¤retim Elemanlar›na Yönelik Sorunlar: Her fleyi anlatmamalar›, baz› konular› ö¤-
rencilerin ö¤renmesini beklemeleri, Kat› ve Kuralc› olufllar›, Ö¤rencilere karfl› ilgisiz olufllar›, Uygulama
yapt›rmamalar›, Samimiyetsiz olmalar›, Çok h›zl› ders anlatmalar› ve Planl› ve programl› olmamalar› 

• Ö¤renci Görüfllerine Göre Ö¤renme Ortamlar›na Yönelik Sorunlar: Atölye ve laboratuar imkânlar›n›n k›s›tl› ol-
mas›, s›n›flar›n kalabal›k olmas›, derslerin anlat›ld›¤› ortamlar›n s›k›c› bulunmas›, imkânlar›n yeterince kul-
lan›lmamas› 

• Ö¤renci Görüfllerine Göre Ö¤renme Yüksekö¤retimdeki Arkadafll›k ‹liflkilerine Yönelik Sorunlar: Ç›kara dayal› ve
yapmac›k oluflu, gruplaflmalar›n görülmesi, daha fazla sorumluluk beklenmesi, ideoloji ve toplumsal konu-
lar›n etkisinde olmas› ve baflka sorunlara yol açmas› 
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Tablo 5: Ö¤rencilerin belirttikleri di¤er konular. 

Yüksekö¤retimdeki di¤er konulara yönelik görüfller 

F.Ü. E.F. ‹.Ü.T.B.M.Y.O. Toplam

f % f % f %

Daha fazla sosyal etkinlik planlanmal› 1 7 2 5 3 5
Ulafl›m problemleri yafl›yoruz(uzakl›k, araç yetersizli¤i) 7 50 8 20 15 27

Yurt olanaklar› iyi de¤il 4 29 10 24 14 25
Laboratuara ihtiyac›m›z var, yeterince uygulama yapam›yoruz 1 7 4 10 5 9

Güvenlik zafiyeti var 1 7 0 0 1 2
Afl›r› güvenlik önlemleri var 0 0 1 2 1 2
Otomasyon sistemi sorunlu 0 0 5 12 5 9
Katk› pay›n› ödeyemiyoruz 0 0 11 27 11 20

Toplam 14 100 41 100 55 100

Örnek Baz› Görüfller: 

-“yemekhane çok erken kapan›yor yemekler so¤uk ç›k›yor akflamlar› 2. ö¤retime daha pahal› sat›l›yor örtüleri pislik içinde.”
-“üniversitede hiçbir sistem oturmam›fl nokta otomasyon problemli notlar yanl›fl giriliyor.” 
-“Sosyallik bak›m›ndan biraz daha fazla konser organizasyonu olsa iyi olur.”



• Ö¤renci Görüfllerine Göre Yönetim Kademesine Yönelik Sorunlar: Kat› ve kuralc› olufllar›, ö¤renci sorunlar›yla
ilgilenmemeleri, ulafl›lmaz görülmeleri, ö¤rencileri geliflmelerden haberdar etmemeleri, ifllerin yavafl iler-
lemesi ve yönetim kademesiyle hiç karfl›laflmamalar› 

• Ö¤renci Görüfllerine Göre Di¤er Sorunlar: Sosyal etkinliklerin azl›¤›, ulafl›m problemleri, yurt koflullar›n›n kö-
tü oluflu, ekonomik problemler ve güvenlik problemleri 

Sorunlar›n niteli¤ine bak›ld›¤›nda flafl›rt›c› bir durumla karfl›lafl›ld›¤› söylenemez. Yüksekö¤retim programlar›
bir mesle¤e yönelik olmas› nedeniyle ö¤renci çal›flma ve çabas›n› gerektirmektedir. Ö¤rencilerin yeteneklerini ge-
lifltirmeleri, ö¤renmeyi ö¤renme felsefesine uygun davran›fllar kazanmalar› onlar›n gelecekteki ifl yaflamlar›nda sü-
rekliliklerinin sa¤lanmas› noktas›nda önemlidir. Di¤er taraftan hem müfredat›n yo¤unlu¤u ve hem de ö¤retim ele-
manlar›n›n görev çeflitlili¤i nedeniyle ö¤rencileriyle yeterince ilgilenmeleri mümkün olamamaktad›r. 

Ö¤retim eleman› kaynakl› sorunlara yüksekö¤retim perspektifinden bak›ld›¤›nda dikkate de¤er bir durum da-
ha vard›r. Yüksekö¤retim sistemine geçifl yapan ö¤renciler farkl› altyap›, tecrübelere sahiptirler (Crabtree ve Ro-
berts, 2007). Farkl› ortamlarda yetiflmifl, farkl› kültürel özellikleri tafl›maktad›rlar. Dolay›s›yla ö¤retim elemanlar›-
n›n birbirinden oldukça farkl› olan bu ö¤rencilere ö¤retim yapmas› görevsel anlamda güçlükler içermektedir. Ö¤-
retim elemanlar›n›n yaflanan bu sorunlar aç›s›ndan durumu sorguland›¤›nda ö¤renci destek sistemi ve gerekli aka-
demik beceriler anlam›nda kusurlar görülecektir (Gorard ve di¤erleri, 2006; Harvey ve di¤erleri, 2006). Teorik
bilgilerin prati¤e dönüfltürülmesine imkân sa¤layan atölye ve laboratuar uygulamalar›yla desteklenmemesinin ka-
bul edilir yan› yoktur. Ö¤rencilerin ö¤retim elemanlar›ndan ilgi beklemeleri yads›nmamal›d›r. Zira ö¤rencilerin
bu dönemde bir yaln›zl›k hissine kap›lmalar› ve güvenilecek birilerini aramalar› söz konusudur. Benzer flekilde ar-
kadafll›k iliflkilerinde görülen ideolojiye dayal› olma, gruplaflmalar›n görülmesi sorunlar› gençlerin yaflad›klar› bofl-
luklar› doldurma ihtiyac› olarak yorumlanabilir. Üniversite yerleflkelerinin genelde flehir merkezine uzak olmalar›
birtak›m ulafl›m problemlerinin yaflanmas›na neden olmaktad›r. Ö¤renci say›s›n›n fazlal›¤› ise yurt imkânlar›n›n
her ö¤renciye eflit f›rsat ve kalitede sunulmas›na engeldir.

Ö¤rencilerin s›kl›kla atölye ve laboratuar eksikli¤inden yak›nd›klar› görülmüfltür. Bu durum pek çok yüksekö¤-
retim kurumunun ortak sorunudur. Temelinde finansman problemi vard›r. Erdem’in de de¤indi¤i gibi (2006) tüm
ülkelerde oldu¤u gibi yüksekö¤retim kurumlar›n›n bafll›ca gelir kayna¤› devlet bütçesinden karfl›lanmaktad›r. Üni-
versitelerin hizmet sunarak elde etti¤i gelirlerin önemli bir bölümü üniversite hastanelerinden elde edilmekle be-
raber bu gelirlerin üniversite hastanelerinin giderlerini dahi karfl›lamad›¤› bilinmektedir. Bu durum ülkemiz aç›-
s›ndan daha da anlaml› bir yap›ya bürünmüfltür. Ülkemizin genç nüfusu, bir baflka ifadeyle e¤itim talep eden nü-
fusu fazlad›r. Bu daha fazla üniversite, daha fazla laboratuar dolay›s›yla da daha fazla e¤itim harcamas› anlam›na
gelmektedir. 

Yaflanan bu problemlerin çözümünde fakülte ve yüksekokul düzeyinde oryantasyon e¤itimi verebilecek birim-
lerin oluflturulmas›nda yarar görülmektedir. Bu yap› üst s›n›f ö¤rencilerinin geçifl hakk› kazanm›fl ö¤rencileri bil-
gilendirmesi, rehberlik etmesi fleklinde de desteklenebilir. Bunun yan›nda birinci s›n›flarda ders verecek ö¤retim
elemanlar›n›n muhtemel sorunlara yönelik e¤itim almalar› da bir baflka ifllevsel yol olarak planlanabilir. 
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Özet

Bu çal›flman›n amac› yüksekö¤retim ö¤rencilerinin içsel bir faktör olan duygusal zekalar› ile d›flsal bir faktör
olan ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renci odakl›l›klar›na iliflkin alg›lar›n›n akademik baflar›lar›, akademik baflar›lar›n›n
da yaflam tatminleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu ba¤lamda Gaziosmanpafla Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹da-
ri Bilimler Fakültesi’nde ö¤renim gören 166 son s›n›f ö¤rencisine yüzyüze anket uygulanm›flt›r. Elde edilen veri-
ler LISREL 8.7 paket program› yard›m›yla analiz edilmifl, araflt›rma hipotezleri yap›sal eflitlik modeli ile test edil-
mifltir. Araflt›rman›n bulgular› ö¤rencilerin duygusal zekalar›n›n yaflam tatminlerini, ö¤retim elemanlar›n›n ö¤ren-
ci odakl›l›¤›na iliflkin alg›lar›n›n ise akademik baflar›lar›n› etkiledi¤ini göstermektedir. Duygusal zeka ile akademik
baflar› aras›nda ve akademik baflar› ile yaflam tatmini aras›nda ise istatistiksel aç›dan anlaml› iliflki tespit edileme-
mifltir.

Anahtar kelimeler: Akademik baflar›, duygusal zeka, ö¤renci odakl›l›k, yaflam tatmini.

Girifl
E¤itim toplumun yap›s›n› gelifltiren ve de¤ifltiren, bireylere ve dolay›s›yla topluma daha iyi bir yaflam standar-

d› sa¤layan dinamik bir sosyal kuvvettir (Çakmak, 2008). E¤itim ve ö¤retimin temel amac› insan davran›fllar›nda
istenen kal›c› de¤ifliklikleri yaratabilmektir. ‹nsan davran›fllar›nda arzu edilen de¤ifliklik sa¤lanamad›kça, toplumun
özlenen bir hayata ulaflmas› da mümkün olmayacakt›r (Çakmak, 2008). ‹nsan süregelen ö¤renmeler sonucu gerek-
li bilgi düzeyi ve olgunlu¤a erifltikçe bireysel verimlili¤i artmakta, bireysel verimlilik de kat›ld›¤› üretim süreçleri-
nin verimlili¤ini olumlu etkilemektedir. E¤itim ve ö¤retim süreci sonras› bireyin kazand›¤› bilgi, beceri, de¤er ve
davran›fllar toplam refah›n ve mutlulu¤unun artmas›n› sa¤lamaktad›r.

E¤itim sürecinin basamaklar›ndan biri olan yüksekö¤retimin klasik anlamda iki temel amac› vard›r: Araflt›rma
ve ö¤retim. Klasik anlay›fla göre yüksekö¤retimde temel amaç bilgelik kazand›rmakt›r. Bilgelik; bilgi, prensip ve
amaçtan oluflan bir bütündür. Bilginin arad›¤› fley zihnin sa¤l›¤›, zihin sa¤l›¤›n›n varmak istedi¤i nokta ise insan›n
sahip olabilece¤i en iyiye ulaflmakt›r. Bu amaç yüksekö¤retimin araflt›rma fonksiyonuna iflaret etmektedir (Kalkan,
2007). Yüksekö¤retimin bir di¤er amac› ise klasik anlay›flta yaflanan de¤iflmelerle birlikte ö¤retim ve ö¤retim ara-
c›l›¤›yla da bireye meslek hayat›nda ihtiyaç duyaca¤› bilgi, birikim ve beceriyi kazand›rmak, kariyer geliflimine ön-
derlik etmek ve üretkenli¤ini art›rmakt›r. Bu amaca ulaflmak ancak kaliteli bir e¤itim hizmetinin sa¤lanmas› ile
mümkündür.

E¤itim kurumlar› ve özelde üniversiteler tüm di¤er örgütler gibi üretmek zorundad›rlar. Ancak e¤itim hizme-
tinin do¤as› gere¤i gerçeklefltirilen üretimde verimlilik kriterlerini belirlemek ve verimlili¤i ölçmek kolay de¤ildir

2133

Duygusal Zekâ ve Ö¤renci Odakl›l›¤›n Yaflam 
Tatmini ve Akademik Baflar›ya Etkisi

Arfl. Gör. Elif Boyraz, Arfl. Gör. Sema Polatc›
Gaziosmanpafla Üniversitesi, ‹‹BF, ‹flletme Bölümü, Tafll›çiftlik Kampusü, Tokat, Türkiye

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XIV / Sayfa 2133-2140



(Saydan, 2008). Verimlilik e¤itim hizmetlerinin müflterisi konumunda olan ö¤rencilerin istenen davran›fllar›, bil-
gi ve birikimi kazanma düzeyleri ile ilgilidir. Di¤er örgütlerde oldu¤u gibi e¤itim kurumlar›nda da arzu edilen ç›k-
t›lara ulaflman›n yolu müflterilerin ihtiyaçlar›n›n, isteklerinin, özlemlerinin ve umutlar›n›n üretim süreci öncesin-
de tespit edilmesidir. Bu sayede e¤itimin ö¤renci odakl› olmas› sa¤lanacak ve e¤itim-ö¤retim süreci hedeflerine
ulaflacakt›r. 

Yüksekö¤retim süreci boyunca hedeflenmesi gereken ö¤rencilere meslek hayatlar›nda gerekli olacak akademik
donan›m› kazand›rmak, kariyer geliflimlerine k›lavuzluk etmek ve bu sayede arzu ettikleri meslekleri gerekti¤i fle-
kilde icra etmelerini kolaylaflt›rarak yaflamdan ald›klar› doyumu art›rmakt›r. 

Ö¤rencilerin yüksekö¤retimde gösterdikleri akademik baflar› büyük ölçüde kariyerlerindeki baflar›n›n da öncü-
sü olmaktad›r. Akademik baflar› hem ö¤renci kaynakl› içsel faktörlerden hem de ö¤retim ortam›ndan etkilenmek-
tedir. Yüksekö¤retimde ö¤retim elemanlar› arac›l›¤›yla akademik baflar›n›n art›r›lmas› d›flsal etkiler üzerinde bir
de¤iflim yaratmakla birlikte, gerçekte ö¤rencinin baflar›y› do¤uracak içsel özelliklerinin de desteklenmesini müm-
kün k›lmaktad›r. Ö¤rencilerle kurulan etkin iletiflim sa¤l›kl› bir ö¤retim ortam›n› do¤urmakta, ö¤rencilerin öz ye-
terliliklerini desteklemekte ve akademik baflar›ya ulafl›lmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Bu çal›flmada akademik baflar›-
y› etkileyece¤i düflünülen içsel bir faktör olarak duygusal zeka düzeyi, d›flsal bir faktör olarak da ö¤retim eleman-
lar›n›n ö¤renci odakl›l›klar› konu edilmifltir. 

Duygusal zeka terimi ilk olarak psikolog Salovey ve Mayer taraf›ndan 1990 y›l›nda kullan›lm›flt›r. Günümüz-
de üzerinde önemle durulan bir kavram haline gelmifl olan duygusal zeka, Salovey ve Mayer (1990) taraf›ndan “bi-
reylerin kendilerine ve baflkalar›na ait duygular› izleyebilme, bunlar aras›nda ayr›m yapabilme ve elde ettikleri bil-
gi ile düflünce ve davran›fllar›n› yönlendirebilme yetene¤i” olarak tan›mlanm›flt›r. Araflt›rmalar yaflamdaki baflar›-
n›n büyük bir bölümünün duygusal zekadan kaynakland›¤›n› göstermektedir (Goleman, 2007). Bu nedenle yaflam
boyu geliflimi devam edebilen duygusal zekan›n (Goleman, 2007), bireyin baflar›ya giden yolda daha kolay ilerle-
mesini sa¤lad›¤›n› söylemek mümkündür. 

Üniversite ö¤rencilerinin akademik baflar›s›n› sadece içsel faktörlerle aç›klamak mümkün de¤ildir. Baflar›y› et-
kileyen bireyler aras› farkl›l›klar›n yan› s›ra, d›flsal faktörler de akademik baflar› üzerinde önemli rol oynamaktad›r.
Çal›flmada ö¤rencilerin akademik baflar›s›n› etkileyen d›flsal bir faktör olarak üniversitenin ö¤renci odakl›l›k düze-
yi ele al›nm›flt›r. Ö¤renci odakl›l›k kavram›n›n temeli, müflteri odakl›l›k kavram›na dayanmaktad›r. Müflteri odak-
l› bir yönetim anlay›fl›nda, müflteri örgüt için en önemli faktör olma özelli¤i tafl›makta ve örgütün tüm faaliyetle-
rini belirleyici bir rol oynamaktad›r. Slater ve Narver (1995) müflteri odakl›l›¤› “bir örgütün müflteriyi en yüksek
de¤er olarak görecek flekilde kurum kültürünü flekillendirmesi ile ilgili e¤ilim, karar ve uygulamalar›n toplam›”
fleklinde tan›mlam›fllard›r. Kavram hizmet sektöründe önemli yere sahip olan e¤itim kurumlar›na uyarland›¤›nda
müflteri odakl›l›¤›n yerini, ö¤renci odakl›l›k almaktad›r.

Gençlerin gelece¤i ülkenin gelece¤i, gelece¤in flekillenmesinde en etkin kurum da üniversiteler oldu¤una gö-
re üniversitelerde ö¤renci odakl› bir yaklafl›m›n hakim olmas›, yar›nlar›m›z için büyük önem tafl›maktad›r. Üniver-
sitelerde ö¤renci odakl›l›k, ö¤rencilere yap›lacak her türlü yat›r›m ve iyilefltirmenin ülke gelece¤ine katk› sa¤lad›-
¤› bilinci ile e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerini planlama ve yürütmeyi ifade etmektedir. Bu mant›kla üniversitelerde
görev yapan ö¤retim üyeleri ve idari yetkililerin tüm faaliyetlerinde ö¤rencilerin ihtiyaçlar›na yönelik çözümler
üretmeye ve onlar›n geliflimleri için ortamlar haz›rlamaya özen göstermeleri gerekmektedir. 

Akademik baflar› düzeyi, ö¤rencilerin üniversite hayatlar› içerisinde elde ettikleri baflar›lar›n somut bir göster-
gesi olarak ifade edilebilir. Ancak bu somut gösterge, üniversite y›llar›ndaki ö¤rencilerin hayatlar›n›n genel duru-
mu ile ilgili de¤erlendirme yapmak için yeterli de¤ildir. Ö¤rencilerin hayatlar› ile ilgili de¤erlendirmeleri somut
verilerin yan› s›ra, duygusal temellere de dayanmaktad›r. ‹flte yaflam tatmini bu noktada devreye girmektedir. Ya-
flam tatmini genel olarak bireyin yaflam›ndan duydu¤u memnuniyeti ifade etmektedir. Shin ve Johnson (1978: 478)
yaflam tatminini “bireyin yaflam kalitesinin kendi belirledi¤i kriterlere göre genel olarak de¤erlendirilmesi” olarak
ifade etmektedirler. Di¤er bir deyiflle yaflam tatmini bireyin belirledi¤i hedeflere ulaflma derecesidir ve birey he-
deflerine ulaflt›kça, yaflam tatmini düzeyinin de artt›¤› görülmektedir. Sonuç olarak belirlenmifl olan hedeflerdeki
farkl›l›klar, ayn› flartlar alt›nda yaflam tatmini düzeyleri aç›s›ndan bireyler aras› farkl›l›klara neden olabilmektedir. 

Bu çal›flmada ö¤rencilerin duygusal zeka ve ö¤renci odakl›l›k alg›lar›n›n, onlar›n akademik baflar› ve yaflam tat-
minleri üzerindeki etkisi incelenmifltir.
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Kavramsal Çerçeve
Literatürde araflt›rmaya konu edilen de¤iflkenler aras›ndaki iliflkileri inceleyen çal›flmalara rastlanmaktad›r. Ça-

l›flman›n bu k›sm›nda bu çal›flmalar›n bulgular›na ve bu bulgular ›fl›¤›nda flekillendirilen araflt›rma hipotezlerine
yer verilmektedir. 

Martin-Lynch (2010) makalesinde ö¤renci odakl› ö¤retim anlay›fl›n›n ö¤rencilerin baflar›ya ulaflma motivasyo-
nu üzerindeki etkisini konu edinmifltir. Yazara göre ö¤renci odakl› bir e¤itim anlay›fl› yüksekö¤retimde ö¤retim
eleman›n›n ifl yükünü art›rmakla birlikte ö¤rencilerin demografik özelliklerine ba¤l› olarak baflar› durumlar›n›n
farkl›laflmas›n› en aza indirgemekte ve baflar› düzeyini art›rmaktad›r. Bu nedenle ö¤renci seçme sistemi en iyiyi se-
çemese bile ö¤retim eleman› en iyiye ulaflabilmektedir.

Konishi ve arkadafllar› (2010) çal›flmalar›nda okullardaki sosyal ortamlar›n ö¤renci baflar›s› üzerindeki etkisini
konu edinmifllerdir. Sosyal ortam kapsam›nda olumlu bir boyut olarak ö¤renci-ö¤retmen iletiflimini olumsuz bo-
yut olarak da okul içi illegal gruplaflmalar› ele alm›fllard›r. Araflt›rma sonuçlar› ö¤renci-ö¤retmen aras›ndaki sa¤-
l›kl› iletiflimin ö¤renci baflar›s›n› olumlu etkiledi¤ini, illegal gruplaflmalar›n varl›¤›n›n ise baflar›y› olumsuz etkile-
di¤ini göstermektedir.

Brok ve arkadafllar› (2010) Almanya’da farkl› etnik kökene sahip ö¤renciler üzerinde yapt›klar› araflt›rmada ö¤-
renci-ö¤retmen aras›ndaki iletiflimin ö¤renme ç›kt›lar› üzerinde etkili oldu¤unu tespit etmifllerdir. Ö¤renci-ö¤ret-
men iletiflimini ö¤retmenin ö¤renci ve s›n›f üzerindeki kontrolü ve ö¤retmen-ö¤renci aras›ndaki harmoni olmak
üzere iki boyutta incelemifl ve bu boyutlar›n baflar› üzerindeki etkisinin etnik gruplar aç›s›ndan farkl›laflt›¤›n› or-
taya koymufllard›r.

Lee (2007) Koreli ö¤renciler üzerinde yapt›¤› araflt›rmas›nda ö¤renci ile ö¤retmen aras›ndaki güven iliflkisinin
ö¤rencinin akademik motivasyonu ile akademik baflar›s›n› olumlu etkiledi¤ini ortaya koymaktad›r.

Jùrgensen (2000) çal›flmas›nda yüksekö¤retimdeki uygulamal› derslerde ö¤renci baflar›s›ndan kimin daha çok
sorumlu oldu¤u üzerinde durmaktad›r. Ö¤renci ile ö¤retmen aras›ndaki sa¤l›kl› iletiflimin mi, ö¤rencinin derse ka-
t›l›m iste¤inin mi, ö¤retim kurumunun mu daha sorumlu oldu¤u sorusuna cevap aranmaktad›r. Çal›flman›n ç›kt›-
lar› kurumun sorumlulu¤unun daha büyük oldu¤unu göstermekle birlikte, yazar ö¤rencilerin ba¤›ms›zl›¤›n›n ve
sorumluluk duygusunun sosyal bir ortam yarat›larak desteklenmesi gerekti¤ine dikkat çekmektedir.

H1: Ö¤rencilerin üniversitenin ö¤renci odakl›l›¤› ile ilgili alg›lar› akademik baflar›lar›n› etkilemektedir.
Goleman (2007: 29) bireyin hayattaki baflar›s›nda IQ’nun etkisinin sadece %4 ile %25 aras›nda oldu¤unu be-

lirtmifltir. Yine Goleman (2007: 30) üstün performans için as›l gerekenin, duygusal zeka becerileri oldu¤unu ileri
sürmüfltür. 

Wraight (2007) üniversite ö¤rencilerin duygusal zekalar›n›n akademik baflar›lar› ve yaflam tatminleri üzerinde-
ki etkisini araflt›rm›flt›r. Araflt›rma sonucunda akademik baflar›da bireysel farkl›l›klar›n büyük ölçüde etkili oldu¤u
görülmüfltür. Ayr›ca duygusal zekan›n akademik baflar› üzerinde önemli ölçüde etkisinin oldu¤u da ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. 

Stewart, Chisholm ve Allen (2010) birinci s›n›f mühendislik ö¤rencileri üzerinde yürüttükleri çal›flmalar›nda
duygusal zekan›n teknik olmayan bir donan›m olmas›na ra¤men mühendis adaylar›n›n sadece akademik baflar›la-
r›nda de¤il, kariyer ilerlemelerinde de baflar›y› etkileyen önemli bir de¤iflken oldu¤una dikkat çekmektedirler. Bu
bilgiler ›fl›¤›nda afla¤›daki hipotez kurulmufltur.

H2: Ö¤rencilerin duygusal zekalar› akademik baflar›lar›n› etkilemektedir.
Dost (2007) üniversite ö¤rencilerinin yaflam tatminini etkileyen de¤iflkenleri konu alan çal›flmas›nda ö¤renci-

lerin alg›lanan akademik baflar› düzeylerinin yaflam tatminlerini ne ölçüde etkiledi¤ini de incelemifl ve alg›lanan
akademik baflar› düzeyi yüksek olan ö¤rencilerin yaflam tatminlerinin düflük olan ö¤rencilere oranla daha yüksek
oldu¤unu tespit etmifltir. 

Chow (2005) üniversite ö¤rencilerinin yaflam tatminini etkileyen de¤iflkenleri belirlemek amac›yla yapt›¤› çok
de¤iflkenli çal›flmas›nda akademik baflar› ortalamas› ve akademik tecrübelerinden memnuniyet düzeyi yüksek olan
ö¤rencilerin yaflamdan daha fazla doyum ald›¤›n› tespit etmifltir.

Dwyer (2008) üniversite ö¤rencilerinin akademik baflar›lar› ile yaflam tatminleri aras›ndaki iliflkiyi inceledi¤i
çal›flmas›nda di¤er çal›flmalardan farkl› bir sonuç elde etmifltir. Araflt›rma sonuçlar› beklenilenin aksine akademik
baflar› ile yaflam tatmini aras›nda anlaml› iliflkinin olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r.
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H3: Ö¤rencilerin akademik baflar›lar› yaflam tatminlerini etkilemektedir.
Extremera ve Fernandez-Berrocal (2005) ‹spanya’da üniversite ö¤rencilerinin duygusal zekalar› ile yaflam tat-

minleri aras›ndaki iliflkiyi incelemifl ve duygusal zekas› yüksek olan ö¤rencilerin yaflam tatmini düzeylerinin de
yüksek oldu¤unu tespit etmifllerdir. 

Palomera ve Brackett (2006) ö¤rencilerin duygusal zeka düzeyleri ile yaflam tatminleri aras›ndaki iliflkiyi ince-
lemifllerdir. Araflt›rma sonucunda ö¤rencilerin duygusal zeka düzeylerinin yüksekli¤i ile yaflamdan al›nan tatminin
düzeyi aras›nda pozitif iliflki tespit edilmifltir.

Yerli literatürde de ö¤rencilerin duygusal zeka düzeyleri ile yaflam tatminlerini iliflkilendiren çal›flmalara rast-
lamak mümkündür. Deniz ve Y›lmaz (2004), üniversite ö¤rencilerinin duygusal zeka yetenekleri ile yaflam tatmin-
leri aras›ndaki iliflkiyi incelemifllerdir. Ayr›ca bu iliflkinin cinsiyet ve s›n›f de¤iflkenlerine göre anlaml› düzeyde fark-
l›lafl›p farkl›laflmad›¤›n› araflt›rm›fllard›r. Araflt›rma sonucuna göre üniversite ö¤rencilerinin yaflam tatminlerini ile
duygusal zeka alt boyutlar› ve toplam duygusal zeka düzeyleri aras›nda anlaml› düzeyde pozitif yönlü iliflki bulun-
maktad›r. Üniversite ö¤rencilerinin cinsiyet ve s›n›f de¤iflkenlerine göre, duygusal zeka alt boyutlar› ve toplam
duygusal zeka puanlar› anlaml› düzeyde farkl›laflmazken; ö¤rencilerin cinsiyet ve s›n›f de¤iflkenlerine göre, yaflam
doyum puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir farkl›laflma oldu¤u görülmüfltür.

‹kiz ve Görmez (2010), orta ö¤retim kurumlar›ndaki ö¤rencilerin duygusal zeka düzeyleri ile yaflam tatminle-
rinin iliflkisini incelemifllerdir. Araflt›rma sonuçlar› bu iki de¤iflken aras›nda pozitif yönlü iliflkinin oldu¤unu gös-
termifltir. Literatürden al›nan bu temele dayanarak bu çal›flmada afla¤›daki hipotez kurulmufltur.

H4: Ö¤rencilerin duygusal zekalar› yaflam tatminlerini etkilemektedir. 
Bu hipotezler ›fl›¤›nda gelifltirilen araflt›rman›n tahmin modeli afla¤›daki gibidir (fiekil 1).

Araflt›rman›n Yöntemi
Afla¤›da araflt›rman›n amac›, evreni, araflt›rmada kullan›lan örneklem ve veri toplama araçlar› ile ilgili bilgiler

yer almaktad›r. 

Araflt›rman›n Amac›
Bu çal›flman›n amac› üniversite ö¤rencilerinin akademik baflar›lar›nda d›flsal bir faktör olan üniversitenin ö¤-

renci odakl›l›¤› ile ilgili alg›lar› ve içsel bir faktör olan duygusal zekalar›n›n etkisini tespit etmek, ayn› zamanda
akademik baflar›n›n yaflam tatmini ile olan iliflkisini belirlemektir.

Araflt›rman›n Evreni ve Örneklemi
Araflt›rman›n evrenini Tokat Gaziosmanpafla Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi son s›n›f ö¤ren-

cileri oluflturmaktad›r. Araflt›rmada ‹‹BF’nde yer alan iflletme, iktisat, kamu yönetimi ve maliye bölümü son s›n›f
ö¤rencilerinin tam say›m› hedeflenmifltir. Ancak maliye bölümünün bu y›l dördüncü s›n›f›n›n olmamas› ve di¤er
bölümlerin son s›n›f ö¤rencilerinden sadece derse devam edenlere ulafl›labilmesi nedeniyle, toplam 216 ö¤renci
araflt›rmaya kat›lm›flt›r. 51 ankette ö¤rencilerin akademik baflar› ortalamalar›n› belirtmekten kaç›nmalar›ndan do-
lay›, analizler 166 anket üzerinden yap›lm›flt›r.
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Yaflam tatminiDuygusal zeka

H3

H1

H2

H4

fiekil 1: Araflt›rman›n tahmin modeli.



Veri Toplama Araçlar›

Araflt›rmada Brown ve arkadafllar›n›n (2002) gelifltirdi¤i 12 ifadeli müflteri odakl›l›k ölçe¤inin üniversite ö¤ren-
cilerine uyarlanm›fl hali, Schutte ve arkadafllar› (1998) taraf›ndan gelifltirilmifl olan 33 ifadeli duygusal zeka ölçe¤i-
nin Chan (2006) taraf›ndan k›salt›lm›fl olan 12 ifadeli versiyonu ile Diener ve arkadafllar› (1985) taraf›ndan gelifl-
tirilmifl olan 5 ifadeli yaflam tatmini ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Ayr›ca ö¤rencilerin akademik baflar› durumlar›, trans-
kriptlerinden bak›larak araflt›rmaya dahil edilmifltir.

Araflt›rman›n Bulgular›
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %67’si kad›n, %33’ü erkektir. Bu ö¤rencilerin bölümlere göre da¤›l›mlar›na

bak›ld›¤›nda %42’sinin iflletme, %17’sinin iktisat ve %41’inin kamu yönetimi bölümü ö¤rencisi oldu¤u görülmek-
tedir. 

Model ç›kt›lar› verilerin araflt›rman›n tahmin modeli ile mükemmel uyum gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.
Modele iliflkin iyilik uyum de¤erleri afla¤›daki Tablo 1'de gösterildi¤i gibidir.

Modelin iyilik uyum de¤erleri mükemmel uyuma iflaret etmekle birlikte t de¤erleri dikkate al›nd›¤›nda duygu-
sal zeka ile yaflam tatmini aras›ndaki iliflkinin (β=0.48) ve ö¤renci odakl›l›k alg›s› ile akademik baflar› aras›ndaki ilifl-
kinin (β=0.27) istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u gözlenmektedir. Duygusal zeka ile akademik baflar›, akademik ba-
flar› ile yaflam tatmini aras›ndaki iliflki ise istatistiksel aç›dan anlams›zd›r. Bu anlams›z iliflkiler literatürdeki çal›fl-
malar ile çeliflmektedir. Bu sonuçlar ›fl›¤›nda H1 ve H4 hipotezleri kabul edilmifl, H2 ve H3 hipotezleri ise redde-
dilmifltir. 

Sonuçlar yüksekö¤retimde ö¤rencilerin akademik baflar›lar›n›n içsel bir faktör olan duygusal zeka düzeylerin-
den ba¤›ms›z oldu¤unu buna ra¤men d›flsal bir faktör olan ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renci odakl›l›klar›na iliflkin al-
g›lar›ndan etkilendi¤ini göstermektedir. Bu sonuç yüksekö¤retimin etkinli¤i aç›s›ndan arzu edilen bir sonuçtur. Bu
anlaml› iliflki ö¤rencilerin akademik baflar›lar›n›n art›r›lmas›n›n büyük ölçüde ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renci
odakl› iletiflim ve e¤itim yaklafl›m›na sahip olmalar›na ba¤l› oldu¤u fleklinde yorumlanabilir. 

Duygusal zeka ile akademik baflar› aras›nda öngörülenin aksine anlaml› bir iliflki yoktur. Bu sonuç akademik
baflar›n›n büyük ölçüde duygular›n yönetiminden ba¤›ms›z oldu¤u, daha çok biliflsel kapasitenin bir sonucu olabi-
lece¤i fleklinde yorumlanabilir. Bunun yan› s›ra duygusal zeka düzeyinin yüksek olmas›n›n yaflam tatminini olum-
lu etkiledi¤i tespit edilmifltir. Akademik baflar› düzeyi ise yaflam tatminini etkilememektedir. Duygusal zeka düze-
yi yüksek olan ö¤renciler duygular›n› iyi yönetmekte, do¤ru tan›mlayabilmekte ve bu sayede ruh sa¤l›klar›n› ko-
ruyabilmekte, zorluklara direnç gösterebilmektedirler. Bireyin zorluklarla mücadele yetene¤i de yaflamdan ald›¤›
doyumu yükselten bir faktördür. Ö¤renciler akademik baflar›ya ulaflmay› yaflam tatmini ile iliflkilendirmemektedir-
ler. Bu sonucun yaflam döngüsünde bulunduklar› basamak ile aç›klanabilece¤i düflünülmektedir. Yaflam döngüsün-
deki konumlar› itibariyle yaflamdan beklentilerinin akademik baflar›yla s›n›rl› tutulamayaca¤› dolay›s›yla da yaflam
tatminini aç›klamada akademik baflar› elde etmelerinin yetersiz kalaca¤› söylenebilir. Akademik baflar› yüksekö¤re-
timde üstlendikleri rol aç›s›ndan bir tatmin sa¤layabilmekte iken toplamda yaflam tatminini etkileyen bir de¤iflken
oldu¤u söylenememektedir. 

E. Boyraz, S. Polatc›
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Tablo 1: Modele iliflkin iyilik uyum de¤erleri.

Uyum Ölçüleri Ölçüm Modeli ‹yi Uyum
(Y›lmaz, 2005: 267)

Ki-kare/SD 0 Kikare/sd< 2

GFI (‹yilik Uyum ‹ndeksi) 1.00 0.95≤GFI≤1

AGFI (Düzeltilmifl ‹yilik Uyum ‹ndeksi) 1.00 0.90≤AGFI≤1

NFI (Normallefltirilmifl Uyum ‹ndeksi) 1.00 0.95≤NFI≤1

CFI (Karfl›laflt›rmal› Uyum ‹ndeksi) 1.00 0.97≤CFI≤1

RMSEA (Yaklafl›k Hatalar›n Ortalama Karekökü) 0.000 0<RMSEA<0.05



Sonuç ve Öneriler 
Yüksekö¤retim kurumlar›n›n amaçlar›ndan biri bireylere meslek edinmelerinde ve kariyer basamaklar›nda iler-

lemelerinde gerekli olan akademik donan›m› kazand›rmakt›r. Bu nedenle ö¤retimin varmak istedi¤i noktalardan
biri de ö¤rencileri akademik baflar› elde etmeye motive etmek ve ulaflt›rmakt›r. Bu amaca ulaflabilmek için gerek-
li flartlardan biri de ö¤retimin ö¤renci odakl› hizmet anlay›fl› ile yerine getirilmesidir. Modern pazarlama anlay›fl›
ile uyumlu olarak bir hizmet pazarlamas› flekli olan e¤itim-ö¤retimin pazarlanmas›nda da ç›k›fl noktas› müflterinin
yani ö¤rencinin istek ve ihtiyaçlar›d›r. Ö¤rencilerin ihtiyaç ve isteklerinin görmezden gelindi¤i bir ö¤retim siste-
minde tatmin sa¤lamak ve akademik baflar›ya ulaflmak güçtür. Bu kilit istek ve ihtiyaçlar›n tespiti ancak ö¤renci ile
üniversite ve fakülte yönetimleri ve ö¤retim elemanlar› aras›ndaki sa¤l›kl› ve etkin iletiflim ile mümkündür. Ö¤-
renci odakl› e¤itim ve ö¤retim anlay›fl›n› benimseyen ö¤retim elemanlar›, ö¤rencilerin ne istedi¤ini daha kolay tes-
pit edebilmekte, beklentilerine daha h›zl› cevap verebilmekte, baflar›ya daha kolay motive edebilmekte ve daha sa¤-
l›kl› iliflkiler kurabilmektedir. Bu sa¤l›kl› iletiflim ortam› ö¤rencilerin baflar› düzeylerini de art›rmaktad›r.

Yap›lan çal›flmalar yüksekö¤retimde akademik baflar›n›n hem ö¤rencinin kendisinden kaynaklanan içsel faktör-
lerden hem de çevresel faktörlerden etkilendi¤ini göstermektedir. Ö¤rencinin demografik özelliklerinin yan› s›ra
psikografik özellikleri de akademik baflar›lar›n› etkileyen içsel faktörlerdendir. Bu ba¤lamda araflt›rma kapsam›n-
da ö¤rencilerin duygular›n› yönetebilme, anlamland›rabilme yeteneklerini ifade eden duygusal zekalar›n›n akade-
mik baflar›lar›n›n belirleyicilerinden olabilece¤i öngörülmüfltür. 

Ö¤rencilerin akademik baflar›lar›n› etkileyen d›flsal faktörler ise ö¤retim atmosferi, teknik ve akademik dona-
n›m, yönetimle ö¤renci aras›ndaki iletiflimin flekli ve düzeyi, ö¤retim elemanlar›n›n ö¤retim yöntemleri, kiflilikle-
ri, ö¤renciye yaklafl›mlar› gibi faktörlerdir. Bu faktörlerden özellikle ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renci odakl›l›k dü-
zeylerinin akademik baflar›n›n önemli güdüleyicilerinden oldu¤u öngörülmüfltür. Artan baflar› düzeyinin ö¤renci-
lerin yaflamdan ald›klar› doyumu da etkileyece¤i düflünülmüfl ve bu öngörüler hipotize edilmifltir. 

Gaziosmanpafla Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde ö¤renim gören son s›n›f ö¤rencileri üze-
rinde yap›lan araflt›rman›n sonuçlar› ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renci odakl›l›k düzeylerinin ö¤rencilerin akademik
baflar›lar›n› etkiledi¤ini, duygusal zekan›n ise yaflam tatmini düzeyini etkiledi¤ini göstermektedir. Ancak duygusal
zeka ile akademik baflar›, akademik baflar› ile yaflam tatmini aras›ndaki öngörülen iliflkinin istatistiksel aç›dan an-
lams›z oldu¤u tespit edilmifltir. 

Ö¤retim elemanlar›n›n ö¤renci odakl› olmas› ö¤rencilerin akademik baflar›lar›n› olumlu etkilemektedir. Bu te-
oride de desteklenen bir sonuçtur. Bloom taraf›ndan gelifltirilen tam ö¤renme kuram›na göre gerekli ö¤renme or-
tam› ve koflullar› sa¤lan›rsa dünyada herhangi bir kiflinin ö¤renememesi gibi bir durum söz konusu olamaz (Yük-
sel, 2010: 2). Sa¤l›kl› bir ö¤retim ortam›n›n ve ö¤renciyle etkin iletiflimin sa¤land›¤› durumda ö¤rencinin kendi-
sinden kaynaklanan ve ö¤renmeye engel olan kiflisel özelliklerinin etkisini en aza indirgemek mümkün olmakta-
d›r. Bu nedenle ö¤retim eleman›na düflen görev ö¤rencinin içsel özelliklerinin olumsuz etkilerini ortadan kald›ra-
cak, olumlu etkilerini ise güçlendirecek sa¤l›kl› bir iletiflim ortam› kurmak; bu sayede ö¤rencileri akademik bafla-
r›ya ve dolayl› olarak yaflam doyumuna ulaflt›rmakt›r. Ö¤retim eleman›n›n ö¤renci odakl› bir yaklafl›m içerisinde
olmas› bu içsel özellikleri dengeleme fonksiyonunun yan› s›ra, eksikliklerinin tespitini sa¤layarak, akademik bafla-
r›n›n önündeki d›fl çevreden kaynaklanan engelleri ortadan kald›rma fonksiyonunu da yerine getirecektir. Ö¤ren-
ci odakl› e¤itim anlay›fl› ö¤renci seçme sürecinde kontrol mümkün olamasa da ö¤retim sürecinde kontrolün ö¤re-
tim eleman› taraf›ndan gerçeklefltirilmesini sa¤lamaktad›r. Akademik baflar› düzeyi düflük ö¤renciler ö¤retim ele-
manlar› taraf›ndan baflarmaya yüreklendirilebilecektir. Nitekim tam ö¤renme kuram›na göre ö¤renemeyen ö¤ren-
ci yoktur, ancak baflar›ya motive edilemeyen ö¤renci vard›r.

Araflt›rma kapsam›nda ö¤rencilerin duygusal zekalar›n›n akademik baflar›lar›n› etkilemedi¤i tespit edilmifltir.
Bu sonucun iki kayna¤›n›n olabilece¤i düflünülmektedir. Birincisi üniversitede uygulanan not sisteminin özelli¤i,
ikincisi ise akademik baflar›n›n duygusal kapasiteden ziyade biliflsel kapasite ile iliflkilendirilmesidir. Uygulanan not
sisteminde geçme notu 60 olarak belirlenmifltir ve ö¤rencinin baflar›s›z oldu¤u dersler ilgili ö¤retim döneminde
de¤il, dersi baflar›yla geçti¤i dönemde ortalamaya dahil edilmektedir. Bu durum ö¤rencilerin baflar› notlar›n›n çok
de¤iflkenlik göstermemesi ile sonuçlanmaktad›r. Bir di¤er sebep ise akademik baflar›n›n biliflsel kapasite ile iliflki-
lendirilmesidir. Ö¤retimin amac› birey davran›fllar›nda kal›c› de¤ifliklik yaratmak iken bu de¤ifliklik biliflsel, duyufl-
sal ve devinimsel alanda olabilmektedir. Ancak ö¤retim sistemimiz dikkate al›nd›¤›nda hem ö¤retim ç›kt›lar›n›n
hem de ölçme de¤erlendirme yaklafl›mlar›n›n biliflsel ilerleme üzerine odakland›¤› gözlenmektedir. Öngörülen
iliflkinin istatistiksel aç›dan anlams›z olmas›n›n bu iki sebebe ba¤l› oldu¤u düflünülmektedir. 
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Literatürdeki araflt›rmalar›n aksine akademik performans yaflam tatmini düzeyini etkilememektedir. Bu sonu-
cun büyük ölçüde ö¤rencilerin yaflam döngüsünde içinde bulunduklar› basamaktan kaynakland›¤› düflünülmekte-
dir. Ö¤rencilerin yaflam döngüsü basamaklar› ve yafllar› dikkate al›nd›¤›nda yaflamdan akademik baflar›dan daha
büyük beklentilerinin oldu¤u ve yaflam tatminlerinin bu beklentilerinin karfl›lanmas› ile ilgili oldu¤u söylenebilir.
Bu nedenle ö¤renciler akademik baflar› düzeyinin yüksek olmas›n› yaflamdan doyum elde etmek için yeterli gör-
memektedirler. 

Ö¤rencilerin duygular›n›n fark›na varma, onlar› kontrol etme, yönetebilme ve hedefe ulaflmada kullanabilme
yeteneklerini ifade eden duygusal zeka düzeyleri ise yaflam tatminlerini olumlu etkilemektedir. Duygusal zeka dü-
zeyi yüksekö¤renciler yaflamdan daha çok doyum elde etmektedirler. Literatürdeki çal›flmalar da duygusal zeka dü-
zeyinin yüksek olmas›n›n ruhsal sa¤l›¤› korudu¤una, yaflam memnuniyetini art›rd›¤›na iflaret etmektedir. Bu ba¤-
lamda araflt›rma sonuçlar› literatürdeki çal›flmalar›n sonuçlar› ile örtüflmektedir. 

Araflt›rma tek bir fakültenin son s›n›f ö¤rencileri üzerinde yap›lm›flt›r. Farkl› ders geçme sistemlerinin uygu-
land›¤› farkl› üniversitelerde farkl› sonuçlar elde edilebilece¤i düflünülmektedir. Araflt›rman›n tahmin modeline
iliflkin iyilik uyum de¤erleri arzu edilen düzeyde olmas›na ra¤men anlams›z iliflkiler dikkate al›nd›¤›nda akademik
baflar›y› yordad›¤› öngörülen de¤iflkenlerin akademik baflar› düzeyini aç›klamada yetersiz kald›¤› dikkat çekmekte-
dir. Özellikle akademik baflar›y› etkiledi¤i literatürde desteklenen farkl› içsel faktörlerle kurulan modellerin daha
tatmin edici sonuçlar verebilece¤i düflünülmektedir. 
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Özet

Bu çal›flmada, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 5467 say›l› Yasa ile kurulmufl
olan 15 yeni üniversite araflt›rma kapsam›na al›nm›flt›r. Bu üniversiteler flunlard›r: Ad›yaman Üniversitesi, Ahi Ev-
ran Üniversitesi (K›rflehir), Aksaray Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Bozok Üniversitesi (Yozgat), Düzce Üni-
versitesi, Erzincan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi (Çorum), Kastamonu Üniversitesi, Na-
m›k Kemal Üniversitesi (Tekirda¤), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur), Ordu Üniversitesi, Rize Üniversi-
tesi, Uflak Üniversitesi. Bu yeni üniversiteler; dinamik, iflbirli¤ine aç›k ve toplumun her kesimiyle iletiflim içinde
olmaya önem veren yap›lar›yla k›sa sürede yüksekö¤retim dünyas›na ve bulunduklar› yörelere büyük katk›lar sa¤-
lam›fllard›r. Araflt›rman›n amac›; kurulufllar›n›n üzerinden veri toplamaya ve de¤erlendirmeye yetecek kadar bir sü-
re geçmifl olan bu 15 yeni üniversitenin akademik, ekonomik ve sosyo-kültürel katk›lar›n› bilimsel bak›fl aç›s›yla
analiz etmektir. Bu çal›flma kapsam›nda haz›rlanan anket formunda; Akademik De¤erlendirme ve Kalite Gelifltir-
me raporlar›nda yer alan baz› temel kriterler yan›nda, üniversitelerin bulunduklar› yörelere katk›lar›n› ortaya ko-
yabilecek di¤er göstergeler ve nitel de¤erlendirmeye olanak tan›yan aç›k uçlu sorular da bulunmaktad›r. Bulgular
ve sonuçlar, 15 yeni üniversitenin akademik, ekonomik ve sosyo-kültürel katk›lar›n› ortaya koymakta, her bir üni-
versitenin kurumsal geliflme aç›s›ndan gerçeklefltirebilece¤i faaliyetlere ›fl›k tutmakta ve kamu, özel sektör ve sivil
toplum kurulufllar›yla iletiflim ve iflbirli¤ini art›rmay› hedefleyen tüm akademik birimler için örnekler sunmakta-
d›r.

Anahtar kelimeler: Topluma katk›, akademik katk›, ekonomik katk›, sosyo-kültürel katk›, iflbirli¤i.

Girifl
Küreselleflmenin artan etkileri sonucunda, üniversiteler kendilerini bir yenilenme ve rekabet ortam›nda bul-

mufltur. Evrensel de¤erler ile birlikte bölgesel de¤erlerin de ön plana ç›kt›¤› günümüzde, üniversiteler için bulun-
duklar› bölge ve flehir ile etkileflim önem kazanm›flt›r. Günümüzde üniversitelerin karfl› karfl›ya oldu¤u konulardan
birisi de, çevreleriyle iflbirli¤i yapabilmek ve ortakl›k potansiyellerini de¤erlendirmektir. Dolay›s›yla, hem devlet
hem vak›f üniversitelerinin öncelikleri aras›na, bilimsel ve profesyonel iflbirlikleri kurmak da eklenmifltir (Taflc› D.
ve ark., 2008, p.21).

Üniversiteler, bulunduklar› flehir için; insan kaynaklar›, bilgi, e¤itim, ifl ve sosyal hizmetler alanlar›nda önem-
li kurumlard›r. Üniversitelerin ifllevleri ve etkileri ekonomik ve sosyokültürel boyutlarda ele al›nabilir. Ancak eko-
nomik ifllev ve etkiler ile sosyokültürel ifllev ve etkileri birbirlerinden ba¤›ms›z olarak ele almak mümkün de¤ildir.
Çünkü sadece ekonomik olarak de¤erlendirilebilecek bir boyutun sosyokültürel etkileri olabilece¤i gibi, sosyokül-
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türel olarak de¤erlendirilebilecek bir boyutun da uzun dönemde ekonomik etkiler yaratmas› do¤ald›r. Üniversite-
lerin bulunduklar› bölgeye olan etkilerini araflt›ran çal›flmalar incelendi¤inde bu boyutlar›n ve etkilerinin birbirle-
rinden kesin olarak ayr›lamad›klar› görülmektedir (Taflc› D. ve ark., 2008, p.22)

Günümüzde toplumun ihtiyaç ve gereksinimlerini öngörerek bilgi ve teknolojiyi üreten ve toplumun kullan›-
m›na sunan üniversitelerin, bulundu¤u yöreden bafllayarak uluslar aras› boyutta ve farkl› yönlerde katk›lar› olmak-
tad›r. Özellikle son y›llarda kurulan üniversiteler de sadece bulunduklar› flehirle de¤il, bölge s›n›rlar›n› aflarak ül-
ke düzeyinde ekonomik, sosyal ve kültürel kaynak yaratmak aç›s›ndan önemli bir rol üstlenmifltir. fiehrin üniver-
siteyi alg›lay›fl›, üniversitenin bulunduklar› flehirle iflbirliklerini flehrin beklentileri do¤rultusunda ve bilimsellikten
uzaklaflmadan kesiflme noktas›nda gelifltirilmesi üniversitelerin bulunduklar› yöreye katk›s›n› etkileyen önemli et-
kenler aras›nd›r. Bu etkileflimin sonucu olan ekonomik, sosyo-kültürel, toplumsal, ekolojik katk›lar›n sa¤lanmas›
önemlidir. 

Geleneksel üniversitelerin görev ve sorumluluklar›n›n geniflletilmesi ile 21. yy. üniversitelerinin bölgesel ve
ulusal kalk›nmaya üstlendi¤i sorumluluklar sekiz madde halinde tan›mlanm›flt›r (Akt: Drucker ve Goldstein, 2007):

1. Gerekli insan sermayesi yaratmak: ‹nsan sermayesinin yarat›lmas› ve gelifltirilmesi ülke kalk›nmas›n› sa¤la-
maya yönelik ifl gücünün, araflt›rmac› ve akademik personelin yetifltirilmesi; entelektüel ve teknik becerile-
rin yarat›lmas› ve gelifltirilmesi olarak tan›mlanabilir. Günümüzde insan sermayesinin yarat›lmas›nda yarar-
lan›lan araçlar, geleneksel örgün e¤itim–ö¤retim programlar›n›n yan› s›ra, uzaktan e¤itim, aç›kö¤retim
programlar› ve yaflamboyu ö¤retim programlar› olarak s›ralanabilir.

2. Bilgi yaratmak: Bilginin yarat›lmas›n› sa¤layan en temel kaynak üniversitelerde gerçeklefltirilen proje ve
araflt›rmalard›r. Bu proje ve araflt›rmalar sonucunda ortaya ç›kan yay›nlar ve düzenlenen bilimsel etkinlikler
bilginin paylafl›lmas›nda büyük önem tafl›maktad›rlar.

3. ‹novasyon yaratmak: Üniversitelerde yap›lan araflt›rmalar sonucunda elde edilen yeni ürün ve süreçlerin ti-
carilefltirilmesi anlam›na gelen inovasyon, ulusal ve uluslararas› düzeyde rekabet gücünün art›r›lmas›nda
önemli bir etkendir.

4. Teknoloji ve know-how transferi: Üniversitelerde yap›lan proje ve araflt›rmalar sonucunda önceden elde edil-
mifl bilgi, deneyimler ve teknolojinin belirli bir problemin çözümünde veya mevcut bir ürünün ve/veya sü-
recin gelifltirilmesinde kullan›lmas› olarak tan›mlanabilecek teknoloji ve know-how transferi, iflletmelerin
verimliliklerini ve rekabet güçlerini art›rmaktad›r.

5. Bölgesel liderlik: Bölgesel liderlik, üniversitenin ve personelinin bölgesel kurullarda, komitelerde yer alarak
bölgeye do¤rudan hizmet etmesi, teknik ve bilimsel kaynak ve destek sa¤lamas›, çeflitli durumlarda bilirkifli
olarak görev yapmas› anlam›na gelmektedir.

6. Sermaye yat›r›m›: Üniversiteler inflaatlara, laboratuarlara, araflt›rma parklar›na ve di¤er altyap› unsurlar›na fi-
ziki sermaye yat›r›mlar› yapmaktad›rlar. Üniversiteler, bu yat›r›mlar› nedeniyle önemli bölgesel aktörlerdir.

7. Bilgi altyap›s› yaratmak: Bilgi altyap›s›, kurumlar›n yenilik yaratmalar› ve bunlar› uygulamalar› için gerekli
olan, önceden kazan›lm›fl bilgi, donan›m ve deneyimlerin belirli bir sistematik içerisinde kullan›c›lara sunul-
mas›d›r. Kurumlar ve bireyler aras›nda oluflturulan bilgi a¤lar›, bilgi altyap›s›n›n bir di¤er önemli unsuru-
dur. Bilgi altyap›s›n›n oluflturulmas›nda ve paylafl›lmas›nda üniversiteler önemli görevler üstlenmektedirler.

8. Bölgesel ortam› etkilemek: Bölgesel ortam› etkileme ifllevi, üniversitelerin çevrelerinde entelektüel, sosyal,
kültürel ve sportif etkiler yaratmalar› ve yüksek e¤itimli, yarat›c› insanlar› çekecek bir çevre oluflturmalar›
olarak de¤erlendirilebilir. 

Goldstein, Maier ve Luger (1995)’a göre bu sekiz madde bir bütün olarak uyguland›¤› takdirde üniversitelerin
sorumluluk ve görevlerini etkin bir flekilde gerçeklefltirmesi mümkün olacakt›r. Giriflimci üniversiteler bu ifllevle-
ri yerine getirecek biçimde amaçlar›n› söyle biçimlendirebilirler (Akt: Odabafl›, 2006, p.10):

• E¤itim ve ö¤retim sonucunda üniversite mezunlar›n› sadece ifl arayan de¤il, bunun da ötesinde birer ifl
yarat›c›s›na dönüfltürebilmek,

• Yeni flirketlerin geliflme dönemlerinde ortaya ç›kan zorluklarla nas›l bafla ç›k›laca¤› konusunda, Giriflim-
cilik Yönetimi”ni disiplinler aras› araflt›rma konusu haline getirebilmek,

• Araflt›rmalar›n sadece akademik yay›nlara yönelik olarak kalmay›p, ayn› zamanda toplum ve ekonomide-
ki yeniliklerin kayna¤›n› ve yeni flirketler için ifl fikirleri gelifltirmede bafllang›ç noktas›n› oluflturmas›n›
sa¤layabilmek.
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Yüksekö¤retim kurumlar›n›n di¤er bir ekonomik ifllevi, ö¤rencilerine birçok alanda beceriler kazand›rarak, bu
becerilere göre farkl› ifl alanlar›na yönlendirmektir. Bu yönlendirmenin co¤rafi etkilete dayal› bir yönü de vard›r.
Üniversiteler farkl› flehirlerden, farkl› ülkelerden gelen ö¤rencilere hizmet sunmaktad›r. Ö¤renciler, yaflad›klar›
flehirde geçirdikleri y›llar süresince, yeni iliflkiler ve aidiyetler gelifltirmekte ve yaflam tarzlar›n› de¤ifltirebilmekte-
dirler. Ö¤renciler, gelifltirdikleri bu iliflkiler ve aidiyetler sonucunda mezuniyetlerinden sonra, e¤itim ald›klar› fle-
hirde yaflamlar›n› sürdürmeyi tercih edebilir. Bu tercih derecesi, lisansüstü e¤itim alan ö¤renciler için lisans düze-
yindeki ö¤rencilere oranla daha yüksektir (Huffman ve Quigley, 2002).

Di¤er taraftan yüksekö¤retimin özellikle içinde bulunulan yönetin sosyal ve toplumsal geliflimi üzerinde de
önemli etkileri bulunmaktad›r. Özellikle ö¤renci say›lar›, meslek edindirmeye dayal› program say›lar›, sosyal içe-
rikli konferans ve seminerler, spor olanaklar›, kültürel faaliyetler özellikle bölgenin ekonomik ve sosyal olarak des-
teklenmesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r (Glasson, 2003, p. 7).

Üniversitelerin Akademik, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Katk›lar›
1990’lar›n bafllar›nda bafllayan uluslararas› iflbirli¤i, üniversiteler için sadece bir gelir kayna¤› de¤il, ayn› za-

manda yeni aktiviteler ve akademik programlar›n gelifltirilmesinde temel araç olmufltur. Üniversite mezunlar› ka-
dar, ö¤retim elemanlar›, araflt›rmac› ve yöneticiler uluslararas› iflbirli¤i, bilim ve e¤itim kültürünün yay›lmas›nda
etkilidir. Bu nedenle üniversiteler, bölgenin uluslararas› iflbirli¤i ve d›fla aç›lmas›nda önemli görevler üstlenebil-
mektedir (Kniazev, 2004, p.158).

Üniversitelerin üstlendikleri di¤er bir rol de istihdam yaratmalar›d›r. Üniversitelerin ihtiyaç ve gereksinimle-
rini sa¤lad›¤› birincil kaynak bulunduklar› yöre oldu¤undan, yöreye de gerek istihdam olana¤› sa¤lamakta gerek-
se yöre taraf›ndan yeni bir pazar konumunu almaktad›r. 

Üniversiteler geleneksel olarak yüksekö¤retim ve temel araflt›rma merkezi olarak görür. Oysa günümüzde üni-
versiteler bunun ötesine geçmeyi baflarm›flt›r. Üniversiteler; topluma, ekonomiye, toplumun refah düzeyi ve ya-
flam kalitesine ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan oldukça genifl çerçevede katk›da bulunur. Üniversitelerin faali-
yetleri, günlük yaflam›n her yönüne girmektedir (Çetin, 2007 p.3).

Harcama – istihdam temelli ekonomik etkiler, üniversite, üniversite çal›flanlar›, ö¤renciler ve ziyaretçiler tara-
f›ndan yap›lan do¤rudan mal ve hizmet harcamalar› ve bu harcamalar›n oluflturdu¤u çarpan etkisi ile do¤rudan is-
tihdam ve buna ba¤l› olarak yine çarpan etkisi sonucunda oluflan dolayl› istihdam etkisi olarak s›ralanabilir. Bilgi
temelli ekonomik etkiler ise, daha çok, uzun döneme yay›lmakta ve de¤erlendirilmesi; harcama-istihdam temelli
ekonomik etkilerin de¤erlendirilmesine göre daha sübjektif olabilmektedir (Keane ve Allison, 1999).

Özellikle yenilik süreçlerinde ekonomik baflar›da yüksekö¤retimin potansiyel katk›s› ve daha genifl toplumlara
bilgi transferi, ekonomik geliflme ve büyüme için hayati derecede önemli olarak kabul edilmektedir. Ulusal ve böl-
gesel ekonomilerini desteklemek için krizlerden en az hasarla atlatan ülkelerin üniversitelerine bak›ld›¤›nda yeni
fikirlerin ve ürünlerin geliflme sürecinde toplumun e¤itim düzeyini yeniliklerin topluma adapte edildi¤i görülmek-
tedir (Mcninoll D, 2009, p.7).

Üniversitelerin bölgesel kalk›nma sürecinde anahtar bir rol oynamakta ve temel fonksiyonlar› flu flekilde s›ra-
lanmaktad›r: 

• Bölgesel bilgi ekonomisi ve toplumunun destekleyicisidir.
• Ekonomik istikrar›n önemli bir unsurudur.
• Bölgenin sosyal yaflam›n›n temel gücüdür.
• Kültürel kaynaklar›n temelini oluflturur ve güçlendirir.
• Bölgenin uluslararas› iflbirli¤i ve d›fla aç›lmas›nda etkilidir.
• Yenilikçi aktiviteler ve giriflimcili¤in temel kayna¤›d›r. Ayr›ca üniversiteler, “akademik giriflimcilik” yo-

luyla bölgesel ekonomide oldukça aktif bir rol üstlenebilir (Çetin, 2007 p.3).
De¤iflime yönelik ihtiyaç, toplumsal çevreyle ba¤lant›l› bir bak›flla, araçlarla ve tekniklerle iliflkili hale gelmek-

tedir. Üniversiteler, çok önemli ve geleneksel e¤itim ve araflt›rma amaçlar›n› (nitelikli insan yetifltirme ve bilgi
üretme) yerine getirirlerken; ifllevlerini ve rollerini yeni oluflan bu taleplere yan›t verebilecek biçimde gelifltirerek,
“geleneksel” ile “de¤iflim”i birlikte sürdürebilmelidirler. Giriflimci üniversite kavram› ve uygulamas›, akademik ya-
p›lar› ve ifllevleri geniflleterek, ulusal-bölgesel kalk›nma ve dolay›s›yla refah yarat›m› ile ba¤lar kurulmas›n› öngör-
mekte ve gerektirmektedir. Giriflimci üniversitenin içinde bulundu¤u bölgeye yapt›¤› katk›lar; 
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• Bölgesel insan sermayesini artt›rmak,
• Geleneksel üniversitenin ifllevi olan teknoloji aktar›m›na ek olarak, bölgede teknolojik liderlik görevini

üstlenerek küresel
• bilgi a¤lar› ile bölgesel ihtiyaçlar aras›nda köprü görevini üstlenmek,
• Kentleflmeye, iflgücünün yap›sal de¤iflimine katk›da bulunmak,
• Kültürel geliflmelere yol göstermek,
• ‹yi ö¤rencileri cezp etmek olarak s›ralanabilir (Akt: Odabafl›, 2006, p.9).

Üniversiteler, sosyokültürel boyut alt›nda ele al›nan yaflamboyu ö¤renme, kiflisel geliflim ve yeni becerilerin ka-
zand›r›lmas› kadar kamu ve özel flirketlere sunulan profesyonel geliflim programlar›yla da toplum ve ekonomiye
katk›da bulunmay› amaçlar. Üniversitenin bulundu¤u bölge insan›n›n kültürel yaflam›na katk›lar› da mevcut lite-
ratürde üniversitenin ekonomik olmayan, sosyokültürel etkileri olarak ortaya ç›kmaktad›r (Fountain ve Sharp,
2003). Sanat galerileri ve müzeler, üniversitenin sundu¤u akademik ve kültürel programlar flehirle üniversite ara-
s›nda organik bir ba¤›n oluflmas›na yard›mc› somut sosyokültürel örneklerindendir.

Avrupa Komisyonu’nun yapt›¤› tan›mlamaya göre kurumsal sosyal sorumluluk; iflletmelerin, gönüllülük esas›-
na dayal› olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paydafllar›yla olan etkileflimleriy-
le bütünlefltirebildi¤i bir kavramd›r. Sosyal sorumluluk sahibi olmak sadece resmi beklentileri yerine getirmek de-
¤il, gönüllülükten ileriye giderek, insan sermayesine, çevreye ve hissedarlarla iliflkilere daha çok yat›r›m yapmak-
t›r (Commision of the European Communities, 2001, p.6).

fiehirlerin sosyoekonomik yerini ve önemini belirleyen ifllevler; ekonomik, kültürel, idari ve siyasi boyutlarda-
d›r (‹flbir, 2005). Özellikle kültürel ifllevler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, söz konusu flehirde bulunan yüksekö¤retim ku-
rumlar›n›n gerçeklefltirdi¤i akademik, kültürel ve sanatsal etkinlikler flehrin geliflimiyle do¤rudan iliflkilidir. Bu du-
rum da, flehir üniversite etkileflimini art›rmaktad›r. Ayr›ca üniversiteler, ö¤renci ve ö¤retim üyeleriyle, flehrin kül-
türel yaflam›na hareketlilik kazand›r›rlar.

Uygar de¤erleri yayg›nlaflt›rmak üniversitenin öncelikli kültürel rolüdür. Ancak bu öncelik içerisinde bölgesel
de¤erler çok yak›n zamana kadar yeterli düzeyde ele al›nmam›flt›r. Küreselleflmenin, küresel-evrensel de¤erler ka-
dar bölgesel-yerel de¤erleri ve ihtiyaçlar› ön plana ç›karan dinamikleriyle, üniversiteler bulunduklar› bölge ve fle-
hirlerin ihtiyaçlar›na daha duyarl› hale gelmektedir. Bununla beraber, hem akademik/idari personel hem de ö¤-
renci profili aç›s›ndan üniversiteler art›k s›n›rl› co¤rafi ve sosyal kesimlere hitap etmeyip, hem istihdam hem de
e¤itim ihtiyaçlar›n›n giderilmesi aç›s›ndan daha genifl kitlelere ulaflmaktad›r. Küreselleflme, üniversitelerin birbir-
leriyle daha fazla rekabet etmesine yol açarak, kültürel alanlarda da üretimlerini art›rma ve bunun için de iletiflim,
moda, animasyon, tasar›m ve dijital teknolojiler gibi alanlarda da çal›flmaya bafllamalar›na neden olmufltur (Chat-
terton, 2000).

Daha önce belirtildi¤i gibi, üniversitenin bulundu¤u flehre katk›s›, genifl bir kavram olup; ölçülebilir yani fi-
nansal ve istihdama yönelik etkilerin yan› s›ra, flehirdeki toplumsal ve kültürel yaflama katk› sa¤lama boyutunu da
kapsar. Bu kültürel katk›lar›n baz›lar›, sanat bölümlerinin mezun say›s›, kültürel etkinliklere halk›n kat›l›m oran›
gibi, ölçülebilirken; kültürel yarat›c›l›k ve yeni yaklafl›m/bak›fl aç›lar›n›n kazand›r›lmas› gibi katk›lar›n ölçülmesi
zordur (Chatterton, 2000).

Bir flehirdeki üniversite varl›¤›, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine olumlu katk›da bulunaca¤› gi-
bi, sosyal ve e¤lence mekânlar›, al›flverifl merkezleri gibi ticari giriflimlerin yat›r›m kararlar›na da olumlu katk› sa¤-
lamaktad›r.

UNESCO’nun 1998 y›l›nda gelifltirdi¤i Yüksekö¤retimde Yenilik ve Geliflme için Öncelikli Faaliyetler Çerçevesinde;
“yüksekö¤retim kurumlar›n›n toplumun farkl› kesimleriyle yarat›c› iflbirli¤i olanaklar› gelifltirerek, yüksekö¤retim
ve araflt›rma programlar›n›n etkili bir flekilde bölgesel ve ulusal kalk›nmay› desteklemeleri gerekti¤i” belirtilmifl-
tir. Ancak üniversitenin bölgesel ihtiyaçlara nas›l e¤ilebilece¤i ve ne katk› sunaca¤›, kurumun kapasite ve özellik-
leriyle de yak›ndan iliflkilidir. Burada üniversitenin tarihi ve bulundu¤u flehrin sosyoekonomik yap›s› önemli rol
oynar. Bilgi iletiflim teknolojilerinin etkin kullan›m› ile bu katk›lar yayg›nlaflt›r›labilir. Üniversite özellikle yetifl-
mifl insan kayna¤› ve bilgi birikimiyle bölgesel kamu kurumlar›na, sivil toplum örgütlerine katk›da bulunabilir. Bu
flekilde ekonomik, sosyokültürel katk›lar yan› s›ra demokratikleflme süreçleri de olumlu etkilenecektir.

Üniversitelerin ö¤retim, araflt›rma ve topluma hizmet ifllevlerinin, kurumun bulundu¤u bölgedeki beceriler,
inovasyon, kültür ve toplumsal hayat olgular› ile etkileflimi fiekil 1’de gösterilmektedir. Kurumun ö¤retim, araflt›r-

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2146



ma ve topluma hizmet bileflenlerini yönetti¤i, bölgesel yönetimin ise beceriler, inovasyon ve kültürel hayat› yön-
lendirdi¤i yönetsel süreçlerin, birbiriyle dinamik bir flekilde etkileflim içinde olmas›, hem üniversite hem de bölge
için katma de¤erler sunan bir etkileflime neden olmaktad›r.

Yöntem
Bu araflt›rma 17 Mart 2006 tarih ve 26111 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan 5467 say›l› yasa ile kurulmufl olan

15 yeni üniversitenin, kuruluflundan bu yana geçen befl y›ll›k süre içerisinde oraya koydu¤u akademik, ekonomik
ve sosyo-kültürel katk›lar› de¤erlendirmeyi amaçlamaktad›r. Bu çerçevede araflt›rma keflifsel araflt›rmalar›n genel
yap›s›na uygun olarak tasarlanm›flt›r. 

Araflt›rma Evreni ve Verilerin Toplanmas›

Bu araflt›rman›n›n evrenini Ad›yaman Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Amasya Üni-
versitesi, Bozok Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Hitit Üniversitesi
(Çorum), Kastamonu Üniversitesi, Nam›k Kemal Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ordu Üniversi-
tesi, Rize Üniversitesi ve Uflak Üniversitesi olmak üzere on befl üniversite oluflturmaktad›r. 

Araflt›rman›n amac›na uygun olarak ilgili üniversitelerden 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 y›llar›na iliflkin çe-
flitli verilerin toplanabilmesine olanak veren bir anket formu oluflturulmufltur. Anket formunun tasarlanmas›nda
YÖDEK rehberinden ve üniversitelerin performanslar›n›n ölçülmesinde ve s›ralanmas›nda faydalan›lan gösterge-
lerden faydalan›lm›flt›r. 

Akademik katk› boyutu ele al›n›rken üniversitelerin akademik birim, ö¤retim eleman›, ö¤renci, ve proje say›-
lar› detayland›r›larak istenilmifltir. Yine bu kapsamda kurumsallaflma aç›s›ndan gerçeklefltirilen stratejik planlama,
insan kaynaklar› yönetimi ve toplam kalite gibi çal›flmalara yönelik bilgiler de yer alm›flt›r. Ekonomik katk› boyu-
tu ise daha çok üniversitelerin genel bütçesi ve döner sermaye gelirleri ile iliflkilendirilmifltir. Üniversitelerin sa-
hip oldu¤u aç›k ve kapal› alanlar, laboratuar alanlar›, bilim alt yap›s› ve di¤er alt yap› hizmetleri de araflt›r›lm›flt›r.
Sosyal ve kültürel katk›lar› de¤erlendirebilmek için ise üniversitelerin sosyal olanaklar›, topluma aç›k olarak ger-
çeklefltirilen etkinlikleri ve yöre ile olan etkileflimi de¤erlendirilmifltir. Üniversitelerin toplumsal rollerini ve yeni-
likçi bak›fl aç›lar›n› de¤erlendirebilmek amac› ile ankette yer alan bir önemli soru ise Üniversitelerin bulundukla-
r› ilde, Ülkemiz genelinde veya Dünyada ilk olan uygulamalar› ve/veya projeleridir.

Pek çok farkl› boyutta interval ve nominal ölçeklerden oluflan anket formu araflt›rma evreninde yer alan tüm
üniversitelere gönderilmifl, anketlerin eksiksiz ve do¤ru bilgiler ile doldurulabilmesi için sürekli olarak iletiflim sa¤-
lanm›flt›r. Anketlerin doldurulma süreci genel sekreterlikler arac›l›¤› ile organize edilmifltir. Yaklafl›k bir ayl›k bir
süre içerisinde on üniversiteden gelen bilgiler toplanarak araflt›rmaya dahil edilmifl ve geri dönüfl oran› %67 ola-
rak hesaplanm›flt›r. 
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fiekil 1: Yüksekö¤retim kurumu ve bölge için katma de¤er etkileflim süreci (Goddard ve Chatterton, 2000, p.13).



Verilerin De¤erlendirilmesi 

Araflt›rman›n keflifsel bir nitelik tafl›mas› sebebi ile verilerin de¤erlendirilmesinde a¤›rl›kl› olarak frekans da¤›-
l›mlar› kullan›lm›flt›r. Anketlerden elde edilen bilgiler çerçevesinde baz› sorular bilgilerin eksik olmas› veya güve-
nilir olmamas› sebebi ile de¤erlendirmeye al›nmam›flt›r. Baz› sorular ise sadece ilgili sorulara cevap veren üniver-
sitelerin ele al›nmas› ile de¤erlendirilmifltir. Di¤er taraftan edinilen bilgiler 2006’dan 2010 y›l›na kadar tüm y›lla-
r› ayr› ayr› ele ald›¤›ndan grafikler ile sunulmufltur. Verilerin de¤erlendirilmesinde bir di¤er husus da aç›k uçlu so-
rular›n nitel araflt›rmalarda izlenen yöntemlerin tercih edilmifl olmas›d›r. Bu kapsamda veriler s›n›fland›r›lm›fl ve
temel özelliklerine göre raporland›r›lm›fllard›r. 

‹lk olarak on üniversitenin y›llar itibari ile akademik birim say›lar› Tablo 1’de görülmektedir.

Üniversitelerin akademik birimlerinde en fazla art›fl›n sanayi ve meslek kurulufllar›na ara eleman yetifltiren
meslek yüksekokullar› ve araflt›rma ve uygulama merkezlerinde gerçekleflti¤i gözlenmektedir. Fakülte say›lar›nda-
ki art›fl de¤erlendirildi¤inde Erzincan Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi’nin ilk s›ralar› ald›¤› görülmektedir.
Araflt›rmada yer alan üniversiteler aras›nda yaln›zca Amasya Üniversitesi konservatuar kurmufltur. 

‹kinci olarak üniversitelerde ö¤retim eleman› say›lar›ndaki de¤iflim ele al›nm›fl ve Tablo 2’de sunulmufltur. 
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Tablo 1: Üniversitelerin akademik sirim sayıları.

Araflt›rma ve 
Meslek  Yüksek Yüksek Uygulama Rektörlü¤e 

Okulu Okul Fakülte Enstitü Birimi Ba¤l› Birim

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Düzce Üniversitesi 2 8 2 3 3 8 3 3 1 4 0 5
Ahi Evran Üniversitesi 2 5 2 3 4 5 2 3 0 0 1 3
Adıyaman Üniversitesi 3 7 1 2 4 5 2 2 3 3 0 3
Amasya Üniversitesi 4 4 1 1 2 5 2 2 0 0 0 0
Hitit Üniversitesi 6 6 1 2 3 4 3 3 0 1 0 3
Rize Üniversitesi 5 7 1 3 3 4 3 3 6 6 0 5
Namık Kemal Üniversitesi 2 6 1 2 9 11 0 3 2 11 0 2
Erzincan Üniversitesi 3 7 1 3 4 11 1 3 0 3 0 4
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 3 3 1 2 5 7 3 3 6 6 0 6
Uflak Üniversitesi 4 5 1 1 6 7 2 2 0 5 0 7

Tablo 2: Üniversitelerin ö¤retim elemanı sayıları.

Yard›mc› Ö¤retim Araflt›rma
Profesör Doçent Doçent Görevlisi Okutman Görevlisi  Uzman

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Düzce Üniversitesi 22 31 14 50 100 130 58 121 11 38 157 264 8 7
Ahi Evran Üniversitesi 2 22 4 13 44 115 72 132 21 39 30 129 5
Adıyaman Üniversitesi 1 27 2 13 14 143 36 83 6 22 11 130 2 6
Amasya Üniversitesi 1 3 2 1 41 48 73 86 - 8 8 25 3 4
Hitit Üniversitesi 5 14 14 20 50 73 70 105 6 13 30 81 1 11
Rize Üniversitesi 7 27 32 47 56 135 40 88 5 39 22 127 8 14
Namık Kemal Üniversitesi 42 52 11 38 95 194 101 150 20 50 62 138 5 3
Erzincan Üniversitesi 2 4 6 21 87 122 50 99 7 25 54 156 1 13
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 5 16 6 25 56 122 88 140 12 27 35 130 2 15
Uflak Üniversitesi 4 10 1 11 50 88 53 80 _ 6 26 130 2 14



Üniversitelerin e¤itim ve bilimsel etkinliklerini yerine getirmedeki en önemli kayna¤› olan akademisyenlerin
y›llar baz›ndaki art›fl› dikkate al›nd›¤›nda ise en fazla art›fl ortalama 86 ile araflt›rma görevlilerinde gerçekleflmifl, bu
ortalama 56 ile yard›mc› doçentler ve ortalama 34 ile ö¤retim görevlileri izlemifltir. Üniversiteler baz›nda akade-
mik personel say›lar›ndaki art›fla bak›ld›¤›nda ise ilk üç s›ray› Ad›yaman Üniversitesi, Nam›k Kemal Üniversitesi
ve Düzce Üniversitesi oluflturmaktad›r.

Üçüncü olarak üniversitelerdeki haz›rl›k, ön lisans, lisans ve yüksek lisans ö¤renci say›lar› de¤erlendirilmifl ve
Tablo 3’de özetlenmifltir. 

Üniversitelerin toplam ö¤renci say›lar›ndaki art›fl ortalama %41 olarak gerçekleflmifltir. Özellikle Erzincan
Üniversitesi, Ad›yaman Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi önlisans ve lisans ö¤renci say›lar›n› önemli ölçüde art›r-
m›fllard›r. Bunlar›n yan›nda önemli bir unsur da üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora programlar›n›n s›n›rl›-
l›¤› ve bu programlara kay›tl› ö¤rencilerin de azl›¤›d›r. 2010 y›l› itibari ile alt› üniversitede doktora düzeyinde ö¤-
renci bulunmaktad›r. 

Üniversitelerin en önemli akademik katk›lar›ndan biri de uluslar aras› ve ulusal hakemli dergilerde yay›nlanan
makale say›lar›d›r. Araflt›rma kapsam›na al›nan üniversitelerden yaln›zca beflinden bu boyutun de¤erlendirilebil-
mesine olanak veren bilgiler edinilebilmifltir. Bu sebeple Tablo 4’de elde edilen bilgiler sunulmufltur. 

Üniversitelerin akademik performans›n›n önemli göstergelerinden biri olan yay›n say›lar› ele al›nd›¤›nda da
önemli geliflmeler gerçekleflti¤i görülmektedir. Özellikle ö¤retim eleman› say›s›na paralel olarak hem ulusal hem
de ulusal hakemli dergilerde yay›nlan makale say›lar› ve sunulan kongre tebli¤leri büyük ölçüde artm›flt›r. Bunun
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Tablo 3: Üniversitelerin ö¤renci sayıları.

Yabanc› Dil Yüksek
Haz›rl›k Ön Lisans Lisans Lisans Doktora

2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010

Düzce Üniversitesi 0 538 3,798 5,455 1,976 3,009 17 183 0 28
Ahi Evran Üniversitesi 2,934 5,782 4,700 6,015 0 317 0 0
Adıyaman Üniversitesi 35 2,159 7,167 1,594 4,462 105 0 0
Amasya Üniversitesi - 119 2,968 2,827 3,137 3,554 0 0 0 0
Hitit Üniversitesi 250 2,966 3,580 1,667 4,532 137 0 0
Rize Üniversitesi 0 342 4,939 5,428 1,344 4,233 24 242 0 14
Namık Kemal Üniversitesi 16 611 8,871 11,740 1,938 3,168 0 587 0 171
Erzincan Üniversitesi 180 2,635 4,740 3,206 6,050 520 4
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 0 166 7,999 8,687 3,819 5,456 200 213 0 8
Uflak Üniversitesi _ _ 3,652 3,186 3,820 6,588 _ 343 _ 7

Tablo 4: Üniversitelerin yayınlanmıfl makale sayıları.

Uluslararas› hakemli Uluslararas› di¤er hakemli Ulusal hakemli 
dergilerde 

dergilerde yay›nlanan dergilerde yay›nlanan yay›nlanan
makaleler makaleler makaleler

2006 2010 2006 2010 2006 2010

Düzce Üniversitesi 152 226 24 45 128 136
Ahi Evran Üniversitesi 3 90 1 78 11 92
Ad›yaman Üniversitesi 1 113 7 20 8 70
Amasya Üniversitesi 7 29 4 10 27 16
Rize Üniversitesi 4 107 11 0 15 0 



yan›nda üniversitelerin kurulufllar›ndan bu yana yürüttükleri projeleri destekleyen kurulufla göre belirtmeleri de
istenmifltir. Bu kapsamda üniversitelerin %60’›na yak›n›nda AB, DPT ve TÜB‹TAK gibi kurulufllar taraf›ndan
desteklenen projeler yürütülmektedir. Di¤er taraftan Üniversitelerde bilimsel araflt›rma proje destekleri ile yürü-
tülen proje say›lar› ise çok daha fazlad›r. 

Üniversitelerin büyüme potansiyellerinin en önemli göstergelerinden biri de genel bütçeleri ve bu bütçeleri fay-
daya dönüfltürebilme kapasiteleridir. Bu kapsamda tüm üniversiteler bütçelerini önemli ölçüde art›rm›fllard›r. Di¤er
taraftan fiziksel büyümenin belirleyicilerinden biri de aç›k ve kapal› alanlar›n büyüklü¤üdür. Bu çerçevede fiekil 1’de
2010 y›l› itibari ile araflt›rma kapsam›ndaki üniversitelerdeki aç›k ve kapal› alanlar m2 olarak görülebilmektedir.

Bunun yan›nda fiziksel büyümenin ne kadar›n›n sosyal alanlardaki büyümeye dayal› olarak gerçekleflti¤i de üni-
versitelerin sosyal katk›lar›n› de¤erlendirebilmek aç›s›ndan önemlidir. fiekil 2’de de mevcut aç›k ve kapal› alan›n
sosyal olanaklara ayr›lm›fl olan k›sm› yer almaktad›r.

Üniversitelerin bilgi kaynaklar› ve veri tabanlar› de¤erlendirildi¤inde de farkl› sonuçlar ortaya ç›kmaktad›r.
Örne¤in kütüphane kullan›m alanlar›n›n, yay›n al›m bütçelerinin ve abone olunan veri taban› say›lar›n›n tüm üni-
versitelerde büyük ölçüde artt›¤› görülmektedir. Bu kaynaklara ayr›lan bütçenin büyük ölçüde veri tabanlar›na ay-
r›ld›¤›, bas›l› kaynaklar›n ise oldukça az bir pay ayr›ld›¤› söylenebilir.

Kurumsallaflmaya yönelik bilgiler çerçevesinde üniversitelerden akademik ve idari personelin devir h›zlar›na
yönelik bilgiler de istenilmifltir. Bu kapsamda idari personelin devir h›z›n›n akademik personelden çok daha yük-
sek oldu¤u gözlenmektedir. Özellikle T›p Fakültesine sahip üniversitelerde bu oran›n çok daha yüksek oldu¤u gö-
ze çarpmaktad›r. Üniversitelerin logolar›n› kurulufllar›n›n ilk y›l› içerisinde ço¤unlukla ulusal düzeyde yar›flmalar
ile belirledikleri, stratejik planlama çal›flmalar›n›n ise a¤›rl›kl› olarak 2008 y›l›nda bafllat›ld›¤› görülmektedir. Bu-
na ek olarak toplam kalite yönetimi ile ilgili çal›flmalar henüz hayata geçirilmeye baflland›¤›, kalite yönetim sistem-
lerine yönelik akreditasyonlar›n ise yayg›n olmad›¤› söylenebilir. Tüm Üniversiteler içerisinde Düzce Üniversite-
sinin üç biriminin ISO 9001 belgesine sahip oldu¤u ön plana ç›kmaktad›r. 

Erasmus program› çerçevesinde üniversitelerin hem ö¤renci hem de ö¤retim üyesi de¤iflimine ilgi gösterdik-
leri görülmektedir ancak araflt›rma kapsam›ndaki üniversitelerde de, ülkemizde di¤er üniversitelerde yaflanan tab-
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lo göze çarpmaktad›r. Bu da de¤iflimin a¤›rl›kl› olarak tek tarafl› olarak gerçekleflmesi, giden ö¤renci ve ö¤retim
üyesi say›s›n›n gelen say›dan fazla olmas›d›r. Bu konudaki bir di¤er husus da, de¤iflim programlar›ndan ö¤retim
üyelerinin ö¤rencilerden daha fazla faydalanmas›d›r. Ö¤rencilerin daha çok staj anlaflmalar›ndan faydaland›klar›
görülmektedir.

Üniversitelere bulunduklar› bölge ile daha fazla iletiflim ve iflbirli¤i içerisinde olma olana¤› tan›yan sosyal et-
kinlikler boyutu ele al›nd›¤›nda ise özellikle May›s ay› içerisinde düzenlenen bahar flenliklerinin gelenekselleflti¤i
görülmektedir. Buna ek olarak özellikle ö¤renci topluluklar›n›n konferans, söylefli, sergi, konser vb. etkinliklerin
düzenlenmesinde oldukça etkin oldu¤u, bu kapsamda do¤a, teknoloji ve sanat alanlar›nda faaliyet gösteren topluk-
lar›n daha faal davrand›¤› söylenebilir. 

Sonuç
Bu araflt›rman›n amac› 17 Mart 2006 tarihinde kurulmufl olan 15 Üniversitenin kurulufllar›ndan bu güne kadar

sa¤lad›klar› akademik, ekonomik ve sosyo-kültürel katk›lar›n› bilimsel bak›fl aç›s›yla analiz etmektir. Bu çerçevede
bu on befl üniversite ile iletiflime geçilmifl, çeflitli göstergeler ile haz›rlanan anket formunun doldurulmas› isten-
mifltir. On üniversiteden analiz edilmeye elveriflli bilgiler elde edilmifltir. Ulafl›lan bilgiler ›fl›¤›nda araflt›rman›n ge-
nel bulgular› ve gerçeklefltirilebilecek iflbirlikleri afla¤›daki gibi özetlenebilir.

Meslek yüksek okullar›n›n kuruluflu ön plana ç›km›fl, fakülte ve yüksekokullara k›yasla ön lisans ö¤rencilerinin
say›s› daha fazla artm›flt›r. Ö¤renci say›lar›n›n ve ö¤retim üyesi say›lar›na paralel olarak artmad›¤› söylenebilir.
Özellikle baz› üniversitelerde ö¤renci say›s› önemli ölçüde art›fl gösterirken ö¤retim eleman› say›s›ndaki art›fl ko-
nusunda halen büyük eksiklikler yaflanmaktad›r.

Üniversitelerdeki mevcut doktora programlar› ve ö¤renci say›lar› oldukça azd›r. Elbette bunda program açmak
için gerekli ö¤retim üyesi koflullar›n›n karfl›lanamamas› da rol oynamaktad›r. Bu kapsamda akademik geliflmenin
ve araflt›rma süreçlerinin önemli bir a¤›rl›¤›n› oluflturan doktora çal›flmalar›n›n zenginlefltirilebilmesi için özellik-
le disiplinler aras› ortak programlar oluflturularak iflbirli¤i yap›labilir. 

Araflt›rma projelerinde al›nan desteklerin ço¤unlu¤unun kurumsal kaynaklardan karfl›land›¤› görülmektedir.
Ulusal ve uluslararas› düzeyde proje deste¤inden faydalanmak üzere de üniversiteler aras› iflbirli¤i yap›labilir.

F. Sivrikaya fierifo¤lu, N. Demircan Çakar, ‹. Bekar
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Özet

Teknoparklar; üniversiteler ile sanayi aras›nda etkili bir teknoloji transfer mekanizmas› olup, ayn› zamanda
üniversite kaynakl› flirketlerin kurulmas›n› da teflvik ederek ulusal/bölgesel ekonomik geliflmeye katk› sa¤larlar.
Geliflmifl ülkelerdeki teknopark uygulamalar› 2. Dünya Savafl›’ndan sonra ortaya ç›km›fl olup, Türkiye’de ise ilk
teknopark kurma düflüncesi, 1980’li y›llarda Devlet Planlama Teflkilat› (DPT)’n›n ald›¤› kararlar do¤rultusunda
gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. ODTÜ Teknokent ve TÜB‹TAK MAM, Türkiye’nin ilk teknoparklar› olarak 1998 y›-
l›nda onaylanm›fl, 2001 y›l›nda ise 4691 say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu yürürlü¤e girmifltir. Çal›fl-
ma ile Ankara ilinde faaliyet gösteren üniversite teknoparklar›n›n incelenmesi, parklara iliflkin profillerin ortaya
konulmas› ve analiz sonuçlar› ›fl›¤›nda teknoparklara yönelik stratejilerin belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Metodoloji
olarak, teknoparklar›n stratejik analizlerini sa¤layan ve teknoparklar aras›nda karfl›laflt›rma yapan, Luis Sanz tara-
f›ndan gelifltirilmifl Strategigram modeli kullan›lm›flt›r. Modele girdi sa¤layan verilerin toplanabilmesi amac›yla bir
anket tasarlanm›flt›r. Haz›rlanan ankette; modele yönelik eksenlerin oluflturulmas›n› sa¤layan göstergelere ait so-
rular belirlenmifltir. Edinilen ham verilere Min-Maks normalizasyonu uygulanm›fl, belirlenen göstergelerden tek-
noparklara ait yedi ayr› stratejik profil ekseninde bileflik endeks puanlar› elde edilmifltir. Çal›flma sonucunda; An-
kara ilindeki befl teknopark›n profilleri ortaya konularak, karfl›laflt›rmal› analiz yap›lm›flt›r. Söz konusu teknopark-
lar›n, Türkiye genelindeki stratejik konumlar› resmedilmifl, bölgesel olarak teknoparklar›n profillerinin ortaya
konmas›nda, teknoparklar›n co¤rafyas›ndaki ihtiyaçlar›n ve geliflmifl teknolojilerin dikkate al›nmas›n›n önemi or-
taya ç›km›flt›r. Teknoparklar›n, üniversite ve sanayi ile olan etkileflimleri sunulmufltur. Ayr›ca, 4691 Say›l› Kanun-
la, teknoparklar›n yönetim ve iflletme sorumlulu¤u verilen Yönetici fiirket’lerin, teknopark›n profilinin belirlen-
mesinde a¤›rl›kl› rol oynad›¤›, çal›flmada strateji olarak belirlenen bölgesel ve sektörel uzmanlaflmay› hayata geçi-
recek ana faktörün, devlet teflviklerinin yan› s›ra teknoparklara ait planlama ve projelendirmeler ile gerekli alt ve
üst yap› hizmetleri yapmas› beklenen yönetici flirketlerinin olaca¤› sonucuna var›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Stratejik analiz, teknoloji gelifltirme bölgesi, üniversite sanayi iflbirli¤i, teknoparklar.

Girifl
Bu çal›flma ile teknoparklara iliflkin temel kavramlar ifllenerek, Ankara ilindeki teknoparklar›n analiz edilmesi,

profillerinin ortaya konulmas› ve analiz sonuçlar› ›fl›¤›nda stratejilerin belirlemesi amaçlanm›flt›r. Çal›flma kapsa-
m›nda Ankara ilinde bulunan; Ankara Üniversitesi Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (Ankara Üniversitesi), Bilkent
Cyberpark (Bilkent Üniversitesi), Gazi Teknopark Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (Gazi Üniversitesi), Hacettepe
Teknokent (Hacettepe Üniversitesi), ODTÜ Teknokent (Orta Do¤u Teknik Üniversitesi) analiz edilmifltir.
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Çal›flmada, giriflin ard›ndan teknoparklara iliflkin yerli ve yabanc› literatür taramas›na ait özetler sunulmufltur.
Metodoloji kapsam›nda, kullan›lan model ve analizler ortaya konularak, analiz sonucunda elde edilen bulgular ve
yorumlamalar› yap›lm›flt›r. Sonuç ve de¤erlendirmeler bölümünde, ele al›nan teknoparklara iliflkin stratejiler de-
¤erlendirilmifltir.

Literatür Taramas›  
Geliflmifl ülkelerdeki teknopark uygulamalar› 2. Dünya Savafl›’ndan sonra ortaya ç›km›flt›r. ‹lk teknopark ör-

nekleri, ABD’nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde 1952 y›l›nda “Standford Research Park (Silikon Vadisi)” ad›yla ve
Kuzey Karolina eyaletinde 1959’da “Research Triangle Park” ad›yla kurulmufltur. Kurulan bu teknoparklardan
sonra teknopark kavram› de¤iflik ülkelerde ilgi görmüfl ve h›zla yay›lm›flt›r. 

1970 ve 1980’li y›llarda ABD ve paralelinde ‹ngiltere’deki teknoparklar›n h›zl› geliflmesi, Avrupa’daki politika-
c›lar›, Avrupa ana k›tas›nda da ayn› politika arac›n› kullanmaya teflvik etmifltir. 1998’de, 15 Avrupa ülkesinde 310
teknopark, bu teknoparklardaki flirket say›s› 14.800, çal›flan say›s› ise 240 bin’e ulaflm›flt›r (Storey, Tether,1998).
1980’lerin bafl›nda, Asya hükümetlerinin de teknopark kurma politikas› izlemesiyle, teknoparklar amaç ve uygula-
mada çeflitlilik göstermeye bafllam›flt›r (Geenhuizen, Soetanto, 2008). Bu çeflitlilik içerisinde teknoparklar farkl› ül-
kelerde farkl› isimlerle an›lmaya bafllam›fl, yayg›n olarak ABD’de Araflt›rma Park› (Research Park), ‹ngiltere’de Bi-
lim Park› (Science Park), Fransa’da Teknokent (Technopole), Japonya’da Teknokent (Technopolis), Almanya’da
Teknoloji Merkezi (Grunderzentrum) isimleri, bunlar›n d›fl›nda Bilim ve Teknoloji Park› (Science and Techno-
logy Park), Giriflimci Merkezi (Enterprise Center), Yenilik Merkezi (Innovation Center), Endüstriyel Park (In-
dustrial Park), ‹fl Merkezi (Business Park/Center) kavramlar› da kullan›lm›flt›r (Harmanc›, Önen, 1999). 

IASP (International Association of Science Parks)’nin 2007 y›l›nda yapt›¤› resmi tan›ma göre teknopark; as›l
amac› yenilik kültürünü ve ilgili iflletmelerle bilgi temelli kurulufllar›n rekabetçili¤ini gelifltirerek, toplumun refa-
h›n› art›rmak olan ve uzmanlaflm›fl kiflilerce yönetilen kurulufltur.

Teknoparklar›n Ana Karakteristikleri ve Tipleri

Teknoparklar›n kategorize edilebilmesine yönelik alt› farkl› boyut belirlenmifltir: Paydafllar›n tipi, odaklanan
ifl/faaliyet alan›, kuluçka (incubator) tesislerinin sa¤lad›¤› destek, üniversite-flirketler aras›ndaki ba¤lant›n›n tipi,
gayrimenkulün rolü ve genel ba¤lam (Geenhuizen, Soetanto, 2008). 

Ana paydafllar; üniversiteler ve araflt›rma enstitüleri, hükümetler ve yerel yönetimler, gayrimenkul flirketleri,
mali kurulufllar ve teknoparktaki flirketlerdir. Odaklanan ifl/faaliyet alan› kapsam›nda dört tip teknopark kategori-
si belirlenmifltir: Belirli misyona/sektör hedefine sahip olanlar, üniversiteyle yak›n iflbirli¤i içinde yeni firmalar›n
aç›lmas›n› da destekleyen yenilik merkezleri, kamu ve özel araflt›rma merkezlerini/enstitülerini bir araya getiren
araflt›rma odakl› parklar ve kuluçka tesislerini de içeren park d›fl›ndaki flirketleri parka çekmeyi hedefleyen mer-
kezlerdir. Teknoparklar› birbirinden ay›ran bir di¤er özellik olan kuluçka tesislerinin hedefinin, yeni kurulan üni-
versite flirketlerinin büyümesine destek olmak ve hayatta kalmas›n› sa¤lamak oldu¤u belirtilmifltir. Üniversite-flir-
ket iliflkileri aç›s›ndan da kirac› flirketler ile üniversite/araflt›rma merkezi ba¤lant›s›nda farkl›l›klar oldu¤u ve bu
kapsamda, üniversitenin sa¤lad›¤› akademik, dan›flmanl›k, araflt›rma ortakl›¤› vb. hizmetlerde farkl›l›klar oldu¤u,
baz› parklarda fiziksel yak›nl›k haricinde hiçbir ba¤lant› bulunmad›¤› belirlenmifltir. Gayrimenkul flirketlerinin ön-
celikli amac› kâr olmas› durumunda teknoparklar›n, firmalara en iyi fiyatla arsa ve bina kiralamak üzerine kurul-
du¤u ve teknoloji transferi gibi amaçlar›n ikinci planda kald›¤›, genel ba¤lam kapsam›nda ise teknoparklar›n çok
yönlü olarak bölgesel ekonomiyi ve sosyal, kurumsal yap›y› kapsad›¤› belirtilmifltir (Geenhuizen, Soetanto, 2008).

Leichteris, tarihsel ve geliflimsel aç›dan befl çeflit teknopark tipi belirlemifltir: Üniversitedeki bilim insanlar› ile
ifl hayat›ndaki bilim insanlar›n›n ifl birli¤i, “Spin-off” flirketler için kolaylaflt›r›c›lar, bilim ve teknoloji amaçl› tica-
ri kuluçka merkezleri, bölgenin liderli¤i (Bilim-ticaret iliflkisinden ziyade bölgesel geliflimin bir arac› olmas›), bil-
gi flehri (Tüm flehir alan› büyük bir teknopark olarak, yüksek konsantrasyonlu altyap›, ticari firmalar ve bunlar›n
ba¤lant›lar› fleklinde karakterize edilir). Leichteris, ilk iki tipteki özellikleri tafl›yan parklar›n Geleneksel Parklar;
bölge liderli¤i ve bilim flehri özellikleri tafl›yan parklar›n ise Bilgi Organizasyonu özellikleri ile oldukça fazla ben-
zerlikler gösterdi¤ini; kuluçka merkezlerinin ise her ikisinin de özelliklerini tafl›d›¤›n› belirtmifltir. Bu ba¤lamda;
Bilgi Organizasyonu olarak teknoparklar›n dört ana özelli¤inin; örtük bilginin oluflturulmas›n›n hedeflenmesi,
karmafl›k a¤larda faaliyet göstermesi, etkileflimlerden düzenli olarak ö¤renme ve öz yönetim (self managing) orga-
nizasyonu oldu¤u belirlenmifltir (Leichteris, 2009).
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Teknoparklara Yönelik Politikalar ve E¤ilimler 

Kamu teflvikleriyle birlikte teknoparklar›n etkinliklerinin de¤erlendirilmesi ihtiyac› ortaya ç›km›fl, bu konuda
yap›lan çok say›da araflt›rma olmas›na ra¤men yap›lan çal›flmalar genellikle az veriyle ve küçük çapta, genellikle
teknoparklar veya flirketlerin performans›n›n de¤erlendirilmesine yönelik olmufltur. Çal›flmalarda as›l önemli olan
etki analizinin, sebep-sonuç iliflkilendirmelerinin yap›lmad›¤› ve ayn› sonuçlar›n teknoparks›z da al›n›p al›nmad›-
¤›n›n (Deadweight effect) analizinin ço¤u zaman yap›lmad›¤› görülmüfltür (Geenhuizen, Soetanto, 2008).

Link ve Scott, Türkiye’deki teknoparklar›n da ana ortak özelli¤i olan Üniversite Teknoparklar›n›n (ÜTP) ya-
p›lar›n› ve fonksiyonel faydalar›n› incelemifl, literatürde yap›lan deneysel çal›flmalar›n sonuçlar›n›n analizi sonra-
s›nda ÜTP’lerin ulusal yenilik sistemindeki yerinin saptanmas› amaçlanm›flt›r (Link, Scott, 2007).

Link ve Scott, ÜTP’leri üniversitelerin bilgi altyap›s›ndan ve devam eden araflt›rmalar›ndan faydalanmak ama-
c›yla üniversite kampusunda veya yak›n›nda yerleflik olan teknoloji-tabanl› organizasyonlar kümesi olarak tan›m-
lamaktad›r. ÜTP’lere kamu ve özel sektör yat›r›mlar›n›n son y›llarda art›fl gösterdi¤i, amaçlar›n›n teknoloji trans-
ferini kolaylaflt›rmak, üniversite kaynakl› flirketlerin kurulmas›n› teflvik etmek ve bölgesel ekonomik geliflmeye kat-
k› sa¤lamak oldu¤u belirtilmifltir. Bu ba¤lamda ÜTP’lerin önemini; akademik araflt›rma bulgular›n›n sanayiye
transfer mekanizmas›, bilgi yay›l›m›n›n (spillover) kayna¤›, ulusal ve bölgesel ekonomik geliflmede katalizör rolü
olmas›na ba¤lam›fllard›r. 2002-2003 y›l› itibar›yla ABD’de 281, ‹ngiltere’de 100, Asya’da 111’i Japonya’da olmak
üzere 200’ün üzerinde, Çin’de 100’ün üzerinde aktif üniversite teknopark› oldu¤u belirlenmifltir. ÜTP’ler üzeri-
ne yap›lan deneysel çal›flmalar genellikle; Firmalar›n ÜTP içerisinde yer alma karar›na etki eden faktörler,
ÜTP’lerin oluflumu ve üniversite performans›, ÜTP’lerin geliflimi, ÜTP’ye yerleflme ve firma performans›,
ÜTP’ler ve bölgesel ekonomik geliflme olmak üzere befl genel kategoride incelenmifltir (Link, Scott, 2007). ‹ngil-
tere’deki ÜTP içinde ve d›fl›ndaki firmalar üzerine yap›lan bir çal›flmada, firma karar›nda en belirleyici faktörün
üniversitedeki araflt›rma kolayl›klar›na ve bilim insanlar›na eriflim iste¤i oldu¤u, ÜTP performans›n› ölçmedeki
anahtar kriterin ise firmalarla üniversiteler aras›nda ba¤lant› kurabilme yetene¤i oldu¤u tespit edilmifltir (Westhe-
ad, Batstone, 1998).

Teknoparklar konusunda çok say›da model ve strateji oluflturulmas›na ra¤men, yönetim, üniversite, katma de-
¤erli hizmetler, kaliteli kolayl›klar, yeni ifl yarat›lmas›, ifl cazibesi, a¤ oluflturma ve bölgesel etki olmak üzere sekiz
adet temel yap›tafl› belirlenmifltir (Bellavista, Sanz, 2009). Luiz Sanz taraf›ndan gelifltirilen Strategigram isimli ana-
litik modelde, teknopark yöneticilerinin park›n stratejik profilinin genel çerçevesini görebilmesi hedeflenmifltir.
Karfl›laflt›rma arac› olarak kullan›labilen modelin karar vericiler, sosyal araflt›rmac›lar ve teknopark yöneticileri için
faydal› oldu¤u belirtilmifltir (Bellavista, Sanz, 2009). Yedi stratejik eksende oluflturulan model, çal›flman›n meto-
doloji bölümünde aç›klanm›flt›r. 

Türkiye’deki Durum 

Türkiye’de ilk teknopark kurma düflüncesi, 1980’li y›llarda Devlet Planlama Teflkilat›’n›n ald›¤› karar do¤rul-
tusunda gelifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Teknoparklar Yönetmeli-
¤i, 1997’de yürürlü¤e girmifltir. 1998 y›l›nda ODTÜ Teknokent ve TÜB‹TAK MAM, Türkiye’nin ilk teknopark-
lar› olarak onaylanm›flt›r. 2001 y›l›nda “4691 Say›l› Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu” yürürlü¤e girmifl,
ODTÜ ve MAM bu yasa kapsam›na al›nm›flt›r (Harmanc›, Önen, 1999).

4691 say›l› Kanun ile teknoparklar›n kuruluflu, iflleyifli, yönetimi, denetimi, ilgili kifli ve kurulufllar›n görev, yet-
ki ve sorumluluklar› belirlenmifltir. Bu kapsamda, 31.12.2013 tarihine kadar araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve Ar-Ge per-
soneli için gelir vergisi muafiyeti, giriflimci ve yönetici flirketler için gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, yaz›l›m
ürünleri için KDV muafiyeti ve yönetici flirketleri için teflvikler sa¤lanm›flt›r (TGB Kanunu, 2001).

Kanun’un 5’inci maddesi uyar›nca, teknopark›n yönetimi ve iflletmesinden sorumlu flirket olan Yönetici fiirket’e
odalar ve borsalar›n, yerel yönetimlerin, bankalar›n ve finansman kurumlar›n›n, yerli ve yabanc› özel hukuk tüzel
kiflilerinin, konu ile ilgili vak›f ve derneklerin ve ilgili kamu kurulufllar› ve ihracatç› birliklerinin kurucu ya da son-
radan ortak olmalar›n›n önü aç›k b›rak›lm›fl olup, bu sayede teknopark›n ihtiyaç duydu¤u finansal ve teknik deste-
¤in gerek belirli tüzel kiflilikler gerekse de 4875 say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ve ilgili mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde yabanc› özel hukuk tüzel kiflileri ile sa¤lanmas›na f›rsat verilmifltir (TGB Kanunu, 2001).

4691 say›l› Kanunda de¤ifliklik yap›lmas›na dair haz›rlanan kanun tasar›s› 02.03.2011 tarihinde TBMM Genel
Kurulu’nda görüflülerek küçük de¤iflikliklerle kabul edilmifltir. Kanun de¤iflikli¤i ile, Ar-Ge personelinin tan›m›-
n›n içerisine “yaz›l›mc›” ifadesi, ARGE faaliyetleri tan›m›n›n içerisine “yaz›l›m da dahil olmak üzere” ifadesi ek-
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lenmifl, kurumlar vergisi muafiyeti ile Ar-Ge personeline tan›nan gelir vergisi muafiyeti 2023 y›l› sonuna kadar
uzat›lm›flt›r. Ayr›ca, Yönetici fiirketin kurucular› aras›nda, bölgenin içinde veya bulundu¤u ilde yer alan en az bir
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu Ar-Ge merkez veya enstitüsü bulunmas› zorunlulu¤u ile yö-
netici flirketin; bölgeye ait planlama ve projelendirmenin yap›lmas›, gerekli alt yap› ve üst yap› hizmetleri ile böl-
ge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofislerinin kurulmas›, böl-
genin amaca uygun olarak yönetilmesi yükümlülü¤ü getirilmifltir (TGB Kanun De¤.,2011).

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› verilerine göre; Türkiye’de Ocak 2010 itibar›yla 37 adet Teknoloji Gelifltir-
me Bölgesi kurulmufl olup bunlardan 24’ü faaliyettedir. Tüm teknoparklardaki mevcutlara bak›ld›¤›nda; firma sa-
y›s› 1,302’ye, istihdam edilen personel say›s› 11,359’a (9,018 Ar-Ge, 2,341 Destek Personeli), biten proje say›s›n›n
6,039’a, üzerinde çal›fl›lan proje say›s› 3,484’e, ihracat 540 milyon A.B.D. dolar›na, yabanc› firma say›s› 53’e, bu
firmalarca yap›lan yat›r›m tutar› 450 milyon A.B.D. dolar›na ve baflvurusu yap›lan/tasdik edilmifl patent say›s›
297’ye ulaflm›flt›r (STB,2010).

Metodoloji
Çal›flmada, Luis Sanz taraf›ndan gelifltirilen Strategigram modeli kullan›lm›flt›r. Model, teknoparklar›n strate-

jik do¤rultuda analizlerini sa¤layan ve teknoparklar aras›nda karfl›laflt›rma yapan bir araçt›r. Modelin sosyal arafl-
t›rmac›lar, karar vericiler ve teknopark yöneticileri için oldukça kullan›fll› oldu¤u de¤erlendirilmektedir. Strategig-
ram modelinde amaç, teknoparklar›n stratejik profillerinin ortaya konulmas›d›r. Belirlenen göstergelere göre, tek-
noparklar›n her bir eksendeki de¤erlendirmesi yap›larak mevcut durumu gösterilir ve birbirleri ile k›yaslamalar›
yap›l›r. Modelde belirlenen eksenler flu flekildedir: Yerleflim ve Çevre, Teknoloji Ak›fl›ndaki Durum, Hedef Fir-
malar, Uzmanlaflma Derecesi, Hedef Pazarlar, Ba¤lant›lar/A¤yap›lar› ve Yönetim Yap›s› ve Kadro’dur (Bellavista,
Sanz, 2009).

Çal›flma kapsam›nda analiz birimi olarak Ankara ilinde faaliyet gösteren; Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniver-
sitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Do¤u Teknik Üniversitesine ait teknoparklar de¤erlen-
dirilmifltir. 

Veri Toplama, Puanlama ve Normalizasyon

Verilerin toplanabilmesi amac›yla bir anket tasarlanm›flt›r. Haz›rlanan ankette; Strategigram modelindeki ek-
senleri oluflturan göstergelere iliflkin sorular belirlenmifltir. Anket yedi farkl› grup ve toplam 36 sorudan oluflmak-
tad›r. Anket sorular›na cevaplar, Teknopark Yönetici fiirketlerdeki ilgili uzman personelle yüz yüze ve e-posta ile
görüflmeler sonucunda elde edilmifltir. Al›nan ham veriler gözden geçirilerek, teknoparklar›n kendi içlerinde ve
aralar›ndaki tutarl›l›klar› kontrol edilmifltir. 

Anket kapsam›nda Var-Yok, 5’li ölçek ve oran sorular› olmak üzere üç çeflit soru tipi ve puanlama kullan›lm›fl-
t›r. Anket sonucunda, soru tipine göre belirlenen puanlama yöntemi ile her bir sorudan elde edilen teknoparka ait
puan, ilgili park›n normalize edilmeden önceki ham verisi olarak ortaya ç›km›flt›r. Ard›ndan elde edilen bu ham
verilere normalizasyon uygulanm›fl; Strategigram modelinde -10 ve +10 de¤erleri aras›nda gösterilen profil eksen
puanlar›na dönüfltürülmüfltür.

Bileflik Endekslerin Oluflturulmas›

Anketlerden elde edilen göstergelerin de¤erlendirilmesinde bileflik endeks yöntemi kullan›lm›flt›r. Teknopark-
lar›n stratejik profilinin ortaya konulmas›nda kullan›labilecek yedi bileflik eksen ve her bir eksende de¤erlendiri-
len göstergeler afla¤›da listelenmifltir: 

1. Yerleflim ve Çevre Endeksi: Park›n flehir merkezine olan uzakl›¤›, parktaki yaflam kolayl›klar›n›n durumu,
teknopark alan›n›n büyüklü¤ü.

2. Teknoloji Ak›fl› Endeksi: Parkta akademisyen ortakl› firma say›s›n›n oran›, Ar-Ge bölümü olan flirket say›s›,
Ar-Ge merkezi/Araflt›rma Enstitüsü say›s›, laboratuarlar›n durumu, Ar-Ge çal›flan say›s› oran›, devam eden
Ar-Ge projesi say›s›, y›ll›k Ar-Ge geliri, patent say›s›, sanayi irtibat ofisi bulunmas›.

3. Hedef Firmalar Endeksi: Parktaki kuluçka merkezi say›s› ve bu merkezdeki firma say›s›, kuluçka merkezle-
rine sa¤lanan destek durumu, firmalar›n kuluçka merkezleri içinde ortalama kalma süreleri, kuluçka mer-
kezlerinde çal›flan say›s›, kuluçka merkezlerine sa¤lanan risk sermayesi.
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4. Uzmanlaflma Endeksi: Parka kabul edilen veya teflvik edilen sektör say›s›, sektörel da¤›l›m, ana iki sektör-
deki firma say›s›n›n toplam say›ya oran›, belirli bir sektörde uzmanlaflm›fl kuluçka merkezi durumu, çal›-
flanlar›n uzmanl›k alan›.

5. Hedef Pazarlar Endeksi: Parktaki yerel firma, yabanc› kaynakl› firma say›s›, iç ve d›fl pazar bütçesi ve var-
l›klar›n›n durumu, ithalat ve ihracat tutar›, di¤er bölge veya ülkelerde park temsilcisi bulundurma durumu.

6. Ba¤lant›lar Endeksi: Parkta düzenlenen y›ll›k ortalama konferans/bilimsel faaliyetlerin say›s›, firma, üniver-
site ve di¤er elemanlar aras›ndaki ba¤lant›lara ayr›lan bütçe ve ba¤lant› faaliyet durumu, di¤er elemanlarla
ortak yürütülen proje say›s›, stratejik ortakl›k veya imzalanan Mutabakat Muht›ras› durumu/say›s›.

7. Yönetim Modeli Endeksi: Parktaki yönetim yap›s›, park›n sahipli¤i durumu, yönetim kurulu yap›s›, yöneti-
ci (genel müdür) profili, park›n sa¤lad›¤› hizmet durumu.

Bulgular ve Yorumlanmas›
Ankara ilindeki mevcut teknoparklar, Türkiye geneli ile k›yasland›¤›nda; Türkiye’de faaliyette olan 24 tekno-

park›n 5’i (%20.83’ü), 1,302 firman›n 622’si (%47.77’i), 9,018 Ar-Ge çal›flan›n›n 5,445’i (%60.38’i), devam eden
3,484 projenin 1,220’si (%35.02’si), 540 milyon $’l›k ihracat›n 354,85 milyon $’› (%65.71’i), toplam 53 yabanc›
ortakl› firman›n 34’ü (%64.15’i), 297 patent say›s›n›n 30’u (%10.10’u) Ankara ilinde mevcut befl teknoparka aittir.
Ankara ili teknoparklar› ile Türkiye genelinde bir Teknokent konumundad›r. 

Ankara ‹lindeki Teknoparklar›n Genel Durumu

Ankara’da faaliyette olan befl adet teknopark›n kurulum geçmiflleri aç›s›ndan, ODTÜ (9 y›l), Bilkent (8 y›l) ve
Hacettepe (7 y›l) teknoparklar›n›n; Gazi (2 y›l) ve Ankara (3 y›l) teknoparklar›ndan daha eski geçmiflleri bulun-
makta olup, hiçbirinin 10 y›ldan fazla geçmifli olmad›¤›, olgunlaflma aflamas›na henüz geçemedikleri görülmekte-
dir. Çal›flan say›lar› aç›s›ndan ODTÜ teknopark›n›n hem toplam hem de Ar-Ge çal›flan say›lar›n›n, di¤er tekno-
parklara oranla oldukça yüksek oldu¤u görülmektedir (fiekil 1). Toplam firma say›lar›, bunlar›n yabanc› ve akade-
misyen ortakl› olma oranlar› incelendi¤inde; ODTÜ teknopark›n›n di¤erlerine oranla daha yüksek bir say›ya sa-
hip oldu¤u görülmektedir (fiekil 2).

Teknoparklar›n sektörel da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda, yaz›l›m ve biliflim teknolojilerinin tüm parklar›n en yo¤un
sektörü oldu¤u görülmektedir. Bilkent Teknopark›n›n bu sektörde, di¤er sektörlere oranla %81 oran›nda en yük-
sek de¤ere sahip oldu¤u tespit edilmifltir (fiekil 3).
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fiekil 1: Ankara ilindeki B&T parklar› çal›flan say›lar›.



Teknopark Profillerinin Ortaya Konulmas› ve Karfl›laflt›rmalar

Teknoparklara iliflkin 7 ayr› eksendeki bileflik endeks puanlar›n›n Strategigram modeline yerlefltirilmifl hali fie-
kil 4’de gösterilmifltir. Teknoparklara ait stratejik profillere bak›ld›¤›nda; 

Yerleflim ve Çevre Ekseni: ODTÜ teknopark›n›n flehirleflme derecesinin, Ankara genelinde oldukça yüksek ol-
du¤u tespit edilmifltir. Bu sonucun ortaya ç›kmas›nda, park›n flehir merkezine olan yak›nl›¤›n›n, yaflam kolayl›kla-
r› konusunda ODTÜ yerleflkesine yak›n olmas› ve bu imkânlardan faydalanabilmesi, aç›k ve kapal› alan olarak park
bölgesinin büyüklü¤ünden kaynakland›¤› de¤erlendirilmifltir.

Teknoloji Ak›fl› Ekseni: Bilkent teknopark›, üniversite ve Ar-Ge’ye yönelik bir teknoloji ak›fl› gösterirken, di¤er
teknoparklar eksende hemen hemen ayn› seviyede yer almakta olup, Ankara Üniversitesi teknopark› ise flirketlere
yönelik bir ak›fl sergilemektedir. 

Hedef Firmalar Ekseni: Bu eksende de Gazi ve Ankara Üniversitesi Teknoparklar› haricindeki di¤er parklar›n,
hedef firmalar konusunda olgunlaflm›fl flirketlere yönelik oldu¤u, Gazi ve Ankara Üniversitesi Teknoparklar›nda
kuluçka merkezi bulunmamas›ndan dolay› de¤eri, ters kutupta yer almaktad›r. Tüm parklarda, kuluçka merkezle-
rine sa¤lanan destek konusunda ciddi ad›mlar›n at›lmas›na ihtiyaç duyulmaktad›r. 
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Uzmanlaflma Ekseni: Teknoparklar, uzmanlaflma ekseninde yay›lm›fl durumdad›r. Hacettepe Teknopark›, park-
lar aras›nda en uzman yap›ya sahipken; Gazi Üniversitesi Teknopark› daha genelci durumdad›r.

Hedef Pazar Ekseni: Bu eksende de ODTÜ ve Bilkent Teknoparklar›n›n hedef pazar olarak, özellikle ihracat
miktarlar›n›n yüksek olmas›ndan dolay›, di¤er parklara oranla daha bölgesel ve uluslar aras› oldu¤u görülmektedir.

Ba¤lant›lar Ekseni: ODTÜ ve Bilkent Teknoparklar›n›n daha stratejik ba¤lant›lara sahip oldu¤u görülmekte-
dir. Burada, parklar›n di¤er elemanlarla ortak yürüttükleri faaliyetlerin etkili oldu¤u görülmektedir. 

Yönetim Modeli Ekseni: Yönetim yap›s› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Hacettepe Üniversitesi Teknopark› haricindeki
parklar›n, daha pazar odakl› olduklar› görülmektedir. Bu durum, park›n yönetim yap›s› ve sahipli¤inin kamuya ait
olmas›ndan, ayn› flekilde park›n yönetim kurulundaki akademisyen say›lar›n›n ifladamlar›na oranla yüksek olmas›n-
dan kaynaklanmaktad›r. Di¤er teknoparklar pazar odakl› iken Hacettepe, üniversiteye yönelik bir yönetim modeli
ortaya koymaktad›r. Yap›lan ikili eksen kümelenme analizlerinde ç›kan sonuçlar fiekil 5, 6, 7 ve 8 ’de gösterilmifltir.

Uzmanlaflma ve Teknoloji Ak›fl› Eksen Analizi sonucunda, Ankara’daki teknoparklar›n her iki eksende de or-
talama de¤erlere sahip oldu¤u, dolay›s›yla herhangi bir bölgede kümelenmedi¤i görülmektedir. Hedef Firmalar ve
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fiekil 4: Teknoparklara ait strategigram model uygulamas›.
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fiekil 5: Uzmanlaflma-teknoloji ak›fl› eksenlerinde
kümelenme analizi.

fiekil 6: Hedef firmalar-teknoloji ak›fl› eksenlerinde 
kümelenme analizi



Teknoloji Ak›fl› Eksen Analizi sonucunda, teknoparklar›n olgunlaflm›fl firmalara yönelik oldu¤u ancak teknoloji
ak›fl›nda herhangi bir kutuplaflma bulunmad›¤›, Gazi ve Ankara Üniversitelerinde kuluçka merkezi bulunmama-
s›ndan kaynaklanan etki haricinde di¤er parklar›n ayn› bölgede kümelendi¤i görülmektedir.

Uzmanlaflma ve Hedef Firmalar Eksen Analizi sonucunda, Gazi ve Ankara Üniversiteleri Teknoparklar›n›n
haricinde müflterek bir bölgede kümelendikleri söylenebilir. Uzmanlaflma ve fiehirleflme Eksen Analizi sonucun-
da ise; Gazi ve Ankara Üniversiteleri haricindeki teknoparklar›n daha flehirleflmifl ve uzmanlaflm›fl bölgede küme-
lendikleri söylenebilir. 

Sonuç olarak; pek çok eksende görüldü¤ü gibi Gazi ve Ankara Üniversiteleri Teknoparklar›n›n henüz iki, üç
y›ll›k bir geçmifle sahip olmas› nedeniyle, Ankara ilindeki di¤er parklardan ayr› olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤i
düflünülmektedir. Di¤er üç teknopark›n ise küçük farklarla ayn› eksen bölgelerinde kümelendikleri görülmektedir. 

Sonuç ve De¤erlendirme
Çal›flma sonucunda Ankara ilindeki teknoparklar›n genel olarak yaz›l›m/biliflim sektöründe yo¤unlaflt›klar› gö-

rülmektedir. Bu yönelmenin, Ankara’n›n baflkent oluflundan ve Türkiye genelinde büyük firmalar›n ifl merkezle-
rinin burada bulunmas›ndan kaynakland›¤› söylenebilir. Teknoparklar›n mevcut durumlar› dikkate al›nd›¤›nda,
Ankara’da bir doyum noktas›na gelindi¤i ancak niteliksel anlamda, özellikle parklara sa¤lanan destekler aç›s›ndan
ciddi ad›mlar›n at›lmas›na ihtiyaç duyuldu¤u görülmektedir. Türkiye’de faaliyette olan teknoparklar ile Ankara
ilindeki mevcutlar k›yasland›¤›nda; Ankara’n›n genelde teknopark aç›s›ndan büyük bir oranla firma, çal›flan, ser-
maye vb. bar›nd›rd›¤›, k›saca Türkiye’nin “Teknokenti” konumunu elinde bulundurabilece¤i de¤erlendirilmekte-
dir.

Teknoparklara, üniversitelerin bir bölümü gibi de¤il, etkin olarak iflletilebilen firmalar›n faaliyet gösterebildi-
¤i yap›laflmalar olarak yaklafl›lmal›d›r. Teknopark say›s›n› art›rmak yerine, mevcut parklar kapsam›ndaki kuluçka
merkezlerinin say›lar›n›n art›r›lmas› ve bunlara destek sa¤lanmas› gerekmektedir. Güçlü bir park kapsam›ndaki da-
yan›flma her eksende güç sa¤layacakt›r. Ayr›ca, bölgesel olarak teknoparklar›n profillerinin ortaya konmas›nda,
park›n co¤rafyas›ndaki ihtiyaçlar›n ve geliflmifl teknolojilerin dikkate al›nmas› da önemli bir husustur. “Bölgesel
‹novasyon Stratejisi (Regional Innovation Strategy - RIS Mersin)” örne¤inde oldu¤u gibi, bölgelerin yenilikçilik
potansiyelini art›rmaya yönelik stratejiler üretilmesi, inovasyon politikalar› ile mevcut kaynaklar›n ve altyap›n›n en
iyi flekilde kullan›lmas›n›n ve gelifltirilmesinin amaçland›¤› stratejik projeler ortaya konulmal›d›r. ‹çi bofl bir tek-
nopark bir süre sonra kendini idame edemez ve ifllemez bir hâl alacakt›r. 

Sonuç olarak; teknoparklarda sektörel ve bölgesel uzmanlaflma ana strateji olarak belirlenmelidir. Yap›lacak
altyap› yat›r›mlar›nda bu yaklafl›m maliyet etkinlik sa¤layacakt›r. Örne¤in, her bir parkta tüm teknoloji alanlar›n-
da geliflmifl laboratuarlar kurmak maliyet aç›s›ndan pek mümkün görünmemektedir. Ancak, uzmanlaflma sonucun-
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fiekil 7: Uzmanlaflma-hedef firmalar eksenlerinde
kümelenme analizi.

fiekil 8: Uzmanlaflma-flehirleflme eksenlerinde 
kümelenme analizi



da benzer teknoloji alanlar›nda faaliyet gösteren firmalar›n ayn› teknoparkta konufllanmalar›, o parkta belirli tek-
noloji alan›nda kurulmas› düflünülen uzmanlaflm›fl laboratuarlarda maliyet paylafl›m› getirebilece¤i gibi, teknopar-
k›n kurdu¤u laboratuarlar› birden fazla firma ortak kullan›labilecektir.

Belirtilen sektörel ve bölgesel uzmanlaflmay› sa¤lamak için devlet teflviklerinin yan› s›ra, teknoparklar›n ve pa-
ralelinde teknolojinin gelifliminde önemli rol verilen yönetici flirketlerin pay› büyük olacakt›r. 4691 say›l› Kanun-
da 2011 y›l›nda kabul edilen de¤ifliklik ile yönetici flirketlere; bölgeye ait planlama ve projelendirmeler ile gerekli
alt ve üst yap› hizmetleri yapmas› yükümlülü¤ü getirilmifl, kuluçka merkezi inflas› ile Ar-Ge ve yenilik amaçl› ku-
luçka programlar›, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iflbirli¤i programlar› ile ilgili giderlerin, yönetici
flirketçe karfl›lanamayan k›sm›n›n yard›m amac›yla Bakanl›k bütçesi ödene¤iyle s›n›rl› olmak üzere karfl›lanabilme-
si sa¤lanm›flt›r. Bu kapsamda; yönetici flirketin teknopark›n profilinin belirlenmesinde a¤›rl›kl› rol oynayaca¤›, ça-
l›flmada strateji olarak belirlenen sektörel uzmanlaflmay› hayata geçirecek ana faktör olaca¤› de¤erlendirilmekte-
dir.
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Özet

Üniversite ve sanayi iflbirli¤inin önemi, sanayileflmifl ülkelerde 1970’li y›llar›n sonundan bafllayarak artm›flt›r.
ABD’deki bu geliflmeleri di¤er geliflmifl ülkeler izlemifl ve iflbirli¤inin boyutu ve niteli¤i kapsam ve nitelik de¤ifltir-
mifltir. Bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayal› olarak flekillenen günümüz bilgi toplumunda, bilgi ça¤›n›n temel aktö-
rü olan “üniversiteler”, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n itici gücünü oluflturan “sanayi” ile ortak zeminde bir araya
getirilmektedir. Üniversitelerin temel ifllevi, ülke genelinde, kentsel düzlemde ve sanayi kesiminde ihtiyaç duyulan
nitelikli insan gücü ile düflünen, analiz edebilen, geliflmifl genç beyinlerin yetifltirilmesi iken; günümüz dünyas›nda
üniversitelere araflt›rma gelifltirme projeleri kapsam›nda tar›mdan imalata, sa¤l›ktan e¤itime de¤in genifl sektör yel-
pazesinde ileri bilgi ve teknolojilerin gelifltirilmesi; bilgi birikimini üretim sürecine yans›tacak flekilde sanayi ile iflbir-
li¤i kurulmas›; kurulduklar› bölgede mevcut olan sosyo-kültürel ve ekonomik dokuyu etkileyerek, bölgesel geliflimin
desteklenmesi gibi farkl› misyonlar yüklenmifltir. Son y›llarda yar› iletkenler, biliflim teknolojileri, yenilenebilir ener-
ji gibi ileri teknoloji sanayilerinde bilgi tabanl› büyümenin h›z kazanmas›, yeni teknolojilerin üretilmesinde Üniver-
site-sanayi iflbirli¤i önemini art›rm›flt›r. Bu çal›flmada, üniversite-sanayi iflbirli¤inin gelifltirilmesinde AB ülkelerinde
uygulanan RJV; Kore’de uygulanan BRIDGE; ABD’de uygulanan IUCRC gibi modellerin de¤erlendirilmesi yap›-
larak, karfl›laflt›rmal› olarak Türkiye için bir iflbirli¤i modeli önerisi gelifltirilecektir. Gelifltirilen model “üçlü sarmal”
olarak aç›klanan üniversite-sanayi-devlet iflbirli¤i ba¤lam›nda analiz edilecektir. Türkiye’de üniversite-sanayi iflbirli-
¤inin etkinlik de¤erlendirmesi Avrupa, Amerika ve Uzak Do¤u ülkeleri örnekleri dikkate al›narak, bilgi toplumuna
ulafl›lmas›nda temel sorunlar de¤erlendirilecek ve çözüm önerileri gelifltirilecektir. Çal›flma kapsam›nda, üniversite-
sanayi iflbirli¤inin bölgesel kalk›nma üzerindeki yaratt›¤› etkiler, üniversite-sanayi iflbirli¤inin inovasyon (yenileflim)
boyutunun yan›nda, sosyal ve kültürel geliflme dinamikleri de analize dahil edilerek, de¤erlendirilecektir.

Anahtar kelimeler: Üniversite, bölgesel kalk›nma, üniversite-sanayi iflbirli¤i.

Girifl
Üniversiteler bulunduklar› bölgenin ekonomik geliflimine e¤itim, araflt›rma, bulufl, yayg›n e¤itim ve misyonla-

r›na uygun di¤er faaliyetleriyle katk›da bulunur. Küreselleflme ile ülkeler ve flirketler de¤iflen çevreye karfl› uyum
göstermekte, yarat›c› ve yenilikçi tutumlar›n› güçlendirmektedir. Bu yenilikçi ve rekabetçi kurumsal tutumlar, üni-
versiteleri de e¤itim, araflt›rma ve yenileflim (inovasyon) üçlüsünün entegrasyonuna zorlam›flt›r. Bugün, liberal de-
mokrasilerde üniversiteler devlet ve özel sektörün bir orta¤› durumundad›r. Üniversiteler bölgesel kalk›nman›n bi-
rer dinamosu olarak kabul edilmektedir.

Tarihsel olarak yüksekö¤retim kurumlar›, bölgenin fiziki, sosyo-ekonomik ve kültürel karakteristiklerini yan-
s›tmaktad›r. Üniversiteler, bu karakteristikleri yans›tan araflt›rma gündemlerini gelifltirmek suretiyle bölgesel ba¤-
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lamda sunulan imkanlara yan›t vermek durumundad›r. Bu noktada bölge, hem ulusal, hem de uluslararas› rekabet
avantaj› sa¤layan bir araflt›rma laboratuar› olarak alg›lanmaktad›r (OECD, 1999: 82).

Akademik araflt›rmalar ile sanayi inovasyon faaliyetleri aras›ndaki iliflkiyi analiz eden oldukça genifl literatür bu-
lunmaktad›r. Rogers ve Larsen (1984) ile Feldman (1994) taraf›ndan yap›lan ve bölgesel inovasyonun bir h›zlan-
d›ran› olarak üniversitenin rolünü sorgulayan çal›flmalar sonucu, bölgesel teknolojik altyap›n›n (ticari hizmetler,
teknolojiyle ilgili flirketler gibi) çeflitli karakteristiklerinin üniversite araflt›rma sonuçlar›n›n geliflimi aç›s›ndan ge-
rekli oldu¤u ileri sürülmüfltür. Jaffe (1989), endüstriyel patentleme üzerinde üniversite AR&GE faaliyetlerinin et-
kisinin olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla 29 ABD bölgesinin 8 y›ll›k verilerini kullanarak gerçeklefltirdi¤i ana-
liz sonucunda anlaml› pozitif etki oldu¤unu tespit etmifltir. Jaffe’ye göre, flirket patentlerinin üniversite AR&GE
faaliyetlerine karfl› elastikiyeti yaklafl›k 0.6’d›r (Cowan, Zinovyeva, 2009: 4).

Üniversitelerin bölgesel kalk›nma üzerindeki rolüne dair yap›lan araflt›rmalar›n ço¤u üniversiteleri akademik
bilgi kayna¤› (birincil rol); akademik e¤itim sa¤lay›c› (ikincil rol); ve daha çok bölgesel bir sistem kurucu (üçüncül
rol) olarak kabul etmektedirler. Tablo 1’de üniversitelerin bölgesel kalk›nma sürecine dahil olmalar›yla ilgili lite-
ratür özeti verilmifltir (Marjolein, Herman, 2011, p. 5). 

Bilgi Tabanl› Bölgesel Kalk›nmada Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i  
Küresel bilgi toplumunda, ekonomik kalk›nma stratejileri bölgeler, anakentler ve bilgi kümeleri üzerine odak-

lanmaktad›r. Bu bölgelerdeki ileri gelen yüksekö¤retim kurumlar›, küresel birer aktör olarak yeni bilgi üretimi ve
transferi ile sorumlu tutulmaktad›r. Üniversitelerin bu yükselen hiyerarflisi, kent ve bölge hiyerarflisini destekle-
mektedir. Bu koflullarda, önemli sorgu küresel konuma sahip üniversitelerin bölgesel sorumluluklar›n›n oluflturul-
mas›d›r. Böylece bilgi ekonomisindeki polarizasyon, tersine çevrilebilir ve üniversitelerin inovasyon süreci bölge-
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Tablo 1: Üniversitelerin bölgesel inovasyon sistemi kurmadaki rolü üzerine literatür.

Araflt›rmalar Ülkeler/Bölgeler Araflt›rma Alan› Sonuçlar 

Kjearsdam ve Danimarka, Üniversitelerin bölgesel Üniversite, bölgesel kalk›nmada katalizör
Enemark (1994) Aalborg Bölgesi kalk›nmaya katk›s› bir fonksiyona sahiptir. Proje odakl› e¤itim

sisteminde, ö¤renciler, yerel flirketler, kurumlar 
ve organizasyonlar ile birlikte projelerini 
haz›rlarlar. 

Dahlstrand ve ‹sveç, Gothenburg Üniversitelerin bölgesel Üniversitelerin bölgesel kalk›nmaya yönelik
Jacobsson (2003) Bölgesi kalk›nmaya katk›s› katk›s›, öncelikle yetenekleri yap›land›rma 

kümesi oluflturmaya ba¤l›d›r. 

Doutriaux (2003) Kanada, 11 ileri Üniversitelerin bölgesel Üniversiteler, yönlendirici de¤il; onun yerine 
teknoloji kümesi kalk›nmaya katk›s› ö¤rencilerin giriflimci davran›fllar› konusunda

birer katalizördür.  

Boucher vd. (2003) OECD 12* Bölgesel sistem Bölgesel aktörler aras›ndaki hiyerarfli ve rekabet 
ülkede 14 bölge kurma kapasitesi düzeyi, sistem kurma kapasite seviyesini 

belirlemektedir. 

Geuna vd. (2004) Fransa, Strasbourg Bölgedeki üniversitelerin Üniversitelerin uzun bir geçmifle dayal› araflt›rma 
ba¤lant›s› sözleflmesi yapma gelene¤i vard›r.

OECD (2007) OECD 12* ülkede Bölgedeki üniversitelerin Üniversiteler ve bölgesel aktörler aras›nda 
14 bölge iç içe geçmesi ve ba¤lant›s› yükselen ba¤lar görünür bir hal almaktad›r.

Ancak iflbirli¤i olanaklar›, yetersiz kalmaktad›r.  

Puuka (2008) OECD 12* ülkede Bölgesel sistem Mevcut ulusal teflvik yap›lar› bölgesel 
14 bölge kurma kapasitesi ba¤lant›y› engellemektedir.

Warren vd. (2008) ABD Bölgesel sistem kurma ‹yi ifllevli, destekleyici inovasyon sistemi, 
kapasitesi üniversitelerin giriflimci çabalar›n› güdüleyici 

olabilir. 

*Ülkelerdeki 14 Bölge: Finlandiya (Jyvaskyla); Meksika (Nuevo Leon); ‹sveç (Varmland); Birleflik Krall›k (Kuzey Do¤u ‹ngiltere); Danimarka
/ ‹sveç (Öresund); Avustralya (Sunshine Coast); ‹spanya (Kanarya Adalar› ile Valencia); Hollanda (Twente); Kore (Busan); Kanada (Atlantik
Kanada); Danimarka (Jutland-Funen); Norveç (Trondelag); Brezilya (Kuzey Parana). 



sel kalk›nma ile iliflkilendirilebilir (Francisco, Jaana, 2006, p. 6). Bölgesel kalk›nman›n desteklenmesi aç›s›ndan
inovasyon sistemleri, çeflitli aktörler aras›nda bilginin üretilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› süreçleri ile ticari de¤er sa¤-
layan faaliyetlerin bir araya getirildi¤i bir etkileflim a¤› gerektirmektedir. 

Üniversiteler, bölge ve sivil toplum aç›s›ndan kültür ve sosyal kapsam, araflt›rma ve inovasyon, e¤itim ve ö¤re-
tim ile ilgili ulusal politikan›n farkl› unsurlar›n› bir araya getirmek suretiyle özgün bir rol oynamaktad›r. Bölgesel
kalk›nmada üniversitelerin sorumlulu¤u, farkl› boyutlarda ortaya ç›kmaktad›r (Francisco, Jaana, 2006, p. 5):

• Araflt›rma yaparak, bilgi üretilmesi ve teknoloji transferi yolu ile kullan›lmas›,
• Bölgede mezun istihdam›, ifl ba¤lant›l› e¤itim ile yerelleflen ö¤renme süreci, e¤itim, bilgi transferi ve sü-

rekli e¤itim ile profesyonel geliflim,
• Sosyal bütünleflme ortam› oluflturan kültürel ve toplumsal geliflim ile inovasyona ba¤l› sürdürülebilir kal-

k›nma. Bölge-üniversite etkileflimi fiekil 1’de gösterilmifltir. 

Üniversiteler, araflt›rma, e¤itim ve topluma yönelik hizmet fonksiyonlar› arac›l›¤›yla çeflitli bölgesel etkilere yol
açmaktad›r. Üniversite faaliyetlerinin do¤rudan ya da dolayl› sonuçlar› olarak ortaya ç›kan bu bölgesel etkiler,
farkl› bölgesel alt sistemlere göre s›n›fland›r›labilir (Ernesto, 2007, p. 5): (a) siyasi (akademisyen ve ö¤rencilerin ye-
rel siyasi yaflama kat›l›m›); (b) demografik (nüfus büyüklü¤ü, yap›s› ve mobilitesi); (c) ekonomik; (d) altyap›sal (konut,
trafik, kütüphane gibi); (e) kültürel (kültürel mal ve hizmetlere yönelik geniflleyen piyasa); (f) e¤itimsel (e¤itim ka-
litesi ve e¤itime kat›l›m oran›); (g) sosyal (yaflam kalitesi, e¤lence endüstrisi, ö¤renci ve akademisyenlerin sosyal ya-
flama etkisi). 
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Üniversite Bölge

E¤itim

Topluma
yönelik hizmet

Araflt›rma ‹novasyon

Üniversite yönetim süreci katma de¤eri
Bölgesel yönetim süreci katma de¤eri
Üniversite / bölge dinamik arayüzü

Beceri

Kültür ve
Toplum

fiekil 1: Üniversitelerin çok yönlü bölgesel sorumluluk a¤›.

Tablo 2: Üniversitenin bölgesel etkilerinin örneklerle sınıflandırılması.

Üniversitenin Bölgesel Etkisi Örnek

Siyasi Siyasi sürecinin iyileflmesi, artan halk kat›l›m›, siyasi yap›da de¤iflim.
Demografik Do¤um ve ölüm oranlar›nda de¤iflim, daha yüksek mobilizasyon
Ekonomi ‹flgücü mobilitesi, iflgücü piyasas›, endüstriyel yap›, bölgesel gelir üzerindeki etkisi. 
Altyap› Konut, trafik, sa¤l›k hizmetleri, perakende sektörü üzerindeki etkisi 
Kültür Daha yüksek kültürel mal ve hizmet arz›, kültürel çevre üzerindeki etki
Çekici k›lma Bölgesel kimlik, bölge imaj›na yönelik etki
E¤itim Kat›l›ma yönelik etki ile kalite de¤iflimi
Sosyal Yaflam kalitesi üzerindeki etki ile ö¤rencilerin sosyalleflmesi



Florax (1987), üniversiteyi bölgesel bir itici güç olarak tan›mlad›¤› çal›flmas›nda, bir bölgede üniversite kurul-
mas›n›n olas› etkilerini afla¤›daki aç›lardan de¤erlendirmifltir (Tablo 2) (Pellenbarg, 2005, p. 5).

Bölgesel rekabet üstünlü¤ü sa¤lama, kurumsal geliflme, inovasyon yetilerini gelifltirerek teknolojik de¤iflimden
yararlanma ve bölgesel iflbirli¤ini artt›rma kapsam›nda yürütülen bölgesel kalk›nma çal›flmalar›, bölgesel inovas-
yon sistemi ile desteklenmesi gerekmektedir. Bölgesel inovasyon sistemi; a) arz (araflt›rmac›lar, üniversiteler, bi-
lim merkezleri); b) talep (firmalar, sanayi, inovasyon yararlan›c›s› piyasalar) ve c) arac› (inovasyon destek kurulufl-
lar›, düzenleyici kurulufllar, finansman kurumlar›) olmak üzere üç taraftan oluflmaktad›r (Metin, 2007, p. 10-11).

Üniversite araflt›rmalar› ile uyar›lan en çarp›c› yerel ekonomik kalk›nma örnekleri, Silikon Vadisi’nde Stand-
ford Üniversite’ne ba¤l› elektronik kümelenme ile Boston yak›nlar›nda Massachusetts Institute of Technology’ye
ba¤l› Route 128’dir. Bu durumda, yerel üniversite araflt›rmalar› yaln›zca istihdam taban›n›n genifllemesine hizmet
etmemekte, ayn› zamanda ortalama gelir düzeylerinin de önemli ölçüde artmas›n› sa¤lamaktad›r. Bunlar baflar›l›
örneklerdir. Ancak sayg›n araflt›rma programlar› olmas›na karfl›n, yerel ekonomi aç›s›ndan ileri teknoloji sanayine
yönelik oldukça düflük etkiye sahip olan üniversiteler (örne¤in Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesi gibi) de
mevcuttur (Kent, 2006, p. 3). 

Karfl›laflt›rmal› Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Modelleri
1980’lerin bafl›ndan itibaren Avrupa, Amerika Birleflik Devletleri ve Japonya’da araflt›rma ve teknolojik gelifl-

mede üniversiteleri, kamu sektörünü ve özel sektör firmalar›n› içine alan iflbirli¤i programlar› gelifltirildi. Avrupa
Birli¤i’ne (AB) üye ülkeler aras›nda ortak finansmanla fonlanan ve ulusal düzeyden AB ortak taban›na yay›lan
“araflt›rma ve teknolojik geliflme çerçeve programlar›” yürürlüktedir. Çerçeve programlar›na dahil araflt›rma ve
teknoloji gelifltirme projeleri kamu kaynaklar› ile fonlanmakta ve üye ülkeler aras›nda ortak araflt›rma kurumlar›-
n›n yayg›nlaflt›r›lmas› hedeflenmektedir. AB uygulamas›nda, firmalar›n üniversitelerle giderek daha s›k iflbirli¤i ve
ortak araflt›rma giriflimleri kurmalar› teflvik edilmekte ve iflbirlikçi araflt›rma projeleri AB taraf›ndan “Hedeflenmifl
Sosyo-Ekonomik Araflt›rma Program›” (TSER) çerçevesinde desteklenmektedir.

Japonya, II. Dünya savafl›ndan itibaren geçirdi¤i kalk›nma modellerinin son aflamas›nda (1990 y›l›ndan itiba-
ren) bilim ve teknoloji politikalar›nda daha az müdahaleci ve daha çok karmafl›k-vizyon belirleyici- görünümde-
dir. Japoya’n›n Bilim ve Teknoloji Temel Plan›, üniversiteler, sanayi ve ulusal araflt›rma enstitüleri aras›ndaki ifl-
birli¤ini ve araflt›rma/teknoloji de¤iflimini desteklemektedir.

ABD, özel sektör ve üniversiteler aras›ndaki teknoloji ve bilimsel araflt›rma faaliyetlerinde iflbirlikçi ve sözlefl-
meci bir ortakl›¤› teflvik etmektedir. ABD’de, üniversite-sanayi araflt›rma merkezleri liberal ve rekabetçi bir anla-
y›fl› gösterecek flekilde, “bilgi” veya “akademik kapitalizm” kavram›n› öne ç›karmaktad›r.

Üçlü Sarmal (Triple Helix) Modeli

‹novasyon ve inovasyon güdüsü, baflta ifl dünyas›, üniversiteler ve devlet olmak üzere çeflitli aktörler aras›nda
etkileflim ve ba¤lant› gerektirmektedir. Bu etkileflim konusunda son yirmi y›ll›k dönemde, teknoloji ve inovasyon
politikalar›na yönelik literatürde artan bir uzlaflma söz konusu olmufltur. Bu konuda en önemli katk›, özellikle M.
Porter (1995) taraf›ndan ortaya ç›kar›lan ve 1990’lar›n ikinci yar›s›ndan sonra göze çarpan “Üçlü Sarmal” (Triple
Helix) nosyonu olmufltur (Van Looy, Debackere, Andries, 2003, p. 210). Üçlü Sarmal Modeli, akademik araflt›r-
ma ve ekonomik kalk›nmay› teflvik etme güdüsü ile birbiriyle iç içe geçen halkalar olarak üniversite, sanayi ve dev-
let ekseninde flekillenmifltir. Bu seçkinler toplulu¤unun bir ürünü olan giriflimci üniversite, öncül akademik mis-
yonlar› olan e¤itim ve araflt›rma fonksiyonlar›n›n s›n›rlar›n› aflmaktad›r. Özellikle modelin ekonomik ve bölgesel
kalk›nma misyonu, sistematik bilimsel bilgi üretimi ve bilgi taban›n›n yeniden tesisi konusunda önemli ölçüde kat-
k› sa¤lam›flt›r (Loet, Henry, 2001). Bilgi üretimi ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile onunla iliflkili piyasa dinamikleri ve re-
gülasyonlar› etkileyen bu aktörler aras›ndaki iliflki a¤›, Etzkowitz ve Leydesdorff (1995) taraf›ndan üç flekilde ta-
n›mlanm›flt›r. Onlara göre, bu iliflkiler, kronolojik olarak birbirinden sonra gelmektedir (Daniel, Philippe, Frédéri-
que, 2009, p. 4): (2 a), ulus devletin üniversite ve sanayi kesimini içine ald›¤› ve bu iki kesim aras›ndaki iliflkileri
yönetti¤i modele iflaret etmektedir. (2 b), devletin daha az bask›n rol oynad›¤›, kurumsal alanlar›n her birinin s›-
n›rlar›n›n aç›k bir flekilde tan›mland›¤› ve di¤erleri ile iliflkilerinin çerçevesinin çizildi¤i bir modele iflaret etmek-
tedir. (2 c), sürekli geliflim gösteren üç alan›n karmafl›k olarak farkl› düzeylerde esnek biçimde birbirini etkiledi¤i
ve yaln›zca kurumlar›n kendi amaçlar›n› de¤il, ayn› zamanda di¤er kurumlar›n da kesinleflmifl amaçlar›n› gerçek-
lefltirmeye yönelik kalk›nma odakl› ve yenilikçi bir modeli temsil etmektedir. 
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Üçlü Sarmal Modeli ekseninde “bilgi üreticisi üniversite”nin bölgesel inovasyon sistemi, dolay›s›yla bölgesel
kalk›nma aç›s›ndan oynad›¤› rol afla¤›daki gibi özetlenebilir (Metin, 2007, p. 14-15): 

i. Bölgesel Y›¤›fl›m: Yeni firma kurulmas›, yeni veya mevcut firmalar›n üniversite çevresinde yerleflmesi so-
nucu bilginin kapitalizasyonu (sermayeye dönüfltürülmesi) ve sermaye birikimi projeleri.

ii. Befleri Sermaye Birikimi: E¤itim ve bilgi kapitalizasyonu faaliyetlerinin bütünlefltirilmesi, firmalar›n ku-
rulmas› ve kurumlar-aras› hareketlili¤i destekleyen programlar›n gelifltirilmesi, bölgesel ihtiyac› karfl›la-
mak üzere e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi, bölge odakl› ö¤renci ve mezun alma siyasas›, bölgeyi bi-
len ö¤renme süreçlerinin oluflturulmas›. 

iii. Yönetiflim: Zay›f ve güçlü yanlar›n incelenerek, sanayiyi ve devleti inovasyon stratejisi amac›yla bir araya
getirerek bilginin kapitalizasyonu ve sermaye birikimi projeleri çevresinde bölgesel inovasyon stratejisi-
nin güdülenmesi. Yine bölgenin sosyal ve kültürel taban›na katk› yaparak yönetiflimin etkinli¤ini art›r-
maktad›r.

iv. Kültürel Normlar: Bilgi ile ilgili geleneksel üniversite-sanayi-devlet eklemlenmeleri. Bölgeye angaje ol-
mufl üniversitenin bölgesel kalk›nma konusundaki bir di¤er önemli getirisi ise “ö¤renen ekonomi/böl-
ge” kavram› olup, ekonomik baflar› bireysel beceriler ve gruplar aras› bilgi transferi ile iliflkilendirilmek-
tedir. 

Üçlü Sarmal Model, taraflar›n birbirlerinin rollerini üstlenmesi esas›na dayanmaktad›r. Böylece üniversite, pa-
zarlama bilgisi ve flirket kurma gibi giriflimci sorumluluklar› üstlenirken, sanayi kesimi de bilgi paylafl›m›, çal›flan
e¤itimi gibi akademik rollerin geliflimine katk›da bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda Üçlü Sarmal Modeli, mikro düzey-
de “aktörler”, mezo düzeyde “kurumsallaflm›fl yap›lar”, makro düzeyde ise “kanun, kural ve yönergeler”den olu-
flan bir yap› arz etmektedir (Riccardo, Beatrice, 1998, p. 3).

i. Aktörler: Akademi, sanayi kesimi ve devletten oluflmaktad›r.
ii. Kurumsallaflm›fl Yap›lar: Teknolojik bilgi oluflturarak, üretimi organize eden bu yap›lar “hibrit inovasyon

yap›lar›”; “inovasyon arayüzleri” ve “inovasyon koordinatörleri” olmak üzere üç türlüdür.
iii. Kanun-Kural-Yönergeler: Makro düzeydeki bu unsurlar, politikalar ve uygulamalar›n› kurgularlar. Aktör-

ler, kendilerinden beklenen rollerini bu normatif ilkelere göre finansman/destek mekanizmalar›n› dik-
kate alarak oynayacaklard›r. ABD’de ileri teknoloji flirketlerini desteklemek için ç›kar›lan Risk Sermaye-
si Kanunu ve yine bu gibi flirketlerin faydalanmalar› amac›yla kurulan Nasdaq Borsas›, bu amaca hizmet
etmektedir. 

Günümüzde ço¤u ülke ara yüz veya melez kurumlar gibi her bir inovasyon yap›s›n›n rol oynad›¤› ve çok yön-
lü ifllevlerin yerine getirildi¤i üçlü sarmal modele ya geçifl aflamas›ndad›r ya da tüm yönleri ile gelifltirme çabas›n-
dad›r.

Köprü (Bridge) Modeli

Kore’de uygulamal› mühendislik becerilerini gelifltirmek üzere küçük ve orta ölçekli iflletmeler ile büyük flir-
ketler aras›nda ortak baflar› modeli olarak üniversite sanayi iflbirli¤i kapsam›nda gelifltirilen Bridge Model uygu-
lanmaktad›r. Kore E¤itim ve Teknoloji Üniversitesi ile Samsung Elektronik gibi büyük bir flirketin KOB‹’lerin in-
san kaynaklar› e¤itimi amac›yla gerçeklefltirdi¤i iflbirli¤i baflar›l› bir örnek olarak gösterilebilir. E¤itim kalitesini
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fiekil 2: Devlet-Üniversite-sanayi iliflkiler a¤›.



garantilemek için kurs plan› ve ifllem tasar›m›, ulusal çapta seçkin akademisyenler taraf›ndan sanayi ihtiyaçlar› dik-
kate al›narak yap›lmaktad›r. Bridge Model, büyük flirketler ve KOB‹’ler aras›nda çift kutuplu yap› ve ortak baflar›
sorununu çözmeye yönelik yeni bir personel gelifltirme modelidir (Wooyoung, Jinsoo, Jinwoo, 2009). 

Üniversite-Sanayi Ortak Araflt›rma Merkezleri (I/UCRC) Modeli

ABD Ulusal Bilim Kurumu (National Science Foundation) taraf›ndan oluflturulan Sanayi/Üniversite ‹flbirli¤i
Araflt›rma Merkezleri (Industry/University Cooperative Research Centers – I/UCRC) Program›, ABD endüstri-
yel giriflim kapasitesi performans›n› olumlu yönde etkilemektedir. Son yirmi y›ld›r, I/UCRC’ler yüksek kalite, sa-
nayi ile yak›ndan ilgili temel araflt›rmalar, araflt›rma ve e¤itime yönelik güçlü sanayi deste¤i, dünya piyasalar›nda-
ki rekabetçi tutumunu sürekli iyilefltirmek amac›yla ABD sanayine üniversitede gelifltirilen fikirlerin, araflt›rma
bulgular›n›n, yeni teknolojilerin do¤rudan transferi faaliyetleri ile üniversite ve sanayi aras›ndaki yeni ortakl›k ça-
¤›na öncülük etmektedir. Model, fikri haklar›n yönetimini ve uygulanabilir metotlar›n veya yeni teknolojilerin ya
sanayiye ya da üniversitelere transferi konusunu dikkate almaktad›r. I/UCRC Modeli, ö¤rencilere flirket sponsor-
lu¤undaki araflt›rma projelerinde çal›flma imkan› sa¤lamak, onlar› flirketin özel ilgi alan›na giren teknolojiler üret-
meye yönlendirmek suretiyle erken/öncelikli e¤itim almalar›n› sa¤lama konusunda baflar›l› bir uygulamad›r
(EDA). 

Üniversite-Sanayi Ortak Araflt›rma Merkezleri, ABD’de akademik destekli bölgesel kalk›nma için en etkin mo-
dellerden biridir. ABD’de 40’dan fazla eyalette üniversite yerleflkelerinde a¤›rl›kl› olmak üzere teknoloji yayma
programlar›na önem verilmekte;20 eyalette kuluçkalar ve araflt›rma tekno-parklar desteklenmektedir. Tüm bu tefl-
vikler, bilgi tabanl› bölgesel kalk›nmaya üniversitelerin kat›l›m›n› güçlendirmektedir (Attila, 2003, p.16).

Sonuç ve De¤erlendirme
Üniversiteler, bölgesel ekonomik kalk›nmaya “bilgi tabanl›” kalk›nma kavram›na uygun katk›larda bulunmak-

tad›r. Ekonomik kalk›nmay› uyar›c› bir aktör olarak üniversiteler, teknolojik bilgi üretimi ve transferi yoluyla özel
sektörün gereksinim duydu¤u “teknoloji” girdisini sa¤layabilmektedirler. Bugün teknoloji kapitalizmi ad› verilen
yeni giriflimcilik anlay›fl›nda üniversiteler bilgi tabanl› bir üretimin temel dinamosu konumundad›r. Devlet-üni-
versite-sanayi üçlü organizasyonu, bölgesel kalk›nmada en etkin yöntemlerden birisi olarak görülmektedir. Üçlü
organizasyonun ç›kt›s›, bilgi tabanl› bir kalk›nmay› gerçeklefltirmektir. Kalk›nman›n yerel/bölgesel dinamikleri,
bilgi üretiminin d›flsal faydalar› aç›s›ndan önemlidir. Birinci aflamada, devletin yasal bir altyap› haz›rlamas› gerek-
mektedir. Örne¤in, çevre uyumlu elektronik sanayinin teflviki için kurflun kullan›m›n› yasaklayan yasal bir düzen-
leme, özel sektörü bu yönde harekete geçirecektir. Devlet, yönlendirici ifllevini, ayn› zamanda teflvik uygulamala-
r› ile güçlendirebilir. Özel sektörün ar-ge talebi, üniversiteler ile ortak araflt›rma merkezleri veya araflt›rma sözlefl-
meleri yap›lmas› ile karfl›lanabilecektir. Böylece, üniversiteler bir taraftan araflt›rma altyap›s›n› ve veri bilgi setini
özel sektörün hizmetine sunarken, di¤er taraftan ar-ge ve inovasyon tabanl› kurumsal iflbirli¤ini güçlendirecektir.
Bölgesel ekonomik faaliyetlerin firmalar ve üniversiteler aras›nda yak›n ve yo¤un iflbirli¤ini teflvik etti¤ini söyle-
yebiliriz. Bölgesel kalk›nmada iflbirli¤i, bölgesel inovasyon sisteminin iki önemli aktörü olan üniversiteler ve fir-
malar aras›ndaki teknoloji transferini, inovasyon kültürünü, kümelenmeyi gelifltirip, h›zland›racakt›r. Üniversite-
lerin bilgi tabanl› bölgesel kalk›nmaya ne kadar etkide bulunduklar› veya etkileme derecelerinin düzeyi her durum-
da belirgin de¤ildir. Etkinli¤in art›r›lmas›nda uygun modelin seçilmesinin yan›nda, modelin etkin iflleyiflinin sa¤-
layacak organizasyon yap›lar›n›n ve iyi yönetiflim stratejilerinin gelifltirilmesi gerekmektedir.
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Abstract

This study investigates critically the structure of Silicon Valley in order to adapt properly to the Turkish system
while changing science and technology policies to engage in growing high-tech economies through fostering uni-
versity-industry-government collaborations and linkages. Even though many countries tried to replicate Silicon
Valley by moving physically industries into certain geographic locations, they could not be compared to the orig-
inal impact of Silicon Valley. Most of the best and the greatest high-tech companies are in the Valley where almost
one-third of all the venture capital investments have been received and have become the locomotives of growth
of the US and most of the brightest students try to study or work. The Valley has been analyzed using critical the-
ory to understand the structure of the system, the values that have been decided and applied by the members in
different processes, and the practices. Some unique findings of the research about the Valley which can be applied
by many techno-parks or research centers are the capability of cooperation and active learning. Most of the com-
panies are working around the same issues together with the universities’ members who are not only coming from
Stanford. In other words, the cooperation has been conducted under the umbrella of Silicon Valley. An innova-
tive platform has been created where people interact more often to cooperate and they are legally protected by
developing social networks which are their value systems. The cultural diversity of different ethnic traditions,
viewpoints, and value systems is welcomed in personal and professional level which strength unity in the commu-
nity.
Key words: University-industry-government collaborations, value systems, social network.

Introduction 
The competitiveness in 21st century is directly related to build an efficient innovation system for creating, diffus-
ing, and utilizing the knowledge by building in a particular region, like in Silicon Valley. The main function in
the regional innovation system is “to create, diffuse, adopt and utilize the knowledge” (Seo, 2006, p.18) in order
to be globally competitive center in business and technology. Besides all these activities, right policies should be
provided in the region where the innovation will take place. 

The university-industry-government innovation systems are quite influential in the US, particularly in Silicon
Valley which can be adapted and applied to Turkish public policies concerning innovation-based economic devel-
opment. Since such a global center, Silicon Valley, generates over 10 percent of the country’s patents and receives
over 30 percent of all U.S. venture-capital investments in business and technology with less than 1 percent of the
U.S. population, it can be a model for most of the techno-parks in Turkey where science and technology policies
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should be changed to engage in growing high-tech economies (Lawton Smith, 2007). In that way, it is possible to
improve the regional innovation systems called the “idea economy” by creating new ideas, methods, product
designs, services, and businesses. Additionally, to maintain the improving level in these regional innovation sys-
tems will need to promote innovative advances in basic and applied research to ensure the educational system
which prepares not only university students but also children and adults to succeed in a changing-innovative envi-
ronment, and to train managers to work in a globally integrated economy. Most of them should work across
boundaries of culture and geography which requires an interdisciplinary approach in their educational system
(Lawton Smith, 2007). An innovative platform as a regional innovation system has been created where people
interact more often to cooperate and they are legally protected and financially supported. The cultural diversity
of different ethnic traditions, viewpoints, and value systems is welcomed in personal and professional level which
strength unity in the community which can be developed and improved in Turkey as well. 

The main purpose of this paper is to study being successful at techno-parks in Turkey from two different per-
spectives comparing the case of Silicon Valley. In the first part, the university-industry-government innovation
systems is analyzed from outside. In the second part, however, the capability of social networks in the companies
is studied from inside in order to have “thick analysis” in their value systems. In this innovative platform, people
interact more often to cooperate, and they are legally protected and financially supported. 

Literature Review
This study is intended to contribute a holistic understanding of the complex phenomena of being successful at
techno-parks taking into consideration from two different perspectives: the university-government-industry coop-
eration and the capability of cooperation and active learning by developing value systems. In the literature review,
the structure of Silicon Valley is given together with the value systems in the real-life context in order to help
properly adapt Turkey to the growing high-tech economies while changing science and technology policies
through fostering university-industry-government collaborations and linkages. In the meantime, the new value
system might be developed by using different strategies in education as well to empower the social network in this
innovative platform to be more efficient and effective. 

University-Government-Industry Cooperation

The university-industry-government innovation systems was first mentioned in 1996 and criticized because of
lacking empirical data (Coenen, 2007). However, the cases of MIT and Stanford were criticized particularly
because they might not be applicable everywhere, like older industrial regions or countries with low economic
conditions (Lawton Smith, 2007). While the universities are playing important role, many research fails to con-
sider a stronger role of the government or the corporations or vice versa (Braanback et al., 2008). In most cases,
the relationship among the universities, the government, and the corporations are linear instead of being interre-
lated (Lawton and Smith, 2007). In fact, the state government cannot be denied in the continued development
and sustainability of the Silicon Valley with different regulatory oversight and funding together with the federal
government for research and development and regulatory supports. In other words, the first significant strategy
is developing “alliances among governmental entities through bi-lateral initiatives” (Penksa, 2010, p.6). The activ-
ities have been influencing each other. The state, for example, has complementary or supportive regulatory poli-
cies to manage the needs of the universities and the corporations at the federal level. However, the state and city
government help purposefully investments by improving networks and linkages among actors, institutions, and
organizations. In that way, a university-government-industry becomes an integrated and interactive phenomenon
(Penksa, 2010).

Unlike the first innovation approach (Lundvall, 1992), where innovation is seen primarily in the corporations,
the latest studies show that the university and the government play more critical roles than the corporations. In a
rapid changing technological environment, the dominant role of the university can be seen by “generating intel-
lectual and human capital as the source of innovation” (Penska, 2010, p.6). In addition to the role of the univer-
sities, governments become important “in assisting innovation networks with programs, funding, and policies to
support innovation and commercialization of discoveries” (Penska, 2010, p.6).

The successful interactions of the university-industry-government, as actors and institutions, are to empower
different reciprocal relationships where institutional boundaries are broken. For that reason, the dynamic system
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is “co-evolutionary” that helps and increases the processes of innovation and commercialization. At the beginning,
the role of government is funding research in a linear process to develop new products and services in the mar-
ket. However, since World War II, technological innovation has become more and more significant for econom-
ic advancement and competitive advantage of the countries. Hence, knowledge is considered as intellectual capi-
tal for those who created knowledge and human capital. Human and intellectual capital is considered as the pri-
mary factor of production which can be produced in special environments. The technological knowledge increas-
es returns of capital in a specific economic geography. In that way, the geographic areas, economies, and clusters
become important with the recognition where knowledge and technological changes can be seen. In other words,
knowledge has become remarkably recognized as a public good while the government helps facilitate and foster
its development (Penska, 2010, p.7). Consequently, instead of linear system, the university-industry-government
can be explained in an integrated and interrelated system.

Universities have also become recognized due to innovation while most of the companies try to be close to the
universities in order to take advantage of knowledge. Hence, the new class has been emerged in interactive inno-
vation systems and learning regions. Innovation is developed by these actors and institutions who are strongly
related to R&D in their activities. Consequently, private sectors companies, the university, and the government
are empowered by technological transfer through networks and alliances as innovation systems. The creation of
knowledge, the formation of innovators or entrepreneurs’ network, and the clustering of these activities improve
innovation together with economics, planning, science and public policy, higher education policy, and economic
geography (Lundvall 2000). The main role of geographic regions is to improve innovation by improving knowl-
edge as the foundation of innovation by means of the cumulative learning in the social context (Penska, 2010). 

There are two forms of knowledge which are; codified knowledge and tacit knowledge. Codified knowledge
is written, so “it can be easily diffused without the need for geographic proximity” (Penska, 2010, p.14). Tacit
knowledge, on the other hand, cannot be transferable, so it is embedded to specific organizational and geograph-
ic locations, like the invention or the creation of a new device, product, or process. For that reason, according to
Lundvall (2000), innovation of a product, process, or organization is “the application of economically valuable
knowledge” (Penska, 2010, p.14). As a result, knowledge has been created economic benefits for economic devel-
opment, technological change, and industrial evolutions. Since promoting knowledge, scientific discovery, and
technological innovation improve economic growth, the US government has been focused on different policies,
particularly in Silicon Valley. Because of rapid globalization, the concept of “competitiveness” becomes the eco-
nomic strategy of nations, states, regions, cities, and companies (Penska, 2010, p.22). Different policies have been
thought to increase the nation‘s competitive advantage and economic prosperity by opening new locations to
develop innovation. Most of the corporations benefit from R&D which has been generated by other companies
and universities because they are physically close to each other or they are “technological neighbors”(Lunvall,
2000). It is also seen in the states, like in California where high levels of public and private investments have
increased patent activity which helps control technology based economy (Penska, 2010, p.22). 

Social Network as Value Systems

Innovation is developed mainly “on the organizational level by research and development occurring through pri-
vate sector firms, the university, government labs, and partnerships among all three” (Penska, 2010, p.24).
However on the individual level, most of the faculty members, scientists, researchers, and entrepreneurs collabo-
rate and cooperate inter-and intrainstitutional (Penska, 2010, p.24). For that reason, the R&D process is a kind of
“interactive learning process that requires knowledge exchange, interaction, and co-operation among various
actors in a production network or value chain” (Penska, 2010, p.24). For that reason, innovation has become a
medium to facilitate networks of these individuals and institutions. The “spatial and locational attributes” help
individuals and institutions that innovate and drive economic growth (Scott, 1998). For instance, the physical loca-
tions of institutions and individuals in “clusters” help them in terms of “networks.” In that way, individuals share
and improve their own knowledge and creativity which improves and facilitates innovation. Geographically close
institutions upgrade innovation and development as they are discussed in the different literature, such as “learn-
ing regions” (Malmberg and Maskell, 2002), “creative fields” (Scott 1998), “national systems of innovation”
(Lundvall, 2002), “regional innovation systems” (Maskell and Malmberg, 2002), and “new industrial spaces” (Scott
1998).
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In this globalized world, the growth of nations, regions, and cities are related to innovation in a specific eco-
nomic geography. As Glaeser mentions “cities can grow when they are producing new ideas with workers and
firms crowding together in dense areas to learn ideas from one another” (2000, p.84). In other words, the new
economic growth is related to “economic opportunities, relying on individuals, the human capital, who drive inno-
vation. On the other hand, Florida (2002) points out the importance of the relationship among the entrepreneurs,
scientists, and others who drive innovation called “creative class” in the specific geographical region. It provides
the ambiance and opportunities for the people who create and innovate as leading to development, and self rein-
forcing clustering (p.15). Knowledge should be distributed in order to empower economies and innovative
progress. Most of the companies, for example, choose highly intellectual people who have scholarship. For that
reason, they choose to locate close to universities to increase their access to knowledge (Florida (2002).

The social concepts of innovation systems are defined as Cooke writes (2004, p 2):
The institutional idea of innovation is deployed. Innovation is the process whereby exploration of knowl-
edge, or research possibly leading to discovery or invention, is transformed by the application or
exploitation of knowledge into commercial products, processes and services that have market value.
The term “systemic innovation” denotes interactive linkage between generators, diffusers, exploiters
and commercializers of new knowledge. These are the research centers, publishers and patenters,
entrepreneurs, investors and marketers operating in an open techno-economic network in a given space
such as a region or nation.

The innovation process cannot occur in isolation, but in collaboration and interdependence with other organ-
izations. While defining the value systems, it is important to take into account social system and socioeconomic
places. In other words, it is possible to understand the social context where economic activity takes place. Most of
the time, the activities can be changed from one geographic location to another within different social and insti-
tutional context. Important social conditions shape value systems in innovation-based communities, like organi-
zational integration, financial commitment, and strategic control. The value of knowledge is related to public
good. Innovation becomes understandable and justified if the learning regions, knowledge-based clusters and net-
works of innovators and entrepreneurs have part of the territorial development (Storper, 1995; Malmberg and
Maskell, 2002). Helping institutions with the new policies with new initiatives, “including tech transfer policies to
facilitate commercialization of discoveries from the laboratory to the marketplace, tax abatements and credits, free
land and buildings, loan and grant programs, business services, legal protection, job training, and local infrastruc-
ture improvements, such as access roads and property remediation” (Penska, 2010, p.32) creates new value sys-
tems in the geographically clustered regions. Hence, investigating how different institutions “mesh”(p.219) with
one another shows value systems instead of focusing on the technical, economic, legal, educational, or political
aspects of the region (Castilla, 2003) . 

Methodology
This study is intended to understand, on a holistic level, the complex phenomena of the university-government-
industry relationship and value systems in Silicon Valley within a real life context using the principles in the crit-
ical theory in order to create benchmarking for the techno-parks or/and regions. Taking different perspectives is
already in the reflexivity of practical forms of Critical Theory where critically analyzes the structure of the insti-
tutions together with value systems in the real life context. Rather than looking for the universal and necessary
features of social scientific knowledge, Critical Theory is more concentrated on “the social relationships between
inquirers and other actors in the social sciences”(Bohma, 2010). In that way, specific relationships can be explained
“epistemically in terms of the perspective taken by the inquirer on the actors who figure in their explanations or
interpretations.” Hence, the two dominant and opposed approaches of the social science can be adopted from dif-
ferent perspectives. Naturalism gives priority to the third-person or explanatory perspective, whereas the anti-
reductionism of interpretive social science argues for the priority of first- and second-person understanding and
so for an essential methodological dualism. A social scientific methodology understands facts in relation to human
agency rather than independent of it. “Pragmatic social science is concerned not merely with elaborating an ideal
in convincing normative arguments, but also with its realizability and its feasibility” (Bohman, 2010).

This is a case study where the subject, or unit of analysis, is the university-industry-government network
Silicon Valley together with its social network which has been created its value systems. This is an exploratory and
descriptive case study based on qualitative data and analysis. The networks and clusters do not have clear-cut
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boundaries; therefore, Stanford and San Jose University are taken into consideration which have been influenc-
ing the participatory network system. The case study can be used to describe and explain the university-industry-
government and its social networks which create their value system in order to compare the case in Turkey, like
Saxenian compared (1994) Silicon Valley with Boston Route 128. 

The significance of this study is to define the university-government-industry relationship and the value sys-
tems in order to help techno-parks in Turkey. The role of the universities has become dominant not only for
Turkey but also for all over the world where their structure might be developed as well in order to play more dom-
inant role in innovation networks. This study tries to describe and explain without seeking cause and effect in a real
life extension. As Tellis (1997) mentions case study as an ideal methodology when a holistic depth investigation is
required. The site and sample selection are chosen related to the research questions based on the principles in the
critical theory. In order to study the structure in the critical theory, the university-government-industry relation is
analyzed. However, for the value system in the critical theory, the social network is studied taking into considera-
tion the daily practices. In the first part, the government contribution is checked in the national innovation system
together with the role of local governments. In the second part, the role of universities is analyzed because they
help to change and respond to different sectors with a significant long-term benefit not only in the economic devel-
opment but also in the social development. The studies related to the industry are mainly in the areas of energy,
information technology, and education which are the leading industries in the next decades. While analyzing, the
funding system together with legal protection procedures are critically followed as well. In the analyses of the value
system, the social network is observed as a system of actions rather than an individual or group. The technological
systems are taken into account as networks of agents interacting in a specific technology area.

Documentation, archival records, interviews, direct observation, and participant observation are used in order
to collect data. Sources of documentary evidence include written reports, administrative documents, formal stud-
ies or evaluations of case subject, news articles, and other media reports are intensively checked. Data that received
from the qualitative study are descriptive and taken from a variety of sources as indicated above. A variety of ana-
lytic tools are chosen to analyze the university-government-industry relation and the value system in this innova-
tion network by means of examination, categorization, tabulation, testing and arranging data to derive empirical-
ly based conclusions while ensuring validity and reliability. Even though this is primarily a qualitative study, data
is collected to address in the analytic context as well. Since this is a relatively new subject, there are few relevant
research related to Turkey, particularly to make comparison. Therefore, in the conclusion, the findings are clear-
ly mentioned after double checked from quantitative and qualitative data. 

Findings and Discussions
Some unique findings of the research about the Silicon Valley which can be applied by many techno-parks or
research centers are the capability of the university-government-industry cooperation and value systems in their
innovation network. The findings are given in two different parts together with discussion to help and to rethink
about the technological regions in Turkey. 

University-Government-Industry Cooperation
Technology is the cornerstone of the nations’ prosperity in the global economic competitiveness. Among all these
countries, the US has been playing the world leader role by creating, producing, and deploying innovative tech-
nology. In the technological and economic development, at least 80% of economic growth depends on innova-
tion which has been generated in special regions, particularly near the universities, like Stanford University. In
this study, the structure of the Silicon Valley is critically analyzed in order to have the picture of the latest high-
ly developed innovation region taking into consideration the university-government-industry relation. Even
though at the beginning individual brilliance and initiative in garage workshops are the origins of today’s innova-
tive industry, like Microsoft and Apple, the active involvement of the federal government, particularly the mili-
tary is critical to the rise of Silicon Valley. Hence, personal computer (PC) has been embodied by the collabora-
tion of the private innovators and the active government with the help of the intelligentsia at the universities. As
Zachary Arnold (2009) mentions: 

Behind so many great advances in American technology lies an often-silent and neglected force: pub-
lic investment. Technologies ranging from rail transport to nuclear energy and from microchips to the
Internet were all invented by government-supported researchers, developed with public funding or first
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deployed through government purchasing and incentives; likewise, public investments routinely trained
the high-caliber human capital or built the enabling infrastructures required for the widespread deploy-
ment of many of these technologies. Far from being a hindrance to innovation, the state historically has
been one of its greatest drivers, playing a critical role in the development of many of the technologies
and industries that now form the bedrock of modern society.

Most of the time, the agencies of the military and the government promoted vital basic research by funding
them directly based on their needs by giving them specific projects. As economist Vernon Ruttan points out, “The
role of the military in driving the development of computer, semiconductor and software technologies cannot be
overemphasized. These technologies were nourished by markets that were almost completely dependent on the
defense, energy and space industries”(p.8). In other words, the active needs of the federal government, particular-
ly the U.S. military and space programs, have been increased critically the importance of Silicon Valley because
the Valley has been working as the active labs of the government. The Air Force's SAGE air defense project, for
instance, is the main reason of many innovations in computing design and production, “including cheap manu-
facturing of computer memory, communication between computers, and the use of keyboard terminals” (Arnold,
2009, p.11). The government has been also intensively involved in the development of computer software by
funding the basic R&D that led to early computer programs and programming languages for defense agencies.
Hence, most of defense spending has been used in the technologically innovative regions, particularly in the aca-
demic world, like establishing the first university computer science programs at MIT and Stanford. “The
Department of Defense was the single largest purchaser of software well into the 1980's, ensuring the consistent
market demand that fueled an ever-growing industry” (Arnold, 2011, p.12).

Besides funding and direct acquisition, the government also cultivated the innovators and engineers of the
innovative industry. As Arnold writes, “Many of the minds behind the groundbreaking work at Xerox’s Palo Alto
Research Center (PARC), the famous computer research center, and at corporations like Microsoft and Apple
came straight from government agencies” (p.12). More importantly, many programmers, system designers, and
computer theorists who have been supporting university programs come to work at Xerox PARC which is gov-
ernment-funded programs. For that reason, in the Valley, it is possible to see the cooperation different universi-
ties, Stanford, San Jose, and Berkley. Even though in the rise of many innovations the role of the government is
not mentioned in the popular media, in reality public funding built the foundations of many innovations, like PC.
The government's role is not only funding investments in research, hardware and software development, and
highly developed engineering education, but encouraging transformative, technological, and innovative environ-
ment to build a massive industry from the ground. The legal environment, on the other hand, is developed by the
government as well to strength the industries in the stock markets. Additionally, the government helps the devel-
opment of private equity, including bankruptcy laws to stimulate entrepreneurial demands for venture capital.
Beyond protecting individuals and institutions by having intellectual property law, Silicon Valley works as an
organizational community where internal and external well-developed legal systems have been developed and
used for different purposes.

As a result, this study shows that the cooperation among the university-government-industry is well organized
which can help how to adapt same kind of the structure in Turkey where the funding of the government is limit-
ed and the legal system has not been properly developed yet. Since the Obama government mentioned to pro-
mote technological innovation in order to achieve the most urgent priorities which are health care, education, and
the energy infrastructure, particularly on alternative energy (Talbot 2009), the techno-parks in Turkey should be
supported by the government in these specific areas, to cope with the latest emerging developments and markets.
The new policies might be developed to build a smart and secure technology infrastructure. While supporting
R&D, the government can develop the workforce in the region. In that way, as Chopra mentions, “The main
goals are to promote the use of technology in addressing the nation’s biggest issues: healthcare IT, smart grids
and education, and to promote an open government culture the transparency, participation and collaboration”
(Talbot 2009; p 1). 

Social Networks as Value Systems

The importance of social networks is the value systems in the Valley where the regional economy is outstanding.
The social networks work within all kinds of institutions; the university, government, and industry, where the flow
of people, resources, and information are seen intensively among the sectors. That is the reason why these flows

G. Sart, M. Sevinç

2175



among the institutions make Silicon Valley unique in this global economy. The capability to develop social net-
works as their value systems helps to use efficiently and effectively all their resources. In other words, not the
quantity but the quality of the social networks is important in the region where all the small firms are connected
to the larger firms that are connected to global partners and suppliers. 

According to Castilla (2003) “social network” can be defined as a set of nodes or actors, persons or organiza-
tions, linked by social relationships or ties of a specified type. This tie or relationship between two actors has both
strength and content which can be information, advice, or friendship, shared interest or membership, and typical-
ly some level of trust. In the case of Silicon Valley, the trust is the most important one. In the social network, for
instance, connections have been affecting information from good and bad aspects related to the people’s reputa-
tion which spread more easily in this specific region. The social networks is important for all kinds of small and
large companies, but in the Valley networks help the movement of labor force, the development of influence and
power, and the actual creation of innovation. Consequently, while the region attracts highly intellectual people,
even gifted ones, the intellectual level and knowledge have been creating such a kind of synergy that improves
multi-faceted teamwork capabilities as “social capital.” 

The ability of the Valley is to restructure and transform itself according to the changing conditions because of
extensive labor mobility in the highly intellectual population. The social networks related to the work force devel-
op professionally bridges among the parts. Therefore, both sides benefit from better dual outcomes. By the way,
most of the employees who have been hired by means of the professional social networks quit less while they pre-
fer to experience mobility inside the organization developing loyalties. As a result, this unique culture and remark-
able social network empower value systems in the region by improving trust. In addition, the highly intellectual
people of the region have the chance to work not only in the same industry, but also move from one industry
and/or institutional sector to another, like from technical firms to venture capital firms or to university research
centers. In that way, they can have strong ties. 

The social networks can also mean power and influence. In Silicon Valley, people who work as financial con-
sultants or lawyers can easily influence the structure and future development of the companies. They have multi-
ple roles in the institutions where they work with all their effort because they are scared about losing their repu-
tation. For that reason, the cooperation and collaboration among the people are stronger than any place in the
world. The last but not the least effect of the social networks is the production and innovation. Most of the time,
the social networks help transmit information and knowledge among different firms and individuals in order to
upgrade innovation. It is no doubt that having the right product at the right time plays important and crucial role
for the future of a firm in these rapidly changing markets. Hence, the networks help people to mobilize capital,
find relevant and reliable information quickly, and link them to the appropriate institutions in order to develop
innovation by having high level of creativity. 

This network regulates the practices within the firms, like collaborative manufacturing as a new logic of pro-
duction and “flexible specialization” to respond quickly and to meet the demands of this changing marketplace.
In the region, a complex division of labor in the small and medium-sized companies has developed and empow-
ered by the local political, financial, and educational institutions. It means that, these social networks encourage
collective learning, entrepreneurship and leadership among the people. Informal communications, collaborative
projects, research associations and universities, and common ties help individuals and institutions cope with the
changes while preventing stagnation. In the quick access to resources and know-how that cannot be produced
internally, the main institutional sectors of the Silicon Valley, including the region’s educational, industrial, finan-
cial, and legal activities play strategic role. 

Hence, the same kind of the social networks can be encouraged in Turkey as well in order to upgrade access
to the relevant knowledge. Instead of opening different techno-parks or regions, it is better to accumulate all the
sources in three or four specific regions which are specialized on specific areas and sectors in the industry in order
to support social networks which have independent and dynamic systems. In the long run, these regions might be
like the Valley in attracting highly intellectual people and capital from other countries as well. 

Conclusion
The main function in the regional innovation system is to create, diffuse, adopt and utilize the knowledge to be
globally competitive in business and technology. Of course, right policies should be provided in these regions by
encouraging the university-industry-government innovation systems, especially by those, like Turkey who con-
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cern innovation-based economic development. To improve the regional innovation systems, the educational sys-
tem which prepares not only university students but also children and adults to succeed in a changing-innovative
environment, and to train managers to work in a globally integrated economy. In this platform, people and insti-
tutions interact more often to cooperate where they are legally protected and financially supported. The cultural
diversity of different ethnic traditions, viewpoints, and value systems is welcomed in personal and professional
level which strength unity in the community. In the light of this evidence, this study investigates critically the
structure of Silicon Valley in order to manage properly the development of the techno-parks or region in Turkish
system by empowering the university-government-industry cooperation and value system which are the networks.
Understanding the structure of the region and the value systems in real life practices help to decide and improve
strategically what to do, how to do, where to do, and when to do in Turkey. 
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Abstract

There is a strong call to look for approaches to integrate business and engineering education across disciplines to
provide a more coherent system for students with the job market. As graduates fail to find satisfying employment,
the value of college education is questioned. The unemployment of the highly educated has economic, social and
political ramifications. Worst is when the highly educated unemployed takes up lower status jobs, ever reducing the
quality of the job market with future consequences. In this study, we concentrate on ways to enhance students’ com-
petitiveness in the post-graduate environment by proposing a curriculum to yield viable business proposals. Our
model is for business or engineering students willing to pursue a master’s degree without PhD. We go beyond the
compartmentalization of the current educational system to increase employability, particularly self-employment.
Rise in productivity is a side benefit since there is a strong correlation between productivity and welfare.

Key words: Integrated business education, graduate business-engineering curriculum, team teaching, course
design.

JEL Classification: A23, J21, J24

Introduction 
Unemployment has long been one of the most challenging problems to tackle for any government in any coun-
try. As education has been suggested to increase potential employability, the surge in demand for education has
been on the rise all over the world. While education over time is found to increase one’s value at the workplace,
it is natural to suppose that the marginal contribution of education to one’s earning wanes as competition gets stiff
in countries where we have high participation in the educational endeavor. That, as  well as failure to attain sat-
isfactory employment opportunities would also exacerbate frustration among the rookie graduates, with even
political consequences for sitting governments. The educational institutions are not spared from the blamed for
the ineffectual job hunt in the market, eventually leading to a serious soul searching exercise questioning the value
added of a college degree. 

The issue is accentuated within the framework of Turkey where higher ladders of educational structure does
not necessarily bring about relief in the job market. Unfortunately, just the opposite seems to be the case. In this
study, we first briefly review the unemployment problem in relation to the educational attainment, for the special
case of Turkey. Then we suggest that perhaps the observed phenomenon in the unemployment crisis is an indi-
cator in the inadequacy of the education. Consequently, we propose an employment enhancing employment
model, which integrates components of business and engineering curricula. The paper will conclude in the last
section with final thoughts.
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Unemployment in Turkey
Turkey has been envy of the whole world with its tremendous success in coming out of the recent economic cri-
sis of 2008 relatively unscathed. What is even more commendable is that the recent growth in GDP is accompa-
nied by a record decline in inflation. Nevertheless, unemployment has long been an intractable quandary in the
country. As shown in Fig. 1, the initial effect of the current economic crisis is a rapid jump in the unemployment
rate, which has taken a reverse course, especially since mid-2009. 

However, what is worse for the unemployment problem of the country is the inconsistency between unem-
ployment and the educational attainment for the young people, who are the most concerned about the said rela-
tionship. Table 1 reveals that among the holders of a degree, the highest portion of the unemployed is college
graduates. As a matter of fact, there is a positive relationship between the level of the degree held and unemploy-
ment rate; the higher the degree, the higher the unemployment! A curious observation in Table 1 is that voca-
tional school graduates are much more successful than their counterparts among ordinary high schools. Even
more curiously, vocational school graduates have achieved lower unemployment rates than college graduates. To
put the issue in perspective, we observe in Table 2 that the unemployment rate declines in the US as level of the
degree held. Additionally, Turkey seems to be lagging behind in many aspects compared to the European Union
countries (Genc, 2008).

In sum, there is a peculiar employment situation in Turkey with respect to the educational attainment. Bleak
prospect for higher degree holders may discourage young people from pursuing more and more education, but
instead they may choose to seek opportunities in the job market with less education. In Europe, however, young
people may refuse to go to school as they can find jobs with less employment (Funkhouser, 1999; Jacob, 2002;
Ishikawa and Ryan, 2002), thus they reduce the opportunity cost of attending school where school is a “normal
good,” (Tansel, 2002). It is also possible that in the future higher degree holders will be taking up the positions
which were previously occupied by lower degree holders, thus further undermining the value of a certain degree.
Putting it differently, an oversupply of higher degrees would reduce the “price” thereof. The problem is accentu-
ated in a bleak employment market, especially in the aftermath of the global economic crisis, with too many appli-
cants for too few positions, a higher education degree serves as a common denominator instead of signaling the
existence of more intensive human capital on the part of the degree holders.

Given that education is considered to be an undeniable source of economic growth and development in eco-
nomic theory (Romer, 1990), young people’s disenchantment with education is worrisome for the policy makers.
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Fig. 1: Overall Turkish unemployment rate. Seasonally adjusted unemployment rate for people of 15+ age. 
Source: TUIK



In the meantime, this issue may bring to the forefront the significance of academia-industry-government cooper-
ation in the globalized competitive world (Dur, Ozkul and Genc, 2009). 

Call to Integrative College Education
As the aforementioned statistics make it clear, the unemployment, and particularly the unemployment problem of
the highly educated stratum of society in Turkey, has economic as well as social and political ramifications. The
predicament is exacerbated by the fact that highly educated unemployed becomes content with the lower status
jobs, thus ever reducing the quality of the job market with future consequences.

It is not totally out of reason to think that college graduates are unable to find jobs because they are not
equipped with the knowledge base to tackle the challenges of the current job market. The business world has long
been calling for more cross-disciplinary education as in line with the actual business environment. This is integra-
tive education, which combines education horizontally and cross-sectionally (vertically). The call for integration
in business schools came from one of the most prestigious accreditation institutions in the US, i.e. the American
Assembly of Collegiate Schools of Business, AACSB, (Smith, 1995). The mismatch between the college education
and managerial positions in the business world has also brought to the attention of stake holders of business
school, where the graduates of business schools are parachuted into mid-level companies with authority over peo-
ple who have vast knowledge in business and customer relations, and thus creating two tier employees. In other
words, what we produce is a boss with education, but not enough knowledge on one side, and an employee who
knows the customers, market conditions, and business environment on the other (Mintzberg, 1992). Ignoring all
these calls to action may spell the doomsday for business schools.[1] 

In the same sense, the Accreditation Board for Engineering and Technology (2000) requires engineering pro-
grams to go behind mere technicalities but incorporate ways to understand ethics, communication, team-work
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Table 1: Turkish youth unemployment rate according to education levels.

Year Primary Middle High Vocation College

2000 8.3 13.7 20.6 20.8 28.3
2001 10.6 17.7 24.0 25.5 30.7
2002 12.4 20.7 26.8 28.0 38.3
2004 13.4 19.6 26.6 29.3 39.8
2005 14.1 19.2 25.3 25.6 30.5
2006 14.7 17.9 25.2 21.1 27.2
2007 14.7 19.3 23.5 22.6 28.5
2008 14.3 18.7 25.0 20.8 29.8
2009 17.9 21.6 30.6 27.6 33.2
2010 14.9 10.9 27.2 23.1 32.5

Unemployment with respect to the educational attainment over time for person at the age group of 15-24.
Source: TUIK

Table 2: US Unemployment rate for february 2011.

Less than a high school diploma 13.9
High school graduates, no college 9.5
Some college or associate degree 7.8
Bachelor's degree and higher 4.3

[1] The literature on the integration in business school is voluminous. See on that,  inter alia, (Cotton, 1982; Jacobs, 1991; Lataif, 1992; Leonard, 1992; St. Clair and
Hough, 1992; Byrne, 1993; Mason, 1996; Pharr and Morris, 1997; Stover et al., 1997; Arredondo and Rucinski, 1998; Pharr et al., 1998; Hamilton, McFarland
and Mirchandani, 2000; Miller, 2000; Braun, 2004; Genc, Bekmez and Miller, 2004; Bowett, 2005; Hawawini, 2005; Reuben and Festervand, 2005; Campbell,
Heriot, and Finney 2006; McCarthy and McCarthy, 2006; Moratis and Hoff, 2006; Pharr and Lawrence, 2007; Genc and Bekmez, 2008; and Genc, 2009).



and a number of other societal issues. The idea of cross-disciplinary functionality has already been incorporated
in the business world in small as well as big companies. For example, companies such as Boeing, Coca-Cola,
DuPont, Ford, Hewlett-Packard, Siemens, General Electric, Toyota, IBM and Xerox, use cross-functional teams
to conduct their business (Aurand, DeMoranville and Gordon, 2001; and Malekzadeh, 1998). 

Universities and research institutions have been increasingly perceived as engines of economic development
by governments around the world (Al Karam and  Ashencaen, 2006; and Kapur, 2007). Their impact of public
health is also acknowledged (OECD, 2004). Therefore, many academic institutions as such have revised their mis-
sion statements to incorporate that emerging feature (Markman, Phan, Balkin and Gianiodis, 2005). While engi-
neering schools lead the product development scene, business schools are regarded as the suitable venues to mar-
ket the ideas materialized by the engineers (Lockett, Wright and Franklin 2003; Wright, Lockett, Tiratsoo,
Alferoff and Mosey, 2004). University scientists play a significant role in productivity growth in the US and Japan
(Zucker, Darby and Armstrong 1998; Zucker, Darby and Brewer, 1998; and Zucker and Darby, 2001).  

Examples of Integrative Education
Therefore, to address the aforementioned demands from the business as well as academic corners, we propose
here an integrative business-engineering education model. We should be quick to add that our model is not with-
out any precedent. We propose a method in which a number of subjects/courses are taught in the form of mod-
ules. Thus, the horizontal integrative education combines a number of courses within a unified format stream-
lined along the general mission of the school/college. Examples are the IBC (Integrative Business Curriculum) in
the College of Business and Economic at the University of Idaho (Pharr and Morris, 1997; Stover et al., 1997;
Pharr et al., 1998; Miller, 2000; Genc, Bekmez and Miller, 2004; Pharr and Lawrence, 2007; Genc and Bekmez,
2008; and Genc, 2009). Cross-sectional education brings together cross-disciplinary subjects to repackage the col-
lege education. For example, the dual degree programs at the Buttler University collaborates with the Purdue
School of Engineering and Technology at Indianapolis to offer engineering degrees with minors in mathematics,
computer science, science technology and society, economics or one of the natural sciences (physics, chemistry,
and biology). This is a 10 semester undergraduate program. Likewise, at the Ohio State University, the College
of Business and the College of Engineering teamed up to offer a graduate program to lead to the Master in
Business Logistics Engineering (MBLE). Additionally, a specially program called the Integrative Graduate
Education and Research Traineeship (IGERT) is developed with the support of the National Science Foundation
in the US aiming at enhancing interdisciplinary research culture at the doctoral level studies (Martin and
Umberger, 2003). Also, the University of Iowa, the University of Michigan and MIT offer integrated
business/engineering graduate programs directed at certain aspects of early to mid level engineering profession-
als (Brown and Haynes, 2004). 

Cross disciplinary education is certainly not only confined to the US (See, among others, Winter, 2002;
Aladekomo, 2004; Lubis, 2004 and 2006; Gill, Kreisel and Verma, 2009; Florea and Oprean, 2010; and Goi and
Lau, 2010).

A Model of Integrative Business-Engineering Education
We propose here a graduate level integrative program to combine business and engineering across college,

which can be considered as a form of vertical integration (Fig. 2). To start with, the incoming students to this pro-
gram are supposed to be firmly grounded in the fundamentals of their own fields, be it business or engineering.
Engineering students are supposed have a comparative advantage in product development, and students with busi-
ness backgrounds would bring in the skills required to market the product. The program itself will expose the stu-
dents to several study areas of business and engineering to enable them to

i. identify entrepreneurial opportunities for viable needs in niche markets (need identification)

ii. develop technical proficiencies and abilities to comprehend complex scientific and practical business
ideas and issues (risk measurement)

iii. develop effective business plans for viable products in niche markets (product development)
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iv. communicate these ideas and issues to diverse stake holders such as suppliers, customers, investors and
employees to attract financial and human resources for the long life of the present or potential compa-
ny (value generation)

v. work well in teams while not shying away from undertaking individual initiatives to evolve the strategy,
organization, and leadership model as the business grows (team building and management)

Finally the graduates of this program will be eventually equipped with a concrete business idea for the post
graduate phase. This philosophy behind the program believes that the final product (the whole), i.e. the student
with familiarity with both backgrounds, is bigger than the sum of the pieces, business or engineering individual-
ly. Our program is tended for students seeking employment (paid or self employment) following graduation from
the program without pursuing a terminal degree in their fields. That is why; the students in the program are
exposed to practical issues of business engineering with just a satisfactory coverage of theory.

The technical matters of the program can be broadly specified along the incoming students, faculty, and the
program itself.

The Incoming Students 

The incoming students to this program are exposed to have interest in starting and/or running viable business
along the philosophy outlined above. Therefore, students with business or engineering undergraduate degrees
should be selected based on their interest and/or experience in management and business projects rather than on
grades or standardized tests (e.g. GRE or GMAT or purely based on GPA). Structured interviews may play a cru-
cial role in choosing potential students. Students should be considered for interviews and/or admission after pro-
viding with a statement of purpose in which a product/project or the idea thereof is extensively discussed.
Statement of purpose which includes a well structured project idea. It should also shed light on graduate study
goals and plans, experience, etc. with a special emphasis on post-graduate phase career plans.

Faculty

Faculty teaching in this program should have competency in applied business and/or engineering research.
Exclusive focus on teaching or pure academic research would prove inadequate to educate the students in this pro-
gram. It would not be a rewarding experience for the faculty either. 

It is conceivable to also think that this mode of education would necessitate co-operation/joint work among
faculty across disciplines. We are naïve to deny the challenges involved in such an endeavor. Like degree pro-
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grams, faculty are also housed in silos usually with little or no academic contact with each other. Coaching facul-
ty to cooperate across disciplines in teaching and/or research could potentially take time and more resources than
isolated (stand alone) teaching or research. 

Because of the very nature of the model proposed here, the instruction cannot be exclusively confined to uni-
versity faculty. Teaching staff should be beefed up by the support provided by experienced practitioners and busi-
ness leaders. Governmental organizations can pitch in to complement the picture especially on matters pertain-
ing to legal environment and regulations that prospective graduates will be operating in.

In sum, instructors should be willing to experience with non-conventional and less autonomous teaching
schemes.

Administrators

Because faculty from different departments, and even from industry, participate in this program, the role under-
taken by the administrators in different departments in the university becomes particularly important. Those lead
our program have to be versatile in communication with different stake holders, especially industry to sell the pro-
gram and projects, but also with students and faculty. Like faculty, administrators, too, should be with more con-
straints and less autonomy than traditional educational settings.

Mentors

Industry representatives are the ideal mentors for student projects where experience is instilled in students by the
mentor. Needless to say, university faculty could take part in this endeavor as well, but it is crucial that mentors
champion the cause of each project. 

Program

The program can be based on many existing executive MBA programs with necessary modifications required by
the market. One such example is the Executive MBA in Business Engineering program of University of St. Gallen
(HSG), Switzerland. It is a part time program which rotates between campus learning and industry practice. Their
program takes approximately 18 months to complete, which corresponds to 200 weeks. 

On the other hand, the specialized master’s program of logistic engineering at the Ohio State University,
which is composed of 45 credit hours, may be completed in 9 or 12 months. In the program, innovation and entre-
preneurship are stressed. 

In general, in programs which can be adopted for this purpose, students are given business/economic/engi-
neering courses during the course of the program about:

• How to develop a viable project?
• How to raise funding for a project?
• Courses related to the micro and macro environment of business

In the first half of the program, students are trained in project evaluation by considering engineering and busi-
ness perspectives. This should lead to business creation and management where innovation is stressed. Students
produce business projects during their education in the first half of the program. At the end of the first phase,
viable projects are chosen in cooperation between industry and academia. The projects must be financially and
technologically viable. 

The next phase involves a professional practicum (incubation) for chosen projects either on or off campus. In
case of failure to find suitable industry partners, this phase could very well be virtual instead. This phase is final-
ized with the defense of the projects incubated during the second phase of the education. This phase is followed
by the graduation.

Further Thoughts on the Model
The model we propose strives to equip its graduates with entrepreneurial spirit so that they can be leaders in busi-
ness either working for someone else, or starting their own business. That is why, we would like to call our pro-
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gram the “entrepreneurial spirit in graduate education,” ESGE. As alluded to in Fig. 3, we would like to merge
the theory of business and engineering to yield entrepreneurs, who are not only compelled to look for jobs in the
public sector, but potentially capable of generating employment for others. As shown in the figure, our aim is not
to dwell deeply on the depth of each field, i.e. business and engineering, but instead to explore more on the oppor-
tunities to expand the integration along the different fields (width axis). We also wish that there is a constant inter-
action between theory and practice during the program to refine skills in business management and related issues.

In a sense, our program strives to generate a new breed of professionals who combine strong managerial and
technical skills. Mixing business and engineering capabilities will turn out team-work friendly, individually confi-
dent, leaders to manage complex technical ventures in the ever growing and fast globalizing modern world. One
obvious job market track for the graduates of such a program could be careers as managers operating in technol-
ogy-based industries. Given the fast incursion of technology in our everyday lives demand for qualified managers
in that field could only be expected to grow. It goes without saying that the modern education needs to meet the
regional, global, and national challenges of the 21st century. Hence, educational institutions, in order to avoid
being aloof to changes in society, have to turn out graduates with the necessary skills to deal with the issues of the
modern world. Graduates of our program are expected to be managers for the modern world.

On the other hand, if the entrepreneurship spirit rightfully is instilled in students during the program, the big-
ger gain will be in self employment which is going to reduce the burden on the public sector to generate employ-
ment opportunities to ever growing applicants’ pool. Again the model program proposed here intends to gener-
ate people who innovate and/or utilize already available research and development in business applications in
order to keep competitive new products and services coming. Enabling college graduates with skills to start their
own business after graduation can greatly facilitate massive youth unemployment. 

To this end, our program emphases:
i. engineering fundamentals and practice
ii. business fundamentals and practice
iii. individual and team based business skills for effective management of engineering projects
iv. innovation and entrepreneurial orientation
v. ethics in engineering and business

Therefore, graduates of this program must be capable of conducting market research to identify the needs, and
be able to conceive and propose products to satisfy the identified need in the market. Also necessary of the grad-
uates is to foresee the future trends and preempt the rivals with products ahead of competition.

Crafty Skill Village
On a side note, a similar attempt to reduce unemployment among the least educated segments of society may be
organized in the form of, what we wish to call, “crafty skill village,” a name we coined after Dubai Knowledge
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Village (Village). Launched in 2003, Village introduces the idea of the “shared campus,” where food court, class-
rooms, auditorium, conference facilities, retail outlets, and sports grounds are used by all institutions in the
Village, based upon the need thereof. Joint usage of a number of facilities surely saves valuable fixed cost in terms
of heating/cooling, rent etc. It also reduces the cost by increasing the occupancy of the facilities. A further bene-
fit in terms of cost saving for the incoming institutions is the fact that the infrastructure, which is already provid-
ed by the Village management, makes the launch of educational programs possible in a relatively short period of
time. While Village aspires to have full-fledged universities on its site, most institutions are in the form of branch-
es of parent institutions with the same programs abroad. On the other hand, the Dubai Academic City (City) is
designed to attract larger establishments where the City will include student dormitories, a sports stadium, and
accommodation for university staff, for an enhanced academic experience.

We, however, believe that such a set-up is more appropriate for vocational educational institutions as the uni-
versity education has its own culture as part of the process. As such, most of the institutions established at Village
are largely small professional training centers. Given that the universities aim at generating not only graduates
with textbook knowledge, but also with a unique culture, Village does not render itself for such a purpose. Because
in shared quarters, it is almost impossible to set your own identity as a separate institution apart from everybody
else, neither theoretically not practically. You all share the same campus grounds, the same facilities, and mostly
the same rules and regulations. The universities wish to have long term relationships with their student body, also
after graduation, as a source of income and pride. Home-comings and mascots and the like are almost impossible
to institutionalize in a Village-like environment. Even the for-profit/private universities have this broad perspec-
tive in mind.

Conversely, the training centers are mainly interested in churning out as many graduates as possible in as lit-
tle time as possible to generate a stream of income for the for-profit training institutions. They are not necessar-
ily in the “education” business, but simply in “business.“  

We, therefore, believe that Village-like establishments should be considered for what they are best at, that is,
the training centers which train people to learn certain skills such as secretarial jobs, legal clerks, and other
apprenticeship required processions. This might be better served under the jurisdiction of the Ministry of
Education. It goes without saying that these kinds of jobs are crucial for the maintenance of industry and servic-
es in any country.

Conclusions
Unemployment, especially educated youth unemployment in Turkey, which has a high young population, is an
intransigent political and social challenge for decision makers. Theoretically, employment would increase one’s
chances of finding jobs, but it seems that, at least among the young people, the higher the educational attainment
the higher the unemployment. This calls into question the value of a college degree given the costs attached to
such a process in terms of time spent in pursuing the degree and financial burden involved. A college degree,
under these circumstances, loses its function as a distinguishing feature in the job market, but instead becomes a
must for everybody to attain as jobs turn to difficult to come by with it. It only becomes clear that college educa-
tion thus could be converted into a common denominator among all job market participants where applicants
would be content to take up jobs originally went to lower educated.

Also in the light of the current trends in the business and academia, we believe the observation for the Turkish
job market requires rescaling, maybe upscaling, the college education. We intend to come up with an entrepre-
neurial project based learning scheme, which we call Entrepreneurial Spirit In Graduate Education (ESGE). Our
model is designed for students with either business or engineering backgrounds willing to pursue a master’s
degree but no intention to go for doctoral studies. In our proposed model, students are admitted to the program
after writing a statement of purpose in which a product/project is depicted. After an initial phase of covering prin-
ciples of starting and running a business along the engineering fundamentals, the rest of the program is dedicat-
ed to the discussion and development of student projects into viable business proposals in collaboration with the
industry. Students graduate following the defense of a project where the evaluation committee includes business
representatives, as well. 

All in all, our idea is to enable students to graduate with a concrete project at hand ready to be developed. We
believe this program will increase its graduates’ employability, and particularly self-employment, which will hope-
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fully reduce unemployment in the ranks of highly educated members of the labor force. One should note that the
reduction of unemployment among the educated members of society would contribute more to the productivity
of the country than a comparable reduction in unemployment among the less educated folks. It becomes all the
more important once we consider the strong correlation between productivity and economic welfare.

This model intends to develop a theory supported – practice oriented education where students graduate with
sound professional competence to increase chances of paid employment or to be capable for self employment. In
the process, students learn to apply their skills in opportunity seeking, goal setting, and strategy formulation. 

We did not discuss at great extend the costs and benefits of such an educational package:[2] Students should be
ready to reorient their mind for a non-traditional educational experience. Faculty from different schools have to
relearn to cooperate across disciplines and business professionals. Administrators should be flexible to accommo-
date faculty, and also be cheer leaders for the program in the business world. The whole process should adopt an
unforgiving professional attitude to enrich the program to the utmost levels. However, similar programs around
the world have successfully passed the stage of infancy, and we have to do the same to be competitive in the glob-
al market.
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Özet

Üniversite sanayi iflbirli¤i, ülke sanayinin, bilimsel ve teknolojik araflt›rmalar sonucu ortaya konan verileri, pa-
zarlanabilir bir ürün ya da hizmete veya yeni bir imalât yöntemine dönüfltürmesinde önemli bir yere sahiptir. Ül-
kemizde teknoloji ve hizmet üretme konusunda üniversiteler ile sanayi sektörlerinin iflbirli¤ine dayal› faaliyetler ha-
la istenilen düzeyde de¤ildir. Fakat baz› sektörlerin sadece ulusal de¤il uluslararas› rekabet ortam›nda var olabilme
iste¤i üniversite–sanayi iflbirli¤ini zorunlu k›lmaktad›r. Karabük Üniversitesi bilgi ça¤›n› do¤ru okuyan, giriflimci bir
kent üniversitesi fleklinde yap›lanmaktad›r. Karabük Üniversitesi’nin öncelikli hedefleri aras›nda; sanayi problemle-
rine çözüm üretebilen, küresel rekabete haz›r, yenilikçi ve lider özelli¤i tafl›yan yönetici ve ö¤retim üyeleri ile Tür-
kiye’nin ve bölgenin en önemli konusunu teflkil eden çevre ve enerji konular›nda sürdürülebilir çözümler üretilme-
si yer almaktad›r. Bölgedeki sanayi sektörlerinin deste¤i ile h›zl› bir flekilde geliflen Karabük Üniversitesi için üni-
versite-sanayi ‹flbirli¤i kaç›n›lmaz bir süreçtir. Bu çal›flmada; gün geçtikçe artan küresel rekabet ortam›nda ayakta
kalman›n temel unsurunun yenilikçi ürünler ve çevreye duyarl› yeni teknolojiler gelifltirmekten geçti¤inin fark›nda
olan Kardemir A.fi. ile Karabük Üniversitesi aras›nda bafllat›lan çal›flmalarda yaflan›lan süreç ele al›nm›flt›r. Proje
kapsam›nda ortak yürütülen Ar-Ge çal›flmalar› (özellikle enerji verimlili¤i) ve bu çal›flmalar sonucu elde edilen fay-
dalar›n üniversite ve sanayi aç›s›ndan önemi ve de¤eri belirtilmifltir. Süregelen di¤er projelerle üniversite sanayi ifl-
birli¤inin sistematik biçimde ilerlemesi ve sürdürülebilir olmas›n›n önemine de¤inilmifltir. Ayr›ca bölgedeki di¤er
sanayi ve üniversite iflbirliklerinin oluflturulmas›nda bu çal›flman›n ne derece önemli oldu¤u vurgulanm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Üniversite-sanayi iflbirli¤i, enerji verimlili¤i, enerji tasarrufu, enerji yönetimi, Kardemir.

Girifl
Günümüzde h›zla geliflen teknolojik geliflmeler, alan›nda uzmanlaflm›fl kiflilere olan gereksinimi daha da önem-

li hale getirmifltir. Sadece dünyada de¤il, ülkemizde de bu uzmanlaflm›fl eleman ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için her
geçen gün yeni üniversiteler ve bölümler aç›lmakta, her y›l daha fazla say›da yetiflmifl eleman mezun olmaktad›r.
Buna paralel olarak, üretimini mükemmellefltirmeye çal›flan sanayi tesislerinin araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›-
na olan ihtiyac› da artmaktad›r. Araflt›rma gelifltirme (AR-GE) ve yeni teknolojilere olan yat›r›mlar yayg›nlaflm›fl
olmas›na ra¤men, bu durum, sanayinin daha az maliyetle daha kaliteli ürün üretmesinde yeterli olmamaktad›r. Ül-
kesindeki bilimin ve teknolojinin geliflimine katk›da bulunmakla yetinmeyen ve dünyadaki geliflmeleri de yak›ndan
takip ederek bunlar› ülkesine getirip uygulayacak nitelikli elemanlara ihtiyaç vard›r. Bu ba¤lamda birer bilim ve
araflt›rma birimi olan üniversitelerin en önemli amaçlar›ndan birisi de sanayinin ihtiyaçlar›n› ve sorunlar›n› dikka-
te alarak bunlara yönelik eleman yetifltirmesi ve sanayinin problemlerine pratikte uygulanabilecek çözümler bul-
mas›d›r.
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Hem ülke geliflimine katk›da bulunmak hem de daha uygun maliyetle kaliteli ürünler üretmek sanayi kurulufl-
lar›n›n en büyük beklentisidir. Bunun için sanayi kurulufllar›, kendi teknolojilerini kendileri üretmek istemekte,
ancak yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olmad›klar› için tek bafllar›na bu isteklerini gerçeklefltirememekte-
dirler. Üniversiteler ise yapt›klar› bilimsel çal›flmalar›n pratikte uygulanabilir oldu¤unu görmek ve teknolojiyi ürü-
ne dönüfltürebilmek için uygun ortam aray›fl› içine girmektedirler. Karabük Üniversitesi ve Kardemir A.fi.'de tam
da bu paydada birleflerek sanayi üniversite iflbirli¤ine model olacak bir çal›flmay› yürütmektedirler.

Sanayi-Üniversite ‹flbirli¤inde Taraflar
Ülkemizin en genç üniversitelerinden birisi olan Karabük Üniversitesi, ilk olarak Zonguldak Karaelmas Üni-

versitesi’ne ba¤l› olarak e¤itim ö¤retim hayat›na bafllam›flt›r. 29 May›s 2007 tarihinde 5662 say›l› kanun ile Zon-
guldak Karaelmas Üniversitesi’ nden ayr›lan Karabük Üniversitesi, 8 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksek okul, 2 meslek
yüksek okulu ve 5 araflt›rma merkezi ile e¤itim ö¤retim hayat›na devam etmektedir. Bünyesinde bulundurdu¤u uz-
man akademik personeli ile yaklafl›k 12,000 ö¤renci kapasitesiyle e¤itim ö¤retim ve araflt›rma faaliyetlerini sürdür-
mektedir (www.karabuk.edu.tr). 

Karabük Üniversitesi hem yöre halk›n›n hem de yörede bulunan sanayi kurulufllar›n›n deste¤ini arkas›na ala-
rak her geçen gün daha da büyümekte ve geliflmektedir. Karabük Üniversitesi en son teknolojileri ve geliflmeleri
dikkate alarak ö¤retim programlar›n› oluflturmakta ve araflt›rma konular›n› bunlara göre belirlemektedir. Üniver-
sitemiz her geçen gün kendisini gelifltirmekte, ö¤renim kadrosunu güçlendirmekte ve baflar›l› çal›flmalar› ile ken-
dinden söz ettirmektedir. Üniversitenin Teknik e¤itim Fakültesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Ta-
sar›m Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ve
Teknoloji Fakültelerinde birçok farkl› bölümde lisans e¤itimi verilmektedir. Ayr›ca Fen Bilimleri Enstitüsü ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde de yüksek lisans ve doktora e¤itimi devam etmektedir. Gerek e¤itim ö¤re-
tim programlar›, gerekse önerilen yüksek lisans programlar›nda yörenin ihtiyaç ve istekleri göz önüne al›nmakta,
özellikle bölgenin ana sanayi sektörü olmas› nedeniyle demir çelik sektörüne ayr›ca önem verilmektedir. 

Kardemir; 3 Nisan 1937 tarihinde temelleri at›lan ve iki y›l gibi k›sa bir sürede Türk Sanayisinin hizmetine gi-
ren, ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikas›d›r. Kuruluflundan itibaren ülkemizin dört bir yan›ndaki çok say›-
da çimento ve fleker fabrikas›n›n, kara ve demiryolu köprülerinin, tersane, baraj ve santrallerin imalat ve montaj›
ile Erdemir, ‹sdemir, Seydiflehir Alüminyum gibi ülkemizin en büyük sanayi tesislerinin imalat ve montaj›n› ger-
çeklefltiren Kardemir, ülkemize yapt›¤› hizmetler nedeniyle “Fabrikalar Yapan Fabrika” unvan›n› alm›flt›r. Özel-
lefltirildi¤i 1995 y›l›ndan itibaren faaliyetlerine özel sektör olarak devam eden Kardemir, flirket kültüründe çal›flan-
lar›n mutlulu¤u, müflteri odakl› hizmet anlay›fl›, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i, çevreye duyarl›l›k, verimlilik, karl›l›k ve sü-
rekli geliflme ilkesini benimsemifltir. Özellefltirmenin ard›ndan teknolojik yat›r›m hamlesini bafllatan Kardemir, bu
kapsamda, Çelikhane Konvertör Sistemi, Kontinü Kütük ve Blum Tesisi, Kireç Fabrikas›, Oksijen Fabrikas› ve
Cüruf De¤erlendirme Tesisi gibi önemli yat›r›mlar› gerçeklefltirmifl, 2003 y›l›ndan sonra ise Kok Fabrikalar›n›n
modernizasyonu, Yüksek F›r›nlar›n yenilenmesi, Ray Profil Haddehanesinin kurulmas›, Kontinü Haddehanenin
modernizasyonu, Yeni So¤utma Kulesi tesisi gibi çok say›da önemli yat›r›m projesini tamamlayarak devreye alm›fl-
t›r. Bu dönem içerisinde yap›m› gerçeklefltirilen yeni yüksek f›r›n ile s›v› ham demir üretim kapasitesi 1,500,000
ton/y›l’a ç›kart›l›rken, kurulan yeni Ray ve Profil Haddehanesi ile de Kardemir, ülkemizde ve bölge ülkeler ara-
s›nda 72 metre boya kadar her türlü ray, 550 mm geniflli¤e kadar büyük boy profiller ve 200 mm geniflli¤e kadar
köflebentlerin üretilebildi¤i tek sanayi kuruluflu haline gelmifltir. Bu modernizasyon ve yeni yat›r›m projeleri ile
flirket, en geliflmifl teknolojik yap›ya kavuflturulmufl ve rekabet gücü artt›r›lm›flt›r (www.kardemir.com).

Sanayi-Üniversite ‹flbirli¤inin Sanayi Aç›s›ndan Önemi
Günümüzde, her alanda sürekli de¤iflen ve geliflen teknolojiye ayak uydurmak çok zor hale gelmifltir. Bir ülke-

nin geliflmifllik seviyesini o ülkenin sanayisinde kulland›¤› teknoloji göstermektedir. Geliflen teknolojiyi en iyi fle-
kilde kullanan toplumlarda yaflam standartlar›n›n daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Bilimin ve teknolojinin en
iyi üretildi¤i yerler de üniversitelerdir. Üniversitelerin en temel görevi, bir yandan e¤itim ve ö¤retime devam eder-
ken, di¤er yandan da araflt›rma ve gelifltirme yapmakt›r. Teknolojinin en temel yap› tafl›n› da bu bilimsel araflt›r-
malar oluflturmaktad›r. Yaln›zca bilim üretmek ve bilgiye sahip olmak tek bafl›na etkili olamamaktad›r. Sahip olu-
nan bilginin teknolojiye dönüfltürülmesi ve topluma sunulmas› gerekmektedir. Ülkemizde her geçen gün artan
üniversite say›s›yla beraber araflt›rma ve gelifltirme çal›flmalar›na verilen önem de artmaktad›r. Bu durum gerçek-
lefltirilen proje çal›flmalar›nda, ulusal ve uluslararas› yay›n say›lar›n›n art›fl›yla kendini çok bariz bir flekilde göster-
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mektedir. Bilginin ekonomiye katk› sa¤layacak flekilde yans›d›¤› zaman bilim gerçek de¤erine ulafl›r. Bu durum da,
en iyi flekilde üniversiteler ile sanayi kurulufllar›n›n ifl birli¤i yapmas›yla sa¤lanabilir. 

Üniversiteler hem e¤itim ö¤retim hem de araflt›rma çal›flmalar›n› sürdürürken, ço¤u zaman yaln›zca devletten
al›nan destek yeterli olmamaktad›r. Günümüzde birçok üniversite k›s›tl› imkânlar nedeniyle araflt›rma gelifltirme
çal›flmalar›n› sa¤l›kl› bir flekilde yürütememektedir. Genellikle üniversitelerde yap›lan araflt›rma çal›flmalar›, TÜ-
B‹TAK, KOSGEB gibi devlet kurulufllar› taraf›ndan desteklenmektedir. Ancak bu çal›flmalar sonucunda sadece
bilgi üretilmifl olmakta, üretilen bilgiler teknolojiye dönüfltürülememektedir. Üretilen bilgilerin hem teknolojiye
dönüfltürülmesi hem de daha yararl› bir fleklide uygulanabilmesi için üniversiteler ile sanayi kurulufllar›n›n ifl bir-
li¤i içerisinde çal›flmalar› gerekmektedir. 

Bilindi¤i gibi, hem üniversitelerin hem de sanayi kurulufllar›n›n birbirlerine karfl› üstün olduklar› alanlar bu-
lunmaktad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, üniversiteler ile sanayi kurulufllar›n›n karfl›l›kl› bilgi al›flveriflinde bulunmala-
r› ve birbirlerine destek olmalar› her iki taraf›n da geliflmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynamaktad›r (Söyle-
mez, 2004). Bir yandan üniversitelerde, alan›nda tam ve do¤ru bilgiye sahip uzmanlar yetiflirken, di¤er yandan da
sanayi kurulufllar› için daha az maliyetli ürün üretme ve teknolojiye daha kolay ve ucuz bir flekilde sahip olma yo-
lu aç›lmaktad›r. 

Günümüze kadar Türkiye’deki birçok sanayi kuruluflu, teknolojiyi yurtd›fl›ndan transfer etmifl sadece teknolo-
jiyi kullanm›fllard›r. Ancak gün geçtikçe zorlaflan teknoloji transferi ifllemi, baz› sanayi kurulufllar›n› kendi tekno-
lojilerini üretmeye yönlendirmifltir. Bunun için birçok sanayi kuruluflu, kendi bünyesinde AR-GE merkezi kurmufl
ve kendi teknolojisini kendi üretme yöntemine baflvurmufltur. Bunun yan›nda yine de üniversiteler ile nas›l iflbir-
li¤i içerisine girilebilir sorununa yan›t bulmaya çal›flm›fllard›r. Tam da bu ba¤lamda üniversiteler ile sanayi kuru-
lufllar›n›n karfl›l›kl› ç›karlar› çak›flmaktad›r. Üniversiteler yetiflmifl ve kendi alan›nda uzman ancak yeterli uygulama
ve gelifltirme alan› bulamayan elemana sahipken, sanayi kurulufllar› da kendi problemlerine en k›sa zamanda çö-
züm üretebilecek ve teknoloji üretebilecek insan gücüne ihtiyaç duymaktad›rlar. 

Sanayi Üniversite ‹flbirli¤inin Üniversite Aç›s›ndan Önemi
Her y›l milyonlarca ö¤renci, mezun olduktan sonra kendisini zor bir mücadelenin içinde bulmakta ve e¤itim

hayat› boyunca ö¤rendiklerini uygulayabilece¤i alanlar ararken, sanayi de yetiflmifl nitelikli elemanlara ihtiyaç duy-
maktad›r. Bu aç›dan üniversitelerin sanayiye her aç›dan yak›n olmas› son derece önemlidir. 

Üniversitelerde verilen teorik e¤itim, pratik bilgi ile pekifltirilemedi¤i zaman teorik bilgi ask›da kalmakta ve za-
manla unutulmaktad›r. Karabük Üniversitesi ve Kardemir A.fi. iflbirli¤inde gerek lisans, gerek lisansüstü, gerekse
doktora seviyesindeki ö¤renciler, hem staj yapma imkan› hem de kendilerine uygun araflt›rma ortam› bulabilecek-
lerdir. Ö¤rencilerin kat›labilecekleri projeler ile ifl hayat›n›n temel tafllar›ndan birisi olan sorumluluk alma ve so-
rumlulu¤u yerine getirebilme deneyimlerine sahip olabileceklerdir. ‹fl birli¤i sürecinde üniversitelerin beklenti ve
kazan›mlar› flu flekilde s›ralanabilir (Söylemez ve Ünsan, 2004):

Beklentileri;
• Sanayinin sorunlar›na ekonomik çözümler üreterek bilgiyi ülke ekonomisine katk›da bulunacak flekilde

kullanmak,
• Akademik personelin uzmanl›k kazand›¤› alanda saha tecrübesi kazanmas›n› sa¤lamak,
• Çal›flmalardan akademik yay›n, patent, vb ç›karmak,
• Endüstriden staj konusunda daha fazla destek almak, 
• Burs ve staj gibi etkinliklerle ö¤renci baflar›s›n› artt›r›p, destek ve motivasyon sa¤lamak,
• Ö¤renci projelerinde, ö¤rencilerin sanayide karfl›lafl›lan sorunlar›n belirlenmesine yard›mc› olmalar›n› ve

bu sorunlara yönelik proje gelifltirmelerini, bu sayede ö¤rencilerin gerçek hayat problemleri ile gerçek ha-
yat flartlar›nda u¤raflmalar›n› sa¤lanmak 

• Sanayi kurulufllar›n›n, üniversitelerde, geliflmelerin ve problemlerin konufluldu¤u seminerler, paneller, vs.
düzenleyerek akademik çal›flmalara ›fl›k tutmalar›na ve yönlendirmelerine olanak tan›mak

Kazan›mlar›; 
• Üniversiteler, elde edilen fonlar›n büyük bir k›sm›n› bu ortak çal›flmalardan sa¤layabilirler.
• Çal›flmalardan elde edilen sonuçlar, ayn› sanayi sektörlerinin benzer sorunlar›na çözüm olabilir.
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• Üniversite ö¤retim üyeleri, teoride ö¤rendikleri bilgiyi uygulamaya yönelik saha çal›flmalar›na döndüre-
cek imkân› bu sayede bulabilirler.

• Kamu yarar›na olacak hizmet görevini yerine getirmifl olabilirler.
• Ö¤renciler için deneyim kazanma alanlar› oluflturulabilir. 
• Bölgesel ekonomik geliflmeye katk›da bulunulabilir. 
• Mezunlar›na ifl imkânlar› sa¤lanabilir. 

‹flbirli¤i Süreci ve Karfl›lafl›lan Zorluklar
Geçmifle bak›ld›¤›nda üniversiteler ile sanayi kurulufllar› aras›nda yeterince ifl birli¤i yap›lmad›¤› ve yürütülme-

di¤i görülmüfltür. Bu durumun temelinde, taraflar›n birbirlerine yeterince tan›mamas›, üniversitede verilen e¤itim
ve ö¤retim programlar›n›n sanayiye yönelik olmamas›, taraflar›n birbirlerine karfl› olan güvensizli¤i, mali kaynak
ve iflbirli¤ini düzenleyecek herhangi bir organizasyonun olmamas› ve üniversite sanayi iflbirli¤ini teflvik edecek ya-
salar›n bulunmamas› gibi nedenler yatmaktad›r. 

‹fl birli¤i sürecinde en büyük ve önemli görev devlete düflmektedir. Devlet, üniversiteler ile sanayi kurulufllar›-
n›n ifl birli¤i içerisinde çal›flabilmeleri için bu ifl birli¤ini teflvik edici önlemler almal› ve gerekli yasalar› ç›karmal›-
d›r. Sanayi kurulufllar› ve üniversiteler aras›nda bir köprü vazifesini görmelidir. 

Üniversitelerin kendilerini yeterince tan›tamamalar› da ifl birli¤i sürecinin bafllamas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Sa-
nayi kurulufllar› üniversitelerde ne gibi çal›flmalar›n yap›ld›¤›n› bilmeden bir ifl birli¤i sürecine girmek istemeye-
cektir. Üniversitelerin, kurulduklar› bölgedeki sanayi kurulufllar›n›n çal›flma alanlar›na yönelik e¤itim - ö¤retim
program› düzenlemeleri ve çal›flmalar›n› o yönde gerçeklefltirmeleri gerekir. Bu durum sanayi kurulufllar›n› üni-
versiteler ile çal›flmaya teflvik edecektir. Üniversitelerin en büyük problemlerinden birisi olan araflt›rma için gerek-
li olan mali deste¤in ve uygulama alan›n›n olmay›fl›d›r. Bu durum üniversitelerin mali destek aç›s›ndan her fleyin
devletten beklenmesine yol açmaktad›r. Sanayi kurulufllar›n›n bu problemlere çözüm üretmeleri hem üniversite-
lerin mali aç›dan daha rahat olmalar›n› hem de araflt›rma sürecinde daha do¤ru ve amaca uygun çözümlerin üre-
tilmesini sa¤layacakt›r. Karfl›l›kl› güvenin oluflmas› do¤al olarak zaman isteyen bir süreçtir. Ancak araflt›rma sonu-
cunda amac›na uygun çözümlerin üretilmesi taraflar›n birbirlerine karfl› olan güveni daha da art›racak ve ileride
yap›labilecek çal›flmalar›n önünü açacakt›r. 

‹flbirli¤i Süreci ve Hayata Geçen Projeler
Enerji tüketimi bir ülkenin geliflmifllik seviyesinin en önemli göstergelerinden birisidir. Günümüz yaflam ko-

flullar›n›n vazgeçilmez bir unsuru haline gelen enerjinin, üretimi ve tüketimi hem dünyan›n hem de ülkemizin en
önemli sorunlar›ndan birisini oluflturmaktad›r. Enerji üretimi ve kullan›m› da çevresel etkilerin en çok görüldü¤ü
aland›r. Enerji üretimi ve kullan›m› aflamalar›nda meydana gelen küresel ve lokal çevresel problemlerin oluflumun-
da en önemli etkenler yak›t ve yak›t›n enerjiye dönüflümü için kullan›lan sistemlerdir (Selici ve Utlu, 2005). Sür-
dürülebilir kalk›nma, enerji kaynaklar›n›n verimli bir flekilde kullan›lmas› ve çevreye verilecek zarar›n minimum
düzeye indirilmesi ile sa¤lanabilmektedir. Bu da ancak enerji kaynaklar›ndan maksimum verim al›narak sa¤lanabi-
lir. Geliflmifl enerji verimlili¤i enerji kay›plar›n›n azalmas›na neden olur.

Demir çelik sanayi de enerji tüketiminin en yo¤un oldu¤u sanayi kurulufllar›n›n bafl›nda gelmektedir. Türki-
ye’nin toplam enerji tüketimi içerisindeki pay›, ortalama %6, toplam sanayinin enerji tüketimi içerisindeki pay› ise,
%15 civar›ndad›r. Demir-çelik sektöründe; ark ocakl› tesislerde, enerji tüketiminin %65’i elektrik, %30’u do¤al-
gaz ve %5’i motorin, entegre tesislerde ise, enerji tüketiminin %75’i kömür, %5’i elektrik, %5’i petrol ve %15’i
do¤al gazdan oluflmaktad›r (Yayan, 2009). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda çok büyük miktarda kayna¤›n enerji elde etmek
amac›yla kullan›ld›¤› görülmektedir. Enerji elde etmek amac›yla kullan›lan enerji kaynaklar›n›n çevre üzerine
olumsuz etkileri de söz konusu olmaktad›r. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteren kurulufllar hem üretim s›ra-
s›ndaki maliyetleri azaltmak hem piyasada rekabet edebilir durumda olmak hem de çevreye en az zarar› vererek
üretim yapabilmek için enerjiyi verimli olarak kullanabilmeli ve bunun için sürekli araflt›rma içinde olmal›d›rlar. 

Kardemir A.fi. Karabük Üniversitesi iflbirli¤i sürecinde elbette ki yukar›da bahsedilen zorluklar yaflanm›flt›r. ‹fl-
birli¤i sürecinde öncelikle taraflar›n birbirlerini tan›mas› önem tafl›maktad›r. Bu sebeple öncelikle üniversitede
farkl› alanlarda uzman bir ekiple Kardemir A.fi. ziyaret edilmifltir. Bu ziyaret s›ras›nda tesis ve tesisteki prosesler
üniversite ekibine tan›t›lm›flt›r. Daha sonra. Karabük Üniversitesi ile Kardemir A.fi. aras›nda Kardemir A.fi.’nin
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problemlerine yönelik spesifik konularda çözüm üretmeye yönelik “Sürekli ‹yilefltirme Gruplar›” oluflturulmufltur.
Entegre bir demir çelik fabrikas›nda tüm dünyada oldu¤u gibi çevre ve enerji konular› önem tafl›maktad›r. Çevre
ve enerji konusunda oldukça duyarl› olan Kardemir A.fi. ile Karabük Üniversitesi karfl›l›kl› olarak “Enerji ve Çev-
re Birimi” ni kurmufltur. Birimin hem sanayi k›sm›nda hem de üniversite k›sm›nda yer alan mühendis ve akade-
misyenleri planl› ve programl› toplant› ve sorunlar›n tespitine yönelik saha ziyaretleri sonucunda birçok proje ha-
yata geçmifltir. Bu projelerden ilki “Kardemir Kuvvet Santrali 3 Adet OPG Buhar Kazan› Verimlilik, Performans,
Ölçüm ve De¤erlendirmesi Etüdü” çal›flmas› olmufltur. Bu proje devam ederken “Kardemir Kontinü Haddehane
ve Ray Profil Haddehane Tav F›r›nlar› Verimlilik, Performans, Ölçüm ve De¤erlendirmesi Etüdü” ve “Pompa ve
Fanlarda Enerji Verimlili¤i” projeleri bafllat›lm›fl ve halihaz›rda devam eden projelerdir. Ayr›ca sürekli iyilefltirme
kapsam›nda fabrika bünyesinde farkl› proseslerden kaynaklanan at›ksular için “At›ksu Kaynaklar› Kirlilik Yükünün
Belirlenmesi ve Muhtemel Çözüm Önerileri" projesi kapsam›nda ölçüm ve analizler için gerekli parametreler be-
lirlenmifl ve akredite bir kuruluflta ölçümleri yap›lm›flt›r.

Üniversite sanayi iflbirli¤i kapsam›nda üniversite yönetimi, Kardemir A.fi.’de çal›flan ve Karabük üniversitesin-
de yüksek lisans ve doktora çal›flmalar› yapan mühendislere çal›flt›klar› birimle ilgili çal›flma konular› verilmesini
sa¤lam›flt›r. Bu ba¤lamda karfl›l›kl› anlay›fl içerisinde mühendislerin görevlerini ve derslerini aksatmamalar› için li-
sansüstü derslerin gün ve saat ayarlamalar› yap›lm›flt›r. Böylece Kardemir A.fi.’de çal›flan bir kifli yüksek lisans e¤i-
timini tamamlarken çal›flt›¤› kuruma daha faydal› olabilecektir.

Sürdürülebilir Bir ‹flbirli¤inde Taraflara Düflen Görevler
Üniversite ile sanayi aras›ndaki iliflkinin sürdürülebilir bir biçimde devam ettirilebilmesi için her iki taraf›n da

beklentilerine cevap bulmas› ve karfl›l›kl› anlay›fl içerisinde bilgi al›flveriflinin devam etmesi gerekmektedir. Bu sü-
reçte her iki taraf da görev ve sorumluluklar›n› bilmeli karfl›s›ndakinin kendisinden ne istedi¤ini unutmamal›d›r.
Bu ba¤lamda üniversitelerin ve sanayi kurulufllar›n›n sürdürülebilir iflbirli¤ini sa¤lamalar› için ana stratejiler flun-
lard›r (Kiper, 2010):

• Karfl›l›kl› güven ve birbirlerinin beklenti ve gereksinimlerinin fark›nda olmak,
• ‹liflkilerde sayg› ve esneklik,
• Tan›ml› amaçlar ve roller,
• Proje ve çal›flmalarda uygun anahtar personelin yetki ve k›s›tlamalar› belirlenmifl flekilde atanmas›,
• fieffaf bütçe; fon temini ve kullan›m›nda fleffafl›k,
• Üniversite taraf›ndan bir yandan düzenli desteklerin (laboratuvar olanaklar›n›n sunulmas›, ö¤rencilerin

kat›l›m›, sürekli personel deste¤i) bir yandan da esnek desteklerin (proje bazl› araflt›rmac›lar, konaklama
olanaklar› vb.) sa¤lanmas›,

• Projeler baz›nda, gereksinim duyulan uygun araflt›rmac›lara ulaflabilmek için veri tabanlar›n›n bulunmas›,
• Projeye bafllamadan ana problem odaklar› olan fikri haklar ve yay›n konular›nda anlaflmalar yap›lmas›,
• Çal›flma ve araflt›rmalar›n profesyonel anlamda (projelendirme, termin plan›n›n izlenmesi, finansman yö-

netimi vb.) yürütülmesi,
• ‹flbirli¤i yapan taraflar›n üst yöneticileri aras›nda sürekli iletiflim kurulmas›,
• Olas› tart›flma ve anlaflmazl›klar›n çözümüne iliflkin yöntemlerin oluflturulmas›,
• Bilgi çevrimi içinde, bilgi ya da teknolojiyi üretenlere ulafl›labilme araçlar› gelifltirilmesi,
• Yönetim sistemati¤inin aç›k kap› modeline uygun olmas›,
• Baflar›lar›n ödüllendirilmesi,
• Özellikle kurumsal mekanizmalar için baflar›n›n uzun dönemde gelece¤inin bilincinde olunmas› ve buna

göre sab›rl› planlar yap›lmas›,
• De¤iflik aflamalar için periyodik ölçme-izleme-de¤erlendirme sistemleri kurgulanmas›.

Sonuçlar
Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤inin istenilen düzeye gelebilmesi için, hem üniversite hem de sanayi taraf›n›n karfl›-

l›kl› iflbirli¤i sürecinin önemini kavramas› ve gereken ilgiyi göstermesi gerekir. Yeni kurulan bir üniversite olan
Karabük Üniversitesi de bu durumun fark›nda olarak Kardemir A.fi. ile iflbirli¤i sürecini bafllatm›flt›r. Karabük
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Üniversitesi, Kardemir A.fi. ile kurulan iflbirli¤i sayesinde hem Kardemir A.fi.’nin hem bölgenin en önemlisi de
Türkiye’nin kalk›nmas› için çaba göstermekte ve göstermeye de devam edecektir. Bugüne kadar yap›lan çal›flma-
lar ve projeler ile birlikte Kardemir A.fi. ve Karabük Üniversitesi aras›nda güven sa¤lanm›fl olup bu ba¤ giderek
güçlenmektedir. 
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Abstract

Enabling Knowledge Societies and knowledge based economies is a key policy in the UK. KTP (Knowledge
Transfer Partnership) scheme initiated by the Technology Strategy Board is a pathway for collaboration and part-
nerships between Higher Education institutions and companies to transfer innovative knowledge based solutions
from universities to businesses in order to equip them with the leading edge knowledge and technology infrastruc-
ture for sustainable long term competitive advantages in both national and international market. The paper
explains a KTP project between the University of Salford and John McCall Architects (JMA) in Liverpool in the
UK that aimed to identify, map and re-engineer JMA’s strategic and operational change processes through Lean
thinking and the implementation of Building Information Modelling (BIM), which is a foundational tool for
implementing an efficient process and invariably leads to lean-orientated, team based approach to design and con-
struction by enabling the intelligent interrogation of designs; provide a quicker and cheaper design production;
better co-ordination of documentation; more effective change control; less repetition of processes; a better qual-
ity constructed product; and improved communication both for JMA and across the supply chain whereas it pro-
vided opportunity to increase business relevance of knowledge based research and teaching for the Higher
Education. Case Study approach is employed in the paper and the KTP project is assessed for i) how it helped in
improving JMA’s knowledge and technology capacity in conducting their practice, and, ii) how it helped the uni-
versity in improving its knowledge based research and teaching.
Key words: Knowledge transfer partnership, design and construction, technology transfer, building unformation
modelling, lean process improvement.

Introduction 
Knowledge economy and society has contemporarily been an imperative subject in scientific, societal and politi-
cal arena. Regeneration, for example, is seen as the vehicle to transform the cities from industrial age to knowl-
edge age in order to create more sustainable communities and stronger economies with knowledge and technol-
ogy led competitive advantages.

Economic policies to unleash the latent or internal potential of cities can be split into four related categories
(Jones and Evans, 2008):

• Improving the knowledge base
• Encouraging enterprise
• Education and training
• Empowering local businesses
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The UK government embraced the idea of the knowledge based economy into its agenda (DTI, 1998) and
argues that all businesses will have ‘to marshal their knowledge and skills to satisfy customers, exploit market
opportunities and meet society’s aspirations for better environment. Two ways in which the current UK policy
has attempted to harness high value, knowledge based industries include encouraging links between universities
and industry and cluster policy (Jones and Evans, 2008). The potential economic benefit is considerable, with the
creation of knowledge based industries. Many cities are seeking to develop and attract these types of new technol-
ogy through expanding the higher education sector and encouraging knowledge transfer between universities and
industries. 

While universities can graduate students with required knowledge and skills for the knowledge base economy,
they can also transfer the leading edge knowledge and skills generated within universities e.g. research, through
collaboration and partnering with companies to increase their capacity to attain better position and competitive
advantages in their business and aligning themselves with the requirements of the knowledge base economy.

Thus, in the following section, the paper explains the Knowledge Transfer Partnership (KTP) programme ini-
tiated by TSB (Technology Strategy Board) in the UK between academia and business and how successful it is in
reaching its range of objectives related to the government policies about encouraging university and industry col-
laboration. 

What is KTP?
Knowledge Transfer Partnerships (KTP) is a leading programme helping businesses to improve their competitive-
ness and productivity through the better use of knowledge, technology and skills that reside within the UK uni-
versities’ knowledge and technology base. At the same time, it also helps to increase the business relevance of
knowledge base research and teaching for the academic institutions (http://www.ktponline.org.uk/). That is to say,
KTPs are projects between Universities and companies through which academia share knowledge and assist in the
development of the industry. The Lambert Review of Business-University Collaboration acknowledges that the
Government’s funding (in the UK) of knowledge transfer helped to bring innovations into businesses, generate
culture change and increased capacity to engage with business that delivers results (Lambert, 2003). Businesses
need to develop efficient processes, using the cutting edge tools, technologies and techniques available.
Collaboration via KTP also creates an invaluable opportunity to develop high quality, accurate educational mate-
rial for courses at the universities in both undergraduate and postgraduate levels (Coates et al., 2011). 

The KTP projects are 65% Government funded and 35% company funded partnerships. There are three
main objectives of a Knowledge Transfer Partnership:

1. To facilitate the transfer of technology and the spread of technical and business skills 
2. To stimulate and enhance business relevant research and training undertaken by the Knowledge Base 
3. To provide company based training for KTP Associates to enhance their business and specialist skills 

Both academia and business have something to contribute and gain in this commensurate approach to knowl-
edge development. Knowledge transfer seeks to organize, create, capture or distribute knowledge and ensure its
availability for the future users (Coates et al., 2011). This concept of knowledge sharing forms the basis of the
KTP schema. Using the knowledge gained from the KTP, universities can develop course material. The mecha-
nism of knowledge exchange which takes place as part of a knowledge transfer partnership is illustrated in Fig. 1,
which is developed from the KTP project undertaken between the University of Salford and John McCall archi-
tects to identify, map and re-engineer JMA’s strategic and operational change processes through Lean thinking
and the implementation of Building Information Modelling (Arayici et al., 2011).

For example, in the case of KTP project about the BIM implementation between Salford University and John
McCall Architects (JMA), academia should conceive the BIM context both from business and academic perspec-
tives. This knowledge and perception need to extend to a clear prediction of the skills that the business would
require from the future university graduates. This knowledge then needs to be integrated into existing and new
course offerings. 

Companies such as JMA face many challenges when adopting BIM. Firstly they need to become sufficiently
informed of current technology and concepts to develop an appropriate plan of action. Secondly companies need
to have a good understanding of their existing processes to ensure new methods and systems can be effectively and
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beneficially integrated. It is particularly important to understand what gives the company its unique competitive
advantage. This should be maintained through innovation. Furthermore, companies need to develop a vision for
their future and gain appropriate support for the vision

The KTP Project with John Mccall Architects
The John McCall Architects was established in 1991 in Liverpool in the UK, focusing primarily on social hous-
ing and regeneration, private housing and individual homes and large extensions. JMA works with many stake-
holders from the design through to building construction process and the associated information is very fragment-
ed. Projects in which JMA are involved are involving many stakeholders and requiring considerable interoperabil-
ity of documentation and dynamic information.

Historically JMA used 2D CAD tool since 1991. All the company staff excluding the 2 administration staff had
access to this tool and their range of skills varies from proficiency to advanced and expert. However, their current
architectural practice with this 2D CAD tool brings about some inefficiency such as timescales, deadline pressures,
duplications, lead times, lack of continuity in the supply chain, over processing, reworking, overproduction, con-
veyance, distractive parallel tasks, reliability of data and plan predictability, lack of rigorous design process, lack
of effective design management and communication. 

Thus, in line with the lean principles, new tools and processes needed to be thoroughly tested before they are
integrated into the company’s production system. the company strategically used the lean principles to improve
its capacity for i) greater integration and collaboration with other disciplines in the production process, ii) adopt-
ing technology change to provide a more effective business process, iii) effective intelligent real time response and
iv) moving into related building sectors. At strategic level, lean principles (Liker, 2003; Koskela, 2003) which are
i) Eliminate Waste, ii) Increase Feedback, iii) Delay Decision, iv) Deliver Fast, v) Build Integrity In, vi) Empower
the Team and vii) See the Whole are utilized and they formed the seven pillars of the BIM implementation strat-
egy.

Although the company staff had no practical understanding and awareness of BIM in the company at the
beginning of the project, some senior managers of the company had only a visionary understanding of BIM for
investment in order to attain competitive advantages and better position in the market place and providing sus-
tainable green design solutions. 
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The Construction Industry and Building Information Modelling (BIM)

Construction projects need to be completed in a multidisciplinary environment. Severe issues about data acquisi-
tion and management arise during the design and construction management due to the complexity, uncertainty
and ambiguity. Further, the construction industry is under pressure to provide value for money, sustainable design
and construction and environmentally friendly maintenance of buildings (Eastman et al., 2008). 

There is enough evidence to suggest the architectural profession is beginning to come under pressure to adopt
BIM too. This information management technology is becoming matured and commercially available after many
research projects conducted in this area in the last 20 years. However it is only the last few years, building own-
ers are becoming aware that BIM promises to make the design, construction and operation of buildings much
more streamlined and efficient. Owners are starting to enforce that architects and other design professionals, con-
struction managers and construction companies adopt BIM. This trend gained enormous momentum when the
General Services Administration (GSA) of USA announced that BIM is a mandated requirement for public prop-
erty projects starting in 2006 (US-GSA, 2008). Many other similar uptakes from Europe and Australasia have fol-
lowed (Mihindu and Arayici, 2008) such as Finland and Denmark.

BIM can be defined as the use of the ICT technologies to streamline the building lifecycle processes to pro-
vide a safer and more productive environment for its occupants, and to assert the least possible environmental
impact from its existence, and to be more operationally efficient for its owners throughout the building lifecycle.
In other words, it is the utilization of a database infrastructure to encapsulate built facilities with specific view-
points of stakeholders. It is a methodology to integrate digital descriptions of all the building objects and their
relationships to others in a precise manner, so that stakeholders can query, simulate and estimate activities and
their effects of the building process as a lifecycle entity. Therefore, BIM can provide the required valued judg-
ments that create more sustainable infrastructures, which satisfy their owners and occupants (Succar, 2009).

BIM is a foundational tool for a team based lean design approach. it can enable the intelligent interrogation
of design; provide a quicker and cheaper design production; better co-ordination of documentation; more effec-
tive change control; less repetition of processes; a better quality constructed product; and improved communica-
tion both for the design practice and across the construction supply chain. Although BIM has been implemented
by few large design and construction practices, it is not widely (if at all) used by SMEs (Small, Medium
Enterprises). Besides, implementation of BIM systems through lean design process brings changes and new chal-
lenges for stakeholders. Thus, the paper discusses BIM implementation with lean thinking in design via the
Knowledge Transfer Partnership (KTP) project with John McCall Architects in Liverpool within the knowledge
and technology transfer context.

It is said that while the progression from pen to CAD was evolution that from CAD to BIM is a revolution.
The objective at the end of a manual drawing process and of a CAD drawing process is pretty much the same.
However, at the end of BIM modelling process is completely different and the ability to extract drawings from the
model that mimic those produced manually or by CAD is relatively trivial part of BIM capabilities. Rather than
simply representing form, i.e., product representation as in the case of manual and CAD based drawings, BIM is
able to model both product and process. BIM is therefore one of most promising development in the architec-
ture, engineering and construction (AEC) industries. Because BIM is a revolutionary technology, people are just
beginning to learn how to use it.

BIM thus represents a step change which has significant impacts on how the construction industry practices
including design, construction and building maintenance phases while it has also impact in Higher Education on
what we can do, how we can do and therefore how we teach students of the Architecture, Construction and
Engineering fields. Because the final design alternative exists as a set of specified 3D objects with associated prop-
erties, proving that BIM reduces errors of design, improve design quality, shortening construction time, and sig-
nificantly reduces building lifecycle costs, provides a platform for interoperability, information share and
exchange, and enables the integrated project delivery.

The BIM Adoption and Implementation Process in the KTP Project

The project aimed to enable the growth of John McCall Architects by integrating and reengineering its process-
es and through establishing a niche capability in BIM, both with its clients and through the supply chain. BIM
implementation and adoption is planned through the stages summarized in Table 1.
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It aimed not only to implement BIM and therefore assess the degree of the successful implementation, but
rather to position this within the context of value-added offerings that can help the company place itself at the
high-end knowledge-based terrain of the construction sector. Therefore, it adopts a socio-technical view for BIM
adoption in that it does not only consider the implementation of technology but also considers the socio-cultur-
al environment that provides the context for its implementation. 

At the outset of the project, a diagnostic study carried out to capture requirements and knowledge needed at
the outset (Fig. 2) through the requirements engineering methods such as soft system methodology (Checkland
et al., 2006) and contextual design technique (Beyer and Holtzblatt, 1998).

The BIM adoption methodology used the action research oriented qualitative and quantitative research for
discovery, comparison, and experimentation as the KTP project with JMA provides also an environment for
“learning by doing” (Coghlan and Brannick, 2001) because it is simply a form of self-reflective enquiry undertak-
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Table 1: BIM implementation approach for JMA’s design practice.

Stage 1: Detail Review and Production of Current Process Flowcharts 
Analysis of Current Practice Soft System Analysis

Review of IT systems
Stakeholder Review and Analysis
Identification of competitive advantages from BIM implementation

Stage 2: Identification of Efficiency Efficiency gains from BIM adoption 
gains from BIM implementation

Stage 3: Design of new business processes Production of detail strategies 
and technology adoption path Documentation of Lean Process and Procedures

Identification of Key Evaluation Metrics
Documentation of BIM implementation plan

Stage 4: Implementation & roll-out of BIM Piloting BIM on three different projects (past, current, and future)
Training the JMA staff and stakeholders
Devising and improving company wide capabilities
Documentation and integration of process and procedures

Stage 5: Project review, dissemination and Sustaining new products and processing offerings
integration into strategy plan Evaluation and dissemination of the project

Knowledge of Stakeholders
Needs and requirements

Knowledge of
Business Systems

Knowledge of Company Processes and
Requirements

Tacit Knowledge

Knowledge of
Information

Processing and
Management

Knowledge of
Management

Knowledge of
Lean and Lean

Application

Knowledge of
BIM application

Chosen

Knowledge of
BIM

Fig. 2: Knowledge and requirements capture needed for the successful conduit of the KTP.



en by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of their own practices, their
understanding of these practices, and the situations in which the practices are carried out (Boshyk and Dilworth,
2009).

As a result of the BIM technology adoption, efficiency gains are achieved through the piloting and the actual
design projects undertaken by JMA during the KTP and the design process is improved and streamlined through
the elimination of wastes and value generation. These efficiency gains for the company are briefly highlighted in
the following section.

Recognized Benefits and Efficiency Gains for the Company from the KTP

The KTP enabled JMA to establish itself as the vanguard of BIM application giving them a competitive edge
because BIM enables the intelligent interrogation of designs; provide a quicker and cheaper design production;
better co-ordination of documentation; more effective change control; less repetition in the design process; a bet-
ter quality constructed product; and improved communication both for JMA and across the supply chain.
Therefore, it had internally big impact to gain efficiencies and effectiveness as the adoption established the
required capacity internally as follows. 

• Maintaining lessons learnt and experiences from the past projects as company asset 
• Integration of internal IT systems of knowledge management such as marketing, finance, administration

with BIM based design projects 
• Ability of top management for project progress monitoring 
• Effective reuse of information
• Consistent exchange of information within JMA
• Quality, time and cost efficiency via automation such as drawings, quantity take-off automatically, instant

generation of VR models, discovering design errors and conflict analysis, information sharing and
exchange, greater flexibility to satisfy customers, simultaneous work by the staff in the company.

• Consistency across the drawing sets 
• Automation of emails and finding consultant offices via the KM system that facilitates faster access time

to useful information, automatically include project information in email, and links postcodes to maps.
• Integration with Energy Assessment tools for “Code for Sustainable Homes” standards such as IES
• Lean process of conceptual design and detailed design development via BIM modelling of the housing

design projects
• Effective design and technical review of all the projects in order to avoid potential problems arising from

mistakes in the future 
• Leading to standardised lean design process across the company

It also provided a clearer vision and roadmap with detailed strategies, methods and techniques for successful
BIM implementation. Furthermore, based on the current findings and optimistic behaviour and culture evolved
during the project, it re-engineered the operational and IT processes and broadened the knowledge of existing
staff up in the company while increasing the awareness of the external partners working with JMA in the supply
chain. This is because the BIM adoption and implementation approach was as much about people and processes
as it is about technology to i) engage people in the adoption, ii) ensure that people’s skills and understanding
increases and companies building up their capacities, iii) to apply successful change management strategies, iv) to
diminish any potential resistance to change (Arayici et al., 2011b).

Recognized Benefits and Efficiency Gains for the University from the KTP

Overall expected benefits of such KTP projects are i) develop business relevant teaching and research material, ii)
apply knowledge and expertise to important business problems, iii) identify new research themes and undergrad-
uate and postgraduate projects (www.ktponline.org.uk/). The KTP project has indeed provided such benefits to
the academics for Higher Education (HE) use. For examples, the followings generated from the KTP project can
be used in HE for teaching and research purposes. The deliverables produced in the KTP for HE use were:
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• Flow charts and process diagrams of existing processes
• A SWOT analysis of the company
• PowerPoint presentations developed to show the benefits of BIM to all the different disciplines within

the design and construction process
• PowerPoint presentations explaining Lean principles and their application to architectural practice
• Development and use of systematic BIM authoring tool review process and presentations
• Documentation of Lean efficiency gains and their achievement from BIM
• Development of a knowledge management database system to structure information residing outside of

the BIM model
• Observation and awareness of the issues concerning the piloting projects, which leads to further research

project development
• The training methods and material developed to train members of staff at JMA
• Presentation and publications in conferences and scientific journals
• Contribution to the School of the Built Environment in the national Research Framework Exercise

(REF) of the UK universities.
• Identify new research themes and undergraduate and post graduate projects

From these deliverables the University is to develop material for new and existing courses as illustrated in Fig.
3 below.

The diagram above shows how KTPs can innovatively contribute to universities in updating their knowledge
and technology assets for teaching to graduate students required for knowledge economy and society. At the same
time, it has also led to further follow up research activities such as

• Optimisation of architectural practice via BIM adoption with Lean thinking
• Integration of BIM with Knowledge Management
• Integration of BIM with System Dynamics for retrofitting simulation
• Integration of BIM with GIS for Smart Grid Modelling for Efficient Energy Distribution 

Conclusion
The vehicle of the Knowledge Transfer Partnership allowed academics to acquire more direct experience about
the issues and challenges when transitioning to BIM oriented architectural practice. Academics were able to see
what is happening in the business setting and were able to interrogate those directly involved in the business. This
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gives an immediacy and accuracy to the insights gained. Numerous deliverables produced from the KTP can be
used for teaching and research by the University. it is also considered that through the connections made during
the KTP, continuous links between academia and industry will be forged.

At the same time, JMA’s practice also benefited from the academic understanding of BIM related issues effec-
tively and allowing them enter the BIM arena with a more mature and intensive level of knowledge. Furthermore,
via KTP, new insights have been gained and new knowledge created and as a result, the company became more
cutting edge knowledge and technology driven than before. 

Overall, the KTP served for the government policy for this company in the construction industry, which is
considered as traditional and culture driven sector. However, it is also required to be knowledge and technology
driven in the 21st century to be able to compete in the global market, meet the sustainability requirements and
complete construction projects on or under time and budgets. Thus, BIM as a knowledge and technology based
working methodology for whole building lifecycle can be embedded into the construction companies, majority of
which are SMEs, via KTP projects while keeping the universities teaching and research agenda up to date and
coinciding with the industry.
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Özet

Çal›flman›n amac› Meslek Yüksekokullar›’n›n (MYO) sorunlar›n› dile getirmek ve bu do¤rultuda farkl› çözüm
önerileri sunmakt›r. Öneriler genel olarak iki aflamada ele al›nm›flt›r. ‹lk aflamaya ait öneriler Meslek Yüksekoku-
lu’na ait bir programa kay›tl› ö¤rencileri kapsamaktad›r. Bu aflamaya ait önerilerde ilçe ve beldelerde kurulan
MYO’lar›n etkinli¤ini art›rmak, bu bölgelerin ekonomik geliflimlerine katk› sa¤lamak, ö¤rencileri daha yo¤un teo-
rik bilgi e¤itimine tabi tutmak, MYO’lar aras›ndaki ö¤renci hareketlili¤ini yo¤unlaflt›rarak, belirli düzeyde sanayi
ve hizmet sektörü altyap›s›na sahip büyük flehirlerde sanayi-okul iflbirli¤iyle pratik ve teorik bilgiyi birlefltirmek
amaçlanmaktad›r. Ayn› zamanda, bölgenin geliflme potansiyeline ba¤l› olarak KOB‹’ler aç›s›ndan yerel iflgücü ha-
vuzlar› oluflturulmas› hedeflenmektedir. ‹kinci aflamada ise mezunlara yönelik mezuniyet sonras› yaflam boyu ö¤-
renme anlay›fl› içerisinde spesifik alanlarda sertifika programlar› (okul-sanayi iflbirli¤i sonucunda piyasan›n gerek-
tirdi¤i, bireyin kendini gelifltirmek istedi¤i programlar) düzenlenerek ara elemanlar›n bilgilerini güncellemeleri ve
belirli alanlarda uzmanlaflmalar›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r. Sunulan öneriler bir anket çal›flmas›yla desteklen-
mifltir. Anket Atatürk Üniversitesi’ne ba¤l› ö¤rencisi bulunan Meslek Yüksekokul’lar›ndaki ö¤rencilere uygulan-
m›flt›r. Anket sonucunda ö¤rencilerin gerek okulun fiziki imkanlar›ndan gerekse programlar›n uygulad›¤› müfre-
dat yönünden problemler yaflad›klar› tespit edilmifltir. Ayr›ca bu MYO’lar›n önemli bir k›sm›n›n ekonomik ve sos-
yal yönden geri kalm›fl ilçe merkezlerinde yer almas›n›n da çeflitli problemlere sebep oldu¤u belirlenmifltir.

Anahtar kelimeler: Meslek yüksek okullar›, ö¤renci hareketlili¤i, üniversite-sanayi iflbirli¤i, hayat boyu ö¤-
renme.

Girifl
Mesleki ve teknik e¤itimi genel anlamda “bireysel ve toplumsal yaflam için zorunlu olan belirli bir mesle¤in ge-

rektirdi¤i bilgi, beceri ve pratik uygulama yeteneklerini kazand›rarak, bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik
ve kiflisel yönleriyle dengeli biçimde gelifltirme sürecidir” fleklinde tan›mlamak mümkündür (Alkan, Do¤an ve Sez-
gin, 2001, s.3).

Genel e¤itimin bir parças› olan mesleki ve teknik e¤itim sanayi devrimi sonras› büyük bir oranda okula dayan-
d›r›larak, genel e¤itim sistemi içerisinde belirli bir meslek alan›nda gerekli olan yetenekleri bireye kazand›rmay›
amaçlam›flt›r. Mesleki e¤itim, genel e¤itim sisteminin bir parças› olmakla birlikte, genel e¤itimden amaç, hedef ve
iliflkiler yönünden farkl›l›k göstermektedir. Genel e¤itim bireyler için ortak olan davran›fllar› gelifltirmeyi amaç-
larken, mesleki e¤itim belirli bir meslek alan›nda baflar›l› bir flekilde çal›flmak için gerekli olan davran›fllar› kazan-
d›rmay› amaçlamaktad›r (Do¤an, 1983, 7 aktaran Avc›o¤lu 1992, s.2).
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Ekonomik yönü a¤›r basan bu e¤itim ülkemizde yüksekö¤retim düzeyinde mesleki ve teknik e¤itimin ikinci ka-
demesinin oluflturan Meslek Yüksekokullar› (MYO) taraf›ndan yap›lmaktad›r. 1981 y›l›nda ç›kar›lan 2547 say›l›
Yüksekö¤retim Kanunu ile üniversitelere ba¤lanan MYO’lar bu kanunun 3. maddesinde “Belirli mesleklere yöne-
lik ara insan gücü yetifltirmeyi amaçlayan dört yar›y›ll›k e¤itim-ö¤retim sürdüren bir yüksekö¤retim kurumudur”
fleklinde tan›mlanmaktad›r (http://www.yok.gov.tr).

MYO’lar lisans düzeyinde e¤itim veren Mesleki ve Teknik E¤itim kurumlar› ile ortaö¤retim düzeyinde e¤itim
veren Meslek ve Teknik Liselerinin hedef ald›¤› istihdam sahalar› aras›nda kalan ara eleman bofllu¤unu doldurma
ifllevini yerine getirmektedir (fiahin vd., 2008, s.70). 

Bir ülkede ara eleman›n mevcudiyeti hem o ülkenin kalk›nmas›na h›z kazand›rmak hem de iflgücü piramidin-
de aç›klar oluflmas›n› engellemek için önemli bir konuma sahiptir (Al-Heeti, 1997). Bu eleman alt ve üst mevki
aras›nda köprü kurarak ifllerin daha verimli ve h›zl› bir flekilde yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Ara eleman›n yoklu¤u
halinde ekonomik ve sosyal aç›dan iki önemli sorun oluflmaktad›r. ‹lk olarak ayn› iflin üst ya da alt düzeyde yetifl-
mifl elemanlarca yap›lmas› verim kayb›na neden olmaktad›r. Çünkü iflin üst düzeydeki elemanlarca yap›lmas› bu
eleman›n iyi de¤erlendirilmemifl olmas›na, alt düzeydeki elemanlarca yap›lmas› da iflin gere¤i gibi yap›lmam›fl ol-
mas›na neden olmaktad›r. Bu eleman›n eksikli¤i sonucu oluflan ikinci sorun ise meslek piramidinin üst kesimi için
haz›rlanm›fl olan eleman›n yard›mc› bulamay›nca ayr›nt›lar üzerinde çal›flmaktan dolay› doyum sa¤layamamas›d›r
(Gürbüz, 1995, s.85–86).

‹flgücü piramidi aç›s›ndan önemi aflikâr olan MYO’lar Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmeler (KOB‹) aç›s›n-
dan da ayr› bir önem arz etmektedir. Günümüz ekonomik yap›s›n›n en büyük itici güçlerinden birisi olan KO-
B‹’ler hakk›nda tüm dünyada geçerli bir tan›m yap›lamamaktad›r, ancak sahip oldu¤u özelliklere dayand›r›larak,
KOB‹’ler “daha çok eme¤e dayal› olarak çal›flan, çabuk karar verme yetene¤ine sahip, düflük düzeyde yönetim gi-
derleri olan ve ucuz bir üretim gerçeklefltiren, ba¤›ms›z bir yönetime sahip iflletmelerdir” fleklinde ifade edilebilir
(Burns and Dewhurst, 1994). 

Bu iflletmeler yeni istihdam alanlar› yarat›lmas›ndaki katk›lar›, piyasa koflullar›ndaki de¤iflikliklere uyum sa¤la-
ma yetenekleri, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n sa¤lanmas›ndaki etkileri ile ülkemiz ekonomisinde de önemli bir
konuma sahip olmaktad›rlar. KOB‹’ler Türkiye ekonomisinin özellikle üç sahas›nda de¤iflme, gelifltirme ve istih-
damda “kilit” rolü oynamaktad›r (TESK, 1998, s.14). KOB‹’ler öncelikli olarak “tüketici tercihlerine daha esnek
yaklaflt›klar›, yeniliklere daha yatk›n olduklar› ve çal›flanlar›yla daha yak›n iliflki içinde olduklar›ndan de¤iflime h›z-
l› bir flekilde uyum sa¤layabilmekte ve ekonomiye canl›l›k kazand›rmaktad›rlar” (Ba¤r›aç›k, 1991, s.139). Di¤er ta-
raftan bu iflletmeler de¤iflimleri daha h›zl› özümseyebilmekte ve kendilerini gelifltirebilmektedirler. Bu durumun
sa¤lanmas›nda “iflletme sahiplerinin daha yarat›c› ve dinamik kifliler olmas›” (Lapin, 1991) önemli rol oynamakta-
d›r. KOB‹’lerin gerek ekonomik yap›daki temel de¤iflimleri daha h›zl› alg›lamalar› gerekse teknolojik yeniliklerin
getirdi¤i etkileri daha h›zl› özümsemeleri, onlar›n daha fazla yeni ifl imkanlar› oluflturmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu
noktada hem nitelik hem de nicelik yönünden yeterli ara eleman›n mevcudiyeti önem arz etmektedir. Bu ara ele-
manlar hem KOB‹’lerin nitelikli personel bulmadaki sorununu çözmede hem de giriflimcili¤in teflvik edilmesinde
önemli katk›lar sa¤layabilirler, bunun sonucunda daha fazla KOB‹ teflviki ve buna ba¤l› olarak daha fazla istihdam
imkan› oluflturulabilir. 

Ancak dinamik genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz KOB‹’lerin nitelikli iflgücü talebini yeterli düzeyde karfl›la-
yamamaktad›r. YÖK taraf›ndan MYO’lar›n sorunlar›; kurulufl yeri seçimine, ö¤retim eleman› ve yöneticilerdeki
nitelik ve nicelik eksikli¤ine, ö¤renciler aç›s›ndan problemlere, müfredat, makine ve teçhizat temini yönünden ya-
flanan s›k›nt›lara, ifl piyasas› ile iliflkilerde yaflanan problemlere, yatay ve dikey geçifllerde ve kalite ve akreditasyon-
da yaflanan problemlere dayand›r›lmaktad›r (http://sdu.edu.tr). 

Sonuç olarak bir yandan ülkemizdeki genç iflsizlik problemini giderebilmek, di¤er yandan KOB‹’lerin nitelik-
li iflgücü talebini karfl›lamak için MYO’lar›n yaflad›¤› sorunlar› belirlemek ve bu sorunlar› giderecek çözüm öneri-
leri sunmak büyük önem tafl›maktad›r. Bu do¤rultuda çal›flmada MYO’lar›n yaflad›¤› sorunlar›n belirlenmesi ve bu
sorunlar›n çözümüne yönelik önerilerin getirilmesi amaçlanmaktad›r. Çal›flma iki bölümden oluflmaktad›r. Çal›fl-
man›n ilk bölümünde Atatürk Üniversitesi’ne ba¤l› MYO’lar› ö¤rencileri üzerinde yap›lan anket çal›flmas›n›n so-
nuçlar› aktar›lmaktad›r. Çal›flman›n ikinci bölümde ise anket sonucunda belirlenen sorunlar›n çözümüne yönelik
farkl› öneriler getirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Öneriler ise iki aflamada ele al›nm›flt›r. 
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Meslek Yüksekokullar›’n›n Sorunlar› ve Bir Anket Çal›flmas›
Çal›flman›n Metodolojisi

Anket çal›flmas›n›n amac›, Atatürk Üniversitesi MYO’lar›n›n mevcut durumu ve ö¤rencilerin karfl›laflt›klar›
problemleri tespit etmektir. 2010-2011 ö¤retim y›l› itibariyle Atatürk Üniversitesi’ne ba¤l› ö¤rencisi bulunan top-
lam 10 MYO’da ö¤renim gören 6769 ö¤renci bu çal›flman›n ana kütlesini oluflturmaktad›r. Söz konusu ana kütle-
yi temsil edecek minimum örnek büyüklü¤ü %5 önem düzeyinde %5 hata pay›yla yaklafl›k 364 olarak tespit edil-
mifltir (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm). Minimum örnek büyüklü¤ü bu flekilde belirlenmesine ra¤men,
temsil gücünün yüksek olmas› ve baz› anketlerin tutars›z ve eksik olabilece¤i düflüncesiyle daha fazla anket uygu-
lamas› yap›lm›fl bu anketlerin 590’› çal›flmaya dahil edilmifltir. Anket uygulan›rken her MYO’da ö¤renim gören ö¤-
rencilerin araflt›rma kapsam›ndaki toplam MYO ö¤rencileri içerisindeki pay› göz önünde bulundurulmufltur. Be-
lirlenen örnek kütleden elde edilen veriler SPSS 15.0 program› yard›m›yla detayl› bir flekilde analiz edilmifltir.

Kat›l›mc›lar›n Demografik Özellikleri 

Ankete kat›lan ö¤rencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.

Meslek Yüksekokullar›’n›n Sorunlar› ve Anket Bulgular›

Çal›flmada MYO sorunlar› maddeler halinde ele al›nm›fl ve bu sorunlara yönelik anket bulgular› aktar›lm›flt›r. 

• MYO’lar›n yer seçimine ba¤l› olarak yaflanan problemler: 1981 y›l›nda yüksekö¤retim bünyesine al›-
nan MYO’lar hem yüksekö¤retim talebini karfl›lamak, hem de yörenin özelli¤ine göre ara insan gücü yetifl-
tirmek amac›yla Türkiye geneline yay›lm›flt›r. 2010–2011 e¤itim-ö¤retim y›l› itibariyle MYO’lar›n toplam
say›s› 660’d›r. Bu MYO’lar›n %40’› il merkezlerinde yer al›rken %60’› ilçe ve belde merkezlerinde yer al-
maktad›r. Buna karfl›l›k toplam MYO ö¤rencilerinin %46’s› ilçe ve belde merkezlerinde e¤itimlerini sür-
dürürken %54’ü il merkezlerinde e¤itimlerini sürdürmektedir (http://sdu.edu.tr). Ancak ülkemizdeki ilçe
ve belde merkezlerinin büyük bir ço¤unlu¤u gerek sosyal yaflam gerekse ekonomik yaflam aç›s›ndan ara ela-
man yetifltirilmesinde yetersiz kalmaktad›r. Ekonomik aç›dan k›s›tl› imkanlara sahip olan ilçe ve beldeler
ö¤rencilerin hem temel ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› hem de sosyal ve kültürel beklentilerin karfl›lanmas› aç›-
s›ndan da yetersiz kalmaktad›r (Tablo 2).

• Fiziki imkanlar›n yetersizli¤inden kaynaklanan problemler: MYO’lar›n en önemli problemlerinden bi-
risi gerekli fiziki imkanlara sahip olamamas›, atölye ve laboratuarlar›n› günün teknolojik ihtiyaçlar›na uyar-

E. D. Ekinci, T. fiahino¤lu, G. Çalmaflur, H. Dafltan
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Tablo 1: Demografik özellikler.

Özellikler Frekans Yüzde Özellikler Frekans Yüzde

Cinsiyet Ailenin Ayl›k Geliri (TL)

Erkek 306 51.9 -500 73 12.4

K›z 284 48.1 501-1000 288 48.8

Yafl 1001-1500 129 21.9

18-21 298 50.5 1501-2000 52 8.8

22-25 256 43.4 2001 + 48 8.1

26-29 17 2.9 Ailenin ‹kamet Etti¤i Bölge

30 + 19 3.2 Akdeniz Bölgesi 41 6.9

Mezun Olunan Lise Türü Do¤u Anadolu Bölgesi 279 47.3

Genel 405 68.6 Ege Bölgesi 16 2.7

Anadolu 23 3.9 Güneydo¤u Anadolu Bölgesi 61 10.3

Fen 136 23.1 ‹ç Anadolu Bölgesi 26 4.4

Meslek 26 4.4 Karadeniz Bölgesi 119 20.2

Di¤er 405 68.6 Marmara Bölgesi 48 8.1



layamamas›d›r. Ancak bu sorun ilçe ve belde merkezlerinde daha had safhaya ulaflm›fl, birçok MYO maki-
ne ve teçhizat aç›s›ndan meslek ve ticaret liselerinden daha geri kalm›flt›r (Tablo 3). Bu durum ise sanayi-
nin ihtiyaç duydu¤u pratik beceriye sahip ara eleman yetifltirilmesini engellemektedir.

• Müfredat ve teorik-pratik dersler yönünden yaflanan problemler: Türkiye’de iflsizli¤e ra¤men ifl dün-
yas›n›n nitelikli insan gücü bulma konusunda karfl›laflt›¤› zorluk, ifl gücü arz› ile ifl gücü talebi aras›ndaki
uyumsuzlu¤u göstermektedir. Bu durum esas itibariyle, mesleki ve teknik e¤itim ile ifl dünyas› aras›ndaki
ba¤lant›n›n zay›fl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹flverenler, mezunlar›n iflgücü piyasas›na getirdikleri beceri-
ler ile ihtiyaç duyduklar› beceriler aras›nda uyumsuzluk görmektedirler. Bunun nedeni MYO’larda müfre-
dat›n, ilgili sektörlere duyarl› olarak haz›rlanmamas› ve sektör talepleri do¤rultusunda güncellenmemesi-
dir. Müfredat›n güncellenememesi ise beraberinde yeni bir probleme daha sebep olmakta ve sektör gerek-
sinimine uygun teorik bilgi ö¤renciye aktar›lamamaktad›r. Ayr›ca ö¤retim elemanlar›/üyelerinin kendileri-
ni güncelleyememesi de bu sorunu daha ciddi boyutlara ulaflt›rmaktad›r. Di¤er taraftan bilindi¤i gibi mes-
lek yüksekokullar› uygulama a¤›rl›kl› e¤itim-ö¤retim yapan, el becerisi ve uygulama yetene¤i yüksek ara
eleman› yetifltiren yüksek okullard›r. Bu ba¤lamda MYO’lardaki e¤itimin amac›na ulaflmas› için ders prog-
ramlar›nda uygulamal› derslere teorik dersler kadar önem verilmesi gerekmektedir. Ancak MYO’larda ge-
rek fiziki imkan yetersizli¤i gerekse ifl dünyas› ile kopukluk pratik bilgilerin sektör ihtiyaçlar› do¤rultusun-
da tam olarak karfl›lanamamas›na neden olmaktad›r (Tablo 4). Bu ise uzun vadede ifli gerekti¤i flekilde ya-
pacak ara eleman aç›¤›na neden olmaktad›r.
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Tablo 2: MYO’ların yer seçimine ait anket bulguları.

‹l merkezinde yer alan MYO’lar ‹lçe merkezinde yer alan MYO’lar 

Evet Karars›z Hay›r Toplam Evet Karars›z Hay›r Toplam 

‹lçe/il ya da büyükflehir bir MYO program›n›n 186 35 131 352 691 29 140 238
aç›lmas› için yeterli mi? %31.5 %5.9 %22.2 %59.7 %1.7 %4.9 %23.7 %40.3

‹lçe/il ya da büyükflehir bir ara elaman ya da 85 109 158 352 56 61 121 238 
tekniker yetifltirmede yeterli mi? %14.4 %18.5 %26.8 %9.7 %9.5 %10.3 %20.5 %40.3

‹lçe/il ya da büyükflehirden büyük
metropollerdeki ifl dünyas›na ait geliflimleri 45 61 246 352 18 46 174 238
yeterli düzeyde takip edebiliyor musunuz? %7.6 %10.3 %41.7 %59.7 %3.1 %7.8 %29.5 %40.3

‹lçe/il ya da büyükflehrin yeterli düzeyde sosyal, 
kültürel ve spor aktivitelerine sahip oldu¤una 54 54 244 352 26 26 186 238
inan›yor musunuz? %9.2 %9.2 %41.4 %59.7 %4.4 %4.4 %31.5 %40.3

‹lçe/il ya da büyükflehrin yeterli düzeyde 
bar›nma, ulafl›m ve alt yap› imkânlar›na 105 57 190 352 43 37 158 238
sahip oldu¤una inan›yor musunuz? %17.8 %9.7 %32.2 %59.7 %7.3 %6.3 %26.8 %40.3

‹lçe/il ya da büyükflehrin hizmet talebini 
(bankac›l›k, kuaför, g›da ve tekstil hizmeti vb.) 129 73 150 352 51 46 141 238
yeterli düzeyde karfl›lad›¤›na inan›yor musunuz? %21.9 %12.4 %25.4 %59.7 %8.6 %7.8 %23.9 %40.3

Kendinizi bir üniversite ö¤rencisi gibi 89 81 182 352 48 46 144 238
hissediyor musunuz? %15.1 %13.7 %30.8 %59.7 8%.1 %7.8 %24.4 %40.3

Tablo 3: MYO’ların fiziki imkanlarına ait anket bulguları.

‹l merkezinde yer alan MYO’lar ‹lçe merkezinde yer alan MYO’lar 

Evet Karars›z Hay›r Toplam Evet Karars›z Hay›r Toplam 

Okulunuz gerekli fiziki alt yap›ya (bina, 108 53 191 352 74 35 129 238
laboratuar, kütüphane, vb.) sahip mi? %18.3 %9.0 %32.4 %59.7 %12.5 %5.9 %21.9 %40.3

Uygulama alanlar› (laboratuar, atölye, vb.) 86 115 151 352 45 70 123 238
de¤iflen teknolojiye göre yenileniyor mu? %14.6 %19.5 %25.6 %59.7 %7.6 %11.9 %20.8 %40.3



• Ö¤retim eleman›/üyelerinden kaynaklanan problemler: 2009-2010 ö¤retim y›l›na göre MYO’larda ö¤-
retim eleman›/üyesi bafl›na düflen ö¤renci say›s› 66.8’dir. Bu say› birçok ülkeye göre oldukça yüksektir. Bu
problem ö¤retim eleman›/üyesi aç›s›ndan afl›r› ifl yüküne neden olmaktad›r (Tablo 5). ‹fl yo¤unlu¤u sebe-
biyle akademik personel gerekli bilimsel geliflimlerini tam manas›yla sa¤layamamaktad›r. 

• Okul-Birey-‹fl dünyas› iliflkisinin kurulamas›ndan kaynaklanan problemler: Mesleki e¤itimde; genel
e¤itimden farkl› olarak, okul-birey iliflkisi yeterli gelmemektedir. Çünkü mesleki ve teknik e¤itim; üretim
ve hizmet endüstrilerinde çal›flanlar›n ihtiyaç duydu¤u bilgi ve becerileri bireye kazand›rarak onu ilgili en-
düstriye haz›rlamay› amaçlamaktad›r (www.yok.gov.tr). Bu sebeple MYO’lar birey ve okul aras›ndaki ilifl-
kiyle beraber farkl› ekonomik sektörlerle de bir iliflki oluflturarak üç boyutlu bir e¤itim kültürü meydana
getirmelidir. Ancak ilçe ve beldelerin önemli bir ço¤unlu¤u bu iliflkinin kurulmas› aç›s›ndan yetersiz
kalmaktad›r (Tablo 6). Ekonomik olarak bu yörelerin büyük bir ço¤unlu¤u sadece birkaç kamu kurumu ve
banka flubesine sahiptir. Özel sektöre ait bir iflletme ise yok denilecek kadar azd›r. Bu durum ise staj dö-
nemleri haricinde hiçbir büyük iflletme görmemifl ya da bu iflletmelerde yer almam›fl mezunlara sebep ol-
maktad›r. 

MYO’lar ‹çin Bir Model Önerisi 
MYO’lar›n sorunlar›n›n çözümü için öncelikli olarak popülist yaklafl›mlar terk edilerek yeni MYO’lar›n yer se-

çiminin bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar do¤rultusunda yap›lmas› önem arz etmektedir. Yeni MYO’lar›n sanayi ve hiz-
met sektörlerinde geliflmifl ya da geliflme potansiyeline sahip bölgelerde veya bu bölgelere çok yak›n mekanlarda
kurulmas› sa¤lanmal›d›r. Ekonomik yönü a¤›r basan MYO’lara bu f›rsat›n sa¤lanmas› ülkemizde mevcut olan ifl
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Tablo 4: MYO ö¤rencilerinin teorik ve uygulamalı derslerine ait anket bulguları.

‹l merkezinde yer alan MYO’lar ‹lçe merkezinde yer alan MYO’lar 

Evet Karars›z Hay›r Toplam Evet Karars›z Hay›r Toplam 

Ald›¤›n›z teorik dersler (mesleki bilgi) 106 76 170 352 82 60 96 238
yeterli mi? %18.0 %12.9 %28.8 %59.7 %13.9 %10.2 %16.3 %40.3

Ald›¤›n›z uygulamal› (pratik) dersler 82 56 214 352 77 37 124 238
yeterli mi? %13.9 %9.5 %36.3 %59.7 %13.1 %6.3 %21.0 %40.3

Tablo 5: Ö¤retim elemanı/üyelerine ait anket bulguları.

‹l merkezinde yer alan MYO’lar ‹lçe merkezinde yer alan MYO’lar 

Evet Karars›z Hay›r Toplam Evet Karars›z Hay›r Toplam 

Ö¤retim elemanlar›n› teorik bilgi aktar›m›nda 67 98 187 352 31 66 141 238
yeterli buluyor musunuz? %11.4 %16.6 %31.7 %59.7 %5.3 %11.2 %23.9 %40.3

Ö¤retim elemanlar›n› pratik bilgi aktar›m›nda 88 108 156 352 34 69 135 238
yeterli buluyor musunuz? %14.9 %18.3 %26.4 %59.7 %5.8 %11.7 %22.9 %40.3

Tablo 6: Okul-birey-ifl dünyasına iliflkin anket bulguları.

‹l merkezinde yer alan MYO’lar ‹lçe merkezinde yer alan MYO’lar 

Evet Karars›z Hay›r Toplam Evet Karars›z Hay›r Toplam 

Okulunuz sanayi ve hizmet sektörüyle 33 126 193 352 26 83 129 238
gerekli iflbirli¤ini sa¤l›yor mu? %5.6 %21.4 %32.7 %59.7 %4.4 %14.1 %21.9 %40.3



gücü arz› ile talebi aras›ndaki uyumsuzluk problemini gidermek için çok önemli bir ad›m olacakt›r. Ülkemizin bu
konuda uzun vadeli ciddi bir planlama politikas›na ihtiyaç duydu¤u aç›kt›r. Ancak mevcut durum içerisinde bu yö-
relerde yer alan MYO’lar için yeni düzenlemelere gidilmesi ve bunlar›n daha etkin k›l›nmas› faydal› olacakt›r.
Çünkü bu MYO’lara yetersiz olmakla birlikte gerek bina ve teçhizat, gerekse akademik ve idari personel istihda-
m› fleklinde ciddi yat›r›mlar yap›lm›flt›r. Bu sebeple bu MYO’lar› at›l durumda b›rakmak yerine, daha aktif hale ge-
tirmek için öneriler getirilmelidir. 

Bu do¤rultuda çal›flmada gerek MYO’lar›n yanl›fl yer seçiminden gerekse ifl dünyas› ile etkin iflbirli¤inin sa¤la-
namamas›ndan kaynaklanan problemleri gidermek için bir model önerisi getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Model önerisi
iki aflamadan oluflmaktad›r. ‹lk aflamada MYO’larda okuyan ö¤renciler ele al›nmaktad›r. Bu aflamaya ait öneriler-
de ilçe ve beldelerde kurulan MYO’lar›n etkinli¤ini art›rmak, ö¤rencileri daha yo¤un teorik bilgi e¤itimine tabi
tutmak, MYO’lar aras›ndaki ö¤renci hareketlili¤ini yo¤unlaflt›rarak, belirli düzeyde sanayi ve hizmet sektörü alt-
yap›s›na sahip büyük flehirlerde sanayi-okul iflbirli¤ini sa¤lamak amaçlanmaktad›r. Ayn› zamanda, bölgenin gelifl-
me potansiyeline ba¤l› olarak KOB‹’ler aç›s›ndan yerel iflgücü havuzlar› oluflturulmas› hedeflenmektedir. ‹kinci
aflamada ise ifl dünyas›nda yer alan ara elemanlar için öneriler getirilmektedir. Bu aflamada mezuniyet sonras› ha-
yat boyu ö¤renme anlay›fl› içerisinde spesifik alanlarda sertifika programlar› düzenlenerek ara elemanlar›n bilgile-
rini güncellemeleri ve belirli alanlarda uzmanlaflmalar›n› sa¤lamak amaçlanmaktad›r.

Modelden bir bütün olarak, ülke içerisinde aktif ö¤renci hareketlili¤i oluflturmak, sanayi-okul iflbirli¤ini yo-
¤unlaflt›rarak ö¤renciye düflen sorumlulu¤u art›rmak, KOB‹’ler için yerel iflgücü havuzlar› oluflturmak ve son ola-
rak okul e¤itimini hayat boyu ö¤renme kavram› ile birlefltirerek sertifikasyon sürecini art›rmak beklenmektedir.

Birinci Aflama Öneriler 

Çal›flmada MYO’lar›n dört yar›y›ll›k e¤itim-ö¤retim süresi iki k›s›mda ele al›nmaktad›r. Bu do¤rultuda önce-
likli olarak e¤itim süresinin ilk iki yar›y›l›nda yer alan ö¤rencilerin ilçe ya da belde merkezlerinde e¤itimlerine de-
vam etmeleri, e¤itim süresinin ikinci iki yar›y›l›nda yer alan ö¤rencilerin ise kesinlikle ekonomik ve sosyal yönden
geliflmifl ya da geliflme potansiyeline sahip bölgelerde e¤itimlerine devam etmeleri önerilmektedir. 

i. E¤itim süresinin ilk iki yar›y›ll›k dönemine yönelik öneriler: Bu önerilerin temel konusunu YGS so-
nucuna ya da s›navs›z geçifl sürecine göre yerlefltirildikleri herhangi bir MYO program›na kay›tl› birinci
s›n›f ö¤rencilerinin bu okullarda bir y›l süre ile e¤itimlerine devam etmeleri oluflturmaktad›r. 

Bu döneme ait öneriler ve beklentiler;
1. Toplam MYO’lar›n yaklafl›k %60’›n›n ilçe ve belde merkezlerinde yer almas›na karfl›l›k ö¤rencinin sadece

%46’s›n›n bu okullarda e¤itim görmesi bu okullar›n kapasitelerinin tam olarak kullan›lamad›¤›n›n bir gös-
tergesi olabilir. Bu sorunun giderilmesi için ilçe ve beldelerdeki MYO’lar›n e¤itim süresinin bir y›la indi-
rilmesi önerilmektedir. Bunun sonucunda ilçe ve beldedeki MYO’lar›n›n tercih edilebilirlikleri artt›r›labi-
lir, hem okulun kapasite olarak tam kullan›lmas› hem de bu bölgelerin daha fazla ekonomik canl›l›k kazan-
mas› sa¤lanabilir. Ayr›ca bu uygulama MYO ö¤rencilerine bir motivasyon sa¤layarak, ö¤rencilerin okula il-
gi düzeylerini art›rabilir. 

2. MYO’lar›n önemli problemlerinden birisi sektörel ihtiyaçlar› karfl›layacak temel mesleki bilgilerin ö¤ren-
ciye yeterli düzeyde verilememesidir. Bu problem müfredat›n teknolojik geliflimlerle paralel olarak güncel-
lenememesi, ö¤retim elemanlar›/üyelerinin sektör ihtiyaçlar›n› tam olarak bilmemesi ve iki y›ll›k e¤itim sü-
resinin yetersiz kalmas›na ba¤lanabilir. Bu noktada bir y›ll›k e¤itim süresinin tamamen mesle¤e yönelik yo-
¤un teorik bilgi aktar›m›na ayr›lmas› önerilmektedir. E¤itimin bir y›l süre ile teorik bilgiye aktar›lmas› bu
problemin çözümüne katk› sa¤layabilir. Ayr›ca teorik temelin güçlendirilmesi son iki yar›y›lda gerçeklefle-
cek yo¤un uygulamal› e¤itime de ö¤renciyi haz›r hale getirebilir. 

3. S›navs›z geçifl uygulamas› ile mesleki/teknik liselerden mezun ö¤rencilerin orta ö¤retimde bitirdikleri
programa ya da buna en yak›n programa sahip MYO’lara kay›t yapt›rabilmelerine imkân verilmifltir. Bu uy-
gulamada amaç mesleki e¤itim sisteminde bir bütünlük sa¤lamak ve ortaö¤retimde mesleki e¤itim alan ö¤-
rencileri MYO’lara çekebilmektir. Ancak bu okullardan gelen ö¤rencilerin say›s› artmakla birlikte genel li-
selerden gelen ö¤rencilerinde say›s› az›msanamayacak kadard›r. Bu durum ise ortaö¤retim düzeyinde fark-
l› müfredatlarla e¤itim görmüfl ö¤renciler aras›nda problemlere sebep olmaktad›r. Bir taraftan daha önce
hiçbir mesleki e¤itim almam›fl genel lise mezunu ö¤rencilere iki y›ll›k mesleki e¤itim süresi tam olarak ye-
terli gelmemekte, di¤er taraftan genel yetenek derslerini ortaö¤retimde yeterli düzeyde almayan mesle-
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ki/teknik lise mezunu ö¤renciler ise bu dersler daha a¤›r gelmektedir. Bu problemin giderilmesi için genel
lise mezunlar›na ilave mesleki teorik derslerin verilmesi, mesleki/teknik lise mezunlar›na ise ilave genel ye-
tenek derslerinin verilmesi önerilmektedir. 

4. MYO’lar genellikle atölye ve laboratuar gibi uygulamal› derslere yönelik fiziki imkanlara ya tam olarak sa-
hip de¤il, ya da yetersiz düzeyde sahiptir. Bu sorun özellikle ilçe ve belde merkezlerinde yer alan MYO’lar-
da daha ciddi boyutlardad›r. ‹lçe ve beldelerde yer alan MYO’larda uygulamal› e¤itimin asgari düzeye in-
dirilmesi; atölye, laboratuar ve teçhizat eksikliklerinden kaynaklanan problemlerin ortadan kald›rmas›na
katk› sa¤layabilir.

5. Sektör ve ö¤renci buluflmalar›n›n sa¤lanmas› MYO’lar için büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu iflbirli-
¤i gerek iflletmelerin ileriki dönemlerde istihdam edebilece¤i ara elemanlar› yak›ndan tan›mas›na gerekse
ö¤rencinin iflverenleri yak›ndan tan›mas›na olanak sa¤lar. Bu noktada sektörden konuklarla ö¤rencilerin bir
araya getirilmesi ve karfl›l›kl› olarak bilgi paylafl›m›n›n sa¤lanmas›na yönelik seminerlerin düzenlenmesi
önerilmektedir. 
ii. E¤itim süresinin son iki yar›y›ll›k dönemine yönelik öneriler: Bu önerilerin konusu “ilk iki yar›y›-

l›nda temel teorik bilgilerini tamamlayan ö¤rencilerin okullar›ndaki a¤›rl›kl› genel not ortalamalar›nda-
ki baflar›lar›na göre kay›tl› bulunduklar› programlar yönünden geliflmifl ya da geliflme potansiyeline sa-
hip bölgelere tafl›narak son iki yar›y›l›na ait e¤itimlerine burada devam etmeleri” fleklindedir. 

Bu döneme ait öneriler ve beklentiler;
1. Ülkemizde okul-birey-ifl dünyas› iliflkisinin sa¤lanamamas›nda okulun mekan olarak ifl dünyas›na uzak bir

bölgede olmas›, okul yönetiminin yetersizli¤i, ö¤rencinin mesleki e¤itim felsefesini tam olarak anlayama-
mas›, ifl dünyas›n›n bu konuyu çok fazla dikkate almamas›, kamu kurumlar›n›n çözüm için etkin öneriler ge-
tirmemesi vb. fleklinde nedenler s›ralanabilir. Bu iliflki etkin bir flekilde sa¤lanamad›kça mesleki e¤itimin,
özellikle MYO’lar›n problemlerinin giderilmesi imkans›z görülmektedir. Çünkü bu sorun beraberinde ila-
ve sorunlarda getirmektedir. Bu sorunlar genel olarak müfredatlar›n sektör ihtiyaçlar›n› karfl›layamamas›,
uygulamal› derslerin güncelli¤ini yitirmesi, staj konusunda ö¤rencinin do¤ru bir flekilde yönlendirilememe-
si ve staj süresince de yeterli mesleki beceri kazanamamas› fleklinde s›ralanabilir. Bu do¤rultuda çal›flmada
yetersiz olduklar› genel kabul görmüfl uygulamal› dersler ya da staj e¤itimiyle s›n›rlanm›fl bir mesleki bece-
ri kazan›m sürecine karfl›l›k birebir ifl dünyas›nda yer alarak edinilmifl bir mesleki beceri süreci önerilmek-
tedir. Bu noktada ö¤rencinin geri kalan son y›l›n› a¤›l›kl› olarak bölgede yer alan KOB‹’lerde geçirmesi ve
yo¤un bir pratik e¤itim almas›, teorik eksikliklerini ise yerlefltirildi¤i üniversitedeki MYO’da tamamlamas›
önerilmektedir.
Bu önerinin sonucunda ö¤renci aç›s›ndan pratik bilgi yetersizli¤ini gidermesi ve sektörün gerektirdi¤i do-
nan›mda mesleki beceriye sahip olmas› beklenmektedir. Böylece nitelikli bir ara eleman olarak daha iyi ifl
imkanlar› yakalayabilecek, ifl ve ücret yönünden istikrara sahip olabilecektir. Ayr›ca ifl dünyas›n› daha ya-
k›ndan tan›yarak uzmanlaflmak istedi¤i alan› kendi tercihiyle belirlemesi ve bu uzmanl›k için kendisini ye-
nileyebilmesi gerçekleflebilecektir. Son olarak ö¤rencinin bir ara eleman olarak sahip oldu¤u haklar›n far-
k›nda olmas› sa¤lanabilecektir. 
‹flveren aç›s›ndan bölgenin geliflme potansiyeline ba¤l› olarak KOB‹’ler için yerel ifl gücü havuzu oluflturul-
mas› ve bu yolla bölgenin geliflme potansiyelinin artt›r›lmas› hedeflenmektedir. Birey ve firmalar›n dolay›-
s›yla ekonomik etkinliklerin belirli bir co¤rafi alanda toplanmas› ile ortaya ç›kan etkiler y›¤›lma ekonomi-
leri olarak tan›mlanmaktad›r (Nakamura, 1985, s.108). En genel ifadesi ile sanayinin belirli bir yerde kü-
melenmesi ya da uzmanlaflmas› olan y›¤›lma sürecinin temel nedenleri literatürde Alfred Marshall’a dayan-
d›r›lmaktad›r. Marshall firmalar›n üç nedenden dolay› bir araya topland›klar›n› belirtmifltir; 1. firmalar ara-
s›ndaki ba¤lant›lar, 2. co¤rafik alanda yo¤unlaflm›fl teknolojik d›flsall›klar, 3. yerel uzmanlaflm›fl iflgücü ha-
vuzu (A. Venables, 2005, p.6). Yerel iflgücü havuzunun varl›¤› iflletmeler aç›s›ndan sektör talebine uygun
nitelikli iflgücü arama ve bulma sürecini k›saltmakta, kolaylaflt›rmakta ve bu konudaki ifllem maliyetlerini
düflürmektedir. (Ayafl, 2002, s.14). Böyle bir havuzun varl›¤› ise o mekan›n geliflim potansiyelini art›rmak-
ta daha fazla firman›n y›¤›lmas›na neden olmakta ve firmalar aras› ileri ve geri ba¤lant›lar›n güçlenmesi sa¤-
lanmaktad›r. 

2. Son dönemlerde üniversitelerin bütün Türkiye’ye geneline yay›lmas› eski üniversitelerin ö¤renci profilini
önemli ölçüde de¤ifltirmifl ve farkl› illerden gelen ö¤renci çeflitlili¤ini azaltmaya bafllam›flt›r. Özellikle ilçe-
lerdeki ve nispeten daha az geliflmifl illerdeki MYO ö¤rencilerinin büyük ço¤unlu¤unun kendi bölgesinden
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ve civar bölgelerden gelmektedir. Ö¤renci hareketlili¤i ile MYO’lar›n yerelleflme probleminin giderilmesi
ve bu yolla ö¤rencilerin farkl› bölgelere ait kültürleri tan›mas› sa¤lanacakt›r. Ayr›ca ilçe ve belde merkezle-
rindeki MYO’larda tek bir bina ya da küçük bir kampüste e¤itim gören ö¤renciler büyük üniversite kam-
püslerine aktar›larak ö¤rencilerin üniversite ortam›n› yaflamalar› sa¤lanacakt›r. Bireylerin e¤itimleri sadece
ö¤renim hayatlar› ile s›n›rl› de¤il, yaflad›klar› ve bulunduklar› bölgenin sosyo-kültürel yap›s›na göre flekil-
lenmektedir. Farkl› kültürleri tan›m›fl bireyler bütün yaflam›n› ayn› bölgede geçirmifl bireylere göre farkl›
kültür ve anlay›fltaki insanlarla daha iyi iletiflim kurabilme becerisine sahip olabilecektir. 

‹kinci Aflama Öneriler

‹fl dünyas›nda yer alan ara elemanlar› kapsamaktad›r. Bu aflamada mezuniyet sonras› ara elemanlarla ba¤lant›-
n›n aktif tutulmas› ve bu do¤rultuda hayat boyu ö¤renme anlay›fl› içerisinde ara elemanlar›n bilgilerini güncelle-
yebilmeleri ve belirli alanlarda uzmanlaflmalar›n› sa¤lamaya yönelik sertifika programlar› düzenlenmesi öneril-
mektedir. 

Bu aflamaya ait öneri ve beklentiler;
Ça¤›m›z›n en önemli özelli¤i teknoloji ve bilimde meydana gelen h›zl› de¤iflimdir. Bu dönemde ça¤dafl insa-

n›n ö¤renmesi gereken bilgi miktar›n›n sürekli artt›¤› ve tahminlere göre bilimsel bilginin her on y›lda bir, ikiye
katland›¤› belirtilmektedir (TÜS‹AD, 1999, s.35). Örne¤in Abdul Wahab’›n çal›flmas›na göre elektronik e¤itimin-
de, e¤itim tamamland›ktan iki y›l sonra bilginin %50’si, yaklafl›k yedi y›l sonra ise bütün de¤eri kaybolmaktad›r
(Abdul Wahab, 1985 aktaran Al Heeti and Brack, 1997, s.379). Bu sebeple okul ve ders programlar›n›n ça¤dafl bek-
lenti ve ihtiyaçlar› karfl›lamas› ve dinamik tutulmas› önem arz etmektedir. Ancak ülkemizde “mesleki e¤itim prog-
ramlar› geleneksel mesleklere dönük nitelikte olup ve güncelli¤ini yitirmifl durumdad›r, programlar kurumsal bir
yaklafl›mla güncellenmemekte ö¤retim eleman›n›n bireysel u¤rafllar› ile güncellenmektedir.” (fiahin ve F›nd›k,
2008, 76). Di¤er taraftan ülkemizdeki MYO’larda adlar› farkl›, fakat içerikleri ayn› olan 200 program türü bulun-
maktad›r. Bu programlar içerik itibariyle birbirini tamamlayan, ancak fazlas›yla ayr›nt›ya kaçan programlard›r. Bu
durum ülke aç›s›ndan kaynaklar›n verimli olarak kullan›lamamas›na, ö¤renci aç›s›ndan iki y›ll›k e¤itim süresinin
yetersiz kalmas›na ve sektör aç›s›ndan ise karmafl›kl›¤a neden olmaktad›r. Geliflme için farkl›l›k ve rekabetin olma-
s› önemlidir, fakat bu kadar çok say›da farkl›l›k da iflletme yöneticilerinin okul ve program hakk›nda bilgi sahibi
olmas›n› zorlaflt›rmaktad›r (Bektafl ve Görmüfl, 2002, s.5).

Bu sorunlar›n çözümü için “mesleki standartlarda, bilgi ve becerilerde meydana gelen h›zl› de¤iflimleri kapsa-
yan bir biçimde mesleki uyum sa¤lama program› ve stratejilere artan derecede ihtiyaç bafl göstermifltir” (Clayton
et al.’den aktaran Usul vd, 2007, s.236). Bu ihtiyaca yönelik olarak çal›flmada, mezuniyet sonras› ara elemanlara
çeflitli alanlarda sertifika programlar›n›n düzenlenmesi önerilmektedir. Bunun sonucunda; teknolojideki h›zl› de-
¤iflimin oluflturdu¤u yeni iflgücü taleplerinin etkin bir flekilde karfl›lanmas›, program çeflitlenmesinin önüne geçi-
lerek hem iki y›ll›k e¤itim süresinin etkin olarak kullan›lmas› hem de kaynak israf›n›n engellenmesi, ayr›ca bireyin
kendi tercihleri do¤rultusunda de¤iflik alanlarda uzmanlaflmas› hedeflenmektedir.

Yeni yüzy›l›n temel tafllar›ndan birisi olan sertifika programlar›; - e¤itim ve ö¤retim sistemi aç›s›ndan ö¤retim-
de kaliteyi garanti eder ve e¤itimin sonraki düzeylerine eriflim olana¤› sa¤lar, - bireyler aç›s›ndan gerek ifl baflvu-
rusunda gerekse mevcut iflinde daha iyi istihdam f›rsatlar› sunar, - iflverenler aç›s›ndan iflgücünün yetenek ve be-
cerilerini art›r›r ve günceller. Ayr›ca, mesleki faaliyetleri düzenler ve çal›flanlar›n piyasa koflullar›na göre hareket-
lili¤ini kolaylaflt›r›r (Bertrand, 2003’den aktaran Tuncer ve Taflp›nar, 2004).

Sertifika programlar› temel düzeyde ve teknolojik de¤iflimi yans›tan teorik ve pratik bilgi içeren programlar
olabilece¤i gibi daha spesifik alanlarda tamamen bireyin belli alanlarda uzmanlaflmas›na yönelik programlar da ola-
bilir. Bu programlar›n baflar›yla uygulanmas› halinde gerek iflgücünün hayat-boyu ö¤renme kavram› içerisinde
kendini sürekli yenilemesi gerekse iflgücü piyasas› içerisinde hem daha kolay yer edinebilmesi hem de daha çok ka-
zand›ran ifl f›rsatlar› yakalayabilmesi sa¤lanabilir.

Sonuç
Ara eleman›n mevcudiyeti hem iflgücü piramidindeki aç›¤› gidermek hem de ülke ekonomisinin, özellikle KO-

B‹’lerin ihtiyaç duydu¤u nitelikli ara elaman› sa¤lamak aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Ancak MYO’lar ciddi
problemler yaflamakta, bunun sonucunda hak etti¤i ilgiyi gerek toplum gerekse ifl dünyas› aç›s›ndan tam olarak gö-
rememektedir. Bu sebeple MYO’lar›n sorunlar›n› belirlemek, sorunlara de¤iflik öneriler sunmak önem arz etmek-
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tedir. Çal›flmada MYO’lar›n sorunlar›n›n belirlenmesi için Atatürk Üniversitesi’ne ba¤l› MYO’larda bir anket uy-
gulamas› yap›lm›flt›r. Ö¤rencilere uygulanan anket sonuçlar›na göre gerek okulun fiziki imkanlar› gerekse prog-
ramlar›n uygulad›¤› müfredat yönünden problemler yafland›¤› tespit edilmifltir. Ayr›ca bu MYO’lar›n önemli bir
k›sm›n›n ekonomik ve sosyal yönden geri kalm›fl ilçe merkezlerinde yer almas›n›n da çeflitli problemlere sebep ol-
du¤u belirlenmifltir. Çal›flmada gerek MYO’lar›n yanl›fl yer seçiminden gerekse ifl dünyas› ile etkin iflbirli¤ini sa¤-
lanamamas›ndan kaynaklanan problemleri gidermek için bir model önerisi getirilmeye çal›fl›lm›flt›r. Modelden bir
bütün olarak ülke içerisinde aktif ö¤renci hareketlili¤i oluflturmak, sanayi-okul iflbirli¤ini yo¤unlaflt›rarak ö¤renci-
ye düflen sorumlulu¤u art›rmak, KOB‹’ler için yerel iflgücü havuzlar› oluflturmak ve son olarak okul e¤itimini ha-
yat boyu ö¤renme kavram› ile birlefltirerek sertifikasyon sürecini art›rmak beklenmektedir.
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Abstract

In recent decades a primary goal for U.S. institutions of higher education has been to improve access to a college
degree for more students. Consequently, institutions have increasingly emphasized social engagement in order to
recruit and retain students. Today over 70% of graduating U.S. secondary school students enroll at two or four
year colleges. Some authors believe that higher education is now perceived as an entitledment, not a privilidge
earned by academic achievement. There are questions about the expectations and preparation of many students
for the rigors of higher education. Recent studies indicate that academic engagement and scholastic achievement
has declined in the face of the emphasis upon social engagement. Measures of critical thinking and effective writ-
ing communication – the avowed goals of U.S. higher education - reveal that many students at four year institu-
ions of higher education in the U.S. do not significantly improve those important skills and abilities in the course
of their matriculation. This paper will report on the controversy and recent studies of social and academic engage-
ment at U.S. institutions of higher education.
Key words: Higher education, social engagement, academic engagement.

Introduction 
A recent book Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses by Richard Arum and Josipa Roska (Arum
and Roska 2011) alleges that college students show little development of critical reasoning and communication
skills through two years of higher education. The authors cite many forces to blame for this situation from chang-
ing societal attitudes about post-secondary education to developments within institutions of higher education
themselves. Their study is based upon the results of a new, qualitative assessment tool developed to measure crit-
ical thinking and communications. This study and the authors’ conclusions have excited extensive controversy
within the higher education establishment in the U.S. This paper will review the study above, comment upon
methodology and key findings, and discuss the conclusion of that study.

Controversy 
More than 70% of U.S. secondary school graduates attend some form of higher education today (Nation Center
for Educational Statistics, 2005). In recent decades U.S. policy has concentrated upon expanding access to high-
er education. Today, over eighteen million students attend more than 4,300 degree granting institutions in the
U.S. (NCES, 2008). Many authors contend that only a limited number of those students are adequately prepared
for higher education and capable of completing a four-year baccalaureate program (Lareau, 2003). At the same

2212

Social Engagement versus Academic Engagement: 
Controversy Today in U.S. Higher Education

Associate Professor Neil Korostoff
Department of Landscape Architecture, Penn State University, 121 Stuckeman Family Building, University Park, PA 16802 U.S.A.

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XV / Sayfa 2212-2216



time, institutions of higher education in the U.S. have become increasingly focused upon research and scholar-
ship, drifting from the core mission of education (Astin, 2000; Boyer, 1990; Massey and Zemsky, 1994). As a result
many entering students who perform poorly on measures of critical learning and writing show little improvement
in those abilities after two years of higher education (Arum and Roksa, 2011). In some disciplines – such as liber-
al arts where extensive reading and writing is required – students do show improvement. The authors contend
that institutions of higher education in the U.S. place increased emphasis upon social engagement in order to
recruit and retain students while rigorous academic engagement wanes (Arum and Roksa, 2011). If this trend in
U.S. higher education shows no sign of abating it could lead to a crisis in higher education in the U.S.

Arum/Rospka Study Methodology and Conclusions
Critical thinking and communication skills are amongst the most important, universally accepted goals for U.S.
higher education (Bok 2006). The authors of Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses utilized a
special assessment tool to measure students’ critical thinking and communication abilities. Called the “Collegiate
Learning Assessment” or CLA, it is an open ended three-part exam designed to assess “core outcomes espoused
by all higher education–critical thinking, analytical reasoning, problem solving and writing.” (Hersch 2007). The
CLA does not test for specific knowledge but instead seeks to assess the general skills and broad competencies that
students are expected to develop in the course of a four-year undergraduate program of study (Arum and Roska
2011). Arum and Roska administered the CLA to 2,322 students at a full range of public and private four-year
institutions of higher education in the U.S. upon their entry to those institutions and again after two years of
study.

The results were startling. On average students in the test sample improved their performance on the CLA by
only 0.18 standard deviations after two years of college education. In other words those students who entered col-
lege testing at the 50th percentile on the CLA would improve to the 57th percentile after two years of higher edu-
cation. Thus the effect of higher education upon the development of critical thinking, analytical reasoning, prob-
lem solving and writing was judged to be minimal (Arum and Roska 2011). 

Closer examination of the results of the study revealed interesting details of the tested student population.
While ethnicity and social and economic factors related to academic preparation may explain part of the diver-
gence of CLA scores upon entering college, multivariate analysis revealed that differences in academic prepara-
tion explained only 8 percent of variance in CLA scores after two years of study. Likewise, the contrast between
institutions, by itself explained only 6 percent of the variance in CLA scores after two years¬¬. The most impor-
tant factors related to substantial improvement of CLA scores after two years of higher education were: the expec-
tations of faculty; courses requiring with substantial reading and writing requirements; and the number of hours
invested in studying alone (Arum and Roska 2011).

Another important factor was the student’s the field of study: those students in the social sciences or human-
ities and those in mathematics and science improved their CLA scores substantially over students in business, edu-
cation, communications, engineering, computer science, or health (Arum and Roska 2011). 

Thus the initial results of the Arum/Roska study reveal that academic engagement of students in higher edu-
cation – conditioned by the high expectations of faculty; participation in courses requiring 40 pages of reading per
week and 20 pages of writing per semester; and 12 – 15 hours per week invested in studying alone yielded sub-
stantially higher than average scores on the CLA test of critical thinking, analytical reasoning, problem solving
and writing after two year of college. To a lesser extent the student’s field of study and the degree of selectivity
of the institution also had similar effects upon academic engagement and CLA score improvement (Arum and
Roska 2011). However, one cannot escape disappointment with their conclusion that for most students, on aver-
age, two years of higher education does not significantly improve their performance on a well-accepted, qualita-
tive test of critical thinking, analytical reasoning, problem solving and writing.

Discussion
While colleges and universities in the U.S. espouse the goal of educating students to think critically, reason ana-
lytically, solve problems and communicate effectively through writing, their actions belie a different reality. In
recent decades institutions of higher education in the U.S. have become increasingly dedicated to research and
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the production of new knowledge. External research grants from government and private industry have become
key sources of revenue. At major research institutions 48%-75% of all external research funds are aggrandized by
the institution itself for “overhead” – presumably operating expenses and capital costs – before arriving in labora-
tories, libraries or graduate student stipends. External research funds and publications are proudly touted as the
badges of success at U.S. institutions of higher education today. U.S. institutions are now powerful drivers of the
national economy, a status that yields great power to the research faculty (Powell and Owen-Smith, 2002).

This new imperative shapes the values of university faculty, also known as the “professoriate”, and skews
administrative rewards toward those who are engaged in externally funded research. University administrators are
eager to recognize scholarly output and reward external grants with incentives such as additional salary, release
from teaching duties and relief from other responsibilities. The pursuit of “new knowledge” has become a quasi-
religious cant within academia in the U.S., with faculty self-justifying their positions of power and wealth as the
just reward for those who produce it (Kronman 2007). All of these incentives underlie an occupational shift for
higher education faculty away from teaching toward research, scholarly pursuits and administrative functions
(Jencks and Riesman). Exemplifying this trend is the shift undergraduate teaching loads from tenured faculty
member to graduate teaching assistants, adjuncts and fixed term instructors. At several major U.S. research uni-
versities the percentage of total undergraduate credit hours delivered by tenured faculty has declined from 65%
in 1988 to 35% in 2005 (NCES 2008).

Students themselves are not without responsibility for the problems in U.S. higher education today. The
amount of time U.S. college students today devote to academic pursuits has declined dramatically from recent
decades. The average time spent studying has declined from twenty-five hours per week in 1961 to twenty hours
per week in 1981 and to thirteen hours per week in 2003. The percentage of students studying more than twen-
ty hours per week has declined from 67 percent in 1961 to 44 percent in 1981. Today only 20 percent of full time
college students spend more than twenty hours per week studying (Babcock and Marks). Despite this lack of
effort, grade point averages on U.S. campus of higher education have not declined substantially. With little or no
investment in studying students are able to progress satisfactorily to their degrees. Reports indicate that students
excel at choosing courses that make limited demands upon their time – avoiding those courses that require a great
deal of reading or writing (Grigsby 2009). Of course by doing so college student avoid engaging in the very
scholastic activities – extensive reading and writing – that would develop their capacity to think critically, reason
analytically, solve problems and write cogently.

So, if university faculty today primarily perform research, not teaching, and if students are studying only thir-
teen hours per week on average, just what are they doing at U.S. institutions of higher education? Many students
work to pay for the high cost of education in the U.S. currently estimated at one half of family income (Brint and
Rotondi). On average sixty-five percent of U.S. students work on-campus or off-campus in order to help pay for
their college expenses. Those students who work during college devote, on average, twelve hours per week to paid
work – just one hour per week less than the time they spend studying (Arum and Roska 2011). While the neces-
sity to work varies according to family income and social class, this is the average for American college student. 

Students also enjoy an extensive and complex social life that seems to have become one of the primary foci of
college life today. Sororities and fraternities, clubs, volunteer groups and other social activities fill the life of the
average U.S. college student today. Students often believe that the benefits of their social experiences at college
are more important than the educational benefits (Nathan 2006). They feel that the social contacts develop in col-
lege will enhance their career opportunities more than anything they can learn in the classroom. Given the rela-
tively easy courses rosters they select and the lack of rigorous instruction on U.S. college campuses today it is not
difficult to understand the reasoning behind that conclusion.

In summary there are multiple factors responsible for the failure of institutions of higher education in the U.S.
to educate students to think critically, reason analytically, solve problems and write effectively. Faculty members
are more deeply committed to research and administrative activities such as committees than they are to teach-
ing. University administrators reinforce the faculty bias towards research and reduce expensive resources devoted
to undergraduate instruction. And students themselves do not invest sufficient time in studying and other academ-
ic endeavors instead focusing on social activities and wage labor to help pay for educational expenses. College has
become primarily a social rather than academic experience. By tacit agreement, both faculty and students avoid
time and energy intensive rigorous coursework. Thus faculty, administrators and students are all implicated in the
failure of higher education in the U.S. today (Arum and Roska 2011).

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2214



Opportunities for Change
While the widespread institutional and social factors responsible for the failure of U.S. higher educational system
will not be simple and easy to change, an approach that addresses the issues one at a time does offer hope for
change and reform.

Within the institutions a renewed emphasis upon teaching can be cultivated by both administrators and fac-
ulty. Department heads and deans can reorient incentives to reward and recognize successful classroom instruc-
tion, not just research and scholarly performance. Faculty can be encouraged to make more rigorous courses,
demanding in particular that students read more than forty pages per week and write at least twenty pages per
semester in each course. Grading standards can be more rigorous and faculty responses more effective.

Students themselves must demand better academic preparation from their college experience. The current
focus of college as a social experience must be replaced by an enhanced academic emphasis. Students are only
cheating themselves by negotiating an easy path through college that leaves them unprepared with the skills and
abilities relevant to success in the workforce of a globalized economy. Students must demand more of themselves
and more of their faculty and institutions of higher education, for which they pay great sums of money.

And finally values of the larger society that produces a system of higher education where costs to the individ-
ual are so significant that more than half of all students must work almost as much as they study to help pay for
the expenses must be carefully examined. At one time the U.S. was the world leader in the number of graduates
produced. Today it has fallen behind other nations (Callan 2006). If the U.S. hopes to maintain its stature as one
of the leading nations in the global economy then surely this trend must alter.

Conclusion
Recent studies of U.S. higher education indicate that efforts to teach students to think critically, reason analyti-
cally, solve problems and write effectively are not effective. Assessments demonstrate little or no growth in stu-
dents’ abilities after two years of college education. This failure by institutions of higher education in the primary
mission to educate can be blamed upon faculty, administrators, students, and the changing culture of higher edu-
cation. But details of the study point to opportunities for reform and change (Arum and Roska 2011). Greater
institutional emphasis upon teaching; more rigorous course requirements particularly in the realm of reading and
writing requirements; and a change from expectations of college as a social experience to that of academic prepa-
ration for the skills critical to succeed in the global workforce are needed.
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Özet

Bu araflt›rman›n amac›, Topluma Hizmet Uygulamalar› dersi alan e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin derse iliflkin
alg›lar›n› tespit etmektir. Bununla birlikte, dersi alan ö¤rencilere ders kapsam›nda ne gibi sorumluluklar yük-
lendikleri ve gerçekte neler ö¤rendikleri sorularak bu konudaki görüfllerinin tespit edilmesi amaçlanm›flt›r.
Araflt›rmaya Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi bünyesinde bulunan yedi bölümden (ilkö¤retim matematik
ö¤retmenli¤i, fen bilgisi ö¤retmenli¤i, s›n›f ö¤retmenli¤i, ‹ngilizce ö¤retmenli¤i, Türkçe ö¤retmenli¤i, sosyal bil-
giler ö¤retmenli¤i ve rehberlik ve psikolojik dan›flma) son s›n›fta okuyan 206 ö¤renci kat›lm›flt›r. Verilerin elde
edilmesinde araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen ölçek kullan›lm›flt›r. Araflt›rma bulgular›na göre, ö¤rencilerin ders
kapsam›nda en çok huzur evi ziyaretleri, ihtiyaç sahibi okullara kitap k›rtasiye yard›m› ve görme engelli ö¤rencil-
er için kitap okuma ve kitap yazma etkinliklerinde bulunduklar› görülmüfltür. Ayr›ca, ö¤rencilerin derse iliflkin
görüfllerinin olumlu yönde oldu¤u tespit edilmifltir.

Anahtar kelimeler: Topluma hizmet uygulamalar›, sosyal sorumluluk, e¤itim fakültesi.

Girifl
E¤itim bireyi sosyallefltirerek yetenek, tutum ve davran›fl biçimlerini gelifltiren, insanlar› toplum yaflam›na ha-

z›rlayan bir süreçtir. Bu sebeple e¤itim ve toplum birbirlerini etkileyen kavramlar olarak birlikte de¤iflmekte ve ge-
liflmektedirler (Tezcan, 1992). Yine e¤itim ve ö¤retimin kurumsallaflmas› da insanlar›n birbirleriyle etkileflmesi so-
nucu oluflturduklar› toplumsal ortamlarla gerçekleflmifltir. Bu, e¤itimin temel toplumsal kurumlardan biri oldu¤u-
nun göstergesidir (Hoflgörür, 2002). 

Toplumdaki de¤iflme ve yenileflmelerden okulun etkilenmemesi düflünülemez. Okulun ö¤rencinin problem
görme ve çözme kapasitesini gelifltirmesi, içinde bulundu¤u toplumun de¤erlerinin ve sorunlar›n›n fark›nda olma-
s› gerekir. Toplumlar›n geliflimini genel olarak tar›m, sanayi, bilgi fleklinde s›ralayacak olursak her dönemin ken-
dine göre do¤ru ve genç kuflaklara kazand›r›lmas› gereken nitelikleri vard›r. Okullar bireyleri ça¤›n gerekleri olan
bilgi ve beceriler ile donat›l›rsa etkin olabilirler. Bir dönemde etkin olan bilgiler bir baflka dönemde çok da yarar-
l› olmaya bilir. 21. Yüzy›l›n e¤itimi nas›l bir özellik göstermektedir? Bu ça¤›n okulu ve ö¤retmeni ne tür nitelik-
lere sahip olmal›d›r? Geçmifl yüzy›l›n aksine günümüzde e¤itim ile çocuklara bir tak›m bilgilerin aktar›lmas› de-
¤il, bilgiyi kendi yaflant›s› ile yap›land›rarak aktif bir flekilde ö¤renmesi ve yeniden ö¤renmesi beklenilmektedir.
Hayat boyu ö¤renme tarihin hiçbir döneminde günümüzdeki kadar geçerli olmam›flt›. Bu ça¤›n ö¤retmenlerinin
de hayat boyu ö¤renme ve ö¤retmeye istekli olmas› ve ö¤renmeyi sürdürmesi gerekmektedir. 

Bir toplumda e¤itim amaçlar› belirlenirken, toplumun bireysel ve sosyo-kültürel yönlerinin göz önünde bulun-
durulmas›, toplumsal ihtiyaçlar›n fark›nda olunmas›, ortaya ç›kan ihtiyaçlar› karfl›layacak flekilde program›n gelifl-
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tirilmesi, gerekli ö¤retim kaynaklar›n›n ö¤retim ortam›n›n belirlenmesi ve sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi toplum-
sal uyuma katk›da bulunacakt›r (Do¤an, 1997).

Bireyin kendisine ve topluma karfl› sorumlu oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, e¤itim kurumlar›n›n özellikle, top-
lumla ve toplumsal kurumlarla etkileflim halinde bireyler yetifltirmesi, toplumsal sorumluluk bilincini kazand›rmak
ad›na e¤itimin önemli bir parças›n› oluflturmaktad›r (Güven, 2005).

Bir okulun çevresi ve bu çevreyi oluflturan bireyler ve kurulufllar ile iliflkileri çok önemli olan ancak genellikle
en az dikkate al›nan demokratik e¤itim kayna¤›d›r. Okullar hakl› olarak ö¤rencilerine odaklan›r; ancak kap›lar›n›n
d›fl›ndaki çevre ile daha s›k› ba¤lar kurman›n- okulun personeli ve ö¤renciler kadar d›fl çevrenin kendisi için de –
tafl›d›¤› demokratik potansiyelin her zaman fark›na varmazlar (Frank ve Huddleston, 2011)

Etkili Okul Çevre ‹liflkileri ne Anlama Gelir? 
Okullar ile yerel çevrelerinin, daha genifl toplumsal ve demokratik kat›l›m olanaklar› yaratmak için birlikte ya-

pabilecekleri çeflitli çal›flmalar vard›r:
Okulu toplumun bir parças› haline getirmek ya da sivil toplumu okula getirmek hem okulun hem de çevrenin

geliflmesi ve zenginleflmesi için önemli bir f›rsat sunmaktad›r. Bu amaçla aileleri ve di¤er yerel toplum gruplar›n›
afla¤›dakiler yoluyla okullar›ndaki faaliyetlere daha fazla kat›lmaya teflvik etmek okula art› de¤er kazand›racakt›r
(Frank ve Huddleston, 2011):

1. Okulda yönetiflim ve politika gelifltirme;
2. Okulun kendini de¤erlendirmesi ve gözden geçirmesi;
3. Ö¤renci rehberli¤i;
4. S›n›fta yard›m;
5. Etkinlikler düzenleme;
6. ‹dari, yasal ve mali dan›flmanl›k hizmeti sa¤lama;
7. Mali kaynak yaratma ve sponsorluk;
8. Dekorasyon, inflaat ve bak›m ifllerinde yard›m;
9. Derslerde, örne¤in hukuk, yerel yönetim, bas›n iflleri konusunda uzman konuk olarak görev alma.

Bu etkinlikler yoluyla okullar çevre ile etkileflim halinde olarak bulunduklar› çevreyi hem etkileme hem de on-
lardan etkilenme imkan› bulacaklard›r. Okul hayali bir topluma ö¤renci yetifltirmemektedir. Kendi toplumunun
imkan ve sorumluluklar›n› bilmeyen topluma yabanc›laflm›fl bireyler hem kendilerine hem de topluma faydal› ola-
mazlar. Okul ile çevrenin birbirlerini etkileme yollar›n›n hep aç›k tutulmas› gerekmektedir. Bunun yollar›ndan bi-
ri de ö¤rencilere çeflitli projeler haz›rlatt›rarak onlar› toplumsal yaflam›n içine katmakt›r. Bu rolü üstlenecek olan-
lar›n bafl›nda da ö¤retmen ve okul liderleri gelmektedir. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk paydafllar, çal›flanlar, müflteriler, tedarikçiler, ortaklar vb. ile bulundu¤u çevreye
karfl› tamamen sorumlu olmas› ve tüm kararlar›nda çevreye karfl› olan sorumluluklar›n› göz önünde bulundurarak
yerine getirmesi anlam› tafl›maktad›r (Bozkurt, 2009). Avrupa Birli¤i Komisyonu ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk
kavram›n›, kurumlar›n kendi istekleri do¤rultusunda sosyal ve çevresel konular› gerek çal›flmalar›n›n gerekse ça-
l›flt›klar› kifli ve kurumlarla iliflkilerinin bir parças› haline getirmesi olarak tan›mlamaktad›r (SDK, 2007).

Topluma hizmet uygulamalar›n›n tarihi geliflimi incelendi¤inde kavram›n kökeninin 1800’lü y›llar›n sonunda
Dewey’in okul ve toplum ile ilgili görüfllerine dayand›¤› görülmektedir. Ancak “topluma hizmet uygulamas›” te-
rim olarak ilk defa 1966 y›l›nda kalk›nma örgütleri ile do¤u Tennessee Üniversite ö¤rencileri aras›nda yap›lan bir
antlaflmada kullan›lm›fl ve tan›mlanm›flt›r. 1969 y›l›nda okulla toplum aras›ndaki iliflkiyi kuran ilk resmi giriflim
Güney Bölgesel E¤itim Kurulu (Southern Regional Educational Board) taraf›ndan düzenlenen Atlanta Topluma
Hizmet Konferans› ile gerçekleflmifltir. 

1990’lar›n bafl›ndan bu yana Toplumsal Hizmet Uygulamalar› (service-learning), Amerikan yüksekö¤renimin-
de önem kazanm›flt›r (Hatcher & Erasmus, 2008). Bu önemin bir göstergesi olarak 1990 y›l›nda ABD’de ç›kar›lan
Ulusal ve Toplumsal Hizmet Kanununda topluma hizmet uygulamas›n›n e¤itimsel boyutu afla¤›daki flekilde ta-
n›mlanm›flt›r (Elma, Kesten, K›ro¤lu, Uzun, Dicle & Palavan, 2010; Quezada & Christopherson, 2005):

1. Ö¤renci ve gerçek toplum ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla okul ve toplum iflbirli¤i içinde olmal›d›r. Bu
iflbirli¤i bireylerin aktif kat›l›m›yla gerçekleflir.
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2. Ö¤renci ö¤retim program› ile uyumlu olarak gerçek hayatta karfl›laflt›¤› durumlar› düflünme, konuflma ve
yazma imkân› bulur.

3. Kendi toplumuyla kurdu¤u iflbirli¤i sayesinde gerçek hayat›na yans›tabilecek bilgi ve beceriyi kazan›r.
4. Ö¤renci s›n›f d›fl› uygulamalar sayesinde toplumda sorumluluk bilinci kazanmas›na yard›mc› olur.

Türkiye’de Topluma Hizmet Uygulamalar› Dersi

YÖK’e (2006) göre topluma hizmet uygulamalar› dersi 1 saat teorik, 2 saat uygulamadan oluflan 2 kredilik bir
derstir. Ders içeri¤i deneyimsel ö¤renim felsefesi ›fl›¤›nda, toplumun güncel sorunlar›n› belirleme ve çözüm üret-
meye yönelik projeler haz›rlama, panel, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konufl-
mac› ya da düzenleyici olarak kat›lma ve sosyal sorumluluk çerçevesinde çeflitli projelerde gönüllü olarak yer alma
gibi davran›fllar kapsam›nda ifade edilmektedir. Kuzucu ve Kamer (2009) Topluma Hizmet Uygulamalar› dersin-
de hem teorik hem de uygulamal› çal›flmalar›n yap›ld›¤›n› ve bu flekilde ö¤rencinin süreç içinde daha aktif görev
ald›¤›n› ifade etmektedir. Bir baflka ifadeyle, bu ders kapsam›nda ö¤rencilerin s›n›f›n d›fl›na ç›karak toplumla bü-
tünlefltikleri söylenebilir. 

Topluma Hizmet Uygulamalar› dersi, ö¤retmen aday› mezun oldu¤unda toplumu çeflitli yönleriyle tan›mas› ve hizmet
verece¤i kurumda toplumsal özelliklerin do¤urdu¤u sorunlar› daha kolay çözebilmesi için önem tafl›maktad›r. Ayr›ca, içinde
yaflad›¤› toplumu tan›mayan, topluma yabanc›laflm›fl ve toplumsal sorunlara karfl› duyars›z bir ö¤retmenin mesleki çal›flma-
lar›n›n da bu durumdan olumsuz yönde etkilenece¤i vurgulanmal›d›r (Erciyes, 2008). Bireyin toplumsallaflmas› toplumun
kurallar›na, de¤erlerine, kültürüne ve kurumlar›na uyum sa¤lamas›yla mümkün olur. E¤itimin amac› bireyi, yeniliklerin
›fl›¤›nda, zorluklarla bafl edebilecek, hayatta kalabilecek, rekabet edebilmesini sa¤layacak bilgi ve beceriler kazand›rmak ve ya-
flam boyu ö¤renme mant›¤›yla, istedi¤i bilgiye, en uygun zamanda ulaflacak flekilde yetifltirmektir (Kuyumcu & Erdo¤an,
2008). Bu ba¤lamda, Topluma Hizmet Uygulamalar› dersinin amac›, ö¤retmen aday›na hizmet öncesi e¤itimleri s›ras›nda
toplumsal sorumluluk alma, toplumla bütünleflerek toplumun sorunlar›n› teflhis etme ve onlara çözüm yollar› bulma f›rsat›n›
sunmakt›r. Bununla birlikte, ö¤rencilerin kendilerine olan güvenlerinin artmas›, ö¤rencilerin grup çal›flmalar›nda aktif ola-
bilmesi, çeflitli kurum ve kurulufllar› tan›yarak iflbirli¤i yapabilmeleri ve proje üretebilmeleri de dersin amaçlar› kapsam›nda
ele al›nabilir. Böylece ö¤retmen adaylar› toplumun sorunlar› ile ilgilenme ve bu sorunlara çözüm arama f›rsat› bulabilmenin
yan› s›ra üniversitelerin as›l görevlerinden biri olan topluma hizmet yükümlülü¤ü de yerine getirilmektedir (Gürol & Özer-
can, 2010; Sönmez, 2009). E¤itim bilimleri, kendine özgü konular›, sorunlar›, kuramlar›, de¤erleri, kavramlar›, terimleri
olan, ekonomik, kültürel, politik, toplumsal olgular ve insan davran›fllar›yla iliflkilidir. ‹liflkiyi gelifltirdi¤i kavramsal yap›, bi-
limsel yöntem içinde araflt›ran bütünlefltiren bir bilim alan›d›r. Bu kapsamda ö¤renen, ö¤renci ve toplumun ça¤dafl gereksi-
nimleri, toplumsal hizmetin yerine getirilmesinde merkezde olmaktad›r (Dinçer, 2006, s. 58).

Topluma Hizmet Uygulamalar› dersi alan ö¤retmen adaylar›, üniversitelerin asli görevlerinden biri olan top-
luma hizmet sunma yükümlülü¤üne katk›da bulunacaklard›r. Ayr›ca bu dersi alan ö¤renciler (Erciyes, 2008; Gazi
Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi, 2010):

1. Yerel sorunlara karfl› duyarl›d›r/çözüm üretir. 
2. Evrensel sorunlara karfl› duyarl›d›r/çözüm üretir.
3. Yerel ve evrensel sorunlar› çözmede aktif olarak kat›l›mc› olur.
4. Yerel ve evrensel sorunlara karfl› yeni projeler üretir.
5. Yerel ve evrensel sorunlara karfl› yeni projelerde aktif olarak rol al›r/ iflbirli¤i içinde çal›fl›r.
6. Projeleri yürütürken hem proje içinde hem de proje d›fl›nda etkili iletiflim kurar.
7. Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuflmac› ya da düzenleyici

olarak kat›l›r.
8. Öz de¤erlendirme becerisini gelifltirir.
9. Bütün bu etkinliklerde yarat›c› düflünme becerilerini kullan›r. 
10. Seçti¤i etkinlik türüne göre iflsizlik probleminin boyutlar›, özel e¤itime muhtaç insanlar›n sorunlar› gi-

bi toplumsal sorunlarla ilgilenir ve bunlara çözüm arama f›rsat› bulur.
Amaç
Bu araflt›rman›n amac› 2006-2007 E¤itim-Ö¤retim y›l› itibariyle zorunlu ders kapsam›na al›nan "Topluma

Hizmet Uygulamalar›" dersine iliflkin ö¤renci görüfllerinin ortaya konulmas›d›r. Bu amaçla, afla¤›daki sorulara ce-
vap aranm›flt›r: 
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1. Ö¤renciler ders kapsam›nda hangi sorumluluklar› üstlenmifl, neler yapm›fllard›r?
2. Ö¤renciler ders kapsam›nda hangi yeterlilikleri kazanm›fllard›r?
3. Ö¤rencilerin "Topluma Hizmet Uygulamalar›" dersine iliflkin görüflleri nelerdir?

Yöntem
Model

Bu araflt›rma tarama modelindedir. Tarama modelleri geçmiflte ya da hala var olan bir durumu var oldu¤u flek-
liyle betimlemeyi amaçlayan araflt›rma yaklafl›mlar›d›r (Karasar, 2004). 

Çal›flma Grubu

Araflt›rman›n çal›flma grubunu Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesi bünyesinde bulunan ilkö¤retim mate-
matik ö¤retmenli¤i, fen bilgisi ö¤retmenli¤i, s›n›f ö¤retmenli¤i, ‹ngilizce ö¤retmenli¤i, Türkçe ö¤retmenli¤i, sos-
yal bilgiler ö¤retmenli¤i, rehberlik ve psikolojik dan›flma anabilim dal› son s›n›fta okuyan ve daha önce Topluma
Hizmet Uygulamalar› dersini alm›fl olan 206 ö¤renci oluflturmaktad›r. Çal›flma grubunda yer alan ö¤rencilerin ki-
flisel özelliklerine iliflkin bilgiler Tablo 1’de verilmifltir.

Veri Toplama Arac›

Araflt›rmaya iliflkin verilerin toplanmas›nda araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilen ve 3 bölümden oluflan soru for-
mu kullan›lm›flt›r. Veri toplama arac›n›n ilk bölümünde ö¤rencilerin kiflisel özelliklerine iliflkin sorular sorulmufl,
ikinci bölümünde ö¤rencilerin ders kapsam›nda hangi sorumluluklar› üstlendikleri, ne yapt›klar› ve derste gerçek-
te neler ö¤rendikleri aç›k uçlu soru tiplemesi kullan›larak sorulmufltur. 3. bölümde ise ö¤rencilerin Topluma Hiz-
met Uygulamalar› dersine iliflkin görüflleri "hiç kat›lm›yorum - tamamen kat›l›yorum" aral›¤›nda de¤iflen 5'li Li-
kert tipinde sorularla elde edilmifltir. Kullan›lan ölçek için yap›lan geçerlik ve güvenirlik çal›flmalar›na göre, ölçek-
teki maddelerin tek boyut alt›nda topland›¤› ve toplam varyans›n %59.28'ini aç›klad›¤› ortaya konmufltur. Yap›lan
analiz sonucunda ölçe¤in iç tutarl›k katsay›s› Cronbach Alfa .96 olarak bulunmufltur. Maddelerin madde-toplam
korelasyonlar›n›n .56 ile .84 aras›nda de¤iflti¤i görülmüfltür. 

Verilerin Toplanmas› ve Analizi

Veri toplama arac› 2010-2011 E¤itim-Ö¤retim y›l›nda Gazi Üniversitesi Gazi E¤itim Fakültesinde ö¤renim
görmekte olan ve daha önceden "Topluma Hizmet Uygulamalar›" dersini alm›fl olan 206 ö¤renciye araflt›rmac› ta-
raf›ndan uygulanm›flt›r. Verilerin analizinde SPSS 15.0 paket program› kullan›lm›flt›r. Bulgular›n yorumlanmas›
amac›yla aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde de¤erleri elde edilmifltir. 

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2220

Tablo 1: Çalıflma grubunda yer alan ö¤rencilerin kiflisel özelliklerine iliflkin bilgiler.

De¤iflken n %

Cinsiyet Erkek 66 32
K›z 140 68

Toplam 206 100.0

Bölüm RPD 20 10
‹ngilizce Ö. 27 13
S›n›f Ö. 23 11
‹lkö¤retim Matematik Ö. 33 16
Sosyal Bilgiler Ö. 59 29
Fen Bilgisi Ö. 12 6
Türkçe Ö. 32 16
Toplam 206 100.0



Bulgular ve Yorum
Araflt›rman›n birinci alt problemi, ö¤rencilerin ders kapsam›nda ne gibi sorumluluklar üstlendi¤ini ve ne yap-

t›¤›n› ortaya koymaya yöneliktir. Araflt›rman›n bu alt probleminin çözümlenmesi amac›yla, ö¤rencilerden ders
kapsam›nda gerçeklefltirdikleri etkinliklerin neler oldu¤unu yazmalar› istenmifltir. Ö¤rencilerin vermifl olduklar›
cevaplara iliflkin frekans de¤erleri Tablo 2’de verilmifltir. 

Tabloda görüldü¤ü gibi, ö¤rencilerin en çok (f=35) huzurevi ziyareti gerçeklefltirdi¤i, bunu görme engelli ö¤-
renciler için kitap okuma ve kitap yazma faaliyetinin (f=29) ve ihtiyaç sahibi okullar için kitap-k›rtasiye yard›m›
kampanyas› düzenleme görevinin (f=18) izledi¤i görülmektedir. Ö¤renciler ayr›ca ders kapsam›nda çeflitli dernek-
ler ve kamu kurulufllar›nda gönüllü görevler ald›klar›n› belirtmifllerdir.

Araflt›rman›n ikinci alt probleminin çözümlenmesi amac›yla ö¤rencilerin derste gerçekte neler ö¤rendiklerini
yazmalar› istenmifltir. Ö¤rencilerin vermifl olduklar› cevaplara iliflkin da¤›l›m Tablo 3’te verilmifltir.
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Tablo 2: Ö¤rencilerin "topluma hizmet uygulamaları" dersi kapsamında üstlendikleri sorumluluklar-görevler.

Görevler f %

Huzurevi ziyareti 35 20
Görme engelliler için kitap yaz›m› ve okuma 29 17
‹htiyaç sahibi okullar için kitap k›rtasiye yard›m› kampanyas› 18 10
Proje ve materyal sunumu 15 9
Okula k›yafet yard›m› 10 6
Kütüphanede çal›flma 9 5
Konferans kat›l›m ve düzenleme 9 5
‹htiyaç sahiplerine erzak ve para yard›m› kampanyas› 8 5
LÖSEV gönüllüsü olarak çal›flma 7 4
Hastanede gönüllü çal›flma 5 3
Hasta çocuklara ders verme ve vakit geçirme 5 3
‹lkö¤retim ö¤rencilerine ücretsiz ders verme 5 3
Kan verme 3 2
TEV'de gönüllü çal›flma 3 2
Tekerlekli sandalye kampanyas›nda görev alma 3 2
Sa¤l›k Bakanl›¤› Dumans›z Hava Sahas› Projesi’nde görev alma 3 2
Yetifltirme yurdu ziyareti 3 1
Belediyede gönüllü çal›flma 2 1

Tablo 3: "Ö¤rencilerin topluma hizmet uygulamaları" dersinde gerçekte neler ö¤rendiklerine
iliflkin görüfllerinin da¤ılımı.

Görevler f

Yard›mlaflma ve dayan›flman›n önemini kavrama 26
Toplumdaki insanlar› tan›ma ve ihtiyaçlar›n› fark etme 23
Engelli bireylerin ve sorunlar›n›n fark›nda olma 14
Dersin genel olarak olumlu yans›malar› oldu¤unu düflünenler 14
Toplumsal kurumlar›n iflleyifllerini ö¤renme 13
Toplumsal sorunlara duyarl› olma ve çözüm üretebilme 13
Etkili iletiflim kurabilme 12
Dersin yararl› ve verimli olmad›¤›n› düflünenler 11
Ekip çal›flmas› yapabilme 11
Sorumluluk sahibi olma 10
Kiflisel geliflim sa¤lama 7
Ö¤retmenlik mesle¤ine olumlu katk› 6
Sosyal sorumluluk projelerinin önemini kavrama ve proje gerçeklefltirme 6



Tablo incelendi¤inde, ö¤rencilerin en çok yard›mlaflma ve dayan›flman›n önemini kavrad›klar›n› (f=26), top-
lumdaki insanlar› tan›d›klar›n› ve ihtiyaçlar›n› fark ettiklerini (f=23) belirtmifllerdir. Buna karfl›n, dersin yararl› ve
verimli olmad›¤›n› düflünen ö¤renciler de (f=11) bulunmaktad›r.

Araflt›rman›n üçüncü alt problemini çözümlemek için ö¤rencilerin derse iliflkin görüfllerini almak üzere olufl-
turulan 5'li Likert tipi ölçekteki maddelere al›nan cevaplara iliflkin ortalama puanlar ( ) ve standart sapma de¤er-
leri (Ss) Tablo 4'te verilmifltir.

Tablo 4 incelendi¤inde ö¤rencilerin derse iliflkin görüfllerinin genelde olumlu oldu¤u ve maddelere iliflkin or-
talama puanlar›n 4.04 ile 3.50 aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir. Dersin yard›mseverlik kazand›rma, toplumsal so-
runlara duyarl› olma, toplumla bütünleflme sa¤lama, toplumsal sorunlara duyarl›l›k konusunda en yüksek puanla-
r› al›rken, en düflük puanlar›n proje üretebilme, liderlik etme becerileri ve dersin amaçlara ulaflmas› konular›nda
al›nd›¤› görülmektedir. 

Sonuç ve Tart›flma
Araflt›rma bulgular› incelendi¤inde, ö¤rencilerin topluma hizmet uygulamalar› dersine iliflkin olumlu görüflle-

re sahip olduklar› ortaya konmufltur. Ders sürecinde ö¤rencilerin ilgileri ve ortaya koyduklar› ürünler (etkinlik,
proje vs.) dersin ö¤renciler taraf›ndan benimsendi¤ini ve anlaml› bulundu¤unu göstermektedir. Bununla birlikte,
"Topluma Hizmet Uygulamalar›" dersi alan ö¤rencilerin toplumsal sorunlara karfl› daha duyarl› hale geldikleri ve
toplumsal sorunlar›n çözümü ad›na daha aktif rol almaya istekli olduklar› ortaya konmufltur. YÖK (2006) genel
olarak bu dersin amac›n› ö¤rencilerin toplumun güncel sorunlar›na yönelik fikir üretmeleri ve ürün ortaya koy-
malar› olarak belirtmektedir. Bu ba¤lamda düflünüldü¤ünde, dersin genel amaçlar›n›n gerçekleflti¤i söylenebilir.

X
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Tablo 4: Ö¤rencilerin topluma hizmet uygulamaları dersine iliflkin görüflleri.

Derse iliflkin görüfller S

Bu dersin bana, yard›mseverlik kazand›rd›¤›n› düflünüyorum. 4.04 .94
Bu dersin, toplumsal sorunlara karfl› daha duyarl› olmam› sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. 3.95 .98
Bu dersin, bir ö¤retmen aday› olarak toplumla bütünleflmemi sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. 3.92 1.02
Bu dersin, bana insanlar›n sorunlar›na karfl› duyarl›l›k kazand›rd›¤›n› düflünüyorum. 3.92 .94
Bu dersin, toplumsal sorumluluk bilincimi gelifltirdi¤ini düflünüyorum. 3.91 .94
Bu dersin bana hoflgörülü olma özelli¤i kazand›rd›¤›n› düflünüyorum. 3.91 .92
Bu dersin bana, etkili iletiflim becerileri katt›¤›n› düflünüyorum. 3.86 .87
Bu dersin, tüm ö¤retmen adaylar›nca al›nmas› gereken zorunlu bir ders olmas› gerekti¤ini 
düflünüyorum 3.82 1.15
Bu dersin, tak›m çal›flmas› yapabilme becerimi gelifltirdi¤ini düflünüyorum. 3.82 .92
Bu dersin, içinde yaflad›¤›m toplumun sorunlar›n› daha iyi tan›mam› sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. 3.82 1.03
Bu dersin, üniversite ve toplum aras›nda bir köprü görevi üstlendi¤ini düflünüyorum. 3.79 1.11
Bu dersin, toplum içerisinde daha aktif rol oynamama yard›mc› oldu¤unu düflünüyorum. 3.77 .94
Bu ders sayesinde, ö¤retmen oldu¤umda topluma fayda sa¤layacak projelere liderlik edebilece¤imi 
düflünüyorum. 3.69 1.04
Bu dersin, toplumsal sorunlar› çözme konusunda özgüvenimi gelifltirdi¤ini düflünüyorum. 3.65 1.03
Bu dersin, toplumsal özelliklerin do¤urdu¤u sorunlar› daha kolay çözebilmede yard›mc› bir araç 
oldu¤unu düflünüyorum. 3.65 .94
Bu ders kapsam›ndaki etkinliklerin, sorun çözme becerilerimi gelifltirdi¤ini düflünüyorum 3.60 .99
Bu dersin, toplumsal sorunlar›n çözümünde yarat›c› fikirler ortaya koymam› sa¤lad›¤›n› 
düflünüyorum. 3.58 1.00
Bu dersin, toplumsal sorunlar› çözmede projeler üretebilme konusunda beni gelifltirdi¤ini
düflünüyorum. 3.57 1.02
Bu dersin, sorunlar› çözmede liderlik etme becerilerimi gelifltirdi¤ini düflünüyorum. 3.55 1.04
Ders kapsam›nda yapt›¤›m›z etkinliklerde, gerçeklefltirmek istedi¤imiz amaçlara ulaflt›¤›m›z› 
düflünüyorum. 3.50 1.15

X



Öte yandan, Elma ve di¤. (2010) dersin önemli amaçlar›ndan birisi olarak okul-toplum iflbirli¤inin sa¤lanmas›n›
ve ö¤retim müfredat›n›n okul s›n›rlar›n› aflarak gerçek yaflama intikal etmesi gerekti¤ini göstermektedir. Buna gö-
re, toplumun çeflitli kesimlerine ait sorunlar›n çözümünde ve çeflitli kamu kurulufllar›yla ortaklafla sürdürülen pro-
jelerle üniversite - toplum iflbirli¤inin sa¤land›¤› söylenebilir. Ayr›ca, bu dersi alan ö¤renciler iletiflim becerileri-
nin geliflti¤ini, toplum içinde daha aktif rol oynayabildiklerini, toplumsal sorunlar›n çözümünde yarat›c› fikirler
ortaya koyabildiklerini belirtmifllerdir. Tüm bu özelliklerin toplumsal sorunlar›n daha etkili flekilde analiz edilip
çözümlenmesinde yarar sa¤layaca¤› düflünülmektedir. Bununla birlikte uygulaman›n ileriki dönemlerde daha da
baflar›l› olabilmesi için al›nmas› gereken baz› önlemlerin ve yap›lanmas› gereken baz› düzenlemelerin oldu¤u dü-
flünülmektedir. Bunlar flöyle özetlenebilir:

Öneriler
1. Dersin ilk iki-üç haftas›nda toplum, topluma hizmet, toplumsal yap›, toplumsal sorunlar ve toplumsal

sorumluluk bafll›kl› konular ifllenerek ö¤rencilerde uygulama öncesi haz›r bulunuflluk ve fark›ndal›k sa¤lan-
mal›d›r.

2. Bu dersin fakülte düzeyinde eflgüdümü için bir ofis ya da birimin kurularak bir ö¤retim üyesinin bu konu-
da görevlendirilmesi uygun olabilir. Çünkü uygulama sürecinde ö¤rencilerin çeflitli kurum ve kurulufllara
yapacaklar› ziyaretler için resmi izin ya da bilgilendirme gibi baz› prosedürler gerekmektedir. 

3. Proje gruplar› ile dan›flman ö¤retim eleman› aras›ndaki iletiflim ve koordinasyonu sa¤lamak amac›yla bir
grup temsilcisi ö¤rencinin (Mersin Ü. örne¤inde proje koordinatörü) seçilmesi yararl› olacakt›r.

4. Bu derse girecek tüm ö¤retim elemanlar›n›n dersin içeri¤i ve amaçlar› konusunda akredite edilmeleri
gerekmektedir. Bu amaçla ilgili fakültelerde dönem öncesinde bir bilgilendirme toplant›s› yap›labilir. Zira
bu derse farkl› bölümlerden farkl› ö¤retim elemanlar› girmektedir. 

5. Bu ders kapsam›nda yap›lacak projeler iki flekilde olabilir. Birincisi bir kurum seçilip dönem boyunca her
hafta etkinlikler yap›larak proje tamamlanabilir. ‹kincisi ise, farkl› kurumlarda her ö¤renci dönüflümlü
olarak etkinli¤e kat›larak proje tamamlanabilir.

6. Dersin daha verimli ç›kt›lar› olabilmesi için ihtiyaç sahibi kurum ve kurulufllar›n üniversiteye baflvurmalar›
sa¤lanabilir. 

7. Yap›lan etkinlikler toplumun mevcut sorunlar› göz önünde bulundurularak çeflitlendirilebilir.
8. Topluma hizmet nosyonu ile ilgili daha fazla fark›ndal›k yarat›lmas›na iliflkin faaliyetler düzenlenebilir. 
9. Topluma hizmet uygulamalar›nda bulunan ö¤rencilerin çeflitli yöntemlerle (kat›l›m belgesi, teflekkür bel-

gesi vb.) onore edilmeleri suretiyle etkinliklere iliflkin yüksek düzeyde güdülenmeleri sa¤lanabilir. 
10. Dersin ö¤retim eleman›, gruplar›n yapt›¤› proje için yap›lan etkinliklerden en az bir tanesine bizzat

kat›lmal›, çal›flmalar› yerinde gözlemelidir.
11. Etkinliklerin, proje ve di¤er çal›flmalar›n belirlenmesi, takip edilmesi ve de¤erlendirilmesi için tüm ö¤retim

elemanlar›nca kullan›labilecek standart formlar gelifltirilmelidir.
12. Her dönem sonunda gerçeklefltirilen çal›flmalar belirli bir merkezde ya da birimde toplanmal› ve daha son-

raki ö¤renciler için örnek teflkil etmesi amac›yla saklanmal›d›r.
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Özet

Günümüz ekonomisinde bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki geliflmeler, bireylerin sahip olduklar› niteliklerin
h›zla eskimesine neden olmakta ve bu niteliklerin sürekli olarak yenilenmesi ihtiyac›n› do¤urmaktad›r. Bilginin ve
niteliklerin gelifltirilmesi amac›na yönelik bütün ö¤renme faaliyetleri olarak tan›mlanan "yaflam boyu ö¤renme" de
bu gereksinimin bir sonucu olarak kars›m›za ç›kmaktad›r. Yaflam boyu ö¤renme; ö¤renmenin belirli zaman dilim-
lerinde, belirli y›llarla belirli kurum ve kurulufllarla s›n›rlanmadan do¤umdan hayat›n sonuna kadar süreklili¤idir.
Bu çal›flma, Türkiye'deki üniversitelerde yaflam boyu ö¤renmenin amaçlar›n›, özelliklerini, öncelikli hedef kitle-
nin yap›s›n›, uygulamalar› ve sonuçlar›n› ele alarak ele alarak, ilgililere kaynak sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Son y›l-
larda Türkiye’deki yaflam boyu ö¤renme etkinlikleri, Avrupa Birli¤i’ne üyelik giriflimlerinin etkisiyle de hareket-
lenme göstermifl ve ülkemizin bu birli¤e entegrasyon sürecini çabuklaflt›rma ad›na önem kazanm›flt›r. Toplumda-
ki bireylere yaflam boyu ö¤renme becerilerinin kazand›r›lmas›nda üniversitelere de büyük görevler düflmektedir.
Üniversitelerin geleneksel ifllevleri olan "araflt›rma" ve "ö¤retim" ifllevlerine 1950`lerden sonra "toplum hizmetle-
ri" ifllevi de eklenmifltir. Öte yandan, üniversiteler için dönüm noktas› olan "Bologna Süreci"nde, yaflam boyu ö¤-
renmeyi hayata geçirmek için, yüksekö¤retimin önemli katk›s› oldu¤unun alt› çizilmektedir. Üniversitelerde ge-
nellikle yaflam boyu ö¤renme hizmetlerini, Sürekli E¤itim Merkezi (SEM) veya Yaflam Boyu Ö¤renme Merkezle-
ri arac›l›¤›yla gerçeklefltirmeye çal›flmaktad›r. Türkiye`de üniversitelerde SEM`lerin ço¤unlukta oldu¤u göze çarp-
maktad›r. Bu do¤rultuda, Türkiye’deki üniversiteler, bünyelerinde bar›nd›rd›klar› SEM`ler ile bu misyonlar› yeri-
ne getirmeye çal›flmaktad›r. Türkiye’deki üniversitelerde yaflam boyu ö¤renme üzerine araflt›rmalar›n gelifltirilme-
si için ayr› ve özel bir çabaya ihtiyaç vard›r. Öncelikli konular uluslararas› kat›l›m kullanarak yaflam boyu ö¤ren-
me politikas› gelifltirmeye iliflkin olanlar› içermelidir. E¤er mümkünse, Türkiye Avrupa Araflt›rma Alan› program›
hedeflerine kat›l›m› önemli bir gerekliliktir.

Anahtar kelimeler: Türkiye, üniversiteler, yaflam boyu ö¤renim.

Girifl
Bugün içinde bulundu¤unuz ça¤ “bilgi ça¤›”, bu ça¤›n gerektirdi¤i toplum ise “bilgi toplumu” olarak adland›-

r›lmaktad›r. Bilgi ça¤›n›n en önemli metas› bilgi ve ona ba¤l› hedeflerinden birisi toplumun bilgiye eriflimi ise üni-
versitelerdir (Jannert, 2003).

Bilim ve teknolojilerindeki h›zl› geliflmeler yeni bilginin h›zla üretilmesine neden olmaktad›r. Bu nedenle bil-
gi güncelli¤ini yitirmekte hatta çok çabuk eskimektedir. Örgün e¤itim kurumlar›nda ö¤retilenlerin örgün e¤itimin
sona ermesi ile ço¤u zaman da sona ermeden eskimesi söz konusudur. Bu durumda kiflinin kendisini sürekli e¤it-
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mesi, de¤ifltirmesi ve yenilemesi gerekmektedir. Günümüz bireylerinin, de¤iflmeleri an›nda alg›layabilmeleri, hak
ve sorumluluklar›n› bilmeleri, bilgiden yararlanabilmeleri örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar› ve onlar›n ortak ça-
l›flmalar› ile topluma sunacaklar› yaflam boyu ö¤renme kapsam›nda düzenlenecek etkinliklerle olanakl› olacakt›r
(Y›lmaz, 2000, s. 34).

Yaflam Boyu Ö¤renme Kavram›
Yaflam boyu ö¤renme kavram› ilk olarak 1920’lerde John Dewey, Eduard Lindeman ve Basil Yeaxle taraf›ndan

günlük yaflam›n sürekli bir boyutu oldu¤u anlay›fl›ndan yola ç›k›larak kullan›lm›flt›r (Ayhan, 2005, s. 2). Yaflam bo-
yu ö¤renme konusunda yap›lan tan›mlar›n baz›lar›nda zaman unsuru öne ç›karken, baz›lar›nda ö¤renme kavram›
üzerinde durulmufltur. Ö¤renme süreci, okul öncesinde bafllay›p, emeklilik sonras›n› kapsayan, k›saca yaflam boyu
devam eden bir serüvendir. OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) de ayn› düflün-
ceyi benimseyerek yaflam boyu ö¤renmeyi sonu olmayan, insan›n gelifliminde önemli rol alan etkinlik olarak ifade
etmifltir (Ersoy ve Y›lmaz, 2009).

Yaflam boyu ö¤renmenin politikan›n gündemine oturdu¤u 20. yüzy›lda e¤itim, bireysel bir hak; ö¤renme ise
daha zengin bir yaflam ve bireysel geliflim arac› olarak önem kazanm›flt›r. UNESCO (United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organization), e¤itimi, toplumlar›n merkezi olarak görmüfl, yaflam boyu ö¤renme ve
e¤itimin kurumsallaflmas› ve her bireye bir hak olarak sunulmas› gerekti¤i fikrini ortaya koymufltur (http://www.if-
la.org/VII/s8/proj/rolepublib.htm ; Singh, 2002, s. 15-16). Latham’a göre, gelece¤in bilgi toplumunda baflar›l› ül-
keler yaflam boyu ö¤renme etkinlikleri ile meflgul olan ülkeler olacakt›r. Yaflam boyu ö¤renmeyi birey ve toplum-
lar için yeni yetiler, nitelikler elde etme ve güç kazanma süreci olarak gören bilgi okuryazarl›¤›n› da bunun yans›-
malar›ndan ve araçlar›ndan birisi olarak kabul etmektedir (Latham, 2000; Gürdal, 2000, s.177).

Yaflam boyu ö¤renme; resmi bir özellik tafl›s›n ya da tafl›mas›n ifl ile ilgili, bireysel ya da toplumsal aç›dan bil-
gi ve beceri gelifltirme amaçl› yaflam boyunca gerçeklefltirilen ö¤renme etkinliklerinin tümü olarak bilinmektedir.
Ö¤renme, okul öncesinden emeklilik sonras›na kadar; okul ve üniversitelerdeki resmi e¤itimden, ifl yerlerinde de-
vam eden mesleki e¤itime ya da ailelerin çocuklar›ndan ö¤rendi¤i çeflitli teknolojilerin kullan›m›na, televizyon iz-
lerken ya da müze ziyaretlerindeki ö¤renmeye kadar yaflam›n her evresine yay›labilmektedir. Her ne kadar yaflam
boyu ö¤renme için bir s›n›r oluflturma konusunda giriflimlerde bulunulsa da, yaflam boyu ö¤renme, s›n›rs›z ö¤ren-
meyi ifade etmektedir (http://www.calimera.org/Lists/Guidelines%20PDF/Learning_(formal_and_informal).pdf;
Edwards ve Usher, 2008, s. 60; http://ec.europa.eu/education/policies/lll/life/memoen.pdf). 

Her tür e¤itim ve ö¤renmeyi kapsayan flemsiye bir terim olarak tan›mlanan yaflam boyu ö¤renme PULMAN
‹lkeler El Kitab›’nda; “kredi notu, sertifika ya da diploma ile belgelensin ya da belgelenmesin; çocukluk dönemin-
deki ö¤renmeden bafllayarak, resmi ö¤renimin bütün düzeylerini, yetiflkinlik dönemi boyunca süren ba¤›ms›z ö¤-
renmeyi ve uzaktan e¤itimi de kapsayan tüm ö¤renme çevrimi” olarak tan›mlanm›flt›r. Yine ayn› bafll›k alt›nda “ya-
flam boyu ö¤renme fikri, etkin ve ba¤›ms›z olarak bilgi arama ve bilgi edinme becerisi” olarak ifade edilmektedir.
K›saca, yaflam boyu ö¤renme; resmi bir özellik tafl›s›n ya da tafl›mas›n ifl ile ilgili, bireysel ya da toplumsal aç›dan
bilgi ve beceri gelifltirme amaçl› yaflam boyu gerçeklefltirilen hem bir amaca yönelik, hem de rastgele ö¤renme et-
kinliklerinin tümüdür (http://www.kutuphaneci.org.tr/genel/pilkeler.pdf).

Ça¤a ayak uydurabilmek ve bilim ve teknoloji alan›nda yaflanan geliflmelerin gerisinde kalmamak amac›yla bir-
çok ülke, Avrupa Birli¤i’nin (AB) yaklafl›m› çerçevesinde e¤itim sistemlerinde düzenlemeye ya da yeniden yap›lan-
maya gitmifltir. Özellikle sanayileflme ile yaflanan bilgi patlamas›, iflgücü niteliklerine ba¤l› e¤itim düflüncesinin or-
taya ç›kmas›na neden olmufl, ekonomik alanda yaflanan olaylar hem toplumsal hem de e¤itim alan›n› do¤rudan et-
kilemifltir. Böylece 1990’larda yaflam boyu ö¤renme kavram› önemle ortaya ç›km›fl ve bilgi ça¤›nda, bilgi ekono-
misinin gündemi “kazanmak için ö¤renmek” olarak belirlenmifltir (Hake, 2005, s. 17). Sürekli olarak her alanda
de¤iflim ve geliflmelerin yafland›¤› bilgi ça¤›nda gereksinim duyulan birey ve toplumlar›n oluflturulmas›nda yaflam
boyu ö¤renmenin amac›, en k›sa ifadeyle, ö¤renmeyi ö¤renmifl bireylerle bilginin önemli rol ald›¤› ekonomik re-
kabete karfl› koyabilmeyi sa¤lamakt›r. Günümüzün rekabet ortam›nda bu beceriyi kazanm›fl bireylere ihtiyaç du-
yulmaktad›r. 1990’lar›n ortalar›ndan itibaren çeflitli Avrupa ülkeleri taraf›ndan haz›rlanan birçok yasa, yönetmelik,
rapor ya da belge yaflam boyu ö¤renmenin önemini ortaya koymaktad›r. 2000 y›l›nda Avrupa Komisyonu, Avru-
pa yaflam boyu ö¤renme politikalar›n›n geliflimi için tan›mlanan mesajlar›n yer ald›¤› ve bu nedenle önemli bir po-
litika belgesi olarak kabul gören “Yaflam Boyu Ö¤renme Memorandumu”nu yay›nlam›flt›r (Hake, 2005; Duman,
2005, s. 32; Akbafl ve Özdemir, 2002).
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Yaflam Boyu Ö¤renme Memorandumu’nda Yaflam Boyu Ö¤renmenin Önemi Alt› Madde ile 
Belirtilmifltir:

1. Herkes için yeni temel beceriler gelifltirmek,
2. ‹nsan kaynaklar›na daha fazla yat›r›m yapmak,
3. Ö¤renmeyi desteklemek ve de¤erlendirmek, 
4. E¤itim ve ö¤renmede yenilikler gelifltirmek,
5. Bilgi rehberlik ve dan›flmanl›¤›n› yeniden düflünmek ve biçimlendirmek,
6. Ö¤renmeyi evlere olabildi¤ince yak›n hale getirmek 

1. Herkes ‹çin Yeni Temel Beceriler
Tüm dünyada yaflanan ekonomik, sosyal ve teknolojik de¤iflim, toplumsal hayatta ve çal›flma hayat›nda sahip

olunmas› gereken asgari temel beceri ve bilgi düzeyini de¤ifltirmifl ve yükseltmifltir. Bu yeni temel beceri alanlar›
Lizbon Zirvesi'nde belirlenmifl ve "Lizbon Listesi" olarak adland›r›lm›flt›r. Bunlar aras›nda, bilgi teknolojileri ile
ilgili beceriler, yabanc› dil bilgisi, teknoloji kültürü, giriflimcilik ve sosyal nitelikler say›lmaktad›r. Ancak, bu liste-
de yer alan temel beceriler hem çok dar ve hem de istihdam odakl› oldu¤u gerekçesiyle elefltirilmektedir.

2. ‹nsan Kaynaklar›na Daha Fazla Yat›r›m
Avrupa'n›n en önemli de¤eri olan insan kayna¤›na yap›lan yat›r›mlar›n artt›r›lmas› öngörülmektedir. Yafl› ne

olursa olsun, her insan için yaflam boyu ö¤renmenin bir hak oldu¤u vurgulanmaktad›r. E¤itim ve ö¤retime yap›-
lacak yat›r›m hem bir "zaman" hem de bir "mali kaynak" gerektirmektedir. Kamu, iflverenler ve iflçiler aras›nda
da¤›t›lmas› gereken bu maliyete taraflar›n yapacaklar› katk›, kazand›r›lan becerilerin niteli¤ine ba¤l› olarak de¤i-
flebilecektir.

3. E¤itim ve Ö¤retim Yöntemlerinde Yenilik
E¤itim ve ö¤retim metotlar›n›n gelifltirilmesi ve içeri¤inin yaflam boyu sürecek bir flekilde belirlemesi gerek-

mektedir. Burada özellikle yetiflkinlere uygun ö¤renme metotlar› gelifltirilmelidir. Onlarda "okula dönüfl" izleni-
mi uyand›rmayacak yöntemler izlenmelidir. Bu alanda bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayal› ö¤renme metotlar›
önemli bir potansiyel sunmaktad›r.

4. Ö¤renmeyi Ölçme
Ö¤renmeye kat›l›m ve bunun sonuçlar›n› anlafl›r hale getirecek ölçme ve belgelendirme yöntemleri gelifltiril-

melidir. Bilgi ekonomilerinde nitelikli ifl gücüne karfl› artan talep ve bireyler aras›nda ifl bulma konusundaki reka-
bet, kiflilerin sahip olduklar› niteliklerin tan›mlanmas› ve belgelenmesini önemli k›lmaktad›r. Bu sebeple ulusal ser-
tifika ve diploma sistemlerinin yeni ekonomik ve sosyal koflullara uyarlanabilmesi Avrupa Birli¤i'nde önemli bir
konu haline gelmifltir.

5. Rehberlik ve Dan›flmanl›¤›n Gözden Geçirilmesi:
Herkese ö¤renme f›rsatlar› konusunda, yaflam›n›n her döneminde gerekli bilgi, rehberlik ve dan›flmanl›k hiz-

metleri sunulmal›d›r.

6. Yaflam Boyu Ö¤renme Olanaklar›n› Mümkün Oldu¤unca Kiflilere Yak›nlaflt›rmak 
Ö¤renme olanaklar›, h›zla geliflen bilgi ve iletiflim teknolojileri arac›l›¤›yla kiflilerin aya¤›na kadar götürülme-

lidir.
Memorandum üye ülkeler ve Avrupa Konseyi taraf›ndan her boyutuyla de¤erlendirilmifl, 2001 y›l›nda “Yaflam

Boyu Ö¤renme Gerçekli¤i Alan›nda Avrupal› Olmak” ad›yla yay›nlanm›flt›r. Bu yay›n, Haziran 2002’de devlet ve
hükümet baflkanlar› taraf›ndan “Yaflam Boyu Ö¤renme Karar›” olarak kabul edilmifltir (http://ec.europa.eu/edu-
cation/policies/lll/life/memoen.pdf). 

Yaflam Boyu Ö¤renme Konusunda ‹leri Noktalarda Bulundu¤u Kabul Edilen Avrupa’da, 
Sözü Edilen Alanda Baz› Temel ‹lkeleri ‹çeren fiu Stratejiler Belirlenmifltir:

1. Okuryazarl›¤›n ö¤retilmesi ve bireylere e¤itimlerini tamamlamalar›na yard›mc› olacak sürekli e¤itim f›rsat-
lar›n›n sa¤lanmas›,

2. Bireylerin yaflad›¤› ça¤a uygun bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik geliflimlerini sa¤lamak üze-
re gereken e¤itim f›rsatlar›n›n sunulmas›,
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3. Bireylere organize edilmifl bir grup olarak birlik ve beraberlik içinde toplumda yaflama al›flkanl›¤› edinme-
leri için f›rsat sunulmas›,

4. Ulusal de¤erleri tan›tan, koruyan ve gelifltiren e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi,
5. Geliflen ekonomik koflullarda sa¤l›kl› yaflama ve beslenmenin gerektirdi¤i yöntemleri güvence alt›na al›n-

mas›,
6. Bireylerin bofl zamanlar›n› verimli bir flekilde geçirmelerinin sa¤lanmas›,
7. Bireylere ifl ilkelerine ve ekonomik geliflmelere uygun, k›sa dönemlik ve aflamal› meslek edindirici e¤itim

f›rsatlar›n›n sa¤lanmas›,
8. Farkl› meslek alan›nda yetiflmek isteyenler için de gerekli bilgi ve beceriyi edindirecek f›rsatlar›n sunulma-

s› (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/lll_report/lll_tk_en.pdf).
Bu temel stratejiler kapsam›nda, bireylerin resmi bir kuruma girifl yapma zorunlulu¤u olmadan, herhangi bir

yerde ve yaflamlar› boyunca süren genel ve mesleki e¤itimlerini sürdürme f›rsatlar› yarat›lmas› benimsenmektedir.
Bu çerçevede, Avrupa E¤itim ve Kültür Komisyonu e¤itim ve ö¤retim alan›nda yap›lan çal›flmalar› ‘Yaflam Bo-

yu Ö¤renme Program›’ olarak bir çat› alt›nda toplam›flt›r. 2007-2013 y›llar› için yeni hedefler belirlenmifl, bunlar
için büyük bütçe ayr›lm›flt›r. Yaflam boyu ö¤renme programlar›, Comenius (okul), Erasmus (yüksek e¤itim), Leo-
nardo da Vinci (mesleki e¤itim) and Grundtvig (yetiflkin e¤itimi) gibi her birisi e¤itimin farkl› bir düzeyine hitap
eden dört alt program› kapsamaktad›r. Avrupa ‹stihdam Stratejisi çerçevesinde, üye devletler uyumlu ve kapsaml›
yaflam boyu ö¤renme stratejileri gelifltirme konusunda görüfl birli¤ine varm›fllard›r (Ersoy ve Y›lmaz, 2009).

Türkiye’deki Üniversitelerde Yaflam Boyu Ö¤renim Merkezleri ve Etkinlikleri
Son y›llarda Türkiye’deki yaflam boyu ö¤renme faaliyetleri, Avrupa Birli¤i’ne üyelik giriflimlerinin etkisiyle de

hareketlenme göstermifl ve ülkemizin bu birli¤e entegrasyon sürecini çabuklaflt›rmak ad›na önem kazanm›flt›r. 
Toplumdaki bireylere yaflam boyu ö¤renme becerilerinin kazand›r›lmas›nda üniversitelere de büyük görevler

düflmektedir. Üniversitelerin geleneksel ifllevleri olan "Araflt›rma" ve "Ö¤retim" ifllevlerine 1950`lerden sonra
"Toplum Hizmetleri" ifllevi de eklenmifltir. Öte yandan, üniversiteler için dönüm noktas› olan "Bologna Süre-
ci"nde (Prag-2001), yaflam boyu ö¤renmeyi hayata geçirmek için, yüksekö¤retimin önemli katk›s› oldu¤unun alt›
çizilmektedir. Üniversitelerde genellikle yaflam boyu ö¤renme hizmetlerini, Yaflam Boyu Ö¤renme Merkezleri ve-
ya SEM ler arac›l›¤›yla gerçeklefltirmeye çal›flmaktad›r. 

Türkiyedeki Üniversitelerde Mevcut Yaflam Boyu Ö¤renim Merkezleri fiunlard›r:
1. Çukurova Üniversitesi Yaflam Boyu Ö¤renim Merkezi
2. Marmara Üniversitesi Yaflam Boyu Ö¤renim Merkezi
3. Kadir Has Üniversitesi Yaflam Boyu Ö¤renim Merkezi
4. Bo¤aziçi Üniversitesi Yaflam Boyu Ö¤renim Merkezi

Türkiye`de üniversitelerde SEM`lerin ço¤unlukta oldu¤u göze çarpmaktad›r. Bu do¤rultuda, Türkiye’deki
üniversiteler, bünyelerinde bar›nd›rd›klar› SEM`ler ile bu misyonlar› yerine getirmeye çal›flmaktad›r. 

Üniversite Sürekli E¤itim Merkezleri’nde yaflam boyu ö¤renim terimi yar› zamanl›, kredi a¤›rl›¤› olmayan ye-
tiflkin ö¤renim kurslar›na karfl›l›k gelmektedir. Bu merkezlerde e¤itim veren kiflilerin üniversite bünyesinde aka-
demik personel olmas› gerekmektedir, ancak SEM çal›flan› olmak zorunda de¤illerdir. Buna karfl›n, dil kurslar› ve
temel bilgisayar e¤itimi gibi baz› kurslar SEM’ler yerine ilgili akademik departmanlar taraf›ndan SEM’ler ile ko-
ordine veya ba¤›ms›z bir flekilde yürütülebilmektedir (Yelken, Kam›fll› ve Özonur, 2010; http://aof.mezun.anado-
lu.edu.tr/ yboyuogrenme.htm). 

Türkiye’deki üniversitelerin de üyesi oldu¤u Avrupa Üniversiteler Birli¤i (EUA), 46 Avrupa ülkesinde bulu-
nan üniversitelerin ve ulusal rektörler konferans›n›n temsilcisi olan bir kurumdur. EUA, Bolonya Sürecinde, yük-
sekö¤retimde, araflt›rmalarda ve giriflimlerde Avrupa Birli¤i politikalar›n›n etkinli¤inde önemli bir rol oynamakta-
d›r. EUA, Aral›k 2007'de deklere edilen Yaflam Boyu Ö¤renme Beyannamesi ile bu çerçevede üniversitelere ve hü-
kümetlere düflen görevler aç›klanm›flt›r. Türkiye’deki üniversiteler de Bakanl›klarla yap›lan protokoller çerçeve-
sinde yürütülen meslek e¤itimi programlar›, ‹kinci Üniversite, e-Sertifika programlar› ve aç›k ders malzemeleriy-
le "Yaflam boyu Ö¤renmeye" katk› sa¤lamaktad›r http://aof.mezun.anadolu.edu.tr/ yboyuogrenme.htm). 

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2228



Son y›llarda Türkiye’deki yaflam boyu ö¤renme faaliyetleri, Avrupa Birli¤i’ne üyelik giriflimlerinin etkisiyle de
hareketlenme göstermifl ve ülkemizin bu birli¤e entegrasyon sürecini çabuklaflt›rmak ad›na önem kazanm›flt›r.
Toplumdaki bireylere yaflam boyu ö¤renme becerilerinin kazand›r›lmas›nda üniversitelere de büyük görevler düfl-
mektedir. Üniversitelerin geleneksel ifllevleri olan "araflt›rma" ve "ö¤retim" ifllevlerine 1950`lerden sonra "toplum
hizmetleri" ifllevi de eklenmifltir. Öte yandan, üniversiteler için dönüm noktas› olan "Bologna Süreci"nde (Prag-
2001), yaflam boyu ö¤renmeyi hayata geçirmek için, yüksekö¤retimin önemli katk›s› oldu¤unun alt› çizilmektedir
(Yelken, Kam›fll› ve Özonur, 2010).

Yelken, Kam›fll› ve Özonur’un 2010 y›l›nda SEM’lerinin mevcut durumunu ortaya ç›karmay›, olas› sorunlar›
ve çözüm önerileri tespit etmeyi amaçlayan araflt›rmas›nda; SEM’ler; yapt›klar› faaliyetlerle, kat›l›mc›lar için, mes-
lek geliflimine yard›mc› olmak, kiflisel geliflime yard›mc› olmak, ifle haz›rlamak, meslek edinmelerine yard›m etmek
ve yeni kariyer f›rsatlar› sa¤lamay› amaçlamaktad›rlar. SEM’ler, e¤itimlerini planlarken, genellikle devlet kurum-
lar› ve özel kurumlarla iflbirli¤i yapt›klar›n› ifade etmifllerdir. SEM’leri, bu sorunlar›n çözümüne iliflkin, genellik-
le döner sermaye kesintilerinin düzeltilmesi, Türkiye SEM birli¤inin kurulmas›, programlar›n daha etkili tan›t›l-
mas› ve reklam›, duyuru a¤›n›n kurulmas›, e¤itim mekanlar›n›n tanzim edilmesi, idari personel eksikli¤inin gide-
rilmesi ve bütçe iyilefltirilmesini önermifllerdir (Yelken, Kam›fll› ve Özonur, 2010).

Yaflam Boyu Ö¤renme Program›, toplumun her kesiminden bireylere (‹lk-orta ö¤retim ö¤rencileri, üniversite
ö¤rencileri, mesleki e¤itim stajyerleri ve benzeri bireyler, yafll›lar, iflsizler, memurlar, iflçiler) hitap eden gelifltiril-
mifl bir programd›r. Bu bireylerin e¤itim ve ö¤retimlerinin gelifltirilmesine olanak sa¤lar, mali katk›da bulunur.

Türkiye’deki Üniversitelerden Yaflam Boyu Ö¤renme Örnekleri

1. Erciyes Üniversitesi-‹letiflim Fakültesi

Erciyes Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nin ortaklafla çal›flmas› sonucu fakülte
ö¤rencileri için “Çarflamba Söyleflileri Projesi” düzenlenmifltir. Bu projenin amac› üniversite ö¤rencilerini ve de-
neyimli yerel bas›n üyelerini bir araya getirmek ve profesyonel bilgi ve deneyimlerini ö¤renciler ile paylaflmalar›-
n› sa¤lamakt›r. 

2. Sakarya Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi çerçevesinde düzenlenen “Sivil Toplum Kurulufllar› (STK)” isim-
li seçmeli ders kapsam›nda ö¤renciler çeflitli gönüllü organizasyonlar›n etkinliklerine kat›lma imkân› bulmaktad›r.
Sakarya Üniversitesi, Lions Kulübü ile birlikte lise mezunu vas›fs›z gençler için meslek edindirme kurslar› orga-
nize etmektedir ve bu kurslar STK dersine kat›lan Sakarya Üniversitesi’ndeki ö¤renciler taraf›ndan gönüllü ola-
rak yürütülmektedir. Örne¤in, bu ders kapsam›nda 10 lise ö¤rencisine temel bilgisayar uygulamalar› konusunda
24 saatlik bir e¤itim düzenlenmifltir. Bu e¤itim sonunda, lise ö¤rencilerine baflar› sertifikas› ve e¤iticilere teflekkür
belgesi verilmifltir. Bunun d›fl›nda, Sosyal Hizmetler ‹l Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i içerisinde baz› ö¤renciler 0–6, 7–12
ve 12–18 yafl aras› yuva ve yetifltirme yurtlar›nda gönüllü olarak çal›flm›fllard›r. Bu kapsamda, burada yaflayan ço-
cuklara arkadafll›k etmek, sohbet etmek, derslerinde yard›mc› olmak, onlarla oyun oynamak, onlar› e¤lendirici et-
kinlikler düzenlemek yap›lan faaliyetlerden baz›lar›d›r. Baflka bir örnek olarak, TEMA Vakf› ile baz› ö¤renciler
grup oluflturarak a¤açland›rma faaliyetlerinde bulunmufllar ve baz› ilkö¤retim okullar›nda erozyonun zararlar› ve
suyun önemini anlatan e¤itimler düzenlemifllerdir. 

3. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

ODTÜ’deki baz› ö¤retim üyeleri ara s›ra ödev olarak ö¤rencilerinin ‹lkö¤retim Okullar›na Yard›m Vakf›’na
(‹LKYAR) vermek üzere materyal (fizik, matematik, fen, vb. de¤iflik konular içeren posterler, deney aletleri) üret-
mesini istemektedir. Ayr›ca, baz› ö¤retim üyeleri ö¤rencilerini ‹LKYAR’›n etkinliklerine kat›lmalar› için yönlen-
dirmekte ve kat›lanlara ekstra not vermektedir (Y›ld›r›m ve Y›ld›r›m, 2010).

Sonuçlar ve Öneriler
E¤itimin örgün e¤itim kurumlar›ndan sonra yayg›n e¤itim kurumlar› ile devam ettirilmesi, yaflad›¤›m›z bilgi

ça¤›nda gerekli hatta zorunlu hale gelmifltir. Bu nedenle e¤itim yaflam boyu devam eden bir süreç olarak tan›m-
lanmaktad›r. Bu süreçte bireylerin okul öncesi ve sonras›nda bilgi gereksinimini karfl›lamada ve karfl›laflt›¤› sorun-
lara çözüm bulmada üniversitelere büyük görevler düflmektedir. Yaflam boyu ö¤renme okullarda, evde, iflte ya da
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toplum içinde oldu¤u gibi üniversitelerde de gerçeklefltirilebilmektedir. Yafl, sosyo-ekonomik statü ve e¤itim se-
viyesi bak›m›ndan herhangi bir k›s›tlamaya tabi de¤ildir. Bu yolla, yaflam boyu ö¤renme bireylerin, topluluklar›-
n›n ve tüm toplumun mesleki ve daha genifl sosyal baflar›s›na yol açacak biçimde bilgi, anlay›fl ve becerilerin kaza-
n›lmas›n› destekleyen sürekli ve planl› bir etkinlik olarak görülmelidir. 

Günümüzde her birey geliflim ve de¤iflime uyum sa¤lamak için; kendi kiflisel yeteneklerini, ifle iliflkin becerile-
rini ve yeterliliklerini gelifltirmek amac›yla sürekli ö¤renme çabas› içinde olmal›d›r. Modern h›zla de¤iflen ve re-
kabetçi küresel toplumda hem kiflisel hem de çal›flma piyasas› ihtiyaçlar› do¤rultusunda e¤itim ve ö¤retim gerçek-
lefltirmeyi devam ettirmek yine bu amaçlar için hayati olmaktad›r. Bu bak›mdan hayat boyu ö¤renme Türkiye’de-
ki hayat kalitesini yükseltmek için hayati bir araçt›r. Hayat boyu ö¤renme, Türkiye’nin geliflim anahtar›d›r. Mer-
kezi olarak modernizasyon ile ilgili olsa da hayat boyu ö¤renme asl›nda bundan daha fazlas›d›r. Hayat boyu ö¤-
renme, kendi kendini yenileyen bir kapasite oluflturulmas› ve sürdürülebilirlikle ilgilidir (Hayat Boyu Ö¤renme
Strateji Belgesi, 2007). 

Türkiye’de “Yaflam Boyu Ö¤renme” sürecine katilimin düflük oldu¤u gözlenmektedir. Bu nedenle, üniversite
e¤itimi de dahil olmak üzere, e¤itim sistemi yaflam boyu ö¤renim uygulamalar›n› kapsayacak flekilde gelifltirilme-
lidir. Küreselleflen ekonomi ve artan rekabet yaflam boyu ö¤renmenin a¤›rl›kl› olarak istihdam›n art›r›lmas›na ve
verimin yükseltilmesine hizmet etmesi gerekti¤ini ortaya koymufltur.

Yaflam Boyu Ö¤renmenin Gelifltirilmesine Yönelik Öneriler

1. Yaflam boyu e¤itime yap›lacak kamu yat›r›m›n›n yan› s›ra özel sektör ve kiflisel yat›r›m teflvik edilmelidir.
2. Üniversiteye giremeyerek ifl hayat›na at›lacaklar›n meslek sahibi yapacak projeler gelifltirilmelidir.
3. Zorunlu e¤itim bireylerin kendi kendine ö¤renme becerilerini gelifltiren (ö¤renmeyi ö¤reten) ve yaflam bo-

yu ö¤renmeye haz›rlar nitelikte olmal›d›r.
4. Yaflam boyu ö¤renme e¤itim ve ö¤retim f›rsatlar› aç›s›ndan çok az faydalanm›fl veya hiç faydalanamam›flla-

r›n yarar›na yaflant›lar sa¤lamal›d›r.
5. E¤itim kurumlar› ile ifl dünyas› aras›nda (özellikle küçük ve orta ölçekli flirketler) iliflki kurulmal›d›r.
6. Tüm toplumun yaflam boyu ö¤renme konusundaki fark›ndal›klar› etkinlikler ve medya yoluyla art›r›lmal›-

d›r.
7. Yaflam boyu ö¤renmede kifliler kendi e¤itim ö¤retim ve kiflisel geliflimlerinden sorumlu olurlar. Bundan

dolay› bireylere uygun dan›flma ve rehberlik verilmelidir.
8. Yaflam boyu ö¤renmede çoklu ortam yaz›l›mlar› ve a¤lar›n› kullanarak bireylere bilgiye ulaflma becerisi ka-

zand›r›lmal›d›r.
9. Yaflam boyu ö¤renme etkinliklerinde ve tüm okul seviyelerinde bilgi teknolojileri ürünleri kullan›lmal›d›r.
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Özet

Günümüzde ülkeler için kritik projeler giderek daha karmafl›k hale gelirken projelerin gerek tasar›m gerek
hayata geçirme gerekse iflletme aflamalar›nda çok say›da disiplinlerden uzmanlar›n birlikte çal›flmas› gerekmekte-
dir. Ancak yüksekö¤retimde farkl› branfllar›n birlikte çal›flma ve iflbirli¤i kültürünün yerleflmesi noktas›nda ciddi
bir e¤itim ve uygulama eksikli¤i oldu¤u aç›kt›r. Özellikle endüstriden gelen üniversite mezunu çal›flanlar› için en
önemli flikayet noktalar›ndan biri sorundan kaynaklanmaktad›r. Bu eksikli¤in giderilmesi için ö¤rencilerin de¤iflik
platformlarda bir araya getirilmesi ve birlikte çal›flma kültürünün oluflturulmas› gereklidir. Ayr›ca ifl dünyas›nda
genel olarak yeni mezunlar›n teorik bilgileri iyi olsa da uygulamaya yönelik bilgilerinin eksik oldu¤u, e¤itim
sürecinde uygulamaya yönelik derslerin eksik oldu¤u elefltirisi gelmektedir. Söz konusu eksikliklerin gider-
ilebilmesi için ö¤rencilerin disiplinler aras› çal›flma yapmalar›n›n özendirecek hatta zorunlu k›lacak proje dersleri
koymak, ö¤rencilerin di¤er bölümlerden ö¤rencilerle çal›flarak proje yapmas›n› sa¤lamak bu eksikli¤in giderilme-
sine yard›mc› olacakt›r. Buna ek olarak meslek profesyonellerinin bilgi ve tecrübelerini akademik bir formatla
paylaflabilecekleri dersler veya projeler oluflturulmas› gerekmektedir. Böylece meslekte yer edinmifl isimlerin
üniversite ile irtibatlar› sa¤lanacak, ö¤rencilere bilgi birikimi ve tecrübeleri anlat›lm›fl olacak, sahip olunan tecrübe
bu kapsamda ders notuna dönüflerek yaz›l› bir kaynak haline getirilecektir. Böylece ö¤renciler staj d›fl›nda da
mesleki uygulama detaylar›n› edinebilecek ve meslek hayatlar›na daha donan›ml› olarak bafllayabileceklerdir. Buna
ek olarak ö¤retim üyelerinin de birlikte çal›flmalar›n› sa¤lamak, kazan›lan bu birikimin ö¤rencilere de aktar›lmas›
aç›s›ndan önemli bir noktad›r.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, üniversite, disiplinler aras›, uygulama, meslek.

Girifl
Günümüzde geliflmekte olan ülkeler baflta olmak üzere dünyada büyük ölçekli projelerin say›s› ve çap› giderek

artmaktad›r. Bu art›fla paralel olarak kaynaklar›n en verimli flekilde kullan›m›, projelerin hayata geçirme sürecinin
azalt›lmas›, proje esnas›nda meydana ç›kabilecek sorunlar›n çözülebilmesi, maliyetlerin azalt›labilmesi, iflletme
sorunlar› ve maliyetlerin indirilmesi için bir çok disiplinden üniversite e¤itimli insanlar›n bir arada çal›flmas›
gerekmektedir. Örne¤in s›radan bir toplu konut projesinde mimar, flehir böle planc›s›, inflaat mühendisi, makine
mühendisi, elektrik mühendisi, harita mühendisi, mal sahibi, iflletmeci hatta hukukçu, sat›fl ve pazarlamac› pro-
jenin en bafl›ndaki tasar›m aflamas›ndan sonuna kadar birlikte çal›flmak, sorunlara makul ve ekonomik çözümler
üretmek zorundad›rlar. Marmaray projesi gibi devasa projelerde ise çok uç görünen disiplinlerden meslek sahibi
elemanlar›n birlikte çal›flt›¤› görülmektedir. Mesela bat›rma tüp tekni¤i ile proje gerçeklefltirilirken bal›klar›n göç
yollar›n›n etkilenmemesi hedeflendi¤inden proje de su ürünleri uzmanlar› da görev almaktad›rlar. Buna ek olarak
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ba¤lant› tünellerinin kaz›lar›nda sürekli tarihi eserlere rastland›¤› için bu devasa projeye arkeologlar, paleon-
tologlar da dahil olmufllad›r. Keza kamulaflt›rma sorunlar›n çözümü için hukukçular›n katk›s› da yads›namaz. Söz
konusu büyük çapl› projeler özellikle geliflmekte olan ülkelerde yo¤unlukta oldu¤undan bu ülkelerde ö¤rencilerin
üniversite tercihlerinde, OECD verilerine göre, a¤›rl›kl› olarak mühendislik bilimleri veya do¤a bilimlerini tercih
ettikleri görülmektedir. Bu durum fiekil 1’de gösterilmifltir. Dolay›s› ile teknik disiplinlere mensup meslek sahip-
lerinin disiplinleraras› çal›flma niteliklerinin artt›r›lmas› ülkelerin gelece¤i için daha kritik bir önem tafl›maktad›r.

Geliflmekte olan ülkelerin yan›s›ra geliflmifl ülkelerde de teknik bilimler, ö¤rencilerin yönelifllerinde oldukça
önem tafl›maktad›r. Bu tercihlerin bölümlere göre da¤›l›fl› fiekil 2’de gösterilmektedir. Amerika Birleflik
Devletlerinde mühendislik ve mimarl›k alan›nda yap›lan tercihler incelendi¤inde fiekil 2’de gösterildi¤i gibi
Amerika Birleflik Devletleri’nde tercih edilme s›kl›¤›nda birinci s›rada Makine mühendisli¤i, son s›rada ise maden
mühendisli¤i yer almaktad›r. Büyük ölçekli projelerde birlikte çal›flacaklar› düflünülürse ‹nflaat Mühendisli¤i
üçüncü, mimarl›k ise 11. s›rada yer almaktad›r.

Ülkelere göre durum incelendi¤inde dünyada ekonomik olarak en geliflmifl ülkelerde y›ll›k geliflme h›zlar› ile
paralel olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin mühendislik e¤itimi alan ö¤rencilerinin say›s›n›n di¤er geliflmifl ülkelere
göre çok h›zl› art›¤› görülmektedir (fiekil 3). Bu duruma paralel olarak Çin’in büyüme h›z› her y›l dünyada ilk üçe
girmektedir. Dolay›s› ile mühendislik e¤itimi alan ö¤renci say›s›n›n artmas› ülkenin ekonomik olarak büyümesini
de artt›rmaktad›r. Zira bu geliflmeyi sürdürülebilir hale getirecek projelerin hayata geçmesi büyük ölçüde
mühendisler ile mümkün olabilmektedir. Ancak bu projeleri bir mühendis grubunun tek bafl›na yapmad›klar›,
birçok mühendislik dal› ile di¤er meslek gruplar›n›n birlikte çal›flarak bunu yapabildikleri gözden uzak tutulma-
mal›d›r.

Disiplinleraras› Çal›flman›n Önemi 
Disiplinleraras› ö¤retim özellikle ö¤renmede etkilili¤i ve anlaml›l›¤› sa¤lama ac›s›ndan günümüzde gerek lit-

eratürde gerekse okullardaki uygulamalarda üzerinde tart›fl›lan, özel önem verilen bir konu haline gelmifltir.
Günümüzde ABD’de akademik okullarda, mesleki okullarda, ö¤retmen yetifltirme programlar›nda, k›saca hemen
hemen her kademedeki okullarda bu yaklafl›m›n daha belirgin bir flekilde uyguland›¤›n› görmek mümkündür. Bu
önemli program yaklafl›m› birçok ülkede bu kadar yayg›n ve baflar›l› bir flekilde kullan›lmas›na kars›n, ülkemizde
bu ö¤retim yaklafl›m›n›n içeri¤i, önemi ve nas›l kullan›labilece¤ine yönelik çok az kaynak bulunmaktad›r. Jacobs’a
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göre disiplinler aras› ö¤retim bir teman›n, kavram›n, problemin incelenmesi için birden fazla disiplinin yöntem ve
bilgisinden yararlanan program anlay›fl›d›r (Jacobs, 1989). Erickson ise disiplinler aras› ö¤retimi “bir kavram›n

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

82,246

72,353

47,296

25,955

27,348
35,852

21.944

16.551 16.153
12,921

4,204 4,079 3,395 3,109 2,361 2,510 2,437 1,771 1,094 606

M
ak

in
a

El
ek

tri
k/

bilg
isa

ya
r

‹n
fla

at

Di¤
er

Bilg
isa

ya
r b

ili
m

le
ri

Kim
ya

M
ühen

disl
ik

 (g
en

el
)

Hav
ac

›l›
k

Biyo
m

ed
ik

al

En
düstr

i/ü
re

tim

M
im

ar
l›k

M
et

al
urji

 ve
 m

al
ze

m
e

Pe
tro

l

Biyo
lo

ji 
ve

 zi
ra

at

çe
vr

e

M
ühen

disl
ik

 b
ili

m
le

ri 
ve

m
ühen

disl
ik

 fi
zi¤

i

‹n
fla

at
/çe

vr
e

Nükl
ee

r

M
ühen

disl
ik

 ifl
le

tm
es

i

M
ad

en

Bölümlere göre lisans kayıt sayısı* Toplam 385,690

fiekil 2: ABD’de lisans düzeyinde teknik alanlarda mezun say›lar› (2006-2007).
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farkl› disiplinlerdeki kavramsal bütünleflmesi” olarak tan›mlamaktad›r (Erickson, 1995). Disiplinler aras› program
tasar›m›nda, okullarda okutulan disiplinlerdeki periyodik ünite veya derslerin (Dilbilgisi, Matematik, Sosyal
Bilgiler, Fen Bilgisi, Güzel sanatlar, Müzik ve Beden E¤itimi gibi) birlikte düflünülerek düzenlenmesi söz
konusudur. Y›ld›r›m’›n da belirtti¤i gibi disiplinler aras› ö¤retimin özünde geleneksel konu alanlar›n›n belirli
kavramlar etraf›nda anlaml› bir bicimde bir araya getirilmesi söz konusudur (Y›ld›r›m, 1996).

Ancak günümüzde bir çok teknik alan gibi inflaat mühendisli¤i e¤itiminde bu disiplinler aras› çal›flma sis-
temati¤inin kazand›r›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Ayn› durum birlikte çal›flmas› gereken taraflar olan di¤er
meslekler içinde söz konusudur. Örne¤in inflaat mühendisleri ile meslek yaflant›s›nda en fazla iflbirli¤i içinde
olmas› gereken mimarlarda disiplinler aras› çal›flma becerisi yeterince ö¤retilememektedir. Di¤er disiplinlerde de
bu durum çok farkl› de¤ildir. Ders programlar› ve aktiviteleri incelendi¤inde bu becerinin kazand›r›lmas›na yöne-
lik ders veya projeler olmad›¤› veya çok az oldu¤u görülmektedir. Bu nedenle meslek yaflam›nda birlikte çal›flmak
durumunda kalan farkl› disiplinlere, birlikte çal›flma sistemati¤i ö¤retilmedi¤i için ideal iflbirli¤i aflamas›na geçinc-
eye kadar zaman kaybetmekte, bu yüzden projelerin uygulama ve geliflme aflamas›nda hatal› kararlar al›nmas›
dolay›s› ile zaman ve para kayb› yaflanmaktad›r. Bu kay›plar› önleyebilmek için lisans ve lisansüstü e¤itim
aflamas›nda gerek ders içi gerekse ders d›fl› aktivitelerle birlikte çal›flma sistemati¤inin ö¤retilmesi, ayn› dilin
konuflulabilmesi için ortak terminolojinin gelifltirilmesi, e¤itim aflamas›nda birlikte projeler yapt›r›larak uygulama
becerisi ve tecrübesinin kazand›r›lmas› da önem tafl›maktad›r (Güney, 2009).

Disiplinleraras› çal›flma örnekleri incelendi¤inde, uygulama sürecinde inflaat mühendislerinin en fazla birlikte
çal›flt›klar› mesleki grup mimarlard›r. Mimarl›k, insanlar›n yaflamas›n› kolaylaflt›rmak ve bar›nma, e¤lenme, din-
lenme, çal›flma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için gerekli mekanlar›, estetik, ifllevsel gereksinimleri, teknik ve
yönetsel zorunluluklarla ba¤daflt›rarak infla etme sanat›; baflka bir tan›mlamayla, yap›lar› ve fiziksel çevreyi tasar-
lama ve infla etme sanat ve bilimi olarak tan›mlanmaktad›r. Mimarl›k lisans e¤itimi, birinci s›n›fta a¤›rl›kl› olarak
temel tasar›m ve üç boyutlu alg›lama üzerine kuruluyken, ilerleyen s›n›flarda bina yapma süreci üzerine
yo¤unlaflmakta bunu da stüdyo ve kritik metodu üzerinden yapmaktad›r. Burada ö¤rencilerden, verili alan ve pro-
gram içerisinde özgün çözümler üretmeleri beklenmekte ve desteklenmektedir. Temel tasar›mda ö¤renildi¤i
düflünülen parça bütün iliflkisi, üç boyutlu düflünme becerisi ve kütle kompozisyonlar›n›n ilerleyen s›n›flarda
mimari proje üretim sürecine içkin oldu¤u tahayyülü yayg›nd›r. Grup olarak çal›flma ancak ortak maketler ya da
ortak çizimler için geçerlidir; onun d›fl›nda ö¤renciler tek bafllar›na çal›fl›rlar. Bu ba¤lamda, grup çal›flmas› kavram›
projeler üzerinden de¤il, ortak yap›lmas› gereken ifller üzerinden yürümektedir. Stüdyolarda mimarl›k mesle¤i
genel anlamda kapal› bir sistem olarak tan›mlan›r. Bunu aflmaya çal›flan ve hem kendini baflka disiplinlerin etkisine
açan hem de baflka disiplinlere penetre etmeye çal›flan stüdyolar da yok de¤ildir; ancak bunlar›n mimarl›k e¤itimi
sürecinde bafl aktör olmad›klar› mutlakt›r (Erten, 2005). Ancak bu proje çal›flmalar›nda en önemli noktalardan biri
olan tafl›y›c› sistemin tasarlanmas›, oturtulmas› ve projede yap›lacak de¤iflikliklere göre modifikasyonlar›n
yap›lmas›nda mimarlar›n inflaat mühendisleri ile birlikte çal›flma kültürünü gelifltirmesi mesleki yaflamlar›
aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bu noktada bafllang›çta ortak bir dil ve terminoloji gelifltirmeleri daha sonra
yap›lacak ortaklafla çal›flmalar›n sa¤l›¤› aç›s›ndan kritik bir öneme sahiptir.

Uygulamal› Bilimlerin Sorunlar›
Mevcut Mühendislik E¤itimi

Ülkemizde çok iyi e¤itim veren ve uluslararas› kalitede mühendis yetifltiren köklü fakülteler bulunmakla
beraber çok zay›f bir yap› ile mühendislik e¤itimi vermeye çal›flan fakülteler de vard›r. Türkiye ‘de herhangi bir
mühendislik bölümü sadece bir ö¤retim üyesi ile kurularak ö¤renci al›p ö¤retime bafllarken; di¤er bir bölüm ise
uluslararas› ABET ’e baflvurarak akreditasyon almaktad›r. Türkiye’de mühendislik fakültelerinin e¤itim süresi 4
y›l olup, mezunlar mühendis unvan›n› almaktad›r. Baz› ülkelerde okul ve unvanlarda mühendis terimi kullan›lsa
bile, bunlar›n e¤itim program›nda farkl›l›klar vard›r. Mesela, Fransa ’da 5 y›ll›k mühendislik okulundan mezun
olanlara mühendis unvan› verilirken, ‹ngitere ’de teknik alanlara iliflkin olarak Professional Engineer (Profesyonel
Mühendis), Technical Engineer (Teknik Mühendis), Engineering Technician (Mühendislik Teknisyeni),
Engineering Worker (Mühendislik ‹flçisi) unvanlar› kullan›lmaktad›r (Simpson, 1994).

Uygulamal› bir dal olan mühendislikte, meslek lisesi ç›k›fll› ö¤renciler hariç di¤erleri genellikle deneylerden
çekinmekte, geçifltirmeye çal›flmaktad›rlar. Ö¤renciler kendilerini derste, s›navda veya bitirme projesinde yeter-
ince ortaya koyamamaktad›rlar. Kontenjan art›r›m›, dersi tekrar alma ve aftan dönme gibi nedenlerle s›n›flar afl›r›
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kalabal›k hale gelmektedir. Bunun sonucu olarak derslerin izlenmesi, ödev ve s›navlar›n yap›l›p de¤erlendirilmesi
zorlaflmaktad›r. Kalabal›k s›n›flara ders anlatan, s›nav haz›rlay›p okuyan, harcad›¤› eme¤in karfl›l›¤›n› ö¤renci
baflar›s› ve ekonomik olarak yeterince alamayan ö¤retim eleman›, kaynak ve zaman darl›¤›ndan dolay› araflt›rma
görevini yeterince yerine getirememektedir. Bilginin h›zla geliflti¤i alanlarda kendini yeterince yenilemeyen veya
yenileyemeyen ö¤retim eleman›, ö¤rencisine yeni bilgileri aktaramad›¤› gibi, akademik yükselme için gerekli olan
uluslararas› yar›flta da geri kalmaktad›r. Konusu ile ilgili ulusal ya da uluslararas› kongrelere kat›l›m› ekonomik
nedenlerle problem olmakta, bildiri sunmaya giden ö¤retim eleman› ödenek kalm›flsa minimum masraflar›n› dahi
karfl›lamayan bir yolluk almakta, kat›l›m ücretini kendi cebinden ödemektedir. Bu arada yeni mezun ö¤rencisinin
özel sektörde birkaç ay içerisinde kendisinden yüksek ücret ald›¤›n›, kongrelere tüm masraflar› firmas› taraf›ndan
karfl›lanarak yaln›zca izlemeye geldi¤ini görünce, üniversitede niçin kald›¤›n› tekrar düflünmektedir. Ekonomik ve
bürokratik nedenlerle ö¤retim ve araflt›rma için gereken malzeme al›m› çok zor olmakta, bu nedenle deneysel
araflt›rmalar yerine yaln›zca bilgisayar ortam›nda teorik çal›flmalar yap›lmaktad›r (Simpson, 1994).

Mühendislik fakültesi mezunlar›, tasar›m, araflt›rma ve gelifltirme alanlar›nda çal›flacak flekilde yerlefltirildik-
lerinden, genel mühendislik kavramlar›na sahiptirler. Bununla beraber ifl hayat›na at›ld›klar›nda, iflyeri taraf›ndan
belirli bir e¤itime tabi tutulmaktad›rlar. Özellikle elektronik ve bilgisayar alan›ndaki h›zl› de¤iflimlere paralel
olarak iflyerinde oluflan acil gereksinimler baz› sorunlar› beraberinde getirmektedir. Endüstride yeni gelifltirilmifl
bir sisteme iliflkin gerekli e¤itimi almam›fl olan mühendis, ald›¤› e¤itim hakk›nda baz› flüphelere düflebilmektedir.
Bu nedenle e¤itimde günün geliflen teknolojisine kolayca uyum sa¤layacak önlemlerin al›nmas› gerekmektedir.
Di¤er önemli bir problem de üniversitelerimizde yeterli say›da ö¤retim eleman›n›n bulunmay›fl›d›r. Bunun en
önemli nedeni üniversitelerin özellikle parasal aç›dan eski cazibesini kaybetmesidir. Bu durum genç
araflt›rmac›lar›n üniversiteye girmesine de önemli bir engeldir. Yüksek derece ile mezun olan iyi ö¤renciler ya yurt
d›fl›na gitmekte veya dolgun ücretle özel flirketlerde çal›flmaktad›rlar. 

Bu konuda çarp›c› bir örnek de Bo¤aziçi Üniversitesi ile ilgilidir. Bu üniversitemiz 1998 y›l›nda ABET’e
baflvurarak mühendislik fakültesinin de¤erlendirilmesini istemifltir. ABET ’in raporunda Bo¤aziçi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi’nin bütün bölümlerinin, ayn› dallarda e¤itim yapan ve akredite olmufl Amerikan üniver-
siteleri ile eflde¤er bulundu¤u bildirilmifltir. Ayr›ca yeni teçhizat›n yerlefltirilmesi için yer s›k›nt›s›n›n bulundu¤u,
idari ve akademik personelin maafllar›n›n özel üniversitelerden düflük olmas› nedeniyle de üniversitenin gelecek
y›llarda bu kaliteyi korumakta zorlanaca¤› dile getirilmifltir.

Mühendislik e¤itiminde amaç, tasar›m yeteneklerinin gelifltirilmesi ve tasar›m sorunlar›n›n çözülmesidir.
Mühendislik, analizden bafllayarak toplumun gereksinimlerini çözen senteze uzanan bir yol olarak görülmelidir.
Mühendislik e¤itiminde göz önünde bulundurulmas› gereken en önemli hususlar flu flekilde s›ralanabilir (Ernst,
1989).

• Ö¤renciye karfl›laflaca¤› problemler için, analitik çözümler ve alternatifler gelifltirme becerisi kazand›rmak
• Her türlü flartlarda uygulanabilecek genel tasar›m ilkeleri vermek
• Laboratuvar derslerinde deneysel yöntemlerin araflt›r›lmas›na önem vermek
• Teknik sorunlar›n çözümünde, mezunlar›n pratik ve analitik yönlerini kullanmalar›n› sa¤lamak
• Tasar›m yaparken, mevcut malzeme ve sistemleri kullanman›n yan›s›ra, alternatif teknolojileri de araflt›rma

ve gelifltirme becerisini kazand›rmak
• Mezunlar› lisans üstü e¤itime haz›rlamak
The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)’e göre bir mühendislik lisans program›nda

dersler
a. Temel bilimler ve matematik
b. Mühendislik bilimleri
c. Befleri bilimler
d. Sosyal bilimler ve iletiflim
e. Bölüm dersleri

aras›nda dengeli da¤›lmal› ve mezuniyet için gereken toplam kredi 128-145 aras›nda olmal›d›r. ABET Amerika
’daki 28 kurulufltan oluflan bir yap›lanmad›r. Akademik kurumlar›n yan› s›ra, a¤›rl›kl› olarak ‹nflaat Mühendisleri
Odas›, Endüstri Mühendisleri Odas›, Makine Mühendisleri Odas› gibi pek çok profesyonel kurulufltan oluflan
ABET ’in; Amerika ’daki mühendislik e¤itimi programlar›n› incelemek, bu programlar›n toplumun ihtiyaçlar›n›
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karfl›layacak düzeyde olup olmad›¤›n› saptamak, mühendislik e¤itiminde gerekli geliflimlere öncü olmak, yenilikçi
e¤itim sistemlerini teflvik etmek ve bunlar› halka duyurmak gibi hedefleri vard›r. ABET Amerika d›fl›ndaki
de¤erlendirmelerinde, Amerika ’daki üniversitelerle ayn› flekilde belgelendirme yapm›yor, bu bölümler için
Amerika ’daki standartlara eflde¤er olma (substantially equivalent) ölçütünü getirmektedir. Ülkemizde çeflitli
üniversiteler bölüm baz›nda ABET akreditasyonunu alm›fllard›r. Böylece ilgili üniversite ve bölüm mezunlar›
yurtd›fl›na gittiklerinde e¤itim düzeylerini ispatlamak için çok say›da belge sunmak, ilave s›navlara girmek, ek der-
sler almak sorunlar›ndan kurtulmufllad›r. Ayr›ca çok uluslu flirketlerde ve projelerde pozisyon almakta sorun
yaflamaktan kurtulmufllard›r (Genço¤lu, 1999).

Endüstride üretim yapan veya çeflitli sahalarda yo¤un bir üretim temposunda çal›flan, sahip olduklar› kurum-
larda üniversite mezunu özellikle de mimar, mühendis gibi disiplinlerden eleman çal›flt›ran sanayici veya
müteflebbislerin üniversitelerden yayg›n olarak flikayet konular›ndan bafl›nda mezun ö¤rencilerin olaylara ve
sorunlara dar bir perspektiften bakmas›, çok boyutlu düflünememesi, sadece mezun oldu¤u alanda teorik a¤›rl›kl›
olarak yetiflmifl, prati¤i zay›f mezun verdikleri fleklindedir. Büyük ölçüde hakl›l›k pay› tafl›yan bu eksiklik nedeni ile
mezun ö¤renciler meslek hayatlar›na eksik olarak girmekte bunun sonucu olarak meslek hayatlar›nda bu eksiklik-
leri ö¤renmeye çal›flmakta, bunu yaparken, tecrübe edinme süreci uzad›¤› için hem belli seviyede sorumluluk ala-
bilecek eleman kazanma süreci gecikmekte ayr›ca tecrübe kazanma sürecinde yap›lan hatalardan dolay› ifllet-
melerin zaman, kaynak ve emek israf› söz konusu olmaktad›r. Belli seviyedeki ifller bu hatalar› belli ölçüde tolere
edebilse de büyük çapl› ve özel nitelikteki projelerin küçük hatalara bile tahammülü yoktur. 

Çözüm Önerileri
Lisans E¤itimi Sürecinde Yap›lacak Çal›flmalar

Lisans e¤itimi sürecindeki disiplinler aras› çal›flma sistemati¤inin yerlefltirilmesi çal›flmalar› bu noktada en hay-
ati ve önemli aflamad›r. Zira en kal›c› olan çal›flma bu seviyede yap›lan çal›flma olacakt›r. Ortak bir dil gelifltirilme-
si, kurumsal bir yap›n›n teflkil edilmesi bu seviyede yap›lacak çal›flmalarla mümkün olacakt›r. Bu süreçte öncelikle
ortak ders al›nmas› sisteminin kurulmas›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir. Böylelikle hem ö¤retim üyesi baz›nda hem
de ö¤renci baz›nda birliktelik sa¤lanmas› söz konusu olacakt›r. Ders içeriklerinin buna göre güncellenmesi ve
müfredatlar›n kesiflme kümesinde yer alan derslerin belirlenerek içeriklerinin birliktelik sa¤lanacak flekilde gün-
cellenmesi gerekmektedir. Özellikle meslek hayat›nda birlikte çal›flma ihtimalleri en yüksek bölümler lisans
aflamas›nda birarada çal›flmaya al›flt›r›lmal›d›r. Zaten bu bölümlerin ders programlar› incelendi¤inde çok say›da
dersin ortak oldu¤u görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, Mimarl›k e¤itiminde yer alan “Statik-Mukavemet”,
“Yap› Stati¤i”, “Tafl›y›c› Sistem Tasar›m›” gibi derslerin inflaat mühendisli¤i bölümünde ortaklafla al›nmas›, ‹nflaat
Mühendisli¤inde yer alan “Teknik Resim”, “Mimari Tasar›m”, “Tafl›y›c› Sistemler” gibi derslerinde Mimarl›k
bölümünden ortaklafla al›nmas› yararl› olacakt›r. Derslerin içerikleri ise Mimarl›k ve ‹nflaat Mühendisli¤i ö¤retim
üyelerince ortak çal›flma amac›n› sa¤layacak flekilde güncellenmesi ve her ders için birlikte çal›flmay› sa¤lay›c› proje
ödevleri ile desteklenmesi gerekmektedir. 

Mimarl›k bölümü ö¤rencilerine yap›lan ankette disiplineraras› çal›flma konusunda alg› ve bilinci ölçmek için
çeflitli sorular yöneltilmifltir. Örne¤in “Sizce bir mimar meslek hayat›nda en çok hangi disiplinle birlikte çal›fl›r?”
sorusu sorulmufltur. Anket sonuçlar›na göre ö¤rencilerin %84’ü ‹nflaat Mühendisleri ile, %6’s› kamu görevlileri
ile, %5’i fiehir Planc›lar› ile, %2’si Makine Mühendisleri ile, %2’si iflletmecilerle birlikte çal›flacaklar›n› düflündük-
lerini belirtmifllerdir. Anket de¤erlendirmesi fiekil 4’de verilmifltir.

Ancak ö¤renciler en fazla birlikte çal›flmay› düflündükleri ‹nflaat Mühendisli¤ini yeterince tand›mad›klar›n›
ifade etmifllerdir. Ö¤renim hayat› boyunca inflaat mühendisli¤inden ders alan ö¤renci say›s› neredeyse s›f›ra
yak›nd›r. Ayr›ca mezuniyete kadar inflaat mühendisli¤inden ö¤rencilerle yar›flmalara kat›lma oran› ise %5’leri
aflamamaktad›r.

Bu eksikli¤i giderebilmek için bir sonraki aflamada ise ortaklafla çal›flma yap›lacak seçmeli derslerin aç›lmas›
gerekmektedir. Bu derslerde teorik e¤itimin yerine uygulamal› e¤itim öne ç›kar›lmal›, ders a¤›rl›kl› olarak birlik-
te proje çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesine dayand›r›lmal›d›r. Paralel bölümlerin ö¤rencileri mezun olana kadar
bu seçmeli derslerden en az birini almas› ve ortaklafla proje yapmas›n›n sa¤lanmas› zorunlu tutulmal›d›r.

Çift anadal programlar› (ÇAP) için özellikle paralel bölümleri aras›nda ÇAP yap›lmas› teflvik edilmelidir.
Paralel bölümlerde ÇAP yapan ö¤rencilerin ö¤renim sürelerini en az uzatacak flekilde ders programlar›n›n
ayarlanmas› bu e¤itimi daha cazip hale getirecektir. 
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Ortak proje yap›lmas›, yar›flmalara birlikte kat›l›m›n sa¤lanmas› teflvik edilmeli, proje gruplar›nda farkl› disip-
linlerden en az bir ö¤renci bulunmas› zorunlu hale getirilmelidir. Bu noktada ‹stanbul Teknik Üniversitesinde dü-
zenlenmekte olan, çeflitli firmalar›n sponsorluk yaparak kazananlara maddi karfl›l›¤› olan ödüllerin verildi¤i proje
yar›flmas› model olarak gösterilebilir. Bu proje yar›flmalar›nda kat›l›mc› gruplar›n de¤iflik branfllar›n bir araya gel-
mesi ile oluflturulmas› zorunlu tutulmaktad›r. Böylece ö¤renciler proje çal›flmas› yaparak yar›flmaya haz›rlan›rken
disiplinler aras› çal›flma yapman›n temellerini atm›fl olmaktad›r. Jüri üyelerinin de de¤erlendirmelerinde disiplin-
ler aras› çal›flman›n seviyesini ve baflar›s›n› dikkate almalar› yararl› olacakt›r. Zaten uluslararas› akreditasyon ku-
rumlar›n›n yaklafl›mlar› incelendi¤inde (ABET gibi) disiplinleraras› çal›flma ve üniversite sanayi iflbirli¤i konular›-
na özel önem verildi¤i görülmektedir.

Lisansüstü E¤itim Sürecinde Yap›lacak Çal›flmalar

Lisansüstü e¤itim sürecinde disiplinler aras› çal›flman›n teflvik edilmesi için farkl› bölümlerin bir di¤erinde
lisansüstü e¤itim almas› özendirilmelidir. Bu noktada disiplinler aras› çal›flmaya yatk›n, bu eksikli¤in önemini bilen
ve giderilmesi için çaba sarf eden ö¤retim üyelerine tez dan›flman› olarak ihtiyaç duyulmaktad›r. Son dönemde
disiplinleraras› nitelik tafl›yan araflt›rma projeleri TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenmekte ve teflvik edilmektedir. Bu
nedenle yüksek lisans seviyesindeki ö¤rencilerin tekil tez çal›flmalar› yapmas› yerine bir proje kapsam›nda birlikte
tez çal›flmalar›nda bulunulmas› sa¤lanmal›d›r. Bu aflamada ö¤retim üyelerinin tarz› ve olaylara yaklafl›m› belirleyi-
ci oldu¤una göre ö¤retim üyelerine yönlendirici e¤itim verilmesi ve disiplinler aras› çal›flman›n öneminin belir-
tilmesi yerinde olacakt›r. ‹nflaat Mühendisli¤i ve Mimarl›k Bölümü veya Makine ve Malzeme Mühendisli¤i bölüm-
leri gibi bölümlerde çal›flan ö¤retim üyeleri bu noktada lokomotif görevi almal›d›r. Her yüksek lisans ö¤rencisinin
tez çal›flmas› bir proje gibi de¤erlendirilmelidir. Üniversitelerin araflt›rma fonlar› bu tarzda projelere özel destek
sa¤lamal›d›r. Son dönemde uluslararas› indeksli dergilerde yap›lan yay›nlar›n büyük ço¤unlu¤unun disiplinler aras›
çal›flmalar›n yap›ld›¤› projelerden ortaya ç›kmas› konunun önemini ortaya koyan bir örnektir. Bu tezlerde
mümkünse di¤er disiplinden ortak dan›flman kullan›lmas› yararl› olacakt›r. Ayr›ca tez konular›n›n belirlenmesinde
sanayiden bilgi al›narak, yaflanan sorunlar›n çözümüne yönelik disiplineraras› çözümler üretecek yaklafl›mlara
ihtiyaç vard›r. Ayr›ca farkl› bölümlerin mezunlar›n›n birbirlerinde lisansütü e¤itim vermeleri özendirilmeli, ayr›lan
kontenjan say›s› artt›r›lmal›d›r. Farkl› bölümlerden ö¤rencilere tez yapt›ran ö¤retim üyeleri ve tezler özel olarak
desteklenmelidir.

Doktora seviyesindeyse farkl› disiplinden yetiflen ö¤renciler için özel kontenjanlar konulmal›d›r. Bu ö¤renci-
lerin tezleri disiplinler aras› çal›flma kapsam›nda de¤erlendirilerek TÜB‹TAK desteklerinden veya üniversite
araflt›rma fonlar›ndan desteklenmelidir. Tez yönetici olarak her iki disiplinden ortak dan›flman kullan›lmas›
yerinde olacakt›r. Doktora yeterlik ve tez izleme jürilerinde her iki disiplinden de ö¤retim üyelerinden olmas›
yerinde olacakt›r. Ancak jürilerin teflkilinde ö¤retim üyesi seçiminde, ö¤retim üyesinin bu alanda daha önce
çal›flma, proje veya yay›n yapm›fl olmas› kriter olarak konulmal›d›r.
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Akademisyenler Aç›s›ndan Yap›lmas› Gerekenler

Ö¤rencileri yetifltirecek olan akademisyenlerin birlikte çal›flma kültürünü kavramas› ö¤rencilere aktarabilmesi
için son derece önemlidir. Zira böyle bir eksikli¤i fark›nda olmayan veya hissetmeyen ayr›ca geçmifl dönemlerde
hiçbir çal›flma yapmam›fl akademisyenlerin ö¤rencilerine disiplinleraras› çal›flma kültürünü aktarabilmesi olanakl›
görülmemektedir. Ayr›ca bir akademisyen hiçbir uygulama tecrübesi kazanmadan, farkl› bölüm veya üniversite
tecrübesi yaflamadan ders verebilir, tez yapabilir hale gelebilmektedir. Sadece kapal› devre yetiflen akademisyen-
lerin bu alanda sahip olmad›klar› birikimleri ö¤rencilerine aktararak, onlar› yetifltirmeleri mümkün de¤ildir.
Dolay›s› ile ö¤retim üyelerinin geçifllili¤ini sa¤lamak için daha teflvik edici hatta zorlay›c› tedbirlerin al›nmas›
gerekmektedir. Türkiye’de önde gelen üniversiteler bu eksikli¤i fark ederek genç akademisyenlerin ö¤retim üyesi
niteli¤i kazanmas› için yurtd›fl›na gidilmesini zorunlu k›lm›flt›r. YÖK taraf›ndan getirilen 3 ayl›k yurtd›fl› deste¤i
bir bafllang›ç olmas› aç›s›ndan oldukça önemli bir ad›md›r. TÜB‹TAK’›n yurtd›fl› destekleri olmakla birlikte daha
fazla baflvuru sahibini daha uzun süreli göndererek, desteklenen akademisyenlerin yurtd›fl›nda proje çal›flmalar›
yapmalar› hem bilgi transferi hem de nitelikli akademisyen yetifltirilmesi için kritik öneme sahiptir.

Ayn› üniversite içinde bölümler aras› geçifllili¤i sa¤lamak için akademisyenlerin farkl› bölümler için ortak der-
slere girmeleri farkl› bölüm tecrübeleri edinmeleri için son derece önemlidir. Bu nedenle hem lisans hem de lisan-
süstü dersleri için ö¤retim üyeleri ders verebilmeli, proje yapt›rabilmelidir. Ayr›ca TÜB‹TAK taraf›ndan veya
üniversitelerin Bilimsel Araflt›rma Fonlar› taraf›ndan desteklenecek projelerde disiplinleraras› nitelik tafl›ma
zorunlulu¤u getirilerek proje ekibine mutlaka farkl› bölümlerden akademisyenlerin girmesi sa¤lanmal›d›r. Yine bu
çerçevede meslek odalar› ile akademisyenlerin daha s›k biraraya gelmesi ve projeler üretmesi, Ar-ge çal›flmalar›
yapmalar› gerekmektedir. Özellikle oda mensuplar›n›n meslek içi e¤itimlerinde akademisyenler daha aktif rol
almal›d›r. Sanayide üretim yapan, aktif ifl hayat›n›n içinde olan kurum ve kurulufllar›n karfl›laflt›klar› sorunlar› proje
haline getirerek üniversite kanal› ile çözmeleri hem üreticilerin üniversiteye yaklaflmalar›n› hem de akademisyen-
lerin uygulama tecrübesi kazanmalar›n› sa¤layacakt›r.

Üniversite ile iflbirli¤i yapmak isteyen sanayiciler, basit bir database ile hangi akademisyenin hangi konularda
yetkin oldu¤unu ve sorun çözme kapasitesi sahip oldu¤unu görebilmelidir. Bu sayede kime nas›l gitmesi
gerekti¤ini bilerek zaman kaybetmeden ilgili akademisyen ile temas kurabilir. Bu yönlendirmeyi yapmak için
üniversitelerin özel ofisler kurmas›, bu ofislerin kendilerini hem üniversiteye hem de sanayiye tan›tmas› gerekmek-
tedir.

Sonuçlar ve De¤erlendirme
Geliflmekte olan ülkelerde büyük projelere imza atacak donan›ml› üniversite mezunlar› yetifltirmek için, lisans

ve lisans üstü e¤itiminde radikal de¤ifliklikler yapmak gerekti¤i aç›kt›r. Zira eksik yetiflen özellikle teknik disiplin-
lere mensup üniversite mezunlar›n›n hem ülkeye hem de özel sektöre maliyeti oldukça yüksektir. Bu kapsamda
yap›lmas› gereken radikal de¤iflikliklerin bafl›nda da disiplinleraras› çal›flma kültürü ve sistemati¤inin teorik ve
uygulamal› alt yap›s›n›n kurumas›d›r. Bu anlamda meslek hayat› ve çal›flma düzeni dikkate al›nd›¤›nda paralel
bölümlerin e¤itim içerikler ve ders programlar› senkron hale getirilmesi hedef seçilmelidir. Bu hedefe ulaflmak için
zorunlu ve seçmeli derslerde bölümleraras› geçifllerin artt›r›lmas› ve kolaylaflt›r›lmas› gibi çift anadal yap›lmas›n›n
özendirilmeli ve fark dersleri düzenlenerek cazip hale getirilmelidir. Birlikte çal›flma kültürü ve disiplinler aras›
çal›flma öncelikle ö¤retim üyelerinden bafllamas› gerekti¤inden üniversite kapsam›nda bulunan araflt›rma projeleri
ile TÜB‹TAK projelerine ortaklafla baflvuru yap›lmas› teflvik edilmeli hatta organize edilmelidir. Sadece ders kap-
sam›nda b›rak›lmamas› gereken bu amaca ulaflmak için ortak proje çal›flmas› yap›lmas› teflvik edilmeli, sponsorlar
arac›l›¤› ile parasal ödüller konularak her kat›l›mc›ya destek sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca proje de¤erlendirme jürilerinde
farkl› bölümlerden ö¤retim üyeleri ile meslek hayat›nda baflar›l› elemanlar yer almal›d›r. Söz konusu jürilerin her
proje için kat›l›mc›lar önünde yapaca¤› de¤erlendirmeler kat›l›mc› ö¤rencilerin meslek hayatlar› için yol gösterici
olacakt›r. Böylece ileride proje toplant›lar›na kat›larak birlikte büyük projelere imza atacak teknik elemanlara,
ortak toplant› yapma, çözüm arama, empati yapma yetisi kazand›r›labilecektir. Buna ek olarak meslek odalar›,
sanayici ve üreticilerin ö¤renci ve ö¤retim üyelerinin biraraya gelebilece¤i platformlar›n kurumsal altyap› kazan-
mas› gerekmektedir. Uzun vadede ise bölümlerin sadece ulusal akreditasyonlar de¤il, uluslararas› akreditasyon
almas› zorunlu hale getirilmelidir. Akreditasyon sürecine giren veya süreci tamamlayan bölümlerin disiplineraras›
çal›flma eksikliklerini tamamlayaca¤› aç›kt›r. Ayr›ca ulusal akreditasyon kurullar›nda ABET örne¤inde oldu¤u gibi
meslek kurulufllar› ve sanayiden temsilcilerin al›nmas› zorunlu olmal›d›r.

D. Güney
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Özet

Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90’dan fazla bölümü deniz yoluyla tafl›nmakta olup, deniz yoluy-
la gerçeklefltirilen uluslararas› ticaret hacmi, her geçen gün artmaktad›r. Türk Denizcilik sektörü de 2002 y›l›ndan
itibaren gerçeklefltirilen güçlü ekonomik büyümeden önemli ölçüde pay alarak dünyadaki piyasa pay›n› art›rm›fl-
t›r. ‹hracat›m›z›n 114 milyar dolara ulaflt›¤› 2010 y›l›nda limanlar›m›zda yaklafl›k 350 milyon ton yük elleçlenmifl-
tir. Buna paralel olarak önemli bir geliflme gösteren Türk deniz ticaret filosu 18 milyon DWT ulaflarak dünya s›-
ralamas›nda 15. S›raya yükselmifltir. Türkiye’nin Bat› Avrupa - Asya transit tafl›mac›l›¤›nda köprü ülke konumu
bölgesel kalk›nma projeleri ve yeni ekonomik merkezlerin ortaya ç›kmas› lojistik ve ulaflt›rma alt yap›s›n›n duru-
mu, d›fl ticaretin geliflimi, AB ile yaflanan geliflmeler, e¤itim ve insan kaynaklar›n›n durumu gibi unsurlar Türki-
ye’nin lojistik stratejilerini baflta deniz tafl›mac›l›¤› olmak üzere etkilemektedir. Bundan dolay› e¤itim kurumlar›-
n›n bu yo¤un rekabet ortam›nda denizcilik sektörünün ihtiyaçlar›na do¤rudan cevap verebilecek flekilde sanayi ile
iç içe olmas› büyük önem tafl›maktad›r. Bunlar›n bilincinde olan denizcilik sektörümüz DTO (Deniz Ticaret Oda-
s›) vas›tas› ile bir sosyal sorumluluk projesi olarak TÜDEV (Türk Deniz E¤itim Vakf›)’n› kurarak baflta denizcili-
¤in en önemli unsuru olan e¤itimli insan gücünün yetifltirilmesi olmak üzere denizcilik endüstrisinin tüm sorun-
lar›n›n çözümüne yönelik örnek bir model ortaya koymufltur. Bu kapsamda ülkemizde denizcilik e¤itimi veren ku-
rumlara destek sa¤lam›fl, kendi e¤itim merkezini kurarak sektöre do¤rudan eleman yetifltirmifl, araflt›rma-gelifltir-
me projeleri ile sadece ülkemizin de¤il dünya denizcili¤inin sorunlar›na yönelik çözümler üretmifl ve üretilen tek-
nolojilerin ticari anlamda ve sosyal sorumluluk kapsam›nda yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. AB Projelerindeki ba-
flar›lar› ile tüm AB ülkelerince tan›nan TÜDEV, 2008 y›l›nda Lloyd Denizcilik Ödülünü kazanm›flt›r. Ayn› y›l
kendi üniversitesi olan Piri Reis Denizcilik Üniversitesini kuran TÜDEV, lisans ve lisansüstü e¤itim programlar›
yan› s›ra, sürekli e¤itim merkezi vas›tas›yla sosyal sorumluluklar›n› da yerine getirmektedir. Vizyonu kapsam›nda
yer alan teknokent/denizcilik kümesi ve mükemmeliyet merkezi projeleri ile denizcilikle ilgili resmi/özel tüm ku-
rum ve kurulufllara devam eden destekleri kapsam›nda üniversite-sanayi iflbirli¤i aç›s›ndan özgün bir model teflkil
eden TÜDEV’in di¤er sektörlere de örnek teflkil edebilece¤i de¤erlendirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Denizcilik sektörü, üniversite-sanayi iflbirli¤i, yaflam boyu ö¤renim.

Girifl
Üniversitelerin temel politikalar› ile üniversite ve sanayinin birbirinden farkl› ancak birbirini tamamlayan he-

defleri aras›nda uygun bir denge ve anlay›fl sa¤lanabildi¤i takdirde, üniversite-sanayi iflbirli¤inde her iki taraf›n
önemli yararlar sa¤layaca¤› iflbirliklerinin kurulmas› mümkündür (Gardner, 1989). Akademisyenlerin sanayi ile ifl-

Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i: DTO-TÜDEV Modeli
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birli¤i içinde olmalar› her fleyden önce onlara ö¤retim ve araflt›rma konular›nda ciddi birikimlerle donanma imka-
n› verecek ayr›ca ö¤rencilerinde bu iliflkilerden e¤itim aç›s›ndan do¤rudan yararlanmalar› mümkün olabilecektir.
Bu faaliyetler ayn› zamanda teknoloji transferi vas›tas›yla toplumun üretkenlik ve refah seviyesinde art›fl sa¤larken
akademisyenlere de bu bilgi birikimine katk› sa¤layacak yeni araflt›rma olanaklar› yaratacakt›r (Kiper, 2010).

Son y›llarda, Avrupa’daki yüksekö¤renim sistemleri, ö¤renci kayd›n›n h›zl› art›fl›, özel finansman s›k›nt›s› ile
birlikte kamu maliyesinde göreceli bir azalma, küresel ve bilgiye dayal› ekonomideki yeniliklerin ve araflt›rman›n
öneminin artmas›na neden olmufltur. Yüksekö¤renim kurumlar› daha genifl rekabet gibi ulusal ve uluslararas› ge-
liflmelerden etkilenen büyük bir dönüflüm geçirmektedir (Eurydice, 2008). Bu köklü de¤iflimleri ele alma ve Avru-
pa yüksekö¤reniminin kalitesini gelifltirme ihtiyac›, kurumsal yönetim yap›lar›n›n yeniden gözden geçirilmesine
yol açm›flt›r.

Denizcilik disiplini aç›s›ndan da, özellikle deniz emniyet ve güvenli¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan, üniversite-
sanayi iflbirli¤ini içeren bir yap›n›n oluflturulmas› büyük önem tafl›maktad›r. Günümüzde birçok ülke kaynak ye-
tersizli¤i gibi nedenlerle uluslararas› güvenlik standartlar›n› yeterince karfl›layamamaktad›rlar (Albayrak ve Ziara-
ti, 2010). Ancak denizcili¤in uluslararas› karakteri itibar›yla bir ülkenin sorunu genelde aç›k denizlerde veya liman-
larda baflka ülkeler için sorun yaratabilmektedir. Bu nedenle denizlerde güvenli¤in sa¤lanmas› sadece kendimiz
için de¤il, denizlerimizi ve limanlar›m›z› kullanan tüm ülkeleri dikkate alacak flekilde düflünülmelidir. Denizcilik
aç›s›ndan üniversite-sanayi iflbirli¤i sadece ulusal birimler aras›nda de¤il ilgili uluslararas› kurum ve kurulufllar› da
kapsayacak bir kapsamda olmal›d›r. 

Son y›llarda uluslararas› iliflkilerin büyük bir h›zla geliflti¤i küreselleflmenin rekabetçi ortam›nda insan unsuru-
nun önemi de giderek artmaktad›r (Zachial, 2008). Dünyan›n her taraf›nda de¤iflik koflullar alt›nda çal›flabilecek
yeteneklerde insanlar yetifltirilmesi yan› s›ra araflt›rma-gelifltirme faaliyetleri aç›s›ndan da uluslararas› anlay›fla ve
niteliklere sahip bireylerin yetifltirilmesi önem tafl›maktad›r (Sa¤, v.d., 2008). ‹çinde bulundu¤umuz ça¤da ülkeler
aras› yar›flta bireysel baflar›lar›n toplam› çok etkili olacakt›r. Bu baflar›lar için gerekli ortam farkl› kesimlerin bera-
ber çal›flma istek ve yetkinli¤ine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bu ortama bakt›¤›m›zda; bilim insanlar›n›n tutumu, e¤itimde
sa¤lanacak geliflmeler, üniversitelerin bilgi paylafl›m yetenekleri, kamunun stratejileri planlama kapasitesi yan›nda
mevcut de¤erlerimizin rasyonel kullan›m›, kaynak da¤›l›m›nda ak›lc›l›k, sivil toplumda sorumluluk ve çevre bilin-
ci mozai¤in önemli parçalar› olarak görünmektedir. Bilgiye dayal› yenilikçilik ve yarat›c›l›k kapasitesinin tetiklen-
mesi ve buna ba¤l› bir ekonomik refah ancak say›lan tüm bu de¤erlerin bir bütün olarak yarataca¤› olumlu ortam-
da mümkün olabilecektir (Kiper, 2010).

Yüksekö¤retim kurumlar› da bu ba¤lamda sadece ulusal/bölgesel vizyonla yetinmeyip küresel bir vizyona sa-
hip olmak zorundad›rlar. Günümüzde denizcilik e¤itimi süratle de¤iflen ve geliflen teknolojiler karfl›s›nda dinamik
bir süreç olmak zorundad›r. Denizcilik e¤itimi ile kazan›lan bilgi ve becerilerin sanayi sektörüne aktar›labildi¤i bu
alanda art›k mevcut bilgilerle yetinilmesi mümkün olmay›p sanayinin ihtiyaçlar›na do¤rudan cevap verebilecek
modeller oluflturulmas› önem tafl›maktad›r (Albayrak ve Ziarati, 2010). 

Türk Denizcilik sektörü 2002 y›l›ndan itibaren gerçeklefltirilen güçlü ekonomik büyümeden önemli ölçüde pay
alarak dünyadaki piyasa pay›n› art›rm›flt›r. ‹hracat›m›z›n 114 milyar dolara ulaflt›¤› 2010 y›l›nda limanlar›m›zda
yaklafl›k 350 milyon ton yük elleçlenmifltir. Dünya ticaretinin ve, ülkemizin ithalat ve ihracat›n›n yüzde doksan›
deniz yolu ile yap›lmaktad›r. Buna paralel olarak önemli bir geliflme gösteren Türk deniz ticaret filosu 18 milyon
DWT ulaflarak dünya s›ralamas›nda 15. s›raya yükselmifltir. Türkiye’nin Bat› Avrupa - Asya transit tafl›mac›l›¤›n-
da köprü ülke konumu bölgesel kalk›nma projeleri ve yeni ekonomik merkezlerin ortaya ç›kmas› lojistik ve ulafl-
t›rma alt yap›s›n›n durumu, d›fl ticaretin geliflimi, AB ile yaflanan geliflmeler, e¤itim ve insan kaynaklar›n›n duru-
mu gibi unsurlar Türkiye’nin lojistik stratejilerini baflta deniz tafl›mac›l›¤› olmak üzere etkilemektedir. Bundan do-
lay› e¤itim kurumlar›n›n sanayinin ihtiyaçlar›na do¤rudan cevap verebilecek flekilde sanayi ile iç içe olmas› büyük
önem tafl›maktad›r. 

E¤itimli ve nitelikli insan unsurunun bilincinde olan Türk Denizcilik sektörü denizcilik e¤itimi konusunda
uzun süredir sürdürmekte oldu¤u yat›r›mlar› ile bilinen klasik kal›plar d›fl›nda da olsa ülkemizde sanayi-üniversi-
te iflbirli¤i konusunda di¤er sektörlere de örnek teflkil edebilecek özgün bir model gelifltirmifltir (Albayrak, 2009). 

2008 y›l›nda kurulmufl olan Piri Reis Üniversitesi de Türk Denizcilik sektörünün temsilcisi olan Deniz Tica-
ret Odas›n›n (DTO) kurmufl oldu¤u Türk Deniz E¤itim Vakf› (TÜDEV)’n›n bu konuda bugüne kadar göstermifl
oldu¤u gayretlerin bir ürünü olarak ortaya ç›km›flt›r. En üst seviyedeki uluslar aras› standartlarda lisans ve lisan-
süstü seviyelerde e¤itim vermek üzere bir denizcilik üniversitesi kurulmas›na yönelik bu uzak görüfllülük ayn› za-
manda Türk Denizcilik sektörünün uluslar aras› giriflimci karakterinin de bir yans›mas›d›r (Sa¤ v.d., 2008).
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TUDEV’in Amaç ve Hedefleri
Üniversite-sanayi iflbirli¤inde karfl›lafl›lan ilk problem, sanayinin üretimde, do¤rudan bilime de¤il teknolojiye

gereksinim duymas›d›r. Bu durumda sanayi, yeni bilimsel bilgiye dolayl› olarak; yeni, temel teknolojilerin ortaya
ç›kmas›n›n yeni bilimsel bilgiyi gerektirdi¤i ve mevcut teknolojilerde daha fazla ilerlemenin, bu teknolojilerin te-
melini oluflturan bilimsel bilgiye daha derinlemesine inilmeden sa¤lanmas›n›n mümkün olmad›¤› durumlarda ge-
reksinim duymaktad›r. ‹kinci problem form ve zaman olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bilimsel geliflmelerin birincil
aktörü üniversitedir. Sanayi de üniversitenin bu rolünü oynamas›n› ister. Ama üniversitede yap›lan bilimsel çal›fl-
malar ne form ne de zaman aç›s›ndan sanayi taraf›ndan do¤rudan kullan›lamaz (Kiper, 2010).

Üniversitelerin e¤itim görevleri yan›nda evrensel ve/veya kamu yarar› gözeterek kendilerince uygun gördük-
leri araflt›rma çal›flmalar›na sanayinin art›k destek sa¤lamamas› ve üniversiteleri kendi gereksinim duydu¤u özel
araflt›rma konular›na yöneltme çabalar›, karfl›l›kl› ç›kar esas›na dayal› iflbirli¤i model ve uygulamalar›n›n son çey-
rek yüzy›lda ivmesel bir art›fl göstermesine yol açm›flt›r. 

Ancak bunlar›n hepsinden önemlisi, iyi e¤itimli mezunlar›n yetifltirilmesidir. Bu mezunlar, firmalar için birin-
cil ekonomik kazanç olarak görülmelidir. Yeni mezunlar firmaya en son bilimsel araflt›rma bilgilerini, karmafl›k
problemleri çözme yöntemlerini ve Ar-Ge fikirleri ve uygulamalar›n› getirecektir. Kald› ki özellikle organizasyon,
teknoloji ve bilgi sistemlerindeki karmafl›k yap›lar›n gere¤i olarak ö¤rencilerin çok farkl› niteliklerle yetifltirilme-
leri beklenmektedir (Kiper, 2010).

Piri Reis Üniversitesinin kurucusu ve flemsiye kurumu olan TÜDEV kuruldu¤u tarihten bu yana iyi e¤itimli
mezunlar›n mesle¤e kazand›r›lmas› konusuna öncelik vermifl ve Piri Reis Üniversitesinin kurulufluna kadar geçen
süre zarf›nda denizcilik e¤itimi konusunda ülkemizde önemli katk›larda bulunmufltur. 1993 y›l›nda, Deniz Tica-
ret Odas› taraf›ndan kurulan TÜDEV’in amac›; Türk deniz tafl›mac›l›¤›n›n ileri ülkeler seviyesine eriflmesi ve ül-
kemizin bu konudaki ekonomik gücünün refah ve verimlili¤ini art›racak denizcilik politikalar›n›n oluflturulmas› ve
hedeflerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda Türk denizcili¤ine hizmet edecek nitelikli elemanlar›n yetifltirilmesi ve
meslek sahibi olmalar› için özel e¤itim kurumlar› açmak ve iflletmek, mevcut ve aç›lacak denizcilik e¤itim kurum-
lar›n›n e¤itim ve tesis aç›s›ndan geliflmelerine yard›mc› olmak hedeflenmektedir (Y›ld›r›malp, 2008). 

Vakf›n kuruluflu s›ras›nda; ilkelerin, politikalar›n ve program›n belirlenmesi kapsam›nda birinci öncelik olarak
gemilerde çal›flacak zabitan sorunu ele al›narak orta ve uzun vadede Türk Deniz Ticaret Filosundaki zabitan so-
rununun çözülmesi ve Türkiye’nin dünya deniz ticaret filolar›na zabitan ihraç eder hale getirilmesi dikkate al›n-
m›fl ve bu ba¤lamda aflamal› olarak;

• Ülkemizde denizcilik e¤itimi veren kurum ve kurulufllar›n e¤itim ve tesis aç›s›ndan desteklenmesi
• Gemi adam› yetifltiren kendi deniz e¤itim merkezinin kurulmas› 
• Vakfa ait bir denizcilik ihtisas üniversitesinin kurulmas› ana hedefler olarak belirlenmifltir.

TÜDEV’in Faaliyetleri
Ülkemizde denizcilik e¤itimi verilen kurum ve kurulufllar›n desteklenmesi
TÜDEV bu konuda ilk çal›flmalar›na ‹stanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesini desteklemekle bafl-

lam›flt›r. Bu maksatla üniversite personelinin inceleme ve araflt›rmalar için yurt d›fl›na gönderilmesi, okul konten-
jan›n›n yüzde elli oran›nda art›r›lmas› ve buna ba¤l› olarak fiziki yap›da gerek duyulan de¤ifliklikler için maddi kat-
k› sa¤lanmas›, denizcilik sektöründe görev yapan personele k›sa sureli kurslar düzenlenmesi, ‹TÜ Meslek Yüksek
Okulunun aç›lmas›na iliflkin maliyetlerin karfl›lanmas› say›labilir. Ayn› paralelde ülkemizde ve Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyetinde faaliyet gösteren denizcilik ile ilgili di¤er üniversite ve meslek liselerine muhtelif katk›lar sa¤lan-
m›flt›r. Tüm bu desteklerin yap›ld›klar› zaman dilimi içerisindeki toplam parasal de¤eri 800,000 ABD dolar›d›r
(Y›ld›r›malp, 2008).

TUDEV Deniz E¤itim Merkezinin Kurulmas›

Yukar›da bahsedilen faaliyetlere paralel olarak yürütülen çal›flmalar sonucunda 1995 y›l›nda TÜDEV Deniz
E¤itim Merkezi aç›larak e¤itim faaliyetlerine bafllam›flt›r. TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi ‹ktisadi ‹flletmesi, vak›f
yönetim kurulunun kurulufl karar›na göre, vak›f yönetim kurulunun seçti¤i kendi yönetim kurulu taraf›ndan yö-
netilmektedir. E¤itim Merkezi ‹ktisadi ‹flletmesinin faaliyetleri yönetim kurulunca görevlendirilen genel müdür
taraf›ndan icra edilmektedir.



1995 y›l›nda fiiflli Belediye Baflkanl›¤› ile yap›lan kullan›m protokolü kapsam›nda Osmanbey’deki eski Beledi-
ye binas›nda e¤itim faaliyetlerine bafllanm›flt›r. Bina’n›n TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi iktisadi iflletmesi taraf›n-
dan e¤itim amaçl› kullan›m›na iliflkin protokol gere¤ince, binan›n dört kat› 1994 y›l› sonlar›nda vakfa devredilmifl-
tir. TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi, bu protokol gere¤ince fiiflli Belediyesine her y›l kabul edilen kursiyer adedi-
nin %10’u kadar kursiyeri fiiflli Belediyesi ad›na bedava okutma kontenjan› tan›m›flt›r. Bahse konu binan›n devre-
dilen 2. kat›ndan 5. kat›na kadar olan tüm katlarda gerekli tadilat yapt›r›larak dershaneler ve idari birim odalar›
oluflturulmufl ve tesis e¤itime uygun hale getirilmifltir.

Ancak, aç›lan kurslara müracaat eden gençlerin büyük ço¤unlu¤unun kurs ücreti olarak belirlenen cüzi ücre-
tin ödenmesi konusunda dahi ciddi sorunlarla karfl›lafl›lm›flt›r. Buna çözüm olarak da, her armatörlük flirketinin
kendi büyüklü¤üne ba¤l› olarak belli adette kursiyere mecburi hizmet karfl›l›¤› burs verilmesi fikri benimsenmifl-
tir. Bu flekilde ilk dönem kursiyerlerin %90 civar›nda bir bölümünün armatörler taraf›ndan burslu olarak okutul-
mas› sa¤lanm›flt›r.

Kuruluflundan itibaren, Türk Deniz E¤itim Vakf› hedef ve öncelikleri, TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi ‹kti-
sadi ‹flletmesi taraf›ndan da ayn› flekilde benimsendi¤inden; “uzakyol güverte ve uzakyol makine vardiya zabiti” ye-
tifltirilmesi ilk kurulufl y›llar›nda TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi iktisadi iflletmesinin birinci s›radaki faaliyet ko-
nusu olmufltur. Uluslararas› Denizcilik Örgütü (IMO)’nün STCW sözleflmesi kapsam›nda tüm dünya ülkelerine
önerdi¤i e¤itim programlar› esas al›narak bafllat›lan e¤itimlerin ilk dönemlerinde 2 y›l nazari e¤itim ve uygulama-
l› deniz staj›ndan oluflan programlar uygulanm›flt›r. Daha sonra “gemi adamlar› yönetmeli¤inde yap›lan de¤iflik-
liklere paralel olarak e¤itim program› 1 y›l ‹ngilizce lisan haz›rl›k e¤itimini takip eden 5 yar›y›l’a ç›kar›lm›flt›r.

Bu dönemde denizcilik e¤itiminin en büyük s›k›nt›lar›ndan birini Türkiye’de yeterince mevcudu bulunmayan
mesleki ders kitaplar› ve referans kitap eksikli¤i teflkil etmektedir. Bu sorunu aflmak için e¤itim merkezinde görev
yapan tüm ö¤retmenler ile telif sözleflmeleri imzalanarak, derste anlatt›klar› tüm konulara iliflkin ders notlar›n›n
yaz›l› olarak idareye verilmesi ve bu ders notlar›n›n fotokopi ile ço¤alt›larak kursiyerlere da¤›t›lmas› sa¤lanm›flt›r.
Bu ders notlar› daha sonra, Türkiye çap›nda denizcilik e¤itimine kat›lan di¤er tüm e¤itim kurumlar›na da da¤›t›-
larak benzer denizcilik e¤itim kurumlar›n›n da doküman s›k›nt›lar›n› daha kolay aflmalar› sa¤lanm›flt›r. Bu ders
notlar› daha sonraki y›llarda ö¤retmenler taraf›ndan yay›nlanacak ders kitaplar› olarak piyasaya sürülmüfl ve tama-
men TÜDEV Deniz E¤itim Merkezinin maddi ve manevi deste¤i ile gerçeklefltirilen bir projenin yap› tafllar›n›
oluflturmufltur.

TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi 1999 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Tuzla’da Deniz Ticaret Odas› taraf›ndan yakla-
fl›k 3,500,000 ABD dolar› harcama ile yapt›r›lan bugünkü modern tesislerine tafl›nm›flt›r. Tuzla tesislerinde e¤itim
/ ö¤retime baflland›ktan sonra bu tesislerin gelifltirilmesi ve e¤itimleri IMO standartlar›na uydurma çal›flmalar›na
h›z verilmifl ve k›sa bir sürede, mekanik atölye, makine laboratuar›, seyir ve meteoroloji laboratuar›, yang›n ve de-
nizde canl› kalma laboratuar›, elektrik/elektronik laboratuar›, fizik ve kimya laboratuarlar›n› kurup faal hale geçir-
mifltir. STCW sözleflmesi gere¤i tüm denizcilik e¤itimi kurumlar›nda zorunlu olarak bulundurulmas› gereken si-
mülatörlerin 2001 y›l› içinde bafllat›lan tedarik projesi çal›flmalar›, 2002 y›l› içinde tedarik ve montaj› tamamlana-
rak cihazlar kullan›l›r hale getirilmifltir.

2003 y›l›nda, TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi ile ‹ngiltere’deki BTEC (Business, Technology and Education
Council) aras›nda iflbirli¤i için giriflimler bafllat›lm›fl ve Eylül 2003 tarihinde, TÜDEV Deniz E¤itim Merkezine
BTEC kurumunun yetkilerini tafl›yan ve içeren merkez olma yetkisi al›nm›flt›r. BTEC e¤itimini gören kursiyer-
ler ‹ngiliz HND (Higher National Diploma) diplomas›na hak kazanmakta, ayr›ca Türk gemi adam› yeterlik bel-
gesine ilave olarak, ‹ngiltere’de yap›lacak olan s›navlarda baflar›l› olduklar› takdirde ‹ngiliz MCA (Maritime Co-
astguard Authority) Yeterlilik Belgesini (ehliyetini) de do¤rudan alabilmektedirler. Buna ilave olarak, dileyen kur-
siyerler, 4 y›ll›k e¤itimin sonunda ‹ngiltere’deki bir üniversitede görecekleri ilave bir y›ll›k e¤itim ile ‹ngiltere’ den
Marine Engineering veya Navigation Engineering alan›nda üniversite lisans diplomas› alabilmektedirler. Uygula-
nan programlar›n daha sonra IMarEST (The Institude of Marine Engineering, Science and Technology) taraf›n-
dan akreditasyonu da sa¤lanarak mezunlar›n ‹ngiltere’de çal›flma olanaklar› art›r›lm›flt›r.

TÜDEV Deniz E¤itim Merkezinde okuyan baflar›l› kursiyerlerin daha iyi e¤itilmesi ve ifl hayat›na at›l›mlar›-
n›n desteklenmesi maksad›yla 2005 y›l›ndan itibaren Avrupa Birli¤i e¤itim projeleri içinde yer al›nmaya bafllanm›fl
ve bu kapsamda bugüne kadar dördü proje sahibi olmak üzere 7 proje baflar›yla tamamlanm›flt›r. Halen ikisi pro-
je sahibi olmak üzere 5 yeni projenin yürütülmesine devam edilmektedir. 

TÜDEV Deniz E¤itim Merkezinin yukar›daki faaliyetlerinin yan› s›ra mavi turlarda ve turistik yörelerimizde
ihtiyaç duyulan nitelikli yat kaptan› ihtiyac›n›n karfl›lanmas› maksad›yla 1998 y›l›nda Çeflme Belediyesi ile iflbirli-
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¤i içinde TÜDEV Çeflme Yat Kaptanl›¤› E¤itim Merkezi kurulmufltur. Bu kapsamda çok say›daki gencin deniz-
cilik yan› s›ra turizm sektörüne de kazand›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. 

TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi ‹ktisadi ‹flletmesinin sürdürmekte oldu¤u tüm e¤itimlerindeki ciddiyet ve mo-
dern e¤itim anlay›fl› k›sa sürede di¤er ilgili alanlarda da etkisini göstermifl ve Denizcilik Müsteflarl›¤› ad›na daha
önce, 2004 y›l› Mart ay›na kadar, ‹TÜ Denizcilik Fakültesi taraf›ndan yürütülmekte olan Gemiadamlar› S›navla-
r› Merkezi (GASM) faaliyetleri 2004 y›l› Eylül ay›ndan itibaren Denizcilik Müsteflarl›¤› ad›na TÜDEV’in fiziki
imkanlar› kullan›larak ilgili mevzuatlara uygun olarak sürdürülmeye bafllanm›flt›r. 

Denizcilik Üniversitesinin Kurulmas›

Vakf›n kurulufl aflamas›ndaki nihai hedefi olan üniversite kurulmas› yönündeki çal›flmalara 2004 y›l›ndan itiba-
ren resmen bafllanm›flt›r. 15 Ocak 2004 tarihli vak›f yönetim kurulu toplant›s›nda, Deniz Ticaret Odas›n›n mülkü
olarak TÜDEV Deniz E¤itim Merkezi taraf›ndan kullan›lmakta olan tafl›nmaz›n vak›f arac›l›¤› ile kurulacak olan
üniversiteye devrine karar verilmifltir. Al›nan karar kapsam›nda Türk Denizcilik Üniversitesine tahsis edilen tafl›-
n›r ve tafl›nmaz mallar›n ve haklar›n, 2547 say›l› kanun gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda garantör üni-
versite olarak Bo¤aziçi Üniversitesine devredilecektir. Ayr›ca, Piri Reis Üniversitesinin cari harcamalar›n›n topla-
m›n›n %20’sinin her y›l Türk Deniz E¤itim Vakf› taraf›ndan karfl›lanmas› ve bu mebla¤›n karfl›lanmas›nda Deniz
Ticaret Odas›n›n her y›l bütçesinin %20’sinin Türk Deniz E¤itim Vakf›na tahsis edilmesine karar verilmifltir.

Bu karar›n hemen akabinde, YÖK’e (Yüksekö¤retim Kurumu) üniversite kuruluflu ile ilgili, takdim edilecek dos-
yan›n haz›rl›klar›na bafllanm›fl ve 9 fiubat 2004’te üniversite kurulufl ve aç›l›fl baflvuru dosyalar› birlikte YÖK Baflkan-
l›¤›na sunulmufltur. Muhtelif aflamalardan oluflan süreç sonucu, 21 Eylül 2007’de yap›lan YÖK Genel Kurulu top-
lant›s›nda Piri Reis Üniversitesinin kurulmas› YÖK taraf›ndan kabul edilmifltir. 2008 y›l›nda kuruluflunu tamamlayan
Piri Reis Üniversitesi 2009-2010 akademik y›l›ndan itibaren ilk ö¤rencileri ile e¤itim hayat›na bafllam›flt›r.

Haziran 2010 ay›nda faaliyete geçen Piri Reis Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi (PÜSEM) ise k›sa sürede
ilgi oda¤› haline gelmifl ve kuruluflunu takip eden sekiz ayl›k süre zarf›nda denizcilik sektöründen yaklafl›k 900 ge-
mi adam›na muhtelif kurs ve e¤itimler vermifltir. Sadece bu rakamlar›n dahi sektörün bu konudaki acil ihtiyac›n›n
karfl›lanmas› aç›s›ndan Piri Reis Üniversitesinin rolü ve önemini aç›kça ortaya koydu¤u de¤erlendirilmektedir.

Piri Reis Üniversitesinin vizyonu Dünya Kalitesi ve Standartlar›nda E¤itim ve Ö¤retim vermek ve küresel re-
kabet ortam›nda mesleki ve akademik e¤itim aras›nda sinerji yaratmakt›r. Piri Reis Üniversitesi bu anlay›fl› do¤-
rultusunda; uluslararas› standartlarda e¤itim ve ö¤retim kalitesi/akreditasyonu ile ülkemizin ve dünyan›n ifl ve eko-
nomik yaflam›ndaki sorunlar›n›n çözümüne bilimsel katk› sa¤layan, iç ve d›fl rekabete aç›k, ça¤dafl ifl yaflam›na ha-
z›r mezunlar yetifltiren, bilim üreten ve yayan bir dünya üniversitesi olmay› hedeflemektedir. Kurulufl aflamas›n-
dan itibaren sektörün muhtelif kesimlerine dan›flmanl›k ve proje deste¤i sa¤lamaya bafllayan Piri Reis Üniversite-
si, yak›n zamanda uygulamaya girecek yüksek lisans ve doktora programlar› ile sektörün ihtiyaç duyaca¤› araflt›r-
ma ve gelifltirme konular›na öncelik vererek tüm alanlardaki faaliyetlerini yayg›nlaflt›racakt›r.

Sonuçlar
Dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin %90’dan fazla bölümü deniz yoluyla tafl›nmakta olup, deniz yoluy-

la gerçeklefltirilen uluslararas› ticaret hacmi, her geçen gün artmaktad›r. Bu nedenle deniz ulaflt›rmas›, ekonomik
kaynaklar›n ulafl›m›n›n sa¤lanmas›nda en etkin yöntem olman›n yan› s›ra dünya çap›ndaki ekonomik gelifliminde
en önemli unsurudur. Küresel ekonomi entegre tedarik zincir üzerine kurulu olup kullan›c›lar›n ihtiyaç duydu¤u
mallar sadece ihtiyaç an›nda ve yeteri kadar sa¤lanmaktad›r. Bu nedenle bu zincirin kesintiye u¤ramadan sürdü-
rülmesi büyük önem tafl›maktad›r. Ülkemiz için hayati önem tafl›yan bu konuda yaflanmakta olan yo¤un rekabet,
yenilikleri izleyen de¤il, onlar›n öncüsü olmam›z› zorunlu k›lmaktad›r. Bu husus sektörle beraber çal›flacak yeni-
likçi bir akademik yap›y› zorunlu k›lmaktad›r. 

Di¤er taraftan son y›llarda uluslararas› iliflkilerin büyük bir h›zla geliflti¤i küreselleflmenin rekabetçi ortam›n-
da insan unsurunun önemi de giderek artmaktad›r. Dünyan›n her taraf›nda de¤iflik koflullar alt›nda çal›flabilecek
yeteneklerde insanlar yetifltirilmesi yan› s›ra araflt›rma-gelifltirme faaliyetleri aç›s›ndan da uluslararas› anlay›fla ve
niteliklere sahip bireylerin yetifltirilmesi önem tafl›maktad›r. ‹çinde bulundu¤umuz ça¤da ülkeler aras› yar›flta bi-
reysel baflar›lar›n toplam› çok etkili olacakt›r. Bu baflar›lar için gerekli ortam farkl› kesimlerin beraber çal›flma is-
tek ve yetkinli¤ine s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bilgiye dayal› yenilikçilik ve yarat›c›l›k kapasitesinin geliflimi ilgili sektörün
do¤rudan katk›s›n› zorunlu k›lmaktad›r.

M. T. Albayrak, S. Özkaynak
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Bunlar›n bilincinde olan denizcilik sektörümüz DTO (Deniz Ticaret Odas›) vas›tas› ile bir sosyal sorumluluk
projesi olarak TÜDEV (Türk Deniz E¤itim Vakf›)’n› kurarak baflta denizcili¤in en önemli unsuru olan e¤itimli
insan gücünün yetifltirilmesi olmak üzere denizcilik endüstrisinin tüm sorunlar›n›n çözümüne yönelik örnek bir
model ortaya koymufltur. Bu kapsamda ülkemizde denizcilik e¤itimi veren kurumlara destek sa¤lam›fl, kendi e¤i-
tim merkezini kurarak sektöre do¤rudan eleman yetifltirmifl, araflt›rma-gelifltirme projeleri ile sadece ülkemizin de-
¤il dünya denizcili¤inin sorunlar›na yönelik çözümler üretmifl ve üretilen teknolojilerin ticari anlamda ve sosyal
sorumluluk kapsam›nda yayg›nlaflt›r›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Vak›f kurulufl senedi kapsam›ndaki hedefleri kapsam›nda son olarak kendi üniversitesi olan Piri Reis Denizci-
lik Üniversitesini kuran TÜDEV, lisans ve lisansüstü e¤itim programlar› yan› s›ra, sürekli e¤itim merkezi vas›ta-
s›yla topluma ve sektöre karfl› sosyal sorumluluklar›n› da yerine getirmektedir. Vizyonu kapsam›nda yer alan tek-
nokent/denizcilik kümesi ve mükemmeliyet merkezi projeleri ile denizcilikle ilgili resmi/özel tüm kurum ve kuru-
lufllara devam eden destekleri kapsam›nda üniversite-sanayi iflbirli¤i aç›s›ndan özgün bir model teflkil eden TÜ-
DEV’in di¤er sektörlere de örnek teflkil edebilece¤i de¤erlendirilmektedir.
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Özet

Kalk›nma ve modernleflme sürecinin en önemli girdilerinden say›lan teknoloji, üretimi geliflmekte olan ülke-
ler için zor ve masrafl›d›r. Günümüz küresel kapitalizmin rekabetçi ortam›nda var olabilmek için daha çok katma
de¤eri yüksek ve teknoloji yo¤un ürünler üretmek, markalar yaratmak, inovasyonla küresel pazarlara eklemlenmek
zorunluluk halini alm›flt›r. Teknolojinin kalk›nma sürecine dahil edilmesinin yollar›ndan biri olan üniversite sana-
yi iflbirli¤i günümüzün en gözde yöntemi olmufltur. Geç de olsa bu sürece dahil olan Türkiye, çok önceden bu sü-
reci tamamlam›fl olan Güney Kore ile karfl›laflt›r›lacakt›r. Güney Kore deneyiminin Türkiye için önemli ç›kar›m-
lar› bu çal›flmada ele al›nacak ve bafll›ca kalk›nma ve teknoloji politikalar› tart›flmalar› çerçevesinde irdelenecektir.
Güney Kore ve Türkiye’nin kalk›nma süreçleri teknoloji politikalar› ve katma de¤eri yüksek üretim ve ihracat
odakl› baz› veriler etraf›nda incelendikten sonra, bu iki modelin küresel pazarlara eklemlemede ne gibi farkl›l›klar
gösterdi¤i irdelenecektir. Güney Kore deneyiminin avantajlar› ve devletin oynad›¤› düzenleyici rol ve üniversite
sanayi iflbirli¤i modellerinin katk›lar› Türkiye örne¤i ile karfl›laflt›r›larak ele al›nacakt›r. Çal›flma ulusal kalk›nma-
da ve ihracata dayal› iktisadi büyümelerde, inovasyon ve teknolojik yeniliklerin önemini irdelemekle beraber, kal-
k›nma politikalar›nda, teknokentler üzerinden gerçeklefltirilen üniversite sanayi iflbirliklerinin ihracata dayal› bü-
yümede ve geliflmekte olan ekonomilerdeki rolünü incelemektedir. Küresel pazarlara eklemlenmede ve ihracatta
katma de¤eri ve teknolojik katk›s› yüksek ürünlerin rekabete aç›k oldu¤u küresel kapitalizmde Güney Kore ve
Türkiye örnekleri karfl›lat›r›lacakt›r. Bu karfl›laflt›rma üzerinden kalk›nmada üniversite sanayi iflbirli¤ine ve tekno-
kent modellerine dayal› teknoloji ve inovasyon politikalar›n›n kalk›nmadaki rolleri tart›fl›lacakt›r..

Anahtar kelimeler: Modernleflme, kalk›nma, teknoloji, inovasyon, üniversite sanayi iflbirli¤i.

Girifl
Kalk›nma çok yönlü bir olgu oldu¤undan iktisattan sosyolojiye pek çok disiplin ve bilim adl› taraf›ndan ince-

lenmifltir. Yaln›zca geliflmekte olan ülkelerin meselesi gibi görülen kalk›nma, art›k kalk›nm›fl ülkelerin de üzerin-
de hala durduklar› bir olgudur. Geri kalm›fl ülkelerin durumlar›, küresel dünyada geliflmifl ülkeleri de etkilemek-
te; küresel suç, göç ve yoksulluk gibi olgular geliflmifl ülkeleri de içine alacak bir etli alan›na sahip olmaktad›r. Ge-
liflmifl ülkelerin bile h›zl› kalk›nman›n beraberinde getirdi¤i baz› olumsuzluklarla mücadele etmesi, nüfusun yafl-
lanmas›, bireycili¤in ve yaln›zl›¤›n artmas›, insan ile do¤an›n aras›na teknolojinin girmesi gibi durumlar kalk›nma
bafll›¤› alt›nda tart›fl›lmaya devam etmektedir. 

Kalk›nmaya sosyolojik bak›fl aç›s› ‹kinci Dünya Savafl› sonras› ABD’de etkili olan üniversiteler çevresinde ge-
liflen Modernleflme Okulu ile bafllam›flt›r diyebiliriz. Modernleflmeci Okul’a göre kalk›nma, Bat›l› ülkelerin izle-
dikleri modernleflme süreçleri ile ayn› anlam› tafl›maktayd›. Bat›’n›n maddi unsurlar›n›n yan› s›ra Bat› kaynakl› po-
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zitivist anlay›fl›n da hakim olmas› gerekmekteydi. Modernleflme okulunun çizgisel geliflme süreci Bat›’y› “geriden”
takip eden ülkelerin de ileride yaflayacaklar› bir süreçti. Bu noktada çal›flmam›z› ilgilendiren, Modernleflmeci
Okul’un çizgisel anlay›fltaki süreçlerin birbirlerinin teknolojik geliflmeler ve yenilikler ile takip etmesidir. Tar›m
toplumundan sanayi toplumuna ve günümüz bilgi toplumuna geçiflte en önemli etmenlerden birisi de teknolojik
geliflimdir. Teknolojik yenili¤in bir önceki toplumdan sonrakine geçiflte düzen kurucu, üretim iliflkilerini ve çefli-
dini yeniden düzenleyici etkisi önemli bir rol oynam›flt›r. Buharl› makinelerden, demiryollar›na, tekstil makinele-
rinden elektri¤e kadar yaflam›m›za giren teknolojik ilerlemeyle tar›m toplumundan kopuflun adresi, Sanayi Devri-
mi sayesinde ‹ngiltere olmufltu. ‹ngiltere’yi takip eden di¤er Bat› ülkeleri kitlesel üretim ile ‹kinci Dünya Savafl›
sonras› Ça¤dafl Dünya’da da etkinliklerini sürdürdüler (Cirhinlio¤lu, 1999, p.19-27). 

Geliflememifl ülkeler ise teknoloji çeflitli yollardan elde etme yoluna gittiler. Kalk›nma iktisad› alan›ndaki dü-
flünürler teknolojik ilerlemeyi üçe ay›rmaktad›r. Nötr teknolojik ilerleme, sermaye ve iflgücü girdilerinde hiçbir
de¤iflim olmadan teknolojinin de eklenmesiyle üretim ve verimlilikteki art›fl› ifade etmektedir. Buna karfl›n iflgü-
cünden tasarruf eden teknoloji, iflgücünün girdi olarak pay›n› azaltmakta ve iflgüncün ikame ederek üretimi ya da
verimlili¤i art›rmaktad›r. El eme¤iyle yap›lan üretimin makinelerle yap›lmas› buna örnek gösterilebilir. Sermaye-
den tasarruf eden teknoloji ise sermaye girdisinin a¤›rl›¤›n› azalt›r ve ikame eder. Örne¤in tar›mda makineleflme,
tar›msal ürünleri hammadde olarak kullanan sanayiler iççin girdi olan tar›msal üretimi art›rm›fl ve sermayeye
olumlu katk›da bulunmufltur. Fakat günümüz ülkelerinde teknolojik ilerleme daha çok geliflmifl ülkelerdedir ve bu
ülkeler de teknolojik araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerini, yafllanan nüfuslar› sebebiyle iflgücünden tasarruf eden
teknoloji yönünde yapmaktad›rlar (Berber, 2006, p. 30-31).

Geliflmekte olan ülkeler tercihlerini genellikle emek yo¤un teknolojilerden yana kullan›rlar ve iflgücünden ta-
sarruf eden teknolojilerden kaç›nmaktad›rlar. H›zla artan nüfuslar›, genç nüfusun a¤›rl›kta olmas› ve özellikle de
yüksek oranlarda iflsizlik oranlar›na sahip olmalar› nedeniyle iflgücünü ikame edecek teknolojiden kaç›nmaktad›r-
lar. ‹flsizli¤i art›r›c› etkisinden korktuklar› için tercihlerini emek yo¤un tekniklerden yana kullanmaktad›rlar (Han
ve Kaya, 2006, p. 66).

Fakat uzun vadede ekonomide katma de¤erin art›rmak, küresel rekabette avantajl› hale gelmek ve geliflmifl ül-
keler seviyesine eriflebilmek için sermaye yo¤un ve yat›r›m odakl› teknolojilerin tercih edilmesi gerekmektedir.
Daha masrafl› olan bu teknoloji sayesinde geliflmifllik fark›n› azaltabilmektedirler. Ekonomik büyümede teknolo-
jinin pay› üzerine model gelifltiren Solow’un bak›fl aç›s›na göre de ülkeler aras›ndaki geliflmifllik farklar›n›n bafll›ca
sebepleri, geliflmifl ülkelerdeki düflük nüfus art›fl›, yüksek teknolojik ilerleme, yüksek katma de¤eri, yat›r›m ve ta-
sarruf oranlar›n›n yüksekli¤i; buna karfl›n geride kalan ülkelerde yüksek nüfus art›fl›na karfl›n, yat›r›m ve tasarruf-
lar›n düflük olmas›d›r. Teknolojik ilerlemeyi h›zland›ran ülkeler zamanla Bat›l› ülkeleri yakalayabilmifllerdir. Bun-
lara da en çok verilen örnekler ise Güney Kore, Japonya, Tayvan gibi Uzak Asya ülkeleridir. Teknolojiye yap›lan
yat›r›mlar›n artmas› büyüme h›zlar›n› da uzun vadeli ortalama büyüme h›zlar›n›n üstüne ç›karmaktad›r (Berber,
2006, p. 164). 

Geliflmekte olan ülkelerin teknolojiye ulaflmada izledikleri üç önemli yol bulunmaktad›r: yat›r›m mallar› itha-
lat› yoluyla ülkeye teknolojinin girmesi, patent anlaflmalar› yoluyla yabanc› firmalar›n teknolojilerinin sat›n al›n-
mas› ve son olarak yabanc› sermaye girifliyle teknolojinin ülkeye girmesi (Han ve Kaya, 2006, p. 69). Fakat bu üç
yolda da al›nan teknoloji yabanc› menflelidir. Ülkenin büyük harcamalar yapmas›na sebep olmakta ve d›fla ba¤›m-
l›l›¤› art›rmaktad›r. Üstelik bu yöntemlerde teknolojinin ülkeye girifli teknoloji üreten firmalar›n ve geliflmifl ülke-
lerin tekelinde olmaktad›r. Kalk›nma da Ba¤›ml›l›k Okulu’nun da savundu¤u ana argümanlardan birisi de geliflmifl
ülkelerin eskiyen teknolojilerini geliflmekte olan ülkelere aktarmas› ve yeni teknolojileri kendilerinin kullanmas›-
d›r. Daha az teknoloji gerektiren ve daha fazla emek yo¤un olan kitlesel üretim yapan imalat sanayilerini (tekstil,
otomotiv ve g›da gibi) geliflmekte olan ülkelere aktarmaktalar, buna karfl›n kendileri en son teknoloji gerektiren
sanayileri (robot, elektronik, mekatronik ve nano teknoloji gibi) kendileri infla etmektedirler (Cirhinlio¤lu, 1999,
p.150-161). Yaln›zca hammadde ve Pazar kayna¤› de¤il, geliflmekte olan ülkeler, ayn› zamanda geliflmifl ülkelerin
eskiyen teknoloji çöplükleri haline gelmektedir 

Teknolojide D›fla Ba¤›ml›l›¤›n Alternatifi: Üniversite-Sanayi 
‹flbirli¤i ve ‹novasyon 
Teknolojinin d›flar›dan ithalat, patent ya da sermaye girifli yoluyla al›nmas› ba¤›ml›l›¤› ve k›r›lganl›¤› art›rmak-

taysa, ülkeler için teknolojinin kendi öz sermayeleriyle üretilmesi geriye kalan tek yol olmaktad›r. Fakat teknolo-
jinin üretilmesi masrafl› ve komplike bir süreçtir. Yaln›zca mali kaynak de¤il, yüksek düzeyde yetiflmifl ve e¤itim-
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li insan gücüne de ihtiyaç vard›r. Türkçe karfl›l›¤› k›smen de olsa yenilikçilik olarak kullan›lsa da tam karfl›l›¤› üze-
rinde tart›flmalar›n devam etmesi sebebiyle kelimeyi orijinal haliyle kulland›¤›m›z inovasyon, devletin, kamu ku-
rumlar›n›n, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve sanayinin dahil oldu¤u çok paydafll› yo¤un bir süreçtir.
Fikri haklar›n ve rekabetin düzenlenmesini gerektiren hukuki süreçlerden, yüksekö¤retimi düzenleyen e¤itim ve
bilim politikalar› süreçlerinin ve teknolojik yenilikçi¤in sosyal yaflama ve kültüre sirayet etmesini sa¤layan kültü-
rel süreçleri de içine alan çok yönlü bir yap›s› vard›r (Elçi, 2006, p.1-22).

Teknoloji üretiminin ve inovasyonun merkezi olarak üniversiteler ve onlara ba¤l› araflt›rma kurulufllar› yer al-
maktad›r. Fakat elde edilen teknolojik bilginin üretime uygulanmas› ise sanayicilerin elindedir. Sürecin en önem-
li taraflar› olan üniversite ile sanayiciyi bir araya getirmekte ise a¤›rl›kl› rol devlete düflmektedir. Gerekli politika-
lar ile süreci gerçeklefltirmede arac› rol oynayan devletlerin uygulad›klar› yöntemler aras›nda en bilineni ise tek-
nokentlerin inflas›d›r. Farkl› isimler almas›na karfl›l›k teknokentlerin ortak baz› özellikleri vard›r. Teknokentler bir
üniversite ya da yüksekö¤retim kurumuyla organik ba¤› vard›r. Teknokentlerin idaresinde bilim dünyas›ndan yö-
neticiler bulunmaktad›r. ‹kincisi ise teknokentler arac›l›¤› ile sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli eleman aktar›lm›fl
olur. Son olarak da teknolojik yo¤un üretim için teknokentler üreticilere gerekli teknik altyap›y› ve atmosferi sa¤-
lar (Luger, 2001, p.97).

Bu ortak tan›mlamadan ve özelliklerden ç›kan sonuca göre, teknokentlerin etki alan›n› üçe ay›rabiliriz. Tekno-
kentler sayesinde üniversiteler sanayi ve üretim odakl› bilgi ve teknoloji üretim yapabilmekte ve ürettikleri bilgi-
nin hemen uygulamaya geçmesini sa¤lamaktad›rlar. Ayr›ca bilimsel çal›flmalar için gerekli olan mali kayna¤›n sa-
nayiden aktar›lmas› da sa¤lanm›fl olmaktad›r. Buna karfl›n sanayi için de yetiflmifl eleman, teknik altyap›, teknoloji
transferi ve AR-GE faaliyetlerinin de maliyeti azalm›fl olmaktad›r (Westhead ve Batstone, 1998, p.3-5).Yeni tek-
nolojilerin kullan›ld›¤› sanayi ve hizmet sektörlerinin bulundu¤u bölgede geliflmesini sa¤layan teknokentler yer al-
d›klar› co¤rafyay› da çekim ve cazibe alan› haline getirmektedirler. Bölgesel kalk›nmaya da önemli katk› sa¤lam›fl
olurlar (Stoneman ve Diederen, 1994, p.918-927; Ettlinger ve Patton, 1996, p.289).

Çok paydafll› olan bu süreçte aktörlerin bir araya gelmesinde kilit rol oynayacak bir erke ihtiyaç bulunmakta-
d›r. Üniversitelerden, araflt›rma kurulufllar›na, flirketlerden kamu iktisadi teflebbüslerine kadar inovasyon ve AR-
GE’yi üretip kullanabilecek pek çok kuruluflu bir araya getirmek için teknokentler ortak bir zemin yaratsa da, bu
aktörleri motive edecek ve gerekti¤inde sübvanse edecek üst erk yine devlet olmaktad›r. Küresel kapitalizmde dev-
letin rolünün yeniden keflfedildi¤i sürece girmekteyiz. Kapitalizmin, kendi haline b›rak›ld›¤›nda mükemmel bir
mekanizma oldu¤u düflüncesine dayanan klasik liberal anlay›fl›n pek çok küresel ekonomik krizle geçerli olmad›¤›
anlafl›l›nca, küresel kapitalizm tekrar devlet müdahalesine gerekti¤inde ihtiyaç duyar hale gelmifltir. ‹novasyon da
uzun vadeli devlet eliyle düzenlenmifl planlara ve politikalara ihtiyaç duymaktad›r. Yasal düzenlemelerden kurum-
lararas› koordinasyonlara, gerekli altyap› ve yat›r›mlar›n teflvikine kadar pek çok aflamada devlet öncü rol oyna-
maktad›r (Demir, 2007, p.70-71). 

Teknoloji ve AR-GE Odakl› Büyümede Güney Kore ve Türkiye Karfl›laflt›rmas›
Dünya Bankas› verilerine göre, 2007 y›l›nda Türkiye 1.7 milyar dolardan biraz fazla kayna¤› AR-GE’ye ay›r›r-

ken, ayn› y›l Güney Kore’nin AR-GE bütçesi 110 milyar dolar› aflm›flt›r. Ayn› y›l verilerine göre Güney Kore’de
1 milyon kifliye 4,627 AR-GE çal›flan› düflerken, Türkiye’de bu say› 680’e gerilemektedir. AR-GE harcamalar› ise
Güney Kore’de 2007 y›l›nda Gayrisafi yurt içi has›lan›n %3.47 si kadarken, Türkiye ayn› y›l %0.71 kadar harca-
ma yapm›flt›r. 2007 y›l›n›n verilerine göre bilim ve teknoloji alan›nda bilimsel dergilerde yay›nlanm›fl makale sa-
y›s› Güney Kore’de 18,467 iken, Türkiye’de 8,638 olmufltur (www.worldbank.org eriflim tarihi, 25.03.2011). Ül-
keler genelinde geliflmifllik düzeyi ile AR-GE, bilim ve teknoloji göstergeleri aras›nda belirgin bir iliflki bulunmak-
tad›r. Geliflmifl ülkelerin AR-GE faaliyetlerine ve bilim ve teknolojiye iliflkin göstergeleri daha iyi ç›karken, bu gös-
tergeler geliflmekte olan ülkelerde düflmektedir. Bu durum Türkiye ve Güney Kore karfl›laflt›rmas›nda da geçerli-
dir. 

Güney Kore kalk›nma sürecine Türkiye’den çok sonra bafllam›fl olmas›na ra¤men, bugün Türkiye’nin çok üs-
tünde bir kalk›nm›fll›k düzeyine sahiptir. Kore Savafl› ile y›k›ma u¤rayan ülke, kalk›nma sürecine 1970’li y›llarda,
uzun süre cumhurbaflkanl›¤› yapan General Park Chung Hee liderli¤inde bafllam›flt›r. ‹hracat odakl›, ucuz iflgücü-
ne dayanan, ücretlerin devlet bask›s› ile düflük tutuldu¤u, ihracat yapan flirketlere vergi indirimi ve di¤er çeflitli ko-
layl›klar›n sa¤land›¤› devlet güdümlü bir kalk›nma program› uygulam›flt›r. Tar›m ve basit sanayi dallar›ndan, g›da
iflleme ve tekstil gibi temel imalat endüstrilerinden demir çelik ve petro-kimya gibi a¤›r sanayi dallar›na devlet gü-
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dümüyle geçen Güney Kore, teknoloji transferini devlet eliyle Japonya’dan yapmaktayd›. 1980’lerde bir süt basa-
mak olan robot endüstrisine geçen Japonya gemi imalat› ve metalürji gibi çevreye zarar veren a¤›r sanayisini ve es-
kiyen teknolojisini “yat›r›m” ad› alt›nda ucuz iflgücü kayna¤› Güney Kore’ye kayd›rm›flt›. 1990’larla birlikte Asya
finans krizinde a¤›r yaralar alan Güney Kore, küresel ekonomide kal›c› olman›n yolunu kendi teknolojisini ve mar-
kalar›n› üretmekten geçti¤ini anlad›. 2000’lere kadar teknoloji transferi ve do¤rudan yat›r›m yoluyla baflta Japon
kaynakl› olmak üzere yabanc› teknolojiyi ülkesine getiren Güney Kore, art›k kendi markalar› ve kendi teknoloji-
siyle rekabet halindedir. 1962-1993 y›llar› aras›nda do¤rudan teknoloji yat›r›mlar›n›n %56’s›n› Japonya gerçeklefl-
tirmifltir. Ayn› y›llar aras›nda teknoloji lisans› ithal etmede de Japonya, %50 ile Güney Kore’nin en büyük partne-
ri olmufltur. Japonya’ya olan bu ba¤›ml›l›k 2000’lere gelindi¤inde azalm›flt›r (Karabiber, 1997, p. 40).

Güney Kore’nin kendi teknolojisini üretme konusunda uygulad›¤› bafll›ca stratejiler, Teknoloji ve Bilim Ba-
kanl›¤›’n›n kurulmas›, KOB‹’lerin teknoloji yat›r›mlar›na ve AR-GE faaliyetlerine faizsiz kredi ve teflvikler veril-
mesi, baflta Daeduck Teknokenti olmak üzere devlet eliyle teknokentler ve silikon vadilerinin kurulmas›, yükse-
kö¤retimde teknolojik üretim odaklar› çal›flmalara teflvik ve primler verilmesi, AR-GE konusunda baflar›l› kuru-
lufllar›n her y›l aç›klan›p ödüllendirilmesi fleklinde s›ralanabilmektedir (Hahm and Plein, 1997, p.64-67). Tekno-
lojiyi üretmede ve AR-GE’ye yüklü miktarlarda bütçe ay›rmakta zorlanan KOB‹’ler ve küçük üniversiteler devlet
eliyle bir araya getirtilmifl ve devlet taraf›ndan baz› aflamalarda bizzat finanse edilmifllerdir. Devlet eliyle yap›lan
bu baflar› zamanla büyüyen ve global güç haline gelen Kore firmalar›na da bir k›s›m KOB‹ ve üniversiteleri de des-
tekleme flart› getirtilmifltir. Büyük firmalar böylelikle d›flar›dan teknolojiyi almak yerine yerli KOB‹ ve üniversite-
leri ortak etmifltir. 

Sonuç olarak; Türkiye’nin kalk›nma sürecinde h›z alabilmesi, devletin teknoloji ve inovasyon alanlar›nda daha
etkin olmas›, aktörlerin devlet eliyle bir araya gelebilmesi, iflgücünün e¤itiminden AR-GE bütçelerinin art›r›lma-
s›na ve teknolojik üretim odakl› bilimsel çal›flmalar›n art›r›lmas›na kadar etkin politikalar›n yürürlü¤e girmesi ge-
rekli yasal düzenlemelerin yap›lmas› sayesinde olacakt›r.
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Özet

Bilgi birikimini üretime dönüfltürmenin en önemli araçlar›ndan biri üniversite-sanayi iflbirli¤idir. Yap›lan arafl-
t›rmalar sonucunda, ülkemizde üniversite-sanayi iflbirli¤inin yeterince tesis edilemedi¤i ve iflletilemedi¤i görülmüfl-
tür. Üniversite-sanayi iflbirli¤indeki sorunlar› çözebilecek bir model, 2008 y›l›nda Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü
ile Ford Otosan aras›nda Sakarya Üniversitesi’nde Yaz›l›m Ofisi’nde uygulanmaya bafllanm›flt›r. Üniversite-Sanayi
‹flbirli¤i 3 Kazan modelinin esas› iflbirli¤ini oluflturan 3 taraf›n da (üniversite-ö¤renciler ve sanayi) kazanç elde et-
mesidir. Sanayi taraf›n› temsil eden Ford Otosan “Düflük maliyetle ve yüksek verimlilikle flirket uygulama yaz›l›m-
lar› gelifltirme ve flirket standartlar›na göre e¤itilmifl, proje deneyimi kazanm›fl ö¤rencilerden mezuniyet sonras› ele-
man seçerek ifle alma imkan›”, elde etmekte, üniversite taraf›n› oluflturan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühen-
disli¤i Bölümü “Ö¤rencilerine henüz ö¤retim s›ras›nda ve üniversite ortam›n›n içinde gerçek sanayi projelerinde ça-
l›flma imkan› sa¤lam›fl olmak ve mezunlar›n›n çabuk ve nitelikli ifller bulma olas›l›¤›n› yükseltmek” avantaj›na sahip
olmakta ve ö¤renciler de “Henüz ö¤renciyken ciddi sanayi projelerinde çal›flarak deneyim kazanma, eksik bilgileri-
ni tamamlama, mesleklerinde erken ilerleme imkan› ve üniversite ortam›nda sigortal› ve maafll› bir iflte çal›flarak ka-
zanç sa¤lama imkan›” kazanmaktad›rlar. Sakarya Üniversitesi-Ford Otosan aras›nda 3 y›ld›r uygulanan model ve et-
kileri aç›s›ndan bir yenilik niteli¤inde olup, üçlü bir "kazan-kazan-kazan" ortam› yaratmaktad›r.

Anahtar kelimeler: Üniversite sanayi iflbirli¤i, 3 kazan modeli.

Girifl
Üniversiteler yasa ile kurulan, ça¤dafl-ileri e¤itim esaslar›na dayanan bir düzen içinde insan yetifltiren kamu tü-

zel kiflili¤ine ve bilimsel özerkli¤e sahip yüksek e¤itim-ö¤retim kurumlar›d›r. Üniversitelerin görevleri, ulusun ve
ülkenin ihtiyaçlar›na uygun insan gücü yetifltirmek, e¤itim, ö¤retim, bilimsel araflt›rma ve yay›n yapmak, ve dan›fl-
manl›k hizmeti vermek fleklinde s›ralanabilir. Sanayi ise, ülkedeki mevcut bilimsel ve teknolojik potansiyeli hare-
kete geçirerek önceden yap›lm›fl araflt›rma sonuçlar›n› üretime dönüfltüren ve rekabet ortam›nda çal›flan kâr amaç-
l› kesimdir. Ülkelerin kalk›nm›fll›k düzeyini o ülkedeki sanayinin geliflmifllik düzeyi belirlemektedir.

Bilindi¤i gibi üniversiteler bilgi, teori ve teknolojinin üretildi¤i ve ö¤retildi¤i, ticari amac› bulunmayan ve ka-
musal hizmet üre¬ten resmi kurumlard›r. Buralarda üretilen teorik bilgi ve teknolojinin uygulamada denenmesi
ve test edilmesi gerekir. Sanayi kesi¬min sahip oldu¤u atölye, imalathane ve fabrikalar bilgi, teori ve teknolojinin
uygulama ve test alan› deyim yerinde ise “laboratuvar›” say›l›r. Üniversitenin teknoloji ve mühendislik fakültele-
rinde üretilen bilgi ve temel uygulamal› projeleri gelifltirmek ve hayata geçirmek için özel sektöre ve onun sahip
oldu¤u sanayi kurulufllar›na ihtiyaç vard›r. Çünkü üniversitelerde görev yapan ö¤retim üyelerinin büyük k›sm› teo-
risyendir ve uygulamaya dönük deneyimleri yoktur. 
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Üniversite ile sanayii birbirini tamamlayan iki ayr› çal›flma alan› olmaktad›r. Birinin di¤erine ihtiyac› vard›r.
Üniversite sanayi buluflmas› bu aç›¬dan zorunludur. Bu flekilde, akademik kesimin sanayi denemesini yaflamas› ve
sanayi kesiminin de yeni bilgi ve teknolojileri tan›mas› mümkün olacakt›r (Tuncer, 2009).

Üniversite sanayi iflbirli¤i, üniversitelerdeki mevcut bilgi birikimi ve yetiflmifl insan gücü ile sanayinin mevcut
tecrübesi ve finanssal gücünün bir sistem fleklinde birlefltirilmesi sonucu ortaya ç›kan bilimsel, teknolojik ve eko-
nomik faaliyetlerin bütünüdür (Tan›fl, 2007)

Üniversiteler yap›lar› itibari ile e¤itim görevi yapan, bilim üretme a¤›rl›kl›, yay›n ç›karma ve dünya bilimine
katk›da bulunma amaçl› temel bilgi üreten kurulufllard›r. Sanayi, bilimin ç›kt›lar› olan teknoloji ile ilgilenmekte-
dir. Sanayici, zamanla yar›flmak ve problemlerini çok k›sa sürede çözmek zorundad›r. Ürünü müflteri talepleri do¤-
rultusunda kalite, standart ve sürekli ulusal ve uluslararas› pazarlarda müflterinin taleplerini karfl›layacak flekilde
bulundurmak ve rakip firmalarla rekabet etmek zorundad›r. Üretimin gere¤i olarak bu ifllem kesintiye u¤ramadan
sürekli olmas› gereken bir faaliyettir. (Yücel, 1997)

Bugün ülkemizde üniversitelerin sanayiden, sanayinin de üniversitelerden ileride oldu¤u birçok alan olmas›na
ragmen, yap›lan araflt›rmalar, ülkemizde üniversite-sanayi iflbirli¤inin yeterince tesis edilemedi¤i ve iflletilemedi¤i
görülmüfltür.

Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Modelleri 
Üniversite-sanayi etkileflimi çok çeflitli flekillerde gerçekleflmekte olup, bafll›calar› flunlard›r (Kelefl & Karaçor,

2007):
1. Araflt›rma Deste¤i: Sanayi kurulufllar› üniversitelere küçük çapl› mali yard›mlar veya ekipmanlarla destek ol-

maktad›r. 
2. Ortak Araflt›rmalar: Bu tür sanayi iflbirli¤i çal›flmalar›nda belli bir amaç, çözülmesi gereken bir sorun ya da

elde edilmesi düflünülen bir sonuç vard›r. Genellikle üniversitenin ilgili alanlarda uzmanlaflm›fl ö¤retim
üyesiyle firmalar ortak çal›flma yürütebilir.

3. Bilgi Transferi: Firma ve üniversite aras›nda, ortak e¤ilimlerle ya da personel de¤iflimiyle üniversite ve sa-
nayi aras›nda bilgi transferi sa¤lanabilir. 

4. Teknoparklar: Teknoparklar, üniversitelerin veya araflt›rma kurulufllar›n›n tahsis etmifl oldu¤u mekânlarda,
yeni teknolojilere ulaflma arzusunda olan ve bu tür teknolojileri özümseme yetene¤i olan giriflimcilerin yer
ald›¤› yap›lanmalard›r.

Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Örnek Uygulamalar
Üniversite-sanayi iflbirli¤inde baflar›l› örneklerden birkaç›n› flöyle s›ralanabilir (Tuncer, 2009):
Koç Üniversitesi-IBM Türk Aras›nda ‹nnovasyon ‹leri Araflt›rmalar Merkezi: Bu Merkezde lisans ve li¬sansüstü

ö¤rencilerin tedarik zincirleri ve servis alan›ndaki araflt›rma ve e¤itimlerine katk›da bulunmalar› hedeflenmektedir.
Hacettepe Üniversitesi-Pfizer Aras›nda ‹laç Ar-Ge ‹flbirli¤i Anlaflmas›: Hacettepe Üniversitesi ile Pfizer aras›nda

ilaç Ar-Ge’sine yönelik stratejik iflbirli¤i anlaflmas› imzalanm›flt›r. 
Çukurova Üniversitesi-Bossa A.fi. Ar-Ge Projeleri Anlaflmas›: Bu anlaflma, Ar-Ge projeleri akademik dan›flmanl›k,

e¤itim, staj ve laboratuar hizmetleri konular›nda bir iflbirli¤ini hedeflemektedir.
Özye¤in Üniversitesi-Türk Giriflim ‹fldünyas› Konferans› Yenikobi Projesi: Yap›lan anlaflmaya göre, KOB‹’lerin ku-

rumsal yap›lar›n›n güçlendirilmesi ve kapasitelerinin art›r›lmas›n› hedefleyen Yenikobi Projesi befl y›ll›k iflbirli¤i
çerçevesinde yürütülecek ve bundan TÜRKONFED üyeleri olan küçük ve orta boy sanayi kurulufllar› üc¬retsiz
olarak yararlanacaklard›r.

At›l›m Üniversitesi ile Anadolu OSB aras›nda üniversite- sanayi iflbirli¤i: Bu iflbirli¤i çerçevesinde üniversite, Ana-
dolu OSB'nin kurumsal geliflimine katk›da bulunmak, üniversitenin laboratuvarlar›n› paylaflmak, birlikte bilimsel
araflt›rma ve sanayi kapasite gelifltirme çal›flmalar› yapmak hedeflenmektedir.

TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Ortak E¤itim Modeli: Bu modelin özelli¤i; ö¤rencinin normal lisans ö¤-
renimini sürdürürken, her akademik y›lda 4 ay olmak üzere, devam etti¤i lisans program› ile ilgili bir sanayi veya
ticaret kuruluflunda gerçek ifl ortam›nda tecrübe kazanmas› ve ö¤rendiklerini uygulama imkan› bulmas›d›r (TOBB,
2011). 
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3 Kazan Modeli
Yap›lan araflt›rmalar sonucunda, ülkemizde üniversite-sanayi iflbirli¤inin yeterince tesis edilemedi¤i ve iflletile-

medi¤i görülmüfltür. Bunun temelinde birçok neden bulunmaktad›r Üniversite e¤itim-ö¤retim programlar›n›n sa-
nayiye dönük olmamas›, kamu sektöründe Ar-Ge'ye yönelik altyap› yat›r›m yetersizli¤i ve üniversitelerin temel
araflt›rma ile s›n›rl› kalm›fl olan kapasitesini bunun d›fl›nda gelifltirmek için destek ve motivasyona sahip olmamas›
ve tüm taraflar›n ç›kar›na uygun modelin tesis edilememesi bu nedenlerin en önemlilerindedir (‹mamo¤lu, 2004 ,
Taflk›n, 2008). 

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü ile Ford Otosan, ortak yaz›l›m projeleri üretmek için,
geçmiflte yasanan sorunlar› aflmak üzere birlikte yeni bir üniversite-sanayi iflbirli¤i modelini öngörmüfllerdir : 3
Kazan Modeli. Bu model, üniversite-sanayi iflbirli¤ini oluflturan 3 taraf›n (üniversite-sanayi-ö¤renci) kazanmas›
esas›na dayanan bir modeldir. 3 Kazan Modelinin esas›, yüksek motivasyona sahip ö¤rencilerden kurulu bir proje
ekibi, metropollerin gereksiz zaman kay›plar›ndan kurtulmufl olarak, sa¤lam bir metodoloji ve çok yal›n ancak so-
nuca odakl› gerek üniversite gerekse sanayi taraf›nda etkin bir yönetime dayanmaktad›r.

Bu projede, ö¤rencilerin kolayl›kla ulaflabilece¤i, ö¤rencilerin e¤itimlerini aksatmayaca¤› ve de projede çal›fla-
cak ö¤rencilerin devaml› izlenebilce¤i bir mekan için Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü’nde bir ofis tahsis edilmifl-
tir. Ö¤renciler derslerini aksatmayacak flekilde bu ofiste çal›flacaklar, bafllar›nda da Ford Otosan’dan bir proje yö-
neticisi görev yapacakt›r. Ayr›ca hem SAÜ taraf›nda hem de Ford taraf›nda birer Proje Koordinatörü görev yapa-
cakt›r. 

Proje 2007 y›l›nda, çal›flmak isteyen yaklafl›k 300 ö¤renciden, bölüm taraf›ndan seçilen yaklafl›k 30 ö¤renci ile
mülakat yap›larak 8 ö¤renci seçilerek bafllad› (fiekil 1). Proje ofisi alt yap›s› Ford taraf›ndan haz›rland›, üniversite ile
Ford aras›nda üniversite-sanayi iflbirli¤i protokolü imzaland›. Ford Otosan protokolde belirtilen miktar› her ay Dö-
ner Sermaye üzerinden Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü hesab›na yat›racak, ö¤renciler ise Ford Otosan taraf›nda
tafleron firma üzerinden ifle al›mlar› yap›l›p, maafllar› tafleron firma üzerinden ve sigortal› olarak ödenecektir .

Projeye kat›lan her ö¤renci Ford Otosan’da 2 haftal›k flirket standartlar›nda e¤itimlerini takiben, zorluk dere-
cesi artan bir flekilde Ford Otosan yaz›l›m projelerinin içine sokuldular. Projenin baflar›l› olmas› sonucu, ek bir
protokolle, 2. Ford Proje Ofisi oluflturuldu (fiekil 2) ve çal›flan ö¤renci say›s› 20’ye ç›kar›ld›. 3 y›ll›k süreç boyun-
ca Ford Otosan’›n 30’a yak›n yaz›l›m pojesi bu ofis taraf›ndan baflar›l› flekilde gerçeklefltirilmifltir.

Ü. Kocab›çak, ‹. Çetintafl
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3 Kazan Modelin Yararlar›
Ford Otosan Aç›s›ndan

Düflük maliyetle ve yüksek verimlilikle flirket uygulama yaz›l›mlar› gelifltirme imkan›
fiirket standartlar›na göre e¤itilmifl, proje deneyimi kazanm›fl ö¤rencilerden mezuniyet sonras› eleman seçerek

ifle alma imkan›
Yetenekli ö¤rencilerin projeler s›ras›nda anlafl›larak piyasada az bulunan “uygulama mimar›” pozisyonu için

yönlendirilebilmesi
E¤itime ve e¤itimin içeri¤ine katk› yoluyla flirketin sosyal sorumluluk hedeflerine katk›
Daha önce denenmemifl bir modelin hayata geçirilmesi suretiyle farkl› uygulama alanlar› olabilecek örnek olufl-

turmak

Üniversite Aç›s›ndan

Ö¤rencilerine henüz ö¤retim s›ras›nda ve üniversite ortam›n›n içinde gerçek sanayi projelerinde çal›flma im-
kan› sa¤lam›fl olmak,

Mezunlar›n›n çabuk ve nitelikli ifller bulma olas›l›¤›n› yükseltmek,
Ö¤renciler aras›nda yarat›lan ve proje ekibine girebilme yar›fl›n›n bir sonucu olarak akademik baflar›, ö¤renme

motivasyonu sa¤layabilme
Projelerde çal›flan ö¤rencilerin eksik yönlerini görerek bölüm e¤itim program› ve içeri¤inde gereken güncel-

lemelerin zaman›nda yap›labilmesi,
Ö¤rencilerinin staj imkanlar›n›n artt›r›lmas›,
Sanayi ile kurulan diyalog ve ifle yeni girecek adaylardan beklentileri pratik olarak görerek, ö¤rencilerin bilgi

donan›mlar›n› uzun vadeli planlar ile flekillendirebilme imkan›,
Üniversitenin tercih s›ralamas›nda yükselmesini sa¤lamak,
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Ö¤renciler Aç›s›ndan

Henüz ö¤renciyken ciddi sanayi projelerinde çal›flarak deneyim kazanma, eksik bilgilerini tamamlama, meslek-
lerinde erken ilerleme imkan›,

Erken kazand›klar› deneyim ile mezuniyetlerinden sonra Ford Otosan’a ça¤r›lmasalar bile ifl baflvurular›nda
aç›k avantaj kazanmalar›

Üniversite ortam›nda sigortal› ve maafll› bir iflte çal›flarak kazanç sa¤lama imkan›

Sonuç
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i Bölümü ve Ford Otosan aras›ndaki üniversite-sanayi iflbirli¤i, uy-

gulanan model ve etkileri aç›s›ndan bir yenilik niteli¤inde olup, üçlü bir “kazan-kazan-kazan” ortam› yaratmakta-
d›r. Proje Ofisinden elde edilen de¤erlendirmelerle, ders planlar›n›n ve içeriklerinin güncellenmesi, ö¤rencilerin
sanayide karfl›lacaklar› problemleri bölümün de proje ofisinde bire bir yaflamas›, e¤itime katk› boyutunda da önem-
li avantajlar sa¤lamakatad›r. Bu model, ülke genelinde uygulanabilir bir modelin ilk tasla¤› olabilir.
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Özet

Bu bildiri, bir y›lda hiçbir kamu finansal kayna¤› kullan›lmadan Düzce’nin befl ilçesinde meslek yüksekokulla-
r›n›n kurulmas› ve toplumun her kesimiyle bölgesel kalk›nmay› destekleyecek iflbirlikleri yürütmek üzere yap›lan-
mas› modelini incelemektedir. Bildiri; veri/bilgi toplanmas›, modelin gelifltirilmesi, yerel dinamiklerin harekete
geçirilmesi, planlar›n uygulanmas› ve sürdürülebilirli¤in güvence alt›na al›nmas›yla ilgili aflamalar› analitik bir ba-
k›fl aç›s›yla aktarmaktad›r. Düzce Üniversitesi 2006 y›l›nda kurulmufl, 2007 y›l›nda lisans ve önlisans birimlerine
dönük planlar›n› ulusal ve bölgesel ölçekte genifl bir araflt›rma, analiz ve paydafllarla etkileflim sonucunda belirle-
mifltir. Meslek yüksekokulu çal›flmalar› kapsam›nda ‹lin mesleki ve teknik ortaö¤retim yap›s› ve ülkemizdeki mev-
cut önlisans programlar› incelenmifltir. Ülkede ve bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli ara insangücü profili araflt›r›l-
m›flt›r. Yerel paydafllar›n katk›lar›yla ve üniversite-yerel yönetim-sanayi-toplum bütünleflmesi çerçevesinde, labo-
ratuvar-atölye-kantin-spor sahas› gibi genelde ihmal edilen alanlar› da içerecek flekilde toplam 24 program içeren
befl meslek yüksekokulu kurulmufltur. Programlar; bölge ve ülke genelindeki nitelik ve yeterlilik ihtiyaçlar› göz
önüne al›narak, program doluluk oranlar› incelenerek ve ilçelerdeki ekonomik yap› düflünülerek seçilmifltir. Sür-
dürülebilirli¤i sa¤lamak üzere, yüksekö¤renim kurumu kurma ve gelifltirme amac›n› tafl›yan ve ilçe ileri gelenleri-
nin yer ald›¤› dernekler oluflturulmufltur. Okullar›n yönetici ve çal›flanlar›, sanayi ve toplumun her kesimiyle s›k›
bir iletiflim, etkileflim ve iflbirli¤i içerisinde çal›flarak ö¤rencilere ayl›k burs ve staj olana¤›, firma yöneticilerinin
derslere girmeleri, firma laboratuarlar›n›n okul taraf›ndan kullan›m› ve istihdam garantisi gibi olanaklar sa¤lam›fl-
lard›r. Müfredat üzerinde sanayicilerle tart›fl›lm›fl, mezunlar›n istihdam edilebilirli¤ini sa¤layacak de¤ifliklikler
mevzuat›n izin verdi¤i ölçüde gerçeklefltirilmifltir. ‹flkur ve Halk E¤itimi Merkezleriyle yap›lan iflbirlikleriyle, top-
luma ve iflsizlere yönelik çeflitli e¤itim ve meslek edindirme kurslar› düzenlenmektedir. Bildiride modelin incelen-
mesi yan›nda bu türden uygulamalar›n örneklerine de yer verilmifltir.

Anahtar kelimeler: Kurulufl modeli, meslek yüksekokullar›, sanayi iflbirli¤i, yerel yönetim ve toplum iflbirli¤i.

Girifl
Mesleki ve Teknik E¤itimin Önemi

Mesleki ve teknik e¤itim; bilim ve teknolojideki geliflmelere paralel olarak, bireylere ifl hayat›ndaki belirli bir
meslekle ilgili bilgi, beceri, davran›fllar kazand›ran ve bireylerin yeteneklerini gelifltiren e¤itim sürecidir. Milli E¤i-
tim Temel Kanunun 3.maddesine göre mesleki ve teknik e¤itim; ilgi, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirerek gerekli
bilgi, beceri, davran›fllar ve birlikte ifl görme al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata haz›rlamak ve onlar›n, ken-
dilerini mutlu k›lacak ve toplumun mutlulu¤una katk›da bulunacak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamakt›r. 
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Günümüz mesleki e¤itimin temelleri Osmanl›’da 1718’den sonra bafllar. 1726’da matbaan›n kurulmas› ile
ad›mlar h›zlan›r. ‹lk kuvvetli ad›m 1860’da Mithat Pafla taraf›ndan at›l›r. Islahhaneler. Buradaki çal›flmalar›n yara-
r› görüldükten sonra 1868’de bugünkü Sultan Ahmet Endüstri Meslek Lisesi (Sanayi Mektebi) kurulmufltur.

1923-1924 Ö¤retim y›l›nda faaliyette bulunan Edirne, ‹stanbul, Adana, Bursa, Ankara, Sivas, Kastamonu Sa-
nat okullar› ile kapanmak üzere olan birkaç okul Cumhuriyet dönemine devredilmifltir.

Cumhuriyet Döneminde; 1923 y›l›nda e¤itim sorunlar›n› görüflmek üzere toplanan ilk Heyet-i ‹lmiye progra-
m›nda Mesleki ve Teknik E¤itime de de¤inilmifltir.

1933 y›l›nda 2287 say›l› kanunla Mesleki ve Teknik E¤itim Umum Müdürlü¤ü kurulmufltur.
1934 y›l›nda K›z Teknik, 1937 y›l›nda Erkek Teknik ö¤retmen okulu aç›ld› ve Mesleki Teknik E¤itimin mo-

dern ça¤› bafllam›fl oldu.
Geliflen teknolojiye ba¤l› olarak meslek alanlar›ndaki çeflitlili¤in artmas› ve mevcut mesleklerdeki nitelik ve ni-

celin de¤iflimine ayak uydurabilme meslek öncesi e¤itimin önemini art›rm›flt›r. Mesleki ve teknik e¤itim, bireyle-
re bu de¤iflime ayak uydurmalar›n› sa¤layacak önemli kurumlar olarak ortaya ç›kmaktad›r. Teknolojiyle birlikte
bilginin sürekli artmas›, çok bilgi edinmek yerine, bilgi üretimini ve ifllevsel bilgiyi ö¤renmenin önemini art›rm›fl-
t›r. Bilgi patlamas›yla birlikte baz› meslekler ömrünü tamamlam›fl ve yeni meslekler ortaya ç›km›flt›r. Burada
önemli olan, bireylerin artan bilgiyle birlikte mesleki yaflamlar›ndaki yeniliklere uyumlar›n› kolaylaflt›racak gerek-
li bilgi, beceri ve tutum kazand›racak bir e¤itim almalar› sa¤lanmas›d›r.

E¤itim kurumlar› iflsizlik problemlerine gerekli hassasiyeti göstererek niteliksiz ve üretime katk›da bulunma-
yan nüfus oluflumuna engel olabilmelidir.

Günümüzde uluslararas› rekabetin geliflmesi, rekabet üstünlü¤ü, teknolojik yeniliklere paralel olarak çal›flanla-
r›n bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmekle sa¤lanabilir. Yeni bilgi ve teknolojilerin artan bir h›zla geliflti¤i dün-
yam›zda, bu h›zl› geliflmeye uyum sa¤layabilecek e¤itim düzeyi ve niteli¤ine sahip ifl gücünün yetifltirilmesi önem
tafl›maktad›r. Bu bak›mdan, iflgücünün zaman içinde de¤iflen ve geliflen teknolojilere ve yeni istihdam olanaklar›-
na uyum sa¤layacak flekilde yeniden e¤itilmesi de zorunluluk haline gelmifltir.

Ülkemiz ekonomik kalk›nmas›n› sanayiye dayand›rmay› hedeflemifltir. Bu hedefi gerçeklefltirmek için öncelik-
le bilim ve teknolojideki ça¤dafl geliflme ve de¤iflmeler, ça¤›n gerekleri ve toplumun ihtiyaçlar› do¤rultusunda ya-
ni mesleki ve teknik e¤itim alan›nda de¤erlendirilmelidir. Ayr›ca bu geliflme ve de¤iflmeleri, mal ve hizmet üreti-
mine yans›tabilecek kaliteli insan gücünün yetifltirilmesi zorunlulu¤u bulunmaktad›r.

Mesleki Teknik E¤itim programlar› aras›nda, ülkelerin e¤itim sistemlerine göre bir tak›m farkl›l›klar görül-
mektedir. Kimi ülkelerde Mesleki Teknik E¤itim okul odakl›d›r. Okul odakl› mesleki e¤itim programlar› teorik
a¤›rl›kl›d›r. Bunun yan›nda Mesleki Teknik E¤itim’in okul-iflyeri odakl› oldu¤u ülkelerde ise, hem teorik hem de
pratik bilgiler ö¤renilir.

Okul odakl› Mesleki Teknik E¤itim’de e¤itim, mesleki örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›nda verilir. Bu Mes-
leki Teknik E¤itim türünde, genel e¤itim ile mesleki e¤itime ayr›lan zaman aç›s›ndan ülkeler aras›nda farkl› uy-
gulamalar bulunmaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nde Mesleki ve Teknik E¤itimin Geliflimi ve Yap›s›

Farkl› ülkelerdeki mesleki ve teknik e¤itim sistemlerinin yap› ve iflleyiflinin de¤erlendirilmesi ve karfl›laflt›r›l-
mas›, ülkelerin kalk›nmas›nda mesleki ve teknik e¤itimin rolünü belirlemek aç›s›ndan oldukça yararl›d›r.

AB üyesi ülkelerde çeflitli mesleki teknik e¤itim sistemleri uygulanmaktad›r. 1994 y›l›nda Paris’te düzenlenen
Mesleki ve Teknik E¤itim (VOTEC) toplant›s›nda dünya ölçe¤indeki Mesleki Teknik E¤itim sistemlerinde en
çok kullan›lanlar, üç ana bafll›k alt›nda toplanm›flt›r.

Bürokratik veya Okul Merkezli Model (Fransa, k›smen Hollanda): Okul temeli Mesleki Teknik E¤itim
modelidir. Tam zamanl› meslek modeline a¤›rl›k verilir. Bu model, genel e¤itim ve özellikle okul temelli mesleki
e¤itimin oldu¤u iki ayr› e¤itim sisteminden oluflur.

Liberal Anglo-Saxon Model (ABD, ‹ngiltere ve k›smen Japonya): ‹fl bafl›nda e¤itim (ç›rakl›k e¤itimi) mo-
delidir. Bu sistem genellikle genel e¤itimi ve az say›daki gençler için zorunlu e¤imden sonra uygulanan sanayide
ifl bafl›nda (on the job training) e¤itimi içermektedir.

A. fiamandar ve ark.
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‹kili Model (Almanya, Avusturya ve Danimarka): ‹kili modelde bürokratik ve liberal modeller aras›nda den-
ge sa¤lanmaya çal›fl›l›r. Bu anlamda e¤itimin okul ile sanayi aras›nda paylafl›ld›¤› bir e¤itim sistemidir. ‹kili model-
deki esas amaç, okul ve firmalar›n farkl› bir altyap›da ifl birli¤ini sa¤lamakt›r. Mesleki e¤itim kurslar› düzenlene-
rek sosyal ortaklar ve hükümetler taraf›ndan desteklenir. E¤itimlerin teorik k›sm› hükümetin, pratik k›sm› flirket-
lerin sorumlulu¤undad›r. Dezavantajlar› ise mesleki e¤itim kurslar›na uyum sa¤lanmas›n›n uzun zaman almas› ve
staj yap›lacak firman›n sa¤lanmas›nda zorluklarla karfl›lafl›lmas›d›r.

Meslek Yüksekokullar›
Meslek Yüksekokullar›n›n Genel Yap›s›
Meslek Yüksekokullar›, 2547 Say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 3.maddesinde “Belirli mesleklere yönelik ara

insangücü yetifltirmeyi amaçlayan dört yar› y›ll›k e¤itim-ö¤retim sürdüren bir yüksekö¤retim kurumudur” biçi-
minde tan›mlanm›flt›r. Kurulufl flekillerine göre ülkemizde üç çeflit meslek yüksekokulu bulunmaktad›r. Bunlar
devlet üniversiteleri taraf›ndan kurulmufl olan meslek yüksekokullar›, vak›f üniversiteleri taraf›ndan kurulmufl mes-
lek yüksekokullar› ve üniversite kurma flart›na ba¤l› olmaks›z›n 4702 Say›l› Kanun hükümlerine göre vak›flar tara-
f›ndan kurulan meslek yüksekokullar›d›r.

Meslek yüksekokullar›n›n yüksekö¤retim sistemi içindeki pay›n› art›rmak için son y›llarda al›nan baz› önlem-
ler afla¤›da belirtilmifltir.

• Say›lar› 100’e yaklaflan yeni meslek yüksekokulu aç›lm›flt›r.
• Meslek yüksekokullar›nda ikinci ö¤retim yayg›nlaflt›r›lm›flt›r.
• Uzaktan ö¤retim art›r›lm›flt›r.
• Büyük il merkezlerindeki 26 meslek yüksekokulunda Devlet Planlama Teflkilat›’ndan sa¤lanan maddi ola-

naklarla kapasite art›fl›na gidilmifltir.
• Vak›flar›n meslek yüksekokulu kurmas› desteklenmifltir.
• AÖF önlisans programlar› gelifltirilerek daha fazla ö¤rencinin yerlefltirmesi sa¤lanm›flt›r.
• Meslek liselerinden meslek yüksekokullar›na s›navs›z geçifl uygulamas› bafllat›lm›flt›r.
2004-2005 y›l› itibar›yla meslek yüksekokullar›n›n örgün yüksekö¤retim sistemi içindeki pay› %30.82’ye ç›k-

maktad›r. Bu oran geliflmifl ülkelerin ço¤unda %30’un üzerinde olup Singapur’da %59, Tayvan’da %55, ‹sviçre’de
%47, ABD’de %45’tir.

Meslek yüksekokullar›nda bulunan toplam ö¤renci say›s›n›n, yüksekö¤retim gören toplam ö¤renci say›s›n›n
2009-2010 e¤itim-ö¤retim y›l› itibariyle %16.8’i oldu¤u görülmektedir (Tablo 1). Bu durumda, aç›k ö¤retim de
dahil toplam yüksekö¤retim ö¤renci say›s›n›n yaklafl›k 1/6’s›n› meslek yüksekokullar› ö¤rencileri oluflturmaktad›r.

Yüksekö¤retimdeki son y›llardaki say›sal art›fllar dolay›s›yla, üniversite, MYO ve programlar›n›n say›s› sürekli
olarak de¤iflmektedir (genel olarak artmaktad›r). Tablo 2 2005-2006 y›l›ndan 2010-2011 y›l›na kadar MYO say›-
lar›ndaki de¤iflmeler gösterilmifltir.
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Tablo 1: MYO’lardaki ö¤renci say›s›n›n yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s› içindeki oran›.

Y›llar MYO’lardaki ö¤renci say›s›n›n yüksekö¤retimdeki 
toplam ö¤renci say›s› içindeki oran›
(Polis ve TSK MYO’lar hariç) (%)

2004-2005 20.40
2005-2006 21.05
2006-2007 21.80
2007-2008 21.90
2008-2009 20.60
2009-2010 16.80

Kaynak: ÖSYM 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 ö¤retim y›llar›na
ait yüksekö¤retim istatistikleri



MYO kontenjanlar›, yerlefltirilen, s›navs›z yerlefltirilen ö¤renci say›lar› ve s›navs›z/yerleflen oran›n›n y›llara gö-
re de¤iflimi Tablo 3'te gösterilmifltir.

2010-2011 E¤itim-Ö¤retim y›l› meslek yükseokullar› birinci ö¤retim, ikinci ö¤retim ve uzaktan e¤itim de kon-
tenjan, yerleflen ve yeni kay›t oranlar› Tablo 4'te gösterilmifltir.

Türkiye’de meslek yüksekullar›nda 2010-2011 y›l›nda e¤itim-ö¤retim yap›lan toplam program say›s› ve birin-
ci ö¤retim, ikinci ö¤retim ve uzaktan e¤itim bak›m›ndan da¤›l›m› Tablo 5’de gösterilmifltir.
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Tablo 2: MYO say›lar›ndaki de¤iflmeler.

Ö¤retim Y›l› Devlet üniversitesi Vak›f üniversitesi Vak›f meslek yüksekokulu Di¤er MYO Toplam

2010-2011 586 34 9 31 660
2009-2010 560 37 6 31 634
2008-2009 525 34 4 31 594
2007-2008 487 29 2 29 547
2006-2007 468 26 3 29 526
2005-2006 457 26 3 29 515

Kaynak: 2010 ÖSYM istatistikleri

Tablo 3: MYO kontenjan ve yerlefltirme bilgileri.

E¤-Ö¤r. Y›l› Kontenjan Yerlefltirilen S›navs›z S›navs›z/Yerlefltirilen

2010-2011 308,980 232,939 129,462 55.60
2009-2010 305,230 258,612 112,227 43.00
2008-2009 260,155 287,547 110,733 38.50
2007-2008 211,460 236,881 134,092 56.60
2006-2007 202,342 235,033 130,663 55.60
2005-2006 195,667 216,608 133,594 61.70
2004-2005 189,562 195,086 133,612 68.50

Kaynak: 2010 ÖSYM istatistikleri

Tablo 4: 2010-2011 E¤itim-Ö¤retim y›l› MYO ö¤renci say›lar›n›n da¤›l›m›.

Kontenjan Yüzde Yerleflen Yüzde

Birinci ö¤retim 190,324 61.60 154,698 66.40
‹kinci ö¤retim 110,868 35.90 72,773 31.20
Uzaktan e¤itim 7,788 2.50 5,468 2.40
Toplam 308,980 100,00 232,939 100.00

Kaynak: 2010 ÖSYM istatistikleri

Tablo 5: Program say›lar›.

Program say›s› Yüzde (%)

Birinci ö¤retim 3,921 65.20
‹kinci ö¤retim 2,034 33.80
Uzaktan e¤itim 59 1.00
Toplam 6,014 100.00

Kaynak: 2010 ÖSYM istatistikleri



2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l›nda s›navl›, s›navs›z yerleflen, Meslek Lisesi, Genel Lise mezunu yerleflen aday-
lar›n say›lar› Tablo 6’da gösterilmifltir.

YÖK çat›s› alt›ndaki ve di¤er meslek yüksekokullar›nda yeni kay›t, mevcut, mezun, ö¤retim eleman› ve ö¤ren-
ci/ö¤retim eleman› say›lar› üç y›la ait say›sal göstergeler Tablo 7’de gösterilmifltir. 

Devlet Planlama Teflkilat› taraf›ndan haz›rlanan 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalk›nma Plan›n-
da, mesleki e¤itimin önemine de¤inilerek, istihdam›n art›r›lmas›nda e¤itimin iflgücü talebine duyarl› hale getiril-
mesiyle ilgili flu tespitler yap›lm›flt›r; 

‹flgücünün, 2000 y›l›nda yüzde 73.8’i, 2005 y›l›nda yüzde 67.3’ü lise alt› e¤itimli ve okuma yazma bilmeyenler-
den oluflmaktad›r. ‹flgücü içinde yüksekö¤retim ve fakülte mezunlar›n›n pay› 2000 y›l›nda yüzde 8.8 iken, 2005 y›-
l›nda yüzde 11.5’e yükselmifltir. ‹flgücünün e¤itim düzeyi Plan döneminde yükselmekle birlikte, AB ortalamas›na
göre düflük olmaya devam etmifltir. Bu durum nitelik ve beceri düzeyi yüksek insan gücüne ihtiyaç duyulan günü-
müzde önemli bir sorun olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.

Ekonominin ihtiyaç duydu¤u alanlarda ara eleman temininde zorluk yaflanmas›na ra¤men, mesleki e¤itim me-
zunlar›n›n iflsizlik oran› yüksektir. Bu oran 2000 y›l›nda yüzde 10.9’dan 2005 y›l›nda yüzde 13.3’e yükselmifltir. Bu
durum biliflsel yetenekleri yüksekö¤rencilerin mesleki e¤itimi tercih etmemesi, mesleki e¤itim sisteminin iflgücü
piyasas›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak nitelikte olmamas›, mevcut mesleki e¤itim programlar›n›n ilgili tüm taraflar-
la iflbirli¤i içinde güncellenmemesi, donan›m eksikli¤i ve nitelikli e¤itim personelinin yetersiz olmas› gibi neden-
lerden kaynaklanmaktad›r. E¤itim programlar›n›n gözden geçirilmesi çerçevesinde, mesleki e¤itimin iflgücü piya-
sas›ndaki geliflmelere cevap verecek esnekli¤e kavuflturulmas› amac›yla modüler sisteme geçilmesine yönelik çal›fl-
malara sosyal taraflar›n kat›l›m›yla bafllanm›flt›r.

E¤itim kurumlar› d›fl›nda kazan›lan becerileri de belgelendirecek tutarl› ve güvenilir, meslek standartlar›na da-
yal› bir s›nav ve belgelendirme sistemi oluflturulamam›flt›r. Ancak, meslek standartlar›, s›nav ve belgelendirme sis-
temini devlet, iflçi ve iflveren kesimleriyle iflbirli¤i içinde kurmak, yayg›nlaflt›rmak, gelifltirmek ve idame ettirmek
amac›yla Ulusal Mesleki Yeterlikler Kurumunun oluflturulmas›na yönelik yasal düzenleme çal›flmalar› sürdürül-
mektedir.
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Tablo 6: 2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l› MYO yerleflen ö¤renci say›lar›.

Yer S›navl› S›navs›z M.Lisesi Mezunu Genel Lise Mezunu

MYO 103,672 129,462 140,848 92,286

Kaynak: 2010 ÖSYM istatistikleri

Tablo 7: MYO ö¤renci ve ö¤retim eleman› say›lar›.

Ö¤retim y›l› MYO türü Yeni kay›t Mevcut Mezun Ö¤retim Ö¤renci / 
eleman› ö¤retim eleman›

2009-2010 MYO 229,504 593,955 133,012 10,613 55.9
Polis ve TSK MYO 9,582 19,122 9,522 1,547 12.4

2008-2009 MYO 232,188 548,695 124,301 8,216 66.8
Polis ve TSK MYO 9,622 19,232 9,351 1,485 13

2007-2008 MYO 193,634 502,622 116,384 7,783 64.6
Polis ve TSK MYO 9,675 19,118 9,227 1,520 12.6

2006-2007 MYO 190,291 482,208 98,766 7,086 68
Polis ve TSK MYO 9,468 19,365 9,234 1,648 11.8

Kaynak: ÖSYM 2009-2010 ö¤retim y›l› yüksekö¤retim istatistikleri



Planda, e¤itim sisteminin gelifltirilmesine yönelik yap›lacak çal›flmalarda belirtilen hususlar; Meslek yükseko-
kullar› ile mesleki ve teknik ortaö¤retim kurumlar› aras›nda program bütünlü¤ünün bulunmamas›, mesleki ve tek-
nik e¤itim programlar›n›n iflgücü piyasas›n›n taleplerine uygun olarak güncellenememesi sonucu mesleki ve tek-
nik e¤itim mezunlar›n›n istihdam› art›r›lamamakta ve mesleki e¤itime olan talebi azalmaktad›r.

Üniversite-ifl dünyas› iflbirli¤i çerçevesinde; rekabetçi ve bilgiye dayal› ekonominin gerektirdi¤i özellikleri içe-
ren ve araflt›rma potansiyelinin geliflmesine daha çok katk›da bulunan iflgücü e¤itimi gelifltirilecektir. Teknik per-
sonelin nitelikleri konusunda standartlar getirilecek, çeflitli sertifikasyon programlar› düzenlenerek düzey farkl›-
l›klar› ortadan kald›r›lacakt›r. Nitelikli insan gücü yetifltirilecek ve mevcut iflletmelerde çal›flanlar›n mesleki ve tek-
nik niteliklerinde iyilefltirmeye yönelik çal›flmalar desteklenecektir. E¤itim programlar›yla teknoloji üretimine ve
Ar-Ge’ye yatk›n iflgücü yetifltirilmesi sa¤lanacakt›r.

E¤itimin iflgücü talebine duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›yla ilgili olarak; Mesleki ve teknik e¤itimde modüler ve es-
nek bir sisteme geçilecek, yüksekö¤retim ve ortaö¤retim düzeyindeki mesleki e¤itim, program bütünlü¤ünü esas
alan tek bir yap›ya dönüfltürülecek, mesleki e¤itimde, nitelikli iflgücünün yetifltirilmesinde önemli yeri olan uygu-
lamal› e¤itime a¤›rl›k verilecektir. Mesleki e¤itim sistemi, ö¤rencilere ekip halinde çal›flabilme, karar verebilme ve
sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi iflgücü piyasas›n›n gerektirdi¤i temel becerilere sahip ö¤renci yetiflti-
recektir.

Ekonominin ara eleman ihtiyac›n› karfl›lamak için mesleki e¤itim faaliyetlerinin kümeleflme ortam› oluflturan
OSB’lerde ilgili hizmet kurumlar› ve özel sektörle etkili iflbirli¤i içinde yayg›nlaflmas›n› sa¤layan mekanizmalar
güçlendirilecektir. ‹flletmeler ve sivil toplum kurulufllar›n›n nitelikli iflgücü yetifltirmeye yönelik faaliyetleri destek-
lenecektir.

Üniversitelerin toplumla ve ifl dünyas›yla tam bir etkileflim içinde yerel uzmanlaflma alanlar›na yönelik e¤itim,
araflt›rma ve hizmet faaliyetlerinde yo¤unlaflmas› sa¤lanacakt›r. Bu çerçevede, üniversite-sanayi iflbirli¤ine ve ye-
rel uzmanlaflmaya dayal› üretimi desteklemek üzere uygun bölgelerde sektörel organize sanayi bölgeleri uygula-
mas› yap›lacakt›r.

Düzce Üniversitesi’ndeki Meslek Yüksekokullar›n›n Kurulufl Süreci

Düzce Üniversitesi 2006 y›l›nda kurulmufl, 2007 y›l›nda lisans ve önlisans birimlerine dönük planlar›n› ulusal
ve bölgesel ölçekte genifl bir araflt›rma, analiz ve paydafllarla etkileflim sonucunda belirlemifltir.

Rektörlü¤ümüze ilçelerimizden meslek yükseokulu kurulmas› konusunda talepler iletilmifltir. Bu taleplerin in-
celenmesi için komisyon kurulmufltur. Kurulacak meslek yüksekokullar›yla ilgili olarak ‹lçelerde Kaymakaml›k,
Belediye Baflkanlar›, Kamu Kurum ve Kurulufl yetkilileri ile sanayi temsilcilerinin de kat›l›mlar›yla toplant›lar dü-
zenlenmifltir. 

Meslek yüksekokulu çal›flmalar› kapsam›nda ‹lin mesleki ve teknik ortaö¤retim yap›s› ve ülkemizdeki mevcut ön-
lisans programlar› incelenmifltir. Ülkede ve bölgede ihtiyaç duyulan nitelikli ara insangücü profili araflt›r›lm›flt›r. 

Ülke genelinde kamu kurum ve kurulufllar› ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden aç›lacak programlar
hakk›nda görüfller al›nm›flt›r. Bu görüfller, ‹lçelerde yap›lan genifl kat›l›ml› toplant›lar, sektörlerin önerileri ve de-
¤erlendirmelerimiz sonucunda uygun programlar belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r.

Yerel paydafllar›n katk›lar›yla ve üniversite-yerel yönetim-sanayi-toplum bütünleflmesi çerçevesinde, laboratu-
var–atölye–kantin-spor sahas› gibi genelde ihmal edilen alanlar› da içerecek flekilde toplam 24 program içeren befl
meslek yüksekokulu kurulmufltur.

Programlar; bölge ve ülke genelindeki nitelik ve yeterlilik ihtiyaçlar› göz önüne al›narak, program doluluk
oranlar› incelenerek ve ilçelerdeki ekonomik yap› düflünülerek seçilmifltir. 

Sürdürülebilirli¤i sa¤lamak üzere, yüksekö¤renim kurumu kurma ve gelifltirme amac›n› tafl›yan ve ilçe ileri ge-
lenlerinin yer ald›¤› dernekler oluflturulmufltur.

Okullar›n yönetici ve çal›flanlar›, sanayi ve toplumun her kesimiyle s›k› bir iletiflim, etkileflim ve iflbirli¤i içeri-
sinde çal›flarak ö¤rencilere ayl›k burs ve staj olana¤›, firma yöneticilerinin derslere girmeleri, firma laboratuvarla-
r›n›n okul taraf›ndan kullan›m› ve istihdam garantisi gibi olanaklar sa¤lam›fllard›r. Müfredat üzerinde sanayiciler-
le tart›fl›lm›fl, mezunlar›n istihdam edilebilirli¤ini sa¤layacak de¤ifliklikler mevzuat›n izin verdi¤i ölçüde gerçeklefl-
tirilmifltir.
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‹flkur ve Halk E¤itimi Merkezleriyle yap›lan iflbirlikleriyle, topluma ve iflsizlere yönelik çeflitli e¤itim ve mes-
lek edindirme kurslar› düzenlenmektedir.

Meslek Yüksekokullar›n›n K›sa Tan›t›m›
Cumayeri

Düzce Üniversitesi’nin 2006 y›l›nda e¤itime aç›lmas›yla, Cumayeri’nde Meslek Yüksekokulu (MYO) kuruluflu
için çal›flmalar 2007 y›l›nda bafllat›lm›fl; Yüksekokul Projesi yerel yönetim, sivil toplum kurulufllar› taraf›ndan des-
tek görmüfl, her kademede yap›lan yeterlik incelemelerinin ard›ndan baflvuru tüm makamlarca onaylanm›flt›r. Cu-
mayeri MYO, Cumayeri Belediyesi’nin Düzce Üniversitesi’ne tahsis etti¤i toplam 1,500 m2 kapal› hizmet binas›n-
da ve 5,500 m2 bahçeye sahip olarak faaliyet göstermektedir. ‹lk aç›lan programlar; ilçe, bölge ve ülke ihtiyaçlar›-
na uygun olarak titiz araflt›rmalarla Makine ve Endüstriyel Kal›pç›l›k programlar› olarak belirlenmifltir. Makine
Program›na 2008–2009 güz dönemi ek kontenjanla, Endüstriyel Kal›pç›l›k program›na gerekli atölye ve laboratu-
var kurulumlar› yap›larak 2009-2010 güz döneminde ö¤renci al›nm›flt›r. Cumayeri MYO, Düzce’ye 23 km uzak-
l›kta ‹stanbul Karayolu üzerinde, Düzce flehir merkezine ve METEB (Mesleki ve Teknik E¤itim Bölgesi) illerine
kesintisiz ulafl›m kolayl›klar›, mevcut fiziki imkânlar›, d›fla dönük sosyal yap›s› ve potansiyel istihdam olanaklar› ile
yöre halk› ve ö¤renciler için stratejik konuma sahiptir. 

Ayr›ca okulumuzda, ö¤rencilerimizin bofl zamanlar›n› de¤erlendirebilece¤i kantinimiz bulunmakta, yemekha-
ne hizmetleri de okul binam›z içinde verilmektedir.

Çilimli

Düzce Üniversitesi Rektörlü¤ünün 14/01/2008 tarih ve B.30.2.DZC.0.00.00.01/211-44/161 say›l› yaz›s› ile di-
¤er ilçelerdeki Meslek Yüksekokullarla birlikte, 19.03.2008*006489 tarih 2547 Say›l› Yüksekö¤retim Kanununun,
2880 say›l› Kanun’la de¤iflik 7/d–2. maddesi uyar›nca verilen teklif kabul edilerek Muhasebe Program› ve Orga-
nik Tar›m program› olarak aç›lm›flt›r. Muhasebe Program› daha sonra Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› progra-
m› fleklinde de¤ifltirilmifltir.

Yüksekokulumuz, Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan ihtiyaç duyuldu¤unda geri al›nmak kayd›yla Düzce Üni-
versitesi’ne tahsis edilen, 3 katl›, 5 derslik, 4 idari oda, bir bilgisayar laboratuvar›, kafeterya ve yemekhaneden olu-
flan yaklafl›k 900 m2 lik kapal› alan ile sosyal faaliyet alan› olarak bir adet basketbol sahas›n›n bulundu¤u 1,400 m2

aç›k alana sahip binas›nda faaliyetini sürdürmektedir.
Çilimli ilçe merkezinde bulunan Yüksekokulumuzda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Organik Tar›m

Program›) ile Muhasebe ve Vergi Bölümü (Muhasebe ve Vergi Uygulamalar› Program›) olmak üzere 2 bölüm bu-
lunmakta olup, 2008/2009 E¤itim ve Ö¤retim y›l›nda 2 programda 56 ö¤renci ile hizmete bafllam›flt›r. 

Kuruluflumuz aflamas›nda Çilimli Kaymakaml›¤›, Belediye Baflkanl›¤› ve Meslek Yüksekokulumuzu kalk›nma-
s› için kurulan Yüksekö¤renim Kurulufllar› Yapt›rma Gelifltirme ve Yaflatma derne¤i taraf›ndan oluflturulan komis-
yon ile okulumuza 44 masaüstü bilgisayar, 2 adet projeksiyon cihaz›, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet fotokopi ci-
haz›, s›n›flar›n; s›ra, yaz› tahtas›, kürsü, bürolar için bedelsiz olarak büro malzemeleri, okul bahçe çevresinin dü-
zenlenmesi, kantin tezgah ve malzemeleri, bilgisayar masalar› gibi temel ihtiyaçlar›m›z konusunda destekleyerek
katk› sa¤lam›fllard›r. Bu desteklerin bir k›sm› nakit bir k›sm› ayni ba¤›fl olarak kurumumuza kazand›r›lm›flt›r. Na-
kit giriflleri dernek üzerinden olup okulumuz ihtiyaçlar› do¤rultusunda kullan›larak demirbafla kay›t edilebilirler
kay›t edilmifltir. 
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Tablo 8: Cumayeri faaliyet tablosu.

Faaliyet türü Say›s›

Seminer 3
Teknik Gezi 6
E¤itim Semineri 2
Sertifika Programlar› 1
Di¤er 3



2 program ve 56 ö¤renci ile aç›lan yüksekokulumuz birimine 2 ö¤retim görevlisi ve tedviren atanan 1 yükse-
kokul sekreteri ile çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

Gölyaka

Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yüksekö¤retim Kurumunun 19.03.2008 tarih ve 927/6489 say›l› olur karar› ile
Gölyaka ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün Üniversitemize süresiz tahsis etmifl oldu¤u 3,000 m2 si kapal›, 10,700
m2’si aç›k alan olan kampüs alan›nda kurulmufl, 07.10.2008 tarihinde resmi aç›l›fl› gerçeklefltirilmifltir. Gölyaka Be-
lediye Baflkanl›¤› ve derneklerinden: 3 s›n›f, 1 adet 30 ö¤renci kapasiteli bilgisayar laboratuvar› ve 1 büro tefrifli hi-
be al›nm›flt›r.

3 Programda; 70 ö¤renci 2 ö¤retim görevlisi ve 1 ücretli ö¤retim eleman› ile 3 adet derslik ve 1 adet Bilgisa-
yar laboratuvar› ile 2008-2009 E¤itim-Ö¤retim dönemine bafllam›flt›r.

2010-2011 E¤itim-Ö¤retim döneminde Gölyaka Meslek Yüksekokulunda, Teknik programlar, iktisadi ve ida-
ri programlar olmak üzere iki ana bölümde; Bilgisayar Programc›l›¤› Program›, Grafik Tasar›m› Program›, Tu-
rizm ve Otel ‹flletmecili¤i Program›, Pazarlama Program› ve Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m Programlar› olmak üzere
toplam 5 programda 285 ö¤renci, 9 Ö¤retim Görevlisi, 3 Ücretli Ö¤retim eleman›, 3 ‹dari personel ile 9 adet ders-
lik, 3 adet 30 ö¤rencilik bilgisayar laboratuvar›, 1 adet teknik resim atölyesi, 1 adet foto¤raf atölyesi ve 3 adet 60
kiflilik s›n›flarda E¤itim-Ö¤retim faaliyetini sürdürmektedir. 

Yüksekokulumuz ö¤rencilerine yönelik olarak gerçekleflen faaliyetler:
Kiflisel Geliflim Seminerleri :3 adet
Sinema Gösterimi :1 adet
Mesleki Gösteri :1 adet
Hat›ra Orman› Fidan Dikimi :1 adet

Gümüflova

Gümüflova Meslek Yüksekokulu 2008 y›l›nda, Düzce ilinin Gümüflova ilçesinde, Makine Resim ve Konstrük-
siyon, Metalografi ve Malzeme Muayene, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i programlar›yla birlikte, 4 s›n›f, 1 Cad-cam,
1 makine resim ve konstrüksiyon ve 1 adet metalografi ve malzeme muayene laboratuvar› kapasitesiyle kurulmufl-
tur. Kuruldu¤u y›ldan itibaren, civardaki sanayi kurulufllar›n›n, Gümüflova belediyesinin ve halk›n›n deste¤ini gö-
ren okulumuza, 2008 – 2009 y›l›nda alt yap›s›na 1 bilgisayar laboratuvar›, 3 s›n›f ve 1 yemekhane, 1 kantin katm›fl
olup, makine resim ve konstrüksiyon laboratuvar›na 60,000 TL’ lik makine ve ekipman, metalurji laboratuvar›na
40,000 TL’lik makine ve ekipman al›m› yap›lm›flt›r.

Makine Resim ve Konstrüksiyon, Metalografi ve Malzeme Muayene, ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i program›yla
e¤itim ö¤retim hayat›na 66 ö¤renci ile bafllam›flt›r. Bafllang›çta 4 s›n›f, 1 Cad-cam, 1 makine resim ve konstrüksi-
yon ve 1 adet metalografi ve malzeme muayene laboratuvar› mevcuttu. 3 ö¤retim görevlisi görev yapmaktayd›.

Mevcut programlara ek olarak Üretimde Kalite Kontrol ve Kaynak Teknolojisi de kat›larak toplam program
say›s› 5 olmufltur. Toplam ö¤renci say›s› 2011 y›l› itibar› ile 427 dir. 7 derslik, 1 metalurji laboratuvar›, 1 adet Ma-
kine Resim ve Konstrüksiyon Laboratuvar›, 1 adet Genel Bilgisayar Laboratuvar›, 1 adet Cad-cam laboratuvar›
bulunmaktad›r.

Teknik gezi: 15
E¤itim Semineri: 10
Turnuva: 6

Kaynafll›

Yüksekokulda bulunan programlar Ülkemizin ve bölgedeki Sanayii kurulufllar›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda
500 Sanayii kuruluflu ile yap›lan anket ve toplant›larla belirlenmifltir. Yüksekokul bünyesinde Çevre Koruma ve
Kontrol Program›, Geleneksel El Sanatlar› Program›, Harita ve Kadastro Program›, Lastik ve Plastik Program›,
Yap› Ressaml›¤› Program›, D›fl Ticaret Program›, Lojistik Program› bulunmaktad›r. Bu programlardan Yap› Res-
saml›¤› Program› Türkiye’de sadece Kaynafll› Meslek Yüksekokulu’nda bulunmaktad›r. 
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Kaynafll› Meslek Yüksekokulu Kampüs Çal›flmalar›: Kaynafll› Sar›çökek mevkiinde, 170 Dönüm alanda,
6000 Ö¤renci kapasiteli Kaynafll› MYO Kampüs çal›flmalar› devam etmektedir. 

Kaynafll› Meslek Yüksekokulu Sanayii ‹flbirli¤i: Lastik Plastik Program› ile Düzce Standart Profil ve AN-
LAfi aras›nda imzalanan protokol kapsam›nda 15 ö¤renci burs almakta ve okulu bitirdiklerinde yine bu flirketler-
de ifl imkan› bulmaktad›rlar. Çevre Koruma ve Kontrol program› ile ANLAfi aras›nda imzalanan protokol kapsa-
m›nda ise 1 ö¤renciye burs imkân› sa¤lanmaktad›r. 

Kaynafll› Meslek Yüksekokulu Halk ‹flbirli¤i: Yüksekokul bünyesinde kurulan atölyelerle E¤itimin yan›nda
kazan›mlar›n Halkla paylafl›lmas› ad›na El Sanatlar› ile Kaynafll› Halk E¤itim Merkezi ile ortaklafla kurslar aç›lm›fl-
t›r. Kaynafll› Halk E¤itim Merkezi ‹flbirli¤i ile 2008 y›l›nda 3 adet, 2009 y›l›nda 8 adet, 2010 y›l›nda ise 6 adet ol-
mak üzere toplam 17 adet kurs aç›lm›flt›r. Bunun yan›nda Düzce ‹fl-Kur Müdürlü¤ü ile Yüksekokul aras›nda 2010
y›l›nda 8 kurs aç›lm›flt›r. Kurs kapsam›nda 128 kursiyere 330 TL yemek ve ulafl›m katk›s› sa¤lanm›flt›r. Yükseko-
kul ile Düzce ‹fl-Kur Müdürlü¤ü ve Kaynafll› Halk E¤itim Merkezi ile yap›lan ortak projeler kapsam›nda aç›lan 25
farkl› kursta, 350’si kad›n, 146’s› erkek olmak üzere toplam 496 kursiyere çeflitli alanlarda sertifikalar verilmifltir.
Bu kurslar 2011 y›l›nda da Halk E¤itim üzerinden devam etmektedir.

Kaynafll› Meslek Yüksekokulu Laboratuvarlar›: Yüksekokulda 2009 y›l›nda Kimya & Çevre Laboratuvar›,
2010 y›l›nda Polimer ve Korozyon Araflt›rma Laboratuar› kurulmufltur. Bu laboratuvarlarda temel kimya deney-
leri, su, toprak analizleri ve korozyon ile ilgili araflt›rmalar yap›labilmektedir.

Kaynafll› Meslek Yüksekokulu El Sanatlar› Atölyeleri: Geleneksel El Sanatlar› Program›n›n aç›lmas›yla
birlikte Tezhip, Hat, Minyatür, Telkari, Ebru, Hal›-Kilim, Tafl ve gümüfl ‹flleme, ‹pek Dokuma Atölyeleri kurul-
mufltur. 

Yüksekokulda yap›lan Projeler: Düzce Üniversitesi’nin DPT’ye yazd›¤› 6,000,000 TL’lik Altyap› projesinin
Kimyasal Analiz ve Çevre Laboratuvar› aya¤›n› yürütmüfltür. 1 Adet Düzce Üniversitesi Bilimsel Araflt›rma Pro-
jesi halen devam etmektedir. Kaynafll› Kaymakaml›¤› ile 5 adet ortak proje yürütülmüfltür. Do¤u Marmara Kal-
k›nma Ajans›nda 1 adet projemiz kabul edilmifltir.

I. Meslek Yüksekokullar› Ö¤renci Sempozyumu: Türkiye’de ilk defa Kaynafll› Meslek Yüksekokulu tara-
f›ndan 21-22 Ekim 2010 tarihinde düzenlenen Meslek Yüksekokullar› Ö¤renci Sempozyumuna 36 Üniversiteden
450 kifli kat›lm›flt›r. 

Kurumsallaflma Çal›flmalar›: Türkiye’de 660 Meslek Yüksekokulundan 20 tanesinde ISO 9001 belgesi mev-
cuttur. ISO 9001 Belgesine sahip olan Yüksekokullardan birisi de Kaynafll› Meslek Yüksekokulu’dur.

Konferanslar: Ö¤rencilerin çok yönlü geliflmeleri ad›na alanlar›yla ilgili uzman kiflilerden 2008 y›l›nda 27
adet, 2009 y›l›nda 42 adet, 2010 y›l›nda 15 adet olmak üzere toplam 84 adet konferans düzenlenmifltir.

Teknik Geziler: 2008 y›l›nda 8 adet, 2009 y›l›nda 8 adet, 2010 y›l›nda 4 adet olmak üzere toplam 20 adet tek-
nik gezi düzenlenmifltir. 

Uluslararas› ‹flbirlikleri: Yüksekokul ile Polonya Gdansk Teknik Üniversitesi aras›nda Ö¤retim Eleman› de-
¤iflim Protokolü imzalanm›flt›r. Yap›lan Protokol kapsam›nda Yurtd›fl›ndaki Üniversite’den Polimer ve Korozyon
Araflt›rma Laboratuvar›nda 3 ayl›k bir süre için araflt›rma yapmak üzere Gdansk Teknik Üniversitesi’nden Dok-
tora Ö¤rencisi Kasia Schaeffer gelmifltir.

Do¤a ve Sosyal Geziler: Ö¤rencilerin sosyal anlamda geliflmeleri ad›na 2008 y›l›nda 2 adet, 2009 y›l›nda 2
adet, 2010 y›l›nda 1 olmak üzere toplam 5 adet do¤a/sosyal gezi düzenlenmifltir.

Sergi: Yüksekokulumuzda Cumhuriyetimizin Ifl›¤›nda Geleneksel Türk El Sanatlar› Konulu, ‹fl-Kur Sergileri
olmak üzere toplam 6 adet El Sanatlar› sergisi gerçeklefltirilmifltir.

Tiyatro: Yüksekokulumuzda “fiu Ç›lg›n Türkler”, “Haydi Kar›na Kofl” isimli 2 adet tiyatro gösterisi gerçek-
lefltirilmifltir.

Panel: Yüksekokulumuzda Giriflimcilik-Lojistik ve Ö¤renci Paneli olmak üzere 2 adet panel düzenlenmifltir.

Spor: Yüksekokulumuz Bayan Voleybol Tak›m› Düzce Üniversitesi bünyesinde 2009 y›l›nda düzenlenen tur-
nuva kapsam›nda flampiyon olmufllard›r. 
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Sonuç
‹lçe belediyeleri baflta olmak üzere, çevredeki sanayi kurulufllar›, hay›rsever ifladamlar› ve vatandafllar›n katk›-

lar›yla bölge ve ilçeye önemli katk› sa¤layan meslek yüksekokullar›, özenle seçilmifl programlar›, halk-üniversite,
halk-sanayi iflbirlikleriyle yap›lan çal›flmalarla üniversitenin misyonu olan de¤er üretmeyi hedef alarak çal›flmala-
r›n› sürdürmektedir.

Ülkemizin ihtiyac› olan yetiflmifl insan gücüne katk› sa¤lamak ad›na, meslek yüksekokullar›n›n ilçelerde yay-
g›nlaflt›r›lmas› ve aç›lacak programlar›n titizlikle seçilerek aç›lmas› büyük önem tafl›maktad›r.

Kaynaklar
Tez
Özsoy. C, (2007). Türkiye’de mesleki ve teknik e¤itimin iktisadi kalk›nmadaki yeri ve önemi, Anadolu Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi
Ünlüeser. S.T., Mesleki teknik e¤itimin geliflimi ve teknik ö¤retmen yetifltirmede karfl›lafl›lan sorunlar,

Yeditepe Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü E¤itim Tezi
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Özet

Üniversiteler, bireysel geliflim sürecinde, nitelikli bireyin oluflabilmesi amac›yla modern zaman›n en önemli
dönüflüm merkezleri olmufltur. ‹nsan›n do¤ufltan gelen yetenekleri ile geliflimini belli seviyeye tafl›mas› mümkün
olabilecektir. Ancak profesyonel anlamda üretim sürecine kat›lacak bireylerin, mutlaka e¤itim sürecinden geçme-
lerinin gereklili¤i yads›namaz bir gerçekliktir. Bir model olarak GAÜN Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu,
Yüksekö¤retim Genel Kurulunun 26.09.2003 tarihli toplant›s›nda al›nan karar ve 2547 Say›l› Kanunun 2880 Sa-
y›l› Kanunla de¤iflik 7/d-2 maddesi uyar›nca Gaziantep Üniversitesi’ne ba¤l› olarak kurulmufl ve e¤itimini Üniver-
site-Endüstri iflbirli¤inde temelinde yürütmektedir. Ö¤rencilerinin e¤itim süreleri boyunca her bir dönemde 75’er
ifl gününden oluflan toplam iki dönemde tamamlanan 150 ifl günü Üniversite-Endüstri Ortak Program› e¤itimi ve-
rilmektedir. Toplam e¤itim süresi alt› yar›y›ldan oluflmaktad›r. Uygulama e¤itimi boyunca, ö¤rencilerimizin ifl gü-
venli¤ini kapsayan sigorta ücretleri de üniversitemizce karfl›lan›lmaktad›r. Ayr›ca GAÜN NTMYO’da ö¤retim fa-
aliyetlerinde, mevcut ö¤retim elemanlar›n›n yan› s›ra üniversite sanayi ifl birli¤ini gelifltirmek amac› do¤rultusun-
da Gaziantep Sanayisinden önde gelen firmalar›n deneyimli çal›flanlar›na ve yöneticilerine k›smi zamanl› ö¤retim
elaman› olarak ders verme olana¤› sa¤lanmaktad›r. GAÜN NTMYO modeli ile endüstrinin ihtiyac› olan kalifiye
eleman temini konusuna ortak ve etkin bir çözüm bulunmas› hedeflenmektedir.

Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokullar›, trimester e¤itim, üniversite-endüstri iflbirli¤i.

Girifl
Üniversiteler, sanayileflme ile birlikte h›z kazanan nitelikli insan gücü yetifltirme özelliklerini günümüzde de

geliflmektedir. Meslek yüksekokullar›nda uzun y›llardan bu yana endüstrinin ihtiyac› olan, yetiflmifl ara eleman ko-
nusunda, pratik ve teorik e¤itimin harmanlanmas›yla oluflan e¤itim verilmektedir. Ancak bu e¤itimde, endüstriye
kazand›r›lacak ve sanayicinin istedi¤i niteli¤i tafl›yan ara eleman temininde zorluk yaflanmaktad›r. Endüstrinin
içinde bulunaca¤› e¤itim sürecinde, ö¤rencinin yetifltirilmesinde sanayicinin rol almas› ve yer yer baz› e¤itimlerin
bizzat sanayici / endüstriyel e¤itici taraf›ndan verilmesi yararl› olacakt›r.

Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) Baflkanl›¤› mesleki e¤itimde yaflanan sorunlar›n tespiti ve çözüm önerileri ha-
z›rlanmas› konusunda sürekli çal›flma içinde olmufltur. ‹flletme mant›¤› ile ele al›nd›¤›nda e¤itim kurumlar›n›n ni-
hai ç›kt›s› olan e¤itimli bireyler endüstrinin istedi¤i nitelikte olmad›¤› sanayiciler taraf›ndan çeflitli araçlarla dile
getirilmektir. 2010 y›l›nda 5. Düzenlenen Ulusal Meslek Yüksekokullar› Müdürler Toplant›s›nda ve öncesinde ya-
p›lan toplant›larda Meslek Yüksekokullar›ndan mezun olan ö¤rencilerin nitelikleri ve mevcut durum ele al›nm›fl-
t›r. Meslek Yüksekokullar›n›n üç dönem (trimester)’e geçmesinin gereklili¤i ifade edilmifltir. Bunun yan›nda YÖK

2266

Üniversite-Endüstri Ortak E¤itim Gelifltirme Sürecinde
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Naci Topçuo¤lu
Meslek Yüksekokulu (NTMYO) Örne¤i

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Civan, Ö¤r. Gör. Hasan Saç›kara
Gaziantep Üniversitesi, Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep, Türkiye

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XV / Sayfa 2266-2275



taraf›ndan haz›rlanan Mesleki ve Teknik Yüksekö¤retimin Yeniden Düzenlenmesine dair taslakta da dile getiri-
len, trimester ve sanayiden gelecek e¤iticiler ayr› bir önem tafl›maktad›r.

GAÜN NTMYO uygulad›¤› e¤itim program›nda; gerek YÖK’ün önerileri, gerek sanayicinin talepleri, gerek-
se çeflitli toplant›larda Ülkemiz Meslek Yüksekokullar› Müdürlerinin dile getirdi¤i öneriler çerçevesinde tespit
edilen hedefler do¤rultusunda e¤itim-ö¤retim hayat›na yeni bir bak›fl getirme durumundad›r. Çal›flmada ülkemiz-
de bir devlet üniversitesinde fiilen uygulanmakta olan bir trimester modeli olarak GAÜN NTMYO e¤itim iflleyi-
fli ele al›nacakt›r.

Üniversite-Endüstri ‹flbirli¤i Ve Meslek Yüksekokullar›
Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Süreci

Üniversite-sanayi iflbirli¤i, bilimsel temelli teknolojik bilginin, üretimin temel bilefleni haline gelmesi ile gelifl-
meye bafllam›fl, ancak bugünkü formunu, II. Dünya Savafl›’ndan sonraki y›llarda alm›flt›r (Özu¤urlu, 1998). Özel-
likle Avrupa ülkelerinde yaflanan ekonomik ve politik geliflmeler, üniversiteleri, önemli ölçüde teknolojik bilgi bi-
rikiminin gerçekleflti¤i merkezler haline getirmifl; kitleselleflen meslek e¤itimi yoluyla da bilginin bireylere ve üre-
tim örgütlerine aktar›ld›¤› sistemi ortaya ç›karm›flt›r. 

Ülkemizde uygulanan ekonomi politikalar›, Cumhuriyet kuruluflundan itibaren 1950’lere kadar halkta serma-
ye bikrimi olmamas›ndan dolay› ve savafllardan dolay› devletçi ekonomi etkin olmufltur. 1950’li y›llardan itibaren
özel sektörde oluflmaya bafllayan sermaye birikimiyle birlikte karma ekonomik modele geçmifltir. Ancak ilerleyen
dönemlerde özel sektör daha da geliflim göstermifl ve ekonominin belirleyici aktörü durumuna geçmifltir. Özellik-
le 1950 sonras› özel sektörün uluslararas› rekabete yönlendirilmesi ve çeflitli ekonomik faktörlerle desteklenmesi
söz konusudur (Bu¤ra, 2003). 1980’lerden itibaren tüm dünyada etkinleflen liberal ekonomi politikalar›yla birlik-
te Türkiye ekonomisi önemli dönüflümler geçirmifltir. 

Türkiye ba¤lam›nda üniversite-endüstri iflbirli¤inin bugünkü çerçevesi ile ilk gündeme geliflinin yine 1980’li
y›llar›n bafl›na denk gelmesi rastlant› de¤ildir. Üniversite-sanayi iflbirli¤i kavram› ilk kez 1980’lerin hemen bafl›n-
da V. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›na girmifltir. Ard›ndan TÜB‹TAK ve YÖK bünyesinde kurulan komisyonlar›n ça-
l›flmalar› ve gerçeklefltirilen düzenlemeler ile üniversite endüstri iflbirli¤ini gelifltirecek alt yap›n›n oluflturulmas›-
na zemin haz›rlanm›flt›r (Özu¤urlu,1998). 2547 Say›l› Kanun’un 7/D-2 maddesi uyar›nca kurulan e¤itim, uygula-
ma ve araflt›rma merkezleri, bu konudaki çal›flmalar› üniversite bünyesinde örgütleme f›rsat› sunan yasal çerçeve-
yi oluflturmufltur. 

Ancak 2000’li y›llara gelindi¤inde üniversite-endüstri iflbirli¤inin kapsam› bir kez daha de¤iflmifl ve genifllemifl
görünmektedir. Söz konusu iflbirli¤i sadece ortak araflt›rma gelifltirme projelerini kapsamamaktad›r. Uluslararas›
ölçe¤e tafl›nan örgütlenme, üretim, pazarlama ve finansman faaliyetleri nedeniyle yönetim dan›flmanl›¤› ve insan
kayna¤›n›n tafl›d›¤› kritik önem, nitelikli iflgücüne artan ihtiyaç nedeniyle de sürekli e¤itim uygulamalar› üniver-
site-endüstri iflbirli¤inin temel çal›flma alanlar› haline gelmektedir. 

Meslek Yüksekokullar›n›n Mevcut Durumu

Meslek yüksekokullar› Türk e¤itim sisteminde önemli bir rol oynamaktad›r. Bafllang›çta Milli E¤itim Bakan-
l›¤›’na ba¤l› olarak faaliyet gösteren meslek yüksekokullar› 1981 y›l›ndan bu yana üniversitelere ba¤l› olarak faali-
yetlerini sürdürmektedirler (Kay›r ve K›l›ç; 2008.a:41). 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanununa göre Meslek Yükse-
kokullar›: “Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetifltirmeyi amaçlayan dört yar›y›ll›k e¤itim ö¤retim sürdü-
ren bir yüksekö¤retim kurumu” fleklinde tan›mlanm›flt›r. 

Meslek yüksekokullar›nda verilen e¤itimin ana amac› sanayinin ihtiyaç duydu¤u nitelikli iflgücünü piyasaya
sa¤lamakt›r. Kuflkusuz, meslek yüksekokullar› konusundaki en önemli konulardan biri üniversite-endüstri iflbirli-
¤i konusudur. Giderek artan rekabet flartlar› alt›nda günümüz endüstrisi giderek daha nitelikli iflgücüne ihtiyaç
duymaktad›r. Ancak e¤itim dünyas› endüstrinin bu h›zla de¤iflen yap›s›na ayak uydurmakta sorun yaflamaktad›r.
Son dönemlerde gerçeklefltirilen bir çal›flmada (Kay›r ve K›l›ç; 2008.a:34), iflverenlerin sadece % 27.1’i eleman ih-
tiyaçlar›n› mesleki e¤itim kurumu mezunlar›ndan temin ettiklerini ifade etmifltir. 

Türkiye’de birçok firman›n KOB‹ tabir edilen küçük ve orta ölçekli kurulufllar olmas› dolay›s›yla bu kurulufl-
larda ileri düzeyde kurumsallaflman›n yeterince sa¤lanamamas› söz konusudur. Bu durum akademik personelin fir-
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malarla iletifliminin önünde ciddi bir engel teflkil etmektedir. Co¤rafi uzakl›k sorunu ise, bafllang›çta endüstri böl-
gelerine yak›n olarak aç›lan meslek yüksekokullar›n›n giderek sanayi bölgelerine uzak yerlerde de aç›lm›fl olmas›-
n›n potansiyel üniversite-endüstri iflbirli¤ini ortadan kald›rmas›d›r. 

Müfredat aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda meslek yüksekokullar›nda verilen e¤itimin afl›r› kuramsal oldu¤unu söyle-
mek mümkündür. Oysa meslek yüksekokullar›n›n temel amac› 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nda aç›kça:
“…belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetifltirme…” olarak belirtilmifltir. Di¤er yandan, mevcut staj uygula-
mas›n›n mesleki bilgi ve görgünün artt›r›lmas› aç›s›ndan yeterli oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Birçok ö¤-
renci “naylon staj” olarak adland›r›lan uygulama ile ço¤u kez fiili olarak iflyerinde çal›flmadan ka¤›t üzerinde staj
yap›yor gözükmekte, fiili olarak otuz iflgünü olarak yap›lan stajlar ise ö¤renciler için fazla verimli olmamaktad›r. 

Üniversite-Endüstri Ortak E¤itimi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN)
Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu (NTMYO)
Tarihçe ve Fiziki Durum
Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu, Yüksekö¤retim Genel Kurulunun 26.09.2003 tarihli toplant›s›nda al›-

nan karar ve 2547 Say›l› Kanunun 2880 Say›l› Kanunla de¤iflik 7/d-2 maddesi uyar›nca Gaziantep Üniversitesi’ne
ba¤l› olarak kurulmufltur. Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde Üniversitemize tahsisi yap›lm›fl olan arsa üze-
rine inflaa edilen binan›n yap›m› ve donan›m› merhum ifladam›, Naci Topçuo¤lu taraf›ndan üstlenilmifl ve okul bi-
nas›n›n (idari, e¤itim, atölye ve kafeterya bloklar›) 27 Temmuz 2003 tarihinde temeli at›lm›flt›r. ‹nflaat› 2007 y›l›n-
da tamamlanan Yüksekokulumuzun, resmi aç›l›fl töreni 31 May›s 2009 tarihinde gerçekleflmifltir. Üniversite-en-
düstri iflbirli¤i anlay›fl› okulumuzda daha ilk harc›n temele kondu¤u andan itibaren bafllam›flt›r. 

Yüksekokulumuz 2007-2008 e¤itim ö¤retim y›l›nda e¤itim vermeye bafllam›flt›r. Bafllang›çta Plastik Teknolo-
jileri ve Hal›c›l›k Programlar›na ö¤renci al›nm›flt›r. Bafllang›çta bu iki program›n önerilmesindeki en önemli fak-
tör, Gaziantep sanayisinde Hal› ve Plastik sektörlerinin oldukça geliflmifl olmas› ve kendi alanlar›nda söz sahibi fir-
malar›n etkinli¤idir. Örne¤in, Gaziantep sanayisi toplam hal› üretimin %82’sini toplam hal› ihracat›n›n da %70’ini
gerçeklefltirmektedir (GSO, 2010). 2009-2010 e¤itim ö¤retim y›l›nda mevcut programlara ek olarak; yine Türki-
ye ve Gaziantep sanayisinin ihtiyaçlar› do¤rultusunda D›fl Ticaret, Muhasebe ve Vergi Uygulamalar›, ‹flletme Yö-
netimi, Lojistik ve G›da Teknolojileri programlar›n›n aç›lmas›yla birlikte toplam program say›s› 7 olmufltur. 2010-
2011 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanl›¤›, Antep F›st›¤› Tar›m› ‹flleme Teknolojisi ve
Ayakkab› Üretimi ve Tasar›m› programlar› aç›larak program say›s› 10’a yükselmifltir. 2010-2011 e¤itim-ö¤retim
y›l› itibar›yla Yüksekokulumuzda hali haz›rda 650 ö¤rencimiz e¤itim görmektedir.

Ö¤renciler iklimlendirme olana¤› sa¤lanm›fl, klima ve ›s›tma sistemli konforlu s›n›flarda ve sosyal alanlarda e¤i-
tim-ö¤retimlerine devam etmektedirler. Projeksiyon sistemi ve ses sistemi olana¤›na sahip s›n›f ve anfilerde ders
ifllemektedirler. GAÜN NTMYO, merkez kampus d›fl›nda oldu¤undan ö¤rencilerin kablosuz internet olana¤›na
kavuflmalar› için çal›flmalar sürmektedir. 

Uygulanmakta Olan E¤itim – Ö¤retim 
GAÜN NMTYO’da verilmekte olan e¤itim-ö¤retim, 19 A¤ustos 2009 tarih ve 27324 say›l› Resmi Gazete’de

yay›nlanan “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu Önlisans E¤itim-Ö¤retim ile S›nav De-
¤erlendirme Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelikle belirlenen amaç ve kapsamlar dâhilinde yürütülmektedir. GAÜN
NTMYO’da takip etti¤imiz akademik takvim ise Gaziantep Üniversitesinin di¤er birimlerinde uygulanmakta olan
akademik takvimden farkl›l›k göstermektedir. Tablo 1’de görülece¤i gibi akademik takvim y›lda üç dönemden
oluflmaktad›r. 

GAÜN NTMYO’da verilen e¤itim ö¤rencinin ifl yaflam›nda ihtiyaç duyaca¤› bilgiler esas al›narak flekillen-
mektedir. Ö¤rencilerimiz YGS s›nav›nda ald›klar› puanlar do¤rultusunda yapt›klar› tercihlerle okulu kazanmakta
ve e¤itimlerine bafllamaktad›rlar. Yüksekö¤retim Kurumu (YÖK) ve Gaziantep Üniversitesi Senatosunun ald›¤›
kararlar do¤rultusunda e¤itim planlamas› gerçeklefltirilmektedir. YÖK taraf›ndan haz›rlanan Mesleki ve Teknik
Yüksekö¤retimin Yeniden Düzenlenmesine dair taslakta da belirlenen meslek yüksekokullar›n›n yeniden yap›lan-
mas› ve verilen e¤itimin y›lda iki dönemden (sömestere), üç döneme (trimester) geçilmesi yönündeki çal›flmalar›
da ülkemizdeki meslek yüksekokullar›n›n h›zla trimestere geçmesi çerçevesini çizmektedir. GAÜN NTMYO ise
bu geliflmeler do¤rultusunda Türkiye’de ilk olarak fiili olarak y›lda üç dönem (trimester) uygulamas›n› gerçeklefl-
tirmektedir. 
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Ö¤rencilerimiz ilk iki dönemde temel e¤itimlerini ald›ktan sonra, uygulama e¤itimini almak üzere iki gruba
ayr›l›rlar. S›n›flar iki grup fleklinde ayr›ld›ktan sonra gruplardan biri “Üniversite-Endüstri Ortak Ö¤renimi” der-
si kapsam›nda Yüksekokulumuzca belirlenen firmalarda / kurumlarda uygulama e¤itimine kat›l›rken, di¤er grup
yaz döneminde okuldaki e¤itimine devam etmektedir. Uygulama e¤itimini tamamlayan grup bir sonraki dönem-
de bir önceki grubun ald›¤› dersleri al›rken, derste bulunan grup uygulama e¤itimine kat›lmaktad›r. Tablo 2’de
GAÜN NTMYO’da yer alan programlardan biri olan Lastik ve Plastik Teknolojisi program›nda 6 dönemde ders-
lerin da¤›l›m› ve e¤itim saatleri verilmifltir. 

GAÜN NTMYO’da ö¤renciler e¤itim-ö¤retim di¤er meslek yüksekokullar›ndan farkl› olarak toplam 6 dö-
nemden oluflan bir süreçte tamamlamaktad›rlar. Bu 6 dönemin 4 dönemi teorik bilgilerin verildi¤i, atölye ve labo-
ratuar uygulamalar›n›n yap›ld›¤› ders dönemlerinden oluflmaktad›r. Bunun yan›nda 2 dönemde ise Üniversite-En-
düstri Ortak Program› kapsam›nda alanlar›ndaki deneyimli firmalarda / kurumlarda uygulama e¤itimi almaktad›r-
lar.

Ö¤retim Eleman› Yap›s›

GAÜN NTMYO’da, 2010 y›l› itibariyle, 17 tam zamanl› akademik personel, 14 yar› zamanl› akademik perso-
nel görev yapmaktad›r. Tam zamanl› akademik personel alan›nda yetkin ö¤retim görevlilerinden oluflmaktad›r. Bu
ba¤lamda tam zamanl› Ö¤retim Görevlilerinin 9’u Yüksek Lisans e¤itimlerini alanlar›nda tamamlam›fllard›r. Ö¤-
rencilerin teorik e¤itimi tam zamanl› ö¤retim elamanlar› taraf›ndan verilen derslerle flekillenmektedir. 
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Tablo 1: GAÜN Naci Topçuo¤lu MYO 2010-2011 akademik takvimi.

Güz dönemi

13-17 Eylül 2010 Dönem ders kay›tlar›
20 Eylül 2010 Derslerin bafllamas›
21 Eylül 2010 Ders ekleme-b›rakma ve cezal› kay›tlar›n son günü

(Bu tarihe kadar kayd›n› yapt›rmayan ö¤rencilerin kay›tlar› silinir.)
17 Aral›k 2010 Derslerin kesilmesi
20-31Aral›k 2010 Dönem sonu s›navlar›

Bahar dönemi

12-14 Ocak 2011 Dönem ders kay›tlar›
17 Ocak 2011 Derslerin bafllamas› ve cezal› kay›tlar›n ilk günü
21 Ocak 2011 Ders ekleme, b›rakma ve cezal› kay›tlar›n son günü (Bu tarihe kadar 

harçlar›n› yat›r›p kay›tlar›n› yapt›rmayanlar›n kay›tlar› silinecektir.)
15 Nisan 2011 Derslerin kesilmesi
18-29 Nisan 2011 Dönem sonu s›navlar›

Yaz dönemi

11-13 May›s 2011 Dönem ders kay›tlar›
16 May›s 2011 Derslerin bafllamas› ve cezal› kay›tlar›n ilk günü
20 May›s 2011 Ders ekleme, b›rakma cezal› kay›tlar›n son günü
12 A¤ustos 2011 Derslerin kesilmesi
15-26 A¤ustos 2011 Dönem sonu s›navlar›

Resmi Tatiller

1) 9-10-11 Eylül 2010 Ramazan Bayram›
2) 29 Ekim 2010 Cumhuriyet Bayram›
3) 16-17-18-19 Kas›m 2010 Kurban Bayram›
4) 23 Nisan 2011 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayram›
5) 19 May›s 2011 Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayram›
6) 30 A¤ustos 2011 Zafer Bayram›
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Tablo 2: GAÜN NTMYO lastik ve plastik teknolojisi program› dersleri ve e¤itim dönemleri. 

Malzeme ve malzeme iflleme teknolojileri bölümü lastik ve plastik teknolojisi program› 

Birinci yar›y›l

TURK 100 Türk Dili I (2-0)2
A‹‹T 100 Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi I (2-0)2
YDB‹ 100 Yabanc› Dil I (2-0)2
BESR 100 Beden E¤itimi* (1-1)0
GOS 122 Sanat Tarihi* (1-1)0
NTPT 111 Matematik I (3-0)
NTPT 121 Bilgi ‹fllem Teknolojileri ve Uygulamalar› (3-0)3
NTPT 131 Fizik I (2-0)
NTPT 141 Genel Kimya (2-0)2
NTPT 151 Teknik Resim (2-1)3
NTPT 161 Temel Elektrik Elektronik (2-0)2
NTPT 181 Genel ‹letiflim ve Üniversite-Endüstri (2-0)2

Ortak Program›
Toplam kredi (22–4)23

‹kinci yar›y›l

TURK 200 Türk Dili II (2-0)2
A‹‹T 200 Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi II (2-0)2
YDB‹ 200 Yabanc› Dil II (2-0)2
NTPT 112 Matematik II (3-0)3
NTPT 122 Organik Kimya (3-0)3
NTPT 132 Analitik Kimya ve Laboratuar Teknikleri (2-1)3
NTPT 142 Malzeme Bilgisi (3-0)3
NTPT 152 Bilgisayar Destekli Tasar›m (2-2)3
NTPT 162 Makine Bilgisi ve Elemanlar› (3-0)3

Toplam kredi (22–3)24

Üçüncü yar›y›l

A Grubu

NTPT 211 Polimer Kimyas› (3-0)3
NTPT 221 Polimer Üretim Teknolojisi (2-1)3
NTPT 231 Plastik ‹flletmecili¤i I (2-2)3
NTPT 241 Plastik Makineleri (3-1)4
NTPT 251 Plastik Malzeme Muayene Yöntemleri (2-1)3
NTPT 261 Enstrümantal Analiz (2-1)3
NTPT 271 Plastik Parça Tasar›m Yöntemleri (3-0)3
B grubu

NTED 100 Üniversite-Sanayi Ortak E¤itim Kredisiz
(Endüstriye Gidecek Ö¤renciler)
Toplam kredi (17–6)22

Dördüncü Yar›y›l

A Grubu

NTED 100 Üniversite-Sanayi Ortak E¤itim Kredisiz
(Endüstriye Gidecek Ö¤renciler)

B grubu

NTPT 211 Polimer Kimyas› (3-0)3
NTPT 221 Polimer Üretim Teknolojisi (2-1)3
NTPT 231 Plastik ‹flletmecili¤i I (2-2)3
NTPT 241 Plastik Makineleri (3-1)4
NTPT 251 Plastik Malzeme Muayene Yöntemleri (2-1)3
NTPT 261 Enstrümantal Analiz (2-1)3
NTPT 271 Plastik Parça Tasar›m Yöntemleri (3-0)3

Toplam kredi (17–6)22



GAÜN NTMYO’da ders veren ö¤retim elemanlar› konusunda da üniversite – endüstri iflbirli¤i gerçekleflmek-
tedir. Ö¤rencilerin okulda teorik, atölye ve laboratuar e¤itimi ald›klar› dönemler boyunca GAÜN NTMYO’nun
deneyimli akademik kadrosu yan›nda, Gaziantep’te ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gös-
teren, sektöründe önemli yere sahip firma, kurum ve kurulufllardan da mesleki ve akademik yeterlili¤e sahip yö-
neticiler taraf›ndan e¤itim verilmektedir.

Tablo 3’te görülece¤i üzere her biri kendi alan›nda önemli kariyerlere sahip yöneticiler GAÜN NTMYO’da
k›smi zamanl› ö¤retim eleman› olarak dersler vermektedirler.

Ö¤renciler uygulaman›n içinden gelen bu ö¤retim elemanlar›ndan ileride uygulamada karfl›laflacaklar› fiili du-
rumlar› henüz ö¤renciyken ö¤renebilme olana¤›na kavuflmufllard›r. Uzman yöneticiler ise bilgi ve birikimlerini
genç bireylerle paylaflman›n mutlulu¤unu yaflamaktad›rlar. Bu modelde kadrolu ö¤retim görevlileri, k›smi zaman-
l› uygulamadan gelen ö¤retim görevlileri ve ö¤renciler aras›nda güçlü bir sinerji ve motivasyon oluflmaktad›r. Ül-
kemizde genelde dile getirilen önemli problemlerden biri olan üniversite-endüstri kopuklu¤u karfl›l›kl› diyalog ve
iflbirli¤i ile ortadan kald›r›larak yerine güçlü iflbirli¤i temelleri at›lmaktad›r. 

Gaziantep’te yer alan kurum ve kurulufllarla yürütülen iflbirliklerinin GAÜN NTMYO’na olumlu katk›lar› ol-
maktad›r. Y›l›n farkl› dönemlerinde Gaziantep sanayisinin önde gelen kurum ve kurulufllar›n›n yöneticileri ile
Yüksekokul ö¤rencilerinin konferans, söylefli, panel gibi etkinliklerde buluflmalar› sa¤lanmaktad›r. Ö¤rencilerin
sanayicilere ve yöneticiler ulaflabilir olmalar› motivasyonlar›n› olumlu etkilemektedir. 
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Tablo 2 [devam›]: GAÜN NTMYO lastik ve plastik teknolojisi program› dersleri ve e¤itim dönemleri.

Malzeme ve malzeme iflleme teknolojileri bölümü lastik ve plastik teknolojisi program› 

Beflinci Yar›y›l

A Grubu

NTPT 212 Entegre Proje (2-1)3
NTPT 222 Plastik Parça Ürün Kal›p Tasar›m (2-2)3
NTPT 2302 Plastik ‹flletmecili¤i II (2-2)3
NTPT 242 Geliflmifl Plastikler (2-0)2
NTPT 252 Çevre ve ‹fl Güvenli¤i (2-0)2
NTPT 262 Kalite Kontrol (2-0)2
NTPT 272 ‹fl Analizi ve Maliyet Hesab› (2-0)2
NTPT 282 Pazarlama & ‹flletme Yönetimi (2-0)2
NTPT 292 Teknik ‹ngilizce (3-2)4
B Grubu

NTED 100 Üniversite-Sanayi Ortak E¤itim Kredisiz
(Endüstriye Gidecek Ö¤renciler)
Toplam kredi (19–7)23

Alt›nc› Yar›y›l

A Grubu

NTED 200 Üniversite-Sanayi Ortak E¤itim Kredisiz
(Endüstriye Gidecek Ö¤renciler)

B Grubu

NTPT 212 Entegre Proje (2-1)3
NTPT 222 Plastik Parça Ürün Kal›p Tasar›m (2-2)3
NTPT 232 Plastik ‹flletmecili¤i II (2-2)3
NTPT 242 Geliflmifl Plastikler (2-0)2
NTPT 252 Çevre ve ‹fl Güvenli¤i (2-0)2
NTPT 262 Kalite Kontrol (2-0)2
NTPT 272 ‹fl Analizi ve Maliyet Hesab› (2-0)2
NTPT 282 Pazarlama & ‹flletme Yönetimi (2-0)2
NTPT 292 Teknik ‹ngilizce (3-2)4 

Toplam kredi (19–7)23



Üniversite-Sanayi Ortak E¤itim Program›

Normal Meslek Yüksekokullar›nda Staj olarak bilinen ders yerine GAÜN NTMYO’da Üniversite-Endüstri
Ortak Program› dersi almaktad›rlar. Bu ders kapsam›nda, ö¤renciler her bir dönemde 75 ifl günü olmak üzere top-
lam iki dönemde 150 ifl günü uygulama e¤itimi içeren uygulama e¤itimi almaktad›rlar. Böylece ö¤rencilerin uy-
gulama alanlar›nda yeterli mesleki deneyimi kazanmalar› sa¤lanmaktad›r. Toplamda 150 ifl günü e¤itim alarak me-
zun olan ö¤rencinin uygulama konusunda herhangi bir eksikli¤i kalmamas› hedeflenmektedir. Takvim günü ola-
rak de¤erlendirildi¤inde yaklafl›k 6 ayl›k bir süreci kapsayan uygulama e¤itiminde ö¤renci bir yandan saha e¤iti-
mini al›rken bir yandan da kendisini ileride bekleyen ifl hayat›na haz›rlama olana¤› yakalamaktad›r. Uygulama e¤i-
timi sürecinde ifl yeri ile yakalayaca¤› diyalog ileride ifl hayat›na at›laca¤›nda ö¤renci için olumlu referanslar ola-
rak yararlar› olacakt›r.

Uygulama e¤itimi sürecinde ö¤rencilerimizin sigorta ücretleri Üniversitemizce karfl›lanmaktad›r. ‹fl güvenli¤i
staj süreci boyunca Üniversitemiz taraf›ndan karfl›lanmas›yla staj sürecinde olas› ifl kazalar›na karfl›da ö¤renciler
güvence alt›na al›nm›flt›r. Bu durum sanayici aç›s›ndan da olumlu de¤erlendirilmektedir. Çünkü sanayici fazladan
bir sigorta maliyetini ve u¤rafl›n› üstlenmemektedir. Maliyetsiz, güvenli ve e¤itimli ifl gücü olana¤›na kavuflan sa-
nayici bu durumdan rahats›z olmak yerine, e¤itim alacak ö¤rencinin e¤itimini firmas›nda yapmas›ndan memnuni-
yet duymaktad›r. 

Uygulama e¤itimi süresince ö¤rencilerimiz ö¤retim elemanlar›m›z taraf›ndan sürekli olarak çal›flma sahalar›n-
da kontrol edilmektedir. Tam zamanl› ö¤retim elemanlar›nca ö¤rencilerimiz uygulama e¤itimleri süresince farkl›
zamanlarda haber vermeksizin denetlenmekte ve denetim raporlar› haz›rlamaktad›rlar. Ö¤renci aç›s›ndan yararl›
olmad›¤› düflünülen firmalar bir sonraki e¤itim program›nda paydafl olarak de¤erlendirilmemektedir. 

Ö¤renciler uygulama e¤itimlerini 19 A¤ustos 2009 tarih ve 27324 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan “Gazian-
tep Üniversitesi Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu Önlisans E¤itim-Ö¤retim ile S›nav De¤erlendirme Esas-
lar›na ‹liflkin Yönetmelik” ve “GAÜN Naci Topçuo¤lu MYO Uygulama E¤itimi Yönergesi” uyar›nca Gazian-
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Tablo 3: 2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ders veren k›smi zamanl› ö¤retim elemanlar›.

Ad› Soyad› Görevi Verdi¤i Ders Bölüm

‹lyas Bulduk ‹fl-Kur Gaziantep ‹l Müdürü ‹fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Muhasebe ve Vergi Uygulamalar›

‹lhami Demirci Gaziantep Gümrük Müdürlü¤ü, Gümrük ve Serbest D›fl Ticaret, Lojistik
Çobanbey Gümrük Müdürü Bölgeler Mevzuat›

Zekeriya Özdemir Gaziantep Büyükflehir Muhasebe Denetimi ‹flletme Yönetimi, 

Belediyesi Hesap Uzman› Muhasebe ve Vergi ulamalar›

Mehpare Kileci GAP Dan›flmanl›k A.fi. Yönetim ve Organizasyon ‹flletme Yönetimi, Büro Yönetimi 
Yön. Kur. Bflk.

Yunus Aksoy Atmaz Tekstil A.fi. Plastik ‹flletmecili¤i Lastik ve Plastik Teknolojisi
Genel Müdür Yrd.

Nursel K›z›lkan Ecoplast A.fi. Üretim Müdürü Plastik Malzeme Muayene Lastik ve Plastik Teknolojisi
Yöntemleri

‹zzetin Elçi UND Gaziantep Temsilcili¤i - Tafl›mac›l›k Hukuku Lojistik
- Tafl›mac›l›k Operasyonlar›

Mahmut Karahan Eyüp Lojistik A.fi. - Genel Lojistik Bilgisi Lojistik
‹flletme Müdürü - Depolama Yönetimi

Tevhide ‹lter Özbay Tat Makarna A.fi. D›fl Ticaret ‹fllemleri ‹flletme Yönetimi
D›fl Ticaret Müdürü

Zübeyir Irmak Yasin Kaplan Hal›c›l›k A.fi. Mesleki ‹ngilizce Hal›c›l›k ve Kilimcilik
D›fl Ticaret Müdürü 

Nuri Kaya Tat Makarna A.fi. G›da Kodeksi ve Standartlar› G›da Teknolojsi

Nurullah Tosun Yeminli Mali Müflavir Vergi Muhasebesi Muhasebe ve Vergi Uygulamalar›

Muzaffer Bayaz›t Mali Müflavir -D›fl Ticaret Muhasebesi D›fl Ticaret

Demet Özocakl› Naksan Holding -Pazarlama Bilgisi D›fl Ticaret, Muhasebe ve Vergi
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T.C. 
GAZ‹ANTEP ÜN‹VERS‹TES‹ 

NAC‹ TOPÇUO⁄LU MESLEK YÜKSEKOKULU
UYGULAMALI E⁄‹T‹M PROTOKOLÜ

Say›: Tarih:
Konu:

Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu .............................. Bölümü .............................. Program› ö¤rencile-
ri, Gaziantep Üniversitesi senatosunun kabul etti¤i Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu Uygulamal› E¤itim Yönergesine göre
uygulama e¤itim içerikle “Üniversite-Endüstri Ortak Ö¤renim” isimli dersi almak zorundad›r.

Afla¤›da belirtilen tarihlerde bu derse kay›tl› ekte aç›k kimlikleri belirtilen ö¤rencilerin zorunlu olan bu dersini Naci Topçuo¤lu
Meslek Yüksekokulu Uygulamal› E¤itim Yönergesinin 2. maddesine göre iflletmenizde yapmas› belirlenmifltir.

Ek 1: Ö¤renci listesi
Ek 2: Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu Uygulamal› E¤itim Yönergesi

‹flletmede Yap›lmas› Gereken Uygulama E¤itiminin Süresi:........................

UYGUNDUR UYGUNDUR
Rektör ‹flletme Müdürü

GAZ‹ANTEP ÜN‹VERS‹TES‹ 
NAC‹ TOPÇUO⁄LU MESLEK YÜKSEKOKULU

UYGULAMA E⁄‹T‹M‹ YÖNERGES‹

Bu 9 maddelik uygulama e¤itimi yönergesi Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulunda kay›tl› olan ö¤rencilerin 2 döneminin
Gaziantep’te pratik e¤itimi ve uygulamas›n› düzenlemektedir.

MADDE 1: Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulunda kay›tl› ö¤renciler zorunlu olarak 2 yar› döneminde iflletmelerde uygula-
mal›-pratik e¤itim almalar› gerekmektedir. Ö¤rencilerin iflletme uygulamas›n›n bafllamas› için Rektörlük (Rektörün yetki verdi¤i
durumlarda Meslek Yüksekokulu Müdürlü¤ü) ve çal›flaca¤› iflletme aras›nda ekte bulunan 2 nüsha kabul protokolü imzalanacakt›r.

MADDE 2: Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulunda kay›tl› ö¤rencilerin 2 yar› uygulama döneminin her bir dönemi uygu-
lanacak pratik uygulama süresi 75 ifl günüdür.

MADDE 3: ‹flletmelerde uygulamaya gidecek ö¤rencilerin ulafl›m, beslenme gibi ihtiyaçlar› bizzat kendileri veya isterlerse uygu-
lama e¤itimi yap›lacak iflletmeler taraf›ndan karfl›lanacakt›r.

MADDE 4: ‹flletmelere uygulamaya giden ö¤rencilerin uygulama dönemlerinde zorunlu sigortalar›, Üniversite Yönetim
Kurulu’nun belirleyece¤i oranlarda Üviversite (Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu) ve ö¤renci taraf›ndan müflterek olarak
ödenir.

MADDE 5: Ö¤rencilerin iflletmedeki devam durumlar›ndan, davran›fllar›ndan ve takibinden uygulama e¤itimi yap›lan iflletme sahip
veya yöneticileri sorunludur. Olas› olumsuzluklar, an›nda Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu Müdürlü¤üne bildirilecektir.

MADDE 6: Ö¤renci, iflletmedeki uygulamaya bir yar› dönem süresinin %20’si oran›nda kat›lmazsa baflar›s›z say›l›r. Uygulama
e¤itimine tekrar gönderilir.

MADDE 7: Ö¤renciler uygulamaya gittikleri iflletmelerde iflletme yönetiminin belirlemifl oldu¤u yaz›l› ve sözlü kurallara uymak
zorundad›r. Uymayan ö¤renciler hakk›nda Gaziantep Üniversitesi Ö¤renci Disiplin Yönetmeli¤ine göre ifllem yap›l›r.

MADDE 8: Uygulama e¤itiminin yap›ld›¤› iflletmede iflletme yönetimi taraf›ndan, ö¤rencilerin devam ve not durumlar›n› içeren
belge Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu Müdürlü¤ü’ne son ifl gününü takiben befl gün içerisinde verilir. Bu belgenin tak-
ibinden ö¤renci sorumludur. Ö¤renci hakk›nda belirtilen ifl günü içerisinde verilmeyen bilgi durumunda ö¤renci baflar›s›z say›l›r.

MADDE 9: Bu uygulama e¤itimi yönergesi Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulunda kay›tl› olan ö¤rencilerin 2 döneminin
Gaziantep de pratik e¤itimi ve uygulamas›n› düzenlemektedir. Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

fiekil 1: Naci Topçuo¤lu MYO Uygulamal› E¤itim Protokolü.



tep’te yapmak durumundad›rlar. Ö¤renciler GAÜN NTMYO taraf›ndan daha önceden fiekil 1’de örnekleri veri-
len protokol ve yönerge çerçevesinde belirlenen firmalara uygulama e¤itimlerini almak üzere gönderilmektedir-
ler. Gaziantep Üniversitesi Rektörlü¤ü ile uygulama e¤itimi verecek her bir firma için yar› ayr› düzenlenen pro-
tokoller ile ö¤rencilerin uygulama e¤itimleri farkl› bir boyutla teminat alt›na al›nmaktad›r. 

Toplan dokuz maddeden oluflan GAÜN NTMYO Uygulama E¤itimi Yönergesinde e¤itimin süresi, zorunlu
sigortalar›n Üniversite taraf›ndan karfl›lanaca¤›, %80 devam›n sa¤lanmas›n›n zorunlulu¤u gibi konulara de¤inil-
mektedir. Bunlar›n d›fl›nda ö¤renci Uygulama E¤itimi sonunda baflar› durumunu gösteren belgeyi yine e¤itimi ve-
ren firmadan almak durumundad›r. 

Yap›lan bu uygulamalarla, GAÜN NTMYO bir devlet Üniversitesi bünyesinde yer alan bir Meslek Yükseko-
kulu olarak Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirmektedir.

Sonuç ve Öneriler
GAÜN Naci Topçuo¤lu Meslek Yüksekokulu kurulurken bölge ekonomisine uygun programlardan oluflan bir

e¤itim program› oluflturulmufl ve sanayiye nitelikli elaman yetifltirmek amac›yla faaliyet göstermektedir. Bölgenin
yüksek sanayi potansiyelinin olmas›, üniversite-endüstri iflbirli¤inin üniversitemizin temel hedeflerinden birisi ol-
mas›, yüksekokulumun kurulufl sürecinden itibaren üniversite-endüstri iflbirli¤i çerçevesinde e¤itim program›n›n
oluflmas› trimester modelini daha baflar›l› k›lacakt›r. 

Çal›flman›n sonunda Ülkemizde ilk kez devlet üniversitesinde uygulanmakta olan bu modelin ele al›nmas›n›n
sonunda baz› öneriler flekillenmektedir. Bunlar:

• Meslek Yüksekokulu ö¤rencilerinin mezuniyet sonras›nda ara eleman olarak tercih edilebilmesi için mutla-
ka pratik e¤itimle kendini gelifltirmelidir.

• Hali haz›rda Staj olarak verilen uygulama e¤itimleri gerçekli¤ini yitirmifltir. Ö¤renci istedi¤i herhangi bir
kurum ya da kuruluflta staj yapmad›¤› halde yapm›fl gibi dosyalar doldurarak kendini kand›rmaktad›r. GA-
ÜN NTMYO’da oldu¤u gibi e¤itim ald›¤› yüksekokulun ö¤retim elemanlar›n›n gözetiminde uygulama e¤i-
timi titizlikle tamamlat›lmal›d›r.

• ‹ki dönemli (sömestere) verilen e¤itim sonunda ifl hayat›n›n istedi¤i nitelikte ara eleman yetiflmemektedir.
Üç dönemli (trimester) e¤itimle uygulama a¤›rl›kl› e¤itim sistemine geçilmesi yararl› olaca¤› görülmektedir.

• Yüksek e¤itim alm›fl sanayide yönetici ve karar verici elamanlar›nda meslek yüksekokullar›nda ders verme-
leri sa¤lanarak, sanayinin de e¤itimi sürecine bizzat kat›lmalar› yararl› olacakt›r.

• Mezun olan ö¤rencilerle ilgili olarak sanayicilerden geri dönüfller de¤erlendirilmeli ve e¤itim program›ndan
kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi yararl› olacakt›r.

• Yer seçilirken meslek yüksekokulunda aç›lacak programla yüksekokulun bulundu¤u bölge ekonomisi / sana-
yisi aras›nda paralellik olmas›na özen gösterilmelidir. Aksi halde ekonomi / sanayi aktörlerinin yüksekokul
programlar›na ilgileri olmamaktad›r.

• Ülkemizde ilk kez GAÜN NTMYO’da uygulanan sistem di¤er Meslek Yüksekokullar› için de¤erlendirile-
bilecek bir modeldir. 

GAÜN NTMYO, stratejik hedeflerine ulaflmada ve geliflmede; demokratik ve kat›l›mc›, paylafl›mc› yönetim
anlay›fl›yla, bilime ve teknolojiye inanarak Gaziantep Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu kapsam›nda ve temel il-
keleri do¤rultusunda, gelen ö¤rencilerin bütün altyap› eksikliklerine ra¤men var olan potansiyelini en verimli bir
flekilde kullanmay› ve ö¤rencilerini azami seviyede mesleki bilgiyle donatmay› hedeflemektedir. Bununla birlikte,
organize sanayi bölgesi yöneticilerinin ve iflverenlerin yüksekokula katk›da bulunmalar› önümüzdeki dönemlerde,
yüksekokulumuzun tercih edilebilir olmas›na katk› sa¤layaca¤› için de¤erlendirilmesi gereken bir f›rsat olarak gö-
rülmektedir.
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Özet

Bu araflt›rmada, üniversitelerde sosyal sermaye ve unsurlar› olarak ö¤retim elemanlar› aras›nda güven, ba¤l›l›k,
iletiflim ve sosyal etkileflim, iflbirli¤i ve sosyal a¤lar ile farkl›l›klara tolerans ve paylafl›lan normlar üzerinde durul-
mufl ve bu unsurlar›n ne flekilde yükseltilebilece¤ine dair görüfllere yer verilmifltir. Araflt›rma, nitel araflt›rma yön-
temlerinden odak grup görüflmesi yöntemi ile yap›lm›flt›r. Farkl› bilim dallar›ndan alt› kiflilik ö¤retim eleman› gu-
rubu ile üniversitelerde sosyal sermayeyi olumsuz etkileyen yönetici davran›fllar› ve sosyal sermayeyi art›rmada
üniversitelerdeki yöneticilerin ne tür liderlik davran›fllar› yoluyla sosyal sermaye düzeyini art›rabileceklerine yö-
nelik görüflleri de¤erlendirilmifltir. Araflt›rmada elde edilen bulgular de¤erlendirildi¤inde, üniversitelerde sosyal
sermaye düzeyinin düflük oldu¤u ve sosyal sermaye düzeyini yükseltmek için üniversitelerdeki yöneticilerin örgüt-
sel adalet, güven oluflturma, ortak mekan ve zaman paylafl›m›, farkl›l›klara tolerans gösterme ve akademik perso-
nel aras›nda a¤ ve ba¤lant›lar kurulmas›na yönelik imkanlar› art›rmalar› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Üniversite yönetimi, sosyal sermaye liderli¤i, örgütsel güven.

Girifl
Son otuz y›lda çeflitli alanlarda ve ba¤lamlarda sosyal bilimlerin en dikkat çekici kavramlar›ndan biri sosyal ser-

mayedir. Farkl› disiplinlerde kavramsal düzeyde tart›fl›lan sosyal sermaye bireysel, kurumsal ve toplumsal çerçeve-
de modern dünyan›n bireyselleflmeden kaynakl› sorunlar›na çözümler üretmede önemli ifllevler görmektedir. Ya-
p›lan tan›mlamalarda sosyal sermayenin toplumda veya bir kurumda bireyler aras›ndaki güven, ba¤l›l›k, karfl›l›kl›-
l›k, sosyal ve örgütsel süreçlere kat›l›m gibi unsurlar› üzerinde durulmaktad›r. Bu unsurlara dayal› bir sosyal ser-
maye tan›mlamas›nda söz konusu kavram, bireyler aras›ndaki iliflkiler ve sosyal ba¤lant›lar, karfl›l›kl› normlar ve
güvenilirli¤in sosyal süreçlerde güçlenmesi ile yak›ndan ilgilidir (Print ve Coleman, 2003). 

Sosyal sermaye kavram›n› 1980’lerde bugünkü anlamda kullanan Bourdieu iken, kavram› gelifltiren Cole-
man’d›r. Ayr›ca, 1993’te Putnam’›n yay›nlad›¤› “Making Democracy Work” adl› çal›flmayla, sosyal sermaye genifl
bir tart›flmaya yol açarak birçok disipline konu olmufltur (Vermaak, 2006). Fakat sosyal sermaye, kavramsal bak›m-
dan halen tart›fl›lan bir nitelik tafl›maktad›r. Bireysel, grupsal, örgütsel ve toplumsal düzeyde kavram› farkl› yakla-
fl›mlarla ele alan yazarlar sosyal sermayeyi farkl› flekillerde tan›mlam›fllard›r. Ancak, kavram› flekillendiren boyut-
lar aç›s›ndan bir tan›mlama yap›ld›¤›nda anlam genel olarak daha kuflat›c› bir zemine oturmaktad›r. Bu bak›mdan
sosyal sermayenin bugünkü kullan›m›yla anlafl›lmas›na önemli katk›lar› olan yazarlar›n yaklafl›mlar›n› k›saca ver-
mek faydal› olacakt›r. 
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Bourdieu’ya göre sosyal sermaye, toplumsal hayatta karfl›l›kl› tan›fl›kl›k ve tan›nmaya dayal› olarak az ya da çok
kurumsallaflm›fl, uzun ömürlü a¤ ba¤lant›lar› sonucu bir bireyin veya bir grubun sahip oldu¤u potansiyel bir kay-
nakt›r (Bourdieu, 1986). Bourdieu’nun yaklafl›m› sosyal sermayeyi daha çok bireysel ve grup yap›s› çerçevesinde
aç›klamaktad›r. Bu bak›mdan sosyal sermayenin birey ve/veya gruplara sahip olduklar› iliflki ve ba¤lant›lar vas›ta-
s›yla bir ayr›cal›k ve imkan sa¤lad›¤›n› ifade ederek, bunun ço¤unlukla eflitsizliklere de yol açabildi¤ini ifade et-
mektedir. 

Coleman ise sosyal sermayenin sonuçlar› üzerine odaklanmaktad›r. Toplumsal aktörlerin sosyal sermayeyi, bu
çerçevede amaçlar›na ulaflmak için kullanabilecekleri bir potansiyel imkan olarak tan›mlamaktad›r. Sosyal serma-
yenin toplumsal bir iflleve sahip oldu¤unu, kazand›rd›¤› vizyon ve ba¤l›l›k fluuruyla bireyleri bir topluluk olarak
amaca ulaflmada yönlendirici bir de¤er olarak ifllev kazand›¤›n› ifade etmektedir. Böylece Coleman, sosyal serma-
yeyi biriktirilebilen, depolanabilen karfl›l›kl› ilgilerin ve amaçlar›n gerçeklefltirilmesi için bireyleri bir topluluk ola-
rak harekete geçirebilen bir de¤er olarak betimlemektedir (Winter, 2000; Schuller ve Bamford, 2000). Coleman’a
göre, sosyal sermaye iliflkilerin yüksek derecede güven ve ortak de¤erlerle belirlendi¤i durumlarda, daha genifl ile-
tiflim a¤lar›n› kapsayarak bireyselli¤in önüne geçer ve toplumsal bir kimlik kazan›r (Field, 2006). 

Sosyal sermaye alan›nda önemli çal›flmalar› ile bilinen Putnam (1993; 2000) ise sosyal sermayeyi bireyler ara-
s›nda iletiflim a¤lar›, sosyal ba¤lar, karfl›l›kl›l›k ve güvenin kaynakl›k etti¤i, iflbirli¤i ve sosyal bütünleflmeye imkân
veren bir de¤er olarak tan›mlar. Özellikle bireyleraras› ba¤lant›lar ve sivil kat›l›m ile gönüllülük faaliyetlerine vur-
gu yapan Putnam, sosyal sermayeyi bir anlamda sosyal ortam ve süreçlerde bir çeflit kolaylaflt›r›c› ve canland›r›c›
unsur olarak görür. 

Fukuyama’ya (1999) göre ise sosyal sermaye, iki veya daha fazla birey aras›nda iflbirli¤ini destekleyen somut-
laflm›fl gayri resmi normlard›r. Buna göre sosyal sermaye toplumda iflbirli¤ine götüren normlar, dürüstlük, sözün-
de durma ve fazilet gibi kültürel de¤erler, güven ve karfl›l›kl›l›¤›n hâkim olmas› ile toplumda varl›k bulan önemli
ve aktif bir kaynakt›r (Fukuyama, 2001). Di¤er sosyal sermaye teorisyenlerinin de özel bir önem verdikleri güven
unsuru O’na göre sosyal sermayenin merkezinde yer al›r. Sosyal sermaye, bir toplumda veya onun baz› bölümle-
rinde güven duygusunun hâkim olmas›ndan ileri gelen bir de¤erdir (Fukuyama, 2005).

Woolcock ve Narayan (2000) sosyal sermayeyi, insanlar›n birlikte ayn› amaç etraf›nda hareket etmelerini sa¤-
layan toplumsal normlar ve a¤lar olarak tan›mlamaktad›rlar. 

Yap›lan tan›mamlalar genel olarak de¤erlendirildi¤inde sosyal sermaye; insanlar›n bir arada yaflamalar›na ve ifl-
birli¤ine yönelik çal›flmalar›na etki eden, ekonomik kalk›nma ve toplumsal refah›n gelifliminde rol oynayan güven,
sosyal a¤lar, karfl›l›kl›l›k, de¤erler ve normlar›n bilefliminden oluflan potansiyel bir sinerji kayna¤› olarak tan›mla-
nabilir (Ekinci, 2010). Bu bak›mdan sosyal sermaye sosyal süreçlerde, grup yap›lar›nda ve örgütsel ortamlarda bi-
reyleri bütünlefltiren, iflbirli¤i ve ortak bir hedefe yönelik eylemleri kolaylaflt›ran bir ifllev görür. Puntam’a göre,
sosyal sermaye sto¤unun yüksek düzeyde oldu¤u toplumsal ve kurumsal yap›lanmalarda yaflam daha kolayd›r.
Özellikle sosyal sermayenin önemli unsuru olan sosyal a¤lar karfl›l›kl›l›k duygusunu ve güveni besler. Bu tür sos-
yal ba¤lant›lar iflbirli¤ini ve iletiflimi kolaylaflt›r›r, itibar› artt›r›r ve böylece kolektif eylemin sorunlar›n› çözücü bir
imkân sa¤lar. Bu yolla sosyal etkileflim ve ba¤lant›lar› flekillendiren a¤lar örgütsel yap›larda bireysellik e¤ilimleri-
ni yumuflatarak, biz bilincine dayal› bir ba¤l›l›k ve aidiyet duygusunun oluflumuna katk› sa¤layacakt›r (Putnam,
1995).

Sosyal sermaye, özellikle üniversiteler gibi bilgiye dayal› kurumsal yap›larda önemli ifllevlere sahiptir. Sosyal
sermayenin yap›land›rd›¤› aktif iletiflim ve sosyal etkileflim ile güvene dayal› iliflkiler ve sosyal a¤lar, bilgi ak›fl›n›
mümkün k›lar. Ayn› zamanda farkl› bireysel ve kültürel de¤erlere dayal› iletiflim ve iliflkilerin oluflmas›na olanak
sa¤layarak bilgi üretimi ve da¤›t›m›na destek olan uygun bir anlay›fl›n benimsenmesini sa¤lar. Bu bak›mdan üni-
versitelerde örgüt içi ve d›fl› a¤ ve ba¤lant›lar, güven, aktif iliflkiler ve etkileflim ile karfl›l›kl›l›k unsurlar›, kurumun
potansiyelinden önemli ölçüde istifade edebilme imkân›n› do¤urur. Kurum içi sosyal sermaye daha çok üniversi-
tede çal›flanlar aras›ndaki sosyal bütünleflme, iflbirli¤i, vizyon paylafl›m› ve aktif kat›l›m imkanlar›n›n geliflimine ze-
min haz›rlarken; kurum d›fl› sosyal sermaye ise üniversitenin d›fl dünya (yak›n veya uzak çevre) ile iliflki ve etkile-
flimine iliflkin veriler sunar. Üniversitelerin çevredeki özel kurum ve kurulufllar, sivil toplum örgütleri ve toplum-
sal aktörler ile ulusal veya uluslararas› di¤er üniversite ve kurumlarla kurdu¤u a¤ ve ba¤lant›lar›n niteli¤i üniver-
sitelerin, sayg›nl›k, yayg›n etki ve bilgi üretme kapasitelerinin yüksekli¤ine iflaret eder. Bu çal›flmada ise daha dar
bir çerçevede üniversite içerisinde ve akademik kadro düzeyinde sosyal sermayeyi olumsuz etkileyen ve gelifltirme-
si beklenen yönetici davran›fllar› üzerinde durulmufltur. 
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Araflt›rman›n Amac›

Bu araflt›rman›n amac›, üniversitelerde sosyal sermaye unsurlar›n› tüketen ve gelifltiren yönetici davran›fllar›na
iliflkin ö¤retim elemanlar›n›n görüfllerini belirlemektir. Bu amaca yönelik olarak afla¤›daki sorulara cevaplar aran-
m›flt›r: 

1. Ö¤retim elemanlar›n›n görüfllerine göre, Yüksekö¤retim Kurumlar›nda sosyal sermayeyi olumsuz etkileyen
yönetici davran›fllar› nelerdir?

2. Ö¤retim elemanlar›n›n görüfllerine göre, Yüksekö¤retim Kurumlar›nda sosyal sermayenin gelifltirilmesine
yönelik olarak yöneticilerin göstermesi gereken tutum ve davran›fllar nelerdir?

Yöntem
Bu araflt›rmada, nitel araflt›rma yöntemlerinden odak grup görüflmesi yöntemi kullan›lm›flt›r. Nitel araflt›rmalar,

gözlem, görüflme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullan›ld›¤›, alg›lar›n ve olaylar›n do¤al
ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmas›na yönelik nitel bir sürecin izlendi¤i araflt›rmalard›r (Y›ld›-
r›m ve fiimflek, 2005). Bowling (2002)’e göre odak grup görüflmesi, küçük bir grupla lider aras›nda yap›land›r›lmam›fl
görüflme ve tart›flmada grup dinami¤inin etkisini kullanma, derinlemesine bilgi edinme ve düflünce üretmedir.

Çal›flma Grubu

Araflt›rman›n çal›flma grubu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde çal›flan ve daha önce en az bir üniversitede ça-
l›flm›fl olan 6 ö¤retim eleman›ndan oluflmaktad›r. Araflt›rmada kat›l›mc›lar›n daha önce en az bir üniversitede ça-
l›flm›fl olmas›na yönelik tercihin temel nedeni araflt›rma konusuna iliflkin kat›l›mc›lar›n daha fazla deneyim sahibi
olmalar› ve daha zengin bir veri sunacaklar› yönündeki kanaatten kaynaklanm›flt›r. 

Verilerin Toplanmas›

Öncelikle üniversitelerde sosyal sermayenin art›r›lmas›n›n öneminden yola ç›k›larak araflt›rma konusu yap›lan-
d›r›lm›fl ve buna iliflkin verilerin elde edilmesinde etkili yöntemlerden biri olan “odak grup görüflmesi” yöntemi
tercih edilmifltir. ‹kinci aflamada ise, araflt›rmac›lar taraf›ndan en ifllevsel verilerin toplanabilece¤i kat›l›mc› profil-
leri belirlenmifltir. Bu kapsamda 11 ö¤retim elaman› tespit edilmifl ve bunlardan 6 ö¤retim eleman› gönüllü olarak
araflt›rmaya kat›lmak istedi¤ini belirtmifltir. Kat›l›mc› grup belirlendikten sonra, sosyal sermayeyi genel bir çerçe-
vede tan›tacak bir sayfal›k metin haz›rlanm›fl ve kat›l›mc›lara görüflme öncesi okumalar› amac›yla da¤›t›lm›flt›r. Ar-
d›ndan araflt›rmac›lar taraf›ndan üniversitelerde sosyal sermaye düzeyinin düflmesine neden olan ve sosyal serma-
ye düzeyini gelifltirebilecek yönetici (rektör, rektör yard›mc›lar›, dekan, dekan yard›mc›lar› ve bölüm baflkanlar› ile
enstitü müdürleri) davran›fllar›n› ortaya ç›karmaya yönelik sorular haz›rlanm›flt›r. Sorular, sosyal sermayenin lite-
ratürde kabul gören befl boyutu esas al›narak belirlenmifl ve görüflmede kullan›lm›flt›r. Belirlenen iki farkl› günde
iki oturum fleklinde görüflmeler yap›lm›flt›r. Birer saat olarak gerçekleflen her iki oturumda da kat›l›mc›lar›n ses ka-
y›tlar›n›n al›nmas›ndan ziyade yaz›l› olarak görüfllerin not edilmesini tercih etmeleri sebebiyle iki kifliden destek
al›nm›fl ve bu kiflilerin görüflleri not etmeleri istenmifltir. 

Verilerin Analizi

Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekni¤i kullan›lm›flt›r (Y›ld›r›m ve fiimflek, 2005). Araflt›rmada veri-
lerin analizine bafllanmadan önce her iki görüflme kayd› incelenmifltir. Bu kay›tlar›n birbiriyle tutarl› oldu¤u ve
benzer notlar›n tutuldu¤u görülmüfltür. Her iki kay›tta yer alan görüfller sosyal sermayenin boyutlar› esas al›nmak
üzere içerik analizine tabi tutulmufltur. Bu çerçevede sosyal sermayenin boyutlar› olarak literatürde kabul gören
befl boyut çerçevesinde görüfller temaland›r›lm›fl ve yorumlanm›flt›r.

Bulgular
Tablo 1 ve 2’de ö¤retim elemanlar›n›n görüfllerine yer verilmifltir. Tablo 1’de ö¤retim elemanlar›n›n görüflle-

rine göre üniversitelerde sosyal sermayeyi olumsuz etkileyen yönetici davran›fllar› s›ralanm›flt›r. Tablo 2’de ise ö¤-
retim elemanlar›n›n üniversitelerde sosyal sermaye düzeyini art›racak yönetici davran›fllar›na iliflkin görüflleri befl
alt boyutta temaland›r›lm›fl ve maddeler halinde verilmifltir. 
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Tart›flma 
Tart›flma bölümünde ö¤retim elemanlar›n›n görüflleri sosyal sermayenin boyutlar› olarak belirlenen güven, ör-

gütsel ba¤l›l›k, farkl›l›klara tolerans ve normlar› paylafl›m, iflbirli¤i-sosyal a¤lar ve kat›l›m ve sosyal etkileflim ve ak-
tif kat›l›m olmak üzere befl tema alt›nda ele al›narak de¤erlendirilmifltir. 

Güven

Güven, bireyler aras›nda ve örgütsel ortamlarda sosyal sermayenin di¤er unsurlar›n›n da verimlili¤i ve ifllevsel-
li¤ini belirleyen önemli bir unsurdur. Cohen ve Prusak (2001)’a göre güven, insanlarla birlikte ifl yapma ve yafla-
ma olana¤› sa¤layan her türlü sosyal faaliyetin en temel kolaylaflt›r›c›s›d›r. Putnam (1993) da benzer flekilde güve-
ni, toplumda iflbirli¤ine dair eylemleri kolaylaflt›ran bir unsur olarak ele al›r. Bu bak›mdan özellikle üniversiteler
gibi özerk ve dinamik bir örgütsel ortamda güven sorununun bir çok imkân ve potansiyeli yok edece¤ini söylemek
mümkündür. 

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n görüflleri incelendi¤inde, sosyal sermayenin oda¤›nda yer alan
önemli bir boyut olarak “güven” duygusunu güçlendirmede üniversitelerdeki yöneticilerin sahip olmas› gereken
tutum ve davran›flsal özellikler “güven unsurunun fark›nda olma, güveni besleme ve zedeleyici davran›fllardan kaç›nma-
da yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Ayr›ca, yöneticilerin fleffaf yönetim anlay›fl›, görev, kadro ve imkânlar›n paylafl›m›nda adil
davranma, söz ve tav›rlar›nda tutarl›l›k, iyi niyetli söz ve davran›fllarda bulunma” gibi unsurlar da üzerinde durulan
önemli hususlar olmufltur.

Güven, sosyal bütünleflmenin çimentosudur. Üniversiteler gibi kurumsal yap›lanmalarda güvene dayal› iliflki-
lerin besledi¤i yüksek düzeyde sosyal sermaye birikimi ö¤retim elemanlar›n›n ifl doyumu ve ifle devam düzeyleri-
ni, çal›flan-yönetici iliflkilerinin niteli¤ini artt›rarak ifl ve ifllem maliyetlerini azalt›c› ve performans› artt›r›c› bir ifl-
lev görecektir. Akademisyenler aras›ndaki güvene dayal› sa¤lam iliflkiler çal›flma ortam›ndaki belirsizliklerin, eko-
nomik ve sosyal risklerin önemli bir k›sm›n› telafi edecek çözümler sunarak örgütsel amaçlara hizmet edecektir.
Sa¤lam ve sa¤l›kl› iliflkiler, örgütsel ortamdaki birtak›m istismar edilebilecek çat›flma durumlar› karfl›s›nda bir si-
gorta ifllevi görecek ve ayn› zamanda birtak›m bilgi ve becerilerin geliflimine de makul düzeyde katk›da bulunacak-
t›r. Bu niteliklere sahip bir ortamda iletiflim kanallar›n›n aç›k olmas›n›n sa¤layaca¤› katk› ile bireylerin grup yap›-
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Tablo 1: Sosyal sermayeyi olumsuz etkileyen yönetici davran›fllar› ve di¤er etkenler.

• Rektörlük seçimleri

• Kadrolaflma çabalar›

• Bürokratik ve kat› yönetimi öngören mevzuat ve buna dayal› yönetici davran›fllar›

• Bölüm ve fakülte temelli dikey yap›lanma ve yönetim modeli

• Akademik ve idari yap›lanma aras›ndaki ayr›flma ve ifllev farkl›l›¤›

• Disiplinler aras› çal›flma yoksunlu¤u ve bireysellik 

• ‹deolojik tutum ve yaklafl›mlar

• Etnik ve s›n›fsal ayr›mc›l›k

• Bireysel kayg›, ç›kar ve beklentiye odakl› davran›fllar

• Yeterince insan odakl› düflünülmemesi

• Etik d›fl› davran›fllar

• Kurum içi y›ld›rma ve psikolojik bask›ya yönelik tutum ve davran›fllar

• Nesnel ölçütlere dayanmayan yönetim anlay›fl› ve buna ba¤l› uygulamalar 

• Rasyonel nesnellik ölçütleri yerine duygusal ve subjektif ölçütlerin esas al›nmas›

• Ekonomik ve sosyal imkanlar›n adil ve eflit da¤›t›lmamas› 

• Bireysel menfaatlerin öncelenmesi

• Çal›flanlara karfl› tutumun belirlenmesinde düflünsel ve siyasi e¤ilimlerin temel bir ölçüt 
olarak kullan›lmas›

• Afl›r› ihtiras, bireysellik ve kibirli tutumlar

• Etkiden çok yetkinin kullan›lmas›

• Demokratik olmayan davran›fllar



s›na ilaveten insani sermayelerini, beceri ve mesleki yeterliklerini gelifltirebilmeleri mümkün olacak ve bu yeterlik
art›fl› çal›flma ortam ve koflullar›na önemli katk›lar sa¤layacakt›r (Leana ve Buren,1999).

Araflt›rmalar, güven faktörünün yüksek oldu¤u iliflkilerde kiflilerin genel olarak sosyal de¤iflim iliflkisine girme-
ye daha istekli oldu¤unu ve özellikle de dayan›flma, özveri içeren karfl›l›kl› etkileflime daha içten ve etkin flekilde
kat›ld›klar›n› ortaya koymaktad›r (fiamilo¤lu, 2002). 

Örgütsel güvenin oluflturulmas›nda anahtar kifliler, lider davran›fl› gösteren yöneticilerdir. Sosyal sermaye li-
derlerinin gösterece¤i davran›fl›n temelinde örgütsel ortamda iflgörenlerle güven temelli iliflkiler gelifltirmek, ön-
celikle güvenilir olmak ve insanlara güven duymak olmal›d›r. Bu bak›mdan üniversitelerde yönetici konumunda
bulunan akademik aktörlerin, akademisyenlere güven duyan ve güven duyulan bir kiflilik olarak güven duygusunu
güçlendirecek davran›fllar sergilemeleri önem tafl›maktad›r. 
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Tablo 2: Sosyal sermayenin gelifltirilmesine yönelik yönetici davran›fllar› ve di¤er etkenler.

Sosyal sermayenin boyutlar› Yönetici davran›fllar›

Güven • Çal›flanlar›na karfl› güven duydu¤unu hissettirme ve güven 
zedeleyici davran›fllardan kaç›nma

• fieffaf bir yönetim anlay›fl›n›n benimsenmesi
• Söz ve tav›rlar›nda tutarl›l›k
• ‹yi niyetli söz ve davran›fllar
• Güveni zedeleyici davran›fllardan kaç›nma
• ‹liflki, görev, kadro ve imkânlar›n paylafl›m›nda adil olma

Örgütsel ba¤l›l›k • Demokrasi kültürünün yerleflmesine yönelik kuflat›c› ve 
kapsay›c› tutum ve davran›fllar

• Paylafl›lan bir vizyon oluflturma amaçl› toplant›lar›n yap›lmas›
• Sosyal yaflam alanlar› ve imkânlar› oluflturma
• Üniversitelerin kurum kimli¤inin güçlü ve görünür olmas› ve 

bunun çal›flanlara hissettirilmesi 
• Baflar›y› ödüllendirerek görünür k›lma

Farkl›l›klara tolerans ve • Bireye, bireyin farkl›l›klar›na ve kimli¤ine sayg› duyma
normlar› paylafl›m • Üniversiteleri bir siyasi güç alan› olmaktan ç›karacak tutum ve 

davran›fllara sahip olma
• Fikirlere sayg› duyma ve farkl›l›klara de¤er verme

‹flbirli¤i-sosyal a¤lar • Görev da¤›l›m›, kadro ve iliflkilerde adil bir yaklafl›m gösterme
ve kat›l›m • Akademik çal›flmalar›n maddi ve manevi boyutlarda teflvik edilmesi

• Akademisyenlerin al›nacak kararlara iliflkin karar alma süreçlerine 
kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›

• Disiplinler aras› çal›flmalar›n teflvik edilmesi
• Yöneticilerin kurumsal yap›, kurum olma niteli¤inin gerektirdi¤i 

resmilik, objektiflik, adalet ve fleffafl›¤a, kat›l›mc› anlay›fla sahip 
olmas›,

• ‹nsani olan› gölgede b›rakacak, kifliliksizli¤e yol açacak iflleyifli 
t›kayacak, kat› hiyerarflik anlay›fl ve davran›fllar›ndan uzak durulmas›

• Üniversite imkanlar›n›n kullan›lmas›nda fleffafl›k ve objektiflik
• Giriflimcilik ve yenili¤e aç›k olmak ve engelleri kald›rarak 

kolaylaflt›r›c› bir rol üstlenmek

Sosyal etkileflim ve • Akademisyenlerin üniversite d›fl›nda da bir araya gelebilecekleri 
aktif kat›l›m ortak çat›lar oluflturulmas›na öncülük etmek

• Üniversitelerde demokratik anlay›fl›n yerleflmesini sa¤layacak bir 
seçim sistemine geçifl

• Akademik baflar› ve ürünlerin toplu etkinliklerle kutlanmas›na 
öncülük etme

• Ev ziyaretlerinde bulunma
• Akademik çay sohbetlerinin düzenlenmesine öncülük etme
• Yöneticilerin akademisyenlerle informal toplant›lar yapmas›, 

çal›flma odalar›n› ziyaret etmeleri ve akademik çal›flmalara iliflkin 
destekleyici tav›rlar›

• Rutin de¤erlendirme toplant›lar› düzenleme
• Empatik dinleme davran›fl›nda bulunma



Töremen (2002), bir örgütte güven oluflturman›n ve bu güveni devam ettirmenin yollar›n› dört maddede özet-
lemektedir. Bu davran›fl ve tutumlar üniversitelerdeki yöneticiler için de yol gösterici bir nitelik tafl›maktad›r. 

1. Güvenle ilgili olaylar› anlatmak,
2. ‹flbirli¤ini özendirerek ve sosyal ortamlar haz›rlayarak örgüt üyelerinin birbirlerini tan›malar›na f›rsat tan›-

mak,
3. Söylem ve eylemlerde tutarl› davranmak,
4. Bireysel ç›karlar›, örgüt ç›karlar›nda eritmek.

Örgütsel Ba¤l›l›k

Cohen ve Prusak (2001), örgütsel ba¤l›l›¤›, iflbirli¤ine ve sadece bir iflten ibaret olmayan, o ifl için daha fazla-
s›n› yapma arzusuna ba¤l›l›k olarak aç›klamaktad›r. Dolay›s›yla örgütsel ortamda bu avantaj› de¤erlendirebilen ör-
gütler iflgörenlerden kendi ifllerinin ötesinde, gönüllü ve nitelikli bir katk› ile daha avantajl› bir pozisyona kavufla-
caklard›r. Daha fazlas›n› yapmaya arzulu bireyler bir görev olarak iflini alg›lamak yerine örgütsel ortam ve süreç-
leri yaflam›n bir parças› olarak görecek ve örgütle özdefllefleceklerdir.

Bu aç›dan örgütsel ba¤l›l›k tek tarafl› ve sürekli bir durum olarak kendini göstermeyebilir. Öncelikle bu duy-
gunun güçlenmesinde ve süreklili¤inin sa¤lanmas›nda kuruma, dolay›s›yla yöneticilere görev düflmektedir. Örgüt-
sel ba¤l›l›¤› sosyal sermayenin unsurlar›ndan biri ve di¤er unsurlar ile iliflkisi çerçevesinde ele alan yöneticiler ör-
gütsel ba¤l›l›¤›n sunaca¤› olanaklardan daha fazla yarar sa¤lama imkân› elde edeceklerdir. Bu bak›mdan yönetici-
ler kuruma ba¤l›l›¤› sa¤lamaya yönelik davran›fl ve tutumlara önem ve öncelik vermelidirler. 

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n örgütsel ba¤l›l›k boyutunda de¤erlendirilebilecek görüflleri incelen-
di¤inde, “üniversitelerdeki yöneticilerin demokrasi kültürünün yerleflmesine yönelik kuflat›c› ve kapsay›c› tutum ve davra-
n›fllar içerisinde olmalar›, paylafl›lan bir vizyon oluflturma amaçl› toplant›lar gerçeklefltirmeleri, sosyal yaflam alanlar› ve im-
kânlar› oluflturmalar›, üniversitelerin kurum kimli¤inin güçlü ve görünür olmas› ve bunun çal›flanlara hissettirilmesine yö-
nelik çal›flmalarda bulunulmas›, baflar›y› ödüllendirerek görünür k›lma çal›flmalar› içerisinde olunmas›” gibi görüfllere yer
verilmifltir.

Görüfller incelendi¤inde genel olarak ö¤retim elemanlar›n›n yöneticilerinden örgütsel ba¤l›l›k ba¤lam›nda
beklentilerinin sosyal iliflkiler, vizyon oluflturma ve çal›flanlara yönelik imkan ve olanaklar›n art›r›lmas› çerçevesin-
de yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Ba¤l›l›¤› sa¤lama ile bireyin ifle, kuruma ve kurumda devaml›l›k gibi önemli geti-
rileri olacakt›r. Meyer ve Allen (1997), örgütsel ba¤l›l›¤›n, çal›flan›n örgütle kurdu¤u duygusal iliflki ile biçimlen-
di¤ini ve bu biçimlenmenin bireylerin örgütün sürekli bir üyesi olmalar›nda belirleyici rol oynad›¤›n› öne sürmek-
tedir. Özelikle üniversitelerde nitelikli befleri sermayenin devaml›l›¤›n› sa¤lamada ba¤l›l›k oluflturma önemli bir
kazan›m sa¤layacakt›r. 

Sosyal Etkileflim ve Aktif Kat›l›m

Sosyal sermayenin önemli boyutlar›ndan biri de sosyal süreçlere ve grup aktivitelerine etkin olarak kat›lma ve
sosyalleflmeye dair örgütsel yaflamda tan›nan imkânlard›r. Sosyal sermayenin ölçümüne iliflkin yap›lan tüm çal›fl-
malarda aktif kat›l›m ve bu kapsamda sosyal sorumluluklara dayal› etkileflim önemli bir yer tutmaktad›r. Bu bak›m-
dan üniversitelerde önemli bir sosyal sermaye unsuru olarak ö¤retim elemanlar›n›n sosyal bak›mdan etkileflimi ve
tüm süreçlere aktif kat›l›m›n› teflvik etmek ve buna iliflkin yap›sal, sosyal ve psikolojik engelleri kald›rmada yöne-
ticilere önemli sorumluluklar düflmektedir. 

Bu kapsamda araflt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n sosyal etkileflim ve aktif kat›l›m boyutunda de¤erlen-
dirilebilecek görüflleri incelendi¤inde, ö¤retim elemanlar›, “yöneticilerin üniversite d›fl›nda da bir araya gelinebilecek
ortak çat›lar oluflturulmas›na öncülük etmeleri, üniversitelerde demokratik anlay›fl›n yerleflmesini sa¤layacak bir seçim siste-
mine geçiflin önünün aç›lmas›, akademik baflar› ve ürünlerin toplu etkinliklerle kutlanmas›na öncülük edilmesi, karfl›l›kl› ev
ziyaretleri, akademik çay sohbetlerinin düzenlenmesine öncülük edilmesi, yöneticilerin akademisyenlerle informal toplant›-
lar yapmas›, çal›flma odalar›n› ziyaret etmeleri ve akademik çal›flmalara iliflkin destekleyici tav›rlar›, rutin de¤erlendirme
toplant›lar› düzenlenmesi ve empatik dinleme” gibi tutum ve davran›fllar öne ç›km›flt›r. 

Sosyal etkileflimin, aktif kat›l›m› sa¤lamada önemli bir katk› sundu¤unu ifade etmek mümkündür. Esas›nda sos-
yal etkileflim olana¤›n›n bulunmad›¤› kurumsal yap›larda, sosyal sermayenin de geliflim imkân› bulamayaca¤› bir
gerçektir. Birbirleriyle yüz yüze iletiflim kuramayan ve dolay›s›yla sosyal etkileflim imkân› bulamayan oluflumlar,
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ne üyeleri aras›nda bir ba¤lant› ne de üyelerinin toplumsal özveri konusunda do¤rudan kat›l›mda bulunmalar›n›
sa¤layabilmektedir. Putnam (2000; Akt. Field, 2006)’a göre, bu örgütler sosyal sermaye oluflturmaktan çok, top-
lumsal kat›l›m ile toplumsal etkileflim aras›ndaki ba¤› kopararak sosyal sermayeyi tüketmektedirler.

Print ve Coleman, sosyal etkileflimin ve aktif kat›l›m düzeyinin düflük oldu¤u bir toplulu¤u bölünmüfl sosyal
yap›lar olarak tan›mlamaktad›r (2003). Bu bak›mdan üniversitelerde sosyal sermaye düzeyini gelifltirecek önemli
davran›fl alanlar›ndan biri de sosyal etkileflim ve bireylerin, gruplar›n ve aktörlerin süreçlere aktif kat›l›m›n› esas
alan yönetici davran›fllar›d›r. 

Farkl›l›klara Tolerans ve Normlar› Paylafl›m

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n görüflleri incelendi¤inde sosyal sermayenin bir boyutu olarak “fark-
l›l›klara tolerans ve normlar› paylafl›m” boyutunda üniversitelerdeki yöneticilerin sahip olmas› gereken tutum ve
davran›fllar›, “bireye ve bireyin farkl›l›klar›na, kimli¤ine sayg› duyma, üniversitelerin bir siyasi güç alan› olmaktan ç›ka-
racak ve hikmet eksenli bir bilginin üretim ve yaflama geçirilmesinin öncülü¤ünü yapma, fikirlere sayg› duyma ve farkl›l›k-
lara de¤er verme” çerçevesinde görüfller öne sürmüfllerdir. 

Öne sürülen görüfller de¤erlendirildi¤inde yöneticilerin daha kuflat›c›, bireye sayg›y› esas alan, ideolojik ve ay-
r›mc› bak›fl aç›lar›ndan ar›nm›fl, adil bir tav›r ve tutum içerisinde olmalar› gerekti¤i yönünde görüfller ön plana ç›k-
maktad›r. Esnek iliflkilere dayal› bir yönetim anlay›fl›na göndermeler yapan görüfller öncelikle kat› ve hiyerarflik bir
yaklafl›mdan kaç›n›lmas› gerekti¤i yönünde fikir vermektedir. Daha özgür ve özerk bir üniversite için önemli gö-
rülen söz konusu davran›fl ve tutumlar daha canl› ve sinerji dolu bir sosyal yap›lanma imkan› da do¤uracakt›r. 

Özellikle üniversiteler gibi daha özerk olmas› gereken kurumsal yap›lanmalarda kat› ve bürokratik yönetim ve
yaklafl›mlar bireyleraras› iliflki, etkileflim, güven ve iflbirli¤ine yönelik imkânlar› da yok etmektedir. Örne¤in Fuku-
yama (2001), devletin kat› bürokratik yap›s› ve toplumsal kesimlere müdahalesinin yaratt›¤› sonuçlar› sosyal ser-
mayenin zamanla erime e¤ilimi içerisine girmesini tetikleyen etkenler olarak görmektedir. Benzer durum üniver-
siteler için de söz konusudur. Kendili¤inden sosyalleflme e¤iliminde olan sosyal yap›lara müdahale ve biçimlendir-
me çal›flmalar› farkl› tepki ve sonuçlar do¤urmaktad›r. Bu sonuçlar ise ço¤unlukla örgütsel amaçlara eriflimi engel-
leyen setlere dönüflmektedir. 

‹flbirli¤i-Sosyal A¤lar ve Kat›l›m

Fukuyama (2001)’ya göre sosyal sermaye, toplumda iflbirli¤ine götüren normlar, dürüstlük, sözünde durma ve
fazilet gibi kültürel de¤erler, güven ve karfl›l›kl›l›¤›n hâkim olmas› ile toplumda varl›k bulan önemli ve aktif bir
kaynakt›r. Bu kayna¤›n bir toplumda var olmas›ndan ziyade bireyler ve gruplar aras›nda iflbirli¤i imkân› do¤urma-
s› üzerinde duran Fukuyama, bu yönüyle sosyal sermayeyi aktif unsurlar› ile ele alarak dürüstlük, karfl›l›kl›l›k, sö-
zünde durma, sorumluluklar›n› yerine getirmede istekli ve güvenilir olma gibi geleneksel faziletleri de içeren de-
¤erler üzerinde durmaktad›r.

Araflt›rmaya kat›lan ö¤retim elemanlar›n›n görüflleri incelendi¤inde sosyal sermayenin bir boyutu olarak “ifl-
birli¤i-sosyal a¤lar ve kat›l›m” boyutunda yöneticilerin göstermesi gereken davran›fl ve tutumlar›, “görev da¤›l›m›,
kadro ve iliflkilerde adil bir yaklafl›m, karar alma süreçlerine kat›l›m›n sa¤lanmas›, kurum olma niteli¤inin gerektirdi¤i res-
mili¤e, objektifli¤e, adalete ve fleffafl›¤a kat›l›mc›l›¤a sahip olunmas›, kat› hiyerarflik anlay›fl ve davran›fllar›ndan uzak du-
rulmas›, üniversite imkânlar›n›n kullan›lmas›nda fleffafl›k ve objektiflik sa¤lanmas›, giriflimcilik ve yenili¤e aç›k olunmas›,
engelleri kald›rarak kolaylaflt›r›c› bir rol üstlenilmesi” olarak dile getirmifllerdir. 

Dile getirilen önemli hususlar yöneticilerin adil olmas›, al›nan kararlarda görüfllerinin al›nmas›, engellerin kal-
d›r›larak her türlü ifl ve ifllemde kolaylaflt›r›c› ve destekleyici bir rol üstlenilmesi olarak özetlenebilir. Bu hususlar›
sosyal sermayenin gelifltirilmesinde önemli liderlik davran›fllar› olarak görmek mümkündür. Mao (2006), örgütsel
ortamlarda yo¤un ve etkili iletiflimin çal›flma ortam›nda arkadafll›k iliflkilerini gelifltirerek, çal›flanlar aras›ndaki
ba¤l›l›¤› art›rd›¤›n› ve grup yap›lar›n› güçlendirerek iflbirli¤ine yönelik davran›fllar› besledi¤ini belirtmektedir. Sos-
yal sermayenin de en önemli sonuçlar›ndan biri iflbirli¤ine yönelik tutum ve davran›fllar› sa¤lamas›d›r. Ona göre,
ifl yerindeki iliflkilerin niteli¤i; arkadafll›klar›n, kiflisel ba¤lar›n, sosyal ve duygusal bak›mdan doyumun en önemli
belirleyicisidir. Dolay›s›yla, çal›flanlar›n ifl verimlili¤i ile do¤rudan iliflkili olan ifl arkadafll›klar›n›n iletiflim ve iflbir-
li¤ini güçlendirecek yat›r›mlarla beslenmesi örgütsel etkililik aç›s›ndan da oldukça de¤er tafl›maktad›r. 
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Mao (2006), bir örgüt için çal›flan iliflkilerinin ve iflbirli¤ine dair unsurlar›n güçlü olmas›n›n, lider ve takipçile-
ri aras›ndaki ba¤› güçlendirme, örgütsel süreçlerde kararlara aktif kat›l›m, kaynaklar›n etkili kullan›m› ve dönüfl-
türülmesi, bilgiyi depolama ve transferini mümkün k›lma gibi avantajlar sa¤lad›¤›n› dile getirmektedir. Etkili li-
derlik davran›fl›n›n örgütsel ortamlarda arkadafll›k temeline dayal› bir iliflki gelifltirmek oldu¤unu vurgulayan Ma-
o, iletiflim ve iflbirli¤ine dair davran›fllar ile ifl yerindeki arkadafll›klar üzerinde durmufltur. Yapt›¤› araflt›rmada, ör-
gütsel etkililik ve arkadafll›k aras›ndaki iliflkiyi irdelemeye çal›flm›flt›r. Elde edilen sonuçlar, ifl yerinde çal›flanlar
aras›ndaki iliflki ve kurulan sosyal a¤lar›n örgütsel etkililik düzeyi ile oldukça iliflkili oldu¤u yönündedir. Bu bak›m-
dan iletiflim ve sosyal a¤lara yat›r›m›n, iflbirli¤ine dayal› aktiviteleri güçlendirdi¤ini söylemek mümkündür.

Sonuç
Örgütsel yap›lar aç›s›ndan sosyal sermaye, fiziksel, befleri ve finansal sermaye gibi temel bir de¤er olup tüm bu

sermaye türlerinin birlefltirici unsuru ve bu sermaye alanlar›ndan amaçlanan düzeyde fayda sa¤laman›n ön koflulu
niteli¤indedir. Bu aç›dan güçlü bir sosyal sermayeye sahip olmak, örgütler aç›s›ndan oldukça önemli bir imkân ya-
rat›r. 

Sosyal sermayenin sözü edilen getirilerinden yararlanman›n en önemli ön koflulu, potansiyel olarak bütün ör-
gütsel yap›larda yer alan sosyal sermaye unsurlar›n› etkili k›lmaktan geçmektedir. Sosyal sermaye unsurlar›n› ifl-
levsel hale getirerek örgütsel amaçlara ulaflmada bir de¤er olarak kullanabilmenin yolu da bu unsurlar› canland›-
racak iliflkileri gelifltirmek, çal›flanlar›n bu iliflkilere dayal› olarak gruplar› etkin k›lmalar›na hizmet edecek sosyal
mekân ve zaman olanaklar› sa¤lamak; ifl görenleri, etkilenecekleri tüm kararlar›n al›nmas› aflamas›nda söz sahibi
k›lmakt›r. Tüm bu etkinlik ve imkânlar sosyal sermayenin niteli¤ini belirleyerek ifllevsel hale gelmesinde etkili
olurlar.

Sosyal sermayeyi örgütsel ortamda gelifltirme ve etkili k›lmada en önemli ve kritik rol yöneticilere düflmekte-
dir. Lider nitelikte yöneticiler, bu süreç ve unsurlar›n fark›nda ve öneminin bilincinde olarak hareket ettikleri tak-
dirde sosyal sermayenin bir de¤er olarak amaca hizmet etmesi mümkün olacakt›r. Üniversiteler aç›s›ndan ele al›n-
d›¤›nda yöneticilerden (rektör, rektör yard›mc›lar›, dekan, dekan yard›mc›lar› ve bölüm baflkanlar› ile enstitü mü-
dürleri) beklenen, sosyal sermayenin fark›nda olmak ve geliflimine uygun zemin haz›rlamakt›r. Bu bilinç ve etkin-
likler de sosyal sermaye liderli¤i olarak ifade edilen ve sosyal sermayeyi örgütte gelifltirmeye dönük davran›fl ve et-
kinlikleri ön planda tutan lider yaklafl›m›d›r. 
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Özet

Üniversiteler ve yüksekö¤retim ile ilgili kurumlar›n yerel ve bölgesel ekonominin geliflmesine olan katk›lar›
çok önem arz etmektedir. Üniversiteler; ö¤retim üyesi, memur, iflçi istihdam etmek, onlara maafl ödemeleri yap-
mak, ö¤renci bar›nd›rmak, malzeme ve di¤er hizmetleri tedarik etmek sureti ile yerel ekonomiye do¤rudan katk›
yapmaktad›rlar. Bu do¤rudan katk›n›n yan› s›ra uyar›lm›fl ikincil etkiler ve bölgedeki ekonomik birimlerin üniver-
siteye mal ve hizmet arz etmesi ile oluflan çarpan mekanizmas› sayesinde di¤er üreticiler için de bir talep yarat›l-
maktad›r. Bu ba¤lamda çal›flmam›zda Türkiye’de bulunan ve rastsal olarak seçilen iki devlet üniversitesinin yerel
ekonomiye olan katk›lar› yap›lan alan araflt›rmas› ve modern istatistiki teknikler kullan›lmak sureti ile genifl anlam-
da ölçümlenecektir.

Anahtar kelimeler: Yerel ekonomi, yerel kalk›nma, üniversite, iktisat politikas›, kalk›nma.

Girifl
Üniversiteler; ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan oldukça genifl bir etki alan›na sahip bulunmaktad›rlar. Bu

etki alan›n›n geniflli¤i, üniversitelerin bulunduklar› bölgelerde etkinliklerini derinlefltirerek bölgeler için vazgeçil-
mez bir unsur halini almalar›n› sa¤lamaktad›r.

Üniversitelerin bulunduklar› bölgelerde; toplam harcamalar› artt›rmalar› (hem kamu hem de özel sektör aç›s›ndan
yat›r›m ve tüketim harcamalar›n›n artmas› gibi), bölgesel iktisadi büyüme oran›n› yükseltmeleri, istihdam miktar›n›
yükselterek iflsizlik oran›n› düflürmeleri, iktisadi refah düzeyini artt›rmalar›, adaletli gelir da¤›l›m›n›n sa¤lanmas›-
na olan katk›lar›, bölge için yeni sektörlerin kurulmas› veya var olan sektörlerin geliflmesine katk›lar›, iktisadi kal-
k›nman›n sa¤lanmas› gibi olumlu etkileri söylenebilmektedir. Biz bu çal›flmam›zda Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi (Burdur) ve Hitit Üniversitesi’nin (Çorum) bulunduklar› bölgelerde bölge ekonomilerine ölçülebilir etkilerini
projemiz kapsam›nda araflt›r›larak analiz edilmeye çal›fl›lacakt›r.

Kavramsal Çerçeve
Uluslararas› ekonomide yaflanan dönüflümün do¤al bir sonucu olarak bölgesel ekonomilerde de bir de¤iflim ya-

flanmaktad›r. Uluslar aras› ekonomide oldu¤u gibi bölgesel ekonomik koflullarda de¤iflime yol açan iki temel fak-
tör bulunmaktad›r. Bunlar;
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• Ticaretin küreselleflmesi

• Geleneksel üretim anlay›fl› yerine bilgiye dayal› mal ve hizmet üretiminin benimsenmesidir.

Ulusal ve bölgesel kalk›nma kurulufllar›, bölgelerinde bilgi tabanl› bir ekonomik düzene geçifli sa¤lamak için
stratejiler gelifltirmektedirler. Bu stratejilerin odak noktas›nda bilginin temel üreticisi olan üniversiteler yer almak-
tad›r. Üniversitelerin ilk kurulduklar› dönemlerden itibaren geleneksel ve temel ifllevleri, gerekli insan sermayesi-
nin yarat›lmas›, bilginin üretilmesi ve paylafl›lmas›d›r. Günümüzde bu geleneksel ifllevlere, üniversite-sanayi iflbir-
likleri, yenilik yaratma ve çevreye katk› gibi önemleri giderek artan ifllevler eklenmifltir (Surmeli vd., 2008:7-8).

Bilgi ve insan sermayesi ile ilgili modeller analiz edildi¤inde; altyap› gibi otonom yat›r›mlar çerçevesinde ikti-
sadi büyümeyi aç›klayan Robert J. Barro’ya göre kamu harcamalar›, vergi gelirleri ile finanse edildi¤i sürece elde
edilen gelirler kamu taraf›ndan özel sektörün yat›r›mlar›na teflvik amaçl› otonom yat›r›mlar fleklinde harcanarak
özel sektörün verimlili¤ini artt›raca¤›n› belirtmektedir. Bu durumda kamunun otonom yat›r›mlar›, özel sektör için
d›flsal bir üretim faktörü olmaktad›r.

Robert Lucas’a göre ise befleri sermaye birikimi iktisadi büyümeyi oluflturan en önemli faktörü oluflturmakta-
d›r. Çünkü befleri sermayeyi artt›r›c› yap›lan yat›r›mlar üretimde verimi artt›rmaktad›r. Bir baflka ifade ile befleri
sermaye azalan verimler yasas›na uymamaktad›r. Geliflen ülkelerde befleri sermaye birikimi yüksek gerçekleflmek-
tedir. Lucas’a göre geliflmifl ülkelerde befleri sermaye ve fiziki sermayenin birlikte üretimi, verimlili¤i artt›rmakta
az geliflmifl ülkeler ile geliflmekte olan ülkeler aras›ndaki fark›n aç›lmas›na neden olmaktad›r.

Paul Romer, içsel büyüme modeli ile befleri sermayeyi aç›klamaktad›r. Befleri sermaye ile oluflan toplam ser-
maye birikimi önem arz etmektedir. Çünkü befleri sermaye azalan verimler yasas›na uymamaktad›r. Befleri serma-
yenin art›fl› reel büyümeyi sa¤lamaktad›r (Y›lmaz, 2006:118-119).

H. W. Singer, befleri sermayenin iki önemli özelli¤inin öne ç›kt›¤›n› belirtmektedir. Bunlar;

• Befleri sermaye yat›r›mlar›nda azalan verimler yasas›n›n geçerli olmad›¤› aksine artan verimler yasas›n›n ge-
çerli oldu¤u

• De¤iflik alanlara yap›lan e¤itim ve araflt›rma yat›r›m harcamalar›n›n birbirleri ile etkilefliminin kuvvetli ol-
du¤u ve karfl›l›kl› bir etkileflim içinde olmalar› önceden tahmin edilemeyen yeniliklerin ortaya ç›kmas›na ne-
den olmas›d›r (Han, Kaya; 2006: 114).

Bilimsel bilgi üreten ve bunu kullan›ma arz eden üniversiteler bugün birçok alanda hem ülke ekonomisine hem
de dünya ekonomisine bölgesel, ulusal ve uluslararas› alanlarda çeflitli katk›lar sa¤lamaktad›rlar.

Seongoh (2000) bölgesel yenilik sistemlerini, Jeferry (2001) bölgeselleflme olgusunu, Clayman ve Holbrook
(2003) endüstriyel kümelemeleri, Harvey (2004) üniversite ile bölgesel toplumsal kat›l›m aras›ndaki iliflkiyi, Karl-
sen (2005) bilgi odakl› iktisadi kalk›nmay› incelerken üniversitenin bölgesel kalk›nmadaki en önemli aktörlerden
birisi oldu¤unu ortaya koymufltur.

Teorik çal›flmalar; befleri sermaye, iktisadi büyüme ve kalk›nma çerçevesinde yo¤unlaflmas›na ra¤men son dö-
nemlerde üniversitelerin yerel bölgelere olan etkileri ile ilgili birçok çal›flmada söz konusu etkilerin sadece ekono-
mik anlamda al›nmay›p ayn› zamanda sosyal içerikli etkiler de göz önünde bulundurulmaktad›r. Bir baflka ifade ile
üniversiteler ekonomik etkileri kadar sosyal yaflam› da bulunduklar› bölgede yo¤un bir flekilde etkilemektedirler.

Bu etkilerin en önemlilerinden bir tanesi yerel bölgelerdeki ekonomik yap›n›n de¤iflmesidir. ‹lk dönemlerde
üniversitelerin inflaat ve teçhizat gibi ilk yat›r›m harcamalar›n›n yap›lmas› daha sonraki dönemlerde de e¤itim ve
ö¤retimin bafllamas› ile birlikte özellikle mal ve hizmet tüketimindeki çeflit ve miktar de¤iflikli¤i ekonomik yap›-
n›n de¤iflmesinde önemli ana faktörler olmaktad›r. Bu çeflit bölgelerde ekonomik yap›n›n de¤iflime u¤ramas› ile
birlikte sosyal yap›n›n da efl anl› olarak de¤iflime u¤rad›¤› gözlenmektedir.

ABD’de üniversiteler ile yerel ekonomik birimler aras›nda yap›lan anlaflmalar sonucunda hem üniversiteler ge-
liflme h›zlar›n› artt›rm›fl hem de yerel ekonomik birimler büyük getiri oranlar› elde etmifllerdir. Örne¤in; Stanford
Üniversitesi taraf›ndan kurulan Silikon Vadisi, bölgenin GSMH’na yaklafl›k 50 milyar dolarl›k bir katk› sa¤lamak-
ta ve eyalet nüfusunun %40’›na ev sahipli¤i yapmaktad›r (Rosan, 1999:1). Yine Kanada için yap›lan bir araflt›rma-
da, üniversite araflt›rmalar›n›n milli gelire katk›s›n›n yaklafl›k 15 miyar dolar oldu¤u hesaplanmaktad›r (Martin,
1998:6).
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Özellikle Türkiye’de üniversitelerin yayg›nlaflmas› ile birlikte bulunduklar› bölge ekonomisine yapt›klar›
olumlu etkiler ile ilgili literatür genifllemeye bafllam›flt›r. Nitekim 1999 y›l›nda yap›lan bir çal›flmada Erciyes Üni-
versitesinin üç kampusde (Kayseri, Nevflehir, Yozgat) toplam 7,675 kifliye istihdam olana¤› yaratt›¤› ve bunun so-
nucunda ekonomiye toplam 13,706 milyar TL katk› sa¤lad›¤› ortaya ç›km›flt›r (Atik; 1999). Yine Sivas Cumhuri-
yet Üniversitesi için yap›lan bir çal›flmada 1998 y›l› toplam istihdam katk›s›n›n 5,965 kifli, toplam gelir katk›s›n›n
ise 15,411 milyar TL oldu¤u saptanm›flt›r (Erkeko¤lu, 2000).

2004 y›l›nda Erciyes Üniversitesi Nevflehir kampüsünün bölgeye yapt›¤› ekonomik katk› hesaplanmaya çal›fl›l-
m›fl, buna göre üniversite taraf›ndan yarat›lan toplam gelir katk›s›n›n 4,533,793,708,000 TL, toplam istihdam kat-
k›s›n›n ise 278 kifli oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r (Tu¤cu, 2004).

Son y›llarda Karaman, A¤r›, Sinop, Siirt, Nevflehir, Karabük, Kilis, Çank›r›, Artvin, Bilecik, Bitlis, K›rklareli,
Osmaniye, Bingöl, Mufl, Mardin ve Batman illerinde toplam 17 üniversitenin aç›lmas›n›n ard›ndan üniversite bu-
lunmayan 9 ilde de (Ardahan, Bart›n, Bayburt, Gümüflhane, Hakkari, I¤d›r, fi›rnak, Tunceli, Yalova) üniversite kuru-
larak Türkiye’deki toplam devlet üniversitesi say›s› 94’e yükselmifltir. Söz konusu üniversitelerin baflta ba¤l› bu-
lunduklar› iller olmak üzere ilgili bölge ekonomisine yapacaklar› muhtemel ekonomik etkiler tart›fl›lmaya bafllan-
m›flt›r. Üniversite kurulan illerde olas› ekonomik geliflmelerin izlenebilmesi için kurulufl tarihinden itibaren belli
bir sürenin geçmesi mutlaka beklenmelidir.

Bu nedenle 2006 y›l›nda Burdur’da kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Çorum’da kurulan Hitit Üni-
versitesi’nin ilgili illerin ekonomisine yapaca¤› muhtemel katk›lar›n ortaya koyulmas›, projemiz dahilin de araflt›-
r›lacak konunun çerçevesini oluflturmaktad›r.

Alan Araflt›rmas›
Üniversitelerin yerel ekonomiye yapm›fl oldu¤u etkiler son derece önem arz etmektedir. Geliflmifl ülkelerde,

iktisadi literatürde uzun y›llard›r yer alm›fl olan bu konu geliflmekte olan birçok ülkede göz ard› edilmekte ya da
yeni yeni tart›flma konusu olmaktad›r. Türkiye’de ise özellikle son y›llarda ilgili literatürde yer bulmaktad›r. Öte
yandan, günümüz üniversitelerinin geleneksel olarak yüksekö¤retim ve temel araflt›rma merkezi olarak çal›flmala-
r›n›n ötesine de geçerek; topluma, ekonomiye, toplumun refah düzeyi ve yaflam kalitesine ekonomik, sosyal ve kül-
türel aç›dan oldukça genifl çerçevede katk›da bulundu¤u çeflitli araflt›rmalar ile ortaya koyulmaktad›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda yüksekö¤retim kurumlar› sadece bölgelerinin insan gücü taleplerine cevap vermekle kalmay›p bölge
sorunlar›n›n çözümüne yönelik araflt›rmalar, yetiflkin e¤itimi, dan›flmanl›k ve e¤itim hizmetleri ile bölgesel kalk›n-
maya sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden do¤rudan etkide bulunan kurumlar olarak ele al›nmaktad›r.

Ülkemizde de özellikle 2007 y›l›nda 15 ve 2008 y›l›nda 9 yeni üniversitenin kurulmas› üniversitelerin sa¤lad›k-
lar› ekonomik etkileri bir kez daha gündeme tafl›m›flt›r. Bu ba¤lamda üniversitelerin yerel ekonomiye yapt›klar› et-
kilerin somut bir biçimde ortaya konulmas› söz konusu etkilerin yay›lma alanlar›n›n belirlenmesi araflt›rmam›z›n
temel amaçlar› aras›nda yer almaktad›r. Bu nedenle 2006 y›l›nda Burdur’da kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniver-
sitesi ile Çorum’da kurulan Hitit Üniversitesi’nin ilgili illerin ekonomisine yapaca¤› muhtemel katk›lar›n ortaya
koyulmas›, çal›flmam›z dahilin de araflt›r›lacak konunun çerçevesini oluflturmaktad›r.

Araflt›rma Yöntemi

Bu araflt›rmada, üniversitenin yerel ekonomiye etkisini belirlemek amac› ile betimsel yöntem kullan›lacakt›r.
Kullan›lan survey yöntemi; olaylar›n, objelerin, varl›klar›n, kurumlar›n, gruplar›n ve çeflitli alanlar›n ne oldu¤unu
betimlemeye ve aç›klamaya çal›flan incelemelerdir (Kaptan, 1995).

Bu araflt›rmada kullan›lan araflt›rma modeli ise genel tarama modelidir. Genel tarama modelleri çok say›da ele-
mandan oluflan bir evrende, evren hakk›nda genel bir yarg›ya varmak amac› ile evrenin tümü ya da ondan al›na-
cak bir grup üzerinde yap›lan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2000). Bu araflt›rmada Hitit Üniversitesi ile Meh-
met Akif Ersoy Üniversitesi’nin bulunduklar› bölgeye olan etkileri incelenmifltir. Bu ba¤lamda araflt›rma Çorum
ve Burdur illerinde yürütülmüfltür. Araflt›rman›n evrenini ilgili üniversitedeki ö¤renciler, akademik ve idari perso-
nel, üniversitenin bulundu¤u ildeki ticaret ve sanayi odalar› ile ilgili meslek birliklerinin üyeleri ile yerel esnaf olufl-
turmaktad›r. Her iki ilde toplam 1,000 kifli ile görüflülmüfltür. Örneklemin da¤›l›m›nda eflit tabakal› örnekleme
yöntemi ve rastsal tesadüfi sistem seçimi uygulanm›flt›r.

S. Y›lmaz, M. fieker
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Araflt›rma Bulgular›

Araflt›rmaya kat›lan bireylerin %59.6’s› erkek, %40.4’ü kad›n iken yafl da¤›l›m› aç›s›ndan en yüksek paya %41.7
oran› ile 17-24 yafl aral›¤› sahip olmufltur.

Yap›lan analizler sonucunda araflt›rma kapsam›nda bulunan bölgedeki üniversite ö¤rencilerinin ortalama ayl›k
gelirinin 750 TL oldu¤u gözlenmifltir. Genel olarak bak›ld›¤›nda burs ve/veya kredi alan ö¤rencilerin gelirlerinin
%29’unun burs ve krediden, %71’inin ise ailelerinden ald›klar› desteklerden olufltu¤u anlafl›lmaktad›r. Öte yandan
ö¤rencilerin %17.6’s› ortalama olarak 520 TL ayl›k ücret ile okul d›fl›nda bir iflte çal›flt›¤› gözlenmifltir.

Ortalama bir üniversite ö¤rencisinin yapt›¤› harcamalar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›na en yüksek pay bar›nma ihti-
yac›na yönelik yap›lan harcamalard›r (fiekil 1). Gelirinin %37’isini bar›nmaya ay›ran ö¤rencilerin g›daya ay›rd›k-
lar› pay ise %28 düzeyindedir. Dolay›s› ile bar›nma ve g›da harcamalar›n›n toplam› %65 olarak harcamalar›n üç-
te ikisinden fazlas›n› oluflturmaktad›r. Ö¤rencilerin sosyal ihtiyaçlar›na yönelik yapt›¤› harcamalar toplam harca-
malar›n %13’ü iken e¤itim-ö¤retim ile ilgili kitap, not ve ders d›fl› kitap al›m›na harcad›¤› pay ise %9 olarak ger-
çekleflmektedir.
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Di¤er %4
Ders kitab› d›fl›ndaki

kültürel harcamalar %3

Ders kitab›, not vb. %9

Ulaflt›rma %6

G›da %28

Bar›nma ihtiyac› %37

Sosyal ihtiyaçlar %13

fiekil 1: Ö¤rencilerin harcama da¤›l›m›.

Akademik yay›nlar d›fl›ndaki
kültürel harcamalar %2

Akademik
yay›nlar %7

Ulaflt›rma %6

G›da %19

Di¤er %28

Sosyal ihtiyaçlar
%10

Bar›nma ihtiyac›
%30

fiekil 2: Üniversite personelinin harcama da¤›l›m›.



Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin %36.2’si devlet yurdunda, %21.3’ü ailesinin yan›nda yaflad›¤›n› belirtmifltir.
Ö¤renci evinde bar›nma oran› %20.9 iken özel yurtlarda bar›nanlar›n oran› ise %12.8’dir.

Üniversitede görevli idari ve akademik personelin harcama da¤›l›m›nda, ö¤rencilerinkine benzer bir flekilde en
yüksek pay›n bar›nma ihtiyaçlar›na yönelik oldu¤u gözlenmektedir. Bar›nma ihtiyac›na ayr›lan pay %30 iken g›-
daya %19, sosyal ihtiyaçlara %10, akademik ve akademik olmayan yay›nlara ise %9 pay ayr›lmaktad›r (fiekil 2).

Görüldü¤ü üzere üniversite ö¤rencilerinin ve personelinin genel harcama da¤›l›m›nda en yüksek paya, bar›n-
ma ve g›daya yönelik harcamalar sahip bulunmaktad›r. Bununla birlikte harcama da¤›l›m› içinde sosyal ve kültü-
rel ihtiyaçlar› kapsayan harcamalar, toplam harcamalar›n yaklafl›k %20’si düzeyindedir.

Araflt›rmada üniversite ö¤rencileri ve personeli, bulunduklar› bölgede esnaf›n ve halk›n kendilerine karfl› tu-
tumlar›n› da de¤erlendirmifllerdir. Buna göre esnaf ve tüccar›n kendilerine karfl› tutumunu olumlu de¤erlendiren-
lerin oran› %44.3 iken olumsuz de¤erlendirenlerin pay› %20.4’tür. Halk›n tutumu ise esnaf ve tüccar›n tutumu-
na göre daha olumsuz bulunmaktad›r. Halk›n kendilerine karfl› tutumunu olumsuz de¤erlendirenlerin oran› %27.4
iken olumlu bulanlar›n pay› %37.5’te kalm›flt›r. Öte yandan üniversite ö¤rencileri ve personelinin bulunduklar›
bölgede tüketim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanabildi¤i ancak sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›n yeterince karfl›lanamad›¤› göz-
lenmifltir. Araflt›rmaya kat›lan üniversite ö¤rencileri ve personelinin %41.9’u sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›n› karfl›-
layamad›klar›n› baflka bir ifade ile flehrin bu tür ihtiyaçlara yeterince cevap veremedi¤ini ifade etmektedirler.

Araflt›rmaya kat›lanlara flehirlerinde üniversite kurulmas›ndan sonra hangi alanlarda geliflme gözledikleri sorul-
mufltur. Kat›l›mc›lara göre üniversite kurulduktan sonra flehirlerinde en fazla mekansal nitelikte çevre düzenleme-
si, park, bahçe, yol gibi alanlarda geliflme izlenmifltir. Bunu ticari ve sosyal-kültürel alanlardaki geliflmeler takip et-
mifltir. Ancak flehirlerinde üniversite kurulmas› ile bir geliflmenin sa¤lanmad›¤›n› ifade edenlerin oran› da oldukça
yüksek bir düzeyde %37.9 olarak ortaya ç›km›flt›r (fiekil 3).

Üniversitenin etkisi ile geliflen ifl kollar›n›n bafl›nda kafe, lokanta gibi iflletmeler (%22.4) ilk s›rada yer alm›flt›r.
Bunu giyim (%18.6), g›da (%14.5) ve k›rtasiye (%10.8) takip eder iken iletiflim (%9.4), bilgisayar (%7.4) ve kua-
för (%6.8) alanlar›nda da geliflme gözlenmifltir (fiekil 5).

Araflt›rmaya kat›lanlara bir flehrin geliflimindeki en önemli faktörün ne oldu¤u soruldu¤unda, üniversitenin
%32.5 oran ile ilk s›rada geldi¤i gözlenmifltir. Bunu flehirdeki memur say›s›n›n artmas› ile aç›klayanlar›n oran›
%23.4 iken askeri organlar›n varl›¤›n›n pay› ise %11.5’tir. Turizm (%9.3) ve sanayinin (%8) geliflmesi ise daha alt
s›ralarda konumland›r›lm›flt›r (fiekil 6).

Esnaf›n müflteri profilinin %18’ini üniversite ö¤rencileri ile personeli oluflturmakta ve üniversiteden kazanç
anlam›nda beklentisinin karfl›land›¤›n› ifade edenler ise %30.8 düzeyindedir. Esnaf aras›nda üniversitenin tatil dö-
nemlerinde ifllerinin olumsuz etkilendi¤ini ifade edenlerin oran› ise %43.5’tir.

S. Y›lmaz, M. fieker
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%37.9

%14.4

%12.1

%11.6

%7.8

%7.1

%6.7

%2.4

Herhangi bir geliflme gözlemedim

Mekansal (Çevre düzenlemesi, park, bahçe, yol vb.)

Ticari

Sosyal ve kültürel

Altyapı hizmetleri

Belediye hizmetleri

Sa¤l›k hizmetleri

Binalar›n modernizasyonu

fiekil 3: Üniversite kurulduktan sonra flehirde gözlenen geliflmeler.



Sonuç
Sermaye miktar›, iflgücü miktar›nda ve verimlilikteki art›fl, teknolojik geliflme seviyesi iktisadi büyümenin kay-

naklar›n› oluflturmaktad›r. Bölgesel büyüme ve daha sonra büyümenin bölgede kalk›nmaya dönüflmesi sürecinde
yukar›da say›lan büyüme kaynaklar›n›n yan› s›ra kalk›nmay› sa¤lay›c› sosyal faktörlerinde efl anl› olarak harekete
geçmesi gerekmektedir.

Üniversiteler bu ba¤lamda yöresel iktisadi kalk›nman›n sa¤lanmas›nda önemli olumlu etkileri olan kurumlar-
d›r. Üniversiteler; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bölgenin geliflmesine katk›da bulunur iken ayn› zaman-
da bilgi üretimini de gerçeklefltirmektedir.

Üniversitelerin bulunduklar› bölgelere kazan›mlar› sadece ticari amaçl› bak›ld›¤›nda bir tak›m eksiklikler ile
karfl›lafl›lmaktad›r. Sadece ticari amaçl› yap›lan çeflitli çal›flmalar, sosyal ve kültürel alanlardaki yenilikler ile des-
teklenmedikçe bir üniversite kenti olmaktan uzaklafl›lmas›na neden olacakt›r.
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Kafe, lokanta vb.

Giyim

G›da (Market vb.)

K›rtasiye

‹letiflim

Bilgisayar

Kuaför

Ulafl›m

Emlak

Turizm

%22.4

%18.6

%14.5

%10.8

%9.4

%7.4

%6.8

%4.5

%3.5

%2.1

fiekil 4: Üniversitenin etkisiyle flehirde geliflen ifl kollar›.

%32.5

%23.4

%11.5

%9.3

%8.0

%5.1

%3.9

%3.3

%3.1

Üniversite

Memur

Askeriye

Turizm

Sanayinin geliflmesi

Siyasi yat›r›mlar

Belediye hizmetleri

Sa¤l›k hizmetlerinin geliflmesi

Halk›n bilinçlenmesi

fiekil 5: fiehrin geliflimini etkileyen faktörler.



Araflt›rman›n sonuçlar› genel olarak yorumland›¤›nda üniversitelerin yerel ekonomiye olumlu etkilerinin oldu-
¤u ancak bunun belli k›s›tlar içinde gerçekleflti¤i anlafl›lmaktad›r. Özellikle bölge halk›n›n üniversitelerden beklen-
tilerinin yüksek oldu¤u fakat bu beklentilerin gerçekleflmedi¤ini görmekteyiz. Ayr›ca harcamalar analiz edildi¤in-
de bölge ekonomisine çarpan yaratacak zorunlu ve sosyal ihtiyaç harcamalar›n›n yüksekli¤ini ancak e¤itim ö¤re-
tim ve akademik hayat ile ilgili bir baflka ifade ile kifli bafl›na yap›lan befleri sermaye harcamalar›n›n düflüklü¤ü göz-
lemlenmektedir.

fiehrin ekonomik hayat›nda üniversitenin etkisi ile yeni geliflen ifl kollar› özellikle kafe, lokanta gibi hizmet sek-
törü alanlar› ile giyim, g›da, k›rtasiye ve iletiflim sektörleridir. Geliflen ifl kollar›na ra¤men üniversite ö¤rencileri ve
çal›flanlar› ço¤unlukla yaflad›klar› flehirde sosyal ve kültürel etkinliklerin az olmas›ndan yak›nd›¤› görülmektedir.
Elbette flehir yaflam›n›n geliflimi sadece özel sektör temsilcileri ile gerçekleflmemekte, kamu idaresinin ve özellik-
le belediyenin bu alanlarda hizmet a¤›n› ve altyap› çal›flmalar›n› artt›rmalar› gerekmektedir.

Türkiye’de kurulan yeni üniversitelerin, kurulduklar› bölgelerin kalk›nm›fll›¤›na olan katk›s›n›n art›r›lmas› ve
sürdürülebilir bir noktaya tafl›nmas› için üniversite mensuplar›n›n tüm ihtiyaçlar›na yönelik hizmet alanlar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekmektedir. Ancak bu flekilde dönemsel, k›sa süreli ve k›s›tl› olan ekonomik katk›; süreklilik
arz eden bir ekonomik aktör haline gelebilecektir.
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Özet

Bu araflt›rmada, bünyesinde “teknokent” bulunan Ankara’daki dört devlet üniversitesindeki ö¤retim üyelerinin
sanayi ile iflbirli¤i kapsam›nda kulland›klar› yöntemler ve bunlar›n çeflitli demografik de¤iflkenlerle iliflkisi incelen-
mifltir. Ayr›ca, ö¤retim üyelerinin, “teknokentteki firmalarla” ve “genel olarak sanayi ile” iflbirliklerindeki yöntem-
ler aras›ndaki farkl›l›klar da araflt›r›lm›flt›r. Buna göre, iflbirli¤inde üniversitelerin kulland›klar› yöntemler ve bun-
lar›n kullan›lma s›kl›klar› dikkate al›nd›¤›nda tüm de¤iflkenlerde üniversitelerin “teknokentteki firmalarla iflbirli-
¤i” düzeyi, “genel olarak sanayi ile iflbirli¤i” düzeyinden düflük ç›km›flt›r. Ö¤retim üyelerinin teknokentlerdeki fir-
malarla iflbirli¤i f›rsatlar›n›n fark›nda olmad›klar› ve buralarla iflbirli¤inin kurumsallaflamad›¤› yönünde bulgulara
ulafl›lm›flt›r. Ayr›ca, “araflt›rma deste¤i”, “ortak araflt›rma”, “bilgi transferi” ve “teknoloji transferi” olarak s›n›flan-
d›r›lan yöntemlerden ö¤retim üyelerinin araflt›rma deste¤i ve bilgi transferini göreli olarak daha fazla kulland›kla-
r›; ortak araflt›rma ve teknoloji transferine yönelmedikleri bulunmufltur. Yine, ö¤retim üyelerinin büyük bir k›sm›
teknoloji transferi kapsam›na giren faaliyetlerde bulunmazken; teknoloji transferi kapsam›na giren patent, lisans,
ticari marka ve flirket sahibi olan ö¤retim üyeleri ise, bu baflar›lar›n›n sanayi ile iflbirli¤inin de¤il; daha çok kendi
çaba ve imkanlar›n›n sonucu oldu¤unu ifade etmifllerdir.

Anahtar kelimeler: Bilgi transferi, üniversite-sanayi iflbirli¤i yöntemleri, teknoloji transferi.

Girifl
Konuyla ilgili yaz›n dünyas›ndaki çal›flmalar üniversite-sanayi iliflkilerinin yüz y›ldan fazlad›r var oldu¤unu gös-

termekle birlikte; bu iflbirli¤ine dair çal›flmalar ço¤unlukla geliflmifl ülkelerde olmak üzere 1980’lerde bafllam›flt›r.
Günümüzde iflbirli¤inin teknolojik üretkenli¤i ve ulusal inovasyonu art›rmada çok önemli rol oynad›¤›n›n anlafl›l-
mas›yla, bu iliflkiler de giderek geliflmeye bafllam›flt›r. Türkiye’de de özellikle son 10 y›ldan beri dünyadaki gelifl-
melere paralel olarak, üniversite-sanayi iflbirli¤i uygulamalar› giderek yayg›nlaflmaktad›r. Literatürde, üniversite-
sanayi iflbirli¤i etkinlikleri ve mekanizmalar› için tek bir s›n›fland›rmadan de¤il çeflitli bak›fl aç›lar›na dayal› çeflitli
s›n›fland›rma ve grupland›rma flekillerinden bahsedilmektedir (Gray vd., 1996; Turpin vd., 1996; Santora & Chac-
krabarti, 2002; Brennenraedts vd., 2006; NSF, 1983). 

Üniversitelerin Sanayi ile ‹flbirli¤i Yöntemleri
Üniversite-sanayi iflbirli¤inden öncelikli faydalanacak kimseler olarak ö¤rencileri ve sanayiyi tan›mlayan Pal-

mer (1990), üniversite ve sanayi aras›ndaki iliflkileri ö¤renci geliflimi (ö¤rencinin tüketici oldu¤u konum) ve eko-
nomik geliflme (sanayinin tüketici oldu¤u konum) olmak üzere ikiye ay›rmaktad›r. Program dan›flma komiteleri ve
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denetleme kurullar›nda sanayinin temsili, ortak ifl programlar›, ç›rakl›klar, ifl takviyesi, ekipman ba¤›fllar› ve kredi-
ler, paylafl›lan kaynaklar ve imkanlar bireysel ö¤renci geliflimine katk›da bulunan iflbirli¤i örneklerindendir. Eko-
nomik geliflmeye yarar sa¤layan iflbirli¤i örnekleri ise, özellefltirilmifl e¤itim, teknoloji transfer programlar›, istih-
dam öncesi eleme ve yönlendirme e¤itimi, yeniden e¤itim, profesyonel geliflim, teknik yönetim yard›m›, dan›fl-
manl›k ve yeni ifl giriflimlerini destekleyen kurumlar›n tesis edilmesidir (Palmer, 1990). Benzer bir yaklafl›mla, ifl-
birli¤inden do¤rudan fayda sa¤layan taraflar›n bak›fl aç›lar› aras›nda bir ayr›m yapan Fairweather (1998), sanayi
aç›s›ndan, resmi bir flekilde iflbirli¤ine dayal› araflt›rma anlaflmalar›, ba¤›fllar, katk›lar, e¤itim ve yetifltirme; akade-
mik aç›dan ise araflt›rma-odakl›, e¤itim-odakl›, yönetim-odakl› ve hizmet-odakl› iflbirli¤i türlerinden bahsetmek-
tedir. Baz› yazarlar da (Gray vd., 1996; Turpin vd., 1996), e¤itim/yetifltirme odakl›, araflt›rma/geliflme odakl›, hiz-
met/dan›flma odakl› iflbirli¤i olarak üniversitelerin temel ifllevleri üzerine vurgu yapmakta, iflbirli¤i etkinli¤i olarak
da e¤itim ve yetifltirme geliflim etkinlikleri, ortaklafla gelifltirilen lisans dersleri, ortak programlar, devam eden e¤i-
tim dersleri ve personel de¤iflimini içine almaktad›r. Santora ve Chackrabarti (2002), üniversite-sanayi iflbirli¤i et-
kinliklerinin araflt›rma deste¤i, iflbirli¤ine dayal› araflt›rma, bilgi transferi ve teknoloji transferi olarak, dört temel
birbiriyle ba¤lant›l› unsuru kapsad›¤›n› ileri sürmektedir. Bu araflt›rmada iflbirli¤i mekanizmalar›, Santora ve Chac-
krabarti (2002)’nin s›n›fland›rmas› temel al›narak ve literatürdeki di¤er çal›flmalar (Brennenraedts vd., 2006; NSF,
1983; Geisler ve Rubenstein, 1989) do¤rultusunda özetlenmifltir.

Araflt›rma Deste¤i 
Üniversitelere gerekli ekipman ve para yard›mlar› fleklinde olan araflt›rma deste¤i, s›n›rs›z hibe olabildi¤i gibi;

üniversitede yürütülen belirli araflt›rmalar› desteklemek için tahsis edilen teminat fonlar› da olabilmektedir. Üni-
versiteler, serbest para ba¤›fllar›n›n kullan›m alanlar›nda oldukça esnekli¤e sahip olduklar›ndan, bu tip ba¤›fllar çok
de¤erli kabul edilmektedir (Reams, 1986). Bu tip fonlar laboratuarlar› iyilefltirmek, lisansüstü ö¤rencilerine burs
vermek veya gelecek vaat eden yeni projelerde kaynak para olarak kullan›labilmektedir. 

Ortak Araflt›rma 
Ortak araflt›rma, üniversite ve sanayi aras›ndaki yak›n etkileflimli çeflitli kurumsal anlaflmalar, grup düzenleme-

leri, kurumsal olanaklar ve araflt›rma makalelerinin ortak yazarl›¤› gibi gayri resmi faaliyetleri kapsamaktad›r
(NSF, 1982). Bu sebeple de iflbirli¤ine dayal› araflt›rma iliflkileri, araflt›rma deste¤inden daha etkileflimli bir iflbir-
li¤i yöntemidir. Üniversite ve sanayi aras›ndaki ortak araflt›rma giriflimlerinden en önemlileri bireysel yat›r›mc›lar
için sözleflmeli araflt›rmalar, ekipman aktar›m› ve krediler, profesörlere bireysel olarak yap›lan hibeler, lisansüstü
burs deste¤i ve devlet destekli müflterek araflt›rmalar›d›r. Brennenraedts vd. (2006), imkanlar› paylaflarak iflbirli¤i
yapmaya örnek olarak, ilaç gelifltiren bir firman›n, araflt›rman›n ilk evrelerini kendi bünyesinde yürütmesinden ve
sonuçlar›n› ise t›p fakülteleriyle iflbirli¤i yaparak test etmesinden bahsetmektedir. En önemli ortak araflt›rma tür-
leri olarak, Sanayi / Devlet Destekli Kontrat Araflt›rmas› (Industry / Government-Sponsored Contract Research),
Ortak Araflt›rma Merkezleri (Cooperative Research Centers / CRCs) ve Araflt›rma Konsorsiyumu (Research Con-
sortia) gibi uygulamalardan bahsedilmektedir (Stankiewicz, 1985; NSF, 1983).

Bilgi Transferi 
Sanayi ile üniversite aras›nda önemli iflbirli¤i yöntemlerinden biri olan bilgi transferi, resmi ve gayri resmi ki-

flisel etkileflimleri, iflbirli¤ine dayal› e¤itimi, müfredat geliflimini ve personel de¤ifl tokuflunu içeren oldukça etkile-
flimli etkinlikleri kapsamaktad›r (Reams,1986; Brennenraedts vd., 2006). Bilgi transferi uygulamalar› baflka hiç bir
flekilde gerçekleflmeyen genel araflt›rma ve ortak araflt›rma iliflkilerinin yarat›lmas›nda önemli rol oynamaktad›r.
Ayr›ca, her sektör aras›nda iflgücü hareketlili¤inin topyekün bilgi a¤›n› kolaylaflt›rmak için bilgi ak›fl›n›n en etkili
yolu oldu¤u ifade edilmektedir (Graversen vd., 2002). Üniversiteden sanayiye bilgi transferinin en eski ve genel
yolu araflt›rma sonuçlar›n›n yaz›l›p bas›lmas› sonucu oluflan aç›k bilgi transferidir. Ancak, Brennenraedts vd.
(2006), bu yolla bilgi transferinin yaz›l› olmayan ve hünere faydal› örtülü bilgilerin transferini sa¤layamayaca¤›n-
dan bahsetmektedir. Zaten bu yöntemin yetersizli¤i zaman içerisinde daha etkili ve kurumsal yöntemler gelifltiril-
mifltir. Bilgi transferi mekanizmalar›n›n örnekleri çeflitli kaynaklarda (Brennenraedts vd., 2006; Brodsky vd., 1980)
flu flekilde s›ralanm›flt›r: Sürekli E¤itim ve Uygulamal› E¤itim Program› (Continuing Education And Training
Program), Ortak E¤itim (Cooperative Education), Yar›-Zamanl› E¤itim ve Konuk Akademisyenlerin Sundu¤u
Dersler (Part-Time Instruction and Guest Lecturer), Akademik ve Kurumsal Dan›flmanl›k (Faculty and Institu-
tional Consulting), Seminerler, Konferanslar, Çal›fltaylar (Seminars, Conferences, Workshops). 
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Teknoloji Transferi 

Larsen ve Wigand (1987), teknoloji transferini “temel ve uygulamal› araflt›rmadan elde edilen sonuçlar›n po-
tansiyel kullan›c›lara aktar›ld›¤› bir süreç” olarak tan›mlamaktad›r. Khalil (2000) ise, teknoloji transferini, tekno-
lojinin genifl bir alan› kapsayacak flekilde uygulamaya geçirilmesi ve bir yada daha fazla kullan›c›n›n faydas›na su-
nulabilmesi için gerekli olan; bilim ve teknolojinin bir birey yada gruptan yeni bilgiyi var olan uygulamalar›na da-
hil edecek bir di¤erine transfer edildi¤i bir süreç olarak tan›mlanmaktad›r. Teknoloji transfer programlar› yeni
teknolojiler gelifltirmek ve bunlar› ticarilefltirmek için üniversite-sanayi ortak çal›flmalar›ndan faydalanarak veya
üniversite taraf›ndan yürütülen araflt›rmay› uyarlayarak bu giriflimlerin ürün ve faaliyetlere dönüfltürülmesini sa¤-
layan çok say›da etkileflimli etkinliklerdir (Rogers vd., 2001). Bu etkinliklerin en önemlilerinden biri olan “patent”
ve “lisanslama” (patenting and licensing) belirli bir ürün, tasar›m ya da süreci uygulamak, kullanmak, satmak veya
belirli baz› faaliyetleri gerçeklefltirmek için kullan›m hakk› yada izninin bu izni verme hakk›na sahip olan flah›s ya-
da grup taraf›ndan verilmesi olarak tan›mlanabilmektedir (Rogers vd., 2001: 255). Transfer edilen bilginin belir-
sizli¤inin oldukça düflük olmas› ve bilgi üzerindeki mülkiyet haklar›n›n rahatl›kla kurulabilmesi nedeniyle lisans-
lama anlaflmalar›, çok ra¤bet gören bir transfer metotlar›ndan biri olmufltur (Porrini, 2004). Teknoloji transfer
yöntemlerinden bir di¤eri “ortak giriflim”, iki yada daha fazla iflletmenin, teknoloji gelifltirme yada bir ürün üret-
mek amac›yla tamamlay›c› teknik bilgi ve teknolojik kaynaklar›n› bir araya getirerek ç›karlar›n› bir yat›r›mda bir-
lefltirmeleri ile söz konusu olmaktad›r. ‹flletmeleri tek bafllar›na gerçeklefltirebilece¤inden çok daha güçlü rekabet
pozisyonlar›na tafl›yabilen ortak giriflimler, üniversite-sanayi iflbirli¤i kapsam›nda daha çok üniversite teknokent-
lerindeki firmalar ve ö¤retim üyeleri aras›ndaki giriflimler fleklinde ortaya ç›kmaktad›r (Khalil, 2000; Rogers vd.,
2001). Bir teknoloji transfer mekanizmas› olarak “Spin-off flirketler”, bir üniversitenin bilgi ve becerilerini ticari-
lefltirmek amac›yla kurulan flirketleri nitelemek için kullan›lan bir terimdir (NSF, 1982). Bir baflka ifadeyle spin-
off, bir üniversite veya araflt›rma kurumundaki araflt›rma laboratuarlar›nda üretilen teknolojinin ya da entelektüel
ürünün pazarlanmas› için kurulan ve sermayesi bilgi olan yeni bir ticari flirkettir (Brennenraedts vd., 2006). Üni-
versiteler aç›s›ndan bafllang›ç (spin-off) flirketleri kurma seçene¤i, önemli baflar›s›zl›k olas›l›¤› ile birlikte ciddi bir
zaman ve kaynak ba¤›ml›l›¤›n› gerektirdi¤i için genellikle ö¤retim üyeleri taraf›ndan flüpheyle karfl›lanmaktad›r
(Leydesdorff ve Meyer, 2007). Oysa, bafllang›ç flirketleri iyi fikirlerin nihai ürün olarak ve daha büyük piyasa tale-
bi elde edecek flekilde gelifltirilmesine imkan sa¤lamaktad›r. Marangoz (2008), 1998 y›l›nda ABD'de üniversite
kaynakl› yeniliklerin %12'sinin bu firmalar yoluyla pazarland›¤›n› ifade etmektedir.

Araflt›rma
Yöntem

Bu araflt›rman›n ana amac›, ö¤retim üyelerinin ülkemizdeki mevcut sanayi ile iflbirli¤i uygulamalar›nda çok
hangi yöntemleri kulland›klar›n› ortaya ç›karmak ve kullan›lan yöntemler ile çeflitli demografik de¤iflkenlerin ilifl-
kisini araflt›rmakt›r. ‹kincil amac› ise, ö¤retim üyelerinin “teknokentteki firmalarla” ve “genel olarak sanayi ile” ifl-
birliklerindeki yöntemler aras›ndaki farkl›l›klar› incelemektir. 

Araflt›rma için gerekli olan verilerin elde edilmesi için kapsaml› bir literatür araflt›rmas› ve kavramsal çerçeve
do¤rultusunda haz›rlanan soru formu (anket) ile, bünyesinde Teknokent/Teknoloji Gelifltirme Bölgesi bulunan
Ankara’daki dört devlet üniversitesindeki akademisyenlerden veriler elde edilmifltir. Anket formunun haz›rlanma-
s›nda çeflitli çal›flmalardan (Martin, 2000; Santoro ve Chakrabarti, 2002; Anderson, 2001) yararlan›lm›flt›r. Anket
formunun araflt›rma için uygunlu¤unun de¤erlendirilmesi ve oluflabilecek muhtemel sorunlar›n tespiti amac›yla,
öntest yap›lm›flt›r. Anket formunun güvenilirlik analizi sonuçlar›na göre, soru ka¤›d›ndaki ifadelerin Cronbach Al-
fa de¤eri 0.874 olarak bulunmufltur. Buna göre, anket formunun iç tutarl›l›¤› kabul edilebilir de¤erlerin üzerinde
ve oldukça yüksek bulunmufltur (Hair vd., 2000). 

Bulgular

Anket formu da¤›tt›¤›m›z toplam 540 ö¤retim üyesinden 210’u geri dönmüfl bunlardan 161’i de¤erlendirme-
ye al›nm›flt›r. Örneklemin demografik özelliklerine iliflkin bulgular Tablo 1’de görülmektedir.

Ö¤retim üyelerinin sanayi ile iflbirli¤i yöntemlerine iliflkin ilgili analiz sonuçlar› Tablo 2’de görülmektedir. Bu-
na göre, üniversitelerin teknokentteki firmalarla iflbirli¤i kapsam›nda en fazla kulland›klar› üç yöntem, s›ras›yla,
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“Ortak toplant›/seminer/konferans/sergi/fuarlar düzenlemek/kat›lmak” (ort. 2.19), “yönetim dan›flmanl›¤› ve/ve-
ya teknik dan›flmanl›k yapmak” (ort. 2.19), “ö¤rencilere/ mezunlara burs/staj/ifl temin etmek” (ort. 2,12) olarak bu-
lunmufltur. Üniversitelerin genel olarak sanayi ile iflbirli¤i kapsam›nda en fazla kulland›klar› üç yöntem, s›ras›yla,
“ö¤rencilere/mezunlara burs/staj/ifl temin etmek” (ort. 2.78), “yönetim dan›flmanl›¤› ve/veya teknik dan›flmanl›k
yapmak” (ort. 2.34), “Düzenli karfl›l›kl› ziyaretler yapmak/ personeli teflvik etmek” (ort. 2.32), olarak bulunmufl-
tur. Ayr›ca, “araflt›rma deste¤i”, “ortak araflt›rma”, “bilgi transferi” ve “teknoloji transferi” olarak s›n›fland›r›lan
yöntemlerden ö¤retim üyelerinin araflt›rma deste¤i ve bilgi transferini göreli olarak daha fazla kulland›klar›; ortak
araflt›rma ve teknoloji transferine yönelmedikleri bulunmufltur.

Üniversitelerin teknoparktaki firmalarla ve genel olarak sanayi ile yapt›klar› iflbirli¤i faaliyetleri aras›nda an-
laml› farkl›l›k olup olmad›¤›n› anlamak için yap›lan t testi sonucuna göre, “ö¤rencilere/ mezunlara burs/staj/ifl te-
min etme” (p<0.01) “müflterek e¤itim programlar› düzenlemek/kat›lmak” (p<0.05) “düzenli karfl›l›kl› ziyaretler
yapmak/personeli teflvik etmek” (p<0.01) “ortak toplant›/seminer/ konferans/sergi/fuarlar düzenlemek/kat›lmak”
(p<.005) de¤iflkenlerinde anlaml› farkl›l›klar bulunmufltur. Bu farkl›l›kta genel olarak sanayi ile iflbirli¤inin ortala-
malar› teknokentteki firmalarla iflbirli¤i ortalamalar›ndan daha yüksek bulunmufltur. 

Üniversite sanayi iflbirli¤inde teknoloji transferi kapsam›nda ele al›nan de¤iflkenlerin frekans analizlerine göre
(Tablo 2), örnekleme dahil olan ö¤retim üyelerinden patent/faydal› model sahibi olanlar›n oran› %40.4 (65 kifli);
Lisans/ticari marka sahibi olanlar›n oran› %16.8 (27 kifli), sanayi ile ortak sahip olunan ve/veya yönetilen giri-
flim/flirket sahibi olanlar›n oran› %24.8 (40 kifli) ve Spin-off/spin-out flirket sahibi olanlar›n oran› %5.6 (9 kifli) ola-
rak bulunmufltur. Patent/faydal› model, lisans/ticari marka ve ortak giriflim/flirket sahibi olan üniversite yönetici-
si ve ö¤retim üyelerinin bu baflar›lar›n› sanayi veya teknokentteki firmalarla iflbirli¤i sayesinde mi yoksa kendi ça-
ba ve imkanlar›yla m› baflard›klar›na iliflkin analiz sonuçlar›na göre (Tablo 2), patent/ faydal› model sahibi olan
toplam 65 üniversite yönetici ve ö¤retim üyesinden %20 (13 kifli)’si teknokentteki firmalarla iflbirli¤i sayesinde,
%21.5 (14 kifli)’i genel olarak sanayi ile iflbirli¤i sayesinde ve %58.5 (38 kifli)’i ise, kendi çaba ve imkanlar› ile pa-
tent/ faydal› modele sahip oldu¤unu belirtmifltir. 

Lisans/ticari marka sahibi olan toplam 27 ö¤retim üyesinden %26 (7 kifli)’s› teknokentteki firmalarla iflbirli¤i
sayesinde, %29.6 (14 kifli)’s› genel olarak sanayi ile iflbirli¤i sayesinde ve %44.4 (12 kifli)’ü ise, kendi çaba ve im-
kanlar› ile lisans/ticari marka sahibi sahip oldu¤unu belirtmifltir. Bu sonuç, teknoloji transferi konusunun daha çok
akademisyenlerin kiflisel çabalar›na ba¤l› oldu¤unu ve iflbirli¤inin henüz kurumsallaflmad›¤›n› göstermektedir. 

Sanayi ile ortak sahip olunan ve yönetilen giriflim/flirket sahibi olan toplam 40 üniversite yöneticisi ve ö¤retim
üyesinden %65 (26 kifli)’i teknokentteki firmalarla, %35 (14 kifli)’i genel olarak sanayi ile ortak giriflim/flirket mar-
ka sahibi oldu¤unu belirtmifltir. Ortak giriflim konusunda teknokentteki firmalar›n oran›n genel olarak sanayiden
daha yüksek ç›kmas›, iflbirli¤i uygulamalar›n›n gelece¤i hakk›nda umut verici bir sonuç olarak görülebilir. Bu so-
nuçta teknokentteki firmalarla ortak çal›flmay› kolaylaflt›ran ve çeflitli muafiyetler getiren yasal düzenlemelerin de
etkisi oldu¤u düflünülebilir. 

Ö¤retim üyelerinin iflbirli¤inde kulland›klar› yöntemlerle çeflitli demografik de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler için
yap›lan ANOVA ve t Testi sonuçlar›na göre, “yafl” ile “araflt›rma deste¤i” (p<0.05) aras›nda (31-40 yafl aral›¤›nda-
kiler; 41-50 ve 51 yafl üstündekiler göre daha fazla araflt›rma deste¤i yöntemini kullanmaktad›rlar) ve “akademik
çal›flma alan›” ile “ortak araflt›rma” (p<0.05) aras›nda (fen bilimleri alan›ndakiler sa¤l›k ve soysal bilimler alan›n-
dakiler göre daha fazla ortak araflt›rma yapmaktad›rlar) anlaml› farkl›l›k oldu¤u görülmektedir. Di¤er de¤iflkenler
de ise istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r.
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Tablo 1: Örneklemin demografik özellikleri.

Cinsiyet Yafl Unvan Çal›flma Alan› 

Kad›n Erkek 30-40 41-50 50+ Prof. Doç. Ö¤. Gör Fen Sa¤. Sos. 

Frek. 61 100 35 68 58 88 51 22 119 23 19

(%) 37.9 62.1 21.7 42.2 36 54.6 31.7 13.7 74 14.2 11.8

Toplam 161 161 161 161



Sonuç ve Tart›flma
Araflt›rman›n amac› kapsam›nda araflt›r›lan, ö¤retim üyelerinin mevcut iflbirli¤i uygulamalar›nda en çok hangi

yöntemlerin kullan›ld›¤› ve kullan›lan yöntemler ile çeflitli demografik de¤iflkenler aras›nda iliflki olup olmad›¤› so-
rusuna iliflkin analiz sonuçlar› önemli noktalara iflaret etmektedir. ‹flbirli¤inde ö¤retim üyelerinin kulland›klar›
yöntemler ve kullanma s›kl›klar› dikkate al›nd›¤›nda tüm de¤iflkenlerde “teknokentteki firmalar”la iflbirli¤i ile “ge-
nel olarak sanayi” ile iflbirli¤i aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmufltur. Bir baflka ifadeyle üniversitelerin teknokent-
teki firmalarla iflbirli¤i düzeyi, genel olarak sanayi ile iflbirli¤i düzeyinden düflük ç›km›flt›r. Bu sonuç ülkemizde
teknokent uygulamas›n›n henüz yeni oldu¤u, kurumsallaflamad›¤› ve akademisyenlerin buralarla iflbirli¤i f›rsatla-
r›n›n fark›nda olmad›¤› fleklinde yorumlanabilecektir. Çetin vd. (2008) taraf›ndan akademik giriflimcilikle ilgili
araflt›rma sonuçlar› da bu bilgiyi destekler niteliktedir. Söz konusu araflt›rmada akademisyenlerin teknoparklarda-
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Tablo 2: Ö¤retim üyelerinin iflbirli¤inde kulland›klar› yöntemler.

Yöntemler Tek. San. Korelasyon t Testi 

Ort. Ort. Kor. Anl. t Anl.

Araflt›rma deste¤i Akademik araflt›rmalar için burs/ekipman vs. 2.02 2.16 ,597 0.000 -1.902 0.059
deste¤i sa¤lamak
Ö¤rencilerimize/ mezunlar›m›za burs/staj/ifl 2.12 2.78 ,352 0.000 -6.642 0.000
temin etmek     

Ortak araflt›rma Sözleflmeli AR-GE araflt›rmalar› 1.95 2.00 ,637 0.000 -.666 0.507
yürütmek/kat›lmak        
Müflterek araflt›rmalar (temel, uygulamal›) 1.94 2.06 ,657 0.000 -1.713 0.089
ve yay›nlar yapmak        

Bilgi transferi Müflterek e¤itim programlar› 1.88 2.08 ,666 0.000 -2.933 0.004
düzenlemek/kat›lmak          
Sürekli E¤itim Merkezi yoluyla 1.76 1.90 ,619 0.000 -1.916 0.057
e¤itim vermek/kat›lmak  
Düzenli karfl›l›kl› ziyaretler yapmak/ 1.98 2.32 ,498 0.000 -3.734 0.000
personeli teflvik etmek 
Deneyimli profesyonellerin üniversitemiz/ 2.04 2.16 ,441 0.000 -1.330 0.185
bölümümüz akademik faaliyetlerine
(ders vermek vs) kat›lmas›n› sa¤lamak
Ortak gözden geçirme/müfredat 1.78 1.88 ,613 0.000 -1.430 0.155
de¤erlendirme toplant›lar› yapmak/kat›lmak
Yönetim dan›flmanl›¤› ve/veya teknik 2.18 2.34 ,462 0.000 -1.713 0.089
dan›flmanl›k yapmak   
Ortak toplant›/seminer/ konferans/sergi/ 2.19 2.06 ,520 0.000 -2.239 0.027
fuarlar düzenlemek/kat›lmak 

Teknokent Sanayi Kendi imkan. 

S›k. % S›k. % S›k %

Teknoloji transferi Patent/ faydal› model sahibi olmak Evet 13 8.1 14 8.7 38 23.6
Hay›r 148 91.9 147 91.3 123 76.4
Toplam 161 100 161 100 161 100

Lisans/ticari marka sahibi olmak  Evet 7 4.3 8 5 12 7.5
Hay›r 154 95.7 153 95 149 92.5
Toplam 161 100 161 100 161 100

Ortak giriflim/flirket sahibi olmak   Evet 26 16.1 14 8.7
Hay›r 135 83.9 147 91.3
Toplam 161 100 161 100

Spin-off/spin-out flirket sahibi olmak Evet 9 5.6
Hay›r 152 94.6
Toplam 161 100



ki firmalarla iflbirli¤inin, toplam iflbirli¤i faaliyetlerinin sadece %5’ini oluflturdu¤undan bahsedilmektedir. Demek
ki tam da iflbirli¤i amac›yla kurulan teknokentler ve iflbirli¤ine aç›k önemli bir alan gerekti¤i gibi de¤erlendirile-
memektedir. Teknopark kurma giriflimlerinin h›zlanarak devam etti¤i düflünülürse durumun ciddiyeti daha da an-
lafl›l›r olacakt›r. O halde üniversiteler teknopark kurma konusunda gösterdikleri gayreti, akademisyenlerini giri-
flimci bak›fl aç›s›yla buralarla iflbirli¤ine yönlendirmede göstermezse, bütün çabalara ra¤men istenen sonuca ulafl›-
lamayacakt›r. Ö¤retim üyelerinin iflbirli¤i yöntemleri ile ilgili analiz sonuçlar›ndaki olumlu olarak de¤erlendirile-
cek husus ise, teknoparktaki firmalarla ve genel olarak sanayi ile yapt›klar› iflbirli¤i faaliyetleri aras›ndaki korelas-
yonun, tüm yöntemlerde anlaml› ve pozitif ç›kmas›d›r. Yani, sanayi ile iflbirli¤i artt›kça teknokentteki firmalarla ifl-
birli¤i de artacakt›r. Son olarak, araflt›rma deste¤i, ortak araflt›rma, bilgi transferi ve teknoloji transferi olarak s›-
n›fland›r›lan yöntemlerden araflt›rma deste¤i ve bilgi transferinin göreli olarak daha fazla kullan›ld›¤›; ortak arafl-
t›rma ve teknoloji transferinin ihmal edildi¤idir. Akademisyenlerin büyük bir k›sm› teknoloji transferi kapsam›na
giren faaliyetlerde bulunmazken; teknoloji transferi kapsam›na giren patent, lisans, ticari marka ve flirket sahibi
olan akademisyenler, bu baflar›lar›n› sanayi ile iflbirli¤ine de¤il; daha çok kendi çaba ve imkanlar›na ba¤lamakta-
d›rlar. Dolay›s›yla iflbirli¤i yöntemlerinden ç›kt›ya dönüflmeye en yak›n yöntem olan teknoloji transferi konusu-
nun daha çok akademisyenlerin kiflisel çabalar›na ba¤l› oldu¤unu ve iflbirli¤inin henüz kurumsallaflmad›¤›n› bu
yüzden de yeterince ç›kt› üretemedi¤ini söylemek mümkündür. Son olarak, ö¤retim üyelerinin iflbirli¤inde kullan-
d›klar› yöntemlerle çeflitli demografik de¤iflkenler aras›ndaki iliflkiler bak›m›ndan “yafl” ile “araflt›rma deste¤i” ara-
s›nda “akademik çal›flma alan›” ile “ortak araflt›rma” aras›nda anlaml› farkl›l›k oldu¤u görülürken; di¤er de¤iflken-
ler de ise istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r.
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Özet

Dünyada teknolojik, bilimsel ve ekonomik alandaki geliflmeler; insanlar› daha rahat ve güvenli yaflamaya ve za-
man›n› daha ekonomik kullanmaya yöneltmektedir. Ulaflt›rma hizmetinin gerçeklefltirilmesinde demiryolu alt sek-
törünün güvenli ve h›zl› tafl›mac›l›k gerçeklefltirmesi; ülke ekonomisinin gelifliminde ve endüstrileflmesinde önem-
li katk›lar sa¤lamas› sektörün önceli¤ini art›rmaktad›r. TCDD ve sektörde yer alan di¤er yerli ve yabanc› paydafl-
lar›n, gerek konvansiyonel gerekse YHT iflletmecili¤i kapsam›nda nitelikli ifl gücü talebinde art›fl ve buna paralel
olarak e¤itim ihtiyaçlar›n›n büyümesi söz konusu olmaktad›r. Sektörün nitelikli ifl gücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas›
amac›yla Anadolu Üniversitesi taraf›ndan Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde; Motorlu araçlar ve Ulaflt›rma
Teknolojileri Bölümü Rayl› Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Yol Teknolojisi,
Ulaflt›rma Hizmetleri Bölümü Rayl› Sistemler ‹flletmecili¤i programlar› 2001 y›l›nda ö¤retime aç›lm›flt›r. TCDD
ile Anadolu Üniversitesi aras›nda imzalanan 14.09.1998 tarihli protokol do¤rultusunda sa¤lanan meslek uzman›
e¤itici ve uygulama olanaklar› deste¤i ile yüksekokuldan mezun meslek elemanlar›n›n örgün e¤itimi sa¤lanmakta-
d›r. “Rayl› Sistemler Makinistlik Program›”, 2009-2010 ö¤retim y›l›nda e¤itime bafllam›flt›r. Haz›rlanan e¤itim
program›, hem Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 5. seviyesini hem de oluflturulan Ulusal Makinist Meslek Standar-
d›’n›n koflullar›n› yerine getirecek bilgi ve donan›ma sahip iflgücü yetifltirilmesini hedeflemektedir. Makinistlik
program›ndan mezun olanlar, makinist ihtiyac› olan kurulufllar için haz›r bulunuflluk olana¤› sa¤layarak ve kurum-
lar›n karfl› karfl›ya kald›¤›; ifle ald›klar› personelin hizmetinden uzun süre yararlanamama ve hizmet-içi e¤itim için
çok yüksek boyutlarda ekonomik harcamalar yap›lmas› gibi olumsuz durumlar›n ortadan kalkmas› ile sektöre
olumlu katk› sa¤layacakt›r. Makinistlerin e¤itimlerinde; Anadolu Üniversitesi’nin akademik birikimi ve yaklafl›m›
ile TCDD’nin uygulama olanaklar›n›n birlefltirilerek oluflturulan iflbirli¤i üniversite-sektör iflbirli¤ine örnek olufl-
turmaktad›r. 

Anahtar kelimeler: Makinistlik e¤itimi, TCDD-Anadolu Üniversitesi ‹flbirli¤i, üniversite-endüstri-ifl dünyas›
iliflkileri.

Girifl
Türkiye’de Yüksekö¤retim Kurulu, “Yeterlilik”lerle ilgili çal›flmalar›n›, genel hedefi “bilgi tabanl› toplum” ve

“bilgi tabanl› ekonomi”yi yaratmak amac›yla “Avrupa Yüksekö¤retim Alan›”n› oluflturmak olan “Bologna Süreci”
kapsam›nda sürdürmektedir. Bologna sürecinde bütün Avrupa Birli¤i ülkeleri ile birlikte toplam 47 ülke bulun-
maktad›r. Bologna Süreci’nin temel ilkeleri ve çerçevesi, üye ülkelerin e¤itim bakanlar›n›n ortak bildirgeleriyle
oluflmakta, üye ülkeler kendi yüksekö¤retim sistemlerini, reforme etmekte ve ortak “Avrupa Yüksekö¤retim
Alan”›n› oluflturmaya çal›flmaktad›rlar. Yüksekö¤retim Yeterlilikler Komisyonu a¤›rl›kl› olarak Yeterlilikler Çer-
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çevesi-Avrupa Yüksekö¤retim Alan› (QF-EHEA) düzey tan›mlay›c›lar›n› kullanarak yüksekö¤retimin her düzeyi
(ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sonunda asgari olarak kazan›lmas› gereken bilgi ve kavrama (knowled-
ge and understanding), beceri (applied knowledge) ve genifl anlamda yetkinliklere (competences) göre tan›mlam›fl
ve bu kapsamda ö¤renim ç›kt›lar›ndan (learning outcomes) oluflan “Türkiye Yüksekö¤retim Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi”nin (TYYÇ) ilk taslak versiyonunu (Ocak 2009) ilgili paydafllar›n görüfllerine ve katk›lar›na sunmufltur.
Çal›flma gruplar›n›n çal›flmalar› sonucunda TYYÇ kapsam›nda yer alacak olan yeterlilik profillerinin “Yüksekö¤-
retim Yeterlilikleri” ve “Yüksekö¤retim Mesleki E¤itim Yeterlilikleri” olarak grupland›r›lmas› uygun görülmüfltür
(Aç›kgöz, Yüksekö¤retimde Yeterlilik Çal›flmalar›).

Türkiye Yüksekö¤retim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)’ne göre, Yüksekö¤retim alan›nda yeterlilik, herhangi
bir yüksekö¤retim derecesini baflar› ile tamamlayan bir kiflinin neleri bilebilece¤i, neleri yapabilece¤i ve nelere yet-
kin olaca¤›n› ifade etmektedir (YÖK, Türkiye Yüksekö¤retim Yeterlilikler Çerçevesi. http://tyyc.yok.gov.tr/)

Yüksekö¤retim Kurulu ile Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n birlikte yürüttü¤ü ‹nsan Kaynaklar›n›n Mesleki E¤itim
Yoluyla Gelifltirilmesi Projesi (‹KMEP) ve “Mesleki Ortaö¤retim” ile “Mesleki Yüksekö¤retim” müfredat uyum
ve gelifltirme çal›flmas› yap›lm›fl, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n daha önce MEGEP projesi ile haz›rlam›fl oldu¤u müf-
redatlar›n revizyonu yap›lm›fl, Meslek Yüksekokullar›nda (MYO), Avrupa Yeterlilikler ve Yüksekö¤retim Yeterli-
likler Çerçevesine uygun olarak 52 adet 5. seviye mesle¤e iliflkin ifl analizleri, yeterlik tablolar›, ders bilgi formla-
r›, modül bilgi formlar› ve 5. seviye taslak ö¤retim programlar› tamamlanm›flt›r. Ö¤retim programlar› 2009–2010
ö¤retim y›l›nda Türkiye’deki bütün MYO’lar›nda uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bologna Sürecinin zamanlamas›na
uygun olarak, halen Alan Yeterlilikleri ve Program Ç›kt›lar› üzerinde Yüksekö¤retim Kurumlar›n›n çal›flmalar› de-
vam etmektedir (Aç›kgöz, Yüksekö¤retimde Yeterlilik Çal›flmalar›).

Uluslaras› E¤itim Ö¤retim S›n›fland›rma Standard› (ISCED 97) taraf›ndan belirlenmifl olan Temel Alan Ye-
terliliklerinin esas al›nmas› Yüksekö¤retim Ulusal Yeterlilikler Komisyonu’nun önerisi üzerine Yüksekö¤retim
Genel Kurulu taraf›ndan uygun görülmüfltür. (Aç›kgöz, Yüksekö¤retimde Yeterlilik Çal›flmalar›).

Genel, mesleki ve teknik orta ö¤retim için yeni müfredatlar›n gelifltirilmesi, uygulanmas› ve ö¤rencilerin ö¤-
renim kapasitelerinin artt›r›lmas› hedeflenerek müfredat reformu gerçeklefltirilmifltir. E¤itim sistemi içinde mes-
leki e¤itimin pay› son 7 y›lda %28’den %45.6’ya ç›km›flt›r (Borat, Hayat Boyu Ö¤renme, E¤itim Sektöründeki
Geliflmeler).

MEGEP projesinin en önemli ç›kt›lar›ndan biri olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ dur. MYK’n›n ku-
rulmas› ile mesleklerin ulusal ve uluslararas› standartlarda e¤itimi verilerek, uluslararas› geçerlili¤i olan mesleki ve
teknik e¤itim hedeflenmifltir. Mesleki Yeterlilik, çal›flan›n mesleki veya profesyonel becerilerinin resmî ifadesidir.
Ö¤renme seviyeleriyle ilgili bir tak›m ölçütlere göre yeterliliklerin gelifltirilmesi ve bunlar›n s›n›fland›r›lmas›na yö-
nelik bir araçt›r. Tüm yeterlilik çerçeveleri, belirli bir ülkede veya uluslararas› alanda kaliteyi, eriflilebilirli¤i, ba¤-
lant›lar› art›ran ve yeterliliklerin kamuda veya ifl piyasas›nda tan›nmas›n› sa¤layan bir temeli teflkil eder. Bu konu-
daki politikam›z, Avrupa Birli¤ine üyelik yolundaki ülkemizi tüm ülkelerle rekabet edebilir, yetifltirdi¤i insan gü-
cü kabul görür lider bir ülke durumuna getirmektir. Bunun en önemli göstergelerinden biri meslek standartlar› ki
bizim ö¤retim programlar›m›z Meslekî E¤itim ve Ö¤retim Sisteminin Uluslararas› E¤itim Standart S›n›flamas›
(ISCED-1997) ile Uluslararas› Meslek Standart S›n›flamas› (‹SKO-88) göz önüne al›narak ve ülke ihtiyaçlar›na
uygun olarak sosyal ortaklarla birlikte gelifltirilmifltir. Tasarlanan mesleki reformun temel niteliklerini flu flekilde
s›ralamak mümkündür (Civelek, Beklentimiz, Mesleki ve Teknik E¤itim Programlar› Mezunlar›na ‹stihdamda
Öncelik Verilmesidir):

• ‹fl piyasas›n›n ihtiyaçlar›na uygunluk 
• ‹fl piyasas›nda verimlili¤in artmas› için uygun insan kaynaklar›n›n oluflturulmas›
• Uluslararas› denkli¤i olan mesleki e¤itim programlar›n›n haz›rlanmas› 
• Programlar›n esnek bir yap›ya kavuflturulmas› 
• Yatay ve dikey geçifllere imkân tan›nmas›
• Ö¤retimde bilgi ifllem teknolojilerinin ve bireysel ö¤retim yöntemlerinin kullan›lmas›
• Mesleki e¤itim programlar›n›n yerel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir yap›ya kavuflturulmas›
‹stihdam ve Mesleki E¤itim ‹liflkisinin Güçlendirilmesi Eylem Plan› 15 Temmuz 2010 tarihli Resmî Gazete-

de yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu Eylem Plan›’n›n amac›; mesleki ve teknik e¤itimin ifl piyasas›n›n ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda verilmesi, e¤itim istihdam iliflkisinin güçlendirilmesi, hayat boyu ö¤renme anlay›fl› içinde aktif
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ifl gücü piyasas› politikalar›n›n etkin olarak uygulanmas›, mesleksizlik sorununun giderilerek iflgücünün istihdam
edilebilirli¤inin art›r›lmas› için bakanl›klar, kamu kurum ve kurulufllar› ile özel sektör aras›nda iflbirli¤i ve koordi-
nasyonun gelifltirilmesidir (Civelek, Beklentimiz, Mesleki ve Teknik E¤itim Programlar› Mezunlar›na ‹stihdamda
Öncelik Verilmesidir).

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Ulusal Yeterlilik Sistemini (UYS) kurmak ve iflletmek amac›yla kurulmufl-
tur. Bugün itibariyle dokuz sektörde toplam 110 Ulusal Meslek Standard› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r. Mes-
lek standartlar› sektörlere ve mesleklere iliflkin yetkinli¤i ve temsil gücü olan kurulufllar taraf›ndan haz›rlanmakta
olup, 556 meslek standard›n›n haz›rlanmas›n› kapsayan, 27 kurum/ kuruluflla “Ulusal Meslek Standard› Haz›rla-
ma ‹flbirli¤i Protokolü” imzalanm›flt›r. Keza “ulusal yeterlilik” tasla¤› gelifltirmek üzere yap›lan baflvurular de¤er-
lendirilerek de toplam 90 yeterlili¤in haz›rlanmas›n› içeren 12 protokol imzalanm›flt›r.Kar amac› gütmeyen kurum
ve kurulufllar›n meslek standard›, s›nav ve belgelendirme merkezleri oluflturmalar›n› desteklemeyi amaçlayan pro-
je kapsam›nda ise kurulufllardan proje baflvurular› al›nm›fl ve de¤erlendirilmektedir. MYK’n›n AB nezdinde Ulu-
sal Europass Merkezi olmas› sa¤lanm›flt›r. Europass, kiflilerin beceri ve yeterliliklerinin Avrupa’da (Avrupa Birli¤i,
EFTA/ EEA ve aday ülkeler) aç›kça ve kolayca anlafl›lmas›nda ve hareketlili¤i sa¤lamada önemli bir araçt›r. Bu
ba¤lamda, her ülkenin Ulusal Yeterlilik Çerçevesini (UYÇ) oluflturmas› istenmifl ki; UYÇ’nin haz›rlanmas›ndan
MYK sorumlu tutulmufltur. Bireylerin sahip olduklar› ö¤renme ç›kt›lar›n›n tan›nmas›n›, biriktirilmesini ve tafl›n-
mas›n› sa¤layacak olan UYÇ, MYK’n›n koordinasyonunda ilgili taraflarla birlikte haz›rlanmakta olup, 2011 y›l›n-
da tamamlanmas› hedeflenmektedir (Akbafl, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 2011 Y›l›nda Tamamlanacak).

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal düzeyde bir e¤itim sistemindeki yeterlilikleri ve bunlar›n birbirleriyle ilifl-
kilerini aç›klar. Di¤er bir deyiflle, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, ulusal ve uluslararas› paydafllarca tan›nan ve ilifl-
kilendirilebilen yeterliliklerin belirli bir düzen içerisinde yap›land›r›ld›¤› bir sistemdir. Bu sistem arac›l›¤›yla, yük-
sekö¤retimde tüm yeterlilikler ve di¤er ö¤renme kazan›mlar› aç›klanabilir ve tutarl› bir flekilde birbiri ile iliflkilen-
dirilebilir. Yeterliliklerin kazan›lma derecesi, her ders/modül esnas›nda ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle
"ö¤renme ç›kt›lar›" olarak ölçülür(YÖK, Türkiye Yüksekö¤retim Yeterlilikler Çerçevesi).

Bu geliflmeler sonunda Yüksekö¤retimde Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistem (AKTS/ECTS) ve mes-
leki e¤itimde Mesleki E¤itim Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (MKTS/ECVET) uygulanmaya bafllam›flt›r.
Referans seviyelerde oldu¤u gibi, AKTS ve MKTS’nin entegre edilmesi (bütünleflik bir yap›ya getirilmesi) gerek-
mektedir: Bütünleflik Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (BKTS) (Borat, 2010). 

Ülkemizde ihtiyaç duyulan ve sürekli artmakta olan nitelikli iflgücü aç›¤› ve ihtiyac›n› kapatabilmek için mes-
leki e¤itimin yenilenmesi, teknolojik de¤iflime uyum sa¤lamas› gerekmektedir. Bu amaçla Mesleki ve Teknik E¤i-
tim 2008-2012 Eylem Plan› haz›rlanm›flt›r.

Eylem Plan› "Yap›sal Düzenleme" ve "‹yilefltirme" bafll›¤› alt›nda iki bölümde düzenlenmifltir. Bu Eylem Pla-
n›n›n uygulanmas› sonucunda, mesleki ve teknik e¤itimde okullaflma oran›n›n, her y›l ortalama %3’lük art›flla
2011–2012 e¤itim-ö¤retim y›l›nda %50'ye ulaflmas› beklenmektedir (Yüksel, Mesleki ve Teknik E¤itim
2008–2012 Eylem Plan›).

Eylem Plan›’n›n "‹yilefltirme" bafll›¤› alt›nda;
• Mesleki ve teknik e¤itim okul/kurumlar›ndan al›nan belge ve sertifikalar›n uluslararas› geçerlili¤inin sa¤-

lanmas›
• Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve Mesleki E¤itimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi-ECVET konular›n›n

uygulamalara yans›t›lmas›
• Modüllerin her birinin meslek seviyeleri içerisinde a¤›rl›¤›na göre kredilendirilmesi
• Mesleki ve teknik e¤itimi tamamlayan veya herhangi bir kademesinden ayr›lanlar›n ald›klar› modüller ile

mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi ve sistem içinde de¤erlendirilmesi
• Mesleki bilgi beceri ölçüm merkezlerinin kurulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› konusunda proje haz›rlanmas› ve

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iflbirli¤i yap›larak bu konuda giriflimde bulunan kurum/kurulufllara destek
verilmesine karar verilmifltir.

Bu gerçekten hareketle; ifl piyasas›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilen;
• ‹lkö¤retim, 
• Genel, Meslekî ve Teknik orta ö¤retim,
• Yüksekö¤retim 
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sistemleri ile bütünlük içerisinde, ça¤›n gereklerine uyumlu ve esnek bir mesleki e¤itim sistemi için yeni bir yak-
lafl›m oluflturulmufltur.

Yeni yaklafl›ma temel olarak özellikle, 
• 8. Kalk›nma Plan› (2001-2005)’nda yer alan; 
771. madde: “Kiflilerin sahip olduklar› mesleki yeterliklerin belirlenerek, güvenilir bir s›nav ve belgelendirme

sistemi ile de¤erlendirilmesi sa¤lanacakt›r” ifadesi; 
• 9. Kalk›nma Plan›(2007-2013)’nda yer alan; 
577. madde:“Meslek standartlar›na dayal› yeterliliklerin gelifltirilmesi, belgelendirilmesi, belge ve e¤itim ve-

ren kurulufllar›n akreditasyonu gibi temel ifllevleri içeren ulusal mesleki yeterlik sistemine iliflkin çal›flmalar ta-
mamlanacak ve bu sisteme duyarl› bir mesleki e¤itim yap›s› gelifltirilecektir” ifadeleri ve 

• Hükümet Programlar›,
• Avrupa Birli¤i Müktesebat›,
• 15. ve 16 ve 17. Milli E¤itim fiura Kararlar› dayanak oluflturmaktad›r (Yüksel, Mesleki ve Teknik E¤itim

2008-2012 Eylem Plan›).
2004–2005 y›llar›nda yap›lan sektör ve ifl analizi çal›flmalar›n›n sonucuna göre UNESCO taraf›ndan gelifltiri-

len ISCED 97 (International Standard Classification of Education -Uluslararas› E¤itimin Standart S›n›fland›r›l-
mas›)’ye göre 51 genel alanda belirlenen 4. Seviye 245; 3. Seviye 253; 2. Seviye 78; olmak üzere toplam 576 mes-
lek analizi tamamlanm›flt›r.

ISCED 97 taraf›ndan belirlenmifl olan Temel Alan Yeterliliklerinin esas al›nmas› Yüksekö¤retim Ulusal Ye-
terlilikler Komisyonu’nun önerisi üzerine Yüksekö¤retim Genel Kurulu taraf›ndan uygun görülmüfltür (Aç›kgöz,
Yüksekö¤retimde Yeterlilik Çal›flmalar›). 

Mesleki ve teknik e¤itimde, dünyadaki teknolojik geliflmeler ve sektörel talepler de dikkate al›narak, 2003 y›-
l›ndan itibaren yap›sal de¤iflim ve dönüflüm çal›flmalar› AB ve Dünya Bankas› ile ortak yürütülen projeler kapsa-
m›nda bafllat›lm›flt›r. Bu projeler(Yüksel, Mesleki ve Teknik E¤itim 2008-2012 Eylem Plan›);

Mesleki E¤itim ve Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi…MEGEP (AB)-( 2003-2007)
Mesleki ve Teknik E¤itimin Modernizasyonu Projesi…MTEM (AB) - (2003-2007)
‹nsan Kaynaklar›n›n Mesleki E¤itim Yoluyla Gelifltirilmesi Projesi.‹KMEP (AB)-(2007-2010)
Orta Ö¤retim Projesi (DÜNYA BANKASI) (2006 - …) 
Mesleki ve teknik e¤itimin temel sorunlar›na bakt›¤›m›zda en önemli sorunlar›n: e¤itim ve istihdam, nitelikli

insan gücü aç›¤›, bilmeyi yapabilmeye çevirememe, eskimifllik oldu¤unu söyleyebiliriz. Ülkemiz gerçeklerine bak-
t›¤›m›za nitelikli, iyi e¤itilmifl iflgücü bulunamamas› önemli bir sorundur. Özellikle katsay› uygulamas› ile birlikte,
mesleki ve teknik e¤itim alan›na gelen ö¤rencilerin nitelikleri düflmüfl, e¤itim ö¤retim kalitesi gittikçe azalm›fl ve
nitelikli iflgücü yetifltirilememifltir. Ça¤›n gerektirdi¤i, geçerlili¤ini h›zla yitirecek teknik bilgiye sahip veya belirli
bir bilgi seviyesinde fakat uygulama prati¤inden yoksun gençlerin yetifltirilip piyasaya sunulmas›, mesleki ve tek-
nik e¤itimin önemli sorunlar›ndan biri olmufltur. Bu da nitelikli insan gücüne olan ihtiyac› daha da art›rm›flt›r(Öz-
kan, Mesleki ve Teknik E¤itimde ‹novasyon ‹htiyac›). 

Rayl› Sistemler (Demiryolu) Sektörüne Yönelik Mesleki E¤itim
Küresel anlamda ulaflt›rma e¤itimi çabalar›n›n, sanayileflmeyi, faktör ve mal ak›flkanl›¤›n›, kaynaklar›n etkin

kullan›m›n›, daha iyi iletiflimi ve yaflam kalitesinde iyileflmeyi olumlu yönde etkileyecek unsurlar› kapsamas› gerek-
ti¤i de öne sürülmektedir (Kaynak ve Mert, 2009:361). 

Avrupa ülkeleri ile birlikte Türkiye’de rayl› sistemler (demiryolu) sektöründe faaliyet gösterecek yük ve yolcu
tafl›mac›l›¤› yapacak iflletmeler önümüzdeki y›llarda daha fazla rekabetle karfl› karfl›ya olacaklard›r. Bu rekabet, hem
yeni iflleticilerin say›s›n›n artmas› hem de di¤er ülkelerden baflka iflleticilerin gelmesi nedeniyle ortaya ç›kacakt›r.
‹nsan gücü ve araflt›rma konular›ndaki eksikler ülkemizdeki ulaflt›rma alan›nda hissedilmektedir. Ulaflt›rman›n he-
men her türü için geçerli olan bu saptama, ulaflt›rma hizmetlerinde yaflanan eksiklerin, yanl›fllar›n ve yetersizlikle-
rin bafll›ca nedenleri aras›ndad›r. Son y›llarda hem ana hat demiryolu hem de kent içi rayl› sistem yat›r›mlar› art-
m›flt›r. Bu olumlu geliflmelere karfl›n, ülkemizdeki demiryolu ulaflt›rma sistemine iliflkin insan gücü ve bilgi biriki-
minde önemli eksikler bulunmaktad›r (fiahin, Ulaflt›rma Sektörü-Üniversite ‹flbirli¤i).

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2302



Sektör bünyesinde, her seviyede mal ve hizmet üreten kamu ve özel sektör giriflimcilerinin çözüm bekleyen so-
runlar›ndan birinin de, nitelikli iflgücü temini oldu¤u bilinmektedir. Kamu ve özel sektör kurulufllar›m›z, istihdam
ettikleri iflgörenleri önce mesleki hizmetiçi e¤itimlerle yetifltirmekte ve daha sonra iflgücünden yararlanmaktad›r.
Demiryolu sektörüne iflgören yetifltirilmesini sa¤layacak örgün e¤itim altyap›lar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve çeflitlen-
dirilmesi, örgün e¤itim yan›nda mesleki sertifikasyon sisteminin kurulmas›, flirketlerimizin ihtiyac› olan mesleki yet-
kinliklerle donat›lm›fl nitelikli iflgücünün piyasadan do¤rudan temini konusunda fayda sa¤layacakt›r (Ektafl, 2009). 

Rayl› sistemler (demiryolu) sektöründe, pazar yap›s›n›n geliflmesinin yan›nda, teknolojik ve yasal de¤iflimlerle
birlikte çok yak›n bir gelecekte, insan gücünün, baflka bir deyiflle, personelin de sektörün koflullar›na ve gereksi-
nimlerine uygun olarak e¤itilmesi gere¤i ortaya ç›kacakt›r. Yeni ve yabanc› pazarlara aç›lman›n etkisi sonucu, ray-
l› sistemler sektöründeki iflletmecilerin yeni personeli; seçmesi, e¤itmesi ve yeterli olmalar›n› sa¤lamas› için neler
yapaca¤›n› belirlemesi ve çözüm aray›fl›na girmesi gerekmektedir.

Ülkeler aras›nda gerçekleflecek birlikte iflletilebilirlik ve ortak standartlar› teflvik eden mevzuat›n, rayl› sistem-
ler sektöründe çal›flanlara ve çal›flacaklara e¤itim programlar› çerçevesinde ö¤retilmesi ve bu e¤itim programlar›
kapsam›nda rayl› sistemler sektöründe, istihdam›na ihtiyaç duyulacak yeni personelin ve halen çal›flmakta olan per-
sonelin;

• Teknolojik geliflmeler, 
• Trenlerin ve flebekelerin iflletimi,
• Çeken - çekilen araçlar›n bak›m›, 
• Altyap›n›n bak›m› ile ilgili konularda yetifltirilmesi gerekmektedir. 
Günümüzde makinistlerin ve di¤er rayl› sistemler (demiryolu) personeline yönelik e¤itim gereksinimleri de¤i-

flikli¤e u¤ram›flt›r. Rayl› sistemler alan›nda makinistler; tren ve yolcu güvenli¤inden sorumlu, di¤er tren üzeri per-
sonel; çeken ve çekilen araçlar›n kontrolünden sorumlu personel; tren teflkilinden sorumlu personel; dispeçer(ta-
kip ve komuta-kontrolden sorumlu personel) için verilen e¤itim, cer ve araç bilgisi ile güvenlik ve güzergah bilgi-
lerini kapsarken, bunlar›n yan›nda, personelin yabanc› dil bilgisi ile fiziksel ve psikolojik yönden yap›lan de¤erlen-
dirmelerden de olumlu sonuç almas› gerekmektedir. 

Anadolu Üniversitesi’nin Ulaflt›rma Alan›ndaki E¤itim 
Faaliyetleri ve Çal›flmalar›
Anadolu Üniversitesi’nin ulaflt›rma alan›ndaki e¤itim faaliyetleri ve çal›flmalar› rayl› sistemler(demiryolu), ha-

vayolu, karayolu alt sektörlerine yönelik olarak gerçekleflmektedir. 2010 y›l›nda üniversite taraf›ndan baflvurusu
yap›lan iki ayr› alanla ilgili proje; Rayl› Sistemler Araflt›rma Merkezi ve Sivil Havac›l›k Araflt›rma Merkezi
DPT(Devlet Planlama Teflkilat›) Müsteflarl›¤› taraf›ndan Yat›r›m Programlar› Kapsam›nda Desteklenen Tematik
‹leri Araflt›rma Merkezleri” aras›nda say›lmaktad›r. (DPT, 2010:13). 

Anadolu Üniversitesi’nin ulaflt›rma alan› ile ilgili çal›flmalar yürüten birimlerinden birisi “Ulaflt›rma Ekonomi-
si Araflt›rma Enstitüsü”dür. Ulaflt›rma Ekonomisi Enstitüsü, 1993 y›l›nda 496 say›l› Kanun hükmünde Kararname
ile kurulmufltur. Halen Türkiye'de alan›ndaki ilk ve tek enstitüdür. 

Anadolu Üniversitesi’nin ulaflt›rma ile ilgili di¤er e¤itim-ö¤retim birimi Sivil Havac›l›k Yüksekokulu’dur. Si-
vil Havac›l›k Yüksekokulu, uluslararas› sivil havac›l›k standartlar›na uygun nitelikli eleman yetifltirmek üzere 1986
y›l›nda kurulmufltur. Havac›l›k Elektrik- Elektroni¤i, Uçak Gövde Motor Bak›m, Sivil Hava Ulaflt›rma ‹flletmeci-
li¤i, Hava Trafik Kontrol ve Pilotaj bölümlerinde bir y›l ‹ngilizce haz›rl›k ve dört y›ll›k lisans e¤itimi verilmekte-
dir. Sivil Havac›l›k Yüksekokulu, e¤itimini ve havac›l›k faaliyetlerini ulusal ve uluslararas› standartlara uygun ola-
rak sürdürmekte ve insan kayna¤›, gerekli donan›m› ve özellikleri ile dünya genelinde say›l› sivil havac›l›k okulla-
r› aras›nda yer almaktad›r.

Makinistlik E¤itimi, Üniversite-Sektör ‹flbirli¤i Örne¤i
Anadolu Üniversitesi’nin ulaflt›rma ile ilgili önlisans programlar›n›n yer ald›¤› e¤itim- ö¤retim birimi Porsuk

Meslek Yüksekokulu’dur. Eskiflehir’de kapat›lan Demiryolu Meslek Lisesinin yerine, ayn› binada aç›lan Porsuk
Meslek Yüksekokulu’nda, Rayl› Sistem Teknolojileri program› ile demiryolu ulafl›m›nda görev alacak insan gücü
yetifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Anadolu Üniversitesi rayl› sistemler sektörünün nitelikli ifl gücü ihtiyac›n› karfl›la-
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mak amac›yla Yüksekokul bünyesinde; Motorlu Araçlar ve Ulaflt›rma Teknolojileri Bölümü’nde; Rayl› Sistemler
Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Yol Teknolojisi Programlar› 2001–2002 ö¤retim y›l›nda;
ayr›ca, ayn› bölüm alt›nda “Rayl› Sistemler Makinistlik Program›, 2009/2010 ö¤retim y›l›nda ve Uçak Teknoloji-
si Program› ise 2010–211 ö¤retim y›l›nda; Ulaflt›rma Hizmetleri Bölümü’nün alt›nda Rayl› Sistemler ‹flletmecili-
¤i ve Ulaflt›rma ve Trafik Hizmetleri Programlar›’nda 2001-2002 ö¤retim y›l›nda; ö¤retime bafllanm›flt›r. 

Makinistlerin e¤itimlerinde; tren kullanma tekniklerini ve tepkime zamanlar›n› tam olarak gelifltirebilecek, za-
manlama problemlerini ve verimlilik kay›plar›n› ortadan kald›rabilecek, risklerden kaç›narak ve de¤iflik do¤a ve ik-
lim flartlar› içerisinde gerçek çevreyi kullanacak flekilde haz›rlanm›fl e¤itim programlar›n›n kullan›lmas› gerekmek-
tedir. Makinistlerin ve rayl› sistem elemanlar›n›n e¤itimlerinde; Anadolu Üniversitesi ile TCDD Genel Müdürlü-
¤ü aras›ndaki iflbirli¤i üniversite-sektör iflbirli¤ine örnek oluflturmaktad›r. Trafik ve dolay›s›yla güvenlikle ilgili
stratejik bir görevde sorumluluk alacak olan makinistlerin, mesle¤in gerektirdi¤i yeterlikleri kazand›racak kalite-
de bafllang›ç seviyesi e¤itimleri ile mesle¤e haz›rlanmas› gereklili¤i Anadolu Üniversitesi taraf›ndan oldukça önem-
senmektedir. 

Üniversitenin akademik birikimi ve yaklafl›m› ile TCDD Genel Müdürlü¤ü’nün uygulama olanaklar›n›n bir-
lefltirilerek tren kullanma teknikleri ile etkili e¤itim programlar›n›n uygulanmas› mümkün olmaktad›r.

TCDD Genel Müdürlü¤ü ile Anadolu Üniversitesi aras›nda imzalanan 14.09.1998 tarihli protokol do¤rultu-
sunda; baflta TCDD Genel Müdürlü¤ü olmak üzere, sektörde yer alan iflletmeci kurulufllarda görev alacak, ulusal
tren makinisti standartlar›na uygun olarak makinist temel yetkinlikleri kazand›r›lm›fl personelin yetifltirilmesi ve
haz›r bulunuflluklar›n›n sa¤lanmas› için; Porsuk Meslek Yüksekokulu’ndan Rayl› Sistemler Makinistlik Progra-
m›nda ö¤renim gören ö¤rencilerin sanal sürüfl uygulamalar›n›n Eskiflehir E¤itim Merkezi’nde kurulu simülatör-
lerde gerçeklefltirilmesine izin verilmekte ve Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Eskiflehir E¤itim Merkezi Müdürlü-
¤ü yetkilileri taraf›ndan planlanmas› yap›lmaktad›r. Gerçek sürüfl uygulamalar› ise Eskiflehir Depo Müdürlü¤ü ta-
raf›ndan temin edilen lokomotiflerle, Porsuk Meslek Yüksekokulu ile Eskiflehir Depo Müdürlü¤ü yetkilileri tara-
f›ndan planlanmaktad›r. Ayn› zamanda Rayl› Sistemler Makinistlik ve di¤er meslek elemanlar›n›n mezuniyetleri
için yapmalar› zorunlu olan stajlar› (30 ifl günü) süresince Eskiflehir Depo Müdürlü¤ü ya da TCDD Genel Mü-
dürlü¤ü’ne ba¤l›, di¤er illerdeki Depo Müdürlükleri de Anadolu Üniversitesi’ne destek vermektedir. 

Avrupa Birli¤i’nin demiryolu sektöründe Lokomotif ve Tren iflleten Makinistlerin brövelendirilmesi hakk›nda
23 Ekim 2007 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2007/59/EC say›l› Direktifini dikkate alarak haz›rla-
nan “Rayl› Sistemler Makinistlik Program›” ile demiryolu ulafl›m›nda görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bi-
linci yüksek, insan gücü yetifltirilmesi amaçlanmaktad›r. Avrupa Birli¤i’nde Karfl›l›kl› ‹flletilebilirlik konusunda
oluflmufl mevzuat›n gere¤i ve temel koflulu çerçevesinde “dil” yeterlili¤inin karfl›lanmas› için Makinistlik E¤itim
program›n›n kapsam›nda Mesleki ‹ngilizce e¤itimi de yer almaktad›r. 

TCDD Genel Müdürlü¤ü ve sektörde yer alan di¤er yerli ve yabanc› paydafllar›n, gerek konvansiyonel gerek-
se YHT iflletmecili¤i kapsam›nda, nitelikli iflgücüne yönelik talebinde art›fl ve buna paralel olarak e¤itim ihtiyaç-
lar›n›n büyümesi söz konusu olmaktad›r. Bu e¤itim talebinin, her meslek grubunun gerektirdi¤i yeterlilikleri ka-
zand›racak seviyede, zaman›nda ve en ekonomik flekilde karfl›lanmas› gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu’ndan, e¤itim program›n› tamamlayarak mezun olanlar, ray-
l› sistem eleman› olarak kurulufllar›n iflgücü ihtiyac›n› karfl›lamakta ve kurulufllar›n karfl› karfl›ya kald›¤›; ifle ald›k-
lar› personelin hizmetinden uzun süre yararlanamama ve hizmet-içi e¤itim için yüksek boyutlarda ekonomik har-
camalar yapmas› gibi olumsuz durumlarla karfl›laflmamaktad›r. Sonuç olarak rayl› sistemler sektöründe, kentçi ula-
fl›mda ve ulusal yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›nda tercih edilen eleman olduklar› gözlenmektedir. 

Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de, birçok meslek sahibinin elde etmesi gereken yeterlilikler standartlaflt›-
r›lacak ve baz› uygunluk de¤erlendirme yöntemleri ile kiflilerin bu kriterlere sahip olup olmad›klar›n› belirlemek
üzere faaliyette bulunan Ulusal Meslekî Yeterlilik Sistemi’nin de “e¤itim faaliyetleri ile iflgücü niteli¤inin yüksel-
tilmesi”ne olan katk›s› oldukça önemlidir. 

Anadolu Üniversitesi taraf›ndan Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde haz›rlanan Rayl› Sistemler Makinist-
lik e¤itim program›, hem Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 5. Seviyesini, hem de oluflturulan Ulusal Makinist Mes-
lek Standard›’n›n koflullar›n› yerine getirecek bilgi ve donan›ma sahip iflgücü yetifltirilmesini hedeflemektedir.
12.05.2010 tarih ve 27579 say›l› Resmî Gazete'de yay›mlanan Tren Makinisti Ulusal Meslek Standard› ile ilgili
Ulusal Yeterliliklerin haz›rlanmas› süreci yine e¤itim ve ö¤retim kurumlar›, ifl piyasas› ve ilgili di¤er taraflar›n ka-
t›l›m›yla gerçeklefltirilmektedir. Haz›rlanan yeterlilik taslaklar› MYK sektör komitesinin de¤erlendirme ve incele-
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mesinin ard›ndan MYK Yönetim Kurulu onay›yla “Ulusal Yeterlilik” olarak kabul edilecek ve Ulusal Yeterlilik
Çerçevesine (UYÇ) yerlefltirilecektir. Ayn› zamanda, bu konuda dünyadaki geliflmelere paralel olarak yap›lacak ak-
reditasyon çal›flmalar›yla iflgücümüz, uluslararas› dolafl›m hakk› kazanabilecektir.

Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Rayl› Sistemler Makinistlik Program›, Bolog-
na Süreci’nde Türkiye Yüksekö¤retim Yeterlilikler Çerçevesi(TYYÇ) kapsam›nda Ulaflt›rma Hizmetleri Temel
Alan› içinde yer almaktad›r. Temel Alan kodu “84” olmak üzere; Uluslararas› Standart E¤itim S›n›flamas›(ISCED
97)’na göre E¤itim Ö¤retim Alt Alanlar› (Tablo 1)’de, Uluslararas› Standart E¤itim S›n›flamas› (Tablo 2)’de; Te-
mel Alanda Yer alan Türkiye’deki E¤itim-Ö¤retim Programlar› Meslek Yüksekokulu Önlisans Programlar› (Tab-
lo 3)’de yer almaktad›r. Rayl› Sistemler Makinistlik Program›n›n ‹liflkili Oldu¤u ISCED Alanlar› ise Mühendislik
(52) ve Ulaflt›rma Hizmetleri(84)’dir (YÖK, Bologna Süreci).

Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Rayl› Sistemler Makinistlik Program›, Bolog-
na Süreci’nde, Türkiye Yüksekö¤retim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsam›nda edinmeleri gereken bilgi, be-
ceri ve yetkinlikler belirleyerek, sektör, üniversite ve ö¤renci görüflleri ile ortaya ç›kard›¤› program ve ders ç›kt›-
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Tablo 1: ISCED 97 (FOET 99) e¤itim - ö¤retim alt alanlar›.

Temel Alan Ad›: ULAfiTIRMA H‹ZMETLER‹
Kodu: 84

Temel Alan (iki haneli) kodlar› için kaynak: ISCED 97 (UNESCO)
Alt Alan (üç haneli) kodlar› için kaynak: FOET 99 (EUROSTAT-CEDEFOP)

84 ULAfiTIRMA H‹ZMETLER‹ 840 Ulaflt›rma hizmetleri

Kaynak: YÖK, Bologna Süreci

Tablo 2: Uluslararas› standart e¤itim s›n›flamas› (ISCED).

S›ra no ISCED (UNESCO) ISCED (UNESCO) E¤itim ve ö¤retim temel alanlar›
Genifl alan kodu Temel alan kodu

1 1 14 Ö¤retmen yetifltirme ve e¤itim bilimleri
2 2 21 Sanat
3 2 22 Befleri bilimler
4 3 31 Sosyal ve davran›fl bilimleri
5 3 32 Gazetecilik ve enformasyon
6 3 34 ‹flletme ve yönetim bilimleri
7 3 38 Hukuk
8 4 42 Yaflam bilimleri
9 4 44 Do¤a bilimleri
10 4 46 Matematik ve istatistik
11 4 48 Bilgisayar
12 5 52 Mühendislik
13 5 54 Üretim ve iflleme
14 5 58 Mimarl›k ve Yap›
15 6 62 Tar›m, ormanc›l›k, hayvanc›l›k ve su ürünleri
16 6 64 Veterinerlik
17 7 72 Sa¤l›k
18 7 76 Sosyal hizmetler
19 8 81 Kiflisel hizmetler
20 8 84 Ulaflt›rma hizmetleri
21 8 85 Çevre koruma
22 8 86 Güvenlik hizmetleri

Kaynak: YÖK, Bologna Süreci



lar› matrisi oluflturmufltur. Anadolu Üniversitesi’nin “http://abp.anadolu.edu.tr” adresinden ulafl›labilen “Anado-
lu Bilgi Paketi (ABP)” olarak adland›r›lan ve hizmete aç›lan siteye program tan›t›mlar›, ders tan›t›mlar›, girilerek
sistem TYYÇ ve AYÇ’ne uygun hale getirilmifltir. 

Sonuç
Demiryolu sektöründe istihdam edilecek demiryolu personeli için, ortak bir meslek standard› belirlemek bü-

yük önem tafl›maktad›r. Ancak o zaman Avrupa ülkeleri ile ülkemiz aras›nda demiryolu iflletilebilirli¤ini artt›rmak
ve esnek, hareketli bir iflgücü yaratmak mümkün olacakt›r.

Tüm ulusal rayl› sistemlerinin, Avrupa Demiryolu Sistemine dahil edilmesini sa¤layacak entegrasyon sürecin-
de teknik ve yasal konular ile personel e¤itimi konular›nda ortakl›k sa¤lanmas› için Türkiye’de de mevzuatla ve uy-
gulamalar› ile ilgili olarak ortaya ç›kaca¤› düflünülen profesyonel iflgücü gereksinimleri ve bu gereksinimleri kar-
fl›layacak e¤itim programlar› oluflturulmal›d›r. Ülke pazarlar›n›n geniflleyip rekabete aç›lmas› nedeniyle, farkl› ül-
kelerin demiryolu sistemleri ile yük ve yolcu tafl›mac›l›¤›n›n yap›ld›¤› pazarda, ayn› zamanda profesyonel e¤itim-
lerini sa¤layacak e¤itim olanaklar›na eriflim gerekmektedir.

Türkiye’de ulaflt›rma sorunlar›n›n çözümü ve ulaflt›rma için uygun politikalar gelifltirilebilmesi, nitelikli ulafl-
t›rmac›lar›n yetifltirilebilmesi, bunun için de; e¤itim ve çal›flmalar›n desteklenmesi gerekmektedir. 

Kaynaklar
Aç›kgöz, Ö. “Yüksekö¤retimde Yeterlilik Çal›flmalar›”.
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Tablo 3: Temel alanda yer alan Türkiye’deki e¤itim-ö¤retim programlar› meslek
yüksekokulu ve önlisans programlar›.

Programlar›n iliflkili Program ad›
dldu¤u ISCED alanlar›

84 Otobüs kaptanl›¤›

84 Posta hizmetleri

84.52 Rayl› sistemler makinistlik 
84 Sivil havac›l›k kabin hizmetleri

84 Ulaflt›rma ve trafik hizmetleri

34.84 Deniz ulaflt›rma ve iflletme

34.84 Deniz ve liman iflletmecili¤i

34.84 Hava lojisti¤i

34.84 Havac›l›kta yer hizmetleri yönetimi

34.84 Lojistik

34.84 Rayl› sistemler iflletmecili¤i

34.84 Sivil hava ulaflt›rma iflletmecili¤i

34.84 Yat iflletme ve yönetimi 

52.84 Gemi makineleri iflletme

52.84 Rayl› sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi

52.84 Rayl› sistemler makine teknolojisi

52.84 Rayl› sistemler yol teknolojisi

52.84 Uçak teknolojisi

Kaynak: YÖK, Bologna Süreci
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Özet

Gerek Avrupa, gerekse Amerika Birleflik Devletleri’nde üniversiteleraras› iflbirlikleri bölgenin, ülkenin sorun-
lar›na çözüm üretmek amac›yla; teknik altyap› ve insan kaynaklar›n›n verimli kullan›m› oldukça baflar›l› olarak
yap›lmaktad›r. ‹flbirlikleri ile yeni teknolojik alanlar›n gelifltirilmesinde, yetiflmifl insan kaynaklar›n›n art›r›lmas›nda
ortak projeler gelifltirilmektedir. Benzer amaçlara yönelik olarak, ülkemizde Bat› Karadeniz Üniversiteleri Birli¤i
(BKÜB); her biri 1992 y›l›nda kurulan Kocaeli, Sakarya, Abant ‹zzet Baysal, Zonguldak Karaelmas Üniver-
sitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, ortak bilimsel çal›flmalar yapmak, ortak lisansüstü programlar açmak,
önlisans, lisans ö¤rencilerinin ve ö¤retim üyelerimizin, ö¤retim elemanlar›m›z›n karfl›l›kl› de¤iflimini desteklemek,
üniversitelerimizin sahip oldu¤u de¤erlerden yararlanabilmek amac› ile 2007 y›l›nda kurulmufltur. Bu çal›flmada
Bat› Karadeniz Üniversiteleri Birli¤i’nin faaliyetleri, elde edilen deneyimler sunularak ülkemizde yüksekö¤renim
alan›nda üniversiteler aras› iflbirli¤i ve bölgesel kalk›nmada iflbirliklerin önemi sunulacakt›r.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, üniversite, bölgesel iflbirli¤i.

Girifl
21. yy’da sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde ve yüksek teknolojinin geliflmesinde, bilginin ekonomik

kalk›nmaya yönelik kullan›lmas›nda üniversitelerin çok büyük sorumluluklar› yerine getirdi¤ini görmekteyiz.
Özellikle teknolojinin ve biliflim a¤lar›n›n geliflmesi ile üniversiteleraras› iflbirliklerinin giderek artt›¤› ve birçok
alanda büyük projeleri yürütmekte etkin rol ald›klar›n› görmekteyiz. ‹sveç- Danimarka-Kopenag hatt›, Silikon
Vadisi, Barselona Bilgi Yerleflkesi, fiangay Gelece¤in fiehri ve ‹sviçre’nin Cern flehrinde bulunan laboratuarlar bu
kavram›n örnek modelleridir. Buralarda iflbirli¤i ile yüzlerce AR-GE gelifltiriliyor ve üretiliyor. Türkiye’den 17
üniversitenin içinde yer ald›¤› Karadeniz Üniversiteleri a¤› (Black Sea Universities Network) ile genifl bir iflbirli¤i
oluflturulmufltur. ‹ngiltere’deki üniversitelerin oluflturdu¤u (The Worldwide Universities Network) üniversiteler
aras› a¤a birçok ülkeden üniversite üyedir. Oluflturulan a¤ kapsam›nda üniversiteler aras› araflt›rma iflbirlikleri,
araflt›rmac› de¤iflim programlar› uygulanmaktad›r. Toplum ve sanat, mühendislik, temel bilimler ve sa¤l›k alan-
lar›nda çok say›da etkinlik gerçeklefltirilmifltir. Böylece üniversite akademik personelinin de¤iflik yerleri tan›ma ve
sorunlara ortak çözüm üretme ortamlar› yarat›lmaktad›r. Avusturalya’da üniversiteler bir araya gelerek teknoloji
a¤›n› (The Australian Technology Network) oluflturmufllard›r. Asya k›tas›nda 1992 y›l›nda ASEAN üniversite a¤›
kurularak Tayland, Vietnam, Endonazya, Malezya gibi ülkelerin üniversitelerinin iflbirliklerini oluflturduklar›n›
görülmektedir. Bölgesel ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›, sorunlar›n çözümünde üniversitelerin katk›lar› oldukça önem-
lidir (Paul Chatterton and John Goddard, 2000).
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Ülkemizde üniversite say›lar›n›n artmas›, flehirleraras› ulafl›m›n kolaylaflmas› ve özellikle iletiflim teknoloji-
lerinin geliflmesi ile birlikte üniversiteleraras› uzun süreli iflbirlikleri de oluflturulmaya bafllanm›flt›r. 

Ülkemizde de ulusal yenilik sistemleri bafll›¤› alt›nda ulusal politikalara yön verebilecek güçlü bir kavramsal
çerçeve üzerinde çal›fl›lmal›d›r. 2007 y›l›nda kurdu¤umuz BKÜB bu anlamda bat› Karadeniz bölgesindeki üniver-
siteleri, araflt›rma merkezlerini, flirketleri ve kalk›nma ajanslar›n› içeren sinerjik çal›flma a¤lar› gelifltirmeye gayret
etmektedir.

Yeni aç›lan üniversitelerin yetiflmifl akademik personel ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac› ile ilk ODTÜ’de
Ö¤retim Üyesi Yetifltirme Program› (ÖYP) program› bafllam›flt›r. 1990 y›llarda kurulan üniversitelerin ö¤retim
elemanlar›n›n bir k›sm› bu program dahilinde yetifltirilmifltir. Daha sonra benzer ÖYP programlar› Ankara
Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. Ülkenin ihtiyaç duydu¤u
alanlarda araflt›rma alanlar›nda üniversiteleraras› iflbirli¤i için Yayg›nlaflt›r›lm›fl Ulusal ve Uluslararas› Projeler
(YUUP) ilk olarak ODTÜ önderli¤inde bafllat›lm›flt›r. YUUP’lar, üniversitelerimizdeki Ar-Ge birikiminin,
Avrupa’daki di¤er üniversitelerde, kamu ve özel sektör kurumlar›nda yürütülen benzer Ar-Ge faaliyetleri ile
birlefltirilerek sinerji yarat›lmas› amac›yla tasarlanm›flt›r. Öncelikli alanlar baz›nda gelifltirilen YUUP’lar,
Türkiye’nin ekonomik gücünü art›rmak amac› ile ülke çap›nda çok kat›l›ml› araflt›rma gücümüzü ve genifl
altyap›m›z› birlefltirerek oluflturdu¤umuz ve kendi ulusal ç›karlar›m›z do¤rultusunda belirlenen öncelikli alanlar-
da, uluslararas› ortaklarla girdi¤imiz katma de¤eri yüksek, ileri araflt›rma projeleridir. YUUP projelerinde yeni
kurulan üniversitelerin araflt›rmac›lar› yer alarak yüksek düzeyde araflt›rma yapma olana¤›na kavuflmufllar ve en
önemlisi iflbirli¤i kültürünü kazanm›fllard›r. Benzer biçimde Ankara Üniversitesi liderli¤inde Türk H›zland›r›c›
Merkezi’nin teknik tasar›m raporunu yazmay› ve ülkemizin Ar-Ge amaçl› ilk parçac›k h›zland›r›c› tesisini kurmay›
hedefleyen DPT-YUUP projesi 2006 y›l›nda yürürlü¤e girmifltir. Bu proje kapsam›nda Süleyman Demirel,
Ni¤de, Uluda¤, Bilgi ve Dumlup›nar üniversiteleri gibi birçok yeni kurulmufl üniversite yer almaktad›r. Ülkem-
izde üniversite say›lar›n›n artmas› ile birlikte iflbirliklerinin gelifltirilmesi yönünde milli bütçeden önemli ölçüde
mali kaya¤›n ayr›lmas› gerekmektedir. 

Bu raporda Bat› Karadeniz Bölgesi’nde yer alan üniversitelerle birlikte oluflturulan ve sürekli iflbirliklerini
gelifltiren Bat› Karadeniz Üniversiteleri Birli¤i (BKÜB)’ün çal›flmalar›, bölgeye ve ülkemize olan katk›lar› sunul-
maktad›r.

Bat› Karadeniz Üniversiteleri Birli¤i (BKÜB)
Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bart›n, Karabük ve Zonguldak illerini kapsayan bölge, Bat› ile Do¤u'yu bir-

birine ba¤layan stratejik konumdad›r ve bu bölge Türkiye'nin ekonomi merkezi ‹stanbul, sanayi merkezi Kocaeli
ve idari merkezi Ankara ile co¤rafi yak›nl›¤› aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. 

BKÜB bu konumu; planl› sanayi yap›lanmas›, nitelikli iflgücü potansiyeli ve bilimsel kurumlar aras›ndaki
iflbirli¤ini ülkenin gelece¤i aç›s›ndan önemli görmektedir. 

Yaklafl›k 4 milyon kiflilik bir nüfusun yerleflik oldu¤u Bat› Karadeniz Bölgesi, Türkiye Düzey 2 bölgeleri
aras›nda Türkiye ortalamas›n›n yaklafl›k iki kat› ile kifli bafl›na düflen gayrisafi yurtiçi hâs›lada 1. s›rada, kifli bafl›na
düflen gayrisafi katma de¤erde ise Düzey 2 bölgeleri aras›nda ‹stanbul’dan sonra 2. s›rada yer almaktad›r. 2004
y›l›nda Türkiye ortalamas›nda kifli bafl›na düflen gayrisafi katma de¤er yaklafl›k 5,000 dolar iken bölgede 7,000
dolar, 2006 y›l›nda ise Türkiye ortalamas›nda kifli bafl›na düflen gayrisafi katma de¤er 6,000 dolar iken bölgede
yaklafl›k 9,000 dolar olarak tespit edilmifltir. 

BKÜB üniversitelerinde ortalama 200 bin civar›nda ö¤renci e¤itim görmektedir ve ayr›ca bölgede ülkenin 37
teknopark›ndan 5 tanesi yer almaktad›r. 

Bu üniversitelerin iflbirli¤i, ilgili alanlara yönelik ö¤renci yetifltirilmesi ve yeni programlar›n aç›lmas› ile böl-
genin sosyo ekonomik seviyesinin geliflmesine büyük katk›da bulunulmaktad›r. Türkiye elektrik enerjisi üreti-
minin %9'unun üretildi¤i bölge, yenilenebilir enerji kapasitesi ile do¤a dostu enerji yönünden de kayda de¤er bir
potansiyele sahiptir. Ayr›ca çevresel anlamda, sanayi yo¤unlu¤u yüksek olan bölgede, iflletmelerin çevresel konu-
lara karfl› hassas yaklafl›m›n›n art›yor olmas› önemli bir geliflmedir. 

BKÜB’ün Oluflumu ve Faaliyetler
Bat› Karadeniz Üniversiteleri Birli¤i (BKÜB); her biri 1992 y›l›nda kurulan Kocaeli, Sakarya, Abant ‹zzet

Baysal, Zonguldak Karaelmas Üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, ortak bilimsel çal›flmalar yapmak,

S. fi. Komsuo¤lu ve ark.
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ortak lisansüstü programlar açmak, önlisans, lisans ö¤rencilerinin ve ö¤retim üyelerimizin, ö¤retim
elemanlar›m›z›n karfl›l›kl› de¤iflimini desteklemek, üniversitelerimizin sahip oldu¤u de¤erlerden yararlanabilmek
amac› ile 2007 y›l›nda kurulmufltur. ‹lk ortak Senato Toplant›s› Zonguldak Karaelmas üniversitesi ev sahipli¤inde
Karabük’te, en son toplant› en yeni kat›l›mc› Bart›n Üniversitesi’nde gerçeklefltirilmifltir. Son olarak Karabük,
Düzce ve Bart›n Üniversiteleri birli¤e kat›lm›flt›r. Bu toplant›lar soncunda afla¤›daki çal›flma gruplar› oluflturul-
mufltur. 

BKÜB’ün Çal›flma Gruplar›

I. Ön Lisans ve Lisans E¤itim-Ö¤retimi 
a) Ön Lisans E¤itim-Ö¤retimi 
b) Lisans E¤itim-Ö¤retimi 

II. Lisansüstü E¤itim-Ö¤retimi 

III. Ö¤renci ve Ö¤retim Eleman› De¤iflimi 
a) Ö¤renci De¤iflimi 
b) Ö¤retim Eleman› De¤iflimi 

IV. Bilimsel ve Teknolojik Araflt›rma-Gelifltirme 
a) Birlik Üniversitelerinin ö¤retim eleman› ve teknik altyap› envanterinin haz›rlanmas› 
b) Bölgesel Araflt›rma-Gelifltirme faaliyetlerinin koordine edilmesi 

V. Bilimsel, Sosyal, Sportif, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler 
a) Sportif Etkinlikler 
b) Müzik, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler 
c) Bilimsel ve E¤itsel Etkinlikler 

VI. Ö¤renci Konseyleri, Kulüpleri ve Topluluklar›
Birli¤e üye üniversiteler kuruluflundan bugüne kadar 12 resmi toplant› gerçeklefltirerek iflbirlikleri konular›nda

çal›flmalar› organize etmifllerdir. Bu toplant›larda, harita ve kadastro, sivil savunma ve itfaiyecilik, organik tar›m,
peyzaj ve süs bitkileri, biyomedikal cihaz teknolojileri ve spor ve sanat konular›nda bugüne kadar 43 yeni program
konusunda çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. 

Birli¤e üye üniversitelerin araflt›rmac›lar›n›n kat›l›m› ile Ar-Ge proje pazar› düzenlenmifltir. Güzel Sanatlar ve
Spor alanlar›nda Zonguldak Karaelmas, Sakarya ve Kocaeli Üniversiteleri ortak performanslar düzenlemifllerdir. 

Birli¤e üye üniversiteler çal›flmalar›n düzenli yürütülmesi amac› ile ortak protokoller haz›rlam›fllar, ortak sen-
ato toplant›lar› bafllatm›fllard›r. Senato toplant›lar› geleneksel olarak her y›l 2 kez de¤iflik üniversitelerde yap›lm›fl
ve toplant›lara senato üyelerinin d›fl›nda Genel Sekreterler ve Daire Baflkanl›klar› da kat›larak ilgili sorunlar›
tart›flm›fllard›r. 

Bölge üniversiteleri özellikle, TÜB‹TAK, DPT ve Avrupa Birli¤i projeleri için ortak çal›flmalar yürütmekte-
dirler. Özellikle yeni kurulan kalk›nma ajanslar› ile bu birliktelik daha da güçlenecektir. 2011 May›s ay›nda bölge
üniversiteleri ile ‹fiKUR istihdama yönelik önemli bir toplant›y› gerçeklefltireceklerdir.

Sonuç
Türkiye’de son y›llarda artan üniversite say›lar› ile birlikte üniversiteler aras›ndaki iflbirli¤i de giderek

geliflmektedir. Geliflmifl ülkelerden de elde edilen deneyimlerle Bat› Karadeniz Üniversiteleri Birili¤i üye üniver-
siteleri afla¤›daki ortak çal›flmalar› gerçeklefltirmifllerdir.

1. Sanat ve spor etkinliklerini ço¤unlukta birlikte yürütmektedirler. 
2. Bilim dallar›nda eksik ö¤retim üyeleri birbiri aras›nda karfl›lanmaktad›r (Kocaeli Üniversitesi, Zonguldak

ve Düzce T›p Fakültelerinin Farmakoloji ve Histoloji derslerini üstlenmifltir).
3. Fakültelerin kurulufl aflamas›nda birbirlerine destek vermektedirler. Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniver-

sitesi T›p Fakültesinin ve Düzce Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i ö¤rencilerini okutmaktad›r. 
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4. Birli¤e üye üniversitelerin araflt›rmac›lar›n›n kat›l›m› ile AR-GE proje pazar› düzenlenmifltir. 
5. Ortak doktora programlar› aç›lm›flt›r.
6. Sakarya Üniversitesi’nden uzaktan e¤itim konusunda destek al›nmaktad›r.
Gerek bölgesel, gerek ülke genelinde üniversitelerin bilimsel alt yap›lar›n› verimli olarak de¤erlendirerek daha

uzun süreli projeler gelifltirme hedefindeyiz. 

Kaynaklar
1. ‹smail Güven, Ankara University, Journal of Education Sciences, 2002, Volume.35, p93
2. http://www.aun-sec.org/
3. John Pruett, Nick Schwellenbach, “The Rise of Network Universities: Higher Education ‹n the Knowledge Economy”,

May 20-22, 2004.
4. Castells, Manuel. (2000) The Rise of the Network Society. Cambridge, MA: Blackwell.
5. Black Sea Universities Network, 2010 CONGRESS, Education, Research & Innovation
6. Paul Chatterton, John Goddard, “The Response of Higher Education Institutions to Regional Needs”, European Journal

of Education, Volume 35, Issue 4, pages 475–496, December 2000
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Özet

Üniversiteler ö¤retim merkezli olarak alg›lanmalar› yerine; sorumlu oldu¤u ö¤rencileri, ö¤retim elemanlar›,
dan›flanlar› ve toplumun tüm kesimlerine liderlik edebilen ö¤renen merkezli fleklinde yeniden yap›lanmal› ve fa-
aliyetlerini bu çerçevede sürdürmelidirler. Günümüzde üniversitelerimizin birço¤undan mezun olan gençlerimi-
zin, çal›flma hayat›n›n özellikle uygulama alan›nda talep etti¤i ve arad›¤› flartlar› bafllang›çta sa¤layamad›¤› bilin-
mektedir. Ortaya ç›kan hayal k›r›kl›klar› gerek üniversitelerimizden mezun olan gençlerimizde, gerekse özellikle
sanayi kesimi ve müteflebbis ifl dünyas›nda enerji, zaman ve verimlilik kay›plar›na neden olmakta, dolay›s›yla dün-
ya ülkeleri ile rekabet içerisinde oldu¤umuz refah›m›z› art›rma, kalk›nma ve geliflme gibi her alanda istenilen dü-
zeye ulaflmam›z gecikmektedir. Üniversitelerimizi ça¤›m›z›n ihtiyaçlar›na göre kendilerini sürekli yenileyebilen,
dinamik, yaflayan bir organizma olarak ele al›p, iliflki içerisinde bulundu¤u tüm kesimlerle uygun iflbirliklerini ha-
yata geçirmeye yöneltmeliyiz. Toplumun ihtiyaçlar›na cevap aran›rken, oluflturulacak olan yeni düflünce ve yakla-
fl›mlarla beraber, ö¤renci, ö¤retim elemanlar›, mevcut ve potansiyel ekonomik imkânlar, aran›r ve itibar görme dü-
zeyleri vs. gibi unsurlar dikkate al›nd›¤›nda üniversiteler, ülkemiz içinde birbirleriyle ve küresel olarak dünya üni-
versiteleriyle ekonomik anlamda rekabet içindedirler. Bu rekabet gelecek yak›n süreç içerisinde h›zla artacak, ge-
rekli düzenlemeleri zaman›nda ve yeterince yapamayan üniversitelerin mevcudiyetlerini ve etkinliklerini sürdür-
meleri zorlaflacakt›r. Bu bildiride; ekonomik kaynaklar› bilgi temini için kullanmak yerine, mevcut ve üretilecek
bilgilerden ekonomik de¤erlerin temini ve toplumumuzun ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› yönünde, üniversitelerimi-
zin, sanayi ve ifl dünyas› ile nas›l iflbirli¤inde bulunabilecekleri, ortak ak›l ve tecrübe kullanarak oluflacak sinerji ile
offset kaynaklar›nda yeni teknolojilerin oran›n›n art›r›lmas›, bunun yasal mevzuat› ve uygulamalar› ile geçekleflti-
rilebilecek projelere iliflkin görüfller tart›flmaya aç›lmaktad›r. 

Anahtar kelimeler: Katma de¤er, ö¤renen üniversiteler, ifl dünyas›-üniversite, offset oranlar›m›z.

Girifl
Bilimde, sanatta, edebiyatta, müzikte ve di¤er birçok alanda, yarat›c› insanlar “ düflük sat›n al›p, yüksek satar-

lar. Yani yarat›c› kifliler, baflkalar› için s›kl›kla saçmal›k olarak düflünülen fleylerin ileride kazanç getirece¤ini anlar-
lar. E¤er bu saçmal›k olarak düflünülen fleylerin önemli oldu¤u anlafl›l›p moda haline geldi¤inde, di¤er kifliler bu
düflünceler kabul ederse, bu kiflilerin davran›fllar› yarat›c› olarak de¤erlendirilmez. Yarat›c› dedi¤imiz kifli, ya da ki-
fliler, yarat›c› dedi¤imiz yeni fleyleri herkesten önce denemeye kalk›fl›rlar. Birçok kez yarat›c› kifli, fikir moda oldu-
¤u zaman yani kabul edildi¤inde bu fikri b›rakm›fl (yada elindeki ürünü satm›fl) ve di¤er kiflilerin önemli görmedi-
¤i, dikkatlerini henüz çekmeyen baflka bir probleme geçmifltir (Solso, Maclin and Maclin, 2007, s. 559-560). 
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Araflt›rma ve gelifltirme; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluflan bilgi da¤arc›¤›n›n art›r›lmas› ve bunun
yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullan›lmas› için sistematik bir temelde yürütülen yarat›c› ça-
l›flmalar›, çevre uyumlu ürün tasar›m› veya yaz›l›m faaliyetleri ile alan›nda bilimsel ve teknolojik geliflme sa¤layan,
bilimsel ve teknolojik bir belirsizli¤e odaklanan, ç›kt›lar› özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik tafl›yan faaliyet-
ler fleklinde tan›mlanmaktad›r. 

5746 say›l› Kanun ile Ar-Ge faaliyetlerine; Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopaj teflviki, sigorta primi deste¤i,
damga vergisi istisnas› gibi önemli destek ve teflvikler sa¤lanmaktad›r. Türkiye’de Ar-Ge harcamalar›n›n %47.4’ü
üniversiteler, %12.6’s› kamu kurulufllar›, %40’› özel sektör taraf›ndan yap›lmakta, bu personelin %42.2’si üniver-
siteler de, %15’i kamu kurulufllar› ve %42.8’i ise özel sektör de çal›flmaktad›r (Bafl, 2010).

28 fiubat 2008 tarih ve 5746 say›l› Ar-Ge Kanunu’nun yürürlü¤e girmesinden itibaren Ar-Ge konusunda ya-
p›lanma için, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na 100’e yak›n müracaat olmufltur. Bunun büyük ço¤unlu¤una Ar-Ge
merkezi belgesi verildi¤i, özel sektörün bu yeni kurulmufl olan merkezlerde 2009 y›l›nda 1.6 Milyar TL, 2010 y›-
l›nda ise 1.9 Milyar TL mertebesinde kaynak ay›rd›¤› bilinmektedir. 

2011 y›l›nda ülkemizde Üniversitelerin say›lar›nda ve gerçeklefltirdikleri araflt›rmaya dayal› faaliyetlerde yuka-
r›da verilen istatistikî de¤erlere göre art›fllar oldu¤u bilinmektedir. Özellikle TÜB‹TAK’›n bütçesindeki art›fllar ve
faaliyet alanlar›ndaki çeflitlilik ile toplumun çok genifl bir k›sm›na hitap edebilecek düzeyde araflt›rma ve gelifltir-
me projelerine destek verme faaliyetleri de, gelecek y›llar için daha umutlu olmam›z› sa¤lamaktad›r. Bununla be-
raber halen ülkemizin nüfusu ve genç say›s› ile çeflitli alanlardaki mevcut potansiyelini dikkate ald›¤›m›zda, arafl-
t›rma, patent ve Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleflme düzeyinin istenilen düzeyde olmad›¤› da bilinmektedir.

Metot
Bu çal›flmada, kamuoyunda ve Üniversitelerimizde çok fazla bilinmeyen ofsset kavram›n›n dünyada ve ülke-

mizdeki kullan›m alanlar› ile önemi konular›na dikkat çekilmek ve Üniversitelerimizin ofset kazan›m› konusunda
daha aktif rol oynamalar›n›n sa¤lanmas› gaye edinilmifltir.

Ülkemiz ekonomisine direkt katk›lar›n›n yan› s›ra, kamu al›mlar›nda dolayl› ofset uygulamalar›yla yeni tekno-
lojileri oluflturma ve know-how olarak da bilinen yeni bilgilere ulaflma aç›s›ndan özellikle Üniversitelerimizin lo-
komotif faaliyetler gerçeklefltirebilme potansiyelleri bulunmaktad›r. 

Ofsset kavram›n›n genel aç›klamas›, ülkemizde ve dünyadaki kullan›lma oranlar› ile Üniversitelerimiz için po-
tansiyel ofset kullan›m f›rsatlar› ve nas›l iflbirliklerinin sa¤lanabilece¤i, konuyla ilgili mevcut yasal mevzuat ilgili,
literatürlerin ›fl›¤›nda de¤erlendirilip, ofsset kullan›m oranlar›n›n art›r›lmas›nda özellikle Üniversitelerin nas›l rol
oynayabilece¤i konusundaki görüfl ve düflünceler tart›flmaya aç›lm›flt›r.

Sonuçlar ve Öneriler
Offset Kavram›

Offset kelime olarak denge veya referans durumundan kayma ve bir referansa göre kayd›rma, ayars›zl›¤› telafi
etme anlam›n› tafl›maktad›r. Bu terim ticari iliflkiler alan›na tafl›nd›¤›nda ise karfl›l›kl› telafi edici ticaret olarak s›-
n›fland›rabilecek ve bazen al›c›-sat›c› d›fl›nda üçüncü taraflar› da içine alabilecek çeflitli ve karmafl›k ticari, ekono-
mik iliflkileri tan›mlar (TÜS‹AD, 1999, s.15). Daha çok teknoloji yo¤un sistemlerde uygulanmakta olan offset kap-
sam›ndaki ticari iliflkilerde; al›c›-sat›c› haricindeki flirketler, kamu kurumlar› veya Üniversiteler üçüncü bir taraf
olarak yer alabilmektedir. 

Offset Uygulamalar›

Özellikle geliflmekte olan ülkeler için döviz dengelerinin sa¤lanmas› ile sanayi ve teknoloji geliflimine katk› sa¤-
lamas›, 

Yeni teknolojilere ulaflmas›, kazan›lan teknoloji ve kabiliyetler ile üretilen mal ve hizmetlerin yurt d›fl›na sat›fl›
ile ülke ekonomisine katk› sa¤lanmas› ve ayn› zamanda kurulufllar›n uluslar aras› pazarda tan›nmas›na da imkan
sa¤lamas›, bak›m›ndan önemlidir.

Offset ifllemleri “Do¤rudan” ve “Dolayl›” offset olarak iki bölüme ayr›lmaktad›r (TÜS‹AD, 1999).

O. Samsun
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Do¤rudan Offset

Ticari anlaflma kapsam›nda ihracatç›, ihracat paketinin bir bölümünü al›c›n›n ülkesinden ithalatla telafi etme-
yi kabul eder. Yat›r›m, ortak üretim, lisansl› üretim, bir ortak yat›r›ma kat›l›m veya ihracat program› için üretim
fleklinde yap›labilir. Yat›r›m seçenekleri ile amaçlanan teknoloji transferi; 

Yerel üretime patentli lisans, yaz›l›m ve veri sa¤layarak, 
E¤itim vererek,
‹leri teknoloji gerektiren üretim ekipman› vererek,
Al›c›n›n gelecekte varl›¤›n› sürdürmesine imkan verecek Ar-Ge programlar› sa¤layarak yaparlar.

Dolayl› Offset 

Genel olarak ihracatç› taraf›ndan ana programla do¤rudan ilgisi olmayan yat›r›mlard›r. E¤itim, araflt›rma des-
te¤i, “know-how” transferi, popüler offset kategorileridir. Bunun yan›nda ülkenin e¤itim, sanayi altyap›s›, genel
refah düzeyi ve ekonomisine olumlu katk› sa¤layabilecek, iyi planlanm›fl her türlü proje, dolayl› offset olarak dü-
flünülebilir.

Ülkemizde Offset Kullan›m›

Ülkemizde Offset uygulamalar› Sivil ve Savunma Sanayii Uygulamalar› olarak ayr›lmaktad›r 

Sivil Offset Uygulamalar›

Sivil kamu al›mlar› çerçevesindeki offset uygulamalar›d›r. Dünyada offset uygulamalar› daha çok askeri offset
fleklinde bafllam›fl ve geliflmifl olmas›na karfl›l›k, günümüzde özellikle geliflmekte olan ülkeler sivil offsetin yayg›n-
laflt›r›lmas› yönünde çal›flmalarda bulunmaktad›rlar. Bu kapsamda 27 Temmuz 2007 tarih ve 26595 say›l› Resmi
Gazete ile yay›mlanarak güncellenen “Offset Uygulamalar›na ‹liflkin Tebli¤“ (‹hracat: 2007/6) gere¤ince kamu ku-
rum ve kurulufllar› ile kamu ortakl›klar›n›n açacaklar› savunma alan›na yönelik olmayan ve bedeli en az 5,000,000
(Befl milyon) ABD Dolar› olan uluslararas› ihalelerde, ihaleye kat›lan yabanc› firmalar›n ihaleyi açan Türk kamu
kurum ve kurulufllar› ile kamu ortakl›klar›na yönelik do¤rudan ve dolayl› offset taahhütleri D›fl Ticaret Müsteflar-
l›¤› taraf›ndan yürütülmektedir (D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›, 2007).

Savunma Sanayii Offset Uygulamalar›

Askeri al›mlar çerçevesindeki offset uygulamalar›d›r. Savunma sanayi ile ilgili olabilece¤i gibi ihale konusunun
niteli¤ine göre sivil sektörlerle de ilgili olabilir. Halihaz›rda, ülkemizdeki savunma sanayii offset uygulamalar› Sa-
vunma Sanayii Müsteflarl›¤› (SSM) taraf›ndan yürütülmektedir.

D›fl ticaret Müsteflarl›¤› taraf›ndan yürütülen 150 milyon ABD Dolar› tutar›nda 1 adet Offset Sözleflmesi yer al-
makta olup; ülkemizdeki Offset uygulamalar›n›n büyük k›sm› savunma sanayi ile ilgili ihaleler kapsam›nda SSM ta-
raf›ndan yürütülmektedir. Söz konusu offset faaliyetleri Tablo 1’de görülece¤i üzere 2008 rakamlar› ile toplam 8.2
milyar ABD Dolar› tutar›nda olup; SSM taraf›ndan yay›mlanan 2007 Offset Uygulamalar› Yönergesi uyar›nca,

a) Tedarik Sözleflmesi kapsam›nda Türk sanayine verilen ifller (yerli katk›).
b) Savunma, havac›l›k ve uzay sanayi ürün/hizmetlerinin ve tedarik sözleflmesi ile ilgili ürün/hizmet ihracat›n›
c) Savunma, havac›l›k ve uzay sanayi ve/veya di¤er yüksek teknoloji gerektiren alanlarda; Teknolojik iflbirli¤i,

Yeni ve/veya tevsi yat›r›m, Ar-Ge faaliyetlerini kapsamaktad›r (Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›, 2007).
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Tablo 1: 2008 itibariyle mevcut offset durumu (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, 2009). 

‹mzalanm›fl offset sözleflmesi (1985-2008) 86 adet
Baflar› ile tamamlanan offset 23 adet
Halen aktif 63 adet
Toplam offset tutar› 8.2 milyar ABD dolar›
Tamamlanan offset tutar› 4.0 milyar ABD dolar›



Bu tutar do¤rudan ve dolayl› offset da¤›l›m› aç›s›ndan incelendi¤inde ise; fiekil 1’de görülece¤i üzere, SSM ta-
raf›ndan uygulanan offsetin a¤›rl›kla savunma projeleri ile iliflkilendirilmesi gereken do¤rudan offset oldu¤unu ve
mevcut düzenlemelerin neticesinde bu a¤›rl›¤›n gelecekte daha da artaca¤›n› söyleyebiliriz.

SSM taraf›ndan offset tekliflerinin de¤erlendirilmesinde dikkate al›nan bafll›ca kriterler;
• Ortakl›k/Yerli firmalar›n azami kat›l›m›,
• KOB‹’lere verilecek ifl pay›,
• Kalifiye personel yetifltirme,
• ‹hracat potansiyelini artt›rma,
• Yerli firmalara yat›r›m ve teknolojik katk› seviyesi ve
• Projenin ve taraflar›n güvenilirli¤i

fleklinde özetlenebilir (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, 2009, s. 58).
Tekliflerin de¤erlendirilmesinde öncelikler ise;

• Havac›l›k ve Uzay
• Sistem Entegrasyonu
• IT, Uydu, A¤ Yap›lar (Network) ve Elektronik Harp
• Roket ve Füze Teknolojileri, Güdüm ve Kontrol Sistemleri

Olarak S›ralanm›flt›r (Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i, 2009, s.58).

Dünyada Offset Kullan›m›

Offset uygulamas›, 1950’lerde NATO kapsam›nda yo¤un olarak Amerikan ürünlerini sat›n alan Avrupa ülke-
lerinin, karfl›l›¤›nda ABD’nin kendi ürünlerini ithalini istemesiyle ortaya ç›km›flt›r. Günümüzde, dünyadaki top-
lam ticaretin yaklafl›k %12’si offsetle ba¤lant›l›d›r. Bugün ofset, 130 ülkede uygulanmaktad›r (Savunma Sanayi
Müsteflarl›¤›, 2011, s. 8). 

Mevcut düzenlemeler incelendi¤inde ofset; askeri al›mlarda standart mevzuata göre savunma ya da ekonomik
ifllerden sorumlu Bakanl›klar taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Sivil kamu al›mlarda ise genel esaslar›n düzenlen-
mesi ve uygulaman›n denetlenmesi bu konuda yetkilendirilmifl bir kamu otoritesi taraf›ndan yap›l›rken, her bir
al›m projesinin özelli¤ine göre uygulama al›m› yapan kurum taraf›ndan yürütülmektedir.

Ülkelerin mevcut pozisyon ve stratejik hedeflerine paralel olarak Tablo 2’de görülece¤i üzere farkl› ofset uygu-
lamalar› bulunmaktad›r. Ülkeler kamu al›mlar› için birlikte çal›flacaklar› yabanc› firmalar için eflik de¤eri belirleyebil-
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mekte, elde ettikleri taahhütleri stratejik öncelikleri kapsam›nda de¤erlendirebilmekte ve gerekli durumlarda cezai ifl-
lemlere baflvurabilmektedirler. Örne¤in ‹srail’de Industrial Cooperation Agency (ICA), Hükümetin hem askeri hem
de kamu al›mlar›ndaki tüm ofset faaliyetlerini yürütmekte, ‹srail menfleli ürünler için yeni pazarlar aramakta ve Ar-
Ge projelerini finanse etmektedir. Offset yükümlülüklerini yerine getirmeyen yabanc› firmalara ise yapt›r›m olarak
müteakip kamu al›mlar›ndan men edilme cezas› uygulanmaktad›r (Zorluoglu, Tezcan, & Cakir, 2008, s. 45).

Ülkemizde ise sivil kamu al›mlar› için bir ofset zorunlulu¤u getirilmemifl; askeri al›mlarda ise bedeli 10 milyon
ABD Dolar› (eflde¤eri para birimi) ve üzeri projeler %50 Sanayi Kat›l›m› ve Offset flart› konulmufltur (D›fl Tica-
ret Müsteflarl›¤›, 2007; Savunma Sanayii Müsteflarl›¤›, 2007).

Üniversitelerimiz ‹çin Potansiyel Offset Kullan›mlar›

Üniversite sanayi iflbirli¤i dünya çap›nda yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan, hem üniversiteler ve hem de sanayi için
büyük faydalar› olan bir modeldir. Üniversite ve sanayi taraf›ndan yürütülen ortak araflt›rma ve gelifltirme faaliyet-
leri, hem ekonomik hem de akademik geliflime katk› sa¤lamaktad›r. Öyle ki; Üniversite ve sanayi aras›ndaki iflbir-
li¤inin flirketler aç›s›ndan faydalar›n› incelemek amac›yla ‹ngiltere’de yap›lan ve sonuçlar› Tablo 3’de özetlenen bir
anket çal›flmas›, bu iliflkinin her iki taraf için de kazan-kazan anlam›n› tafl›makta oldu¤unu ve katma de¤er yaratt›-
¤›n› göstermektedir (Taylan & Ünsan, 2009).

Bu anlamda üniversitelerimiz ile sanayimiz aras›ndaki iflbirli¤i faaliyet ve imkânlar›n› artt›rmak, hem üniversi-
telerin hem de sanayinin geliflimini sa¤lama noktas›nda önem arz etmektedir. 

Ülkemizde bugün 104 adet Devlet, 62 adet Vak›f Üniversitesi yer almaktad›r (Yüksekö¤retim Kurumu, 2011).
E¤itim, ö¤retim ve araflt›rma yapmakta olan Üniversitelerimiz için ayr›lan bütçenin GSMH içindeki pay› ortala-
ma Tablo 4’de görülece¤i üzere %1 seviyesindedir (Bo¤aziçi Üniversitesi, 2010).
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Tablo 2: Sivil kamu al›mlar›nda offset zorunlulu¤u bulunan ülkelere örnekler (Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›, 2011, s. 13).

Ülke Eflik de¤er Oran

ABD Bütün al›mlarda %60-100
‹srail 5 milyon ABD dolar› %35-50
Macaristan 3.5 milyon avro %100
Malezya 10 milyor avro %50-100
Birleflik Arap Emirlikleri Projenin özelli¤ine göre belirlenir %60
Kuveyt 35 milyon ABD dolar› %35
Bulgaristan 2.5 milyon avro %110
Güney Afrika Cumhuriyeti 10 milyon ABD dolar› %30
Brezilya Projenin özelli¤ine göne belirlenir.

Tablo 3: Üniversite-sanayi iflbirli¤inin faydalar› (Taylan & Ünsan, 2009, s. 18).

Faydalar

Servis ve ürün Yeni pazar aç›lmas› veya Ürün ve servis Birim iflçilik 
yelpazesinde art›fl pazar pay›ndaki art›fl kalitesindeki art›fl maliyetindeki azalma

Üniversiteleri partner %42 %40 %46 %33
olarak kullanmayan 
iflletmeler
Üniversiteleri partner %82 %81 %85 %65
olarak kullanan
iflletmeler 



Bu anlamda Üniversitelerin e¤itim, ö¤retim ve araflt›rma faaliyetlerini kaliteli bir flekilde sürdürebilmesi için
mevcut kaynaklar›n› iyi kullanmas› ve alternatif kaynak yaratma çabas› içerisinde olmas› gerekmektedir. Bu nok-
tada ülkemizde kullan›lmakta olan ofset faaliyetleri, Üniversitelerimiz için araflt›rma gelifltirme faaliyetlerinin fi-
nanse edilebilmesi ve teknolojik katma de¤er yarat›lmas› bak›m›ndan önemli bir f›rsat yaratmaktad›r. 

‹hracat›n süreklili¤ini sa¤lamak üzere hedef pazarlarda da¤›t›m kanallar›na ve marka gelifltirmeye verilecek
destekler, ülkenin rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin gelifltirilmesi hedefine daha kal›c› olarak ulafl›lmas›-
n› sa¤layacakt›r. Böylelikle, ofset uygulamalar›n›n hedeflerine kal›c› olarak ulafl›labilecektir. Örne¤in, Türkiye’nin
ABD pazar›ndan ald›¤› pay AB pazar›ndan ald›¤› paya yaklflaflabilse ABD’ne olan ihracat›m›z 5–6 kat artabilirdi.
Dolay›s›yla, özellikle ABD firmalar›nca verilen offset garantilerinin sadece ihracat için de¤il, ayn› zamanda pazar
gelifltirme yat›r›mlar› için de kullan›lmas›na f›rsat tan›mak, hem offset taahütlerinin gerçekleflme oranlar›n›, hem
de ihracat potansiyelimizi kal›c› olarak art›rabilecektir (Argüden, 2002). 

Yurtd›fl› kamu harcamalar›nda %50 oran›nda offset uygulanmas› durumunda, 10 y›l boyunca sanayi kat›l›m›,
ihracat ve teknolojik iflbirli¤i yoluyla ülke ekonomisine sa¤lanabilecek potansiyel ekonomik katk› Y›lda 30 Milyar
Dolar olabilecektir (Ayd›n, 2010, s. 30).

Hali haz›rda savunma alan›nda etkin olarak kullan›lmakta olan ofset faaliyetlerine iliflkin olarak Üniversitele-
rimizin savunma alan›nda sanayi ile birlikte çal›flarak milli teknoloji üretimi sa¤lamas› mümkündür. Mevcut ola-
rak savunma alan›nda 8 milyar ABD dolardan fazla olan offset taahhüdü bulunmakta olup; bu taahhütlerin Üni-
versitelerimizin giriflim ve planlamalar›yla teknoloji üretimine yönelik olarak kullan›lmas› mümkündür. Di¤er ta-
raftan sivil alanda gerçeklefltirilen kamu al›mlar›nda ofset uygulamas›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› halinde Üniversitele-
rin sivil teknolojiler üzerinde çal›flmas› da mümkün olacakt›r. 

Ülkemizde son y›llara nükleer enerji ile ilgili faaliyetlerin h›zland›¤›, yurt d›fl›ndaki birçok firmalarla görüflme-
lerin yap›ld›¤› bilinmektedir. Nükleer enerji baflta olmak üzere, yüksek maliyetler içeren bu teknolojileri ve yat›-
r›mlar› bafllang›ç aflamas›nda yurt d›fl›ndan almak zorunda olaca¤›m›z kamu yat›r›mlar› bulunmaktad›r. Bu düzey-
deki büyük projelerin tasarlanmas› safhas›nda, yat›r›m›n gerçekleflece¤i bölgede veya uygun görülecek bölge ve
alanlarda ofsset yoluyla yeni teknolojilerin ülkemize adaptasyonu ve gelifltirilmesine yönelik, e¤itim, know-how ve
daha farkl› düzeyde direkt ve dolayl› ofset uygulamalar›n› hayata geçirmeliyiz.

Ülkemizde daha çok Savunma Sanayi yat›r›mlar› çerçevesinde uygulanan ve birçok alanda da önemli baflar›lar
ve ülkemize ekonomik katk› ile bilgi, ileri teknoloji kazan›mlar› sa¤lam›fl olan örnekleri bulunan ofsset uygulama-
lar›, kamu alan›nda da yayg›nlaflt›r›labilinir. 

Üniversitelerin konuya ilgi duymalar› ve olabildi¤ince düflünce, fizibilite vs. konular›nda, DPT’ n›n da ülke-
miz genelinde öncelikli olarak belirledi¤i alanlar› da dikkate alarak, yurt d›fl› ihalelerinin öncesinde belirlenecek
ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› aç›s›ndan, gerekli haz›rl›klar› yapabilmelidirler. 

Konu ile ilgili ABD, AB ve Asya ile Uzak Do¤u ülkelerinin tecrübelerini iyi analiz ederek, ülkemiz için en
avantajl› ofset kullan›m yöntem ve alanlar›n›n belirlenmesinde büyük faydalar bulunmaktad›r. Üniversitelerimizin
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Tablo 4: Üniversitelerin merkezi yönetim bütçesi ve GSMH (Bo¤aziçi Üni., 2010, s. 98).

Y›llar Bütçe ödene¤i Bütçe pay› GSMH 

2000 1,046,610 2.23 0.83
2001 1,364,911 3.51 0.76
2002 2,496,944 3.23 0.91
2003 3,408,000 3.43 0.96
2004 3,894,070 3.33 0.91
2005 5,218,467.00 3.04 1.07
2006 5,846,822.00 3.07 1.02
2007 6,566,692.00 3.05 1.28
2008 7,318,284.65 3.05 1.30
2009 8,772,719.23 3.00 1.09
2010 9,355,457.60 2.98 *

*2010 y›l› GSMH de¤eri henüz belli de¤ildir.



ilgili birimlerinin bir araya gelerek, gelecek 5 y›l, 10 y›l ve daha uzun sürede bu konuda öncelik s›ras›na göre han-
gi alanlarda ofset uygulamalar›n›n yap›labilece¤i, ülkemiz sanayisine ve teknolojik geliflimine k›sa, orta ve daha ile-
riki süreçlerde hangi kazan›mlar›n sa¤lanabilece¤inin belirlenmesi gerekir. ABD ihracat›m›z›n, AB ülkelerine
oranla daha az oldu¤u göz önüne al›narak, bu yolla ABD ile ithalat-ihracat dengemizi düzenleyebilmek için, ülke-
mizde üretilen sanayii ve teknolojik ürünlerin ihracat› için ABD ve ticari iliflkilerimizi gere¤i pazar oluflturma, pa-
zarlara hakim olabilme ve sürdürebilme çabalar›m›zda da ofsset uygulamalar›ndan dikkatli ve gelece¤e dönük ana-
lizlerle daha iyi sonuçlar al›nabilinir.
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Abstract

Developing technology leads to improvement, new and different models on education area as like on every areas.
Distance Learning is now an preferred education model not only under graduate or college but also graduate and
higher education .e-Engineering Management graduate program (MSc) is the prominent program among these
higher education programs. This paper is focused on e-Engineering Management program within the scope of
Multiagent Distance Learning Process. For this reason the program of e-Engineering Management graduate pro-
gram is observed as part of a Multiagent System at Sakarya University, Institute of Science and Technology,
Department of Industrial Engineering, e-Engineering Management Program. 
Key words: Distance graduate learning, e-engineering management program, multiagent learning system. 

Introduction
This document is structured like that: Firstly, a general introduction is provided. Next, a literature review is pre-
sented related to multi-agent and education systems. Afterward learning systems and multi agent system is
approached. The proposed model of multi-agent distance learning system which is the main goal of the paper is
studied next. Finally, we draw some conclusions and future work. 
This model presents the exhibit the structure of e-Engineering Management Program a part of Distance Learning
Graduate Level at Sakarya University as a multi agent system. 

Literature Review
Multi-agent methodology has recently appeared as an alternative to conceive Artificial Intelligence-based educa-
tional systems. The traditional architectures have proved to be too gigantic to deal with the new potential of sys-
tems that should be able to provide “learning anytime and anywhere” a web-based application that allows students
to locate human experts and artificial resources available in the environment to get help during learning activities.
(Vassileva, Deters, Greer, McCalla, Bull, Kettel, 2001).

Corbet et al., studying on an article that reports a new intelligent learning environment called the Genetics
Cognitive Tutor, which supports genetics problem solving (Corbett, Kauffman, Maclaren, Wagner, Jones, 2010).
Gladun et al. use an application of intelligent techniques and semantic web technologies in e-learning environ-
ments (Gladun, Rogushina, Garcia-Sanchez, Martinez-Bejar, Fernandez-Breis, 2009). Salovaara studied on com-
puter-supported collaborative learning and the aim of the study is to investigate students’ use of cognitive learn-
ing strategies in inquiry-based computer-supported collaborative learning (Salovaara, 2005). 

2321

A Multiagent Model for Distance Learning 
Process at Graduate Level in e-Engineering
Management Program

Assist. Prof. Dr. Ayten Y›lmaz Yalç›ner1, Prof. Dr. Harun Taflk›n1, Lecturer Fatih Keskink›l›ç2, 
Lecturer Hasan fiahin3

1University of Sakarya, Industrial Engineering Department, Sakarya, Turkey
2University of Ahi Evran, Mucur Vocational School, K›rflehir, Turkey 
3University of Dumlup›nar, Vocational School of Simav, Kütahya, Turkey 

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XVI / Sayfa 2321-2328



Adaptivity in education is increasingly demanded in order to improve the efficiency and effectiveness of the
learning process, but few intelligent learning systems exist which are dynamic and able to provide personalized
learning materials to satisfy individual students’ requirements (Sun, Joy, Griffiths, 2005). 

Sunhee and Clark used an agent for learning English on their study. The study compared the use of an ani-
mated pedagogical agent with an electronic arrow and voice narration in a multimedia learning environment
where 74 college level English as a Second Language (ESL) students learned English relative clauses (Sunhee,
Clark, 2006). Chen studied on nonlinear hypermedia learning. Dikilitas et al. studied on distance learning in
Turkish learning of exchance students. The main aim for the study is to design a distance Turkish learning pro-
gram for the Erasmus Exchange students who will study for one semester in Turkey and provide them with a
chance to be able to practice beginning Turkish for daily communication through authentic visual and auditory
language materials (Dikilitas, Duvenci, Aytekin, 2009).

Kolfschoten et al. try to explore the role of design patterns in the training of students to become designers
(Kolfschoten, Lukosch, Verbraeck, Valentin, Vreede, 2010). Kirschner and Erkens studying on cognitive tools
and mindtools for collaborative learning. Mindtools and cognitive tools help users represent what they know as
they transform information into knowledge and are used to engage in, and facilitate, critical thinking and higher
order learning. These tools can be as simple as email and or discussion lists and as complicated as argument map-
ping and visualization systems (Kirschner, Erkens, 2006).

Computer software and hardware development leads to the appearance of distance education. Distance edu-
cation system is used the agent technological developments. Multi-agent systems (MAS) are suitable for the
domains that involve interactions between different people or organizations with different (possibly conflicting)
goals and proprietary information (Shen, Norrie, Barthes, 2001).

Learning Process 
A learning object is a self standing, reusable, discrete piece of content that meets an instructional objective. The
decomposition of educational content into learning objects permits an individual learning object to be used in a vari-
ety of educational contexts. Sensing (concrete thinker, practical) or Intuitive (abstract thinker, innovative); Visual
(prefer visual representations of presented material) or Verbal (prefer written and spoken explanations); Active (learn
by trying things out) or Reflective (learn by thinking things through); Sequential (linear thinking process) or Global
(holistic thinking process) (Nagella, Govindarajulu, 2008). Learning styles depend on a variety of factors, and are
individual to different people. Even for the same person, their learning style can change over time. Learning styles
may differ between men and women, and between children and adults (Sun, Joy, Griffiths, 2007).

E-Learning Theories

Implementing e-learning courses can be seen as a complex process going beyond systematically executing steps
within an instructional design model. Within the e-learning situation, three learning theories are the
Behaviourism, the Cognitivism, and the Constructivism. (Modritscher, 2006). 

Distance Learning

Distance learning traditionally has provided access to instructional programs for students who are separated by
time and/or physical location from an instructor. Distance learning has been thought of as prepackaged text,
audio, and/or video courses taken by an isolated learner with limited interaction with an instructor or other stu-
dents (California Distance Learning Project, 2004).

Hypermedia materials themselves do not teach but provide a medium that with appropriate use can support
learning. Learning is achieved through a process of constructing knowledge. When a learner is confronted with
new knowledge, the learner's intentions, previous experiences, and metacognitive strategies are all essential ele-
ments in determining what becomes of the knowledge (Oliver, Herrington, Omari, 1999).

Why Distance Learning?

People who can't attend traditional classes because of these realities need alternatives. These adults are prime tar-
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gets for distance learning. They are motivated to continue their education, but limited by circumstances as to how
they participate in adult basic education. Flexible learning approaches that are not classroom centered appeal to
these potential learners. The following set of common assumptions was developed for the Distance Learning. It
was developed to help guide collective thinking and discussions about distance learning policies and priorities.

• Anytime, anyplace, any pace instruction is one goal for adult education.
• Faced with an increasingly competitive global market, a state of immigrants, will look to adult education

to play a key role in developing and maintaining a world class workforce.
• Distance learning provides access for learners not presently served in traditional settings and enhances

learning opportunities for those not being served in traditional programs.
• Distance learning offers unique opportunities for adult schools to provide access to persons not other-

wise served; and thus has the potential to continue to expand adult education in new ways (California
Distance Learning Project, 2004).

Distance Learning in Higher Education

According to Engelbrecht all distance learning students full-time employees and many in the process of building
a career and family, an e-learning model offered more convenience. In the e-learning environment students in the
post-graduate program not only have to acquire or improve their computer and Internet skills, but also need to
take responsibility for their own learning (Engelbrecht, 2005). Billings et al. studied to examine the differences in
student perceptions of the use of technology, educational practices, and outcomes between undergraduate and
graduate students enrolled in Web-based courses (Billings, Skiba, Connors, 2005). On the other hand Shin and
Chan fount that, there were no significant differences between undergraduate and graduate students in web relat-
ed behaviors such as log-in frequency, average time spent per visit, and self-evaluation of level of activity in using
the Online Learning Environment as well as level of Internet skill (Shin, Chan, 2004). 

The Multiagent Education System
An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensors and acting upon that envi-
ronment through actuators (Russell, Norvig, 2003). Multi-agent systems are systems which are enhanced with a
number of artificial agents that fulfil a certain number of tasks in a more or less coordinated way. The flexibility
and high-level nature of these interactions distinguish multi-agent systems from other forms of software and pro-
vide the underlying power of the paradigm (Nabeth, Razmerita, Angehrn, Roda, 2005).

Multi-agent methodology has recently appeared as an alternative to conceive AI-based educational systems.
The traditional architectures have proved to be too monolithic to deal with the new expectations of systems that
should be able to provide “learning anytime and anywhere”. As a result, multi-agent systems (MAS), together with
technologies of networking and telecommunications, bring powerful resources to develop educational systems
(Webber, Pesty, 2002). A MAS approach in building educational systems ensures: Quality of service, communi-
caton and collaboration, knowledge management, availability and robustness (Triantis, Kameas, Zaharakis,
Pintelas, 2005) 

A Proposal Model to Distance Learning System With Multi-Agent System
In this section we proposed a model to present a multi-agent approach for modeling distance learning graduate
program in e-Engineering Management program at Sakarya University. e-Engineering Management program is
a program which is under the Institute of Science and Engineering as a part of distance learning system. The pro-
posed agent system is intelligent, flexible and coordination with own environment. The suggested system has flex-
ible, agile, intelligence and cooperation features. 

Why Do We Need this Model?

Using web based learning systems; learners usually depend on long-distance, asynchronous communication (e-
mail, newsgroups) or synchronous communication (web-conferences, chat-rooms) to find solutions for problems.
But most of those systems cannot adjust learning materials to meet individual needs. Although some tutoring sys-
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tems have correct information and higher levels of competence than those of the learners, difficulties persist: a
learner might lack the motivation to complete a learning session, for instance, or dislike the learning style.

Distance learning system is a hard and discussed process in educational word. There are 19 different courses
under the distance learning system, at Sakarya University. Each courses can be need same or different equipment,
lecturers, regulations, platforms, and other technological or educational anything. Because distance learning sys-
tem which also contains the e-Engineering Management Program at Sakarya University has very distributed
structure as a system, a technique or model is needed to organize the system. The system has some weakness
because of the students join different locations, since the distance learning system is a new style for al the share-
holder, booming technology Agent systems can make up own mind, manage itself, adapt own to new and/or dif-
ferent environments and they are independent. Especially control actions are so important for this system.
Therefore, a multi-agent system is chosen for modeling. 

A Multi Agent System is able to share the workload through the whole system of agents distributed on differ-
ent departments, programs in order to optimize the system running.

The Architecture of Proposed Model: E-Engineering
Management Multi-Agent Model
The architecture is proposed as a multi-agent system. It is composed of several cooperated agents that communicate
together to form the system. Multi-agent approach to system development is chosen to allow easier system organi-
zation, scalability and growth of the system as well as the distribution of the system and the agent-mobility.

Distance Learning brings with web based intelligent learning system. We approached to the distance learning
system a web based learning system in this paper. The key benefits of web-based intelligent learning systems
include adaptation learning content, personalization the system, collaboration with all of the learners and sharing
information and other things between them via network. The architecture of proposed model is shown in Fig. 1.
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Proposed model’s components are Coordinator Agent, Sub-Coordinator1 Agent, Sub-Coordinator2 Agent,
Lecturers Agent, Distance Learners Agent, Support Agent, Communication Agent, Other Staff Agent, LMS
Agent and LMS’s sub-agents. 

Besides these there are environmental components which affect the distance learning system and our model
but they are out of this paper’s scope. When consider the model as shown in Fig. 1 a system which has levels can
be seen and the some of the external components cannot be seen because they are out of scope. These external
components are Turkish Council of Higher Education in the outmost level, following level includes Sakarya
University, next is Institute of Science and Engineering and the other institutes, and finally our studied level e-
Engineering Management Program Level which is included by Distance Learning System. Industrial Engineering
Department and the other engineering departments are also in the same level with e-Engineering Department. 

Agents provide system execution and coordination. Inter component relations are modeled and reviewed as
shown in Fig. 1. 

Descriptions of Model’s Components

As mentioned above there are 19 courses which have sharing same conditions and tools in distance learning at
Sakarya University at all the levels of learning system such as undergraduate school, vocational school, graduate
school. 

For arranging the whole distance learning graduate courses an accreditation commission and a coordinator is
available at university. Coordinator agent includes both of coordinator and accreditation commission in our
model. 

Coordinator Agent: Coordinators are responsible from communication between departments and programs,
financial assessment, student qualification and quantity, coordination between all of the activities and some tech-
nologic and educational requirements such as studio for video-shoot, course contents, updating contents, distri-
bution of courses to lecturers and to departments and so on. 

Coordinator agent creates an assessment component. The assessment component records the usage of the
concept, the text fragments, and the performance of learners on the exercises and examples, and the comments
from the learners. Coordinator Agent facilitates coordinates and communicates Institute of Science and
Engineering and other Institutes. 

Accreditation commission has confirmation manner. It controls the system’s running. It inspects the courses’
content, current and schedule-timing and so on. It works to take the advantages sides of the traditional learning
system and try to construct a similar effective system. This commission strive to universalize the system. 

Sub-Coordinator1 Agent: Sub-coordinator1 agent is responsible from the departments and programs.
Hierarchically the Sub-Coordinator 1 Agent coordinates all Higher Education Programs in Institute of Science
and Engineering.

Sub-Coordinator2 Agent: In Learning Management System (LMS) of E- Engineering Management
Program Sub-Coordinator2 Agent has been developed to facilitate the coordination of plans that are formulated
by separate agents.

Lecturers Agent: A Lecturer Agent receives requests to teach courses from Distance Learner and responds
to them. It includes the learning strategy, type, material, question bank, examples. This agent approved the relat-
ed materials which depending on the learning strategy.

Distance Learners Agent: It is responsible for monitoring and transferring user’s events to the rest of agents
and it is responsible for the creation and maintenance of a personalized student model. It consists of the student’s
information, which students did choice the which lessons and levels and which lessons will be selected by the stu-
dents in compulsory.

Communication Agent: The communication acts as a bridge between all the participants of the system. It
manages and prepares produce individualized course, and to establish the conditions of a successful conversation
between learners and lecturers and the others. The Communication Agent connecting Lecturers and Learners
and Supporters. Communication Agent’s structure is displayed in Fig. 2. 
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Support Agent: It aims to be useful for users such as students, lecturers and other staffs. It works for gather-
ing useful information about help and gives them to the users. Support agent store and share information about
all kinds of support given by the distance learning systems’ participants. For example for lecturers it may contain
help records, for students it may contain help information about uploading a homework. Support topics are gen-
erally given in Fig. 3.

Other Staff Agent: This agent is responsible for the student affairs supporting system for challenges such as
official, academic or technical problem. 

LMS (Learning Management System) Agent And LMS’s sub-agents: LMS is a software tool designed initial-
ly to manage user learning processes. It is the most important component of the model because it contains major
sub-agents of the distance learning system such as courses, exams, projects, advising, presentations, question bank,
forums, messages, live courses, virtual classroom etc.

Thanks to LMS instructors and students go to the new training methods unlike traditional training documents
and reporting. Lecturers load the documents about his/her lesson, and distance learners can watch and upload these
documents by the LMS system. LMS can allow the online course. It means live lessons are realized in virtual class. 

LMS provides with the ability to perform the following tasks:
• Instructors (also named as lecturer in model) load and save the course documents and materials on web

based platform as online.
• Students can take their exam, homework and other studies as online.
• Students have area belonging to them for store anything. 
• Students’ (also named as distance learners) activities and progress can be track via technological devices

and techniques.
• Students and instructors can discuss and advise about everything. And it make them in contact by e-mail,

online forum, online message parts of the system. 
• Lecturers can see the lessons and it’s documents such as PowerPoint slides, texts, questions, question-

naire, announcements and all of the students’ information such as which lessons are chosen by the stu-
dent, what is the student’s score of the any lesson. 

• Some statistical data can be reached at the system and so on….
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The Support Agent supports students with information about courses, LMS and student affairs. The Support
Agent also helps Lecturers (as shown in Fig. 3).

Conclusion and Future Work
We have proposed a new architecture, based on a multi-agent technique, to improve intelligent distance learning
system at graduate level. With multi-agent model for distance learning system at graduate level, programs/system
can be more intelligent and more easily understand by all user and more effective coordinating to activities. 

The aim of the model is to strengthen communication between the distance learning system components by
which learning quality would be increased. The other purpose of the model is to strengthen distributed structure
of distance learning system. These can be say like that:

• Control, coordination and communication is more easily
• Because of the weakness of the system such as negative physicological effects and pure emotional satis-

faction on distance learning unlike face to face (formal) learning, thanks to intelligent agents some good
suggestions can be offered as private. For example much more online courses and video records can be
done. 

• Because the rising trend and meeting the demand to distance learning, the process have to be agile, flex-
ible and intelligent. An effective alternative is multi-agent system for this.

By using intelligent agents in a distance learning, web based (and/or intelligent learning system) architecture
it can be possible to obtain an individual learning system adapted to the needs and characteristics of every student.
Total integration, global collaboration, agility, flexibility can be possible with this multi-agent model. 

As a result we can say that e-Engineering Management Graduate Program (MSc) at Sakarya University just
now in progress to agent system.

Future Work

This model can be extended with cognitive multi-agent model. It is known 2 main developments in artificial intel-
ligence. These are cognitive and multi-agent approach. Both of them can be used in higher education system. 
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Özet

SWOT analizi, kurulufllar›n, sektörlerin, hatta ülkelerin iç ve d›fl çevresinin analizi neticesinde baflar› için et-
kisi bulunan stratejik faktörlerin ve izlenecek stratejilerin belirlenmesidir. Analiz neticesinde belirlenen en önem-
li faktörlere göre stratejiler belirlenir, her bir durum için senaryolar oluflturulur ve bunlar uzman görüflleri al›na-
rak a¤›rl›kland›r›larak analizin yap›ld›¤› kuruluflun öncelikli olarak önem vermesi gereken strateji veya stratejiler
belirlenmifl olur. Yap›lan bu çal›flmada Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin mevcut durumu analiz edilmifl, mevcut du-
ruma göre Güçlü ve Zay›f Yönler, F›rsat ve Tehditler bileflenleri saptanm›fl, uzman görüfllerine göre en önemli bi-
leflenlere göre senaryolar oluflturularak stratejiler belirlenmifl ve bu senaryolar da kendi aralar›nda a¤›rl›kland›r›-
larak öncelikli olarak önem verilmesi gereken senaryolar bulunmufltur.

Anahtar kelimeler: Senaryo, strateji, SWOT analizi, üniversite.

Girifl
Stratejik yönetim yaklafl›m› son y›llarda h›zla artan bir flekilde ilgi görmeye bafllam›flt›r. Gerek özel sektör, ge-

rekse kamu kesimi yönetim anlay›fllar›n› bu yaklafl›ma göre yeniden ele almaktad›rlar (Aygün, 2007). Temel amaç-
lar› varl›klar›n› devam ettirme olan iflletmeler, amaçlar›na ulaflma ya da varl›klar›n› devam ettirebilme sürecinde
çeflitli iç ve d›fl faktörlerle karfl› karfl›ya kal›rlar. Üretim, finans, pazarlama gibi iflletmenin kontrolünde bulunan iç-
sel faktörler; politik, ekonomik, teknolojik, rekabet gibi iflletmenin kontrolü d›fl›nda kalan d›flsal faktörler iflletme-
lerin iflleyiflini efl zamanl› etkilemektedir (Lee ve Lo, 2003). 

Bu nedenle iflletmeler iç çevresine ba¤l› olarak güçlü yönler ve zay›f yönlerine göre, d›fl çevresine ba¤l› olarak
da f›rsatlar ve tehditlerine göre analizler yap›p stratejiler belirlemektedirler. Buna göre SWOT analizinin iki ama-
c›n›n oldu¤u görülmektedir: Bunlardan ilki örgütün içsel potansiyelini belirleyici güçlü ve zay›f yönler ile çevre-
den karfl›lafl›lan f›rsatlar ve tehditlerin belirlenmesidir (Dyson, 2004). ‹kincisi ise, rekabet üstünlü¤ünün sa¤lana-
bilmesi ve devam› için izlenebilecek stratejik seçeneklerin belirlenmesidir (Dinçer, 2004). ‹flletmelerin iç ve d›fl
çevre analizi neticesinde elde edilen faktörlerin en önemlileri tespit edilir ve bunlar›n karfl›l›kl› de¤erlendirilmele-
riyle stratejiler tespit edilerek ve çeflitli karar verme teknikleri kullan›larak bunlar›n aras›ndan en önemli strateji
belirlenir.

Bilgi altyap›s›n› oluflturmak üzere amaç (misyon), itici güçler ve senaryo analizleri ve tan›mlamalar› yap›ld›k-
tan sonra stratejilerin belirlenmesi için SWOT analizi yap›lmas› gerekmektedir. SWOT analizi ile çevrede ifllet-
meye yarar sa¤layacak f›rsatlar ve zarar verebilecek tehditlerle, iflletmenin üstünlükleri ve zay›fl›klar› bir arada gö-
rülebilmektedir (Aygün, 2007).
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SWOT analizi firmalara, kurumlara, sektörlere uygulanabildi¤i gibi, iç ve d›fl çevresini analiz edebilmesi, bu-
na uygun stratejiler gelifltirebilmesi aç›s›ndan üniversitelere de uygulanabilir. Böylece üniversite üst yönetimi sap-
tanan güçlü/zay›f yönlere, f›rsatlar/tehditlere ve stratejilere göre kendilerine bir yol haritas› belirleyebilir ve bun-
lar neticesinde hem e¤itim ö¤retim kalitesini art›rm›fl, hem ö¤rencilerini ve personelini memnun etmifl, hem de
di¤er üniversiteler aras›ndaki konumunu güçlendirmifl olacakt›r.

Yapt›¤›m›z bu çal›flmada ilk olarak SWOT analizine de¤inilmifl, daha sonra Y›ld›z Teknik Üniversitesi için bir
SWOT analizi yap›lm›fl, analizde ç›kan en önemli faktörlere göre stratejiler tespit edilmifl, senaryolar oluflturul-
mufl ve tespit edilen bu senaryolar a¤›rl›kland›r›larak önem derecelerine göre s›ralanm›flt›r.

SWOT Analizi
Günümüzün rekabetçi ortam›nda ekonomik, teknolojik ve sosyal aç›dan yo¤un bir de¤iflim yaflanmaktad›r ve

bu nedenle her gün yeni performans kriterleri ortaya ç›kmaktad›r. Böyle bir ortamda örgütlerin baflar›l› olabilme-
si kendilerine uygun strateji belirleyebilmelerinden geçmektedir. Örgütün devaml›l›¤›n› sa¤layabilmesi ve gelifle-
bilmesi, örgütün iç ve d›fl faktörlerinin analiz edilerek, güçlü ve zay›f yönlerinin belirlenmesi, f›rsatlar ve tehditle-
rinin görülmesi sonucunda maksimum fayday› sa¤layacak stratejileri gelifltirmelerine ba¤l›d›r. Söz konusu strate-
jilerin belirlenmesi hususunda SWOT analizinin büyük önemi vard›r (Özdemir vd., 2009).

Ad›, ‹ngilizce Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zay›f Yönler), Opportunities (F›rsatlar) ve Threats
(Tehditler) terimlerinin ilk harflerinden gelen SWOT analizi, iç ve d›fl çevreyi bir sistem olarak ele al›r ve karar
vermeye destek olur. Stratejik faktörler olarak yer alan iç ve d›fl faktörler örgütün gelece¤iyle ilgilidir ve SWOT
analizi içerisinde maddeler halinde gösterilirler (Kahraman vd, 2007).

SWOT analizi genellikle firmalar seviyesinde kullan›l›rlar (Hackbarth ve Kettinger, 2000; Martin, 2002). Fa-
kat stratejileri belirlemek amac›yla güçlü yönlerin, zay›f yönlerin, f›rsatlar›n ve tehditlerin belirlenebildi¤i ulusal
veya sektörel seviye gibi daha yüksek seviyelerde de kullan›labilir (Terrados vd., 2007).

Tablo 1’de de görüldü¤ü üzere SWOT analizi aflamas›nda ilk olarak firman›n veya kurumun çevresi araflt›r›-
l›r. Daha sonra iç çevre ve d›fl çevre analiz edilerek güçlü yönler, zay›f yönler, f›rsatlar ve tehditler belirlenir ve
SWOT matrisi oluflturulur. Bu SWOT matrisinin bileflenlerine göre de güçlü yönler, zay›f yönler, f›rsatlar ve teh-
ditlere göre ikili olarak stratejiler belirlenir (Tablo 1).

Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹çin Swot Analizi
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin mevcut durumu analiz edilerek, Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nün görüflleri

ve 10-12 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda gerçekleflen Y›ld›z Teknik Üniversitesi ARAMA Konferans›’nda ortaya at›-
lan görüfllere göre Üniversitemiz için yap›lan SWOT Analizi Tablo 2’de görülmektedir:

Üniversitemize yap›lan bu SWOT Analizine göre, akademisyenlerle, idari pozisyondaki uzmanlarla ve sanayi
çevresinden yöneticilerle yap›lan anketlerden elde edilen sonuçlar ile en önemli Güçlü Yön-Zay›f Yön-F›rsat ve
Tehdit afla¤›daki gibi belirlenmifltir (Tablo 3).
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fiekil 1: SWOT analizi yap›s› (Kahraman vd., 2007).

SWOT Matrisi

Çevre araflt›rmas›

‹ç çevre analizi D›fl çevre analizi

Güçlü yönler Zay›f yönler F›rsatlar Tehditler
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Tablo 1: SWOT matrisi strateji bileflenleri.

‹ç Çevre
Faktörleri

D›fl Çevre
Faktörleri

Güçlü Yönler
S1
S2
S3
.
.
.

Zay›f Yönler
W1
W2
W3

.

.

.

G-F STRATEJ‹S‹
(max-max)

F›rsatlar
O1
O2
O3

.

.

.

Z-F STRATEJ‹S‹ 
(min-max)

G-T STRATEJ‹S‹ 
(max-min)

Tehditler
T1
T2
T3

.

.

.

Z-T STRATEJ‹S‹ 
(min-min)

Tablo 2: Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin güçlü ve zay›f yönleri, f›rsatlar ve tehditleri.

Güçlü yönler Zay›f yönler 

S1 Kampüsünün konumu ve büyüklü¤ü W1 Uluslararas› yay›n ve projelerin yetersizli¤i
S2 Ö¤renci kalitesinin yüksek olmas› W2 Akademik, idari ve teknik personelin azl›¤›
S3 E¤itimde eski ve köklü bir marka olmas› W3 Mezunlar ile olan iletiflimde yetersizlik
S4 Çok programl› ve çok bölümlü teknik üniversite olmas› W4 Yabanc› dilde e¤itim eksikli¤i
S5 Mezun potansiyeli W5 Sanayi ile iliflkilerin yetersizli¤i
S6 Akademik kadronun güçlü olmas›

F›rsatlar Tehditler 

O1 Teknoloji kullan›m›n›n geliflmesi
O2 Akreditasyonun sa¤lad›¤› f›rsatlar
O3 Sanayi ile ifl birli¤i imkân›
O4 Uluslararas› ortakl›klar, iflbirlikleri, de¤iflim programlar› 

(Erasmus, Farabi vb.)
O5 Proje çal›flmalar›na TÜB‹TAK gibi kamu kurumlar›ndan 

verilen destekler

T1 Üniversite say›s›n›n artmas› dolay›s›yla rekabetin artmas›
T2 Beyin göçü
T3 Vak›f üniversitelerindeki dinamik yönetim anlay›fl› ve 

daha güçlü donan›mlara sahip oluflu
T4 YÖK’ün ö¤retim eleman› kadrosunu yetersiz açmas›
T5 Bütçeden e¤itime ayr›lan pay›n yetersiz oluflu

Tablo 3: Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin en önemli güçlü ve zay›f yönleri, f›rsatlar ve tehditleri.

Güçlü yönler Zay›f yönler 

S2 Ö¤renci kalitesinin yüksek olmas› W1 Uluslararas› yay›n ve projelerin yetersizli¤i
S6 Akademik kadronun güçlü olmas› W2 Akademik, idari ve teknik personelin azl›¤›

W5 Sanayi ile iliflkilerin yetersizli¤i 

F›rsatlar Tehditler 

O1 Teknoloji kullan›m›n›n geliflmesi T4 YÖK’ün ö¤retim eleman› kadrosunu yetersiz açmas›
O3 Sanayi ile ifl birli¤i imkân› T5 Bütçeden e¤itime ayr›lan pay›n yetersiz oluflu



Bu en önemli bileflenlere senaryo analizi yap›lm›fl ve Güçlü Yön-F›rsat (max-max), Zay›f Yön-F›rsat (min-
max), Güçlü Yön-Tehdit (max-min) ve Zay›f Yön-Tehdit (min-min) olmak üzere stratejiler belirlenerek 4 senar-
yo saptanm›flt›r. Saptanan senaryolar ve stratejiler flunlard›r:

1. Max-max senaryosu: 
• Güçlü akademik kadronun sanayiye aç›lmas›na teflvik
• Sanayi ile iflbirli¤i yaparak ö¤rencileri yönlendirme (staj, yar›-zamanl›, tam-zamanl›)
• Ö¤rencilerin ve ö¤retim elemanlar›n›n teknolojiyi daha etkin kullanmaya teflvik edilmesi

2. Min-max senaryosu:
• Sanayiden elde edilecek kaynaklar›n teknoloji kullan›m›na ve/veya üniversiteye ba¤l› akademik/idari/tek-

nik personel tutulmas›na kullan›m›
• Ö¤retim elemanlar›n›n Teknopark arac›l›¤›yla sanayi ile iflbirli¤i yaparak proje yapmalar›na teflvik edil-

mesi

3. Max-min senaryosu:
• Güçlü akademik kadronun ve yönetimin, üniversitemize ayr›lan kadro ve fon yetersizli¤i konusunu her

platformda dile getirmeleri.

4. Min-min senaryosu:
• Sanayi ile iliflki içinde projeler üreterek üniversiteye fon sa¤lanmas›n›n teflvik edilmesi
• Üniversitenin kendi fonu ile akademik/idari/teknik personel çal›flt›rmas›

Y›ld›z Teknik Üniversitesi SWOT matrisi strateji bileflenleri ise Tablo 4’te görüldü¤ü gibidir:
Belirlenen bu senaryolar› uzman görüfllerine göre a¤›rl›kland›r›p hangi senaryoya öncelik verilmesi gerekti¤i-

ni saptayabilmek için Çok Kriterli Karar Verme Metotlar›ndan Analitik Hiyerarfli Prosesi (AHP) kullan›lm›flt›r.
Kurulan modelin yap›s› Tablo 5’de gösterilmektedir. 
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Tablo 4: Y›ld›z Teknik Üniversitesi SWOT matrisi strateji bileflenleri.

‹ç Çevre
Faktörleri

D›fl Çevre
Faktörleri

Güçlü Yönler
• Ö¤renci kalitesinin yüksek olmas›
• Akademik kadronun güçlü olmas›

Zay›f Yönler
• Uluslararas› yay›n ve projelerin 

yetersizli¤i
• Akademik, idari ve teknik personelin 

azl›¤›
• Sanayi ile iliflkilerin yetersizli¤i

G-F STRATEJ‹S‹
(max-max)

• Güçlü akademik kadronun sanayiye 
aç›lmas›na teflvik

• Sanayi ile iflbirli¤i yaparak ö¤rencileri 
yönlendirme (staj, yar›-zamanl›, tam-
zamanl›)

• Ö¤rencilerin ve ö¤retim elemanlar›n›n 
teknolojiyi daha etkin kullanmaya 
teflvik edilmesi

F›rsatlar
• Teknoloji kullan›m›n›n geliflmesi
• Sanayi ile ifl birli¤i imkân›

Z-F STRATEJ‹S‹ 
(min-max)

• Sanayiden elde edilecek kaynaklar›n 
teknoloji kullan›m›na ve/veya 
üniversiteye ba¤l› akademik/idari/
teknik personel tutulmas›na 
kullan›m›

• Ö¤retim elemanlar›n›n Teknopark 
arac›l›¤›yla sanayi ile iflbirli¤i yaparak 
proje yapmalar›na teflvik edilmesi

G-T STRATEJ‹S‹ 
(max-min)

• Güçlü akademik kadronun ve 
yönetimin, üniversitemize ayr›lan 
kadro ve fon yetersizli¤i konusunu 
her platformda dile getirmeleri 

Tehditler
• YÖK’ün ö¤retim eleman› kadrosunu 

yetersiz açmas›
• Bütçeden e¤itime ayr›lan pay›n yetersiz 

oluflu

Z-T STRATEJ‹S‹ 
(min-min)

• Sanayi ile iliflki içinde projeler üreterek 
üniversiteye fon sa¤lanmas›n›n teflvik 
edilmesi

• Üniversitenin kendi fonu ile akademik/ 
idari/teknik personel çal›flt›rmas› 



Uzmanlarla yap›lan anketler sonucunda elde edilen sonuçlara göre bu senaryolar›n AHP kullan›larak kendi

aralar›nda a¤›rl›kland›r›lmalar› Super Decisions paket program› kullan›larak Tablo 5’deki gibi olur:
Elde edilen sonuçlara göre uzmanlar taraf›ndan YTÜ için en önemli senaryo %29 a¤›rl›k ile max-max senar-

yosudur. Yani;
• Güçlü akademik kadronun sanayiye aç›lmas›na teflvik
• Sanayi ile iflbirli¤i yaparak ö¤rencileri yönlendirme (staj, yar›-zamanl›, tam-zamanl›)
• Ö¤rencilerin ve ö¤retim elemanlar›n›n teknolojiyi daha etkin kullanmaya teflvik edilmesi

YTÜ idaresinin önem vermesi gereken en önemli senaryodur. Bunu %28 a¤›rl›k ile min-max senaryosu izle-
mektedir. Bu ise;

• Sanayiden elde edilecek kaynaklar›n teknoloji kullan›m›na ve/veya üniversiteye ba¤l› akademik/idari/tek-
nik personel tutulmas›na kullan›m›

• Ö¤retim elemanlar›n›n Teknopark arac›l›¤›yla sanayi ile iflbirli¤i yaparak proje yapmalar›na teflvik edil-
mesi

Max-max ve min-max senaryolar›ndan sonra s›ras› ile önem verilmesi gereken senaryolar min-min ve max-min
senaryolar›d›r. Bu senaryolara ait stratejiler ise;

• Sanayi ile iliflki içinde projeler üreterek üniversiteye fon sa¤lanmas›n›n teflvik edilmesi
• Üniversitenin kendi fonu ile akademik/idari/teknik personel çal›flt›rmas›
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fiekil 2: YTÜ Senaryo Analizi için kurulan modelin yap›s›.

Alternatives

Z-F (min-max) ZT (min-max)G-F (max-max) G-T (max-min)

Zay›f yönler
• Uluslararas› yay›n ve 

projelerin yetersizli¤i
• Akademik, idari ve 

teknik personelin azl›¤›
• Sanayi ile iliflkilerin 

yetersizli¤i

F›rsatlar
• Teknoloji kullan›m›n›n 

geliflmesi
• Sanayi ile iflbirli¤i 

imkan›

Tehditler
• YÖK’ün ö¤retim elaman› 

kadrosunu yetersiz açmas›
• Bütçeden e¤itime ayr›lan 

pay›n yetersiz oluflu

Güçlü yönler
• Ö¤renci kalitesinin 

yüksek olmas›
• Akademik kadronun 

güçlü olmas›

Amaç
YTÜ için SWOT analizi ve senaryo belirleme

Tablo 5: YTÜ için saptanan senaryolar›n a¤›rl›klar›.

Senaryo A¤›rl›k

max-max 0,288500
min-max 0,276717
min-min 0,245201
max-min 0,189582



• Güçlü akademik kadronun ve yönetimin, üniversitemize ayr›lan kadro ve fon yetersizli¤i konusunu her
platformda dile getirmeleridir.

Sonuçlar ve De¤erlendirme
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’ne yap›lan bu çal›flma ile Üniversitemizin mevcut durumu analiz edilmifl, mevcut

duruma göre Güçlü ve Zay›f Yönler, F›rsat ve Tehditler bileflenleri saptanm›fl, uzman görüfllerine göre en önem-
li bileflenlere göre senaryolar oluflturularak stratejiler belirlenmifl ve bu senaryolar da kendi aralar›nda a¤›rl›klan-
d›r›larak öncelikli olarak önem verilmesi gereken senaryolar bulunmufltur. 

Yap›lan bu çal›flma ile öncelik verilmesi gereken senaryo (%29 a¤›rl›kla) max-max senaryosudur. Bu senaryo-
ya ait stratejiler ise; Güçlü akademik kadronun sanayiye aç›lmas›na teflvik, sanayi ile iflbirli¤i yaparak ö¤rencileri
yönlendirme (staj, yar›-zamanl›, tam-zamanl›) ve ö¤rencilerin ve ö¤retim elemanlar›n›n teknolojiyi daha etkin kul-
lanmaya teflvik edilmesidir.

Max-max senaryosundan sonra önem verilmesi gereken senaryo %28 a¤›rl›¤a sahip min-max senaryosudur. Bu
senaryoya ait stratejiler ise; Sanayiden elde edilecek kaynaklar›n teknoloji kullan›m›na ve/veya üniversiteye ba¤l›
akademik/idari/teknik personel tutulmas›na kullan›m› ve ö¤retim elemanlar›n›n Teknopark arac›l›¤›yla sanayi ile
iflbirli¤i yaparak proje yapmalar›na teflvik edilmesidir.

Bu tip çal›flmalar, di¤er üniversiteler ve yüksekö¤retim kurumlar› taraf›ndan yap›larak güçlü-zay›f yönleri, f›r-
sat ve tehditleri belirlenip gerekli senaryolar buna göre saptanmal›d›r. YTÜ, 10-12 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda
ARAMA konferans›nda 80-100 aras›ndaki akademik ve idari personelle yapt›¤› çal›flma ile, belirlenen stratejilerle
ve uygulanacak ad›mlarla birlikte max-max senaryosunu seçmifltir. Gelecekte, sanayi ile iflbirli¤i içerisinde olacak
olan Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nin bir dünya üniversitesi olaca¤›, dünyada ilk 500 üniversite aras›nda yerini ala-
ca¤› ve tan›n›rl›¤›n› art›raca¤› aç›kt›r. Ayn› zamanda ülkemizin önde gelen üniversiteleri aras›ndaki yerini de per-
çinlemifl olacakt›r.
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Özet

E¤itimin forme etti¤i kifliler, günümüzün post modern sanayi toplumunun talep etti¤i insan tipleridir. Bu ye-
ni toplum düzeninde güçlü kifliliklere ihtiyaç duyulmaktad›r. Burada e¤itimin de flekillendirici bir güç oldu¤unu
vurgulamak gerekir. Geliflmifl toplumlar vizyon programlar›yla kendi toplumlar›n›n nereye varaca¤›n› tasarlama-
ya çal›flmaktad›r. Bu tasar›mlar›n odak noktas›nda üniversite gençli¤i bulunmaktad›r. Türkiye üniversite e¤itimin-
de, vizyonunu belirlerken vizyona cevab› gerçeklefltirecek olan e¤itim modelini tasarlamak için üniversite gençle-
rinin kiflisel yönelimlerinin incelenmesi ve ö¤retim müfredatlar›nda bilginin yan› s›ra kiflisel özelliklere vurgu ya-
pan e¤itim modellerinin gelifltirilmesi önem tafl›maktad›r. Kiflisel yönelimlerin de¤erlendirilmesiyle; kiflisel geli-
flim, özsayg›, yaflam biçimi gibi kavramlarla verimlilik stratejileri çerçevesinde bireylerin daha etkin olarak nitelik-
lendirilmesi gerçekleflecektir. Nitekim küresel kültür, yerel kültürleri de¤ifltirirken daha fazla ba¤›ms›zl›k ve
özerkleflme yönünde bir de¤iflim yaratmaktad›r. Bu araflt›rma, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi 2010-2011 e¤itim-ö¤-
retim döneminde, çeflitli bölümlerin lisans programlar›nda okuyan 18-25 yafl aral›¤›ndaki ö¤rencilerin kiflisel yö-
nelimlerinin de¤erlendirilmesini amaçlamaktad›r. ‹statistiksel analizler; 137 k›z ve 110 erkek olmak üzere 247 ki-
fli üzeriden gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rmada kullan›lan Kiflisel Yönelim Envanteri, Y›ld›z Kuzgun taraf›ndan uyar-
lanm›flt›r. 12 alt ölçekten oluflmaktad›r. Bulgular, ilgili araflt›rmalar ›fl›¤›nda de¤erlendirilerek yorumlanm›flt›r.

Anahtar kelimeler: Kendini yönlendirme, kendini gerçeklefltirme, özsayg›, yaflam yönelimi.

Girifl
Üniversite e¤itiminin forme etti¤i gençler ayn› zamanda post modern sanayi toplumunun talep etti¤i insan tip-

leridir. Üniversite gencinin içinde bulundu¤u son ergenlik dönemi yaln›zca biyolojik etkenlerle de¤il toplumsal
güçler taraf›ndan da biçimlenir. Ergenli¤in ilk y›llar›nda güven ve güvensizlik duygular› içinde tutars›z davran›fl
gösteren ergen, son ergenlikte tutarl› ve belirgin davran›fl örüntüleri gelifltirir. Bu, hem onun geliflimsel olarak gös-
terdi¤i özelliklerdir, hem de olumlu benlik gelifltirilmesinde kabul görmesi, uyumu, özsayg›, çevresiyle olumlu duy-
gulara sahip olmas› gibi nedenler say›labilir. Bu özellikler gencin gelecekte de sa¤l›kl› birey olabilece¤inin haber-
cisidir. Di¤er taraftan olumlu benlik gelifltirmesi için de baz› alanlarda baflar› göstermesi, kabul görmesi gerekmek-
tedir. Ancak böylelikle kendi kendine karar verme ve özsayg› geliflecektir (Yavuzer, 2007; Güven&Güçray, 2009;
Kulaks›zo¤lu, 2004). Kendine güvenmek, baflkalar›n› güvenilir bulmak, ‘deste¤i içten alma’ gibi özellikler olumlu
benlik yap›lar›na iflaret eder. Olumsuz benlik modeli ise, düflük özsayg› ve baflkalar›ndan onay alma gereksinimi ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Baflkalar›n›n güvenilmez oldu¤una kronik inanç, ve buna ba¤l› olarak yak›nl›k kurmaktan ka-
ç›nma ve sosyal destek alma konusunda kay›ts›zl›k, gibi tutumlar› ve davran›fllar› içerir (Sümer, 2006).
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Arnett’a göre (2002), küreselleflmenin temel psikolojik etkisi kimlikler üzerinden olmaktad›r (Çok & Özdemir,
2007). Gençlerin kiflilik yap›lar›n› etkileyen etkenler aras›nda sosyo-ekonomik geliflmeler, teknolojik geliflmeler,
e¤itim, ifl, medya gibi de¤iflimlerden söz etmek gerekir. Bunlar›n bir k›sm› olumlu de¤iflimlere neden olurken, bir
k›sm› da gençlere olumsuz yans›maktad›r. Söz konusu toplumsal de¤ifliklikler üniversite gencinin yönelimlerini
nas›l etkilemektedir? Dönüflmekte olan yeni toplum düzeninde güçlü kifliliklere ihtiyaç duyulmaktad›r. Bunun ne-
deni, gelenek ve göreneklerin etkilerinin gerilemekte, benlik yap›lar›n›n da bu de¤iflime göre yeniden yap›lanmak-
ta oldu¤udur. Bu de¤iflimler, dünya genelinde yayg›nlafl›nca insanlara, büyümekte olan çocu¤a ve gence etki eden
çevresel talepler benzeflmektedir. Bu durum, kültürleraras› insan geliflimindeki ba¤lamlar›n benzerlikler ba¤lam›n-
da artmas› anlam›na gelmektedir. Triandis’in (1989) vurgulad›¤› bat› kültürünün bireycili¤i, do¤u kültürünün ko-
lektivist e¤ilimleri tafl›mas› de¤iflmektedir. (Ka¤›tç›bafl›, 2010) Boaz (1930) kültürü; ‘bir toplulu¤un sosyal al›flkan-
l›klar›’ olarak tan›mlam›flt›r. Buna karfl›l›k, Triandis, fiziki kültürle (evler, aletler), öznel kültür (de¤er sistemleri,
roller, tutumlar) aras›nda bir ayr›m yapm›flt›r. Bu görüfllerin ortak paydas›, kültürün insanlar›n birbirleriyle olan
etkileflimlerinin bir ürünü oldu¤udur. Asl›nda her birey, farkl› durumlarda az ya da çok bireyselci ya da kolektivist
olabilirler. Kendi kültürümüzde küreselleflme ve post moderniteden dolay› benlik yap›lar›n›n bu iki yüzünün bir-
likte tan›mlanmas› konusudur (Hogg & Vaughan, 2007). Kültürleraras› yap›lan çal›flmalarda (Hindistan, Japonya,
Çin), gençlerin giderek bireyselleflti¤i belirtilmektedir. 

Nitekim ülkemiz sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel olarak h›zl› de¤iflimlerin yafland›¤› bir toplumdur. Bu-
nunla iliflkili olarak gençlerin kendi yönelimlerine iliflkin e¤ilimlerinin incelenmesi önem tafl›maktad›r. Bu anlam-
da, psikoloji alan›nda yap›lan çal›flmalar, e¤itimde uygulanan sistemlerin gelifltirilmesinde önemli rol oynar. Psi-
kolojinin e¤itimi hangi yönde flekillendirdi¤i konusuna bak›ld›¤›nda, bu bilimsel alan›n benlik ile ilgili tan›mlar›
ve kuramsal yaklafl›mlar›n›n önemli bir faktör oluflturdu¤u görülmektedir. Psikolojide benlik konusunda öne sü-
rülen görüfllerin e¤itime aktar›lmas›yla, bireylerin otonom, özerk bir varl›k olarak ortaya ç›k›fl› aras›nda bir iliflki
oldu¤u yads›namaz. Böylelikle e¤itim kurumlar›, benli¤in kendi içinde bulundurdu¤u katmanlar›n daha iyi bir dü-
zeye ulaflt›r›lmas›n› sa¤layan bir yap› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Mclellan & Martin, 2005).

Dinkmeyer’e göre (1965) bir çocu¤un, kendi benli¤i hakk›ndaki düflünceleri, onun akademik alandaki baflar›-
s›n› etkilemektedir. Burada ö¤retmenin, ö¤rencilerinin sahip oldu¤u benliklerin özerklik yönünde gelifltirilmesin-
de önemli rolü göze çarpmaktad›r. Bu nedenle çocu¤un e¤itimi süresince, bilgiyi ö¤renme yolunda aktif bir birey
olarak kendini ortaya koymas›, çal›flmalar›n içine katmas› ve kendi kendini yönetmesi; onun biricikli¤ini ve birey-
selli¤ini oluflturmaktad›r. Yap›land›r›lan bu katmanlar; benli¤in birçok yönünü içine alan bütüncül düzeneklerdir.
Bu bütüncül bak›fl ile bireysel deneyime yap›lan vurgu, benlikle ilgili kuramsal yaklafl›mlardan hümanistik görüflü
gözler önüne sermektedir (Mclellan & Martin, 2005).

Maslow’a göre (1972); e¤itim politikalar›n›n temelinde olmas› gereken, ö¤renimi boyunca bireyin ‘kendini
gerçeklefltirme’ seviyesine ulaflmas›n› sa¤layacak tüm deneyimleri yaflamas›na olanak oluflturmakt›r. Böylece birey-
de ‘insan olma’ yolunda ilerleme kaydedilmektedir. Bir di¤er önemli konu ise, e¤itimin hangi türünün ‘kendini
gerçeklefltime’ ye katk› sa¤layaca¤›d›r. Maslow’a göre, ‘d›fltan gelen e¤itim ( extrinsic education )’ ile ‘içten ge-
len/asli e¤itim ( intrinsic education )’ aras›nda farkl›l›k vard›r. ‹lki; içinde bulundu¤umuz koflullara, d›fl dünyaya
dayal› bilgilerin edinilmesini kapsamaktad›r. ‹kincisi ise; bireyin kiflili¤i hakk›ndaki görüflleriyle ilgilenmektedir.
‘‹çten gelen e¤itim’ de, ‘kendini gerçeklefltirme’ ye varmak için çeflitli gereksinmelerin (‘güvenlik, sevgi, ait olma’
gibi) karfl›lanmas› öngörülmektedir. Bu anlamda, ‘içten gelen e¤itim’, ‘kimlik’ oluflumunda önemli bir faktördür
(Ivie, 1982).

Benlik ve kimlik, sosyal etkileflimler içinde ortaya ç›kt›¤›nda, toplum hakk›nda bilgi verdi¤i öne sürülmektedir.
Kimlik, en genel anlamda bireyin, kendisini tan›mlamak ve anlamland›rmak için benli¤in çeflitli yönlerine ba¤l›l›k
gelifltirmesi olarak tan›mlanabilir. Bir bak›ma kiflilik de bir kiflinin, fiziksel ve sosyal ortamda etkileflme tarz›n› ta-
n›mlayan düflünce, duygu ve davran›fl›n ay›rt edici ve karakteristik örüntüleri olarak nitelendirilmekte ve bireyi di-
¤erinden ay›ran, bireye özgü, tutarl› ve yap›laflm›fl özellikler bütünü olarak belirtilmektedir (Demir, 2010; ‹nanç
& Yerlikaya, 2010).

Hümanistik yaklafl›m, kiflili¤i benlik kavram›n› kapsayacak flekilde ele alarak ‘kendini gerçeklefltirme’ ye vurgu
yapar. Shostrom (1987), Maslow gibi, ‘kendini gerçeklefltirme’ yi bireyin, ‘biricikli¤ini’ yans›tan tüm özelliklerini,
yeteneklerini, sahip oldu¤u ‘potansiyelini’ aktif olarak ileri düzeye tafl›mas› ve onlar› kullanmas› olarak tan›mlar.
(Dorer & Mahoney, 2006) Ancak Shostrom, Maslow’un öne sürdü¤ü tan›mlara dayanarak ‘kendini gerçeklefltir-
me’ boyutuna yeni katmanlar eklemifltir. Bu katmanlar› olufltururken, ‹nsanc›l, Varoluflçu kuramlar› ile Gestalt te-
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rapiden etkilenmifltir. Bu anlamda Shostrom; May, Perls, Fromm, Horney, Riesman, Watts, ve Ellis’in kuramla-
r›ndan tan›m› olufltururken büyük ölçüde faydalanm›flt›r. Örne¤in, Shostrom’a göre, ‘kendini gerçeklefltiren’ bi-
rey, ‘kendi sorumlulu¤unu alan’ kiflidir. Otonom bir varl›k olarak kendi kendine kararlar alan kiflidir. Bu anlamda
‘özgür’leflmektedir (Shostrom, 1964; 1973).

‘Kendini gerçeklefltirme’ye yeni de¤erler katan Shostrom; bu özelli¤i bireylerde ölçmek ad›na ‘Kiflisel Yöne-
lim Envanteri’ni oluflturmufltur (Shostrom, 1964). Maslow; bu ölçe¤in, kendi kuram›n› test eden ve ‘kendini ger-
çeklefltirme’ kavram›n› en net ölçen bir envanter olarak nitelendirmifltir (Dorer & Mahoney, 2006; Shostrom,
1973). Özellikle ölçek, ‘kendini gerçeklefltiren bireyleri, inanç ve de¤er yönelimleri aç›s›ndan ele alarak, kendini
gerçeklefltiremeyenlerden ay›rt etmektedir’ (Dorer & Mahoney, 2006, s.401).

‘Kiflisel Yönelim Envanteri’ni kullanan baz› araflt›rmalar; bu envanterin özellikle e¤itim alan›nda uygulanan
programlar›n baflar›s›n› ölçmekte etkili oldu¤unu göstermifltir. Örne¤in, Fogarty’nin deneysel araflt›rmas›nda, üni-
versiteyi kazanm›fl olan ö¤rencilerden, ekonomik veya fiziki aç›dan iyi durumda olmayanlara bir haz›rl›k progra-
m› uygulanm›fl ve program›n baflar›s›n› test etmek amac›yla ‘Kiflisel Yönelim Envanteri’ kullan›lm›flt›r (Fogarty,
1994).

Bir baflka çal›flmada ise, bireylerin flirket içindeki pozisyonlar› ile ‘kendini gerçeklefltirme’ seviyeleri aras›ndaki
iliflki bu ölçek ile incelenmifltir (Dorer & Mahoney, 2006).

Ülkemizde yap›lan üniversite ö¤rencilerinin ahlaki yarg› yetenekleri ile ‘kendini gerçeklefltirme’ düzeyleri ara-
s›nda iliflkinin incelendi¤i bir araflt›rmada da, ‘kendini gerçeklefltirme’ düzeylerinin belirlenmesinde Kiflisel Yöne-
lim Envanteri kullan›lm›flt›r. Araflt›rman›n sonuçlar›na göre, ‘Zaman› ‹yi Kullanma ve Deste¤i ‹çten Alma’ alt bo-
yutlar›yla ahlaki yarg› yetene¤i puanlar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmufltur (Ç›nar, 2006).

Bu çal›flma, kiflisel yönelimlerin de¤erlendirilmesinin toplumsal de¤iflimleri ve yönünü yans›tmas›, ve e¤itimin
flekillendirici bir güç olmas› aç›s›ndan önemli görülmektedir. Kiflisel yönelimlere önem vermeyen bir e¤itim siste-
minin ve onun yetifltirdi¤i bireylerin demokratik olmas› da beklenemez. 21. yüzy›l üniversite gençli¤i, küresellefl-
menin de etkileriyle, bireysel yap›lar kazanmaya bafllam›flt›r. Ancak kendi toplumuna özgü de¤erleri kaybetmeden,
daha fazla ba¤›ms›zl›k ve özerkleflme yönünde bir de¤iflim içine girmifltir. Kald› ki Türkiye gibi bireyci ve toplu-
lukçu de¤erlerin her ikisinin de yüksek oldu¤u bir toplumda (Göregenli, 1997; Ka¤›tç›bafl›, 2010), üniversite genç-
li¤inin, Varoluflçu ve Hümanistik yaklafl›mlar›n kavramlaflt›rd›¤›, ‘kendini gerçeklefltirme’ ve ilgili di¤er de¤erlerin
sahip olufl derecelerine göre incelenmesi önem tafl›maktad›r. Bu araflt›rma, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi, 2010-
2011 e¤itim-ö¤retim döneminde çeflitli bölümlerde okuyan ö¤rencilerin kiflisel yönelimlerinin de¤erlendirmesini
amaçlamaktad›r. 

Metot
Araflt›rma Grubu 

Çal›flmaya de¤iflik bölümlerde okuyan, 247 ‹stanbul Ticaret Üniversitesi ö¤rencisi kat›lm›flt›r (Erkek = %44.7,
Kad›n = %55.3). Yafl aral›¤›, 18 ile 23 aras›ndad›r. Bu yafl aral›¤›n›n seçilme sebebi, kiflisel yönelimlerin ilgili özel-
liklerinin daha güvenilir ölçülmesi içindir. Kat›l›mc›lar, ölçekleri, önceden planland›¤› flekilde ders içinde doldur-
mufllard›r. Uygulama öncesi, araflt›rmac›lara ölçek hakk›nda bilgi verilmifltir. 

Veri Toplama Araçlar› ve Puanlama

Kat›l›mc›lara afla¤›da ayr›nt›lar›yla belirtilen, psikometrik kalitesi yüksek bir ölçek olan Kiflisel Yönelim Envan-
teri uygulanm›flt›r. Bu envanterin her maddesi, biri kendini gerçeklefltiren di¤eri gerçeklefltiremeyen kimselere öz-
gü davran›fl ya da ifade eden cümlelerden oluflmaktad›r. Kendini gerçeklefltiren kimselere özgü davran›fllardan her
biri, 10 alt ölçekten en az birinde yer almaktad›r. Her soruda, kendini gerçeklefltiren kimselere özgü davran›fl fl›k-
k›n› iflaretleyen kimse 1 puan almaktad›r. Kendini gerçeklefltiremeyen kimselere özgü maddeleri iflaretleyenler Za-
man› ‹yi Kullanamama ve Deste¤i D›flar›dan Alma diye tan›mlanan ölçeklerden puan almaktad›r (Kuzgun, 2005).

Kiflisel Yönelim Envanteri

Kiflisel Yönelim Envanteri, Shostrom taraf›ndan 1963 y›l›nda gelifltirilmifltir (Shostrom, 1964; Fogarty, 1994).
Araflt›rmada kullan›lan envanter, Y›ld›z Kuzgun’un Türk popülasyonu için uyarlad›¤›, 150 çift davran›fl/de¤er kar-
fl›laflmas›ndan oluflmufltur. 150 çiftin, 23 çifti, ‘Zaman› iyi Kullanma’, 127 si ise ‘Deste¤i ‹çten Alma’ özelliklerini
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ölçmektedir. Bunlar envanterin temel alt ölçekleri olup; maddeleri birbirinden ba¤›ms›zd›r. Bu iki alt ölçek d›fl›n-
da 150 maddenin çeflitli bileflimleriyle oluflan 10 alt ölçek bulunmaktad›r. 

Envanterin genel özelliklerine bakt›¤›m›zda; ‘1) Kendini gerçeklefltiren bireylerin kiflisel de¤erlerini ölçmek
için oluflturulmufltur. 2) Kendi kendine de¤erlendirme imkan› sa¤layan bir ölçektir. 3) Bu envanter, terapötik ya
da didaktik müdahalelerin etkilili¤ini ölçmek için akademik alanlarda s›k s›k kullan›lmaktad›r. 4) Bu ölçek, birey-
lerin yanl› cevaplar vermesini engelleyecek düzende oluflturulmufltur’ (Fogarty, 1994, s.4).

Kuzgun (2005, s.31-32) ve Fogarty’nin (1994, s.5), envanterin alt boyutlar›yla ilgili aç›klamalar› flunlard›r: 

Zaman› ‹yi Kullanma (Time Competence)

Bu alt boyutta, bireylerin, flimdiki zamanda yaflama e¤iliminin derecesi ölçülmektedir. Zaman› iyi kullanama-
yan bireyler ise; öncelikle geçmifle dönük biçimde, k›zg›nl›klar›yla, piflmanl›klar›yla, k›rg›nl›klar›yla yaflarlar. Ya da
gelece¤e dönük idealleriyle, amaçlar›yla, planlar›yla ve beklentileriyle yaflarlar. 

Deste¤i ‹çten Alma(Inner Directed Support)

Bu alt boyutta, bireylerin, içsellefltirilmifl prensiplere ba¤l› olarak hareket edip etmedi¤i ölçülmektedir. E¤er
birey, içsel kaynaklara de¤il, d›flsal etkenlere dayanarak davran›fllar›n› düzenliyorsa ( arkadafl çevresi gibi ), deste¤i
d›fltan alan kifli olarak nitelendirilmektedir. Deste¤i içten alan birey, daha ‘ba¤›ms›z’ bir hayat sürdürürken; deste-
¤i d›fltan alan birey, çeflitli etkenlerin etkisi alt›nda baflkalar›na ba¤›ml› bir yaflama sahiptir. Bu etkenleri inceledi-
¤imizde; ‘baflkalar›n› memnun etme, onlar›n sürekli onay›na ihtiyac› olma’ gibi faktörlerden olufltu¤unu görmek-
teyiz (Shostrom, 1973).

Kendini Gerçeklefltirmeye Götüren De¤erler(Self-actualizing Value) 

Bu alt boyutta, bireylerin, ‘kendini gerçeklefltirme’ seviyesine ulaflm›fl kiflilerin temel özelliklerini içinde bar›n-
d›r›p bar›nd›rmad›¤› ölçülmektedir. Maslow’un (1954, 1962) ‘kendini gerçeklefltiren’ bireylerle ilgili öne sürdü¤ü
karakteristik özelliklerin (olumlu hayat görüflü ve benlik yap›s›na sahip olma gibi) kiflide var olup olmad›¤› test
edilmektedir. 

Varoluflsal Bir Hayat Sürme (Existentiality)

Bu alt boyutta, bireylerin, düflünce esnekli¤ine sahip olma, ‘kendini gerçeklefltirme’ için gerekli prensipleri ha-
yata uyarlama konusunda kat› olmama gibi özellikleri olup olmad›¤›na bak›lmaktad›r. Bir anlamda, kiflinin yarg›-
lama süreçleri incelenmektedir. E¤er, birey bu alt boyutta düflük puan elde ederse, kat› ve uzlafl›m e¤ilimli olma-
yan özellik tafl›d›¤› düflünülür. 

Duygular› Aç›klama (Feeling Reactivity)

Bu alt boyutta bireyin, duygular›n›n fark›nda olup olmad›¤› test edilmektedir. Temelde, duygular›n› anlama,
onlar› ifade etme ve duygu ile ihtiyaçlar›na karfl› hassasiyet gösterme özelliklerini gösterip göstermedi¤i ölçülmek
istenmektedir. 

‹çten Geldi¤i Gibi Davranabilme (Spontaneity)

Bu alt boyutta bireyin, duygular›n› içinden geldi¤i gibi davran›fllar›na yans›tma becerisi ölçülmektedir. Duygu-
lar› Aç›klama boyutunda, bireyin, hislerinin fark›nda olup olmad›¤›na bak›l›rken, burada kiflinin duygu ve düflün-
celerini eyleme dönüfltürebilmesi ve bunu özgürce gerçeklefltirebilmesi test edilmektedir. 

Kendine Sayg› (Self Respect) 

Bu alt boyutta, kiflinin birey olarak sahip oldu¤u güç ve beceriler do¤rultusunda, kendini sevmesi ve kendini
de¤erli görmesi test edilmektedir. 

Kendini Kabul (Self Acceptance)

Bu alt boyutta bireyin, zay›f ve eksik yönlerini kiflili¤inin bir parças› olarak görmesi; onlara ra¤men kiflili¤ine
karfl› olumlu bir tav›r sergilemesi test edilmektedir. 

‹nsan›n Do¤as› Hakk›nda Olumlu Görüfle Sahip Olma (Nature of Man Constructive)

Bu alt boyutta birey, yüksek puan elde ederse, insano¤luna bak›fl aç›s› olumlu yöndedir. Ancak düflük puan, bi-
reyin, insanlara karfl› olumsuz görüfle sahip oldu¤unu göstermektedir. 
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Dünyaya Uzlaflt›r›c› Bir Gözle Bakabilme (Synergy)

Bu alt boyutta bireyin, yaflamda var olan ayr›mlar› birbirleriyle iliflkili görmesi, z›tl›klar› kabul edip onlarla uz-
laflabilmesi test edilmektedir. 

Sald›rganl›k E¤ilimlerini Kabul Edebilme (Acceptance of Aggression)

Bu alt boyutta bireyin, öfke ve k›zg›nl›klar›, benli¤inin do¤al bir parças› olarak alg›layabilmesi test edilmektedir. 

Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme (Capacity for Intimate Contact)

Bu alt boyutta bireyin, di¤er kiflilerle anlaml›, samimi iliflkiler kurabilme becerisi test edilmektedir. 

Self-report ölçekler, genellikle bilinçli fark›ndal›¤› ölçmekte, ve yanl›l›¤a ve savunmac› çarp›tmalara aç›k olma
özelli¤i tafl›maktad›r. Ancak di¤er ölçeklere göre, Kiflisel Yönelim Envanteri, yüksek düzeyde güvenirli¤e ve yor-
dama gücüne sahiptir (Fogarty, 1994; Shostrom, 1973; Dorer & Mahoney, 2006; Kuzgun, 2005).

Sonuçlar ve Tart›flma
Temel istatistiksel analizlerden önce, veri giriflinde de¤iflkenlerin da¤›l›mlar› test edilmifltir. Kolmogorov-

Smirnov testi ile Kiflisel Yiönelim Envanterinin alt boyutlar›n›n normal da¤›l›m gösterip göstermedi¤i incelenmifl-
tir. Sadece ‘Deste¤i ‹çten Alma’ ile ‘Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme’ boyutlar›n›n normal da¤›l›m gösterdi¤i or-
taya ç›km›flt›r. 

Kiflisel Yönelim Envanterinin Alt Boyutlar›n›n ‹ncelenmesi

Ölçe¤in alt boyutlar›n›n ortalamalar› incelendi¤inde, üniversite ö¤rencilerinin en fazla ‘Kendine Sayg›’
( =0.72, S=0.13), en az ‘Varoluflsal Bir Hayat Sürme’ ( =0.51, S=0.11) e¤ilimini gösterdi¤i bulunmufltur. ‘Ken-
dine Sayg›’ e¤ilimini s›ras›yla ‘Kendini Gerçeklefltirme De¤eri’ ( =0.69, S=0.12), ‘Duygusal Aç›klama’ ( =0.63,
S=0.11), ‘Dünyaya Uzlaflt›r›c› Bir Gözle Bakma’ ( =0.61, S=0.15), ‘Zaman› ‹yi Kullanma’ ( =0.60, S=0.11),
‘Deste¤i ‹çten Alma’ ( =0.59, S=0.08), ‘Baflkalar› ile Yak›nl›k Kurabilme’ ( =0.57, S=0.13), ‘Sald›rganl›k E¤ili-
mini Kabul Edebilme’ ( =0.57, S=0.09) ve ‘‹çten Geldi¤i Gibi Davranabilme’ ( =0.56, S=0.12) izlemektedir.
Tablo 1’de bu da¤›l›m gösterilmektedir.

Bu alt boyutlar›n ortalama yüzdelikleri fiekil 1’de ayr›ca gösterilmifltir. 

Kiflisel Yönelim Envanterinin Alt Boyutlar› Aras›ndaki ‹liflkiler

Bu envanterin 10 alt boyutunun aras›ndaki iliflkiyi ölçmek için, Pearson Korelasyon Katsay›lar› hesaplanm›fl-
t›r. Yaln›zca ‘Deste¤i ‹çten Alma’ ve ‘Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme’ normal da¤›l›m gösterdi¤inden, analiz, bu
alt boyutlar üzerinden gerçeklefltirilmifltir. Bu boyutlar incelendi¤inde, ‘Deste¤i ‹çten Alma’ ile ‘Baflkalar› ile Ya-
k›nl›k Kurabilme’ (r(247)=0.80, p<0.01) aras›nda ayn› yönde, çok güçlü pozitif, ve istatistiksel olarak anlaml› bir
iliflki bulunmufltur. Tablo 2’de bu analiz sunulmaktad›r.
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Tablo 1: Kiflisel yönelim envanterinin alt boyutlar›n›n ortalama ve standart sapmalar›.

Kiflisel yönelim envanterinin alt boyutlar› Ortalamalar ( ) Standart Sapmalar (S) 

Kendine sayg› 0.72 0.13
Kendini gerçeklefltirme de¤eri 0.69 0.12
Duygusal aç›klama 0.63 0.11
Dünyaya uzlaflt›r›c› bir gözle bakma 0.61 0.15
Zaman› iyi kullanma 0.60 0.11
Deste¤i içten alma 0.59 0.08
Baflkalar› ile yak›nl›k kurabilme 0.57 0.13
Sald›rganl›k e¤ilimini kabul edebilme 0.57 0.09
‹çten geldi¤i gibi davranabilme 0.56 0.12
Varoluflsal bir hayat sürme 0.51 0.11

X



Deste¤i ‹çten Alma Alt Boyutu ile Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme 

Alt Boyutunun Yafl ve Cinsiyet De¤iflkenlerine Göre ‹ncelenmesi

Araflt›rmaya kat›lanlar›n, ‘Deste¤i ‹çten Alma’ ile ‘Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme’ e¤ilimleri, yafla göre an-
laml› farkl›l›k gösterip göstermedi¤i test edilmifltir. ANOVA analizi sonucunda, ‘Deste¤i ‹çten Alma’
(F(105)=1.549, p>0.05) yafla göre anlaml› farkl›l›k göstermezken, ‘Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme’ (F(197)=3.62,
p<0.05) e¤ilimi yafla göre anlaml› farkl›l›k göstermifltir. Ayr›ca, ‘Deste¤i ‹çten Alma’ ve ‘Baflkalar›yla Yak›nl›k Ku-
rabilme’, cinsiyet de¤iflkenine göre incelendi¤inde, ANOVA analizi sonucunda, her iki alt boyutun anlaml› farkl›-
l›k göstermedi¤i ortaya ç›km›flt›r (s›ras›yla, F(104)=0.988, p>0.05; F(196)=0.016, p>0.05)) Tablo 3’de bu durum
gösterilmektedir. 

Genel Tart›flma, S›n›rl›l›klar ve Öneriler
Araflt›rma bulgular›, ‘Kendine Sayg›’n›n en fazla, ‘Varoluflsal Bir Hayat Sürme’nin ise en az ortalama yüzdele-

rine sahip oldu¤unu göstermektedir. Kuzgun (2005) ve Fogarty’nin (1994), ölçe¤in alt boyutlar›yla ilgili aç›klama
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fiekil 1: Kiflisel Yönelim Envanterinin alt boyutlar›n›n ortalama da¤›l›m›.

Tablo 2: Kat›l›mc›lar›n, ‘deste¤i içten alma’ ile ‘baflkalar› ile yak›nl›k kurabilme’ ile iliflkin e¤ilimleri aras›ndaki iliflki.

Deste¤i Baflkalar› ile 
içten alma yak›nl›k kurabilme 

Deste¤i içten alma Pearson Korelasyon Katsay›s› 1 .80**

Anlaml›l›k Derecesi (Çift Tarafl›) .000

N 106 106

Baflkalar›yla yak›nl›k kurabilme Pearson Korelasyon Katsay›s› .80** 1

Anlaml›l›k Derecesi (Çift Tarafl›) .000

N 106 198

**Korelasyon, %1’e göre anlaml›d›r. 



ve tan›mlar›ndan hareketle, kifliler bir yandan kendini daha de¤erli görürken, bir yandan uzlafl›m e¤ilimli olmayan
özellikler tafl›malar›, bencil bir bireysellik tafl›d›klar› izlenimini yaratmaktad›r. 

Ayr›ca ölçe¤in alt boyutlar›n›n hepsinde, ortalaman›n üstünde puan alm›fl olmalar›, Maslow’un (1954, 1962)ta-
n›m›na göre ‘olumlu hayat görüflü ve olumlu benlik yap›s›na’ sahip oldu¤unun göstergesi olarak yorumlanabilir.

Ölçe¤in alt boyutlar›n›n iliflkilerine bak›ld›¤›nda, ‘Deste¤i ‹çten Alma ile Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme’ ara-
s›nda anlaml› bir iliflki e¤ilimi bulgulanm›flt›r. Shostrom’un (1973) tan›m›na göre, Deste¤i ‹çten Alma, içselleflti-
rilmifl prensiplere ba¤l› olarak hareket edip etmemeyi göstermektedir. Deste¤i d›fltan alanlar, baflkalar›n›n etkisi
alt›nda kalarak davran›fllar›n› düzenlerler ve onlara ba¤›ml› kalarak yaflamlar›n› sürdürürler. Ki bu etkenler, kiflile-
raras› iliflkileri bozan bir yap›ya sahiptir. Bir kiflilik özelli¤i olarak ba¤›ml›l›k kavram›, insan iliflkileri için arzu edi-
lir bir özellik olarak görülmemektedir. (Hortaçsu, 2003) Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme alt boyutu baflka kifliler-
le anlaml› ve samimi iliflkiler kurabilme becerisini test etmektedir. Böylelikle, bu iliflki tutarl› bir bulgu olarak gö-
rülmektedir. Ayr›ca Deste¤i ‹çten Alma alt boyutu Shostrom (1973) taraf›ndan, envanterin benlikle iliflkili en
önemli alt boyutu olarak ifade edilmektedir. Özellikle özerk benlik yap›s› hakk›nda bilgi vermektedir. 

Bu birbiriyle iliflki olan iki alt boyutun yafl ve cinsiyet de¤iflkenlerine göre incelenmesinden elde edilen sonuç-
lar ›fl›¤›nda, Deste¤i ‹çten Alma, yafl ve cinsiyet aç›s›ndan anlaml› bir farkl›l›k yans›tmazken; Baflkalar›yla Yak›nl›k
Kurabilme, yafla göre anlaml› bir farkl›l›k olarak bulgulanm›flt›r. Deste¤i ‹çten Alma de¤erinin; yafl ve cinsiyet ne-
densellik iliflkisiyle ilgili çeliflkili veriler oldu¤u için bu konuda kesin bir yorum mümkün görülmemektedir. 

Baflkalar›yla Yak›nl›k Kurabilme e¤iliminin yafl de¤iflkeniyle anlaml› bir iliflkinin bulunmas› ise, ergenlerin ‘ai-
le merkezli’ eksenden, ‘arkadafl merkezli’ eksene kayd›¤›n› göstermektedir. Özellikle benlik sayg›s›n›n geliflimi,
kurdu¤u arkadafll›k iliflkilerinde, ergenlerin, ‘onay, kabul görmesi ve sevilmesi’ ne dayan›r (Yavuzer, 2007). Ki bu
durum, araflt›rmam›zda da elde edilen, ‘Kendine Sayg›’ alt boyutunun en yüksek ortalama de¤erine sahip olmas›
sonucunu da aç›klamaktad›r. 

Araflt›rma, örneklem aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, yaln›zca ö¤rencileri kapsamas›, araflt›rman›n s›n›rl›l›¤›n›
oluflturmaktad›r. Ayr›ca bu çal›flmada baflka ölçümlerle karfl›laflt›rma yap›lmam›flt›r. Gelecek araflt›rmalarda, ben-
lik tipine ba¤l› farkl›l›klar, ba¤lanma kategorileri ve boyutlar›n›n hesaba kat›lmas› önerilmektedir. Bu araflt›rmala-
r›n, karfl›laflt›rmal› gruplarda, yerel kültürler aras› gruplarda uygulanmas› da önerilmektedir. 
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Tablo 3: Deste¤i içten alma ve baflkalar›yla yak›nl›k kurabilme e¤ilimlerinin yafl ve cin-
siyete göre iliflkisi.

De¤iflkenler/ Deste¤i ‹çten Baflkalar›yla Yak›nl›k 
Alt Boyutlar Alma (p) Kurabilme (p) 

Yafl 0.217** 0.029*
Cinsiyet 0.322** 0.900**

*p<0.05; **p>0.05
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Abstract

This paper will focus on effects of social and cultural capital on first-generation college students’ success in
Turkey and, in particular, and what makes first-generation college students less successful. In addition, we will
attempt to show the relationship between parental involvement and academic achievement of first-generation col-
lege students in Turkey. The question that I sought to answer was: how does social and cultural capital affect the
academic achievement of first-generation college students? To answer this question, I conducted interviews with
fifteen first-generation college students in Turkey. In addition, in this study, social and cultural capital will be
applied as theoretical framework in order to examine aforementioned factors in detail. As the measures of social
capital, we will apply parental involvement defined as parental encouragement (Hossler et al., 1999), the level of
their close relatives’ education (Rodriguez, 2003), and peer relationship, social networks, social support and social
interaction. To gauge the influence of cultural capital, the measures such as parent’s education, their expectation
for child&#8217;s academic achievement at college, class status (Perna & Titus, 2005) will be employed in this
study. There were four key findings that emerged from this study: (a) although students do not discuss the possi-
ble challenges that they may face at college, they were greatly supported by their parents; (b) first-generation col-
lege students receive help from their relatives and have good relationship with and professors in terms of academ-
ics, in general; (c) Although parents are not be actively involved in their children’s classes, they have high expec-
tations on their children; (d) Not encountering any economic issues increase the academic achievement first-gen-
eration college students.
Key words: first-generation college students, social, cultural capital.

Introduction
First-generation college students refer to those whose parents have not completed a college degree (Choy, 2001)
and second-generation college students are those with at least one parent holds a college degree (Somers et al.,
2000).

This paper will focus on effects of social and cultural capital on first-generation college students’ success in
Turkey and, in particular, and what makes first-generation college students less successful. In addition, we will
attempt to show the relationship between parental involvement and academic achievement of first-generation col-
lege students. There is a variety of reasons that makes them less successful: family involvement, personal motiva-
tion such as having a desire to attend college, self-confidence, involvement, peer support, and faculty-student
interaction (Bryan & Simmons, 2009; Dennis, Phinney & Chuateco , 2005; Gofen, 2009; Ishitani, 2006;
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Lundberg, Schreiner, Hovaguimian, & Miller, 2007; Maccarron & Inkelas, 2006; McKay & Estrella, 2008;
Pascarella et al., 2004; Rodriguez, 2003) Thus, it is utmost importance to reveal the differences and determine the
factors that may help increase academic achievement of first-generation college students in Turkey. 

First-generation college students also differ from second-generation college students in terms of academic
preparation to college, receiving less financial support from the parents, and spending less time with professors
which may determine their academic success at college (Choy, 2001; Murphy & Hicks, 2006;Vaughn, 2004;
Jenkins, Miyazaki, and Janosik,2009). All of these reasons are somewhat related to social and cultural capital. Due
to these reasons, first-generation college students may perform less than second-generation college students.
Thus, we will try to reveal the effects of social and cultural capital on first-generation college students’ success.

Despite the fact that most Turkish college students at four year colleges are first-generation college students
in Turkey, the researchers fail to address this particular issue. To date, many studies have focused on the best pre-
dictors of academic achievement of four-year college students. However, they did not mention whether these stu-
dents are first-generation or second-generation college students. Recently, more first-generation students have
begun to attend four year colleges. According to statistics by Mersin University (2010), 83.6 of the college stu-
dents who attend their college are first-generation college students. That is the only statistic regarding first-gen-
eration college students. Thus there is a serious need to figure out the factors that lead first-generation college
students’ success at four year colleges. 

A great number of Turkish first-generation college students presumably will state “Oh, I never thought that I
am a first-generation college student.” However, it is timely and crucial topic to focus on since the number of
first-generation college students are increasing. Until 2000s, the majority of students had less desire to attend a
college in Turkey. However, now people notice that they feel pressured to possess a college degree in order to
find an occupation. Not to mention that they have to perform highly at college due to the competition in the job
market. 

In this study, social and cultural capital will be applied as theoretical framework in order to examine aforemen-
tioned factors in detail. As the measures of social capital, we will apply parental involvement defined as parental
encouragement (Hossler et al., 1999), the level of their close relatives’ education (Rodriguez, 2003), and peer rela-
tionship, social networks, social support and social interaction. To gauge the influence of cultural capital, parent’s
education, their expectation for child’s academic achievement at college, and class status (Perna & Titus, 2005)
will be employed in this study. Perna and Titus (2005) applied the aforementioned cultural capital measures for
college enrollment. However, we think that these measures are also applicable to gauge the reveal the effect of
cultural capital on academic achievement of first-generation college students. 

Social and cultural capital may play a significant role in predicting academic success of first-generation college
students. In addition to other measures of social and cultural capital, I will particularly focus on the influence of
parental involvement on academic success of first-generation college students in Turkey. While employing the
expression “parental involvement” we have to be specific. While it may refer to parental encouragement (Hossler
et al., 1999), it may also refer to parental discouragement. In this study, we will apply the meaning of parental
encouragement to refer to parental involvement (Hossler et al., 1999). 

As can be seen from different studies, some studies argue that parents encourage their children and help them
academically become more successful (Bryan & Simmons; 2009; Gofen, 2009; Rodriguez, 2003), whereas others
claim that parents may discourage their children to achieve at college (Vaughn, 2004; Engle, n.d). For instance,
Bryan and Simmons (2009) asserted that parental relations lead Appalachian students to greater success; in con-
trast, Vaughn (2004) stated that first-generation college students are not adequately encouraged by their parents
and therefore they face more challenges at college and may fail academically. In addition, the Turkish researcher
Dökmen (1989) underscores the importance of parental support on college students’ success.

Thinking of the recent trends in Turkish higher education, this paper addresses the changes in four year col-
lege student profile in Turkey, the factors that determine the academic achievement of Turkish first-generation
college students at four year college by employing social and cultural capital.

This study will fill a void in Turkish literature. To my knowledge, no study has examined what makes first-
generation college students less successful and the relationship between social and cultural capital and its effects
on students’ success. Thus, it will be an invaluable source for the administrators, educators who aim to gain under-
standing about the underlying factors that trigger the success of first-generation college students.
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Addressing these aforementioned issues and obtaining the findings will significantly contribute to increasing
the academic achievement of Turkish first-generation college students. Specifically, my research question is: How
does social and cultural capital affect the academic achievement of first-generation college students? 

Success of First Generation College Students 
This study will examine the factors that make first generation college students less successful at four year colleges
in Turkey. After determining these factors, we will focus on the effect of social and cultural capital on the aca-
demic achievement of first-generation college students in Turkey.

In this study, first, I will explain the factors that make first-generation college students less successful. This
will include a discussion of family involvement, being academically less prepared, encountering more financial
issues, and the inadequate communication skills of first-generation college students (Bryan & Simmons, 2009;
Choy, 2001; Dennis, Phinney & Chuateco , 2005; Gofen, 2009; Ishitani, 2006; Jenkins, Miyazaki, & Janosik,
2009; Lundberg, Schreiner, Hovaguimian, & Miller, 2007; Maccarron & Inkelas, 2006; McKay & Estrella, 2008;
Murphy & Hicks; 2006; Pascarella et al., 2004; Rodriguez, 2003; Vaughn, 2004). 

Second, we will explain the social and cultural capital as theoretical framework. Next, we will focus on how
social and cultural capital affects to academic achievement of first-generation college students at college. In addi-
tion, we will discuss the method that we will apply in this study. The review will conclude with a discussion of
limitations and strengths of the current research, recommendations for future research, implications for practices
within higher education, and a conclusion. 

The Reasons That Makes First-generation College Students Less Successful 
There is a variety of factors that influence the academic achievement of first-generation college students at four
year colleges. In the following paragraphs, we will explain the key factors that predict less academic success of
first-generation college students at college. 

Family Involvement 

Engle (n.d) asserted that first-generation college students and their families perceive going to college as a “dis-
junction” in their lives, while non-first generation students and their families see going to college as “continua-
tion” of their academic and social life. It is predictable that some non-first-generation college students even do
not discuss if they should attend college or not since college is perceived as a part of their life. However, first-gen-
eration college students and their families may differ from non-first generation college students due to the differ-
ent perception of the college. They may believe that starting working after graduation is a more reasonable deci-
sion in lieu of attending colleges for four years.

In addition, Vaughn examined the impact of parents’ education level on first-generation college students. She
claimed that these students are not adequately encouraged by their parents while they are in college. Therefore,
they may have more challenges and be less academically successful than other students. Turkish researcher, Özbay
1997 also emphasizes the possible challenges that students face at college since they leave their families’ house for
the first time in their life. It may be difficult to surmount some unique problems faced at college without receiv-
ing family support.

They Are Usually Academically Less Prepared

According to some reports and research (Choy, 2001; Murphy & Hicks, 2006, Vaughn, 2004) first-generation stu-
dents are less academically prepared to college thus encountering more challenges in college courses. They usu-
ally take less advanced classes in college than those whose parents with a college degree. Murphy and Hicks (2006)
also claimed that first-generation students are academically less prepared and perform poorly at the higher level
courses. Since they do not usually take rigorous courses at high school, some of the college courses might be chal-
lenging for them. In addition, these students usually have lower grades in their first semester than students whose
parents have college degree (Murphy & Hicks, 2006). Since they were not ready for the challenges with their
courses, they may perform poorly. 



In addition, students who did not take a high level of math course face challenges with academically progress-
ing in college (Murphy & Hicks, 2006). It is clear that mathematics is also a key course for first-generation stu-
dents in terms of determining their academic progress. 

It is interesting that first-generation students also seem to underachieve in reading assignments (Murphy &
Hicks, 2006). This is probably related to their cultural capital. Since their parents do not have college education,
first-generation college students may not value reading thus making them to lag behind their non-first-genera-
tion peers.

They Face More Financial Issues

Jenkins, Miyazaki, and Janosik (2009) assert that first-generation college students encounter more financial issues
during their college education since they usually come from low socio economic backgrounds. (Jenkins et al.,
2009). This indicates that first-generation college students may possess low cultural capital as it partly relates to
SES.

The Communication Skills of These Students

Unfortunately, first-generation college students seem to communicate with professors less than other students;
they refrain from asking questions, asking for help when they experience difficult time with their assignments
(Jenkins et al., 2009). This is more related to possessing low social capital with regard to not establishing effective
communication with people.

Social and cultural capitals mainly address the issues such as family involvement, network among people, socio
economic status.

Theoretical Framework

In this study, social and cultural capital will be applied as theoretical framework in order to examine aforemen-
tioned factors in detail. As the measures of social capital, we will apply parental involvement defined as parental
encouragement (Hossler et al., 1999), the level of their close relatives’ education (Rodriguez, 2003), and peer rela-
tionship, social networks, social support and social interaction. To gauge the influence of cultural capital, the
measures such as parent’s education, their expectation for child’s academic achievement at college, class status
(Perna & Titus, 2005) will be employed in this study. Perna and Titus (2005) applied the aforementioned cultur-
al capital measures for college enrollment. However, we think that these measures are also applicable to gauge the
academic achievement of first-generation college students. Lastly, success is measured by the Graduate Point
average at college. Those with GPA over 2, 75 is regarded as successful students.

Social Capital

Social capital “explains how people do better because they are somehow better connected with other people”
(Burt, 2005, p.4). According to Morrow (1999), social capital is the social networks and the way social networks
and connections are maintained. Portes (1998) also adds that the relationship between individuals will enhance
their social capital. The more individuals have contacts, the more social environment they will possess which may
enable them to access some advantages. For instance, a first-generation college student whose parents obviously
do not have a college degree may enhance his/ her familiarity with campus life through her friends, and relatives
thus more readily adapting the college atmosphere.

Coleman (1988) explains the social capital as understanding the norms, building trust, relationship with
authority and implementing them in order to succeed. According to Dika and Singh, 2002), Coleman asserts that
the relationship between students and their parents and the relationship between the students’ parents and other
adults may establish social capital. Coleman’s approach is commonly used in educational studies. His (1988) idea
emphasizes the role of parental involvement. It is not surprising to infer that parents may have negative or posi-
tive influence on their children’s success at college (Bryan & Simmons, 2009; Engle, n.d.; Gofen, 2009;
Rodriguez, 2003, Vaughn, 2004). Since parents are presumably the first role models around students, they may
inspire them to have higher life goals such as attending a college and succeeding. Not to mention the risk that
some parents may discourage their children to attend a college (Engle, n.d; Vaugh, 2004). 
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Bourdieu’s approach is also noteworthy to mention to elaborate on the social capital. He underscores the ben-
efit of the memberships to the particular groups (Portes, 1998). Bourdieu (1986) contend that the more an indi-
vidual has the networks, economic, social, and cultural capital, the more they benefit from social capital thanks to
the networks and relationships. 

To compare (contrast) Coleman’s and Bourdiue’s approach on social capital, Coleman underscores the par-
ents’ positive role in encouraging their children success, whereas Bourdieu explains the challenges that different
races, genders, and other groups may encounter due to the structural barriers during access to the networks .The
common point in their approaches is that they both agree that social capital is gained through social relations and
social structures which may increase the success (Lin, 2001b). To elaborate on this assertion, first-generation col-
lege students may perform better if they can establish effective social relations with their friends, relatives, and
professors. However, apparently they lack of communicating with the professors (Jenkins et al., 2009). 

According to a great number of researchers, possessing high social capital helps students to readily reach
human and cultural capital (Coleman, 1988; Lin, 2001b; Morrow, 1999; Portes, 1998). In particular, first-gener-
ation students experience less parental involvement, which refers to parental encouragement on education
(Hossler et al., 1999). They add that parental encouragement is more important than high family income. A few
researchers assert that first-generation college students’ parents do not discuss the importance of college educa-
tion, campus life, and values with their children. (McConnell, 2000; Terenzini et al., 1996; York-Anderson &
Bowman, 1991). Since first-generation college students’ parents may not be aware of what college degree may
contribute to children’s life, they may not adequately support their children to attend college.

Aforementioned studies are all noteworthy to mention in terms of understanding what social capital is. In this
study, we will employ Coleman’s approach (1988) due to its focus on educational success and frequent use in edu-
cational research. All in all, social capital will enable us to understand the relationship between parents, social
interaction, and social networks to academic life of first-generation college students.

Cultural Capital
Cultural capital focuses on the language skills, cultural knowledge and characteristics that parents may grant to
their children and that indicates the individuals’ class status ( Bourdieu, 1986; Bourideu & Passeron, 1977).
Individuals from high SES backgrounds possess more cultural capital (McDonough). In addition, Walpole (2003)
suggests that individuals become more familiar to characteristics of high culture and more aware of the value of
education thanks to their cultural capital. Thus, it is not surprising to infer that students with higher cultural cap-
ital may tend to succeed more at colleges. Those who come from high SES backgrounds may have more access
to the materials needed before or during college which enable them to access college and perform better.

In addition, individuals from low SES backgrounds may desire to possess higher cultural capital since this may
increase their social status (Bourdieu, 1977). It is also suggested that individuals who want to attain upper class
status possess high-status cultural capital (DiMaggio & Mohr, 1985; Zweigenhaft, 1993). Walpole (2003) empha-
sizes the importance of college status with regard to gaining academic, social, cultural capital, and economic cap-
ital. Regarding these notions, first-generation college students may want to pursue a college major in order to earn
a higher living and posses a higher cultural capital since most of them encounter financial problems before and
during their college life (Jenkins et al., 2009). 

Social and cultural capital may be crucial in terms of explaining the academic achievement of first-generation
college students. Not to mention the great number of research underscoring the strong relationship between high
possessing high social and cultural capital and educational aspirations and persistence in the education lives of stu-
dents. (Gaskell, 1985; Horvat, 2000; Lareau, 1987, McDonough, 1994; McDonough, Antonio, Horvat, 1996;
Valadez, 1996; Zweigenhaft, 1993). However, unfortunately, first-generation college students may lack adequate
social and cultural capital since their parents did not attend college ( MccCarron & Inkelas). 

Compared to second-generation college students, first-generation college students succeed less and they do
not complete their four-year education (Choy, 2001). First-generation college students also possess lower high
school GPAs and SAT/ACT scores (Riehl, 1994) which may predict their poor academic scores at college. The
family encouragement inspire student’s college attainment (Hossler et al., 1999; Teachman & Paasch, 1998;
Trusty, 1998). Focusing on the relationship between parental encouragement and educational aspirations may
yield results in terms of the academic achievement of first-generation college students (social capital) McCarron&
Inkelas, 2006). 
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First-generation college students perform poorly at college since they do not effectively communicate with
their professors and develop poor relationship, and they do not consult professors to help their academic progress,
(Richardson & Skinner, 1992; Terenzini et al., 1996). The theory of social and cultural capital explores this situ-
ation. According to cultural and social capital theories, students with high capitals are more familiar with the col-
lege life, campus values, the importance of higher education, and terminology (Bourdieu, 1977; Coleman, 1988;
McDonough, 1977). 

In this study Bourdieu, (1986) and Bourideu & Passeron (1977) conceptualizations of cultural capital will be
employed in this study due to its focus on cultural knowledge, and characteristics that may be transmitted from
parents to children.

Social and Cultural Capital in Turkish Culture

The use of social and cultural capital in a different cultural setting needs elaboration. In this section, we will dis-
cuss the relationship between first-generation college students in Turkey and parents, and friends, parental
involvement and expectation and potential financial issues that these students may face at college with regard to
Turkish cultural context.

There is a scarce literature regarding the effects of social and cultural capital on academic achievement of first-
generation college students. However, it is noteworthy to mention these w studies. Similar to assertion in
American literature, it is claimed that he positive relationship between parents and the college students may help
college students more easily adapt college life and enable in Turkey (Dökmen, 1989). Parents may have strong
influence on their children in terms of motivating them to college life. 

According to a study by Özgüven (1974) monthly income, feeling confident in their children, and checking
their academic progress positively influence the academic achievement of college students. High SES may enable
college students to access more materials needed for college; however, governmental scholarship may lessen the
influence of coming from a high SES family on their academic success at college.

In another study, Özbay (1997) asserts that college student may encounter challenges during their college
transition and adaptation to college. Regarding a different cultural context, family relations are significantly close
and college students usually leave their house for the first time in order to attend college. Thus, it may generate
some problems. If college students overcome the possible transition issue, they may embrace the college culture
which also may enable them to succeed at college.

All in all, it may be inferred that parents tend to encourage their children to attend college and anticipate them
to possess a college degree and always attempt to assist them when necessary.

How Social and Cultural Capital May Affect the Academic Achievement of 

First-Generation College Students?

In this section, we will discuss different type of social and cultural capital that second-generation college student
already have and reveal the effect of social and cultural capital, on academic success of first generation college stu-
dents. 

Parental Encouragement and Expectation may Increase Academic Achievement 

of First-Generation College Students

In this study, we employed family involvement as parental encouragement (Hossler et al., 1999). The more stu-
dents are encouraged by their parents, the more they are successful (Bryan & Simmons, 2009; Gofen, 2009;
Rodriguez, 2003). 

According to Bryan and Simmons (2009) all of the Appalachian students in the study felt close ties to both
their communities and families although they experienced difficulty in maintaining family and college relation-
ships while attending a college in a different community. Students are entering a different environment in which
they may face challenges. They may see a different culture and will make friends from different backgrounds.
Thus, Appalachian students may struggle in trying to adapt a new culture on campus and preserving their own
culture simultaneously. Furthermore, their families aspired to play a key role in their decision-making process
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(Bryan & Simmons 2009). We might hypothesize that the parents of first-generation college students do not
encourage their children to attend a college. However, in this study we see that their parents are influential in
their decisions to attend a college and succeed. We see the social capital in the form of parental encouragement.
Students receive support from their parents and become more successful. 

In looking at the relationship between family involvement and academic success of first-generation students,
Gofen (2009) examined the influence of family capital on first-generation minority college students in Israel. She
asserted that families of first-generation students significantly influence these students in terms of their academ-
ic achievement (Gofen, 2009). The parents may perceive college as a way to lead a financially comfortable life,
thus supporting their children. Since they are without college degrees, they encounter economic challenges, and
may not want their children to have the same experience like them. 

Rodriguez (2003) conducted a different study in order to learn what helps first-generation college students
succeed. In her qualitative study (2003), the participants’ parents as well as their immediate family members such
as uncles and aunties did not have college degrees. Thus, they did not learn anything about college from their
close relatives. She (2003) concluded that special status, which she defines “an academic- success-promoting influ-
ence often granted by uneducated family members” helps first-generation college students succeed at college
(p.19). She explained that the immediate family members will emotionally and financially try to support and great-
ly value these students’ education since they will be the first-college-student among their close family members.
We see the influence of the social capital on the form the influence of close relatives on academic achievement of
first-generation college students.

To discuss the importance of parental expectation on first-generation college students, some first-generation
students’ parents may not have expectation for them; thus, causing the students to leave the college early (Ishitani,
2006). These students may feel a need of sharing their problems about college with their parents; however, the
parents may not be responsive to their problems since they are not familiar with college life and do not know how
to assist their children. In addition, since the parents do not have any expectation on their children, some of them
may not urge the students to complete their degree. The more parents support their children, the more first-gen-
eration college students may become successful. High social and cultural capital in terms of parental expectation
and encouragement may increase the academic achievement of first-generation college students. 

Not Encountering Financial Issues May Make First-Generation 

College Students More Successful 

When students have more family income, they may resist financial issues experienced at college since they may
receive financial support by their parents. Lohfink and Paulsen (2005) assert this idea that each ten thousand dol-
lars increase in family income is related to higher persistence at college. 

Financial issues play an important role in persistence of low income and multiethnic first-generation students
to persist (Ishitani, 2006; Lohfink & Paulsen, 2005; Somers, Woodhouse & Cofer, 2004,). These students are
more likely to leave the college before graduation. Paying the loans back makes students from low SES back-
ground concerned, thus, they may not be willing to receive high loans, and instead, they prefer not continuing
their college education. 

First-generation students who attend private colleges may leave college in their second year (Ishitani, 2006).
It is obvious that private colleges require more tuition and these students are coming from low SES backgrounds.
Even if they receive loans; some may fear that it will be hard to pay the money back. Thus, before receiving more
loans, they may prefer departing from the college. 

Continuing- generation students are different from first-generation students. Although first-generation stu-
dents may leave college due to financial issues, continuing generation students try to solve these issues and they
are more likely to persist (Lohfink & Paulsen, 2005). The parents of these students are more knowledgeable about
the college life and the positive outcomes of the college; thus, encouraging their children to persist. In addition,
the work- study aids enable these students to continue their education (Lohfink & Paulsen, 2005). Without doubt,
money is also one of the determinants of students’ continuation to the college. Thus, facing less financial issues
and having more cultural capital may contribute to the persistence and academic achievement of first-generation
college students.
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Role of Researcher

As the researcher of this study, I thoroughly considered why I chose to pursue this particular topic. As I conduct-
ed the study, I noticed that I share the similar experiences with the participants since I was also a first-generation
college student who had high social and cultural capital. Thus, I tried not to impose my own ideas on them. It
may be interpreted as a researcher my perspective is biased. However, I did not approach this study assuming that
first-generation college students possess more social and cultural capital and totally different from those in the
US. This study is designed to indicate the effect of social and cultural capital on first-generation college students’
in Turkey. The students answers obtained via the interview guided the data analysis and results.

Methods
Participants

Twelve Turkish students will participate in this study. Nine of Turkish participants attend Istanbul University,
while three of them attend Cukurova University. They are all first-generation college students and contacted via
word of mouth. Collectively, their ages are between twenty one and twenty four. Their majors are history, econ-
omy, medicine, environment engineer, anthropology. Six of the participants are all males and six of them are
females. In this study, individual interviews were conducted in order to complete this qualitative paper. 

Individual Interviews

The students were purposefully selected and later were contacted via e-mail or phone and asked if they would be
willing to participate in a short interview lasting approximately thirty minutes. The interview topic for this study
was the relationship between social and cultural capital and the effects they play on academic achievement of first-
generation college students. The interviews were conducted via Skype. Communicating via web-cam helped me
to paraphrase the questions, make probes, and ask follow-up questions when necessary. 

At the time of the interview, students were reminded that the entire interview was voluntary and their infor-
mation would be kept secret, and students were free to withdraw from the interview at any time they wished. 

Other topic areas were included in the interview in order to gain a better understanding of the effect of social
and cultural capital on the academic achievement of first-generation college students. The questions were in four
categories. The first category pertained to their high school experiences, the second category was related to their
experiences at college, third category was about social capital and fourth one was about cultural capital, and the
last one was about their academic achievement at college. 

While interviews were conducted, they were recorded and copious amounts of handwritten notes were col-
lected in a small notebook. Afterwards, the interviews were transcribed verbatim. When all of the interviews were
completed, they were reviewed paying particular attention to themes that might shed light on the influence of
social and cultural capital on the academic achievement of first- generation college students in Turkey.

I will employ qualitative approach and conduct interviews in this study in order to gain a better understand-
ing about the experiences, the factors that affect the academic achievement of first-generation college students.
This method will allow me to receive more detailed insight about the challenges that first-generation college stu-
dents experience during their college education. The questions such as “(Will you ) tell me about how often and
to what extent you discuss the issues you experience at college with your parents, tell me about what they expect
from you, tell me about your relationship with your professors and so on will enable me to depict the situation
and more clearly obtain significant and fruitful results from the study. 

Although this paper will shed light on the reasons that makes the first-generation college students less success-
ful and how social and cultural capital may affect their academic achievement, it has some shortcomings due to
the nature of qualitative study. First, we will fail to generalize our findings due to nature of qualitative study, the
low number of students interviewed in this study and purposeful selection of the participants. This study was not
intended to be applicable to all first-generation college students in Turkey; however, we are more likely to con-
sider its transferability to other first-generation college students.

In order to conduct data analysis, all interviews are transcribed, compiled, and analyzed. We applied epoche,
bracketing, and horizontalization (Patton, 2002). We applied epoche in order to eliminate the potential bias on the
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date that may emerge. Via hand coding, I wrote quotes that were reflective of social, cultural capital and their effect
on the academic achievement of first-generation college students’ on Turkey. Then, I bracketed the statements
stated by the participants. In doing so, this enabled the researcher to identify the quotes, interpret their meanings
and examine the meanings and examine the meanings regarding their relationship on the topic that we focused. 

While applying horizontalization, we organized the data into meaningful clusters and we eliminated any repet-
itive categories. Furthermore, the researcher received help from a second-generation graduate student who has
been analyzing interviews of some professors in his college for a couple of years. The researcher aimed to elimi-
nate the possible misunderstanding or misinterpretation about the data. Although there may be still little
researcher bias in the study, we should not neglect the influence of the researcher’s contribution to the study in
terms of interpreting the data. Furthermore, the researcher will provide the rich, thick descriptions so that the
findings are better depicted, interpreted, and understood.

As a result of analysis, four major themes were identified: (a) The relationship between first-generation col-
lege students and their parents with regard to their pre-college and college years’ experiences (social capital), (b)
the relationship between relatives and professors ( social capital), (c) parents’ expectation on their children’s col-
lege education and their involvement in their college courses (cultural capital), (d) the relationship between SES
and its influence on academic achievement of first-generation college students in Turkey ( cultural capital). To
discuss the trustworthiness of the findings, member checks were conducted with all the participants. They were
asked the check the findings and correct if they disagree with any interpretation by the researcher (Gall, Gall,
Borg, 1999). As a result, they offered additional insights, clarifies meanings, and expressed their verification with
the information being stated in the study. In addition, debriefing strategy was implemented and the participants
were satisfied with the interpretations by the researcher. Moreover, the students are aware that they are not
required to participate in the study and withdraw from the study any time they want. 

Not to mention that the questions related social and cultural capital and their effect on academic achievement
of first-generation college students did not include any prejudice against the students’ failure or their relationship
with their parents and school. Thus, the researcher believes that the study will not harm students or parents. Each
student is aware that their names will be pseudonymous and their classmate or professors or parents will not know
about the results and conclusions if they do not allow the researcher to do so. 

Findings
The Relationship between First-generation College Students and Their Parents with Regard to
Their Pre-College and College Years’ Experiences
As defined above, first-generation college students refer to those whose parents have not completed a college
degree (Choy, 2001). This notion may imply that the parents are not familiar with college life and maybe less
aware of the importance of college education. However, this notion may differ in a different cultural setting,
Turkish culture. In contrast the general view in American cultural context regarding first-generation college stu-
dent, parents may have strong influence on their children’s attainment to college by encouraging them to pursue
a college degree. Fatih explained:

“They always encouraged me, they never wanted me to work after the high school, just to attend school
and it is interesting that they did not let me learn how to drive a car for the fear that I may do anoth-
er job” (Fatih, personal communication, November 18, 2010).

In later comments, he states that he has not frequently discussed the challenges that he may encounter during
his college education with his parents; however, they mentioned the importance of receiving college education.
Zeynep has similar experience:

“One of the biggest challenges is that my parents could not answer my questions regarding the college
life, what is important there, how I should behave. I could not get satisfactory answers, so I more asked
my questions to my friends. However, they encouraged me to attend a college and get a good degree
they felt that it is a great idea to graduate from a college in Turkey…”(Zeynep, personal communica-
tion, November 15, 2010). 

It seems that the participants have not received much help regarding the classes at college although they are
supported by their parents. In addition, it may be hard for some first-generation college students to overcome the
challenges they are facing with their courses when they do not receive help from parents or any close relatives or
when they are not ready to adapt the college environment. Ferhat shares his experiences regarding the issue:
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“The classes were difficult in the first year especially. I did not understand most of them and I did not
know how to behave at college, it was a new environment. I was discussing this issue with my family,
but since they were not familiar with college environment, they were not able to help me with that
problem and now I do not need any help and one of the most successful student in my major” (Ferhat,
personal communication, November 7, 2010). 

In most of the interviews, student stated that being first-generation college student did not negatively influ-
ence their academic achievement at college. Despite the fact that having parents with no college degree may pre-
vent students from readily adapting the college environment, it does not seem that this is a disadvantage for first-
generation college students in Turkey since the parents always encourage their children to complete a college
degree (Dökmen, 1989). 

The Relationship between First-generation College Students 

and Their Relatives and Professors (Social Capital)

During the interviews, students shared their experiences regarding their relatives, classmates, and professors.
First-generation college students may feel motivated if they have close relatives with college degrees, or have
friends to discuss the college life and establish good relationship with professors. The more they have knowledge
about campus life, the more they may readily adapt the college atmosphere since they will learn what kind of chal-
lenges they may face at college and how they can be overcome. In particular, Zeynep has received help from her
relatives with college degree and non-college degree which confirmed Rodriguez’s (2003) assertion that even une-
ducated relatives may emotionally support the first-generation college students. Zeynep states that: “My parents
did not have a college degree but, honestly, it did not negatively influence me. I was receiving help from my rel-
atives sometimes and I was already a self-dedicated student” (Zeynep, personal communication, November 15,
2010). 

In addition, first-generation college students may feel shy interacting with the professors regularly and effec-
tively (Jenkins et al., 2009). However, the relationship between first-generation college students and their profes-
sors may be crucial in terms of increasing their familiarity with the college courses and academic achievement. Ali
felt shy of interacting with the professors: “I never shared my problems with the professors since I did not believe
that they were able to help me. I did not ask questions such as “What is this, what is that…I always stayed away
from them” (Ali, personal communication, November 5, 2010). 

In contrast to Ali’s opinions, the other participants did not have any challenge in communicating with the pro-
fessors when necessary. Ferhat states that:

“There are professors to help me a lot. They say like  if you have problems with your classes or any-
thing else, come and share with us. I am always consulting them. Since some of them had the same chal-
lenges with me, they are quite helpful to me” (Ferhat, personal communication, November 7, 2010). 

.Ali gave a different take on his impression of the relationship with the professors. He was a typical first-gen-
eration college student who has refrained from interacting with the professors. He states that:“I never shared my
problems with the professors since I did not believe that they were able to help me. I did not ask questions such
as what is this, what is that…I always stayed away from them” (Ali, personal communication, November 5, 2010). 

Parents’ Expectation on Their Children’s College Education; Parents’ 

Involvement in the College Courses of Firs-generation College Students (Cultural Capital)

The participants of this study shared their thoughts about their parents’ expectation on their college education.
One of the greatest challenges that a first-generation college student may encounter during his college education
life and possibly demotivates him is the lack of parental expectation on them (Ishitani, 2006). Considering the
parental expectation as part of cultural capital in a different cultural context, it will not be that surprising to pos-
sess different parental expectation on their children’s college success. Zeynep states that: “In particular, my mom
and elder sister wanted me to have a well-paid job and keep my grades high” (Zeynep, personal communication,
November 15, 2010). and Fatih’s parents believed that he would be successful at college and graduate within four
years. As asserted by Özgüven (1974), Turkish parents possess high expectation on their children.
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In Turkish culture, those who do not hold a college degree have experienced the harshness of the life and suf-
fered from the lack of sufficient income sources. Thus, they are more likely to make pressure on their children to
attend a college and complete their degree successfully and within the expected time. The students possess the
self-discipline from the high school which directly enables them to succeed at college. Ferhat shares his thoughts: 

“First year, I failed the university entrance examination, so, my parents felt bad and they wanted me
to go to college preparatory course again and they were more closely tracking my progress there and
also our teachers tracked our monthly progress in college preparatory course…..My parents know that
I will be successful at college and they encourage me to attend college, they saw that I was successful at
high school and so they did not offer me working after high school instead they tried to do their best
to send me to college, but, see my brother  is not as successful students, so they suggest him start work-
ing after the high school” (Ferhat, personal communication, November 7, 2010). 

It seems that all the participants’ parents have similar expectation from their children such as achieving at col-
lege and graduating from the college in four years as Fatih also states: “They always believed me to do well at col-
lege and believed that I would finish the degree in four years” (Fatih, personal communication, November 18, 2010).

The Relationship between SES, Governmental Scholarship and Their Influence 

on Academic Achievement of First-generation College Students in Turkey (Cultural Capital)

It is common that first-generation college students are more likely to face financial problems at college which may
force them to work rather than focus on the classes (Jenkins et al., 2009). However, in terms of the tuition fee and
meeting financial needs at college, Turkish culture stands different. The colleges are relatively inexpensive in
Turkey and students may receive governmental scholarship and also some of them are financially supported by
their parents. According to governmental statistics (2010), 60% of students receive scholarship (While some of
them come from high SES backgrounds, others may come from low SES. However, since they are also support-
ed by the government, they are not exposed to financial problems. Thus, they may merely focus on their college
courses may not be distracted by potential financial issues. 

All of the participants stated that they have received both governmental scholarship and support from their
parents: Ferhat explains that: “I receive scholarship from the government, and my parents also financially support
me. Actually, as a family we never have economic problems, but I have three brothers and sisters, so I do not ask
my parents to send me much money thinking of my other siblings. My Graduate point average (GPA) is over 3.00
and it seems that I will graduate within four years. If you ignore my first year, I have had a pretty good academic
life at college” (Ferhat, personal communication, November 7, 2010). 

In Turkish context, a relationship between a first-generation college student and coming from a low SES fam-
ily does not exist. As aforementioned, in the last decade, more first-generation college students attend college (81
% in Mersin University) and these students are coming from different SES backgrounds and most of them are
pretty successful (http://www.mersin.edu.tr/icerik.php?hid=4224) . Zeynep also noted that: 

“In terms of money, I am a middle class family so I did  not face any financial problems…and my GPA
was 3.65. First year, there were some required classes such as  geography that I did not like. So, my
GPA was below 3.50, but then I think I improved my GPA later” (Zeynep, personal communication,
November 15, 2010). Also, Fatih also states that he is supported by his mother.

It can be inferred from the interviews that first-generation college students are quite successful and their eco-
nomic background is also satisfactory.

Discussion
There were four key findings that emerged from this study: (a) although students do not discuss the possible chal-
lenges that they may face at college, they were greatly supported by their parents; (b) first-generation college stu-
dents receive help from their relatives and have good relationship with and professors in terms of academics, in
general; (c) Although parents are not be actively involved in their children’s classes, they have high expectations
on their children; (d) Nor encountering any economic issues increase the academic achievement first-generation
college students’. The findings of this study offer a number of implications. 
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Parents

It is interesting to see that in Turkey first-generation college students’ parents who do not hold college degree
and are not familiar with college atmosphere greatly encourage their children to attend college. Furthermore, they
have high expectation on their children such as completing their degree within four years, and becoming success-
ful. Emotional support by the parents may increase first-generation college students’ success. As can be interpret-
ed from the interviews, parents do not generally offer help students with their classes; however, they always sup-
port their children to succeed at college. This point indicates the high parental encouragement in the form of
social capital that first-generation college students possess in Turkey and its relationship the academic achieve-
ment of first-generation college students.

Relatives and Professors

This study indicates that whether educated or uneducated relatives, as asserted by Rodruguez (2003) support fist-
generation college students to succeed at college. They may help with their classes or merely offer emotional sup-
port. In addition, the communication between first-generation college students and professors are quite effective.
When they need help, they do not refrain from asking questions to the professors or share their problems with
them thus enabling them to familiarize with the college culture. This point reveals the positive effects of relatives
and professors’ in the form of social capital on first-generation college students in Turkey.

SES, Governmental Scholarship and Success

First-generation college students come from different economic backgrounds. In our study, most of the participants
come from middle class families. However, it is noteworthy to keep in mind that coming from a low SES family
background does not necessitate that these students will succeed less. In Turkey 60% of the college students receive
scholarship by the government; in addition, private foundations may offer satisfactory scholarship thus enabling
them not distracting by potential financial issues. These scholarships facilitate college experiences of first-genera-
tion college students and possibly affect their academic achievement positively. In short, not encountering finan-
cial issues at college life may increase academic achievement of first-generation college students. 

Social and Cultural Capital 

In this study, all the findings that we have obtained are related to social and cultural capital. As can be seen from
the study, first-generation college students who have high social and cultural capital are successful at college.
Considering a different cultural setting, Turkey parents strongly support their children’s attainment to college,
succeed at college, and have high expectations on them. In addition, as aforementioned the students do not great-
ly face financial issues. 

It is also interesting to see that first-generation college students in Turkey do not face communication prob-
lems with their professors at college. Possessing these characteristics enable first-generation college students per-
form well at college. All aforementioned statements are considered as part of social and cultural capital A great
number of researchers asserted that having high social and cultural capital contribute to the academic success at
college (Gaskell, 1985; Horvat, 2000; Lareau, 1987, McDonough, 1994; McDonough, Antonio, Horvat, 1996;
Valadez, 1996; Zweigenhaft, 1993). Thus, it is wise to infer that regardless of generation, high social and cultur-
al capital will increase academic achievement of first-generation college students.

Limitations
This study applies American literature mainly in order to discuss the factors that influence the relationship
between academic achievement. In particular, while the researcher elaborates on the parental involvement in
terms of parental encouragement (Hossler et al., 2007), American literature is employed which may be an issue
with regard to applying it to a different cultural context.

In addition, the participants are purposefully selected through word of mouth. We contacted some first-gen-
eration college students who are friends’ of the researcher. This may generate lack of diversity since all of the stu-
dents attend the same college in Istanbul where the best colleges are located. Further studies should find partici-
pants who attend the colleges in different cities, as well. 
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To help combat these limitations, the researcher should pay special attention to minority first-generation stu-
dents, make the distinctions between those whose parents only did not attend colleges and those whose parents as
well as close family members did not go to college, and notice the importance of service learning and living/learn-
ing programs for the success and persistence of these students. 

Strengths of Research on Academic Success of First-Generation College Students

First, it is a wise idea to notice that first-generation and non-first generation college students might have differ-
ent experiences at college, and/or views on success at college. Second, it is predictable that parents play signifi-
cant roles in their children’ education life in general. In order to indicate this relationship, a great number of stud-
ies have examined the association between family influence and academic achievement of first-generation college
students (Bryan & Simmons, 2009; Dennis et al., 2005; Gofen, 2009, Ishitani, 2006; Maccarron & Inkelas, 2006;
Rodriguez, 2003). 

In addition, this study is the first study to focus on the effects of social and cultural capital and their effects on
academic achievement of first- generation college students. The study yields fruitful results in terms of increasing
first-generation college students’ success.

Recommendations for Future Research on Academic Success 

of First-Generation College Students

Although the issue of academic achievement of first-generation college students is a well-researched topic, some
shortcomings of the studies can be seen. For instance, most research has focused on first-generation college stu-
dents whose parents did not attend college; however, they failed to distinguish these students from other first-
generation students whose parents and immediate family members such as close relatives did not attend college.
Only, Rodriguez (2003) examined the academic success of the students whose parents as well as immediate fami-
ly members such as uncles and aunties did not have college degree. In this study, we also could not differentiate
first-generation college students whose relative’s with college degree and those who do not possess it. Thus, fur-
ther studies should explore this issue.

One specific area that warrants more study is first-generation college students whose parents and immediate
family members such as uncles and aunties did not attend colleges. It is predictable that these students may have
different experience. Thus, more research should be conducted on this issue since.

Implications for Policies and Practices 

The bulk of research (Maccarron & Inkelas, 2006; Dennis et al., 2005; Bryan & Simmons, 2009; Rodriguez, 2003;
Gofen, 2009; Ishitani, 2006) indicate a strong relationship between family and students’ perception on college and
success at college. However, we know that some families do not provide the sufficient support for their children.
Thus, programs that inform the parents about the importance of college education should be organized both by
high schools and colleges so that they can become familiar with what college is. 

In addition, service learning and living/ learning programs should be available at colleges and these students
should be encouraged to participate in them since these programs enable these students to perform better at col-
lege (Simons & Cleary, 2006; Inkelas et al., 2006). Furthermore, school advisors, high school teacher should tell
the importance of college education and help these students to realize the value of receiving degrees. Moreover,
colleges should organize special programs to enable these students to adapt college environment.

Another important thing is that faculty members should pay special attention to the first-generation students’
academic progress and talk to them in private when necessary. Some first-generation students may refrain from
interacting with professors and may not ask questions about class. Therefore, the professors should be aware of
that challenge. Next, faculty members should help these students get involved in the classroom since Pascarella et
al. ( 2004) assert that students learn more and become more successful when they participate in class discussions
or ask questions in the class. 

Not encountering financial issues contribute to the academic achievement of first-generation college students.
Thus, both government and private foundations should maintain their scholarship for them.

E. Esen, E. H. Atalm›fl
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Conclusion
This study suggests that social and cultural capital are crucial in terms of increasing the academic achievement of
first-generation college students. No matter students’ generation, students may become academically successful if
they posses social and cultural capital. Thus, the elements of these capitals should be understood adequately.
Parents should support their children; have expectation on their children’s attainment to college and success at
college. Not to mention the role of relatives and professors on first-generation college students’ success.

All in all, this study will enable educator, administrator, students to notice that first-generation college students
may be as successful as second-generation college students in case they possess high social and cultural capital. 

Appendix
Interview Questions
Thank you for participating and be interviewed here. The interview will take about 45 minutes. I will now attempt
to figure out reasons that make first-generation college students successful/ less successful. First-generation col-
lege students refer to those whose parents have not completed a college degree (Choy, 2001).

Note: I asked the questions, the participants answered them in Turkish. Thus, you will see first the original
answer, then the translation.

High School Education (Academic preparation to college)
1. Could you tell me a little bit your high school years and your relationship with your parents regarding your

high school education? Were they encouraging you to received high grades?
2. What were the courses you took during your high school education? 
3. How did you decide to attend college? Could you explain how influential your parents on you to make ur

decision to attend college?
4. Could you explain me the frequency of your discussion with your family about the importance of receiv-

ing college education? 

College Years
5. Could you explain any challenges you have during your college education life since you are a first-gener-

ation college student?
6. How are your professors’ attitudes towards you when/if you have had any problems with your classes?
7. Could you tell me about how your professors’ attitudes towards your other classmates 
8. How is your relationship with your classmates?
9. Could you tell me about your relationship with your professors?

Social Capital
10. When you have hard time with your classes, do you have a chance to discuss the matter with your parents

or relatives? 
11. Could you explain me the frequency of your discussion with your family about the importance of receiv-

ing college education? 
12. Some parents may discourage their children to attend a college since they want their children to start work-

ing right after the high school, whereas others encourage them to have college education. Did you feel
either of this?

13. Could you tell me you friends’ educational expectation from you?
14. Could you tell me your involvement in extracurricular activities both on campus and off campus?

Cultural Capital
15. Could you tell me your parents’ expectation on your college education?
16. Could you tell me your parents’ involvement in your college courses? 
17. Could you tell me how you cover your financial needs at college? 
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Özet

Üniversiteler endüstri ve toplumun yap›sal, teknolojik, çevresel duyarl›l›k ve küresel rekabet yönündeki bek-
lentilerini karfl›lamak için e¤itim programlar›n› zaman içinde gözden geçirmek ve yeniden yap›land›rmak zorun-
dad›rlar. Son y›llarda dünyadaki birçok tan›nm›fl maden mühendisli¤i bölümü kapat›lm›fl ve e¤itimde kalitenin sa¤-
lanmas› ve korunmas› için birçok ülkede bölgesel programlar birlefltirilmifltir. Yurdumuzda ise dünyadaki e¤ilimin
aksine hery›l yeni maden mühendisli¤i bölümleri aç›lmakta, ayr›ca alt yap›s› oluflmam›fl bölümlerin 2. e¤itim prog-
ramlar› bafllatmas›na müsaade edilmektedir. Yurdumuzdaki bölümlerin y›lda verdikleri mezun say›s› dünyan›n en
büyük madencilik flirketlerinin toplam gereksiniminin bile çok üstündedir. Bu bölümlerde uygulanan e¤itim prog-
ramlar› temelde benzerlik göstermekte ise de özelde çok büyük farkl›l›klar arz etmektedir. Bölümlerin çok az bir
k›sm› uluslararas› veya ulusal de¤erlendirme ve akreditasyon kurumunun denetiminden geçmifltir. Bu bildiride ön-
celikle yurdumuzdaki maden mühendisli¤i bölümleri hakk›nda bilgi verilmifl; maden mühendisli¤i e¤itimindeki
de¤iflimler dünya ve Avrupa genelinde ve Türkiye özelinde irdelenmifl ve programlardaki beklentiler ve de¤iflim-
ler incelenmifltir.

Anahtar kelimeler: Maden mühendisli¤i, e¤itim programlar›, maden mühendisli¤ideki de¤iflimler, akreditas-
yon denetimi.

Girifl: Türkiye’deki Maden Mühendisli¤i E¤itiminde Mevcut Durum
Türkiye’de üniversite kökenli ilk Maden Mühendisli¤i e¤itimi 1953 y›l›nda ‹TÜ’ de bafllam›flt›r. Bunu takiben

Ankara’da 1960 y›l›nda Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ve 1968 y›l›nda Hacettepe Üniversitesinde Maden Mü-
hendisli¤i Bölümleri aç›lm›flt›r. 1987 y›l›na kadar bölüm say›s› 8’e ç›km›fl, sonraki 5 sene içerisinde say› 15’e ulafl-
m›flt›r. 2010 ÖSS Kitapç›¤›’na giren Maden Mühendisli¤i Bölümlerinin say›s› 21’dir ve bu bölümlerden 9 tanesin-
de halen ikinci e¤itim mevcuttur (Dokuz Eylül ve ‹stanbul Üniversitelerinde 2. E¤itim programlar› kapanm›flt›r). 

ODTÜ Maden Mühendisli¤i Bölümü Türkiye’de ilk defa ‹ngilizce dilinde maden mühendisli¤i e¤itimi ver-
mek üzere kurulmufltur. Ayn› zamanda yurdumuzda dört y›ll›k maden mühendisli¤i e¤itimini bafllatan ilk kurum-
dur. ODTÜ’nün e¤itim sistemi ve programlar›nda Amerikan sistemi esas al›nm›flt›r. Bu özellikleriyle ODTÜ
Türkiye’de eskiden beri uygulanmakta olan 5 y›ll›k Yük. Mühendis e¤itimini kapatm›fl ve 4 y›ll›k e¤itimden son-
ra Mühendis ünvanl› madencilerin sektöre kazan›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Lisans e¤itiminden sonra 1-2 y›l süreyle ve-
rilen ileri düzeydeki e¤itimde ö¤rencilerin araflt›rma yetenekleri gelifltirilerek Yüksek Lisans derecesini kazanma-
lar›na imkan tan›nmaktad›r. ODTÜ’nün’nün Türk üniversite sistemine getirdi¤i di¤er bir yenilik kürsü sistemini
kald›ran “Bölüm” uygulamas›d›r. Tablo 1’de yurdumuzdaki Maden Mühendisli¤i Bölümleri irdelenmifltir.
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Yurdumuzun Maden Mühendisi ‹htiyac› ve Mezun Say›s›

Gerek yeni bölümlerin aç›lmas›nda, gerekse ikinci e¤itim uygulanmas›nda yurdumuzun maden mühendisine
olan gereksinimine bak›lmam›flt›r. 1991’de yap›lan 1. Madencilik fiuras›’nda yurdumuzdaki maden mühendisi sa-
y›s›n›n ihtiyac›n çok üstünde oldu¤u, yeni bölümlerin aç›lmas›na izin verilmemesi, kontenjanlar›n düflürülmesi ve
alt yap›s›n› tamamlamayan bölümlerin kapat›lmas› gerekti¤i dile getirilmifl, fakat politik nedenlerden dolay› bu
öneriler hiç gözönüne al›nmam›fl, hatta tersine baz› bölümlerde ikinci e¤itime izin verilmifltir. 2009 y›l›nda
TBMM’ne verilen bir yaz›l› soru önergesinde OECD Ülkeleri aras›nda yerbilimleri konusunda en büyük iflsizli-
¤in %35 oran›yla ülkemizde oldu¤u belirtilmifltir (Uras, 2009). Halen ikinci e¤itimle birlikte maden mühendisli-
¤i programlar›n›n say›s› 2011’de F›rat Üniversitesi’nde aç›lan yeni maden mühendisli¤i bölümüyle birlikte 30’a
yükselmifltir. Herbiri 31-72 ö¤renci alan bu bölümlerde ö¤renci fazlal›¤› nedeniyle var olan olanaklar›n giderek
darald›¤›, e¤itim kalitesinin düfltü¤ü, altyap› olanaklar›n›n yeterince oluflturulamad›¤› bir gerçektir.

Geçmiflten günümüze kadar yurdumuzdaki Maden Mühendisli¤i Bölümleri’nden mezun olan lisans dereceli
mühendis say›s› Tablo 1’de görüldü¤ü gibi 2010 y›l› itibariyle 15826’d›r; bu say› 2003 y›l›nda 10508’di.

Yurdumuzdaki Maden Mühendisli¤i E¤itiminin Di¤er Mühendislik E¤itimleri ‹çindeki Konumu

Maden Mühendisli¤i 1960’l› y›llarda popüler ilk dört mühendislik mesle¤i aras›ndayken son y›llardaki ÖSS
tercihlerinde gençlerin en alt s›ralara yazd›klar› bir meslek konumuna düflmüfltür. Mühendis say›s›n›n gereksinim-
den fazla oluflu iflsizlik oran›n› artt›rm›fl ve mesle¤e olan ilgiyi azaltm›flt›r. Ayr›ca maden endüstrisindeki istikrar-
s›zl›k, yat›r›mlar›n azl›¤›, maden çal›flma koflullar›n›n zorlu¤u, kazalar›n ürkütücü etkileri ve çevrecilerin madenci-
lere olumsuz bak›fllar› da bunda etkili olmaktad›r. 
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Tablo 1: 2010 y›l› itibariyle yurdumuzdaki maden mühendisli¤i bölümleri bilgileri.

Üniversite Ad› ‹li Kurulufl Prof. Doçent Yrd. Doç. Dr+Ö¤r. Uzman+ Toplam Mezun
Y›l› Say›s› Say›s› Say›s› Gör. Arafl. Gör. (Lisans)

‹.T.Ü.    ‹stanbul 1953 7 4 3 - 9 2,661

O.D.T.Ü. Ankara 1960 6 3 1 - 21 1,357

Hacettepe Ankara 1969 7 3 2 2 17 1,047

Dokuz Eylül** ‹zmir 1971 9 7 7 - 15 1,500

Osmangazi* Eskiflehir 1975 9 4 9 - 7 1,648

Karaelmas Zonguldak 1982 7 2 9 2 6 1,643

Cumhuriyet* Sivas 1986 6 3 5 - 3 1,100

Süleyman Demirel* Isparta 1987 6 1 4 1 4 642

Karadeniz* Trabzon 1990 1 4 4 1 10 420

Çukurova* Adana 1991 3 5 1 2 4 987

‹stanbul*** ‹stanbul 1991 3 - 9 - 7 828

‹nönü* Malatya 1992 2 4 1 - 2 337

Dicle Diyarbak›r 1992 1 1 9 - 4 276

Selçuk* Konya 1992 3 2 4 - 9 571

Dumlup›nar* Kütahya 1993 6 3 8 - 4 741

Kocatepe Afyon 2002 1 1 2 2 4 68

100.Y›l Van 2003 - - 2 - 2 -

Ni¤de* Ni¤de 2005 1 1 3 - 4 -

Atatürk -Oltu Oltu 2008 - - 1 - - -

Gümüflhane Gümüflhane 2009

*Bu üniversitelerde 2. e¤itim mevcuttur. **Dokuz Eylül Üniversitesinde 1993-2004 y›llar› aras›nda 2. e¤itim program› uygulanm›flt›r. **‹stan-
bul Üniversitesinde 1993-1998 y›llar› aras›nda 2. e¤itim program› uygulanm›flt›r.



Mesle¤e olan ilginin azalmas› nedeniyle üniversitelerimizin maden mühendisli¤i bölümlerine, di¤er mühen-
dislik dallar›na oranla daha az puan alan ö¤renciler yerleflmektedir. Örne¤in, 2010 y›l› ÖSYM verilerine göre OD-
TÜ Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nün taban puan› 539.358, Makina Mühendisli¤i’nin 521.049, ‹nflaat Mühen-
disli¤i’nin 506.032, Kimya Mühendisli¤i’nin 493.475 iken Maden Mühendisli¤i’nin 422.653’tür. 2008 y›l›nda ya-
p›lan bir araflt›rmaya göre ODTÜ Maden Mühendisli¤i Bölümü’ne giren ö¤renciler %68.66 net yaparken, ayn›
üniversitenin Makina Mühendisli¤i Bölümü’ne girenler %87.11, ‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü’ne girenler %82.56,
Kimya Mühendisli¤i Bölümü’ne girenler ise %79.22 net yapm›fllard›r (Avflaro¤lu, 2009). Ö¤rencilerin alt yap›la-
r›ndaki bu seviye fark› ortak mühendislik derslerinde sorun yaratmaktad›r.

Üniversiteler aras›nda ODTÜ Maden Mühendisli¤i Bölümü kuruldu¤u y›ldan beri di¤er en yüksek puanl› ö¤-
rencilerin tercih ettikleri bölümdür. 2010 ÖSS taban puanlar›na göre ODTÜ Maden Mühendisli¤i Bölümü
422.653 puanl› ö¤renciyi kabul ederken, ‹TÜ 379.997, Dokuz Eylül 310.722, ‹nönü Üniversitesi ise 215.736 pu-
anl› ö¤renci alm›flt›r.

Yurdumuzdaki Maden Mühendisli¤i E¤itimi Programlar›

Yurdumuzdaki maden mühendisli¤i e¤itiminde ço¤unlukla bilgi aktar›m›na dayanan pasif- ders verme sistemi
uygulanmaktad›r. Programlar genelde YÖK’ün önerdi¤i çekirdek konular› kapsayacak flekilde tasarlanmakta; fa-
kat özelde büyük farkl›l›klar göstermektedir. Örne¤in Hacettepe Üniversitesi’ndeki e¤itim program› bafllang›çtan
beri cevher haz›rlama a¤›rl›kl›d›r. ODTÜ Maden Mühendisli¤i Bölümü laboratuvar olanaklar› ve uzman hoca sa-
y›s› yönünden uzun süre kaya mekani¤i konusundaki a¤›rl›¤›n› korumufltur. ‹TÜ’de 2007 y›l›nda Cevher Haz›rla-
ma Anabilim Dal› Maden Mühendisli¤i Bölümü’nden ayr›larak ayr› bir bölüm olmufltur; bu nedenle e¤itim prog-
ram›ndaki cevher haz›rlama dersleri azalm›flt›r. Üniversitelerin birço¤unda havaland›rma, sondaj, maden de¤er-
lendirme ve mekanizasyon gibi madencili¤in ana konular›n›n hocas› bulunmamaktad›r. Dünyada da bu konularda
akademisyen yetifltirmeye yönelik doktora çal›flmalar› yok denecek kadar azd›r. Hocan›n bulunamad›¤› üniversite-
lerde bu konulara di¤er derslerin içinde bir bölüm olarak de¤inilmektedir. ABET (Accreditation Board for Engi-
neering and Technology) ve MÜDEK (Mühendislik E¤itim Programlar›n› De¤erlendirme ve Akreditasyon) gibi
de¤erlendirmelerde bunlar›n s›k›nt› yarataca¤› aç›kt›r.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 y›l›nda lisans e¤itiminde radikal de¤iflikli¤e gitmifl; Maden Mühendisli¤i Bölü-
mü de bu çerçevede 2003 y›l›ndan itibaren ö¤retici merkezli e¤itim, yani bilgi aktar›m› yerine problem bazl›, ak-
tif ö¤renim sistemine geçmifltir. Ö¤renci odakl› bu sistemde giriflimci, yarat›c›, problem çözebilen, teknolojiyi ve
tekni¤i rahat kullanabilen, kendi kendine ö¤renebilen, yeni bilgiye kolayca ulaflabilen, grup çal›flmas› yapabilen li-
der bireylerin yetifltirilmesi amaçlanm›flt›r. Aktif e¤itimde ö¤rencilerin bilgiye ulaflabilmeleri, problem çözme ye-
teneklerinin gelifltirilmesi ve beyin f›rt›nas› yoluyla yap›lm›flt›r. Bu uygulama Maden Mühendisli¤i Bölümü’nde
2009 y›l›na kadar sürmüfl, 2010’dan itibaren aktif e¤itim sistemi terkedilerek bölüme al›nan yeni ö¤rencilerle eski
sisteme dönülmüfltür.

Yurdumuzdaki maden mühendisli¤i bölümlerinin geçmiflteki ve halen uygulamakta olan e¤itim programlar›
ODTÜ Maden Mühendisli¤i Bölümü özelinde incelendi¤inde baz› zorunlu derslerin tamamen ortadan kalkt›¤› (
örne¤in elektrik, jeofizik, ekonomik jeoloji, jeolojik haritalama, paleontoloji, medeniyet tarihi), baz›lar›n›n say›s›-
n›n azalt›ld›¤› ( surveying, jeoloji), baz›lar›n›n birlefltirildi¤i (statik-dinamik, mineraloji-petrografi) görülmektedir.
Baz› dersler daha ilk y›llar programa dahil edilirken ( kaya mekani¤i, sondaj, bilgisayara girifl ve programlama, ma-
den sistem analizi, cevher haz›rlama proses tasar›m›), baz›lar›n›n da kapsamlar› geniflletilmifltir ( cevher haz›rlama
I-II, kaya mekani¤i I-II). Baz› dersler son y›llarda ilave edilmifltir (mineral endüstrisine girifl, mühendislikte etik).
Baz›lar›n›n da s›k s›k kapsam› güncellenmektedir (bilgisayara girifl ve proglamlama; bilgisayara girifl ve ileri For-
tran programlama ve bilgisayara girifl ve Pascal programlama; bilgisayara girifl ve C-programlama). ABET kriter-
leri do¤rultusunda bölümdeki tasar›m ders say›s› artt›r›lm›fl ve ö¤rencilerin ekip çal›flmas› özendirilmifltir. Son y›l-
larda bölümde verilen Maden ‹flletme ve Cevher Haz›rlama konular›ndaki Teknik Seçimli Ders say›s› artt›r›larak
ö¤rencinin bu iki anabilim dal›nda uzmanlaflmas› amaçlanm›flt›r.

Yurdumuzda ilk defa ODTÜ Maden Mühendisli¤i Bölümü 1994 ve 2003 y›llar›nda iki kere ABET de¤erlen-
dirmesinden geçmifl ve Amerikan Üniversiteleriyle eflde¤er e¤itim program›na sahip oldu¤unu ispatlam›flt›r. 2009
y›l›nda ise ABET taraf›ndan tam akredite olmufltur. Yurdumuzda son zamanlarda MÜDEK de¤erlendirilmesi ve
akreditasyonu denetiminden geçen programlar artm›flt›r. 
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Dünya’daki Maden Mühendisli¤i E¤itiminin Durumu
Dünyadaki maden mühendisli¤i e¤itiminin son 30 senedir kriz içinde oldu¤u görülmektedir. Yurdumuzdaki

durumun tersine dünyadaki birçok tan›nm›fl maden mühendisli¤i bölümü kapanm›flt›r; baz›lar› ise bask› ve izleme
alt›nda varl›klar›n› sürdürmektedirler. 

Avustralya, Kanada, Güney Afrika Cumhuriyeti , ‹ngiltere ve ABD'deki durumu inceleyen bir araflt›rmada bu
ülkelerde 2000-2004 y›llar› aras›nda 53 bölümün faaliyette oldu¤u belirtilmifltir. Son 20 y›lda bu ülkelerdeki 20
maden mühendisli¤i bölümü kapat›lm›flt›r; bu say› toplam›n %30’una denk gelmektedir (Davison, 2004). Kapanan
bölümlerin 11’i ABD'de, 5’i ‹ngiltere’de, 2’si Kanada ve 2’si Avustralya’da olmufltur. 

Örne¤in ‹ngiltere’de maden mühendisli¤i bölümleri ya tamamen kapat›lm›fl veya isimlerini ve programlar›n›
Minerals and Environmental Engineering olarak de¤ifltirmifllerdir. Halen ‹ngiltere’de faaliyetini sürdüren iki ma-
den mühendisli¤i bölümünden birisi Leeds Üniversitesi, di¤eri ise Camborn School of Mines’d›r. Kanada’da 9, G.
Afrika Cumhuriyeti’nde 2, ABD’de 15 ve Avustralya’da 5 maden mühendisli¤i bölümü faaliyette bulunmaktad›r.
ABD’deki ve Avustralya’daki küçük bölümler kaynak s›k›nt›s› çekmekte olduklar›ndan d›fl yard›m bulamazlarsa ka-
panabilirler. Avustralya’daki bölümler e¤itim programlar›n›n 3. ve 4. y›llar›n› ortak yürütmek üzere çal›flmalar›n›
sürdürmektedirler.

Günümüzde ABD’de y›lda 118, ‹ngiltere’de 36, Kanada’da 102, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 38 ve Avus-
tralya’da 162 olmak üzere toplam 456 maden mühendisi mezun edilirken Türkiye’deki son 7 y›l›n ortalama ma-
den mühendisi mezunu say›s› 730’dur. Halbuki dünyadaki en büyük 30 madencilik flirketinin y›ll›k maden mühen-
disi ihtiyac› 500-800 civar›ndad›r. Bu da yurdumuzdaki mezun say›s›n›n ne kadar korkunç boyutlarda oldu¤unu
göstermektedir.

Dünyadaki Maden Mühendisli¤i E¤itimindeki De¤iflimler

21. yüzy›l›n küresel mineral endüstrisi geçmifle göre yap›sal, teknolojik, çevresel duyarl›l›k, iflçi ve sendika bi-
linci ve küresel rekabet yönünden farkl›l›klar göstermekte, maden mühendisli¤i e¤itimi de bundan etkilenmekte-
dir. Madencilik sektörü sadece maden konusunda uzman mühendis almak yerine hem mühendis, hem de yöneti-
ci özelliklerine sahip, ilgili meslek dallar›yla oldu¤u kadar toplum ve medya ile iletiflim kurabilen ve çevre ve em-
niyet konular›na duyarl› eleman kullanmak istemektedir. K›saca sektör üniversitelerden, bütün bu özelliklere sa-
hip mühendis yetifltirmesini beklemektedir. Dolay›s›yla, üniversiteler endüstri ve toplumun beklentilerini karfl›la-
mak için maden ve mineral mühendisli¤i e¤itimlerini zaman içinde gözden geçirmek ve yeniden yap›land›rmak zo-
rundad›rlar.

Dünyadaki maden mühendisli¤i programlar›ndaki de¤iflimler 6 devreyi kapsamaktad›r (Karmis ve di¤erleri,
2009):

1. 1960’lardan önceki devrede madencilik e¤itimi jeoloji, mineraloji, mühendislik bilimleri, havaland›rma,
sondaj, patlatma, iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i ve elektromekanik konular›n›n hakim oldu¤u, ilimden ziyade uy-
gulaman›n etkin oldu¤u bir e¤itim uygulanm›flt›r.

2. 1960’l› y›llardaki e¤itimde ekonomi, yönetim, kaya mekani¤i, yöneylem araflt›rmas›, rezerv saptanmas› ve
arama yöntemleri a¤›rl›k kazanm›flt›r.

3. 1970’li y›llarda bilgisayar bazl› uygulamalar, izleyici sistemler ve teknikler, instrumentasyon, bak›m, çevre
bilimleri ve at›k yönetimi konular› a¤›rl›k kazanm›flt›r.

4. 1980’li y›llarda jeomekanik, bilgisayarl› simülasyon, yöntem kontrolu, ekonomik de¤erlendirmeler ve hu-
kuksal konular e¤itimde önemini artt›rm›flt›r.

5. 1990’larda çevresel de¤erlendirme, toplumdaki imaj, yönetim ve ifl perspektifi, otomasyon ve robotik ve
risk analizleri e¤itimde gözönüne al›nm›flt›r.

6. 21.yüzy›lda etik, sosyal sorumluluk paylafl›m›, sürdürülebilirlik, CO2 ve küresel ›s›nma, su ve enerji kaynak-
lar›n›n korunmas›, giriflimcilik ve yarat›c›l›k konular›n›n hakim oldu¤u bir dönem olmufltur (Tablo 2). Bun-
lar› e¤itim ve araflt›rmada iletiflim ve kuvvetli iflbirli¤i takip etmektedir. Ayr›ca modern e¤itim-ö¤retimde
proje tasar›m›, problem bazl› ö¤renme, internet, sözlü ve yaz›l› iletiflim becerisi, telekonferans ve ömür bo-
yu ö¤renim gibi konular da yer almaktad›r.
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Avrupa Birli¤i’nde Maden Mühendisli¤i E¤itimindeki Geliflmeler

Avrupada madencilik aktivitelerinin azalmas›na karfl›n Avrupa Birli¤i önemli bir maden ithalatç›s› olup, mine-
ralleri iflleyen ve uç ürünlere çeviren önemli bir kimya ve metalurji endüstrisine sahiptir. Bu nedenle Avrupa Bir-
li¤inde mineral mühendislerinin iyi e¤itimli ve donan›ml› olmalar› hayati önem tafl›maktad›r.

1980’lerin sonunda Avrupa’da yüksek kaliteli madencilik derslerinin sunulabilmesi için yenilik yap›lmas›n›n zo-
runlulu¤u hissedilmifl ve ilk olarak 1990’da Hollanda’da e¤itimin kalitesini artt›rmak için maden son s›n›f ö¤ren-
cilerinin Londra’daki Imperial College Royal School of Mines’a gönderilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu bafllang›ç
1996’da RWTH Aachen, TU Delft, Helsinki Teknoloji Üniversitesi ve Imperial College taraf›ndan organize edi-
len son s›n›f ortak program› (Avrupa Maden Dersi) (EMC)’nin oluflumunu sa¤lam›flt›r. Bu ortak dersin baflar›s›
1998’de cevher haz›rlama, metalurji ve geri kazanmay› içeren Avrupa Mineral Mühendisli¤i Dersi (EMEC)’›n olu-
flumuna öncülük etmifltir. 2003’te, jeoteknik ve çevre konular›n› içeren ve ismi Avrupa Jeoteknik ve Çevre Dersi(
EGEC) olan üçüncü bir program ortaya ç›km›flt›r. Halen bu üç ders tek bir program alt›nda, Avrupa Maden, Mi-
neral ve Çevre Mühendisli¤i Program› (EMMEP) olarak üç opsiyon olarak sunulmaktad›r. Bugün Avrupan›n alt›
üniversitesi EMMEP program›na dahildir; bunlar: RWTH Aachen (Almanya, Delft Teknoloji Üniversitesi (Hol-
landa), University of Exeter (‹ngiltere), TKK Helsinki (Finlandiya), Miskolc Teknoloji Üniversitesi (Macaris-
tan)ve Wroclaw Teknoloji Üniversitesi (Polonya). 

1999’da EMC ve EMEC’nin olumlu sonuçlar› endüstrinin dikkatini çekmifl ve üniversiteler ile sanayinin ilifl-
kisini kuvvetlendirmek için Delft’de Avrupa Mineral Programlar› Federasyonu (FEMP) kurulmufltur.

Erasmus Mundus Program› 2 y›ll›k Yüksek Lisans Program› olup Mineral ve Çevre Mühendisli¤i (EMMEP)
alan›nda çift diploma veren ve gelece¤in mineral endüstrisinin yöneticilerini ve liderlerini e¤itmeyi amaçlamakta-
d›r. Programa 40 civar›nda Avrupa Birli¤i ülkesi ve 15-20 kadar birlik d›fl› ülke ö¤rencisi kabul edilmektedir. Prog-
ram›n ilk iki sömestresi ortak olup EMMEP’ye dahil 4 ülkenin üniversitesinde yürütülmektedir. Di¤er 2 sömes-
tre ise kalan 2 ülkenin üniversitesinde yap›larak çift derece kazan›lmaktad›r. Resmi olarak 2007’de bafllat›lan bu
programa ilk y›l Avrupa Birli¤i d›fl› ülkelerden 18 ö¤renci kat›lm›fl ve hepsi iki y›l için 2x21,000 Euro tutar›nda
bursla desteklenmifltir.

Sonuçlar
Yurdumuzda ihtiyac›n çok üstünde maden mühendisi bulunmaktad›r. 21 üniversite ve 30 e¤itim program›n-

dan her sene 700’den fazla maden mühendisi mezun olmaktad›r. Mühendis say›s›n›n gereksinimden fazla oluflu
mesle¤in de¤erini düflürücü etki yapmakta ve gençler taraf›ndan daha az tercih edilen bir konuma getirmektedir.
Bu nedenle yeni maden mühendisli¤i bölümlerinin aç›lmas›na katiyetle izin verilmemeli ve son 5 y›lda aç›lan bö-
lümler kapat›lmal›d›r. Geliflmifl, köklü üniversiteler 2. e¤itimi açmazlarken altyap›s› zay›f, 2. e¤itim program›n› uy-
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Tablo 2: Gelece¤in Maden Mühendisi e¤itimindeki önemli alanlar.

Önemini koruyan konular Yeni konular 

Jeoloji bilimleri Çevresel etki , ekosistem bütünlü¤ü
Havaland›rma-tahliye Sosyal çevre, çal›flma ortam› kalit
Kaya parçalama-nakliye At›k yönetimi
Jeomekanik-hidroloji Hayat boyu ö¤renme
Otomasyon ve kontrol Reklamasyon, maden kapatma
Sistem güvenli¤i CO2 sal›n›m›, tecrit
Maden iflletme Madencilikte enformasyon
Cevher zenginlefltirme ‹fl yönetimi 
Mali yönetim, ekonomi Toplum iliflkileri, ‹letiflim
Yerinde madencilik Su tasarrufu-Koruma 
‹flçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i Simulasyon ve Modelleme
Enerji verimlili¤i Internet
Maden planlama ve tasar›m
Rezerv tahmini ve de¤erlendirme



gulayan ve iflsiz mühendis say›s›n› arttt›ran üniversitelerdeki bölümlerin 2.e¤itim programlar› biran evvel kald›r›l-
mal›d›r. Ayr›ca örgün e¤itimde de kontenjanlar›n azalt›lmas›na gidilmelidir.

Devaml› de¤ifltirilen yönetmelikler ve ö¤renci aflar› yetifltirilen mühendisin niteli¤ini sürekli düflürmektedir.
Benzer flekilde ö¤retim üyesi say›s›n›n artt›r›lmas› için YÖK ve üniversiteler taraf›ndan yap›lan uygulamalar ö¤re-
tim üyesi niteli¤ini olumsuz yönde etkilemifltir. 

Ö¤renciler, ald›klar› e¤itimin ezbere dayanmas›ndan flikayet etmektedirler. Günümüz koflullar› araflt›r›c›, ana-
litik düflünceye sahip, çözüm üretebilen, ö¤renmeyi ö¤renmifl, toplum ve çevreye duyarl›, sözlü ve yaz›l› yabanc›
dilde iletiflim kabiliyetine sahip nitelikli mühendislerin yetifltirilmesini gerektirmektedir. Üniversiteler e¤itim
programlar›n› güncellemeli ve programlar›n›n kapsam, nitelik ve nicelik aç›s›ndan tarafs›z de¤erlendirme kurulla-
r› taraf›ndan incelenmesini sa¤lamal›d›rlar. Böylece mezunlar aras›ndaki kalite farkl›l›klar›n› asgari düzeye indir-
mek mümkün olacakt›r.

Bugün dünyada maden mühendisli¤i e¤itimi veren okullar›n say›s› çok azalm›flt›r. Yurdumuzda da bölgesel
programlar birlefltirilmeli; hatta maden, cevher haz›rlama, metalurji, ve çevre gibi konularda ortak e¤itim prog-
ramlar› aç›lmal›; e¤itimde kalitenin sa¤lanmas› ve korunmas› için programlar›n akredite edilmesi çal›flmalar› h›z-
land›r›lmal›d›r. Ayr›ca baz› konular›n uzaktan e¤itim yöntemiyle verilmesi sa¤lanmal›d›r. 
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Abstract

This paper is a description of a mentorship model that would appropriately fit in the goals of national teacher edu-
cation to enhance the quality of teacher graduates. The proposal is addressed to the Ministry of Education and
the Council of Higher Education in Turkey. Pre-service teachers are reported to have limited professional knowl-
edge in terms of theory and practice relations when they are recruited. In the literature many scholars stated the
faculty-school collaborations are somewhat problematic. The problems can be listed as coordination and cooper-
ation of which together in result disadvantage the student teachers during their practice teaching/learning. The
theoretical and pedagogical content knowledge acquired at faculties stay too theoretical unless they are imple-
mented and reflected upon by the student teachers. The suggestion to improve the current situation might be a
mentorship model. In fact, when the problems of faculty-school collaborations and/or theory-practice are
reviewed, necessity for such a model has been suggested; yet, not a detailed and planned scheme is put forward so
far in Turkey. The model recommended has actually been implemented at the researched university since 1997.
Procedurally, a subject teacher from the local schools is assigned as mentor and meets with a group of student
teachers throughout their faculty education. The meetings are designed for professional talks in order to enhance
the reflective cycles for professional learning. Such a model has invaluable advantages for theory-practice issues,
gaining professional knowledge, and identity. The model raises some potential benefits fitting within the nation-
al and EU teacher education framework.
Key words: Mentorship, pre-service teacher education, theory into practice, ministry of education, council for
higher education.

Introduction
Teacher’s professional learning and development starting from university education and ongoing throughout
working life are complex processes. Pre-service teacher education is an important period of time to provide not
only subject matter but also pedagogical knowledge to a student teacher. The subject matter knowledge gained
through regular readings and methodology courses is called ‘received knowledge’ (Wallace, 1991). On the other
hand, the experience gained through practice teaching is called ‘experiential knowledge’ (Kolb, 1984). The com-
bination of both is usually phrased as theory into practice or linking theory and practice in various studies (Argryis &
Schön, 1974). Therefore, the quality of the pre-service teacher education should be sustained through consistent
theoretical knowledge and constant practice (both in the form of observation and field experience). During prac-
tice teaching, support comes from the supervisors and/or mentors, and this is valuable for the student teachers to
solve the problems encountered during their education.
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Veenman (1984) in his classical study found out, regardless of socio-cultural factors and type of graduated
school, 24 categories of problems perceived by novice teachers. It was clear that teacher candidates were mostly
in difficulty of matching theory and practice. In the literature Calderhead (1988), Almarza (1996) and Johnsons
(1996) also claimed the first two weeks of practice teaching is beset with similar problems. During this period of
time, as in many other countries in Turkey too, teacher students familiarize themselves with combining theoret-
ical faculty course knowledge to the practical field experience. Therefore, faculty-school collaborations are high-
ly emphasized to sustain the quality of teacher graduates. More than a decade ago Council of Higher Education
and World Bank’s collaborative work concluded that faculties were to work with schools to train student teachers
(YÖK/World Bank, 1998a, 1998b; Kavak, Aydin & Akbaba Altun, 2007). 

In the literature, mentorship has been a strategic model to enhance and promote the reflection for developing
professional learning and identity during this period. This study exemplifies and evaluates such a model referring to
the theory and practice relations as it was implemented at a university in Sweden. The model is described and
appraised within the framework of national and transnational (i.e., European Union) levels in terms of its benefits
and implementability to the national teacher education program in Turkey. EU level is particulalry relevant since
Turkey participated Bologna Process of Higher Education including teacher education programs in 2001. Thus, the
current study seeks answers to the following questions: (a) How is theory and practice relations are dealt with in the
model? (c) How compatible is the model with EU teacher education policies? and (d) How appropriate is the model
for the necessities of teacher qualifications and capabilities within the context of Turkish national teacher training? 

Background to the Study
Relevant Literature 

Mentoring studies with reference to teachers’ professional learning and development have been rather abundant
particularly in the field of in-service training. Nevertheless, the present study is mainly about a model implement-
ed into pre-service teacher education. Historically the meaning of the mentor evolved from being the unsuccess-
ful friend to “a wise and responsible tutor –an experienced person who advises, guides, teaches, inspires, challenges
and corrects, and serves as a model” (Turner, n.d., ¶ 2). Currently, the term is used interchangeably with the term
coach and common in business and education as an effective tool for personal and organizational development
since the human as a capital is the most valuable asset (Engström, 2003). 

Mentoring is “a planned and intentional process which is considered to be developmental in that it enhances
the individual both personally and professionally….It is focussed on sharing of experiences and realities….”
(Long, 1994, p.1). The purpose of mentoring is to empower the mentee change something; learn something new,
improve the performance, gain leadership skills, or make a career transition. The initial focus of most mentoring
cases is on the individual mentee. For longer processes, the focus moves to transitions in the larger groups where
the mentee belongs to for getting from ‘here’ to ‘there’ by interacting with the surrounding. Fig. 1 displays the
multifunction that a mentor performs. As a result, a mentor acts as a guide, a tutor, a coach and a confidant (Lane,
2004, p.1). As it is shown in Fig. 1, mentoring is multifunctional and a mentor counsels, criticizes, supports,
appraises, supervises and does such. 
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There are also some preconditions to be considered to maximize the benefits from mentorship. Perception
and language, distance and threat to self-image are of these that Engström (2003) warns the institutions about.
Personality, age and gender are other factors that affect the efficiency of mentoring. Long (1994) also points out
the tension and poor relationship between mentor and mentee, which may arise due to some reasons such as dif-
ferent gender and institutional authority of assessment. Therefore, some institutions provide mentorship service
free from assessment as it is also so in the case of the university researched in thi study.

Knowledge about work practice is also tacit and can be transferred from one to another through narration
(Linde, 2001). Teacher education is one of the fore coming divisions in which mentorship schemes are mainly
used for professional development in the field of education. “Mentoring is considered to be one of the most crit-
ical issues in the professional development of teachers. In essence, it is the task of transforming and re-culturing
the teaching profession itself by practitioners” (MINT, 2004-2007). Mentorship schemes have been beneficial
with regard to the gap between theory and practice. 

Mentorship has been used in many different ways with reference to pre-service teachers and teacher education
but also in different educational contexts for the last three decades. In relation to different mentorship models the
mentor is often described as a professional adviser who supports the novice teacher during transition from uni-
versity to the profession (Eriksson, 2009). However, the mentorship model has also been used as an instrument
to overcome attrition among novices (Siniscalco, 2002), to introduce them in to the profession and as a way to
support their professional development and growth (Lindgren, 2005; Long, 2009; Parker, Abdou & Schott, 2009). 

According to the studies on teacher education, mentorship is also used as a way to support students in pre-
service teacher education with an aim to promote both the students’ introduction to and socialization in the aca-
demic context (Filella, et.al., 2008; Heirdsfield, Walker, Walsh & Wilss, 2008). On the other hand, it is a means
to support student teachers in their professional development (Eriksson, 2009; Kihlström, Andersson, Davidsson,
Larsson & Arvidsson, 2007). Various mentorship models which vary in length from one or two semesters
(Heirdsfield et. al, 2008) to the whole education (Eriksson, 2009; Honkimäki & Tynjälä, 2007; Kihlström et.al,
2007) are extensively implemented across educational settings. In some models the students have a mentor only
during teaching practice (Laker, Laker & Lea, 2008; Paker, 2005). Many of the described models are those which
contain a one-to-one relation (Long, 2009) but there are also models where one mentor meets a group of students
(Eriksson, 2009; Filella, et.al., 2008; Kihlström et.al, 2007) as it is in the current study. 

Different evaluations and earlier studies of conversations between mentors and teacher students have been
described as functional for the development of professional identity, role and knowledge since they have support-
ed the students in their attempts to relate theory to practice or vice versa in teacher education programs (Eriksson,
2009; Kihlström, et.al., 2007). 

Context of the Study

At the researched university, mentorship means an activity related to professional development and learning to
teach. A formal mentorship model was initiated and has been economically administered and updated by the
department of education there since 1997 (see Course syllabus, 2009). The department formulated the aims and
the responsibility for executing the model is shared between its mentorship coordinator, the mentors and the
mentees (University Local Plan, 2002). 

This model is a group mentoring model where each group consists of a mentor and a group of six to ten
teacher students who meet three times every semester until they graduate for one and a half hour at each meet-
ing (Eriksson, 2009). The teacher to be a mentor is selected for two particular reasons; (a) because s/he is an expe-
rienced teacher and works with the same grades of pupils or subjects that the student teachers are going to teach,
(b) because they are interested in teacher education and in supporting a group of students during their education. 

The university offers a mentoring course during which all the new mentors get an introduction about the
assignment from the university coordinator. There are follow-up meetings during each semester, which is one of
the unique features of the mentorship model at this university. Another is that the mentors do not assess the stu-
dents; they only keep a record of attendance at meetings and report it to the coordinator, as it is obligatory for
the student teachers to participate these meetings. This non-grading policy is a strategy to minimize already exist-
ing power relations between mentors and student teachers. The student teachers normally continue in the same
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mentoring group during their faculty education and the group consists of members that have chosen to teach at
the same level and/or subject.

The mentorship model implemented at the university has the purpose of promoting reflection over teaching
profession and student teachers’ own professional development within the faculty education. It also supports per-
sonal development and social competence, highlight and strengthen the relation between theoretical knowledge and
teaching practice and is an educational ground for pedagogic and didactic discussions with reference to practical
experiences. Furthermore, the model is an arena for student teachers to develop their professional role in relation
to constant social changes as reflected in the education system, schools, and teachers, which have been founded on
in Teacher Education Green and White papers (see SOU:1965:29, SOU 1978:86) in Swedish and EU context.

Procedurally, mentoring meetings are done with a collaboration of municipality and university management
(see Fig. 2 below). The university mentoring coordinator works with the school coordinator from the local munic-
ipality to match the mentors from the schools with the student teachers from related schools subject groups.
Meetings, however, are budgeted and sponsored by the university based on the hourly wages.

Theoretical and Methodological Framework

Student teacher learning studied in this paper is theoretically grounded upon three perspectives: sociocultural
(Vygotsky, 1978) conversational (Bachtin, 1981, 1986, 1991) and experiential (Dewey, 1997, 1999). As in
Vygotsky’s meaning (1978), the present study accepts that knowledge is something that is grasped and developed
by and through social interaction and participation in the ongoing conversations in the mentoring group. The
conversational theory is based on Bachtin’s (1981, 1986, 1991) ideas as a way to meet and develop through social
interaction both individually and collectively. The conversations are described as processes of interaction in which
student teachers and mentors act and react towards different educational contents. In relation to experiential view,
experience becomes an important concept for professional learning. According to Dewey (1997, 1999), knowledge
is both related to and dependent on experience that continually evolves and contains traces of previous knowledge
and experience, which are influential on how new situations are lived, acted toward and made sense of. 

This qualitatively designed piece of research is methodologically based on ethnographic observations
(Hammersley & Atkinson, 2007). Ethnography is “about how understandings are formed in classrooms, how roles
and relationships are developed maintained over time in schools and how education policy is formulated and
implemented” (Jeffrey & Troman as cited in Beach, 2005, p. 1). As Beach (1990) categorizes there are two types
of ethnographer’s action engaged in during data production. One is documenting own reflections; the other is
relating them by the first hand observers. As in the latter use, ethnography in this study is a contextualization
device than it is merely for data production. 

Participants, Data Production and Analysis

The study participants consisted of mentors, student teachers (mentees), a mentor coordinator and the adminis-
trator involved with the teacher education programme at the university. Mentors had at least of nine years teach-
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ing experience; student teachers varied from freshmen to senior. Mentorship coordinator has been working with-
in the programme since 2004 and replaced the previous one who had been working since 1997. A total of 205
members participated the current study.

Data production was done through a series of observations, interviews, and feedback forms. Data were collect-
ed from three different sources; ethnographic observations and audio records of the mentorship meetings, inter-
views with the mentors, teacher students, and university mentor coordinator, and the feedback sheets from
mentee student teachers.

The method used in analyzing and interpreting data is called as content analysis. We adopted and adapted the
procedures followed by Bas Collins’ (2000) in six steps which are logically chronological and are repeated, where
necessary. These steps are: (a) transcription and familiarization of the data by listening and re-listening and read-
ing and re-reading; (b) data segmenting; (c) coding or labelling by naming the meaningful relevant chunks to the
theme of the current study; (d) definition of the codes to avoid overlapping; (e) clustering the codes under gener-
al headings; (f) critical reading to find out further interrelations between the codes and headlines. This is a com-
mon kind of structure in a lot of qualitative research in the interact tradition (Charmaz, 2004; Glaser & Strauss,
1967; Strauss & Corbin, 1990). Data interpretation was enhanced with evaluations of the teacher education pol-
icy texts from Sweden, Turkey and EU. Fig. 3 below displays the overall picture for data production, analysis and
interpretation procedures.

Results
The analysis of mentoring model is done evaluating data about theory and practice relationship for professional
learning and improvement. The participants mostly described how and when they refer to theory and practice
relations. A senior student, for instance, exemplified how the mentor could contribute to her teaching practically
as in the following quotation.

“For example the mentor can give us a tip about a homepage. And later we can use that very same homepage
with our students.”

A mentor also describes how she helps the student teachers connect theory and practice during the meetings.
She refers to the coursework themes and how the student teachers question the reflections of theoretical parts to
the practical school settings in the quotation below.

“Yeah, I do help them to connect theory and practice. /…/ When they have read about mobbing, for instance. /…/
they ask how to do this and that./…/ They are aware that my school is a crowded one and we talk practical issues.”

A junior student’s commented how mentoring meetings were an arena for benefiting from not only the men-
tor’s but also the group mates’ experiences on similar issues that he encountered as problems. 

“For example, if I encounter an issue in my theory training, like classroom behavioural differences among girls
and boys, then I can bring up the question in the mentor group. There, I can develop my practical understanding
not only with knowledge shared by the mentor but also by my mates who experienced practical training in com-
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pulsory school. /…/For example I asked about her view on pupils bringing mobile phones to class, or wearing caps
during class. She told us her view on the matter and also told us that her way of course is not a general rule, but
this sort of exchange is like I said before, invaluable in my education.”

One of the mentors reviewed her first term freshmen student teacher meetings. She portrayed the fact that she
does not provide the topics to deal with during meetings but the student teachers when she was asked if her stu-
dent teachers were ready to deal with theory into practice. She stated her observations on freshmen students as
not ready to raise the theory and practice relations as in the following quote.

“Not so far, I think. Since I let them choose the topic (to discuss)/…/they haven’t lifted anything on this theory
issue, and I think they don’t, so far, they don’t see the connection.”

A freshman student teacher, similarly, refers to the discrepancy between theory and practice commenting on
what he learnt at university did not exactly match with reality during the interview as shown below.

“We haven't really talked about it much yet but of course have we talked about what we think about the teach-
ing process. We have talked about teachers that always use the text book and others that come up with exercises
themselves and so on. And of course what we learn at the university is so different from when you get out there
in reality.”

It is observed that when student teachers asked if their mentor helps them in linking theory and practice they
answered positively and they illustrated this with many small concrete classroom examples. On the other hand,
teachers give small tips but they are hesitant or usually opt out from more intensive comments. One of the men-
tors differentiates the mentor’s role from what is not as in the following quote.

“We can talk about colleagues, parents, students, leadership, practicum, of course, different subjects, tests like
the national test. Sometimes they want some sort of tips but then I very clearly tell them ‘Now, I’m not your men-
tor. I am your tipper.’ because I think that’s different, being a mentor from sort of a person keeps you advise you
with what you can do with students.”

Eriksson (2010) reports the complaints of student teacher about hesitant mentor behaviours for practical
issues. She describes Holmberg’s term as “latent fear of the concrete” (p.16). Also, Lindgren (2006) emphasizes
that mentors do not have to provide solutions and be a problem solver. The mentor’s task is to stimulate the
reflective dialogue. Lindgren (2005) warns that mentees should be the focal point of these meetings with a focus
on self-awareness and realistic possibilities. It is suggested a mentor program could also be regarded as an access
point for professional development to the mentor teachers (Ganser, 2002, Lindgren, 2005). Another mentor
focused on this issue how she has also improved while mentoring student teachers over time. She further com-
mented on the continuity of mentoring meetings compared to the university theory courses.

“We grow together, I learn from them too. I can see how they change over time. I am planning to film them at
the beginning and the end of these meetings./…/ when they learn something at a course it never comes back, but
these meetings like a course last for three or four years. They always have the chance to go back and review.”

The quality of the meetings is also related to various mentor roles to enhance reflection and plurality of views
in the meetings. Mentoring coordinator comments about this as,

“During the mentor training course we discuss many roles for mentors with the mentor candidates and also their
appropriateness in teacher education system”

As a result, constructive and professional dialogue is important to develop the professional competencies dur-
ing these meetings. Some forms of mentoring can only take an emotional support scheme. However, as Feimen-
Nemser (2001) puts into words, mentoring should be more than emotional support. She names it as ‘educative’
mentorship involving good teaching and what it requires to be a good teacher. 

Discussion
Evaluating the findings from teacher education policy perspectives both in EU and Turkey demonstrated that the
current mentoring model described in this paper has possible positive results in terms of theory and practice rela-
tions and teacher competencies with continuous initial teacher education professional support. 

This model fits in Turkish teacher training system for the recent reforms by highlighting the relation between
theory and practice. For once, Aydin and Baskan (2005) portray the necessity of theory and research in teacher
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education by emphasizing that they were missing due to the structure of education faculties and report on why
reform in teacher training system in Turkey was inevitable as, “in the education faculties, the mission of science
and fundamental research is of secondary importance because of these faculties’ inappropriate structure. In addi-
tion, since the missions of the involved institutions (HEC and MNE) are not clearly described, the problem has
become much more serious and complicated” (p. 192). Besides, in another official letter by Council of Higher
Education, prominence for reforms was on practical pedagogical knowledge. “Pedagogical formation courses
taught in the past used to be mostly composed of theoretical information about educational sciences and used to
be inadequate in terms of providing the teacher with the knowledge, skills, and viewpoints he would need as part
of his profession. Therefore, new pedagogical formation courses give priority to the vocational knowledge and
skills and to the real school environment, in addition to the theoretical knowledge” (Council of Higher Education
Letter # 287 quoted in Aydin & Baskan, 2005, p. 195). 

It is obvious that theory and practice were both emphasized themes of causes for the teacher education reforms
in Turkish context during the last decade. Mentorship model described in this paper also highlights the theory
and practice combination during meetings as explained in results section of this paper. From this point of view,
the model fits appropriately to the national teacher training system.

Similarly, the green paper on teacher training in Europe (Buchberger, Campos, Kallos & Stephenson, 2000,
p.4) also displays the necessity of continuous professional support starting from initial teacher education through-
out years in the profession. As the teacher quality still is the most important factor for student achievement, the
professional support, thus, becomes one of the eminent dimensions of teacher reforms and teacher education poli-
cies. The mentorship model explained in the present paper, too, accomplishes the professional support during ini-
tial teacher training complying with the EU teacher education policies.

Partnerships between teacher education institutions and schools are highlighted (ETUCE, 2008). EU teacher
education policy departing from monotechnic institutionalism towards more inclusive universities and other insti-
tutions necessitates the collaborative institutional models for professional teacher education. Turkey also necessi-
tated the school and faculty partnerships since 1998 for teacher’s initial professional learning processes
(YÖK/World Bank, 1998a, 1998b; Kavak, Aydin & Akbaba Altun, 2007). The model in question is also an effec-
tive way of sustaining these collaborative works. 

ETUCE (2008) accepts the continuous professional development for teachers something as an integral part of
professional life but not a bolt-on-extra. The policy report prioritizes the mentoring by referring to a mentor’s
appropriate qualifications. Mentorship during initial teacher education for continuous professional support is
emphasized not only for the student teachers’ but also mentors’ professional developmental processes.

Another dimension that ETUCE (2008) displays is the quality of initial teacher education. This policy text
emphasizes that teacher education programs should increase the teacher candidates’ “ability to conduct research
themselves in to their own practice… to both examine critically the theories they espouse in the light of their find-
ings in the school and to examine critically their findings in the light of theory” (p.22). TED (2009) report on
teacher competencies and qualifications also shows a teacher in Turkey should be able to receive early career sup-
port. Mentorship model presented in this study is an early career support tool for promoting reveal of such the-
ory and espoused theories held by pre-service teachers. 

Conclusion
The present paper described a mentorship model as it was implemented at a university in Sweden. It also evalu-
ated the model’s appropriateness complying with EU and Turkish teacher training policies in regard to theory
and practice relationship during professional development process. It is observed that the model fits well in the
initial teacher training context in Turkey. Further studies would reveal more insights on applicability of the model
at the national level. Administrative and economic considerations would also yield important results for imple-
mentability of such a model into teacher training system in Turkey.
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Özet

Çal›flmada, meslek yüksekokullar›n›n sosyal programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin s›n›f, üniversite, bölüm ve cin-
siyet gibi ba¤›ms›z de¤iflkenler ile ö¤rencilerin bilgi teknolojisine yönelik tutumlar› aras›nda iliflki olup olmad›¤›-
n›n tespit edilmesi amaçlanm›flt›r. Ayr›ca bu çal›flma ile ö¤rencilerin bilgisayara ve internete eriflim olanaklar›n›n,
bilgi teknolojisine yönelik tutumlar› üzerindeki etkilerinin bulunup bulunmad›¤›n›n tespit edilmesi de amaçlan-
m›flt›r. Veriler, 2011 y›l›n›n ocak ay›nda tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 884 kay›tl› ö¤renciye anket uygu-
lanarak elde edilmifltir. Araflt›rma kapsam›nda; Çukurova, Mersin, K›r›kkale ve Abant ‹zzet Baysal Üniversite’le-
rine ba¤l› iflletme, lojistik, pazarlama, turizm, muhasebe, büro yönetimi ve yönetici asistanl›¤› programlar›na ka-
y›tl› 884 ö¤renci yer alm›flt›r. Bulgular›n say›sal gösterimle özetlenmesi için betimleyici analiz, ölçe¤in geçerlilik
ve güvenilirli¤ini ölçmek için faktör analizi uygulanm›flt›r. Ö¤rencilerin bilgi teknolojilerine yönelik tutumlar›n›n
alt ölçek puanlar›n›n; cinsiyete göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini tespit etmek için t-testi, kay›tl› olunan üniversiteye, bö-
lüme ve s›n›fa göre ö¤rencilerin ölçek ve alt ölçeklerden alm›fl olduklar› puanlar aras›nda fark olup olmad›¤›n› tes-
pit etmek için ise ANOVA testi yap›lm›flt›r. Sonuç olarak, sosyal bilimler bölümlerinde okuyan ö¤rencilerin cin-
siyetleri, okumakta olduklar› program ve üniversite ile ö¤rencilerin bilgi teknolojilerine yönelik tutumlar› aras›n-
da istatistiksel olarak anlaml› iliflki saptanm›flt›r. 

Anahtar kelimeler: Bilgi teknolojileri, sosyal bilimler ö¤rencileri, tutum. 

Girifl
Bilgi ve teknolojilerindeki h›zl› de¤iflim, ifl dünyas›ndaki mevcut uygulamalar›n k›sa sürede yetersiz kalmas›na

veya geçerlili¤ini yitirmesine neden olmaktad›r. Her geçen gün yeni yöntem ve araçlar›n ifl süreçlerine dâhil edil-
mesi; iflletme yönetimlerini insan kaynaklar› profilini buna göre belirlemeye zorlamaktad›r. Dolay›s›yla, gelece¤in
nitelikli insan gücü kufla¤›n› oluflturmay› amaçlayan üniversiteler de, bilgi ve teknolojilerini kolayl›kla kullanabile-
cek ve özümseyebilecek yeterlilikte ö¤renciler yetifltirmek durumunda kalmaktad›rlar. E¤itilerek bir mesle¤e sa-
hip olman›n ön koflulu ö¤renim süresince akademik baflar› göstermek, mesle¤i baflar›l› bir flekilde sürdürmenin ko-
flulu ise mesleki becerileri, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanmak ve sürekli yenilemek için kendi kendine ö¤renme ve
de¤erlendirme yeteneklerini gelifltirmektir. Bu durum da, bilgi teknolojilerini kullanma yetkinli¤ine sahip olmak
ve bunun için pozitif tutum gelifltirmekle do¤rudan iliflkili hale gelmifltir. Türkiye’de ve tüm dünyada MYO’lar›,
çeflitli ifl kollar›na nitelikli insan gücü yetifltiren yüksekö¤retim kurumlar›d›r. Günümüzde tüm dünyada yaflanmak-
ta olan küresel rekabette Türkiye aç›s›ndan s›kl›kla dile getirilen sorunlardan birisi de mesleki alanda iyi e¤itilmifl,
kalifiye iflgücü ihtiyac›d›r. Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerin endüstri ve hizmet sektörlerindeki en önemli so-
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runlar›ndan biri, nitelikli ara insan gücü eksikli¤idir. Kalk›nmakta olan ülkelerde, yetiflmifl insan gücü yan›nda ara
elemanlara da ihtiyaç duyulmakta olup, Türkiye’de bu görevi MYO’lar üstlenmifl bulunmaktad›r. Bu bak›mdan
Türkiye’nin küresel rekabette yerini almas›nda MYO’lara önemli görevler düflmektedir (Akyurt, 2009:177). 

‹çinde bulundu¤umuz ça¤›n en önemli özelliklerinden biri “de¤iflimdir”. Var olan bilgi ve teknolojiler, mes-
lekler, ifl tan›mlar›, gereksinim duyulan beceriler, dolay›s›yla gereksinim duyulan insan gücünün nitelikleri sürek-
li olarak de¤iflmektedir. Ayr›ca, günümüzde, de¤iflimin süreklili¤i ve h›z›, e¤itim kurumlar›nda kazand›r›lan bilgi
ve becerilerin zaman içinde yetersiz kalmas›na neden olmakta, bir baflka deyiflle yaflam boyu ö¤renmeyi gerekli k›l-
maktad›r (Akkoyunlu; 2008). Bireylere bilgi ve teknolojilerini kullan›m konusunda beceriler kazand›r›lmas› ve bu
konuda pozitif tutum gelifltirebilme yaflam boyu ö¤renmenin gelifliminde önemli bir ad›md›r. Bu sebeple, zorun-
lu e¤itim sürecinde ö¤rencilerin kiflisel, toplumsal ve ifl yaflamlar›nda karfl›laflacaklar› bilgi gereksinimini karfl›laya-
cak olan bilgiye eriflebilecek, bu bilgiyi de¤erlendirebilecek ve etkin flekilde kullanabilecek (bilgi okuryazar›) di¤er
bir deyiflle yaflam boyu ö¤renme eylemini ba¤›ms›z olarak gerçeklefltirebilecek becerilere sahip bireyler olarak ye-
tifltirilmeleri zorunlu hale gelmifltir. Bu tür ortamlar›n haz›rlanabilmesi için de ö¤rencileri bilgiye ulaflt›racak; bil-
ginin kullan›lmas›n›, üretilmesini ve iletilmesini sa¤layacak her türlü arac› kullanma olanaklar›n›n sa¤lanmas› ge-
rekir (Breivik, 2000, Akkoyunlu, 2002). ‹nsana yat›r›m yapman›n yolu, son teknoloji ve e¤itim tekniklerini kullan-
maktan geçmektedir. Ancak, son y›llarda bilgi iletme ve bilgiye eriflme teknolojisinin çok h›zl› geliflme gösterme-
sine karfl›l›k, teknolojik geliflmelere en çabuk uyum sa¤lamas› ve bu geliflimi yo¤un flekilde günlük hayatta kullan-
mas› beklenen, e¤itimin en üst noktas› olarak kabul etti¤imiz üniversite ö¤rencilerinin bu teknolojiden yeterli de-
recede yararlanamad›¤› görülmektedir (Keskin ve Ertu¤rul, 2010:2) Di¤er taraftan, kiflilere BT’ne eriflim olanak-
lar› sunmak, onlar›n bu teknolojileri kullanmalar›n›n tek bafl›na garantisi olmayacakt›r. Ayr›ca, bireylerin bu tek-
nolojileri kullanma yönünde bir e¤ilimlerinin de olmas› gereklidir (Selwyn, 1997). Türkiye’deki MYO ö¤rencile-
rinin BT’ye yönelik tutumlar› konusunda yap›lm›fl yeterince çal›flma bulunmamaktad›r. Bu çal›flman›n amac› mes-
lek yüksekokulu ö¤rencilerinden elde edilen verilere dayal› olarak, sosyal bilimler bölümlerine kay›tl› ö¤rencilerin
BT’ye yönelik tutumlar›n›n ne oldu¤unu ve bu tutumlarla iliflkili olabilecek baz› faktörleri ortaya koymakt›r. Me-
zun olduktan sonra farkl› sektörlerde ve pozisyonlarda çal›flacak olan MYO ö¤rencilerinin bilgisayar teknolojile-
rine yönelik tutumlar›n›n ö¤renilmesi ö¤retim programlar›n›n yap›land›r›lmas›na katk› sa¤layacakt›r. 

Kavramsal De¤erlendirme
Bilgisayar destekli e¤itimle ilgili makaleler incelendi¤inde genel olarak; bilgisayar destekli ö¤retimin ö¤renci-

lerin baflar›lar›n› art›rd›¤›, kavram yan›lg›lar›n› giderdi¤i ve bilgisayar kullan›m›na yönelik olumlu tutum gelifltir-
di¤i sonuçlar› ç›kar›labilir (Keskin ve Ertu¤rul, 2010:3) Do¤rudan gözlenemeyen bir de¤iflken olan tutum, insan
davran›fllar›n› belirlemede etkilidir. Bu bak›mdan tutumlar›n ölçülmesi ya da tutum derecesinin bilinmesi birçok
alanda istenen bir durumdur (Tezbaflaran, 1997). 

Myers ve Halpin (2002), bilgisayar tutumunun kiflinin bilgisayarlar› ö¤renme ve onlar› kullanma konusundaki
genel tavr› olarak tan›mlamakta ve tutumun bilgisayarlar›n benimsenmesinde önemli bir belirleyici oldu¤unu ifa-
de etmektedir. Çünkü tutumlar, hem ö¤rencilerin bilgi teknolojilerini (BT) kabullenmelerini, hem de gelecekte ifl
yaflamlar›nda bilgisayar konusunda benimseyecekleri davran›fl tarz›n› etkileyen önemli bir unsurdur (Selwyn,
1997). Nitekim yap›lan çal›flmalar, BT’ye karfl› pozitif tutuma sahip ö¤rencilerin BT ile ilgili becerileri daha ça-
buk edindi¤ini, aksine bilgisayarla ilgili tecrübeleri konusunda olumsuz düflüncelere sahip olan ve kayg› duyan ö¤-
rencilerin ise gerekli becerileri edinmelerinin daha zor oldu¤unu ortaya koymaktad›r (Meelissen ve Drent, 2008).
Bu nedenle, kiflilerin BT’ye yönelik tutumlar›n›n anlafl›lmas›, onlar›n BT ile ilgili davran›fllar›n› tahmin etmeye
yard›mc› olacak önemli bir faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bilgisayarlar›n e¤itim ortamlar›na entegrasyonun-
da ö¤rencilerin bu olguya yönelik tutum, kayg›, endifle ve düflünceleri bu sürecin baflar›s›n› etkileyecek önemli pa-
rametrelerdir. Ö¤rencilerin internet ve bir internet uygulamas› olarak web ile de tan›flt›r›lmas› bilgisayar okurya-
zarl›¤› ile internet okuryazarl›¤› aras›ndaki köprüyü kuracakt›r. Bu nedenle ö¤rencilerin internete yönelik tutum-
lar›n›n belirlenmesi bu sürecin etkin ve verimli kullan›lmas› yönünde önemli ipuçlar› verir. Farkl› bölge ve bölüm-
lerde ö¤renim gören ö¤rencilerin internete yönelik tutumlar›n›n belirlenmesi ö¤rencilerin internete yönelik tu-
tumlar›n›n daha iyi anlafl›lmas› ve internete yönelik tutumlara etki edecek olan de¤iflkenlerin belirlenmesi bak›-
m›ndan önemlidir (Altun 2003:3-9). Seyrek (2010), yapt›¤› çal›flmada BT tutumu ile ilgili olarak en çok ele al›nan
konular›n; kayg›, fayda, kontrol, davran›fl, cinsiyet ve BT eriflim düzeyi boyutunda oldu¤unu vurgulam›flt›r. Yap›-
lan araflt›rmalarda BT’ye yönelik tutumlarla iliflkili olabilecek birçok faktör ele al›nm›fl ve ne gibi unsurlar›n tu-
tumla iliflkili olabilece¤i incelenmifltir.
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Metod
Bu çal›flma ile meslek yüksekokullar›n›n sosyal programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin cinsiyeti, s›n›f›, bar›nma ye-

ri, kay›tl› olduklar› üniversite ve bölüm gibi ba¤›ms›z de¤iflkenler ile bilgisayar teknolojisine (BT) yönelik tutum-
lar› aras›nda iliflki olup olmad›¤›n›n test edilmesi amaçlanm›flt›r. Ayr›ca bu çal›flma ile ö¤rencilerin bilgisayara ve
internete eriflim olanaklar›n›n, bilgi teknolojisine yönelik tutumlar› üzerindeki etkilerinin bulunup bulunmad›¤›-
n›n tespit edilmesi de amaçlanm›flt›r. Veriler, ö¤renciler ile yüz yüze görüflmek suretiyle haz›rlanan anket formu-
nun iflaretlenmesi fleklinde elde edilmifltir. Araflt›rmada veri toplama arac› olarak kapal› uçlu sorular›n yer ald›¤›
anket formu kullan›lm›flt›r. Anket sonucu elde edilen veriler; SPSS istatistik program›nda araflt›rman›n amaçlar›-
na göre oluflturulan dosyaya kodlanm›flt›r. Veriler, 2011 y›l›n›n ocak ay›nda tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçi-
len 1.020 kay›tl› (ana kütlenin yüzde15’i) ö¤renciye anket uygulanarak elde edilmifl, anketlerin 174’ü ön de¤erlen-
dirme aflamas›nda yan›tlar›n›n do¤rulu¤undan flüpheye düflüldü¤ü için de¤erlendirme d›fl› b›rak›lm›flt›r. Ön de¤er-
lendirme sonras› kalan anketlerden 884’ü (ana kütlenin yüzde 13’ü) ise analize uygun bulunmufltur. Araflt›rma kap-
sam›nda; Çukurova, Mersin, K›r›kkale ve Abant ‹zzet Baysal Üniversite’lerine ba¤l› sekiz meslek yüksekokulunun
iflletme, lojistik, pazarlama, turizm, muhasebe, büro yönetimi ve yönetici asistanl›¤› programlar›na kay›tl› 884 ö¤-
renci yer alm›flt›r. Ölçek ö¤rencilerin BT’ye yönelik kendi görüfl, düflünce, fikir ve yap›lar›na dayanan ve tutum-
lar› ile iliflkili olan duyuflsal, biliflsel ve davran›flsal durumlar›n› derecelendirerek ölçmeyi amaçlamaktad›r. Anketin
ilk bölümü ö¤rencilerin cinsiyeti, s›n›f›, kay›tl› oldu¤u üniversite ve bölümü hakk›nda çeflitli sorular yer almakta-
d›r. Ayr›ca anket yap›lan ö¤rencinin bilgisayar›n›n olup olmad›¤›, kald›¤› yerde internet eriflimi bulunup bulunma-
d›¤›, haftada kaç saat bilgisayar kulland›¤› ve bilgisayar› hangi amaçlar için ne kadar süreyle kulland›¤› gibi soru-
larda bulunmaktad›r. Anketin ikinci bölümünde ise ö¤rencilerin BT’ye yönelik tutumlar›n› ölçmek üzere Selwyn
(1997) taraf›ndan kullan›lan ve Seyrek (2010) taraf›ndan gelifltirilen ölçek kullan›lm›flt›r. Ölçme arac›, Likert tipi
derecelendirme ölçe¤i olarak haz›rlanm›fl ve beflli derecelendirme ile düzenlenmifltir. Buna göre; “(1) kesinlikle ka-
t›lm›yorum, (2) kat›lm›yorum, (3) karars›z›m, (4) kat›l›yorum ve (5) kesinlikle kat›l›yorum” seçeneklerinden olufl-
maktad›r. Veriler, istatistiksel yöntemler ile yüzde 95 anlaml›l›k seviyesinde de¤erlendirilerek aç›klanm›flt›r. Bul-
gular›n say›sal gösterimle özetlenmesi için betimleyici analiz, haz›rlanan ölçe¤in geçerlilik ve güvenilirli¤ini ölç-
mek için faktör analizi yap›lm›flt›r. BT’ye karfl› ö¤rencilerin tutum puanlar›; cinsiyet, s›n›f, kay›tl› olunan üniver-
sitenin ve bölümünün ad› gibi çeflitli aç›lardan incelenmifltir. Bu amaçla ö¤rencilerin BT’ye yönelik tutumlar›n
puan› ile alt ölçek puanlar›n›n cinsiyete göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini tespit etmek için t-testi yap›lm›flt›r. Kay›tl› olu-
nan üniversiteye, bölüme ve s›n›fa göre ö¤rencilerin ölçek ve alt ölçeklerden alm›fl olduklar› puanlar aras›nda fark
olup olmad›¤›n› tespit etmek için ANOVA testi uygulanm›flt›r. Ö¤rencilerin bilgisayar sahipli¤inin ve internete
eriflim olana¤›n›n, BT’ye yönelik tutumlar› üzerindeki etkilerini görmek üzere regresyon analizi yap›lm›flt›r. 

Verilerinin Analizi ve Bulgular
Betimsel Analiz

Araflt›rma kapsam›nda anket uygulanan ö¤rencilerin demografik özelliklerine iliflkin bulgular›n frekans ve yüz-
de da¤›l›mlar› Tablo 1’de verilmifltir. 

Araflt›rma kapsam›nda anket uygulanan ö¤rencilerin bilgisayar sahipli¤i ve internet kullan›m›na iliflkin bulgu-
lar›n frekans ve yüzde da¤›l›mlar› Tablo 2’de verilmifltir. 

Bilgi Teknolojilerine Yönelik Tutumlar›n Faktör Analizi

De¤iflkenler aras›ndaki ileri sürülen hipotezlerin varyans analizleri ile test edilmesinden önce, ö¤rencilerin
BT’ye yönelik tutumlar›n› etkileyen faktörler ölçe¤inin yap› geçerlili¤i ve maddelerin faktör yap›s›n› tespit etmek
amac›yla faktör analizinde, temel bileflenlere ay›rma yöntemi ve verimax dönüfltürmesi uygulanm›flt›r. Yap›lan fak-
tör analizi ile maddelerin yüklenme de¤erleri 0.50’nin ve öz de¤eri 1’den fazla olan toplam varyans›n %56.616’s›-
n› aç›klayan anlaml› 4 boyut (faktör) elde edilmifltir. Barlett Küresellik testi ve KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) uy-
gunluk ölçütü sonuçlar› Tablo 3’te verilmifltir. 

KMO uygunluk ölçütü (0.804), Barlett ve KMO testleri sonucunda verilerin faktör analizine uygun oldu¤unu
göstermektedir (Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2006:80).
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Faktör analizi sonucunda oluflan faktörler; BT Faydas›, BT Kontrolü, BT Kayg›s› ve BT’ye Yönelik Davran›fl
olarak adland›r›lm›flt›r. Verimax dönüflümü sonuçlar›na göre gruplanan sorular, al›nan cevaplara göre birlefltirile-
rek güvenilirlik analizine tabi tutulmufltur. Güvenilirlik hesaplamalar› yap›lm›fl ve Cronbach α de¤erleri bulun-
mufltur. Hesaplamalar sonucunda s›ras›yla alfa de¤eri 0.76, 0.75, 0.54 ve 0.48 olarak hesaplanm›fl ve yeterli güve-
nirli¤e sahip olduklar› görülmüfltür. Bu sonuçlar ›fl›¤›nda, her faktöre yüklenen sorular›n ortalamalar› al›narak, her
bir faktörü temsil edecek ve daha sonraki analizlerde kullan›lmak üzere dört yeni faktör (de¤iflken) oluflturulmufl-
tur. Elde edilen faktörlerin faktör yükleri, öz de¤erleri, varyans yüzdeleri ve Cronbach’s Alpha katsay›lar› Tablo
4’te verilmifltir.
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Tablo 1: Ö¤rencilerin demografik özellikleri ve ö¤retim durumlar›.

f % f %

Cinsiyet Erkek 444 50.2
Bayan 440 49.8

Ö¤renim Büro Yönet. ve Yön. Asist 151 17.1
Gördü¤ü Pazarlama 177 20.0
Program Muhasebe 211 23.9

‹flletme 139 15.7
Turizm 154 17.4
Lojistik 52 5.9

Yafl 18 ve alt› 52 5.9
19-22 692 78.3
23-26 110 12.4
27-30 10 1.1
31 ve üzeri 20 2.3

S›n›f› 1. s›n›f 410 46.4
2. s›n›f 453 51.2
2 + y›l 21 2.4

Toplam 884 100

Ö¤renim Kendi evimde 229 25.9
gördü¤ü Devlet Yurdunda 233 26.4
süre içinde Özel yurtta 71 8.0
ikamet Arkadafllar ile evde 145 16.4
etti¤i yer Aile yan›nda 181 20.5

Otel, pansiyon ya da misafirhane 4 0.5
Akraba yan›nda 21 2.4
Kendi evimde 229 25.9

Ö¤renim Çukurova Üni. (Ceyhan MYO) 102 11.5
Gördü¤ü Mersin Üni. (Sosyal Bilim. MYO) 177 20.0
Üniversite Çukurova Üni. (Adana MYO) 74 8.4
ve MYO K›r›kkale Üni (K›r›kkale ve Keskin MYO) 192 21.7

Mersin Üni. (Tarsus MYO) 163 18.4
Abant ‹zzet Baysal Üni (Bolu ve Mudurnu) 176 19.9

Toplam 884 100

Tablo 2: Ö¤rencilerin bilgisayar sahipli¤i ve internet kullan›m›na iliflkin bulgular.

Kaç y›ld›r bilgisayar kullanmaktas›n›z? Frekans %

1 y›ldan az 55 6.2
2-5 y›l aras› 374 42.3
6-10 y›l aras› 359 40.6
11-15 y›l aras› 77 8.7
16 y›l ve üzeri 19 2.1

Kendinize ait bilgisayar›n›z var m›? Frekans %

Hay›r 228 25.8
Evet PC 366 41.4
Evet Notebook 197 22.3
Evet (PC ve Notebook) 93 10.5

Bilgisayar eriflim olana¤›n›z? Frekans %

Çok Zay›f 27 3.1
Zay›f 47 5.3
Orta 253 28.6
‹yi 265 30.0
Oldukça iyi 292 33.0
Toplam 884 100.0

Haftada kaç saat bilgisayar kullanmaktas›n›z? Frekans %

0-5 359 40.6
6-10 203 23.0
11-15 132 14.9
16-24 74 8.4
25 saat ve üzeri 116 13.1

‹kamet etti¤iniz yerde internet eriflimi Frekans %
var m›?

Evet 589 66,6
Evet, ama yetersiz 128 14.5
Hay›r 167 18.9

‹nterneti kulland›¤›n›z mekânlar? Frekans %

Evde 563 63.7
‹flyerinde 53 6.0
Okulda 29 3.3
‹nternet kafe vb. yerlerde 209 23.6
Hiçbiri 30 3.4
Toplam 884 100.0



Faktör analizi sonucu ortaya ç›kan boyutlar ve bunlar›n içerdi¤i alt de¤iflkenler incelendi¤inde; ö¤rencilerin
BT’ye yönelik tutumlarda 4 faktörün etkisinde kald›¤› gözlenmektedir. Birinci faktör “BT’nin Faydas›”d›r. Ken-
di içinde 0.763 güvenilirli¤e sahip olan bu faktör, toplam varyans›n %17.699’unu aç›klayan dört de¤iflkenden mey-
dana gelmektedir. Faktöre en büyük katk›y› “bilgisayar daha verimli çal›flmam›za yard›mc› oluyor” de¤iflkeni sa¤-
lamaktad›r. ‹kinci faktör, “BT’nin Kontrolü”dür. Kendi içinde 0.750 güvenilirli¤e sahip olan bu faktör, toplam
varyans›n %16.335’ini aç›klayan dört de¤iflkenden meydana gelmektedir. Faktöre en büyük katk›y›, “San›r›m bil-
gisayar hakk›nda bilmem gereken fleylerin ço¤unu kendi kendime ö¤renebilirim” de¤iflkeni sa¤lamaktad›r. 

Üçüncü faktör “BT’de Kayg›”d›r. Kendi içinde 0.546 güvenilirli¤e sahip olan üç de¤iflkenden oluflan bu fak-
tör, toplam varyans›n %11.891’ini aç›klamaktad›r. Faktöre en yüksek katk›y› “Bilgisayar kullanmam› gerektiren bir
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Tablo 3: Barlett Küresellik ve KMO Uygunluk Testi sonuçlar›.

Barlett Küresellik Testi 

χ2 istatisti¤i 2631.882 
sd 91
anlaml›l›k 0.000

KMO Uygunluk Ölçütü 0.804

Tablo 4: Ö¤rencilerin bilgi teknolojilerine yönelik tutumlar›n›n faktör yükleri.

Faktörler Faktör Öz Varyans Alpha
Yükleri De¤er % Katsay›s›

Faktör 1: Bilgi teknolojisinin faydas› 25.821 17.699 0.764
Bilgisayar daha verimli çal›flmam›za yard›mc› oluyor .829
Bilgisayarda iflimi yaparken harcam›fl oldu¤um ekstra çaba, buna de¤iyor .799
Bilgisayarlar ifllerimi daha iyi düzenlememe yard›mc› oluyorlar .728
Bilgisayar daha ilginç ve hayal gücü içeren ifller yapmam› sa¤l›yor .607

Faktör 2: Bilgi teknolojisinin kontrolü 12.721 16.335 0.750
San›r›m bilgisayar hakk›nda bilmem gereken fleylerin ço¤unu kendi .788
kendime ö¤renebilirim
Bilgisayarda yapmak istedi¤im fleyi yapabiliyorum .706
Bilgisayar kullan›rken kontrol tamamen bendedir .699
Bilgisayar kullan›rken bir sorunla karfl›laflt›¤›mda ço¤u zaman .653
bu sorunu bir flekilde çözerim

Faktör 3: Bilgi teknolojisinde kayg› 10.458 11.891 0.546
Bilgisayar kullanmam› gerektiren bir fley oldu¤unda, bilgisayara bir .755
flekilde zarar verebilirim diye korkar›m
Bilgisayarlar konusunda kendimi rahat hissetmiyorum .705
Düzeltemeyece¤im hatalar yapar›m endiflesiyle bilgisayar kullanmak .659
konusunda tereddüt yaflar›m

Faktör 4: Bilgi teknolojisine yönelik davran›fl 7.616 10.692 0.488
Okulda elimden geldi¤ince bilgisayar kullanmaktan kaç›n›r›m .816
Okulda bilgisayar› sadece mecbur oldu¤umda .713
(örne¤in hocalar›m söyledi¤inde) kullan›yorum
Bilgisayar kullanmay› gerektiren bir iflte çal›flmak istemem .539

Aç›klanan toplam varyans 56.616

Verimax rotasyonlu temel bileflenler faktörlü analizi. 
KMO Örneklem Yeterlili¤i: 0.804 Bartlett Küresellik Testi;  Ki kare 2631.882 sd:91,  p de¤eri: 0.000



fley oldu¤unda, bilgisayara bir flekilde zarar verebilirim diye korkar›m” de¤iflkeni sa¤lamaktad›r. Dördüncü faktör,
“BT’ye Yönelik Davran›fl”t›r. Kendi içinde 0.488 güvenilirli¤e sahip üç de¤iflkenden oluflan bu faktör, toplam var-
yans›n %10.692’ini aç›klamaktad›r. Faktöre en büyük katk›y› “Okulda elimden geldi¤ince bilgisayar kullanmaktan
kaç›n›r›m” de¤iflkeni sa¤lamaktad›r. 

Cinsiyet ile Bilgi Teknolojisine Yönelik Tutumlar Aras›nda ‹liflkinin Analizi

Ö¤rencilerin cinsiyeti ile bilgi teknolojisine yönelik tutumlar› aras›nda bir iliflki olup olmad›¤›n› tespit edebil-
mek amac›yla, cinsiyet ba¤›ms›z de¤iflken ve dört farkl› bilgi teknolojisine yönelik tutumlar›n boyutlar› da ba¤›m-
l› de¤iflken olacak flekilde t-testi uygulanm›fl ve sonuçlar Tablo 5’te verilmifltir. 

Analiz sonucunda bayan ö¤rencilerle erkek ö¤renciler aras›nda BT’de Kayg› ba¤›ml› de¤iflkeni aç›s›ndan anlam-
l› bir farkl›l›k görülmüfltür. Ortalama skorlardan görülece¤i gibi bayan ö¤renciler kendilerini erkek ö¤rencilere
göre BT konusunda daha çok kayg› duyduklar› bulgusuna ulafl›lm›flt›r. 

Bilgi Teknolojisine Yönelik Tutumlar ile Ö¤rencilerin Okudu¤u Bölüm, 

Üniversite ve S›n›f Aras›ndaki ‹liflkinin Analizi

Farkl› bölümlerde, üniversitelerde ve s›n›flarda ö¤renim gören ö¤rencilerin BT’ye yönelik tutumlar aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla bölümün, s›n›f›n ve üniversitenin ba¤›ms›z de¤iflken, fark-
l› bilgi teknolojileri yeterlik boyutlar›n›n ise ba¤›ml› de¤iflken oldu¤u koflullarda ANOVA testi yap›lm›flt›r. Farkl›
üniversitelerdeki ve MYO’lardaki ö¤rencilerin “BT’nin Faydas›”, “BT’nin Kontrolü”, “BT’ne Yönelik Kayg›” ve
“BT’ye Yönelik Davran›fl” ba¤lam›nda alg›lad›klar› bilgi teknolojine yönelik tutumlar aras›nda anlaml› bir farkl›-
l›k oldu¤u yap›lan ANOVA testi sonucunda tespit edilmifltir. Ö¤rencilerin okudu¤u s›n›f ile bilgi teknolojisine yö-
nelik tutumlar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k tespit edilememifltir. Analiz bulgular› Tablo 6’da gösterilmifltir. 

Bilgi Teknolojisi Yeterlik Boyutlar› ile Ö¤rencilerin Bilgisayar Sahipli¤i ve 

‹nternet Kullan›m› Aras›ndaki ‹liflkinin Analizi

Bilgi teknolojisi yeterlik boyutlar› ile ö¤rencilerin bilgisayar sahipli¤i ve internet eriflim olana¤›, bilgisayar kul-
lan›m süresi (y›l), haftal›k bilgisayar kullan›m süresi ve ikamet edilen yerde internet eriflimi ba¤›ms›z de¤iflkenleri
aras›nda bir farkl›l›k olup olmad›¤›n› görmek amac›yla ANOVA testi yap›lm›flt›r. Analiz bulgular› Tablo 7’de ve-
rilmifltir. 

Tablo 7’ye göre ö¤rencilerin bilgisayar sahipli¤i ve internet eriflim olana¤›, bilgisayar kullan›m süresi (y›l), haf-
tal›k bilgisayar kullan›m süresi ve ikamet edilen yerde internet eriflimi ba¤›ms›z de¤iflkenleri ile BT’ne yönelik tu-
tumlar› aras›ndaki iliflki ANOVA testi sonucunda tespit edilmifltir. Bilgisayar sahipli¤i, internet eriflim olana¤›, bil-
gisayar kullan›m süresi ve haftal›k bilgisayar kullanma süresi ile “BT’nin Faydas›”, “BT’nin Kontrolü” ve “BT’ye
Yönelik Kayg›” tutum boyutlar›nda ANOVA testi sonucunda anlaml› farkl›l›klar tespit edilmifltir. Ö¤rencilerin in-
terneti kulland›¤› mekânlar ve ö¤rencinin ikamet yerindeki internet eriflimi ile “BT’nin Kontrolü” ne yönelik tu-
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Tablo 5: Cinsiyeti ile bilgi teknolojisine yönelik tutmalar aras›ndaki iliflki.

Bilgi teknolojisinin Bilgi teknolojisinin Bilgi teknolojisinde Bilgi teknolojisine
faydas› kontrolü      kayg› yönelik davran›fl

Cinsiyet Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan Erkek Bayan
n 444 440 444 440 444 440 444 440
Ortalama 15,1149 14,8773 14,7095 14,2932 5,8694 6,5932 7,6149 7,3773
Standart Sap. 3,66274 3,34547 3,72276 3,02803 2,5702 2,77812 2,75777 2,70887
s.d. 882 882 882 882
t 1.007 1.823 -4.021 1.292
p 0.314 0.069 0.000 0.197



tum boyutunda ANOVA testi sonucunda anlaml› farkl›l›k tespit edilmifltir. Ortalama fark de¤erlerinden anlafl›la-
ca¤› üzere ö¤rencilerin bilgisayar sahipli¤i, internet eriflim olana¤›, bilgisayar kullan›m süresi, haftal›k bilgisayar
kullanma süresi artt›kça, alg›lad›klar› BT’ye yönelik tutumlar›nda da art›fl gözlenmektedir.

Bilgisayara Eriflim Olana¤› ile Bilgi Teknolojisine Yönelik Tutum Aras›ndaki ‹liflkisi 
Ö¤rencilerin bilgisayara eriflim olana¤›n›n, bilgi teknolojisine yönelik tutumlar› üzerindeki etkilerini görmek

üzere BT ile ilgili tutumlar›n ba¤›ms›z de¤iflken, bilgisayara eriflim olana¤›n›n ise ba¤›ml› de¤iflken olarak al›nd›-
¤› bir regresyon analizi yap›lm›flt›r. Analiz sonuçlar› Tablo 8’de gösterilmifltir. 

Tablo 8’de göre regresyon analizi anlaml› ç›km›fl ve belirlilik katsay›s› R2 0.13 olarak tespit edilmifltir. Dola-
y›s›yla bilgisayara eriflim olana¤› de¤iflkeninin, BT’ye yönelik tutumdaki, tutum de¤iflimin yüzde 13’ünü aç›klad›-
¤› görülmektedir. Tutum de¤iflkenlerinden kontrol ve kayg›n›n anlaml› oldu¤u görülmektedir. Tutum de¤iflken-
lerine ait ‚ katsay›lar›ndan anlafl›laca¤› üzere bilgisayara eriflim olana¤› de¤iflkeni artarken, kayg› de¤iflkeninin ne-
gatif yönde artt›¤›, di¤er yandan bilgisayara eriflim oran› artarken, BT’ye yönelik kontrol düzeyinin de artt›¤› gö-
rülmektedir. Ayr›ca bilgisayara eriflim olana¤›n›n ba¤›ml› de¤iflken olarak al›nd›¤› bu regresyon analizinde kayg›
ve kontrol de¤iflkenlerinin etkilerinin daha yüksek oldu¤u gözlenmifltir. 

Bilgisayar Sahibi Olma ile Bilgi Teknolojisine Yönelik Tutum Aras›ndaki ‹liflkisi 
Ö¤rencilerin bilgisayar sahibi olmas›n›n, BT’ye yönelik tutumlar› üzerindeki etkilerini görmek üzere BT ile il-

gili tutumlar›n ba¤›ms›z de¤iflkenler, bilgisayar sahipli¤i durumunun ise ba¤›ml› de¤iflken olarak al›nd›¤› bir reg-
resyon analizi yap›lm›flt›r. Analiz sonuçlar› Tablo 9’da gösterilmifltir. 

Tablo 9’da görülece¤i üzere regresyon analizi anlaml› ç›km›fl ve belirlilik katsay›s› R2 0.05 olarak tespit edil-
mifltir. Dolay›s›yla ö¤rencinin bilgisayar sahibi olmas› ba¤›ml› de¤iflkeninin, ö¤rencilerin BT’ye yönelik tutumla-
r›n›n de¤ifliminde yüzde 5’ini aç›klad›¤› görülmektedir. Analiz sonucunda tutum de¤iflkenlerinden kontrol ve kay-
g›n›n anlaml› ç›kt›¤› bulgusuna ulafl›lm›flt›r. Tutum de¤iflkenlerine ait β katsay›lar›ndan anlafl›laca¤› üzere ö¤ren-
cinin bilgisayar sahipli¤i de¤iflkeni azal›rken, kayg› de¤iflkeninin negatif yönde artt›¤›, di¤er taraftan bilgisayar sa-
hipli¤i artarken, BT’ye yönelik kontrol düzeyinin de artt›¤› görülmektedir. Ayr›ca ö¤rencinin bilgisayar sahibi ol-
mas› ba¤›ml› de¤iflken olarak al›nd›¤› bu regresyon analizinde kayg› ve kontrol de¤iflkenlerinin etkilerinin daha
yüksek oldu¤u gözlenmifltir. 
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Tablo 6: Ö¤rencilerin okudu¤u bölüm, üniversite ve s›n›f ile ö¤rencilerin bilgi teknolojisine yönelik tutumlar› aras›ndaki
iliflki.

Ba¤›ml› de¤iflkenler Bilgi teknolojisinin Bilgi teknolojisinin Bilgi teknolojisinde Bilgi teknolojisine
faydas› kontrolü kayg› yönelik davran›fl

Ba¤›ms›z de¤iflkenler n Ort. F p Ort. F p Ort. F p Ort. F p

Okudu¤u Büro Yön. 151 15,4570 2.501 ,029 14,5166 .440 .820 6.1854 1.796 .111 6.9868 2.080 .066
program Pazarlama 177 15,0000 14,5876 6.0734 7.4181

Muhasebe 211 15,4265 14,6540 6.6919 7.8531
‹flletme 139 14,6835 14,1295 6.0288 7.4820
Turizm 154 14,3831 14,5130 6.1364 7.7013
Lojistik 52 14,5577 14,5192 5.8269 7.2308

S›n›f 1. S›n›f 410 15,0512 0.124 .884 14,6585 1.454 .234 6.2537 1.065 .345 7.5024 .593 .553
2. S›n›f 453 14,9581 14,3289 6.2472 7.5210
2 + Y›l 21 14,7619 15,1905 5.3810 6.8571

Okudu¤u Çukurova (Ceyhan) 102 16,1863 6.055 .000 14,7549 3.586 .003 5.8627 1.137 .339 6.7549 3.432 .004
Üniversite Mersin (Sosyal Bilim) 177 14,1864 14,1638 6.3164 7.4633
ve MYO Çukurova (Adana) 74 14,7297 14,2973 6.2973 7.9054

K›r›kkale 192 15,5781 15,3438 6.1406 8.0052
Mersin (Tarsus) 163 15,0245 14,1104 6.5890 7.2822
Abant ‹zzet Baysal 176 14,5739 14,2273 6.0909 7.4318
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Tablo 7: Ö¤rencilerin bilgisayar sahipli¤i ve bilgisayar kullan›m› ile ö¤rencilerin bilgi teknolojisine yönelik tutumlar›
aras›ndaki iliflki.

Ba¤›ml› de¤iflkenler Bilgi teknolojisinin Bilgi teknolojisinin Bilgi teknolojisinde Bilgi teknolojisine
faydas› kontrolü kayg› yönelik davran›fl

Ba¤›ms›z de¤iflkenler n Ort. F p Ort. F p Ort. F p Ort. F p

Bilgisayar Hay›r 228 14,4254 4.445 .004 13,4912 18,716 .000 6,9956 10,555 .000 7,5263 .161 .923
sahipli¤i Evet PC 366 15,1230 14,9126 6,1038 7,4836

Evet Notebook 197 14,9797 14,0863 5,9949 7,5635
Evet (PC ve 93 15,9355 16,2473 5,3441 7,3333
Notebook)

‹nternet Çok Zay›f 27 12,7407 9,817 .000 11,8148 26,272 .000 7,7037 11,029 .000 7,6296 .860 .487
eriflim Zay›f 47 15,1702 13,2340 7,2128 7,6809
olana¤› Orta 253 14,1621 13,3874 6,8182 7,7154

‹yi 265 15,2491 14,6226 5,9887 7,4566
Oldukça iyi 292 15,6712 15,8116 5,6438 7,3014

‹nterneti Evde 563 15,0089 1,331 .257 14,7620 3,469 .008 6,0782 1,808 .125 7,6181 1,381 .239
kullan›lan ‹flyerinde 53 15,6226 14,5849 6,5660 6,8302
mekânlar Okulda 29 15,8276 13,8276 6,9310 7,0345

‹nternet kafe vb. 209 14,7943 13,8086 6,3493 7,4450
Hiçbiri 30 14,2667 14,9667 6,9667 7,2000

Bilgisayar 1 y›ldan az 55 13,4182 4,661 .001 12,2000 15,272 .000 8,2364 13,272 .000 7,8545 1,735 .140
kullan›m 2-5 y›l aras› 374 14,8636 13,9652 6,4893 7,4064
süresi 6-10 y›l aras› 359 15,2340 15,1031 5,6825 7,3788

11-15 y›l aras› 77 15,2338 15,7662 5,9481 7,9870
16 y›l ve üzeri 19 16,7368 15,2632 6,7895 8,4737

Haftal›k 0-5 359 14,4457 4,578 .001 13,6351 14,738 .000 6,7716 7,570 .000 7,5877 1,546 .187
bilgisayar 6-10 203 15,2463 14,5911 6,1527 7,6897
kullanma 11-15 132 15,0758 14,8636 5,8636 7,1667
süresi 16-24 74 15,6216 15,2568 5,5405 6,9730

25 saat ve üzeri 116 15,7759 16,1379 5,5431 7,5862

‹kamet yerinde Evet 589 15,1868 2,647 .071 14,7623 5,228 .006 6,0832 2,667 .070 7,4618 .839 .433
internet Evet, ama yetersiz 128 14,5469 13,9453 6,4609 7,3516
eriflimi Hay›r 167 14,6707 14,0120 6,5689 7,7305

Tablo 8: Regresyon analizi.

Ba¤›ml› de¤iflken: Bilgisayara eriflim olana¤›

R: 0.360 R2: 0.13 F: 32,738 Sd: 4;879 p<0.000

Ba¤›ms›z de¤iflkenler B Std. Hata β t p

(Sabit) 2,927 .209 14,011 .000

BT faydas› .010 .011 .033 .909 .364

BT kontrolü .084 .011 .276 7.516 .000

BT kayg›s› -.061 .013 -.158 -4.830 .000

BT’ye yönelik davran›fl -.010 .012 -.026 -.804 .422



Sonuç ve Öneriler
‹çinde bulundu¤umuz zamanda iflgücü piyasas› ile meslek yüksekokullar› aras›nda istihdam amaçl› birlikteli¤in

sa¤lanmas›, mesleki e¤itimin modernizasyonu ve kalitesinin art›r›lmas› ve bu sayede de insan kaynaklar›n›n gelifli-
mine katk›da bulunmay› hedefleyen çal›flmalara a¤›rl›k verilmektedir. Ancak, ifl dünyas›n›n ve ülke ekonomisinin
de¤iflen ihtiyaçlar›na paralel mesleki e¤itim programlar› oluflturarak nitelikli insan gücü geliflimine katk›da bulun-
maya yönelik çal›flmalar›n sadece e¤itim dünyas› içinde baflar›labilmesi mümkün de¤ildir. Meslek yüksekokulu ö¤-
rencilerine; uluslararas› düzeyde ve özellikle Avrupa Birli¤i içinde benimsenmifl yaflam boyu ö¤renme al›flkanl›¤›
kazand›rmak ve giriflimci yönlerini ortaya ç›karabilecek tutumlar gelifltirmelerine katk›da bulunmak özel önem arz
etmektedir. Bunun baflar›labilmesi için de, bilgi ve teknolojilerini kullanabilmek konusunda yetkinli¤e ve olumlu
tutuma sahip bireyler yetifltirmek mesleki ve teknik e¤itimin temel amac› olmal›d›r. 

Meslek yüksekokullar›n›n sosyal programlar›na kay›tl› ö¤rencilerin bilgisayar teknolojilerine yönelik tutumla-
r›n›n tespit edilmesi amac› do¤rultusunda, de¤iflkenler aras›ndaki ileri sürülen hipotezlerin varyans analizleri ile
test edilmesinden önce, ö¤rencilerin BT’ye yönelik tutum ölçe¤inin yap› geçerlili¤i ve maddelerin faktör yap›s›n›
tespit etmek amac›yla faktör analizinde, temel bileflenlere ay›rma yöntemi ve verimax dönüfltürmesi uygulanm›fl-
t›r. Faktör analizi sonucu ortaya ç›kan boyutlar ve bunlar›n içerdi¤i alt de¤iflkenler incelendi¤inde; ö¤rencilerin
BT’ye yönelik tutumlar hakk›nda dört faktörün etkisinde kald›¤› gözlenmektedir. Bu faktörler; BT’nin Faydas›,
BT Kontrolü, BT Kayg›s› ve BT’ye Yönelik Davran›fl”t›r.

Ö¤rencinin cinsiyeti ile BT’ye yönelik tutum aras›nda bir iliflki olup olmad›¤›n› test edebilmek amac›yla cinsi-
yet ba¤›ms›z de¤iflkeni ve dört farkl› BT’ye yönelik tutumlar›n da ba¤›ml› de¤iflken olacak flekilde t-testleri yap›l-
m›flt›r. Analiz sonucunda bayan ö¤rencilerle erkek ö¤renciler aras›nda BT’de Kayg› ba¤›ml› de¤iflkeni aç›s›ndan
anlaml› bir farkl›l›k görülmüfltür. Ortalama skorlardan görülece¤i gibi bayan ö¤renciler kendilerini erkek ö¤ren-
cilere göre BT konusunda daha çok kayg› duyduklar› bulgusuna ulafl›lm›flt›r. 

Farkl› bölümlerdeki, üniversitelerdeki ve s›n›flardaki ö¤rencilerin alg›lad›klar› BT’ye yönelik tutumlar aras›n-
da anlaml› bir farkl›l›k olup olmad›¤›n› test etmek amac›yla s›n›f›n, bölümün ve üniversitenin ba¤›ms›z de¤iflken,
farkl› BT’ye yönelik tutumlar›n ise ba¤›ml› de¤iflken oldu¤u koflullarda ANOVA testi yap›lm›flt›r. ANOVA testi
sonucunda ö¤rencilerin; kay›tl› olduklar› üniversite ve bölüm ile BT’ye yönelik tutumlar› aras›nda istatistiksel ola-
rak anlaml› farkl›l›k oldu¤u bulgusu tespit edilmifltir.

Ö¤rencilerin cinsiyetleri, okumakta olduklar› program ve internete ba¤lanma s›kl›klar› ile BT’ye yönelik tu-
tumlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki saptanm›flt›r. Bayan ö¤rencilerin erkeklere göre, bilgisayar› olma-
yan ö¤rencilerin bilgisayar sahibi olanlara göre, BT’ye eriflim olanaklar› düflük olan ö¤rencilerin eriflim olanakla-
r› çok daha iyi olanlara göre, bilgisayar teknolojileri konusunda daha yüksek düzeyde kayg› tafl›d›klar›, BT ile ilgi
sorunlar› çözmede kendilerini daha zay›f hissettikleri ve alg›lanan BT’ye yönelik tutumlar›n›n daha düflük oldu¤u
tespit edilmifltir. Farkl› s›n›flardaki ö¤rencilerin bilgisayar teknolojilerine karfl› tutumlar› aç›s›ndan farkl›l›k olma-
d›¤› bulgusu tespit edilmifltir. 

Sonuç olarak, meslek yüksekokullar›na ba¤l› sosyal bilimler bölümleri ö¤rencilerinin e¤itim ve mesleki geliflim
amaçl› bilgi teknolojilerine yönelik tutumlar›n›n istenilen düzeyde olmad›¤› tespit edilmifltir. ‹çinde bulundu¤u-
muz ça¤da rekabet avantaj› aç›s›ndan bilginin yarat›lmas› ve h›zl›, güvenli ve kolay bir flekilde aktar›lmas› öncelik
kazanmaktad›r. ‹fl süreçleri mecras›n›n art›k bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayal› sanal ofislerde gerçekleflmesinin
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Tablo 9: Regresyon analizi.

Ba¤›ml› de¤iflken: Ö¤rencinin bilgisayar sahibi olmas›

R=0.225 R2:0.05 F: 11,758 sd:4;879 p<0.000

Ba¤›ms›z de¤iflkenler B Std. Hata β t p

(Sabit) 1,816 .196 9,272 .000

BT faydas› .010 .010 .037 .984 .325

BT kontrolü .034 .011 .123 3,202 .001

BT kayg›s› -.053 .012 -.152 -4,469 .000

BT’ye yönelik davran›fl .007 .011 .019 .576 .565



yayg›nlaflmas›, hemen hemen tüm sektörlerde istihdam edilecek çal›flanlardan BT konusunda yetkinli¤e sahip ol-
malar› beklentisini do¤urmaktad›r. Bu nedenle, ço¤unlukla ofis ortam›nda görev alacak MYO’lar›n sosyal bilim-
ler bölümleri ö¤rencilerinin bilgi ve iletiflim teknolojileri konusunda beklenen yetkinli¤e sahip olmas› gerekmek-
tedir. Bilgisayar teknolojisinde yaflanan sürekli de¤iflimleri de göz önüne alarak, bu okullarda bilgisayar teknoloji-
si altyap›s›n›n sa¤lanmas›, derslerin içeriklerinin de¤iflim ve geliflmelere ba¤l› olarak güncellefltirmesinde büyük ya-
rar görülmektedir. Ö¤retim elemanlar›n›n, ö¤rencilerin bilgisayar teknolojisi deneyimlerini art›racak seminer,
proje vb çal›flmalara a¤›rl›k vermesi birincil çözümler aras›nda görülmektedir. Ö¤rencilerin bilgisayar tecrübeleri
artt›kça, BT’ye yönelik tutumlar› de¤iflecek dolay›s›yla BT konusunda endifleleri azal›p bu teknolojileri kullanma
konusunda kendilerine daha çok güven duydukça, BT’ye yönelik tutumlar› da olumlu yönde de¤iflecektir. Bu ba¤-
lamda; ö¤rencilere derslerde ve ders d›fl› zamanlarda ne kadar çok uygulamal› çal›flmalar yapt›r›l›rsa, ö¤rencilerin
BT’ye yönelik tutumlar›nda o derece art›fl gözlemlenecektir. Bu nedenle ö¤rencilerin BT üzerinden bilgiye eri-
flimleri teflvik edilmeli, yönlendirilmelidir. Meslek yüksekokullar›n›n yeniden yap›lanmaya gidildi¤i flu günlerde,
oluflturulacak ders programlar› ve içerikleri, ö¤rencilerin ifl dünyas›na entegrasyonunu sa¤layacak ö¤renme ç›kt›-
lar›n› elde edecek flekilde dizayn edilebilmesi için uygun zaman ve zemini oluflturmaktad›r. 

Çal›flma, anket yap›lan üniversite ve bölümlerdeki ö¤rencileri temsil etmekle birlikte, di¤er üniversitelerdeki
sosyal program ö¤rencileri için yap›lacak benzer araflt›rmalardan elde edilecek sonuçlar› bu çal›flman›n bulgular›
ile k›yaslama faydas› sa¤layacakt›r.
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Özet

Amaç: Araflt›rma üniversite ö¤rencilerinin sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n› belirlemek amac›yla yap›ld›.
Gereç ve Yöntem: 2010–2011 güz yar›y›l›nda Sakarya Üniversitesi kampüs alan› içerisindeki Fakülte ve Yükse-
kokullarda ö¤renim gören ö¤renciler araflt›rma evrenini, verilerin topland›¤› tarihte okulda bulunan ve çal›flmaya
kat›lmay› kabul edenler ise örneklemi oluflturdu. Veriler, ‘‘ Kiflisel Bilgi Formu’’ ve “Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Dav-
ran›fllar› Ölçe¤i (SYBD)’’ kullan›larak topland›. Bulgular: Ö¤rencilerin %50.4’ü (n=431) k›z, %49.6’s› (n=424) er-
kekti, %31.7’si (n=271) 19–20 yafl, %33.7’si (n=288) 20–21 yafl, %25.5’i (n=218) 22 ve üzeri yafl grubunda idi. Bö-
lümlere göre SYBD ölçe¤i toplam puan ortalamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda Sa¤l›k Yüksekokulu ö¤rencilerinin
130.58±20.08; Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerinin 129.90±18.66; ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤rencile-
rinin 127.56±20.66; Teknik E¤itim Fakültesi ö¤rencilerinin 125.14±19.93 oldu¤u belirlendi. Aradaki fark istatis-
tiksel olarak anlaml› bulundu ( F=3.366, p=0.018). SYBD ölçe¤inin; fiziksel aktivite, beslenme, stres yönetimi alt
boyutlar›nda bölümler aras› anlaml› fark bulunmazken (s›ras› ile F=0.633, p=0.594, F=0.340, p=0.796, F=1.419,
p=0.236) sa¤l›k sorumlulu¤u ve kiflileraras› iliflkiler alt boyutundan sa¤l›k yüksekokulu ö¤rencilerinin (s›ras› ile
F=9.369 p=0.000, F=3.497 p=0.015), manevi geliflim alt boyutundan ise Sa¤l›k Yüksekokulu ve Mühendislik fakül-
tesi ö¤rencilerinin puanlar›n›n di¤er bölümlerden anlaml› derecede yüksek oldu¤u belirlendi (F= 3.011 p=0.029).
Sa¤l›k Yüksekokulu d›fl›ndaki bölümlerde ö¤renim gören ö¤renciler, “Okudu¤unuz bölümde sa¤l›¤› koruma- ge-
lifltirme ve ilk yard›m konular›n› içeren bir ders almak ister miydiniz? sorusuna %62.9 (n=405) oran›nda almak is-
tediklerini bildirdi. Öneriler: Sa¤l›k bilimleri d›fl›ndaki programlara da sa¤l›¤› koruma-gelifltirmeye yönelik seç-
meli derslerin konulmas› düflünülmelidir.

Anahtar kelimeler: Sa¤l›¤› gelifltirme, sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fl›, üniversite ö¤rencisi. 

Girifl
Günümüzde sa¤l›k yaklafl›m›nda, Sa¤l›k Merkezli Bak›m Sistemi anlay›fl› temel al›nmaktad›r. Sa¤l›k Merkezli

Bak›m Sistemi’nde temel hedeflerden birisi; bireyin sa¤l›¤›n› gelifltiren davran›fllar› kazanmas›n› sa¤lamakt›r. Bu
davran›fllar›n temelini de, sa¤l›kl› yaflam biçimini sa¤layan uygulamalar oluflturmaktad›r. Sa¤l›k davran›fl› bireyin
sa¤l›kl› kalmak hastal›klardan korunmak için inand›¤› ve uygulad›¤› davran›fllar›n bütünüdür. Sa¤l›kl› yaflam biçi-
mi davran›fllar›, herhangi bir hastal›k ya da rahats›zl›¤› önlemeye yönelik olmay›p, bireyin genel sa¤l›k ve iyilik du-
rumunu daha da iyilefltirmeyi amaçlar. Günümüzde, birçok sa¤l›k sorununun sa¤l›¤a iliflkin tutum ve davran›flla-
r›n olmay›fl› ve hareketsiz yaflamdan kaynakland›¤› belirtilmektedir (Arslan ve arkadafllar› 2007).

Bireylere sa¤l›k davran›fl de¤iflikli¤ini sa¤laman›n en kolay yolu sa¤l›k e¤itimidir (Gülten ve arkadafllar› 2008).
Bireylere sa¤l›kl› yaflama bilgisi, tutumu, davran›fl› ve al›flkanl›klar› kazand›rmay› amaçlayan sa¤l›k e¤itimi, sa¤l›k-
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l› bir toplumun oluflturulmas›nda giriflilecek her çaban›n anahtar›d›r. Çünkü; toplumdaki sa¤l›kla ilgili yanl›fl
inançlar›n yok edilmesi, bireylere sa¤l›kl› davran›fllar kazand›r›lmas›, eldeki kaynaklar›n, bireylerin ve toplumun
sa¤l›¤› için en verimli ve en ak›lc› biçimde kullan›lmas› sa¤l›k e¤itimiyle gerçekleflir (Karadokovan ve Aslan 2010).
Üniversite yaflam› bireylerin yaflam›nda önemli de¤iflimlerin yafland›¤› bir dönemdir. (Cihangiro¤lu 2010) Üniver-
site e¤itimi mesleki e¤itimin yan› s›ra kiflilik gelifliminde, bireysel yaflamda ve sa¤l›k davran›fllar›nda da de¤iflimle-
re neden olmaktad›r. Bu de¤iflim özellikle sa¤l›k alan›ndaki tutum ve davran›fllar yönünden önemlidir; çünkü ö¤-
rencilerin sa¤l›k ile ilgili tutum ve davran›fllar› kendisini, ailesini ve toplumu etkilemektedir. Sa¤l›kl› toplum yap›-
s›na ulaflmak her toplumun ortak amac›d›r. Sa¤l›kl› bir topluma gelecek nesillerin sa¤l›kl› olmas› ile ulafl›labilir
(Bertan ve Güler 1995).

Amaç
Bu çal›flma ö¤rencilerin sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n› belirlemek ve etkileyen de¤iflkenleri saptamak

amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem
Tan›mlay›c› olarak yap›lan araflt›rman›n evrenini, 2010-2011 e¤itim ö¤retim güz yar›y›l›nda Sakarya Üniver-

sitesi kampüs alan› içerisindeki fakülte, bölüm ve yüksekokullarda ö¤renim gören ö¤renciler oluflturmaktad›r. Ör-
neklemi ise verilerin topland›¤› tarihte okulda bulunan ve çal›flmaya kat›lmay› kabul eden ö¤renciler oluflturmufl-
tur (N:855). Araflt›rmaya bafllamadan önce gerekli izinler al›nm›flt›r. Çal›flmada veriler, araflt›rmac›lar taraf›ndan
haz›rlanan ve 24 sorudan oluflan ‘‘Kiflisel Bilgi Formu’’ ile bireyin sa¤l›kl› yaflam biçimi ile iliflkili olarak sa¤l›¤› ge-
lifltiren davran›fllar›n› ölçen “Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤i” (SYBDÖ) (Health Promotion Life-Style
Profile) kullan›larak toplanm›flt›r. 

Kiflisel Bilgi Formu; Cinsiyet, yafl, bölümü, s›n›f, anne-baba e¤itim durumu, çal›flma durumu, ekonomik du-
rum, üniversiteden önce en uzun yaflan›lan yerleflim birimi, kald›¤› yer, medeni durum, sa¤l›kla ilgili e¤itim al-
ma/isteme durumu gibi sorulardan olufltu.

Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Davran›fllar› Ölçe¤i (SYBDÖ)- (Health Promotion Lifestyle Profile); Walker, Sechrist
ve Pender (1987) taraf›ndan gelifltirilen orijinal ölçe¤in ilk versiyonu 48 madde ve alt› faktörden oluflmaktad›r. Bi-
reyin sa¤l›kl› yaflam biçimi ile iliflkili olarak sa¤l›¤› gelifltiren davran›fllar›n› ölçer (Walker ve arkadafllar› 1987). Ül-
kemizde Esin (1997) taraf›ndan Türkçe’ ye çevrilerek, geçerlik-güvenirli¤i yap›lm›flt›r (Esin 1997). Orjinal ölçek,
alt gruplar› gözden geçirilip, daha yüksek alfa etkinlik seviyeleri oluflturmak için yenilenmifl ve Sa¤l›kl› Yaflam Bi-
çimi Davran›fllar› Ölçe¤i II (Health Promotion Lifestyle Profile II), olarak adland›r›lm›flt›r (Walker ve Hill-Pole-
recky 1996). Ülkemizde Bahar, Befler, Gördes, Ersin ve K›ssal (2008) taraf›ndan Türkçeye çevrilerek, geçerlik-gü-
venirli¤i yap›lm›flt›r. Ölçek toplam olarak 52 maddeden ve alt› faktörden oluflmufltur. Sa¤l›kl› Yaflam Biçimi Dav-
ran›fllar› Ölçe¤i ile kat›l›mc›lar›n sa¤l›¤› destekleyen davran›fllar› ne s›kl›kla gerçeklefltirdikleri sorgulanmaktad›r.
Ölçek; 4’lü likert tipi bir ölçek olup, hiçbir zaman “1”, bazen “2”, s›k s›k “3”, düzenli olarak yan›t›na “4” puan ve-
rilmektedir. Ölçe¤in tamam› için en düflük puan 52, en yüksek puan 208 dir (Bahar ve arkadafllar› 2008).

Ölçek alt› alt boyuttan oluflmakta olup bu boyutlar›n alabilece¤i en düflük ve en yüksek puanlar afla¤›daki gibi-
dir.

• Sa¤l›k sorumlulu¤u alt grubu için; en düflük puan 9, en yüksek puan 36,
• Fiziksel aktivite alt grubu için; en düflük puan 8, en yüksek puan 32,
• Beslenme al›flkanl›¤› alt grubu için;en düflük puan 9, en yüksek puan 36,
• Ruhsal geliflim alt grubu için; en düflük puan 9, en yüksek puan 36,
• Kiflileraras› iliflkiler alt grubu için; en düflük puan 9, en yüksek puan 36,
• Stres yönetimi alt grubu için; en düflük puan 8, en yüksek puan 32’ dir.
Bahar ve arkadafllar›n›n yapt›klar› çal›flmada ölçe¤in Alpha güvenirlik katsay›s› 0.92, ölçe¤in alt faktörlerinin

Alpha güvenirlik katsay›s› 0.64-0.79 aras›nda bulunmufltur (Bahar ve arkadafllar› 2008). 
Bu çal›flmada ölçe¤in Cronbach’s Alfa katsay›s› 0.92, alt gruplar› için 0.63 ile 0.82 aras›nda oldu¤u belirlenmifl-

tir.
Verilerin de¤erlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri kulla-

n›lm›flt›r.

N. Ç›nar ve ark.

2385



Bulgular
Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin, %24.8’i (n=212) Sa¤l›k Yüksekokulu, %19.5’i (n=167) Mühendislik Fakülte-

si, %28.2’si (n=240) Teknik E¤itim Fakültesi, %27.6’s› (n=236) ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤rencisidir.
Ö¤rencilerin %50.4’ü (n=431) k›z, %49.6 (n=424) erkekti. Ö¤rencilerin %31.7’si’(n=271) 19-20 yafl, %33.7’si
(n=288) 20-21 yafl, %25.5’i (n=218) 22 ve üzeri yafl grubunda idi. Ö¤rencilerin %86.8’inin (n=742) herhangi bir
iflte çal›flmad›¤› belirlendi. Ö¤rencilerin %70.6 (n=604) ekonomik durumunu orta olarak ifade etti. Ö¤rencilerin
%98.8’i (n=845) bekar oldu¤unu, %43.2’si (n=369) yurtta kald›¤›n› belirtti. Ö¤rencilerin %91.9’u (n=786) kronik
sa¤l›k sorunu olmad›¤›n› bildirdi. Ö¤rencilerin %74.9 (n=640) sa¤l›k durumunu iyi olarak tan›mlad›. Sa¤l›k yük-
sekokulu d›fl›nda di¤er bölümlerde ö¤renim gören toplam 643 ö¤renciye “Okudu¤unuz bölümde sa¤l›¤› koruma-
gelifltirme ve ilk yard›m konular›n› içeren bir ders almak ister miydiniz? ’’sorusu soruldu¤unda %62.9’u (n=405)
böyle bir ders almak istediklerini bildirdi (Tablo 1 ve 2). 

Yap›lan çal›flmada k›z ö¤rencilerin sa¤l›k sorumlulu¤u (t=3.966, p=0.000), manevi geliflim (t=2.084, p=0.037)
ve kiflileraras› iliflkiler (t=3.118, p=0.002) puanlar› erkek ö¤rencilere göre, erkek ö¤rencilerin ise fiziksel aktivite
puanlar› k›z ö¤rencilere göre yüksek bulunmufltur (t=-4.118, p=0.000). Beslenme ve stres yönetimi puanlar› k›z ve
erkek ö¤renciler aras›nda anlaml› bir farka rastlanmad› (S›ras›yla t=1.583 p=0.114, t=0.107 p=0.915).
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Tablo 1: Ö¤rencilerin kiflisel ve e¤itimle ilgili özelliklerinin da¤›l›m›.

Kiflisel ve e¤itimle ilgili özellikler n % 

Cinsiyet 
K›z 431 50.4
Erkek 424 49.6

Yafl
17-18 77 9.0
19-20 272 31.8
21-22 288 33.7
22 ve üzeri 218 25.5

Okudu¤u bölüm
Sa¤l›k Yüksekokulu 212 24.8
Teknik E¤it.Fak. 240 28.2
Mühendislik Fak. 167 19.5
‹ktisadi ve ‹dari Biliml.Fak. 236 27.6

S›n›f 
1. s›n›f 320 37.5
2. s›n›f 336 39.3
3. s›n›f 97 11.3
4. s›n›f 102 11.9

Okul d›fl›nda çal›flma durumu
Evet 112 13.1
Hay›r 743 86.9

Ekonomik durum
‹yi 137 16.0
Orta 606 70.9
Kötü 112 13.1

Kald›¤› yer
Aile 202 23.6
Akraba 28 3.3
Arkadafl 256 29.9
Yurt 369 43.2

Medeni durumu
Evli 8 0.9
Bekar 845 98.8
Dul 2 0.2



K›z ve erkek ö¤rencilerin toplam ölçek puanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› bir farka rastlanmad› (t=1.497,
p=0.135). Genel toplamda k›z ö¤rencilerin ortalamas› 129.11±19.76, erkek ö¤rencilerin ise 127.06±20.24 olarak
bulundu.

Çal›flmada 19-20 yafl grubu ö¤rencilerin stres yönetiminden di¤er yafl gruplar›na göre daha fazla puan ald›¤›
saptand› (t=4.802, p=0.003).

Ekonomik durum ile genel ölçek puan› ve ölçek alt grup puanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ekonomik durumu iyi
olan ö¤rencilerin genel ölçek puan ortalamalar› (F=3.151, p=0.043), manevi geliflim puan ortalamalar› (F=4.446,
p=0.012), kiflileraras› iliflkiler puan ortalamalar› (F= 6.098, p=0.002), ekonomik durumu orta ve kötü olanlara gö-
re istatistiksel olarak anlaml› bulundu. 

Tart›flma
Sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar› ölçe¤inden al›nan yüksek puan bireyin yaflam›nda daha fazla olumlu sa¤l›k

davran›fl›na sahip oldu¤unu göstermektedir. Çal›flmada ö¤rencilerin SYBD ölçe¤inden ald›klar› toplam puan or-
talamas› 128.09±20.2 olarak belirlendi (Tablo 3 ve 4). Ülkemizde konu ile ilgili yap›lan di¤er çal›flmalarda benzer
sonuçlar al›nm›flt›r (Ünalan ve arkadafllar› 2009; ‹lhan ve arkadafllar› 2010; Karadeniz ve arkadafllar› 2008). 

K›z ve erkek ö¤rencilerin toplam ölçek puanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, k›z ö¤rencilerin ortalamas› (129.11±19.76)
erkek ö¤rencilerin ortalamas›ndan (127.06±20.24) yüksek olmakla birlikte, istatistiksel olarak anlaml› bir farka
rastlanmad› (t=1.497, p=0.135) genel toplamda ‹lhan ve arkadafllar›n›n hemflirelik yüksekokulu ve farkl› bölümler-
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Tablo 2: Sa¤l›k e¤itimi ile ilgili sorulara verilen cevaplar›n da¤›l›m›.

Sa¤l›k e¤itimi ile ilgili sorulara verilen n %
cevaplar›n da¤›l›m›

Sa¤l›kla ilgili e¤itim alma durumu
Evet 327 61.7
Hay›r 528 38.2

Sa¤l›kla ilgili e¤itim alma yeri 
(cevab› evet diyenler) (n=325)

Okudu¤u bölüm 142 43.6
Mezun oldu¤u lise 105 32.3
Kitle iletiflim araçlar› 25 7.6
Sa¤l›k personeli 29 8.9
Ehliyet kursu 17 5.5
Di¤er 7 2.1

Okunulan bölümde sa¤l›¤› koruma-
gelifltirme ve ilk yard›m konular›n› 
içeren ders almay› isteme durumu*(n=643)

Evet 405 63.0
Hay›r 238 37.0

* Bu soru Sa¤l›k Yüksekokulu d›fl›nda okuyan toplam 643 ö¤renciye sorulmufltur.

Tablo 3: Ö¤rencilerin SYBD ölçe¤i alt gruplar›ndan ald›klar› puanlar.

SYBD Ölçe¤i  Ölçekten al›nabilecek Elde edilen Ortalama ± standart 
alt gruplar› alt ve üst puan alt-üst puan sapma (x ± S.S)

Sa¤l›k sorumlulu¤u 9-36 9-36 19.83 ± 4.57
Fiziksel aktivite 8-32 8-32 16.65 ± 4.73
Beslenme 9-36 10-36 19.68 ± 3.90
Manevi geliflim 9-36 11-39 26.66 ± 4.76
Kiflileraras› iliflkiler 9-36 9-36 25.70 ± 4.76
Stres yönetimi 8-32 8-32 19.56 ± 3.86
Toplam ölçek puan› 52-208 60-208 128,09 ± 20.2



de okuyan üniversite ö¤rencileriyle yapm›fl olduklar› çal›flmada da k›z ö¤rencilerin toplam ölçek puanlar›
(127.25±18.64) erkek ö¤rencilerin toplam ölçek puanlar›ndan (125.45±18.33) yüksek bulunmufltur. Zaybak ve Fa-
d›lo¤lunun, Özbaflaran ve arkadafllar›n›n çal›flmalar›nda da k›z ö¤rencilerin toplam ölçek puanlar› erkek ö¤renci-
lerin toplam ölçek puanlar›ndan yüksek oldu¤u belirtilmifltir (Zaybak ve Fad›lo¤lu 2004; Özbaflaran ve arkadaflla-
r› 2004). 

Yap›lan çal›flmada k›z ö¤rencilerin sa¤l›k sorumlulu¤u (t=3.966, p=0.000), manevi geliflim (t=2.084, p=0.037)
ve kiflileraras› iliflkiler (t=3.118, p=0.002) puanlar› erkek ö¤rencilere göre, erkek ö¤rencilerin ise fiziksel aktivite
puanlar› k›z ö¤rencilere göre yüksek bulunmufltur (t=-4.118, p=0.000). Çelik ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda cinsi-
yete göre alt ölçeklerde anlaml› bir fark belirlenmezken, ‹lhan ve arkadafllar›n›n, Kocaakman ve arkadafllar›n›n,
Özbaflaran ve arkadafllar›n›n, Ayaz ve arkadafllar›n›n çal›flmalar›nda k›z ö¤rencilerde sa¤l›k sorumlulu¤u erkek ö¤-
rencilere göre yüksek bulunmufltur (Çelik ve arkadafllar› 2009; ‹lhan ve arkadafllar› 2010; Kocaakman ve arkadafl-
lar› 2010; Özbaflaran ve arkadafllar› 2004; Ayaz ve arkadafllar› 2005). Bu sonuçlar çal›flma sonuçlar›n› desteklemek-
tedir. K›z ö¤rencilerin erkek ö¤rencilere göre sa¤l›k sorumlulu¤unun daha yüksek olmas› Türk kültüründe kad›-
n›n rolü ve bu rol gere¤i kendi sa¤l›¤›na ve ailesine karfl› daha koruyucu ve sahiplenici bir davran›fl göstermesin-
den kaynaklanm›fl olabilece¤i düflünülmektedir. 

Yap›lan araflt›rmada 19-20 yafl grubu ö¤rencilerin stres yönetiminden di¤er yafl gruplar›na göre daha fazla pu-
an ald›¤› saptand› (t=4.802, p=0.003). Ö¤rencilerin yafl›n›n ilerledikçe stres yönetiminde daha baflar›s›z olduklar›
anlafl›lmaktad›r. Ayaz ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda da yafl ile stres yönetimi aras›nda negatif yönde anlaml› bir
iliflki bulunmufltur (Ayaz ve arkadafllar› 2005). Bu sonuçlar ö¤rencilerin mezuniyetleri yaklaflt›kça ifl bulma kayg›-
lar›n›n artmas› ve bunun sonucunda stresleri ile bafla ç›kma durumlar›nda yaflad›klar› zorluklarla ilgili olabilir. 

Çal›flmada ekonomik durum ile genel ölçek puan› ve ölçek alt grup puanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ekonomik du-
rumu iyi olan ö¤rencilerin genel ölçek puan ortalamalar› (F=3.151, p=0.043), manevi geliflim puan ortalamalar›
(F=4.446, p=0.012), kiflileraras› iliflkiler puan ortalamalar› (F=6.098, p=0.002), ekonomik durumu orta ve kötü
olanlara göre istatistiksel olarak anlaml› bulundu. ‹lhan ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda da ayn› yönde bulgulara
rastlanm›flt›r (Genel ölçek puan ortalamas› F=4.43, p=0.013; Kiflileraras› iliflkiler puan ortalamas› F=4.402,
p=0.013) (‹lhan ve arkadafllar› 2010). Karadeniz ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda da ekonomik durumu iyi olan ö¤-
rencilerin genel ölçek puan ortalamalar› yüksek olarak bulundu¤u görülmüfltür (Karadeniz ve arkadafllar› 2008).

Sonuç ve Öneriler
Üniversite ö¤rencilerinin ekonomik durumunun sa¤l›kl› yaflam biçimi davran›fllar›n› olumlu yönde etkiledi¤i be-

lirlendi. Sa¤l›k yüksekokulu d›fl›nda di¤er bölümlerde ö¤renim gören ö¤rencilerin sa¤l›¤› koruma - gelifltirme ve ilk
yard›m konular›n› içeren ders almak istediklerini ifade ettikleri görüldü. Bireyin kendi sa¤l›k davran›fllar›n› nas›l al-
g›lad›¤›n›n ve kontrol etti¤inin bilinmesi, bireye yeni bir davran›fl kazand›rmada önemlidir. Bu bak›mdan ö¤renci-
lerin ö¤renim gördü¤ü programlara sa¤l›¤› gelifltirmeye yönelik seçmeli derslerin konulmas› düflünülebilir. Ö¤ren-
cilere fiziksel aktivite ve önemi, sa¤l›kl› beslenme ve stres yönetimi gibi konularda seminerler düzenlenebilir.
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Tablo 4: Bölüme göre SYBD ölçe¤i puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.

Bölüm 

SYBD Ölçe¤i Sa¤l›k Teknik E¤itim Mühendislik ‹ktisadi ve ‹dari ‹statistiksel 
Alt Gruplar› Yüksekokulu Fakültesi Fakültesi Bilimler Fakültesi De¤erlendirme

(n=212) (n=240) (n=167) (n=236)

SS SS SS SS F p
Sa¤l›k sorumlulu¤u 21.14 4.67 18.93 4.56 19.77 4.14 19.62 4.52 9.369 0.000
Fiziksel aktivite 16.57 4.50 16.45 4.96 17.08 4.53 16.61 4.83 0.633 0.594
Beslenme 19.59 3.78 19.53 3.82 19.86 3.69 19.79 4.21 0.340 0.796
Manevi geliflim 27.13 4.36 26.00 4.87 27.20 4.71 26.54 5.00 3.011 0.029
Kiflileraras› iliflkiler 26.30 4.64 24.95 4.74 26.10 4.81 25.63 4.77 3.497 0.015
Stres yönetimi 19.84 3.75 19.28 3.87 19.89 3.88 19.36 3.92 1.419 0.236
SYBDÖ toplam 130.58 20.08 125.14 19.93 129.90 18.66 127.56 20.66 3.366 0.018

XXXX
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Özet

Bu çal›flman›n amac›, s›n›f yönetimi (SY) dersinde probleme dayal› ö¤renme (PDÖ) yaklafl›m›na göre tasarla-
nan ö¤retim program›n›n denenmesi ve uygulamaya iliflkin ö¤renci görüfllerinin tespit edilmesidir. Araflt›rmada,
eylem araflt›rmas› yönteminden faydalan›lm›flt›r. Uygulama, 2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› güz yar›y›l›nda gerçek-
lefltirilmifltir. Çal›flma grubunu, Marmara Üniversitesi, Atatürk E¤itim Fakültesi bünyesindeki alt› branfltan ö¤ret-
men adaylar› oluflturmufltur. Program tasar›m› için önce SY dersinin konu bafll›klar› belirlenmifl ve ö¤renim he-
defleri oluflturulmufl, ard›ndan SY’ye iliflkin problemleri içeren senaryolar gelifltirilmifltir. Konular bu problemle-
re bulunan çözümler üzerinden ö¤renilmifltir. Araflt›rmada veri toplama arac› olarak aç›k uçlu sorular kullan›lm›fl-
t›r. Ankete verilen cevaplara göre; ö¤retmen adaylar› bu uygulamay›, kal›c› ö¤renme sa¤lamas›, yaparak yaflayarak
ö¤renme imkan› sunmas›, e¤lenceli ve motive edici oluflu, ö¤renciyi merkeze almas› gibi nedenlerle di¤er sunum
biçimlerinden daha faydal› bulmufllard›r. Ö¤retmen adaylar›n›n tamam›na yak›n› benzer bir uygulama ile tekrar
ders almak istediklerini belirtmifllerdir. Ö¤retmen adaylar›, gruplar taraf›ndan sunulan problemleri ve çözümleri-
ni iyi ö¤rendiklerini SY konusunda kendilerini daha yetkin hissettiklerini, benzer problemlerle karfl›laflmalar› du-
rumunda bunlar› çözebileceklerini belirtmifllerdir. Sonuç olarak, PDÖ yaklafl›m›n›n ö¤retmen adaylar›na SY be-
cerisi kazand›rma amac›yla kullan›labilece¤i söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Ö¤retmen e¤itimi, probleme dayal› ö¤renme, s›n›f yönetimi. 

Girifl
S›n›f yönetimi (SY) dersinde, temelde ö¤retimin etkili bir flekilde yürütülebilmesi için s›n›f›n, araç gereçlerin,

ö¤renci davran›fllar›n›n ve ö¤retmen davran›fllar›n›n nas›l düzenlenece¤ine ve kontrol edilece¤ine iliflkin ö¤retmen
adaylar›na bilgi verilmektedir (Bakio¤lu, 2010). Ö¤retmen adaylar›na s›n›ftaki problemlerle nas›l bafla ç›kmalar›
gerekti¤i kuramsal boyutta ö¤retilmektedir. Fakat s›n›f dinamik bir ortam oldu¤u için sürekli olarak ö¤renmeyi
olumsuz yönde etkileyecek olaylar gerçekleflmektedir. Ö¤retmen, ö¤retimini etkin bir flekilde sürdürmek için s›-
n›ftaki bu olumsuzluklarla iyi bafl edebilir flekilde yetiflmelidir. Mevcut sistemde bu beceri gerçek s›n›flarla dene-
me yan›lma yoluyla kazan›lmaktad›r. Bu durumun hem ö¤retmenler hem de ö¤renciler aç›s›ndan olumsuzluklar-
la sonuçlanma ihtimali bulunmaktad›r. Bunun önüne geçilmesinin bir yolu; ö¤retimin probleme dayal› ö¤renme
(PDÖ) yaklafl›m›yla yürütülmesidir. Bu yaklafl›m, Savin-Baden & Howell’e (2004) göre uyguland›¤› e¤itim alan›n-
da bireyin problem çözme becerisini gelifltirerek onun meslek hayat›na daha iyi bir problem çözücü olarak at›lma-
s›n› sa¤lamaktad›r. PDÖ “genellikle ö¤rencilerin altta yatan konular› ve ilkeleri anlamalar›na yard›mc› olacak spe-
sifik problemler ile ortaya konan konular› ö¤retme stratejisi” olarak tan›mlanmaktad›r (Özvar›fl ve Demirel, 2004).
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PDÖ’de konular problemler arac›l›¤›yla ö¤renilmektedir. Kolaylaflt›r›c› rolündeki ö¤retmen, problem durumu
içeren senaryolar› ö¤rencilerine sunarak onlar›n bu problemleri çözme yoluyla ö¤renmelerine arac› olmaktad›r
(Schmid & Moust, 2000). Bu yolla ayn› zamanda problem çözme (Barrows & Tampley, 1980) sorgulama, yarat›-
c›l›k (Tan, Teo & Chye, 2009) gibi temel becerileri kazan›lmas›n› da sa¤lamaktad›r. 

PDÖ dünyada t›p, eczac›l›k, hemflirelik, mühendislik, hukuk, muhasebe, ö¤retmen yetifltirme gibi alanlarda
kullan›lmaktad›r (Savin-Baden & Howell, 2004). Türkiye’de ise t›p (Gürp›nar ve ark. 2009; Turan, 2009), hemfli-
relik (Duman ve Akbafl, 2010), ö¤retmen e¤itimi (fienda¤, 2008) gibi alanlarla, ilkö¤retim (Cantürk-Günhan,
2006) ve ortaö¤retim (Tüysüz, Tatar ve Kufldemir, 2010) seviyelerinde kullan›lmaktad›r. Bu yaklafl›m, mesleki ya-
flama klasik ö¤retmen merkezli derslere göre daha yetkin olarak yetifltirmesi, ö¤renciyi merkeze almas›, yaparak
yaflayarak, ö¤renci h›z›na ve ilgisine göre ö¤renme imkan› sunmas›, aktif yöntemlerden faydalanmas› ve ö¤renme-
yi zevkli hale getirmesi gibi nedenlerle oldukça kabul görmektedir (Savin-Baden & Howell, 2004). Yukar›daki ne-
denlerle PDÖ ö¤retmen e¤itimi alan›nda da kullan›lmaktad›r (Choi & Lee, 2009; Edwards & Hammer, 2004a;
McPhee, 2002; Yassin, Rahman & Yamat, 2010). S›n›fta ö¤renciler birbirine benzemedi¤inden birisi için uygun
olan çözüm di¤erinde ifle yaramamaktad›r. Ö¤retmen aday›, PDÖ arac›l›¤›yla kazanaca¤› problem çözme beceri-
si sayesinde çözümleri genelleyebilme yetene¤iyle mezun olmaktad›r (Savin-Baden & Howell, 2004). 

‹lkö¤retim, ortaö¤retim ve yüksekö¤retimde yap›lan araflt›rmalar›n sonuçlar›na göre PDÖ, geleneksel ö¤retim
yöntemlerine göre akademik baflar›y› daha fazla art›rmaktad›r (Çiftçi ve ark., 2007; Deveci, 2002; Reynolds &
Hancock, 2010; fienda¤, 2008; Tüysüz ve ark., 2010; Ünal, 2008). Yaklafl›m çerçevesinde aktif yöntemler kullan›l-
d›¤› için ö¤renmenin kal›c›l›¤› da yüksek olmaktad›r. Ayr›ca, derse yönelik tutumu da olumlu yönde gelifltirmek-
tedir (Cantürk-Günhan, 2006; Çiftçi ve ark., 2007; Deveci, 2002; Özgen ve Pesen, 2008; Tüysüz ve ark., 2010).
PDÖ’nün temel amac› ö¤rencileri meslek hayatlar›ndaki ve günlük yaflant›lar›ndaki problemleri çözebilir hale ge-
tirmektir. Yap›lan araflt›rmalarda yöntemin bu amac›n› gerçeklefltirdi¤i söylenebilir (Edward & Hammer, 2004a;
Kaptan ve Korkmaz, 2002; McPhee, 2002; Reynolds & Hancock, 2010). 

PDÖ ö¤retmen e¤itimi için uygun olmas›na ra¤men (McPhee, 2002) ülkemizde bu alanda yap›lm›fl çok az
(fienda¤, 2008; Ünal, 2008) araflt›rma bulunmaktad›r. Bu araflt›rmalar da alan derslerine yöneliktir. Oysa,
PDÖ’nün farkl› e¤itim bilimleri derslerine uygunlu¤unun, ö¤rencilerin uygulamaya yönelik tutumumun ve uygu-
lama ilkelerinin belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktad›r. T›p, hukuk vb alanlarda faydas› kan›tlanmas›na ra¤men
PDÖ’nün e¤itim alan›na uygulanmas›na geç kal›nm›flt›r. Bu araflt›rmada elde edilen bulgular›n, PDÖ’yü s›n›fla-
r›nda kullanmak isteyen akademisyenlere yol gösterece¤i düflünülmektedir. 

Yöntem
Araflt›rma Modeli

Bu çal›flman›n amac›, SY dersinde PDÖ yaklafl›m›na göre tasarlanan ö¤retim program›n›n denenmesi ve uy-
gulamaya iliflkin ö¤renci görüfllerinin tespit edilmesidir. Nitel araflt›rma kapsam›nda eylem araflt›rmas›dan fayda-
lan›lm›flt›r. Eylem araflt›rmas›, Bassey’e (1998) göre, e¤itim uygulamalar›n› gelifltirmek için, sorgulama, de¤erlen-
dirme ve de¤ifltirmeye yönelik faaliyetlerdir. Bu uygulamada araflt›rmac› ö¤retmenler gördükleri bir sorunu çöz-
mek için plan yapar, bunu uygular, de¤erlendirir ve gerekli düzenlemeleri yaparak bulgular›n› yayarlar. Eylem
araflt›rmas›, herhangi bir problemden yola ç›kmas›, uygulay›c›n›n ayn› zamanda araflt›rmac› olmas›, bulgular›n›n
istenildi¤i flekilde sunulmas› ve bulgular›n›n genelleme zorunlulu¤unun olmamas› nedeniyle oldukça kullan›fll›d›r
(Koshy, 2005). Eylem araflt›rmas›nda bireysel ve odak grup görüflmeleri, kat›l›mc› gözlem, aç›k uçlu sorular, veri
toplama arac› olarak kullan›labilmektedir (Kuzu, 2009). Bu araflt›rmada veri toplama arac› olarak, aç›k uçlu soru-
lar tercih dilmifltir. 

Araflt›rma Grubu

Araflt›rma, Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi, ‹lkö¤retim Fen Bilgisi, ‹lkö¤retim Matematik, Bi-
yoloji, Türk Dili ve Edebiyat›, ‹ngilizce, Almanca ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlar›nda ö¤renim gören ve
2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› güz yar›y›l›nda SY dersini alan ö¤retmen adaylar› üzerinde yürütülmüfltür. Bu alan-
lar, SY derslerinin araflt›rmac›lar›n sorumlulu¤unda olmas› nedeniyle tercih edilmifltir. Araflt›rmaya kat›lan ö¤ren-
ci say›s› 210’dur. Veri toplama arac›n›n ö¤retim döneminin son haftas› uygulanmas› nedeniyle 146 ö¤renciden ve-
ri toplanm›flt›r.

S. Avc›, T. Ak›nc›, M. Soyer, A. Bakio¤lu
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Veri Toplama Arac›

Bu çal›flmada veri toplamak amac›yla “anket formu” kullan›lm›flt›r. Form, PDÖ tasar›m›na yönelik ö¤rencile-
rin görüfllerini almak amac›yla uygulay›c› araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Formda aç›k uçlu sekiz soru yer
almaktad›r. Sorular, PDÖ yaklafl›m›na, ö¤retim tasar›m›na, de¤erlendirme biçimine, iflbirli¤ine dayal› ö¤retim
yöntemine, problemlere iliflkin ö¤renci görüfllerini almaya yöneliktir. 

E¤itim Durumu ve Uygulanmas›

Bu çal›flmada PDÖ’nün araflt›rmac›lar taraf›ndan modifiye edilmifl flekli kullan›lm›flt›r. E¤itim durumunun ha-
z›rlanmas› sürecinde ilk olarak YÖK taraf›ndan belirlenen içeri¤e uygun konu bafll›klar› oluflturulmufltur: ö¤ren-
ciyi tan›ma, iletiflim, motivasyon, çat›flma yönetimi, lider ö¤retmen, problem davran›fllarla bafla ç›kma, zaman yö-
netimi, derse haz›rl›kl› girme. Bu bafll›klar do¤rultusunda, ö¤renim hedefleri oluflturulmufl ve hedefleri kazand›r-
maya yönelik senaryolar gelifltirilmifltir. Senaryolar için SY ders kitaplar› (Bakio¤lu, 2010; Karip, 2007; Celep,
2008; Okutan, 2008) incelenmifl, bu ders kitaplar›nda yer alan ve uygun olanlar al›nm›flt›r. E¤er hedef için kitap-
lardan uygun senaryo bulunmam›flsa araflt›rmac›lar taraf›ndan senaryolar haz›rlanm›flt›r. Sonras›nda, yönerge, pro-
je de¤erlendirme rubri¤i ve sunum de¤erlendirme ölçe¤i gelifltirilmifltir. Yönergede, ö¤renci sorumluluklar› ve de-
¤erlendirme türüne iliflkin bilgiler yer almaktad›r. Proje de¤erlendirme rubri¤i, gruplar›n problem çözüm metin-
lerinin de¤erlendirilmesi, sunum de¤erlendirme ölçe¤i ise gruplar›n sunumlar›n› de¤erlendirmek amac›yla gelifl-
tirilmifltir. 

SY, 5. veya 7. dönemde okutulan iki kredilik bir derstir. Ö¤retim dönemi 14 hafta devam etmektedir. Uygu-
lama sürecinin birinci haftas› dersi olarak düzenlenmifltir. ‹kinci hafta, ilk olarak PDÖ hakk›nda ö¤renciler bilgi-
lendirilmifltir. Bundan sonra ö¤renciler 2-6 kifliden oluflan gruplar oluflturmufllard›r. Sonras›nda, gruplar kura ile
senaryolar›n› seçmifllerdir. Senaryolar önceden s›raya kondu¤u için, çekilen senaryo ayn› zamanda sunum s›ras›n›
belirlemifltir. Dersin kalan k›sm›nda gruplar senaryodaki problemin çözümü ile ilgili kendi aralar›nda tart›flm›fllar-
d›r. Bu tart›flman›n sistematik olmas› aç›s›ndan dört soru haz›rlanm›fl ve bu sorular senaryo metinlerinin alt›na ek-
lenmifltir. Gruplara çözüm raporlar›n› haz›rlamak üzere üç hafta süre verilmifltir. Gruplara rapor haz›rlamada yol
göstermesi için de¤erlendirme rubri¤i da¤›t›lm›flt›r. Ayr›ca ö¤rencilere yararlanabilecekleri kaynaklar önerilmifl ve
çözüm için en az iki bilimsel makaleden de faydalan›lmas› istenmifltir. Bunun d›fl›ndaki kaynaklara baflvurman›n ek
puan getirece¤i de belirtilmifltir. Son olarak senaryoyu en az 5 y›l deneyimli iki ö¤retmene okutmalar› ve verdik-
leri cevaplar› da rapora eklemeleri istenmifltir.

Uygulaman›n üçüncü ve dördüncü haftalar›nda araflt›rmac› ö¤retim elemanlar› SY’nin temel konular› üzerine
sunum yapm›fllard›r. Bu sunumun amaçlar›; ders hakk›nda ö¤rencilerin zihinlerinde genel bir çat› oluflturmakt›r. 

Uygulaman›n beflinci haftas›nda birinci senaryo grubu sunumunu yapm›flt›r. Sunumda afla¤›daki s›ra izlenmifl-
tir: (1) Senaryonun rol oynama yöntemiyle s›n›fa sunulmas›, (2) sunum grubunun moderatörlü¤ünde, s›n›f›n se-
naryodaki problem ve bu probleme çözüm önerileri ile ilgili tart›flmas› ve sonuçlar›n özetlenmesi, (3) Probleme
iliflkin iki deneyimli ö¤retmeninin görüfllerinin s›n›fa sunulmas› ve bu görüfller üzerinde s›n›f›n tart›flmas›, (4) gru-
bun çözümlerini s›n›fa sunmas›, (5) senaryodaki problemin grupça çözümünün rol oynama tekni¤i arac›l›¤›yla s›-
n›fa sunulmas› ve (6) ö¤retim eleman› ve di¤er gruplar taraf›ndan sunum yapan gruba, uygulamalar› hakk›nda ge-
ribildirim verilmesi. 

Marmara Üniversitesinde vize (%40) ve final (%60) olmak üzere iki s›nav yap›lmaktad›r. Bu uygulamada vize
notunun yüzde 80’ini problem çözümüne iliflkin haz›rlanan rapor, yüzde 20’sini ise vize s›nav›nda al›nan not olufl-
turmufltur. Raporlar, “rapor de¤erlendirme rubri¤i” ile ölçülmüfltür. Final notunun ise yüzde 80’ini sunumlar,
yüzde 20’sini ise final s›nav›nda not oluflturmufltur. Sunumlar “derecelendirme ölçe¤i” ile ölçülmüfltür. Sunumlar
için akran de¤erlendirmesi tekni¤inden de faydalan›lm›flt›r. Bu uygulama boyutunda grup notunun yüzde 50’si ö¤-
retim eleman›n›n, yüzde 50’si ise di¤er gruplar›n verdikleri notlardan oluflmufltur. Notlar›n ö¤rencilere da¤›t›lma-
s›nda ise iflbirli¤ine dayal› ö¤retim yöntemine uygun olarak “grup puan›” uygulamas›ndan faydalan›lm›flt›r. Bu uy-
gulamada puan gruba verilmekte ve tüm grup üyeleri ayn› puan› almaktad›r (Roger & Johnson, 2009).

Araflt›rma Uygulamas›

Araflt›rma 2010-2011 e¤itim ö¤retim y›l› güz yar›y›l›nda uygulanm›flt›r. Marmara Üniversitesi ö¤retim prog-
ram› vize s›nav› ve bayram tatilleri d›fl›nda 14 haftadan oluflmaktad›r. Uygulama yukar›da aç›klanan flekliyle ö¤re-
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tim döneminin sonuna kadar devam etmifltir. Ö¤rencilerin uygulamaya iliflkin görüflleri son hafta “anket formu”
arac›l›¤›yla belirlenmifltir. 

Verilerin Analizi

Anket yoluyla elde edilen veriler ilk olarak bilgisayar ortam›na aktar›lm›flt›r. Bu aflamada ö¤rencilerce verilen
cevaplar belirli bafll›klarda olumlu ve olumsuz görüfller fleklinde toplanm›flt›r. Sonra, sorulara verilen cevaplar in-
celenerek alt› tema oluflturulmufltur. Bulgular bu temalara göre düzenlenmifltir.

Bulgular
Yaklafl›ma ‹liflkin Görüfller

Ö¤renci görüfllerinden elde edilen bulgulara göre, ö¤renciler PDÖ’yü ö¤retmen sunumu, grup sunumu gibi
di¤er ö¤retim yöntemlerinden daha etkili ve güzel (N=103) bulmufllard›r. Ö¤rencilerden baz›lar› seçim flanslar› ol-
sa di¤er derslerde de PDÖ’yü tercih edeceklerini (N=15) belirtmifllerdir. PDÖ’yü di¤er ö¤retim yöntemlerinden
daha faydal›/etkili/güzel bulmalar›n›n nedenleri ise kal›c› ö¤renme sa¤lamas› (N=35), aktif kat›l›m› desteklemesi
(N=20), yaparak yaflayarak ö¤renmeye imkan vermesi (N=19), e¤lenceli ve motive edici olmas› (N=18), ö¤renci
merkezli oluflu (N=14), ö¤retmenlik tecrübesi aç›s›ndan faydal› olmas› (N=13), ö¤rencilere kendi çabalar›yla ö¤-
renmeye f›rsat vermesi (N=10) ve iflbirli¤i (N=5) sa¤lamas›d›r. Yukar›daki görüflleri destekleyen ifadelerden baz›-
lar›; “Bu yöntem daha iyiydi. Ben bunu tercih ederim”, “bu yöntem daha iyiydi. Di¤er türlü ders s›k›c› olabiliyor”,
“... Gelecekte karfl›m›za ç›kabilecek olan hemen hemen her olayda nas›l bir tav›r tak›nmam›z› uygulamal› ö¤ren-
dik”, “... yap›lan çal›flmalar esnas›nda kal›c› ö¤renme gerçekleflir”, “.yaflayarak ö¤renme kal›c› ö¤renmeyi sa¤lar.”,
“hem e¤lenceli hem de kal›c› oldu¤unu düflünüyorum” fleklindedir. 

Uygulamaya kat›lan ve bu konuda görüfl belirten ö¤rencilerden ço¤u (N=121) PDÖ ile tekrar ö¤retim yap›l-
mas›n› istediklerini, baz›lar› ise (N=13) istemediklerini belirtmifllerdir. PDÖ ile tekrar ö¤retim almak isteyenler
neden olarak; e¤lenceli bir ö¤retim ortam› sunmas› (N=32), kal›c› ve etkili ö¤renme sa¤lamas› (N=26), faydal› bil-
giler sunmas› (N=17), ö¤rencinin derse kat›l›m›n› sa¤lamas› (N=12) ve ö¤renciyi merkeze almas›n› (N=6) göster-
mifllerdir. PDÖ’ile tekrar ders görmek istemeyenler neden olarak, uygulaman›n uzun zaman almas›, kendi göre-
vini grup arkadafllar›na yükleyenlerin varl›¤› ve grup çal›flmas›n› göstermifllerdir. Yukar›daki görüflleri destekleyen
ifadelerden baz›lar›; “Bu yöntem çok güzel. Tekrar ders yap›lmas›n› isterim. Keflke bütün derslerimiz böyle ol-
sa…”, “bu dersi ikinci kez al›yorum… Dersin ifllenifli beni ö¤retmenli¤e daha yak›n hissettirdi”, “bu yöntemle ders
yapmak oldukça e¤lenceli ve biz ö¤rencileri s›km›yor” fleklindedir. 

Ö¤renme Üzerine Etkisine ‹liflkin Görüfller

PDÖ’nün ö¤renme üzerine etkisi konusunda görüfl bildiren ö¤rencilerin tamam› (N=114), PDÖ’nün ö¤ren-
melerini destekledi¤ini belirtmifllerdir. Bu ifadelerine destek olacak flekilde, uygulamadaki benzer problemleri çö-
zebileceklerini (N=34), kendilerini SY konusunda daha yetkin hissettiklerini (N=30), ö¤retmenlikte karfl›laflt›¤›
problemlere çözüm için faydal› oldu¤unu (N=21) söylemifllerdir. Ö¤rencilerden baz›lar› bu uygulamalar›n fayda-
l› olmakla birlikte gerçek yaflam becerisi kazand›rmad›¤›n› ve bu becerinin ancak ö¤retmenlik yaparak kazan›laca-
¤›n› (N=21) düflünmektedirler. Yukar›daki görüflleri destekleyen ifadelerden baz›lar›; “kendimi daha yetkin hisset-
ti¤imi söyleyebilirim”, “Bu yöntem etkili bir flekilde ö¤renmemi destekledi. …. Problemlerle oldukça iyi flekilde
bafla ç›kabilmek için fikirler edindi¤imi düflünüyorum.” “bu örneklerle s›n›fta oluflabilecek sorunlara karfl› daha iyi
çözümler sunabilece¤imi düflünüyorum”, “ö¤renmemi destekledi¤ini düflünüyorum. Kendime daha çok güven
geldi diyebilirim”, “problemi kendim araflt›rd›m” fleklindedir.

Problem Senaryolar›na ‹liflkin Görüfller

Araflt›rmaya kat›lan ö¤renciler senaryolarla ilgili olumlu ve olumsuz görüfller belirtmifllerdir. Olumlu görüfl
olarak ö¤rencilerden 102’si senaryolar› aç›k ve anlafl›l›r bulmufl, 27’si problemlerin okul ortam›nda olabilecek tür-
den oldu¤unu belirtmifllerdir. Senaryolarla ilgili olumsuz olarak en fazla, sorunun tespit edilmesinin güçlü¤ünü
(N=23) belirtmifllerdir. Bunun d›fl›nda problemin çok genifl olmad›¤›n› (N=2) ve basit oldu¤unu (N=2) söyleyen
ö¤renciler de olmufltur. Yukar›daki görüflleri destekleyen ifadelerden baz›lar›; “problemler gayet aç›kt›, kolayl›kla
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anlad›k…”, “problemler s›n›fta s›kl›kla rastlanan problemlerdi”, “problemler aç›k ve tespit etmek kolayd›.”, “ken-
di problemimizde temel sorunun ne oldu¤unu bulmakta zorland›k…” fleklindedir.

Ö¤retim Eleman›n›n Rolüne ‹liflkin Görüfller

Bu çal›flmada, ö¤retim elemanlar› PDÖ’nün gere¤i olarak rehber rolündedirler. Ö¤renciler, ö¤retim eleman›-
n›n uygulaman›n gere¤i olan görevini yerine getirdi¤i (N=77) belirtmifllerdir. Baz› ö¤renciler ise ö¤retim elema-
n›n›n sürece neredeyse hiç müdahale etmemesinin güzel oldu¤unu (N=8), daha aktif olmas›n› istemediklerini
(N=17) ve bu sayede kendilerini rahat hissettiklerini (N=4) belirtmifllerdir. Fakat ö¤renciler aras›nda ö¤retim ela-
man›n bu rolünden memnun olamayanlar da bulunmaktad›r. Ö¤rencilerden 18’i ö¤retim eleman›n›n s›n›fta daha
aktif olmas›n› istemektedir. Ayr›ca sunum sonras› de¤erlendirmelerinin de daha fazla olmas›n› (N=12) talep etmifl-
lerdir. Yukar›daki görüflleri destekleyen ifadelerden baz›lar›; “rehberlik görevini yerine getirdi…. Problem çözüm-
lerindeki sorunlara müdahale etmek aç›s›ndan daha etkin olabilirdi”, “ö¤retim üyesi gerekli yerlerde müdahale de
bulundu…”, “… yap›land›rmac› yaklafl›m sergiledi, güzel olan buydu.”, “rehberlik görevini yerine getirdi. Tüm
sorunlar› analiz etmemize yard›mc› oldu…”, “Derste geri durmas› güzeldi. Bu sunum yapan kiflinin özgüvenini ar-
t›ran bir fley bence”, fleklindedir. 

Grupla Çal›flma Hakk›nda Görüfller

Ö¤renciler PDÖ’nün gere¤i olarak grup çal›flmas› yürütmüfllerdir. Ayr›ca ö¤renciler kendi gruplar›n› kendile-
ri seçmifllerdir. Gruplar iki ile alt› aras›nda ö¤renciden oluflmufltur. Ö¤renciler genel olarak grupla çal›flmaktan
memnun olmufllard›r. Ço¤u ö¤renci süreçte sorun olmad›¤›n› (N=80) ve e¤lenceli bir uygulama (N=35) oldu¤u-
nu belirtmifllerdir. Bu durumu gruplar›n› kendilerinin oluflturmalar›na ba¤layanlar (N=14) olmufltur. Genel ola-
rak olumlu görüfle ra¤men baz› sorunlar da belirtilmifltir. Bu sorunlar konu paylafl›m› ve görev da¤›l›m›n›n adil ol-
mamas› (N=20) ve grup çal›flmas›ndan hofllanmama (N=5) ile ilgilidir. Bu sorunlara ra¤men uygulamada grupla-
r›n tamam› görevlerini yerine getirmifllerdir. Yukar›daki görüflleri destekleyen ifadelerden baz›lar›; “…arkadafllar-
la çal›flmak keyif vericiydi.”, … hiçbir sorun yaflamad›k.”, … e¤lenceliydi.”, “grup arkadafllar›m›z› kendimiz belir-
ledi¤imiz için herhangi bir sorun olmad›”, “iyiydi, sorun yaflamad›k. Herkes üzerine düfleni yapt›” fleklindedir.

De¤erlendirme Biçimi Hakk›nda Görüfller

Uygulamada de¤erlendirme, yöntem bölümünde belirtildi¤i flekliyle yürütülmüfltür. Ö¤rencilerin ço¤u (N=80)
bu de¤erlendirme biçimini uygun bulduklar›n› belirtmifllerdir. Arkadafllar› taraf›ndan de¤erlendirilmenin de uy-
gun oldu¤unu (N=31) belirten ö¤renciler olmufltur. De¤erlendirme biçiminde olumsuz olarak kay›rma oldu¤u/ol-
mufl olabilece¤ini (N=21) belirtmifllerdir. Baz› ö¤renciler vize ve finalde uygulanan yaz›l› s›navlar›n geçme notu-
na etkisinin daha fazla olmas› (N=7) gerekti¤ini belirtmifllerdir. Yukar›daki görüflleri destekleyen ifadelerden ba-
z›lar›; “Uygundu.”, “bence uygundu. Kat›l›m›n artmas›n› sa¤lad›”, “di¤er gruplarca de¤erlendirilmek uygundu”,
“di¤er gruplarca de¤erlendirilmek pek okjektif de¤il. Çünkü herkes arkadafllar›n› k›rmamak ad›na yüksek puan ve-
rebilir.”, “de¤erlendirme kesinlikle bu flekilde olmal›” fleklindedir.

Tart›flma, Sonuç ve Öneriler
PDÖ’de ö¤renciler gerçek hayattan al›nm›fl problemlere çözüm bulmaya yönelik çal›flmalar yapmaktad›r. Ö¤-

renciler, ö¤renen merkezli uygulamalarla kendi h›zlar›nda ve kendi ö¤renme stillerine uygun yollarla ö¤renmenin
yan›nda zevkli bir süreci yaflamaktad›rlar. Bu süreç ö¤rencilerin motivasyonunu da art›rmakta (Cantürk-Günhan,
2006; Çiftçi ve ark., 2007; Deveci, 2002; Özgen ve Pesen, 2008; Tüysüz ve ark., 2010) ve onlar›n derse yönelik
olumlu tutum içerisine girmelerini sa¤lamaktad›r (Tan, Chye & Teo, 2009). Ö¤renciler bu çal›flmada PDÖ’yü ka-
l›c› ö¤renme sa¤lamas›, aktif kat›l›m› desteklemesi, yaparak yaflayarak ö¤renmeye imkan vermesi, ö¤renci merkez-
li oluflu, e¤lenceli ve motive edici olmas›, ö¤rencilere kendi çabalar›yla ö¤renmeye f›rsat vermesi, ö¤retmenlik tec-
rübesi aç›s›ndan faydal› olmas› ve iflbirli¤i sa¤lamas› gibi nedenlerle di¤er ö¤retim yöntemlerinden daha etkili ve
güzel bulmufllard›r. Di¤er yöntemlerden kas›t, ö¤retim üyesi anlat›m› ve grup çal›flmalar›d›r. Bu iki yöntem, ö¤-
retmen e¤itiminde s›kl›kla baflvurulmas› nedeniyle karfl›laflt›r›lm›flt›r. Bu sonuçlar literatürle benzerlik göstermek-
tedir.

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2394



Ö¤renciler PDÖ’yü bundan sonraki derslerinde; e¤lenceli bir ö¤renme ortam› sunmas›, kal›c› ve etkili ö¤ren-
me sa¤lamas›, faydal› bilgiler sunmas›, ö¤rencinin derse kat›l›m›n› sa¤lamas› ve ö¤renciyi merkeze almas› gibi ne-
denlerle tercih edeceklerini belirtmifllerdir. Ö¤retmen merkezli uygulamalarda ço¤unlukla ö¤rencilerin tek görev-
leri s›n›fa kat›l›p dersi dinlemek olmaktad›r. Dolay›s›yla ö¤rencinin ders dinleme d›fl›nda bir yükü bulunmamak-
tad›r. PDÖ ise ö¤rencinin aktif olarak araflt›rma yapt›¤›, raporlar haz›rlad›¤›, bulgular›n› paylaflt›¤› bir uygulama-
d›r. Yani ö¤rencinin ö¤renme sürecindeki sorumlulu¤u oldukça fazlad›r. Buna ra¤men ö¤retmen merkezli yön-
temler yerine PDÖ’nün tercih edilmesinin nedeni olarak, ö¤renci merkezli uygulamalar gösterilebilir. Bu araflt›r-
man›n bulgular› Bowe & Cowan (2004) taraf›ndan üniversite ö¤rencileri ile yap›lan araflt›rman›n bulgular›yla ben-
zerlik göstermektedir. Ö¤renciler PDÖ’yü e¤lenceli, ilginç ve motive edici bulmufllard›r. McPhee (2002) taraf›n-
dan ö¤retmen adaylar› üzerinde yap›lan çal›flmada da benzer bulgular elde edilmifltir. Edwards, & Hammer
(2004b) taraf›ndan yap›lan araflt›rmada da ö¤retmen adaylar› PDÖ’yü pratik sa¤lamas› aç›s›ndan faydal› bulmufl-
lard›r.

PDÖ’yü tercih edenlerin yan›nda tercih etmeyen ö¤renciler de bulunmaktad›r. Bu konuda neden aç›klayan befl
ö¤renci, uygulaman›n uzun zaman almas›, gruptaki baz› ö¤rencilerin çal›fl›rken di¤erlerinin onlardan faydalanma-
s› ve grup çal›flmas›n›n kendisini olumsuzluk olarak nitelemifllerdir. SY son s›n›fta olup ö¤rencilerin KPSS s›nav›
için kayg› duyduklar› ve bu s›nava haz›rland›klar› bir döneme rastlamaktad›r. Bu nedenle zamanlar›n›n ço¤unu s›-
nava haz›rl›k için harcamak istemektedirler. PDÖ çal›flmalar›n›n zaman almas› nedeniyle ö¤renciler bu uygulama-
y› istememifl olabilirler. PDÖ’nün bir gere¤i olarak ö¤renciler iflbirli¤i gruplar›ndan çal›flmaktad›rlar. Grup çal›fl-
malar›nda her zaman kendi görevini baflkas›na yükleme riski bulunmaktad›r. Ayr›ca iflbirli¤i, grup çal›flmas›ndan
hofllanmayan ö¤renciler için de tercih edilmeyen bir uygulamad›r. 

PDÖ, ö¤renci merkezli uygulamalar› sayesinde ö¤rencilerin ö¤renmelerini art›rmaktad›r. Özellikle kazand›r-
d›¤› problem çözme becerisi (Kaptan ve Korkmaz, 2002; Reynolds & Hancock, 2010; Edward & Hammer, 2004a;
McPhee, 2002; Bowe & Cowan, 2004) ile ö¤renciler hayatta karfl›laflacaklar› benzer problemleri çözebilir hale gel-
mektedir. PDÖ’nün ö¤renme üzerine etkisi birçok araflt›rma taraf›ndan da kan›tlanm›flt›r (Reynolds & Hancock,
2010; Deveci, 2002; Çiftçi ve ark., 2007; Tüysüz ve ark., 2010; Ünal, 2008; fienda¤, 2008). Bu çal›flmada da ö¤-
renciler PDÖ uygulamas› sayesinde SY ile ilgili bilgi edindiklerini belirtmifllerdir. Ö¤renciler uygulamadaki ben-
zer problemleri çözebileceklerini, kendilerini SY konusunda daha yetkin hissettiklerini söylemifllerdir. Bu ifade-
lerden PDÖ’nün literatüre uygun olarak beklenen etkiyi gösterdi¤i söylenebilir. 

PDÖ’de problem durumunun gerçek hayata yak›n olarak sunulmas› amac›yla senaryolar kullan›lmaktad›r. Bu
senaryolar›n oluflturulmas›nda, gerçek veya kurgu olaylar kullan›labilmektedir (Barrows & Tampley, 1980). Bu ça-
l›flmada araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen kurgu senaryolar kullan›lm›flt›r. Senaryolar özgün fikirler ortaya ç›k-
mas› için yar› yap›land›r›lm›fl olarak tasarlanm›flt›r. Bu tür senaryolarda, moderatör taraf›ndan belirlenen bir prob-
lem durumu olmakla birlikte problemin tek bir çözümü yolu bulunmamaktad›r. Bu çal›flmada haz›rlanan senaryo-
lar› ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u (N=102) senaryolar› aç›k ve anlafl›l›r bulurken baz›lar› (N=23) sorun tespitinde
zorland›klar›n› belirtmifllerdir. Bu durum baz› senaryolar›n anlafl›lmas›nda güçlük olmas›ndan kaynaklanm›fl ola-
bilir. Ayr›ca senaryolarda verilen az bilgi ile problemi çözmede zorlanmalar›na, oda¤› bulamamalar›na neden ol-
mufl olabilir. Ö¤renciler olumlu olarak senaryolardaki problemlerin gerçek s›n›flarda yaflanabilir türden oldu¤unu
vurgulam›fllard›r. Bu bulgular haz›rlanan senaryolar›n ço¤unun kurallara uygun oldu¤unun bir göstergesi olabilir. 

Bu çal›flmada, ö¤retim elemanlar› PDÖ’nün gere¤i olarak rehber rolünü yürütmüfllerdir. Bu rolün gere¤i ola-
rak da, ö¤retim sürecini tasarlam›fl, ortam› haz›rlam›fllar fakat ö¤retim sürecine çok fazla müdahalede bulunma-
m›fllard›r (Schmid & Moust, 2000). Ö¤rencilerin verdikleri cevaplardan ö¤retim eleman›n›n uygulamadaki rolü-
nü olumlu olarak alg›lad›klar› anlafl›lmaktad›r. Ö¤rencilerden yar›s›n›n ö¤retim eleman›n görevini yerine getirdi-
¤ini söylemesi bunun bir kan›t› olarak gösterilebilir. Ö¤renciler ayr›ca ö¤retim üyesinin, problem çözümüne ilifl-
kin sunumlara müdahale etmemesine olumlu yaklaflm›fllard›r. Fakat ö¤renciler aras›nda ö¤retim elaman›n bu ro-
lünden memnun olamayanlar da bulunmaktad›r. Ö¤rencilerden baz›lar› ö¤retim eleman›n›n s›n›fta daha aktif ol-
mas›n› istemifltir. Ayr›ca sunum sonras› de¤erlendirmelerinin de daha fazla olmas›n› talep etmifllerdir. 

PDÖ, birçok ö¤retim yönteminin birlefltirilmesinden oluflmaktad›r. Bu yöntemlerden birisi de iflbirli¤ine da-
yal› ö¤renmedir. ‹flbirli¤ine dayal› ö¤renme ö¤rencilerin bir ürün meydana getirmek veya bir konuyu ö¤renmek
için bir araya geldikleri ve birbirlerinin ö¤renmelerinden sorumlu olduklar› bir ö¤retim yöntemidir. ‹flbirli¤ine da-
yal› ö¤renmede grup yapt›klar› çal›flmadan bir not almakta ve bu not tüm üyelere ayn› flekilde yans›maktad›r (Ro-
ger & Johnson, 2009). Bu çal›flmada PDÖ’nün gere¤i olarak iflbirli¤ine dayal› ö¤renme gruplar› oluflturulmufltur.
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Ö¤renciler kendi gruplar›n› kendileri seçmifllerdir. Gruplar iki ile alt› aras›nda ö¤renciden oluflmufltur. Ö¤renci-
ler genel olarak grupla çal›flmaktan memnun olmufllard›r. Ço¤u ö¤renci süreçte sorun olmad›¤›n› ve e¤lenceli bir
uygulama oldu¤unu belirtmifllerdir. Genel olarak olumlu görüfle ra¤men baz› sorunlar da belirtilmifltir. Bu sorun-
lar konu paylafl›m›, görev da¤›l›m›n›n adil olmamas› ev grup çal›flmas›ndan hofllanmama ile ilgilidir. Bu sorunlara
ra¤men uygulamada gruplar›n tamam› görevlerini yerine getirmifllerdir. Ö¤rencilerin genel olarak memnuniyet-
leri gruplar› kendilerinin oluflturmalar›ndan kaynaklanm›fl olabilir. 

PDÖ, ö¤renci merkezli bir uygulama olmas› ve farkl› ö¤renme yollar›ndan dolay› farkl› ürünler ortaya ç›kma-
s› nedeniyle de¤erlendirmenin de ö¤renci merkezli olmas› gerekmektedir (Graaff, 2004). Ö¤renci merkezli de¤er-
lendirme dendi¤inde akla, portfolio, rubrik, derecelendirme ölçe¤i, kontrol listesi, gözlem, öz de¤erlendirme, ak-
ran de¤erlendirmesi gibi süreç veya otantik de¤erlendirme teknikleri gelmektedir (Janesick, 2003). Duruma göre
PDÖ’de klasik testler de kullan›lmaktad›r (Richard & Omdals, 1980). Bu uygulamada, yaz›l› s›nav, rubrik, dere-
celendirme ölçe¤i ve akran de¤erlendirmesi tekniklerinden faydalan›lm›flt›r. Ö¤rencilere geçme notu verilmesin-
de vize ve s›nav notlar› kullan›lm›flt›r. Vize notunun yüzde 80’ini problemin çözümüne yönelik haz›rlanan proje
yüzde 20’sini ise yaz›l› s›nav oluflturmufltur. Projenin de¤erlendirilmesi rubrik arac›l›¤›yla yap›lm›flt›r. Final s›na-
v›n›n yüzde 80’ini problemin çözümüne iliflkin haz›rl›klar ve sunum yüzde 20’sini ise s›nav oluflturmufltur. Haz›r-
l›k ve sunumlar derecelendirme ölçe¤i ile ölçülmüfltür. Sunumlar hem gruplar hem de ders ö¤retim elemanlar›n-
ca de¤erlendirilmifltir. Ö¤rencilerin ço¤u bu de¤erlendirme biçimini uygun bulduklar›n› belirtmifllerdir. Arkadafl-
lar› taraf›ndan de¤erlendirilmenin de uygun oldu¤unu belirten ö¤renciler olmufltur. Ö¤rencilerden baz›lar› akran
de¤erlendirmesinde öznellik olmas› nedeniyle bu durumu olumsuzluk olarak belirtmifllerdir. Ayr›ca s›navlar›n geç-
me notuna katk›s›n›n daha fazla olmas›n› isteyenler de olmufltur. Ö¤rencilerin genel olarak ölçme ve de¤erlendir-
me biçimi hakk›nda olumlu düflünmeleri s›nav kayg›s› yaflamamalar›ndan kaynaklanm›fl olabilir. 

Sonuç olarak, araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulan PDÖ’ye dayal› ö¤retim tasar›m›n›n SY dersinde kullan›la-
bilece¤i söylenebilir. Bu uygulama akademik bilginin yan›nda ö¤retmen adaylar›na kazand›rd›¤› problem çözme
becerisi ile onlar›n problemlerle daha kolay bafla ç›kabilmelerini sa¤layaca¤› söylenebilir. E¤itim fakültelerinde bu
yaklafl›mla yaflayarak ö¤renen ö¤retmen aday›, ö¤retmen oldu¤unda benzer sorunlar›n çözümünü daha etkili uy-
gulayabilir. Uygulama süreci ö¤renci merkezli uygulamalarla, ö¤retmen adaylar›n› motive edici ve aktif bir ö¤ren-
me ortam› sa¤lam›flt›r. Bu sayede ö¤rencilerin ö¤retim tasar›m›na yönelik olumlu tutum içerisine girdikleri söyle-
nebilir. Uygulama s›ras›nda yaflanan sorunlar›n ö¤retmen taraf›ndan ortadan kald›r›lmas› uygulaman›n daha da ve-
rimli olmas›n› sa¤layacakt›r. Araflt›rmac›lar senaryolar› yap›lan elefltiriler do¤rultusunda gelifltirerek bu uygulama-
y› ilerleyen y›llarda da kullanacaklard›r. Benzer uygulamalar di¤er ö¤retmenlik formasyon derslerinde de uygula-
nabilir. Özellikle rehberlik ve e¤itim psikolojisi derslerine daha uygun olaca¤› düflünülmektedir. Bunun d›fl›nda yi-
ne SY dersinde bu tasar›m ile farkl› ö¤retim yöntemlerinin karfl›laflt›r›ld›¤› deneysel araflt›rmalar yap›labilir. 
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Abstract

Instructors of a university not only should consider their teaching skills and its methods, and knowledge transfer-
ring process, but also should consider their teaching ethics and behaviour in classroom and university campus.
This research is intending to identify and modeling factors and themes, related to teaching ethics in universities.
The approach of this paper is qualitative research and its strategy for data analyzing is thematic analysis. We chose
9 instructors with highest score at the end of the semester student’s evaluation and hold deep interviews with each
one. Results of analysis shows that teaching in this university is not a static, but a dynamic and ongoing process
which concentrates specially on education of student instead of just teaching skills. In this regard, 3 different fac-
tors of instructors identified as: factors related to the instructor himself, factors related to the student and factors
related to the organization. Some of these factors are: professor as educator, teaching as a consistent process, pro-
fessor’s qualification for teaching, self-esteem, justice and equality in the classroom.
Key words: Higher education, Imam Sadiq university, teaching ethics, university.

Introduction
Ethic is one of the most important aspects of our social life and relations between each other. Also ethics and
morality are important parts of Islamic social system goals, because of that prophet Mohammad (A.S) said “I am
aroused to complete honorable ethics” (Noori, 1408 A.H). Ethics and its impacts can be considered in each area
especially in professional aspects like medicine, biology, business, management, research, teaching etc.

There were specified chapters to teacher and students’ ethics in some Muslim scientist’s general ethical books
like Ehia ol Ulom (Ghazali) and Mohajat Al Baiza (Feiz Kashani) during these centuries. Others like Shahid Thani
(909-966 A.H), author of Moniat Al Moriad and Mohamad Tonekaboni (1280-1360A.H), author of Adab Al
Motaalemin, have written special books for education and teaching ethics (Sharifi, 1386, pp. 31-32).

Nowadays, this subject is globally considered in universities and institutions, and there are some associations
and journals dedicated to teaching ethics issues. American Association of University Professors (AAUP) and
Teaching ethics Journal are some examples.

Regarding the area, we can study and research about ethics and teaching ethics in three levels: 
1. Descriptive ethics: aims to get familiar, describe and report about ethics of special society or person with

usage of historical and quotable methods.
2. Normative ethics: Aims to introduce and prescribe true ethics for all people or special society with usage of

reasoning and logical methods.

2398

Professors Teaching Ethics: A Thematic Analysis 
(Case Study: Imam Sadiq University in Iran)

Assistant Prof. Dr. Meisam Latifi1, Hossein Khassaf Mofrad2

1Imam Sadiq University, Faculty of Management, Department of Industrial Management, Modiriat bridge, 
Chamran highway, 1465943681 Tehran, Islamic Republic of Iran
2M.A Student of Public Administration and Public Policy Imam Sadiq University, Faculty of Management, Department of Public
Administration and Public Policy, Modiriat bridge, Chamran highway, 1465943681 Tehran, Islamic Republic of Iran

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XVI / Sayfa 2398-2406



3. Meta Ethics: Aims to analyze normative ethics prescriptions about true ethics, through analytical and philo-
sophical methods.

This research is intending to identify and modeling factors and themes, related to teaching ethics in universi-
ties. In this regard we try to describe teaching ethics in Imam Sadiq University (A.S) and give some hints about
creating ethical framework in other universities for instructors of these universities.

Imam Sadiq (A.S) University
With the purpose of interdisciplinary studies, and to train devoted and expert students in academic and Islamic
sciences, Imam Sadiq (a.s.) University has been founded 3 years after glorious of Islamic revolution in Iran, in
February 1982. The founding board members include individuals such as Ayatollah khamenei (The supreme
leader of the Islamic revolution of Iran), and the Ayatollah Meshkini, MahdaviKani, Amini, Emami Kashani, etc.

The university started with offering M.A. degrees in 3 different majors of: Islamic studies and guidance,
Islamic studies and political science and Islamic studies and economy. In order to extend education beyond the
mentioned majors and also to increase the level of education, 

ISU has created "Islamic studies and management" and "Islamic studies and Law" both in 1990 and “Islamic
studies and culture and communication” majors in 2001. ISU puts ethical and conviction characteristics before
mere scientific competence. The most important precondition for admitting students in ISU, are the moral and
religious values along with strong willingness for education. The effort is given to have an ethical and religious
atmosphere next to the academic liveliness.

For the purpose of making a good condition to select students wisely, ISU performs a pre–college entering
gathering each year. It makes the students familiar with the situation and how to study here during conversation
with the teachers and people in charge of the university.

Making integrated majors such as "Islamic studies and management", according to many experts, deserves
much credit and carries high practicality in social sciences. ISU emphasizes on teaching Arabic and English lan-
guages for all students. The academic and guiding excellent results of some students’ works push the university to
continue its effort in this field.

Best professors in Iran in different majors of study teach in this university, either as full or part time profes-
sionals (about 100 full time instructors and 200 part time instructors). In addition to that, ISU considers the fol-
lowing as some of its privileges: special composition of the board of trustees & teaching staff (gathered from
Howza and university scholars), excellent, credible, and stable management, creating a suitable atmosphere for
women to prove their talents in adminisrating university. The heavy weight of accomplishing the mission of ISU
falls on the shoulders of teaching staff and managers, and the cooperation of students and administration is much
needed in this regard. (www.isu.ac.ir/English/Chronicle.htm)

Teaching Ethics
Murray and colleagues (Murray, Gillese, Lennon, Mercer, & Robinson, 1996, p. 1) defined teaching ethics as
“general guidelines, ideals, or expectations that need to be taken into account, along with other relevant condi-
tions and circumstances, in the design and analysis of teaching.” They suggested 9 principles for teaching ethics
in universities:

1. Content Competence,
2. Pedagogical Competence,
3. Dealing With Sensitive Topics,
4. Student Development,
5. Dual Relationships with Students,
6. Confidentiality,
7. Respect for Colleagues,
8. Valid Assessment of Students,
9. Respect for Institution.
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According to Marilla Svinicki at U.T.Austin (Svinicki & McKeachie, 2011) being ethical in the classroom
means considering the responsibilities we have to students and colleagues. In other words, we can think about
ethics in terms of the responsibilities we have and how we fulfill those obligations.

In 1987, the American Association of University Professors (AAUP) published a Statement on Professional
Ethics. From this statement, ethics in teaching are based on some principles like “Developing and improving
scholarly competence.”, “Encourage the free pursuit of learning.demonstrate respect for students as individuals
and adhere to their proper roles as intellectual guides and counselors.” And “Avoid any exploitation, harassment,
or discriminatory treatment of students…do not discriminate against or harass colleagues” (American Association
on University Professors, 1995: 105-106).

In the other hand and about 4 centuries ago, Shahid Thani has written a book about ethics for students and
teachers. He has spoken in his famous book “Moniat Al Morid” about characteristics of student and instructor
through two categories.

1. Common attributes of student and instructor, includes:
a) Individual characteristics such as sincerity, using knowledge in practice, trust, kindness, humility, compas-

sion, being pious and following Islamic commands.
b) Features related to education such as being diligent in study and research, avoiding controversy and ques-

tions to show weakness and humiliating others, not shaming of learning from someone who is apparently
below, accept the reality, thinking before teaching and before asking questions and being present in class
with cleanliness.

2. Specific attributes of instructor includes:
a) Individual features as follow: have competency in teaching, stewardship of importance of
knowledge, kindness and humility, not refusing to teach someone who can not afford it, similarity between his

talks and his actions, telling truth without shame.
b) instructors characteristics dealing with students such as encouraging good virtues, encouraging them to

learn, informing them about their future interest and harms, humility, asking about absent students and
their problem, knowing the name of students, using simple, easy and understandable language, enthusiasm
of training efforts and not prefer his own problems and needs, teaching extra and exceptional subjects, ques-
tioning and reviewing of taught and be informed of what they have learned, fairness in the discussion, edu-
cating gradually from easy to hard problems and do not ridicule other majors of study.

c) instructor’s characteristics in the classroom such as decent appearance, pray before coming to class, greeting,
sit quietly and with dignity and modesty and humility, dignity and lack of excess movement and inharmonious,
sit in a condition that all see him, reading Quran and pray before beginning, teaching in easiest and most
attractive way possible, put time for different courses according to their importance, determine optimum time
for class, also not too short so that it harms education, being qualified for teaching, like challenging environ-
ment, the ergonomic conditions of class, determining optimum hours of the day to teach, balanced voice and
tone, asking students for their questions and respond them, stop teaching when new student enters into the
class, saying “I don’t know” when he do not know the answer, correct his mistakes in teaching as he under-
stood his mistake, finishing the class with an ethical advice and pray, wait after time of class to answer possi-
ble questions, determine one of the students as a representative of the class (Al-Ameli, 1387: 177-220).

Omidvar (Omidvar, 1383: 197-202) has categorized teaching ethics in two general cognitive and behavioral
categories and on more than 105 attributes. Some attributes examples are like seeking knowledge, pay attention
to education mission, good intentions and sincerity in action, trust, creating love of truth in students, avoid arro-
gance and pride of the staff, good smell, suitable clothes, hair style and appearance, hijab of sisters, avoid incon-
sistent statements and respectful communication.

Research Method
Our purpose in this article is to describe the teaching ethics from instructor’s point of view in Imam Sadiq uni-
versity. We have used thematic analysis method in qualitative approach in dealing with this research (Brayman,
2008, p. 370). For this purpose and based on evaluation of students about instructors at the end of the semesters,
we selected 9 professors among 90 instructors who have gotten high rankings in student’s evaluation. Invitation
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letter with general questions of interview were sent for help and they were asked to determine proper hours for
an interview. Interviews were recorded. During the interview, we tried not to interrupt and have only some men-
tions to the subject. Data have been collected and categorized according to professor’s answers. Conceptual
framework has been shaped through interviews gradually. At last findings and results were ordered as follow.

Findings
In this study, we hold some deep interviews with experts of this area in Imam Sadiq university. By analysing this
interviews we reached some themes; one of these themes was emphasized and reapeated many times by professors
in interviews (teaching as education and continuous process). According to this major theme we identified 3 major
elements in teaching process, which are:

1. instructor: someone who leads student to the optimized level and qualifications which he or she should reach
to that.

2. Student: someone who is expected to reach to educational qualifications in teaching process.
3. Organization: an institution which deliver educational services (here: Imam Sadiq university).
This elements interact each other in a islamic environment, so we have a different approach to the teaching,

which we call it: “teaching as education” (Fig. 1).

Teaching as Education

In this approach, professors attitudes to the teaching are changed and they consider teaching as a continuous and
sequential process which lead students according to their talents and their own abilities. Although teaching is a
proffession and skill, but it is not the whole story. Teaching in this approach whould be an element of a more
important and respected function which professors of ISU consider it as a duty.

Regarding analysed elements, we categorized themes to 3 different relationships between instructor and other
elements, which are related to teaching ethics (Fig. 2):

1. Themes related to the individual features of the instructor,

2. Themes related to the relationship between instructor and student,

3. Themes related to the relationship between instructor and organization.

Actually we can state that instructor’s attitude toward himself (individual features of professor), result in spe-
cific behavioural actions toward student and organization. Although as we said before, this system of education
occur in an Islamic environment. We can identify the roots of this environment in university mission statement,
which states that:

“ISU founded for teaching and developing human knowledge according to the creation objectives, divine learn-
ings and Islamic sciences. It is believed that Islamic teachings epitomized by Imam Sadigh school of thought has
such an extensive capacity that once discovered, clarified and actualized it can create a great transformation in
the field of human sciences and techniques and above all in social sciences and humanities and thus it can lead to
the training and raising of competent scholars” ("http://www.isu.ac.ir/English/Mission.htm,").

M. Latifi, H. K. Mofrad
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This principle shows itself in university organizational motto which is “knowledge domination, islamic education”.
Authors of this article believe that using and implementing this style of teaching and this teaching qualifications
by university professors will result in educating a knowlegable, efficient, pioneer and moral generation in academ-
ic environment which will effect the whole society cosequently.

Individual Features of Professor

Sincerity

The most important factor in individual features of instructor, which was emphasized by professors is sincerity. It
means that professor should consider Allah rather than any other factor in his teaching. Suppose two professor
which follow two different goals, the first one is intended to be respected among students in any cost and try to
show himself and the second one try to promote students in their field and educate future generation, and do his
best for this goal. It is obvious that the goal setting effects quality of teaching.

Seeking Truth

As the goal of knowledge is exploring the reality, instructor should play the role of an intervene for students
toward reality. The instructor not only should state the reality and defend from it, but also should behave reason-
abl, when face a true statement.

He should try hard to find the best answers to the questions arise in the classroom and do not quote doubtfull
or invalid statements in a definite way, and encourage students to this value. Be courageous for expressing truth
and don’t ignore reality for attracting others.

Qualified for Teaching

Teaching is a dress which a professor should be fitted with it’s size and form. This methaphore show that profes-
sor should gain specific qualifications for related course. This qualification is something more than degrees and
include instructor’s characteristics, behaviours and appearance too (Al-Ameli, 1387, p. 179).
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5. Inspiring and challenging
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10. Patience

Organization
1. Teaching ethics in the classroom
2. Respect to university values

Student
1. Instructor as mentor
2. Continuous interaction with

student
3. Encouraging for thinking

and innovation
4. Situation base ethics
5. Honesty and secrecy

Fig. 2: Three different relationships between instructor and other elements.



In this regard, Murray believe that the instructor should dominate on his area of study, this task force instruc-
tor to update his information about the area, knowing prerequisitives of that course and courses which this course
is their prerequisitive (Murray et al., 1996, p. 3). Instructor should provide convincing reasons for his remarks and
do not follow his favourite topics in the course. Instead of giving invalid informations, telling I don’t know is more
resonable and then ask students to let him study more and answer in the next meeting.

Interdisciplinary Approach

One of the main goals of academic education is enabling students for adapting concepts and theories with the
problems and issues of external environment. In this regard instructor should have a clear environmental scanning
and be able to match this issues with concepts and theories which are discussed in classrooms. An interdiscipli-
nary approach and integrated curriculum help instructors for this goal.

Inspiring and Challenging

Although Jihad has a military difinition, but infact it refers to using all of your power and posibilities of individu-
als or groups to achieve a goal. In this view Jihad have a broad definition and will be meaningful in different areas.
So Jihadi style and culture of working in knowledge and science area is a central value of Imam Sadiq university
teaching ethics. The professor of ISU is ough to encourage this approach toward knowledge and being inspiring
and challenging for students and leading them to a sacrifying affort in their studies. Here, profesor play the role
of motivator and portrait the horizon of academic effort for student.

Success Seeking and Hard Working

The vision of this university is to be an inspiring university in the world. Such a vision is possible by imphasising
on hard working, success seeking and knowledgable people. So the instructor should be ambitious and hard work-
ing in teaching and research and be at the front of this movement.

Self-Esteem

Teaching at ISU is not a way to accumulate wealth and money, and this is against the main stream of some uni-
versities, which teaching is a business. The factor which brought ISU professors together is its noble goal which
all bilieve it. Although this university provide different facilities and consider welfare of its professors, but the pay-
ments are not the only stimulation. Since lots of Iran’s best professors know that teaching in this university has its
special difficulties, and they can earn more money in other universities, they are eager to teach in this university
with no dissatisfaction. This shows self-esteem of professors in this university and also ISU’s soft power rather
than other universities in Iran’s higher education system.

Humility

University professors believe that humility is a key factor to being ethical in teaching. Also Shahid Thani states in
his book that scientific arrogance is the sign of unreal scientists which consider themselves as knowledgables (Al-
Ameli, 1387, p. 182).

Matching Talks and Actions

According to teaching psychology, the contents of the class would be accepted and internalize by the students, if
instructor have obligation to obey this concepts and teachings,himself. Sometimes there is no need for theories
and talking and talking, instead, professor can teach many things by his behavior and action. Students are so accu-
rate for their professors behaviour and compare his talks and beliefs with his action (Al-Ameli, 1387, p. 182). A
successfull professor is someone who talk and act similarly, otherwise teaching would result in reverse.

Patience

Education and training of students, is a time consuming and lengthy process that requires patience of the instruc-
tor. Misunderstanding of this mechanism led to a disruption in the educational process and we can not obtain edu-
cational objectives. instructors should know the level of their contacts and teach according to their levels and by
facing potential problems in the classroom, he should not loss his tolerate.
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Features Related to the Relationship Between Instructor and Student

Instructor as a Mentor/Educator

Teaching is a process and instructor is a mentor. Teaching is not limited to weekly education in the classrooms
and is an element of a more complicated and integrated process. The main problem of modern educational sys-
tem is that modern academic teaching consider people as tools and technicians which their final goal is to imple-
ment in industries and companies. But the meta-policy of this university which is considered in all plans and pro-
grams is teaching align with Islamic education and a holy perspective towards education. ISU members believe
that selfimprovement and education of humankind, is the way of prophets and is the most important mission and
duty of humankind, ("http://www.isu.ac.ir/English/Mission.htm,") and instructors of the university play the main
role for this goal.

In the analysis of interviews, we found that all the professors emphasized on the neccesity of this understand-
ing from instructor that he acts in an educational process, and knowledge should be aligned with moralities. This
perspective to education result in ethical behaviours in the next level and this behaviours reproduce related edu-
cational outcomes (Fig. 3).

Continuous Interaction With Student

Instructor and student should have a scientific life together. It means that instructor should know about students
family and his personal problems, going to scientific gatherings and conferences to cover unmentioned concepts
and play as a friend for his student.

Encouraging for Thinking and Innovation

When we talk about continuous relationship with student and an educational process, a problem may occur in this
process. As Instructor have emotional relationship with the student, he may restrict student’s thinking and inno-
vation. So instructor should prepare an environment for questions, critical thinking and discussions inside and
outside the classroom. Sometimes he should force students to think themeselves about issues and he play the role
of an intervene and cosultant for them. As Aristotle said teacher is a midwife who help others to flourish their
ideas. In this regard he not only should not fear from ideas which are new or against main stream but also is
expected to welcome these ideas.

A Situation Base Ethic

Ethics isn’t a static concept and we have a dynamic view about it. It should not be confused with relativism, we
mean a situation base ethics which means matching between ethical action with the ethical contact. The reason is
that the needs, attitudes and charachteristics of students has a wide range. Ethic in this view can be devided in two
part: principles which are fix and they can not be changed and ethical statements that can be changed according
to circumstances.
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Honesty and Secrecy

Although we stressed on continuous and emotional relationship between instructor and student, but this relation-
ship should be managed. This relationship should be based on honesty, mutual respect and confidentiality of
instructor. An instructor has lot’s of students which all of them may consult about their personal problems with
him, so if the instructor does not follow requirements of this relations, it will cause distrust about the instructor
and decreasing of scientific motivation. As Murray and colleages believe (Murray et al., 1996, p. 5) students in
their relations with instructor should have a higher level of confidentiality which exist between doctor and his
patient or lawyer and client. Scores, attendance records of students and their private relationships are confiden-
tial and only with the consent of student or legal purposes based on academic or reasonable grounds can be dis-
closed. Also confidentiality policies of university and classrooms should be declared at the begining of each year
to notify new students.

Features Related To The Relationship Between Instructor and Educational Organization

The third dimension in teaching ethics focuses on relationship between instructor and organization. As we said
in this case, organization is Imam Sadiq university and following themes, states the relationship of ISU’s instruc-
tors and the university. These themes include: teaching ethics in classrooms, respect to the values and universi-
tie’s organizational culture and respect to the academic community and colleages.

Teaching Ethics in the Classroom

Justice Among Students

This is the most important principle which instructor should follow in the classroom. Discrimination could be
found in behavioural and verbal symbols, for example an instructor who have a warmer tone to some students
rather than others, or use their first names or positive titles for their names, have verbal discremenation.
Behavioural discriminations could be modes and gestures in dealing with students, or wrong using of non-verbal
interactions which send implicit messages to students.

We should not confuse this with punishing and encouraging tools of the instructor. It means that sometimes
verbal and non-verbal punishments and encouragements can be used by instructor to create constructive compe-
tition and motivation among students and it should not interpreted as discrimination.

Giving and taking continuous feedback

Classroom can be viewed as an educational system. In this system instructor is the source of the message (sender)
and student is the reciever (sendee) and education which include teaching is the output of the process. In this
regard, a growing and dynamic educational system needs ontime, continuous and accurate feedbacks from stu-
dents. Students may refuse giving feedback, because of embarressment, concerning the impact of criticism on
their scores, concerning the reaction of their classmates and so on, so instructor should play an active role. He
should provide and facilitate necessary structural and psychological grounds to be informed about his perform-
ance.

These datas can be a valuable source for evaluation and taking appropriate strategies for the next steps.

Using simple language

Some instructors think that they should use sophisticated words and phrases in an academic class. This may occur
intendedly or unconciously. Instructors should use simple and clear language which is according to student’s level.
In many cases using a story, historical event or a movie would be more effective than telling abstract concepts.

Respect to University Values

Organizational disciplines

Instructors should know university goals, policies and educational standards and respect to them. Also they should
obey from organizational rules and regulations. Classes should be hold at it’s time, course structures should be
delivered to students at the begining of the semester, test scores should be announced in it’s deadline and inform
students before the class if he can not attend the classroom.
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Respect to organizational culture and values
University values is stated in it’s organizational mission statement and it is expected that an instructor respect and
promote these values. As Murray and colleage believe (Murray et al., 1996, p. 7) excessive work activity outside
the university that conflict with university teaching responsibilities, and being unaware of or ignoring valid uni-
versity regulations or provision of course outlines, scheduling of exams, or academic misconduct all can be disre-
specting values in such organization.

Respect to academic community and colleages
Respecting colleages and cooperation with them in educational process is required in an ethical teaching. Also as
Murray and colleages (Murray et al., 1996, p. 6) state that when an instructor make unwaranted statements about
the competence of another instructor (for example: instructor A tells students that information provided to them
last year by instructor B is of no use and will be changed by this course), he did an unethical action.

Conclusion
As David Carr said (Carr, 2005, pp. 163-173) necessarily all purposeful actions is not skill and teaching is not just
giving skills to students and have other respects too. Analysing instructor’s point of view in Imam Sadiq universi-
ty indicate that, although teaching is a skill or occupation like other occupations, but it is a holy and ethical task.
As Motahhari differed between education and construction (Motahhari, 1365: p.33), in instructor’s point of view
of Imam Sadiq university, instructor is not a worker of a compony, which is going to build something during a
mechanical process, but he is like a gardner who provide and facilitate grounds for a seed according to it’s talents,
to be flourished, grown and mature, and he protect it consciously during the process. Instructor, consider teach-
ing as an educational process and devote himself for student. This outlook shaped the teaching paradigm in Imam
Sadiq university.

Thematic analysis of interviews shows that teaching ethics in ISU focuses on three aspects of: instructors
charachteristics, his relationship with students and his relationship with organization. Among these, the empha-
size is on instructors charachteristics, which include: sincerity, seeking truth, qualified for teaching, interdiscipli-
nary approach, inspiring and challenging, hard working, humility, patience and so on. In the other hand, in rela-
tionships between instructor and student, factors like: instructor as a mentor, continuous interaction with stu-
dents, encouraging for thinking and innovation, a situation base ethics and honesty are important. At last about
relationship between instructor and organization teaching ethics can be considered in two part: Teaching ethics
in the classroom, which include justice among students, giving and taking continuous feedback, and using simple
language; and teaching ethics about the organization (university) which include: following organizational disci-
plines, respect to organizational culture and respect to academic community and colleages.
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Abstract

The phenomenon of Bologna Process through universities of many different countries has been going on during
the last decade: a process with its attraction on higher education and some misunderstandings. Bearing in mind
the significance of the reforms and recent trends that are agreed and implemented, the issue of national adapta-
tions is the cornerstone through the growing border-crossing activities. The paper makes an attempt to contribute
from a certain perspective on the organizational changes in Higher Education in the age of internalization and
aims to outline a theoretical framework on these trends. Furthermore, it is going to demonstrate that the educa-
tional rationale for internalization has indeed gained importance over the last ten years. To fulfill this aim some
interviews were done with authorized people on Bologna Process at some universities in Turkey and question-
naires were applied to lecturers. Depending on the data collected the development of the process towards a
European Higher Education Area has been discussed and its strengths and weaknesses for higher education stud-
ies in an internationalizing atmosphere have been addressed.
Key words: The bologna process, European higher education area, adaptations.

Introduction
When going through literature on the issue of Bologna Process in Turkey, studies of this phenomenon seem to
be rather limited. There are however a few studies that critically analyze the Bologna Process with its develop-
ment and steps. In order to carry out a critical task for analyzing the higher education and the process in Turkey,
it is tried to describe how the process has developed and sought to assess its main implications for higher educa-
tion in the country. The Bologna Declaration which was signed on 19 June 1999 by the ministers of education of
29 European countries at a conference hosted by the University of Bologna to discuss the future of higher educa-
tion in Europe includes a set of agreed procedures reconstructing the higher education all over the Europe.
Bologna Declaration with the goal of achieving a European Higher Education Area by 2010 aimed at harmoniz-
ing the higher education in Europe. The reforms have been extensively developed and elaborated since then
(Deem, Mok & Lucas, 2008). In Prague, it was decided to accept other countries signed “European Culture
Conventions” including Turkey. In the recent years the pace of the innovations and developments has increased
considerably. 

Among the agreed implications there are a lot of reforms to help achieve the “Europe of Knowledge” which
can be seen the greatest dream of Bologna Process. To that end, particular emphasis has been put on some issues
such as the role of students, academic quality and graduate employability as compatible aims, mobility in Europe,
enhancing attractiveness of European systems of higher education, autonomy and quality assurance, degree struc-
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tures, qualification frameworks, higher education as a public good, joint curricula and degrees, European Credit
Transfer System and accumulation, lifelong learning. Although there have been more respects on higher educa-
tion, it can be agreed that resistance against the reforms has been profound in many institutions. The studies in
Turkish Universities have still been controversial as of March 2001. 

There are some fundamental issues predominantly spearheaded in most of the Universities of Turkey. Firstly,
the degree framework systems have been adopted in mentioned universities. To fulfill the objective of a “system
of easily readable and comparable degrees”, the necessary adjustments have been done. Secondly, to achieve the
objective of joint curricula within the European Higher Education Area, the universities in Turkey enable stu-
dents to have the same kind of curricula with a rapidly increasing prospect for keeping track of new developments
and ideas in European Union. Thirdly, there have been specific efforts of the universities with respect to the cred-
it transfer systems of the process. Regarding credit accumulation, many universities have declared they have
already adopted the system. However further examination can be suggested to have a deep understanding of the
adaptations. Another controversial issue is the autonomy of universities in Turkey. Although quality assurance has
had significant role in universities, autonomy of them has stopped short of the objectives the process set for itself.
However in the National Report of Turkey in 2008 it was agreed that regarding developments on Quality
Assurance, internal quality assurance processes in Turkish Higher Education Institutions are well in place and
starting from January 1, 2007 each university in Turkey has been preparing their annual strategic plans according
to the Law on Public Financial Management. 

One of the most outstanding features for the concept of world-class university can be accepted as internaliza-
tion in today’s world. As Altbach and Knight (2010) stated the international activities of universities dramatically
expanded in volume, scope, and complexity during the past two decades. These activities range from study-abroad
programs, allowing students to learn about other culture, to providing access to higher education in countries
where local institutions cannot meet the demand. Furthermore, other activities such as skills of students, enhanc-
ing foreign language programs and providing cross-cultural understanding have been emphasized in the last two
decades. 

Lifelong learning is constructed as a central part of the knowledge-based society and as a way to create the
employable citizen. It is a way to compete with the surrounding world. It is argued that a Europe of lifelong learn-
ing will empower citizens to become more mobilized, and to make Europe more democratic, inclusive and toler-
ant (Fejes, 2006). As far as lifelong learning is concerned, there have been exhaustive attempts of higher educa-
tion institutions. Another important feature of the envisaged European Higher Education Area is the social
dimension of European higher education with an emphasis on participative equity and employability of graduates
in a lifelong learning context (YÖK, 2011). For all that, in the light of the findings of this study, it is possible to
confess that the awareness of the Bologna Process has not indeed gained importance yet. The paper gives some
suggestions to gain awareness of the Bologna Process by doing some generalization. Finally it should be agreed
that Bologna Process and its implications are good in theory; it remains to be seen if it works in practice in Turkey.

The real issue at stake is not what the process has brought but whether it has been adapted efficiently at all.
Enders (2004) noted that these adaptations can take a variety in forms. In some universities it can be seen newer
and income-earning activities such as continuing education, technology transfer and research exploitation. In oth-
ers, new structures are emerging which increase internal differentiation while some has aimed at various forms of
integration. Following Enders’s interpretation it can be underlined that the implications of reforms and trends
have been different depending on the comprehension of institutions.

The Bologna Process
The Bologna Process which has been experiencing exponential growth in higher education has its roots in 1987
when first Erasmus Programs were applied in European countries. The developments can be divided into two cat-
egories which are “Before Bologna Declaration” and “After Bologna Declaration” (Table 1).

As it was stated in the preamble of Magna Charta Universitatum, the Rectors of European Universities, gath-
ered in Bologna for the ninth centenary of the oldest University in Europe, four years before the definitive abo-
lition of boundaries between the countries of the European Community; looking forward to far-reaching co-oper-
ation between all European nations and believing that peoples and States should become more than ever aware of
the part that universities will be called upon to play in a changing and increasingly international society. Then the
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Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region was
developed by the Council of Europe and UNESCO and adopted by national representatives meeting in Lisbon
on 8 - 11 April 1997. Most European countries have since ratified this Council of Europe/ UNESCO Convention
– usually referred to as the Lisbon Convention (COE, 2011). After that the ministers in charge of Higher
Education of France, United Kingdom, Germany and Italy signed Sorbonne Declaration preceding Bologna
Process at Sorbonne University in Paris (Toksöz, 2008).

The Bologna Declaration which was signed on 19 June 1999 by the ministers of Higher Education of 29
European countries at a conference hosted by the University of Bologna led to European reform process aiming
at establishing a European Higher Education Area by 2010. Toksöz (2008) identified that all signatory countries
undertake to attain the Declaration’s objectives and to engage in coordinating their policies. It is a commitment
freely taken by each signatory country to reform its own higher education systems in order to create overall con-
vergence at European level. However, the Process is not based on an intergovernmental treaty (COE, 2011).

There have been some specified objectives of the Declaration which were supposed to be fulfilled by higher
education systems by 2010. European universities were supposed to be places enabling students to move from one
country to other in an easy way and also opening their doors to the students from non-European countries. The
European Higher Education Area providing Europe with a broad, high quality and advanced knowledge base, and
ensures the further development of Europe as a stable, peaceful and tolerant community was highly emphasized.
The Declaration also states the following objectives: 

• adoption of a system of easily readable and comparable degrees; 
• adoption of a system essentially based on two main cycles, undergraduate and graduate; 
• establishment of a system of credits – such as in the ECTS; 
• promotion of mobility by overcoming obstacles to the free movement of students, teachers, researchers and

administrative staff; 
• promotion of European co-operation in quality assurance; 
• promotion of the necessary European dimensions in higher education.
Two years after signing the Bologna Declaration and three years after the Sorbonne Declaration, European

Ministers in charge of higher education, representing 32 signatories, met in Prague in order to review the progress
achieved and to set directions and priorities for the coming years of the process. Ministers reaffirmed their com-
mitment to the objective of establishing the European Higher Education Area by 2010. The choice of Prague to
hold this meeting is a symbol of their will to involve the whole of Europe in the process in the light of enlarge-
ment of the European Union (YÖK, 2011). Turkey was supposed to take part in the Process as of 2001, Prague
Communique. There were other conferences held in different countries with the aim of evaluating the progress
and to set guidelines and priorities for the upcoming period. The last conference took place in Budapest-Vienna
in 2010. The next Ministerial Meeting to take stock of progress and to drive the Leuven agenda forward will be
hosted by Romania in Bucharest on 26-27 April 2012 (YÖK, 2011).
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Table 1: The Bologna Process.

Erasmus Program (1987)
Magna Charta Universitatum (18 September 1988)
Socrates Program I (1995–1999)
The Lisbon Recognition Convention ( 8-11 April 1997)
Sorbonne Communique (25 May 1998)

Bologna Declaration

Prague Communique (19 May 2001)
Berlin Communique (18–19 June 2003)
Bergen Communique (19-20 May 2005)
Londra Communique (17–18 May 2007)
Leuven Communique (28-29 April 2009)
Budapest-Vienna Declaration (12 March 2010)
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Problem

What do authorized people and instructors think about applications of the Bologna Process and European Higher
Education Area?

Sub-Problems

1. How is the general development of the process at the university?
2. What do they think about the student mobility?
3. What do they think about “the implementation of comparable degrees, the system based on three main

cycles and ECTS”?
4. What do they think about the quality culture of the institution?
5. What kind problems have arisen during the applications?
6. What are the suggestions for the efficiency of the implications?
In the present study it is aimed to get information about the implementations of the Bologna Process at Ni¤de

University. The paper makes an attempt to contribute from a certain perspective on the organizational changes
at Ni¤de University in the light of European Higher Education Area and aims to outline a theoretical framework
on these trends. To fulfill this aim some interviews were done with authorized people on Bologna Process at some
universities in Turkey and questionnaires were applied to instructors. Depending on the data collected the devel-
opment of the process towards a European Higher Education Area has been discussed and its strengths and weak-
nesses for the institution have been addressed.

Methodology
The study which has aimed to describe the current situation is a survey including interviews with the authorized
people from 8 departments and questionnaires filled by 50 instructors at Ni¤de University. Stewart and Cash
(1985), defined interview as an communication process with a certain and previously defined aim including ques-
tions and answers (Y›ld›r›m & fiimflek, 2008). 

The interview documents were prepared by the researcher and consulted to the experts related to the field. In
the study, the interview form including the target questions were used in order to get the view of the authorized
people in the departments. The questions had been prepared in the light of the latest improvements in Budapest-
Vienna Declaration. Moreover the questionnaire applied to the instructor was prepared depending on the require-
ments in the Bologna Declaration and the other communiqués. After doing necessary studies the question polls
were applied to 50 instructors. At the end of the study the data were analyzed by the program SPSS 16.0 and it
has been explained in a descriptive way in the present study.

Findings and Discussion
General Status of the Institution in the Way of Adaption of the Bologna Process

In the study it has been found out that the person in charge of the Bologna Process at the university is the vice-
rector of the institution who has great contributions to the adaptations of the process. He has been keeping track
of new ideas and developments related to the field both in Europe and in the country as the first applicant of the
implications at Ni¤de University. He is also responsible for “”Bologna Coordination Commission” at Ni¤de
University and has expressed that the studies had been being carried out efficiently and the institution has a good
position in the light of implications in the process. Just like the findings of the questionnaires 62% of the partic-
ipants agree that the applications of ECTS have been executed successfully.

The authorized people from different departments underlined that ‘although the process goes slowly, the stud-
ies and adaptations have been being fulfilled effectively’. It has been observed that the university has fulfilled many
of the suggested aims in order to live up to the necessities of the process. However, as the Bologna Process has
been going on to improve; it is sometimes difficult to keep pace with the adaptations properly. With regard to
compatibility of the university in the international area, the staff has been taking part in both national and inter-
national conferences, seminars, etc, which has not been enough by some of the authorized people. With respect
to the results of the questionnaires whilst 50% of the participants have found the institution at a competitive level
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with the other organizations in the country, 40% of them have thought that it has adequate standard to compete
in the international arena. The findings of the questionnaires have also shown that the University has been con-
tributing to the development of the country economically (72%), culturally (78%) and scientifically (72%). 

Mobility for Staff and Students

It has been highlighted that the university enables its students to make use of mobility facilities in an efficient and
effective way. While there have been many students attending their education in various universities in different
countries, up to now there have not been any students accepted from other countries under the auspices of the
program “Erasmus”. As it comes to the mobility of staff, the people working in administration departments have
make use of the mobility facilities a lot in order to compare systems and experience innovation. Depending on the
data collected from analysis of questionnaires 44% of the participants agree that facilities regarding students’
mobility are adequate. On the other hand 28% of them find the personnel mobility not enough. It has been
emphasized that the institution is going to host a summer activity titled ‘Statistical Methods for Quality’ in cor-
poration with Balkan countries in 2011.

Some of the authorized people have argued that the Faculty of Engineering makes use of student mobility
activities much more than other faculties. Some of them didn’t find these kinds of activities enough. They have
supported the idea that the mobility facilities should be spread to throughout the university in order to have an
international atmosphere. 

The Implementation of Comparable Degrees, the System Based on Three Main Cycles and ECTS

It has been observed that most of the studies have been focused on the implementation of comparable degrees,
the system based on three main cycles and ECTS. The titles and contents of courses have been adjusted in con-
formity with the implications of the Bologna Process by matrixes. Anyone all over the world can visit and exam-
ine the website of the institution in order to get information about the courses. The studies have been complet-
ed for the courses of Bachelor Degrees; however the studies have been going on for Masters Degree and PhD
departments. The responsible staff in each department keeps track of the developments and is in charge of facil-
itating the implementations of requirements. The studies done for ECTS have been completed and can be seen
by anyone who visits the website of the university. Furthermore the applications of the second diploma supple-
ment have been carried out. Nigde University has announced that Diploma Supplements are going to be given all
the undergraduate and graduate students after getting their diplomas. The Diploma Supplement is issued in a
widely spoken European language in English, given automatically and free of charge to every student upon grad-
uation. It has been emphasized that in the process of adaptations a lot of question polls were applied to students
in order to get feedback on courses, their instructors and assessment systems. 

As regards the system based on three main cycles (Bachelor, Masters and PhD), it has been being tried to find
enough adequate staff and instructors in order to enable students more Masters and PhD programs in various
fields. The results have indicated that information networks on the contents of courses have been formed success-
fully, which has been agreed by 68% of the participants. 52% of the participants have thought that European
Union standards have been taken into consideration while the content of the courses being prepared whereas 14%
of them have disagreed with the statement. On the other hand 34% of the participants have no ideas concerning
the matter, which could indicate the unawareness of the instructor on the related issue. Furthermore, 26% of the
participants have stated that views of students have been considered while preparing the contents.

Quality Insurance System

While Keeling (2006) highlighted the concept of quality is an important signifier within the Lisbon research agen-
da and Bologna Process, Reichert and Tauch (2004) stated that enhancing academic quality and the employabil-
ity of graduates are the two most frequently mentioned driving forces behind the Bologna Process according to
the representatives of ministries, rectors’ conferences, and higher education institutions. It has been emphasized
that Ni¤de University is diligent about expansion of quality assurance studies but it will take time to make the sys-
tem fully fit. It has been stated that young instructors and staff are more adapted to the system than the others.
However they do not have good quality of information about “Commission for Academic Assessment and Quality
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Improvement at Ni¤de University” and the ongoing studies. Therefore to create a culture for quality, more
planned and intensive studies are required. At the moment studies of Commission for Academic Assessment and
Quality Improvement just consist of forming sub-units, which are under configuration, related to quality assur-
ance of the institution. In the light of the strategic plan, which completed in 2009, all necessary precautions have
been taken and 2010 strategic plan is still being prepared.

Depending on the data collected from analysis of questionnaires 58% of the participants agree that the
University has been applying an institutional quality insurance system. Whereas 42% of them find the system
nationally adequate, just 28% agree that the institution has a quality insurance system as the same level with
European countries.

It has been also expressed that in terms of academic quality the studies by university and the publications done
by the academic staff have been at a good level indeed. Scientific activities are always supported by in order to
develop the academic and contemporary values and everyone is ready to take any kind of responsibility. 

Problems Faced During the Adaption of Implementations

According to the highest authority of Bologna Process, the most significant problem is the lack of framework
which has to be provided by the Council of Higher Education (YÖK). In some cases this framework is highly
needed for clarifying the other issued studies. The studies which have to be accomplished can be interpreted in
different ways in different institutions of Erasmus in the University has to work with devotion and university
administrators must believe the necessity of applications and gain awareness of the process.

Other authorized people complain about the academic staff due to their ignorance about the application and
their deficiency in motivation. It has been also mentioned that the problems stem from the stereotyped structure
which slows down the applications and make them difficult .One of the most apparent problem is that Bologna
process is not fully understood by personnel and students.

Suggestions by Authorized People and Instructors

The suggestions proposed by authorities and instructors can be summarized as following:
• It would be helpful to have a framework program published by the Council of Higher Education (YÖK) in

order to accomplish and convey the implications of concerning Bologna Process at universities, which will
lead to eliminate the ambiguities and misunderstandings.

• Bologna process should be publicized to both the personnel and the students via various conferences,
brochures, etc. Thus, full participation of all staff and students would be ensured.

• Foreign language competency of the authorized personal should also be considered as foreign language
competency is a frequently observed problem of the Bologna process studies.

• The awareness of individuals who are included in the process should be improved. The importance of ful-
filling the duties and responsibilities thoroughly and on time should be made clear to those who take part
in the process, as it is of utmost importance in the development of the process.

• Necessary precautions should be taken in order not to hinder the applications of the Bologna process, as it
has a very vital position in the development of universities.

Conclusion and Suggestions
The results derived from the findings of the study and suggestions made under the light of the study are stated
below:

• As for the process of Bologna, YOK (the council of higher education) has the guidance and main contri-
bution. When we the University consider same authorities claims as being insufficient in the application of
the process, difficulties faced be noted and a revision of the regulations may be proposed.

• The study is carried out as an interview which gives the interviewer a change of personal observation it is
clearly observed that the top executives of the University have more information about the process when
compared to the other authorities who lack the necessary information about the subject. To pursue the
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process in all levels of the university, each and every person should be informed about the process itself, its
aims and implications. In that case, conferences and seminars may be organized or brochures and handouts
may be delivered, as it was suggested by the authorities.

• In order to provide a more effective operation of the process, the authorities in departments should be cho-
sen on the basis of voluntary choice with volunteers, both the implications may have better progress and
the establishment of the process would be easier. In addition, it should be provided that all departments
benefit from the process equally.

• To establish a sound culture of quality within the University, all departments should co-operate and have
a common awareness. Therefore, all university personnel should be informed about the quality studies and
this awareness should be revived in everyone.

• This study is the preliminary of an investigation. As a continuation of the study, data from many other uni-
versities is being collected. The analysis of the data is also being carried out. In order to find out about the
effectiveness of processes about Bologna, different paradigms and sophisticated data collection using dif-
ferent study approach and techniques could be achieved.
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Abstract

In today's world of uncertainty and supercomplexity, the dynamics generated in the core of a knowledge society
have caused changes in the concept of learning and also in learners’ needs, thus fostering virtual learning commu-
nities as a prominent methodology, capable of stimulating an autonomous, reflexive, critical and lifelong learning
process. This paper focuses on the creation of a virtual learning community aided by Web 2.0 tools, in the context
of English language learning at higher education level, and intends to acknowledge the potential of these tools in
the development of communicative competence. In parallel, within a connectivist paradigm, we aim to develop
skills as the ability to make connections that would enable learners to know where to find knowledge so that they
can, thus, continue their journey of lifelong learning. We begin by undertaking a theoretical incursion in order to
anchor the problem in educational policies, specifically on the challenges raised by the Bologna Process for higher
education in general and English language learning and teaching in particular. Then we present the goals of our
study and, finally, we present the target population and the action plan that will enable us to meet our goals.
Key words: Higher education, virtual learning community, Web 2.0.

Teaching and Learning in the Knowdge Society 
The 21st century has witnessed a wide range of societal changes. The world has become interconnected due to
the globalization phenomenon and to innovations in ICT tools, which have generated a rapid pace of information
development. The diffusion of Web 2.0 enabled all individuals to retrieve, create and share information. The shift
from knowledge consumers to knowledge prosumers (producers and consumers) has reformulated concepts such
as knowledge, learning, student and teacher. According to Siemens (2006: p. V): “we supposedly exist in a knowl-
edge era. Our work and our lives center on the creation, communication and application of knowledge.” The
author states that it is of the utmost importance to take into account the context in which knowledge occurs and
points out eight social tendencies: 

1. Abundance 
2. Capacity for recombination 
3. Certainty for now 
4. Pace of development 
5. Representation through media 
6. Flow 
7. Spaces and structures of knowledge organization and dissemination 
8. Decentralization (Siemens, 2006: p.79) 
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Relationships nowadays are no longer based on geographical proximity, instead, they are based on personal
convenience, prompted by similar interests, common value commitments or intellectual proximity. We are able
to share and discuss information globally, combining, reinterpreting and repacking different fragments of knowl-
edge in order to create a unity that suits our needs, thus becoming knowledge co-creators. Web 2.0 tools have
played a key role in knowledge creation, as is stated by Downes: “in a nutshell what was happening was that the
web was shifting from being a medium in which information was transmitted and consumed, into being a plat-
form, in which content was created, shared, remixed, repurposed and passed along” (Downes, 2006: p.1). 

Considering the ephemeral and immediate nature of knowledge, the development of filtering, analytical, life-
long learning skills is crucial in the learning process where more important than knowing how and what is know-
ing where to find updated and trustful information. The changing nature of knowledge has brought new chal-
lenges and opportunities to the learning process.

Learning as Network Creation
A change in the means, aims, modes and “ecology” of learning has been a landmark of the 21st century (Siemens,
2004). Learning has become an increasingly social activity since people discuss, share and negotiate knowledge
through networks. An important question arises then: how does learning occur in the knowledge society? The
changes in the concept of knowledge have led to new trends in learning, as Siemens (2004) points out. The life-
long employment concept was replaced by lifelong learning, and during a lifetime, students will have the chance
of experiencing a variety of different working fields. Hence, learning and working are not worlds apart; learning
is a lifetime process which can be paralleled with work. Another trend is the relevance of informal learning
through involvement in social networks. Technology, more specifically web 2.0 tools are reconfiguring and defin-
ing the way we think and they can perform activities that, according to the main theories of learning, were car-
ried out by the individual, like knowledge storage. As a result, knowing where to find knowledge (know where) is
more important than the state of knowing, because of knowledge obsolescence. 

By integrating the principles of chaos, network, complexity and self-organization theories, Siemens (2004) sets
connectivism as a learning theory for the digital age, presenting “a model for learning that acknowledges the tec-
tonic shifts in society, where learning is no longer an internal, individualistic activity” (p.5), but rather a process
of establishing connections with different nodes within networks. According to Siemens (2004), connectivism is
anchored in seven principles: 

1. Learning and knowledge rests in diversity of opinions. 
2. Learning is a process of connecting specialized nodes or information sources. 
3. Learning may reside in non-human appliances. 
4. Capacity to know more is more critical than what is currently known. 
5. Nurturing and maintaining connections is needed to facilitate continual learning. 
6. Ability to see connections between fields, ideas, and concepts is a core skill. 
7. Currency (accurate, up-to-date knowledge) is the intent of all connectivist learning activities (p.4). 
Learning is a process of making connections between seemingly disparate nodes in order to collaboratively

build knowledge. The setting, nurturing and maintenance of connections is the basis for continual learning. 
Downes (2006) mentions that connectivism asserts that knowledge - and therefore the learning of knowledge

– is distributive, that is, not located in any given place (and therefore not ‘transferred’ or ‘transacted’ per se) but
rather consists of the network of connections formed from experience and interactions with a knowing commu-
nity (p.1). 

The connectivist theory is engrained in the concept of network formation, as Siemens (2004) emphasizes:
“learning, defined as actionable knowledge, can reside outside of ourselves (within an organization or database),
is focused on connecting specialized information sets, and the connections that enable us to learn more are more
important than our current state of knowing” (p.4). This aspect had already been referred to by Salomon, one of
the authors of distributed cognition psychological theory, who asserted that knowledge building “takes place with-
in cultural and social contexts. Knowledge is situated in these contexts and is socially distributed. To learn, we
need to exchange ideas, stimulate each other, argue, offer feedback and jointly construct new ideas and meaning”
(Salomon, 1999: p.10). The importance of the capacity to form connections is also pointed out by Stephenson
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(undated) who draws attention to the fact that “since we cannot experience everything, other people’s experiences,
and hence other people, become the surrogate for knowledge. ‘I store my knowledge on my friends’ is an axiom
for collecting knowledge through collecting people.” Concerning the impact of connective learning in higher edu-
cation, Siemens (2005) states that: 

Instead of presenting content/information/knowledge in a linear sequential manner, learners can be provided
with a rich array of tools and information sources to use in creating their own learning pathways. The instructor
or institution can still ensure that critical learning elements are achieved by focusing instead on the creation of the
knowledge ecology. The links and connections are formed by the learners themselves (p.26).

The concept of ecology is central to the learning process and it is related to the creation and dissemination of
a rich learning environment, enabling learners to, according to their needs, interests and motivations create and
expand their own networks. 

New Challenges for Higher Education 
For a long time universities were citadels were knowledge resided and where one had to go in order to pursue
knowledge (Salomon, 1999). Knowledge was something scarce and apart from regular life. However, the emer-
gence of a knowledge society nurtured by the broadening of web 2.0 has turned autonomy, mobility, learner cen-
teredness, internationalization, lifelong learning and innovation into structuring concepts of the new educational
paradigm for higher education. In Europe, governments have been creating policies in order to foster a European
Higher Education Area (EHEA). Principles like lifelong-learning, recognition of prior formal and informal learn-
ing, student centeredness are recognized as essential to meet the challenges of the future. The London
Communiqué (2007) highlights the social dimension of higher education: 

Higher education should play a strong role in fostering social cohesion, reducing inequalities and raising the
level of knowledge, skills and competences in society. Policy should therefore aim to maximize the potential of
individuals in terms of their personal development and their contribution to a sustainable and democratic knowl-
edge-based society” (p.5). 

The Council of Europe also elaborates on the major purposes of higher education, namely the cultivation of
a broad knowledge base, personal growth, training for the labour market and preparation to fully take part in
social life as active citizens. The Tuning Project (2003) lists some generic competences which are regarded as cru-
cial for preparing students to employability and citizenship. They distinguish between instrumental competences
(cognitive, methodological, technological and linguistic), interpersonal competences (social interaction and co-
operation) and systemic competences (combination of understanding, sensibility and knowledge). 

English Language Learning: New Trends and Circumstances 
English language learning in higher education has undergone significant changes, essentially due to the imple-
mentation of the Bologna Process and the potential that the constant innovations in the field of ICT have meant
for education. Communication in foreign languages has become a generic competence to all higher education
courses. Furthermore, the Bologna Process supports a learner-centered approach, encouraging students’ autono-
my and the ability to develop skills to continue learning throughout life, as stated in Vogel:

A consensus exists among politicians, industries, universities and students, that global economy depends on
the internationally minded, interculturally trained, multilingual graduate. This highly ambitious goal can only be
achieved if learning does not stop at the school door. One of the key phrases of the contemporary educational
debate is life-long learning. Institutions of higher education have to provide platforms for the continuation of the
learning process (Vogel, 22001: p.381).

Tapscott and Williams (2010: p.2) state that it is necessary to change practices in higher education, where con-
cepts such as openness, collaborative learning and collaborative knowledge building become the very heart of the
new pedagogical model. The authors identify two major areas that need to undergo some changes: 

Change is required in two vast and interwoven domains that permeate the deep structures and operating model
of the university: (1) the value created for the main customers of the university (the students), and (2) the model
of production for how that value is created. First we need to toss out the old industrial model of pedagogy (how
learning is accomplished) and replace it with a new model called collaborative learning. Second we need an entire-
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ly new modus operandi how the subject matter, course materials, texts, written and spoken word, and other media
(the content of higher education) are created (Tapscott & Williams, 2010: p.2).

The concept of collaborative learning gained notoriety in 1992 with Smith and MacGregor (1992), who
sought a change of one-way educational practice, teacher-centered and based on the "transmission" of knowledge
to enhance the process developed by students, who start to take an active and central role in building their knowl-
edge. The authors point out that "in collaborative classrooms, the lecturing / listening / note-taking process may
not entirely disappear, but it lives alongside that other processes that are based in students' discussion and active
work with the course material” (Smith & MacGregor, 1992: p.1). 

Web 2.0 and the Promotion of Collaborative Learning Environments

These dynamics gained a new impetus by continual innovation at the level of Information Technology and
Communications that have made these conversations more informal and inclusive. Being able to participate in
these conversations is crucial to the learning process in our contemporary society. In this regard, Tapscott and
Williams (2010) changed the ancient Cartesian maxim "I think, therefore I am" into "we participate, therefore we
are".

Nowadays higher education students have developed capabilities to perform multiple tasks simultaneously,
and show familiarity with interactive environments, where they take an active and dynamic role. Furthermore, stu-
dents quickly absorb information in different ways, either image, video, text or even from multiple sources simul-
taneously. 

In this sense, ICT, specifically the emergence of Web 2.0 has brought a bunch of opportunities for learning
foreign languages. Firstly, it dictated the obsolescence of concepts such as space and time to learn, enhancing the
construction of interactive learning environments, appropriate to the characteristics of each learner, who will be
regarded as the epicentre of the whole knowledge building process. Other benefits are often highlighted, such as
increased motivation of students, which means that they spend more time learning when it is aided by technolog-
ical tools. The ability to adapt to individual needs is also mentioned (Stepp-Greany, 2002), allowing students to
manage the pace of learning, and also to make decisions about what to learn and how, when and where to do so.
Another relevant factor is authenticity, since learners can interact with authentic materials, designed for real com-
munication situations and not merely produced for the context of the classroom, enabling the integration of the
four fundamental skills (listening, speaking, reading and writing). 

Methodology
The study was conducted in the spring semester 2010 with one graduate level course – Tourism - in the
Polytechnic Institute of Viseu, in the curricular unit of English II, taught in the first year of the course. With four
hours and thirty minutes of traditional instruction, the classes were extended from the classroom into an online
environment.

The main goals of this study were to analyse the contribution of the implementation of asynchronous discus-
sions in English in learning the content of curricular unit and to analyze the implementation of asynchronous dis-
cussions in English on the development of communicative competence. Fig. 1 illustrates the main goals of the vir-
tual learning community and how they relate to the main challenges set up by the Common European Framework
of Reference for Languages within the Bologna Process.

Students engaged in online asynchronous discussions in a virtual learning community in Ning, an online plat-
form for people to create their social networks, with the topics first set by the teacher but throughout the semes-
ter students were encouraged to post their own topics, which eventually happened. Students were in control of
the discussion, with the freedom to take the discussion in any direction in which they were interested. The main
goal of the discussions was to engage students in interactive reflection on tourism related topics, thus becoming
more autonomous in their learning process and, at the same time, develop their research, productive (reading and
writing) and interaction skills (writing). 

All the topics were related to the contents of the curricular unit program whose main focus was planning and
organizing a trip and involved topics such as holiday types, tourist attractions, tourist information, travel agents,
promoting a destination and booking a holiday. The main language functions involved were, according to the
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Common European Framework for Languages – Vantage Level, imparting and seeking information; expressing
and finding out attitudes; structuring discourse and socializing.

The Ning community was created by the teacher (ingles2.ning.com) and, in the beginning of the semester,
students were given time in class to get familiar with the virtual learning community, creating their profile and
customizing their personal webpage.

The selection of the media that will be explored in the learning community should, according to JISC (2004,
pp. 10-11): “Engage learning in the learning process; encourage independent learning skills; develop learners’
skills and knowledge and motivate further learning”. It is then of utmost importance, before selecting the media
palette, to set the educational goals that will guide the educational experience. Only after establishing learning
outcomes, should one start tailoring learning activities and the best tools. Table 1 explains the different tools used
in the virtual learning community and the educational challenges they afforded.

Research Findings
Haythornthwaite (2002) argues that when building and nurturing virtual learning communities one must take into
account three types of communication: content-related communication, planning of tasks, and social support (see
Table 2). The author argues that communication related to the course content is of utmost importance for learn-
ing, since students need to be able to ask questions and share information and ideas. Secondly, scaffolding, sup-
port for planning tasks is vital, especially when students produce some sort of outcomes, such a collaborative
assignment. Social support relations are also important for creating an atmosphere that enhances collaborative
learning.

Almost every sentence in the asynchronous was classified as content-related. This is explained by the very
nature of the majority of the posts, which aimed to find out students’ opinions and attitudes regarding a tourism-
related topic, as well as to promote reflection and engage students in doing some oriented research. The percent-
age of transactions related to the planning of tasks is not very relevant. Firstly we have to bear in mind that this
virtual learning community was an extension to traditional instruction, which means that students usually met
face-to-face everyday and it was easier for them to solve these things out. Furthermore, the outcome of the great
majority of the discussions did not require a collaborative answer. Instead, it promoted individual reflection on
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Fig. 1: Contextualisation of the virtual learning community project.
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Table 1: Tools in practice.

Tools Definition Educational Challenge in the Virtual Learning Community 

Blog A basic web page with posts • Opportunity to extend conversations beyond the classroom.
presented in reversed • Encourage skills of writing and self expression.
chronological order. • Ability to make connections with experts and opinions outside the classroom.

• Encourage personalised learning.
• Promote critical and analytical thinking.
• Enable opportunities to improve communication in English and promote 

depth and autonomous learning by sharing information, answering and 
asking questions.

Forum It is an online site where people can • Implement online tutorials both regarding both regarding linguistic aspects 
hold conversations in the form of and problems concerned to the functioning and the community.
posted messages • Encourage collaboration among students.

Videos Publishing and sharing videos • Provide subject matter information in spoken forms
Photos Publishing and sharing of users’ • Promote socialisation between students and strengthening the sense 

digital photos online. of community.
Chat It is a synchronous form of • Encourage students who are less forthcoming in speaking to express 

communication involving people themselves more confidently and competently in writing.
communicating through writing to • Provide a way to encourages these students to interact without inhibitions 
each other, using their computer and build up their fluency in writing.
keyboard as the mode of input.

Table 2: Discussion analysis according to Haythornthwaite’s Model.

Type of Examples % of total Transcripts 
exchange transactions

Content-related Ask or answer a 27% “Hum.. At first I would like to go to Aveiro spend a few
content-related question days in a camping place. With the 1000? i would like to go 

to Italy, because it has a lot of wonderful monuments to visit 
and the last one, well I don´t know, this is a lot of money, 
but I would like to make a trip in a cruise across the world :)
In my opinion the money isn´t all, we can have perfect 
holidays without spend a lot of money, the important is that 
we like the place where we go and feel us comfortable.”

Share information 25% “Eighty Portuguese wine producers participated for the first 
time this year in an international wine competition "Selezione 
del Sindaco" in Italy, winning 24 medals, six of them gold and 
18 silver.”

Express an idea or thought 27% “I could not live without tourism because they do not like 
being in the same place too long I need to know new places 
open horizons, keep moving. I wonder if you could live 
without tourism the answer is: I could not live without tourism."

Planning of facts Plan work, allocate tasks, 1% “What would you like to talk about in your oral exam? 
coordinate joint efforts, Well, nothing is not accepted as a suitable answer! I would 
or review drafts like to have your suggestions, maybe I'll get some inspiration.”
Negotiate and resolve conflicts 0%

Social support Express companionship, 4% “I agree with Sílvia you pay I do not care nothing :)”
emotional support, or advice
Use emoctions 5% “Let's go to both destinations :D We're not pikky (*)”
Provide support when 1% “I would like you to tell me about your experience with Ning 
problems arise (such as when Network. Be honest, please! :)”
having technical difficulties)
Talk about things other 8% “The tradition of academic students in Viseu, (o cortejo), a lot
than class work of fun and madness ... you liked it?It was the first time I attended

a parade academic and loved, it surpassed my expectations.
It is one of the moments I'll remember the academic life.”



the topics. Regarding the last type of exchange, social support, it was interesting to notice students’ reactions to
their colleagues’ postings. The use of emoctions was also very common. There were some posts (by students) on
topics not related to the subject of the course, namely related to the students’ parade or the Portuguese football
championship. Actually these posts received more comments that the average of the other posts, which can be
interpreted as the importance of socialising that is afforded by social networks.

Students’ Perceptions

Students were given a questionnaire so that we could find out their perceptions about the virtual learning com-
munity. This was a questionnaire with five open ended questions, where no options or predefined answers were
provided. The sample was made up of all the students who attended the English II class on the 25th May. We got
a total of 30 questionnaires. Students were asked about their first impression when they were proposed to engage
in a virtual learning community, about the relevance of the learning experience, their individual involvement in
the community, the strengths and weaknesses and suggestions for further improvements. Regarding the first ques-
tion, they stressed the surprise factor, although the vast majority accepted the idea with great interest: “I had no
experience with Ning, bit I think it is a refreshing change”. A minor proportion showed some concern, given that
it was something they were unfamiliar with.

Regarding the question "how do you rate this learning experience," students stressed its innovative character,
also using adjectives such as "encouraging", "interesting" and "exciting." One respondent noted that "it is a pos-
itive experience, very different from the traditional way of teaching." As for the main strengths of the blog in the
teaching-learning process, the most stressed topic was the dynamism and diversity of resources and strategies,
including the use of videos and podcasts. Another student stated that “This website is easy to use and very good
to practice and improve our English. It's a different way to engage in learning and at the same time we can dis-
cuss issues that really concern us.”

The possibility of managing the individual space and time for learning and work independently as well as the
use of new technologies in the learning process were also highlighted. Despite this largely positive assessment,
when questioned about their individual involvement in the community, around 50% of students rated their per-
formance as poor or unsatisfactory. The biggest constraint is the evident lack of communicative competence in
English which leads to attitudes of fear and discouragement. Around 20% of students stated that their role was
eminently passive, limited to observation or to solve exercises in a solitary way. A small percentage of students
warned they did not have Internet access at home or even computer. In the last question they were asked about
possible improvements in the functioning of the community. Around 30% of students mentioned the use of their
mother tongue, the Portuguese language, regarding interactions, as evidenced by the following quote: "it should
also be in Portuguese. This way, we could exchange ideas and help each other. " Other suggestions were in line
with the incorporation of games, links to news channels in English, integration of a playlist, and the possibility of
additional online tutorial sessions with synchronous tools, in which students could share their difficulties. 

Concluding Remarks
From the analysis of the questionnaire, we infer that the use virtual learning communities in learning English is
proving to be positive, and there is widespread agreement on the part of learners about their potential in the learn-
ing process. However, it is imperative to reflect on the lack of students’ involvement, and, at the same time, build-
ing strategies that could help to overcome the fear of communicating in English, encouraging participation and
promoting autonomous and collaborative learning, diminishing the character of magistrality still assigned to tra-
ditional classes. 

Any proposed challenge must first take into account that more than an opportunity to practice and consoli-
date knowledge, a virtual learning community is, first and foremost, a space for reflection and sharing, a starting
point for a gradually more autonomous exploration assisted by an assembly of processes leading to knowledge
construction. Thus, it must be intellectually challenging, encourage learners to perform their best, both regard-
ing cognitive and social presence, take advantage of activities that are process-oriented and that could enhance
effective use of group dynamics and dialogue techniques. Moreover, it is important to define the objectives and
set the outcomes of the activities and inspire learners to achieve them.
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Özet

‹nsanla, hem de hasta insanla mesaisini ve mesleki yaflam›n› tamamlayan bir hekimin kalbi her gün gördü¤ü
ac›lardan kendini koruyabilmek için tafllaflmak zorunda m›? Bu profesyonel tutumumuzun mecburen kazand›¤›-
m›z bir parças› ise tan›mlanan profesyonellik ile çelifliyor mu? Hekim adaylar›na kalplerini tafllaflt›rmadan empati
becerisi kazand›r›labilir mi? T›p e¤itimi son y›llarda bu sorular›n yan›tlar›n› de¤iflik e¤itim metotlar›nda aramak-
tad›r. Bu metotlardan biri olan probleme dayal› ö¤renme (PDÖ) tüm dünyada yüksekö¤retimde kullan›lan bir ö¤-
renme ve ö¤retme fleklidir. ‹letiflim ve empati gibi sosyal beceriler kazand›rman›n yan› s›ra hekim adaylar›na psi-
kososyal, yasal ve etik gibi farkl› yanlar›yla olaylara yaklaflabilme becerisi kazand›rmas› beklenir. T›pta profesyo-
nellik, hasta sa¤l›¤›n›n öncelikli olmas›, hasta özerkli¤i ve sosyal adalet olarak ifade edilen üç temel prensip ile mes-
leki yeterlik, dürüstlük, hasta mahremiyeti, hastalarla denk iliflkiler sürdürme, sa¤l›k bak›m› kalitesini gelifltirme,
sa¤l›k bak›m›na ulaflmay› kolaylaflt›rma, s›n›rl› kaynaklar›n eflit da¤›l›m›n› sa¤lama, bilimsel bilgi, ç›kar çat›flmala-
r›n›n idaresinde güven ve mesleksel sorumluluk olmak üzere 10 mesleksel sorumluluktan oluflur denmektedir. Son
zamanlarda giderek artan bir profesyonellik e¤itimi gereklili¤i üzerinde durulmaktad›r. Profesyonellikle ilgili tu-
tum ve davran›fllar aras›nda fark vard›r. Bu nedenle de günlük prati¤e yans›mayan teorik bir profesyonellik e¤iti-
minin mesleki gelece¤imizin toplumsal güven sorununu çözme flans› azd›r. PDÖ senaryolar›nda bir yandan klinik
öncesi e¤itim y›llar›nda ö¤rencileri mesleki pratikle ya da bir di¤er deyiflle hasta ile karfl›laflt›r›rken bir yandan da
senaryolaflt›rd›¤›m›z role modeller ile de¤iflik hekim davran›fllar› yarat›p erken dönemde bunlar› tart›flmalar›n›
böylece profesyonelli¤in biliflsel temellerini ö¤retmenin yan› s›ra profesyonellik de¤erleri ve davran›fllar›n›n içsel-
lefltirilmelerini sa¤lamaya çal›fl›yoruz. 

Anahtar kelimeler: PDÖ, t›p e¤itimi, senaryo. 

Hekim; bilgi, beceri ve kararlar›n› insanlar›n ve toplumun sa¤l›¤›n› korumak ve iyilefltirmek önceli¤i içinde or-
taya koyar (Tallis, 2006). Bu iyi bir hekim olman›n gere¤idir (Jacobson, 2006). Hekimlerin mesleklerini uygular-
ken en çok yaflad›¤› tezat sürekli hasta ile karfl›laflma ve bir insan olarak ac›lar› duyma ve ac›ya dayanabilmedir
(Shapiro, 2011). ‹nsanla hem de hep hasta insanla günlerini ve mesleki yaflam›n› tamamlayan bir hekimin kalbi her
gün gördü¤ü ac›lardan kendini koruyabilmek için tafllaflmak zorunda kal›r. T›p e¤itimi hekimlere kalplerini tafllafl-
t›rmay› m› ö¤retmektedir? Yani bu tafllaflma profesyonelli¤imizin bir gere¤i midir? (Newton, Barber & Clardy,
2008). Herhalde bu aflamada hekimlerin öncelikle profesyonellik anlay›fllar›n› tan›mlamalar› gerekmektedir. An-
cak anlafl›ld›¤› kadar›yla profesyonellik de hem kiflilere hem toplumlara hem de yaflanan y›llara göre flekil ve hatta
tarz de¤ifltirmektedir (Coulehan, 2005; Reis 2008; Ellsbury, 2006; Yeo, 2009). 
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Baz›lar› profesyonellik bir mesle¤in gerektirdi¤i kalite derken baz›lar› hekimlik mesle¤inin toplumla sözleflme-
sidir demektedir (Pellegrino, 2002; Iramaneerat, 2009) Profesyonellik bir idealdir ve bu ideale yaklaflan ve bu ide-
alden uzaklaflan hekimler söz konusudur (Yeo, 2009). Yay›nlanan bir raporda t›pta profesyonellik için üç temel
prensip ve 10 mesleksel sorumluluktan söz edilmektedir (ABIM 2002). Ayn› rapor bu prensip ve mesleksel sorum-
luluklar›n hekim ve toplum aras›ndaki sözleflmenin ana unsurlar› oldu¤u belirtir. Üç temel prensip; 1-hasta sa¤l›-
¤›n›n öncelikli olmas›, 2-hasta özerkli¤i ve 3-sosyal adalettir. On mesleksel sorumluluk ise; 1-mesleki yeterlik, 2-
dürüstlük, 3-hasta mahremiyeti, 4-hastalarla denk iliflkiler sürdürme, 5-sa¤l›k bak›m› kalitesini gelifltirme, 6-sa¤-
l›k bak›m›na ulaflmay› kolaylaflt›rma, 7-s›n›rl› kaynaklar›n eflit da¤›l›m›n› sa¤lama, 8-bilimsel bilgi, 9-ç›kar çat›flma-
lar›n›n idaresinde güven ve 10-mesleksel sorumluluktur (ABIM, 2002). Yani profesyonellik kelimesi toplumun he-
kime güven duymas› için gerekli baz› de¤erler, davran›fllar ve iliflkileri ifade etmektedir (Tallis, 2006). Bir meslek
grubu olarak baz› hatalar yapt›¤›m›z ve bunun sonucunda da giderek artan miktarlarda elefltiri ald›¤›m›z, insanlar
ve toplum düzeyinde prestij kaybetti¤imiz ortadad›r (Halvorsen, 1999). Art›k bu aflamada, profesyonelli¤imizin te-
mel gereklerinden biri, kendi mesleksel elefltirimizi yaparak, kötüye gitmekte olan› engelleyebilmek ya da en az›n-
dan bunun için çaba harcayabilmektir.

Probleme Dayal› Ö¤renim (PDÖ), ö¤renenin kendi bilgi ve donan›m eksikli¤inin fark›na varmas› ve kendi
kendine ö¤renmesi temeline dayanan, bir problemin bu süreci bafllatt›¤› bir aktif ö¤renim yöntemidir (Jafri W et
al., 2007; Amin, Khoo, 2003). Son y›llarda de¤iflen hekim, hasta ve toplum beklentileri, ö¤rencilerin ö¤renmesi
gereken t›bbi bilgi miktar›ndaki büyük art›fl gibi faktörlerle, t›p e¤itimde yeni aray›fllar›n bir sonucu olarak ortaya
ç›km›flt›r (Amin, Khoo, 2003). Ö¤renenin vaka senaryolar› ile problemi tan›mlamas›, konu hakk›nda bilmesi gere-
kenleri belirlemesi, çözüm yollar›na nas›l ulaflaca¤›n› saptamas› ve sonuçta problemi küçük grup içinde çözmesi
amaçlan›r (Jafri W et al., 2007). En son noktada yani ö¤renci hekim oldu¤unda karfl›laflt›¤› problemleri çözebilme
becerisi kazanmal›d›r (Das, Mpofu & Hasan, 2002). PDÖ e¤itiminden beklenen sadece bir problemi tan›mlama
ve çözme becerisi ile s›n›rl› de¤ildir. Ayn› zamanda küçük grup içinde ö¤rencilerin iletiflim becerisi, empati ve fe-
dakarl›k gibi becerileri de kazanmas› hedeflenmektedir. Vakalar, özellikle günlük hayatta karfl›lafl›lan gerçek vaka-
lara dayand›r›ld›¤›nda kiflisel, sosyal ve etik problemlerle, yani asl›nda tam da gerçek hastalar gibi ö¤rencinin kar-
fl›s›na ç›kmaktad›r. Bu durum ö¤rencilerin grup içinde vakay› daha genifl bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirip psiko-sos-
yal, etik ve yasal yönleriyle incelemelerini ve tart›flabilmelerini sa¤lamaktad›r (Amin, Khoo, 2003). Henüz klinik
e¤itim y›llar›nda olmayan, hiç hasta görmemifl ö¤rencilerin daha ilk y›llardan itibaren hasta ile karfl›laflt›r›lmas› he-
kimlik profesyonelli¤inin daha bu y›llardan itibaren flekillendirilmesi için de bir f›rsat olabilir gibi görünmektedir.
Hem kendi araflt›ran hem de grup içindeki arkadafllar›n›n araflt›rd›klar›n› dinleyen grup üyelerinin farkl› görüflle-
rinin gruba yans›t›lmas› ile bir yönüyle farkl› meslektafllar›n›n olay› nas›l de¤erlendirebilece¤ini de gören ö¤ren-
ciler böylelikle olaylara daha genifl bakabilme potansiyeli kazanabilirler (Amin, Khoo, 2003). Gerçek hayat›n se-
naryo ile yans›t›lmas›, ö¤rencinin hem kendi duygular›n›, hem grup üyelerinin duygular›n› hem de senaryodaki
hasta, hasta yak›n›, hekim ve di¤er aktörlerin duygu, tutum ve davran›fllar› için fark›ndal›k oluflturmas› mümkün-
dür. Bu, empati e¤itimi için eflsiz bir f›rsatt›r. Yap›lan çal›flmalarda da PDÖ ile e¤itim alan ö¤rencilerde özellikle
iletiflim becerisi ve sosyal yetilerin yüksek oldu¤u bu konularda kendilerine güvenlerinin artt›¤› saptanm›flt›r (Prin-
ce KJ et al., 2005; Koh GC-H et al., 2008). Sonuçta kazan›m, hasta memnuniyetinin artmas› olacakt›r. Hekim ta-
raf›ndan dinlendi¤ini hisseden hastan›n bulgular›n› daha detayl› anlatt›¤›, hekime tan› için önemli ipuçlar› verdi¤i
bilinmektedir (Stepien, Baernstein, 2006). Hastan›n duygu ve inançlar›n› anlay›p sayg› göstermek iletiflimin anah-
tar›d›r ve hekimin empatik becerisinin olmas›n› gerektirir (Winefield, Chur-Hansen, 2000). Empati; karfl›dakinin
duygu ve düflüncelerini anlay›p paylaflabilme olarak tan›mlan›r (Stepien, Baernstein, 2006; Dökmen, 1988).

Günümüzde pek çok t›p fakültesi direkt e¤itim müfredatlar›na koymasalar bile kurslar, özel günler fleklinde
profesyonellik e¤itimi vermeye çal›flmaktad›r. (Elcin M et al., 2006)

Zaten bilginin önemli oldu¤u, ancak bilgi kullan›m›n›n, kullanan›n akl›na ve kalbine göre de¤iflti¤i ifade edil-
mektedir (Lama, 2002). Belki de PDÖ senaryolar› ile asl›nda profesyonellik anlam›nda bilgiden çok ak›l ve kalp
yönüyle ortak bir görüfl birli¤i oluflturmaya, bir anlamda mesleksel profesyonelli¤imizi tan›mlamaya çal›flmaktay›z.
Tabii tüm bunlar süreç içinde devam ederken unutmamam›z gereken önemli konular bulunmaktad›r. Örne¤in,
gizli müfredat›n, formel e¤itim ile kazand›rmaya çal›flt›¤›m›z tutum ve davran›fllarda yaratt›¤› erozyonlar. Örne¤in
kazand›rmaya çal›flt›¤›m›z mesleki profesyonelli¤in sadece teorik düzeyde kalmas›, mezun etti¤imiz hekimlerin
mesleksel pratiklerine yans›mamas›. (Karaoglu N, 2010; Newton BW et al., 2008; Cruess RL, Cruess SR, 2006;
Jacobson, Hawthorne & Wood, 2006; Ellsbury, Carline & Wenrich, 2006). Di¤er bir deyiflle toplumun gözünde
ve sa¤l›k bak›m› verdi¤imiz hastalar nezdinde, var olan mesleki yozlaflman›n sürmesi. Sadece ülkemizde de¤il tüm
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dünyada bu konuda çal›flmalar gündemdedir (Karaoglu, 2009a; Karaoglu, 2009b; Elçin M et al., 2006; Dereboy C
et al., 2005). Yap›lan çal›flmalar profesyonellikle ilgili tutum ve davran›fllar aras›nda fark oldu¤unu göstermektedir
(Saultz, 2007). Günlük prati¤e yans›mayan bir profesyonellik e¤itimi baflar›s›z olmaya mahkumdur. Hekimlerin
öncelikle neden doktor olmak istediklerini hat›rlatmalar› ve çal›flma ortamlar›ndaki de¤iflikli¤e kendilerini de¤ifl-
tirmekle bafllamalar› gerekmektedir (Saultz 2007). E¤itim s›ras›nda, özellikle profesyonellik e¤itiminde biliflsel te-
melleri ö¤retmek yetmez. Profesyonel tutum ve davran›fllar›n içsellefltirilmesini sa¤lamak gerekir (Cruess RL,
Cruess SR, 2006). 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; küçük bir grup içinde birbirinin yüzüne bakarak, vücut dillerini okumaya çal›flarak
hem kendi duygu ve düflüncelerini hem di¤er grup üyelerinin duygu ve düflüncelerini izlemeyi, dinlemeyi, sayg›
göstermeyi baflarabilen bir hekim aday› hastas› için de ayn› anlay›fl› gelifltirme yolunda olacakt›r. Zaten bizim ka-
zanmak istedi¤imiz de profesyonelli¤imiz anlam›nda, toplumsal düzeyde bizden beklenen ve hastalar›m›z›n gö-
zünde de olmak istedi¤imiz budur. 
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Özet

Üniversite Kütüphaneleri; üniversitenin amaç ve ifllevlerine paralel olarak üniversitede yap›lan ö¤retimi, arafl-
t›rmay›, akademik çal›flmalar› do¤rudan destekleyen, sürekli yeni bilgi kaynaklar› ile geliflen ve bilimin son verile-
rini kullan›ma sunan kurumlard›r. Ayr›ca üniversite kütüphaneleri, ders programlar›n›n içeri¤inin oluflturulmas›n-
da, ö¤renci ve araflt›rmac›lar›n bas›l› ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklar›n› etkin biçimde arama-eriflim-
kullan›m-de¤erlendirme becerilerinin kazand›r›lmas›nda önemli katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu ba¤lamda, üniversite
kütüphanelerinin amaç ve hedeflerini gerçeklefltirebilmesi için bina, bütçe, personel, koleksiyon gibi temel unsur-
lar›n yeterli düzeyde olmas› gerekmektedir. Bu çal›flmada, üniversite kütüphanelerinin temel unsurlar› ve Türki-
ye’deki mevcut durum incelenerek, konu ile ilgili temel sorunlar irdelenmifl ve çözüm önerileri sunulmufltur. 

Anahtar kelimeler: Üniversite kütüphaneleri, yüksekö¤retim, bilgi kaynaklar›, araflt›rma. 

Girifl
Bilgi ve belgenin kay›t edildi¤i ortam›n de¤iflim ve geliflim h›z›na paralel olarak üniversite kütüphanelerinin sa-

hip oldu¤u bilgi kaynaklar› da h›zla de¤iflmekte, farkl› biçimlerde kütüphanelerdeki yerini almaktad›r. Bilgi ve bel-
genin her geçen gün katlanarak artan bir h›zla elektronik ortama göç etti¤i günümüzde, üniversite ve kütüphane
yöneticileri bilgi teknolojisindeki geliflmeleri takip etmek ve stratejilerini gözden geçirmek zorundad›r. Bu de¤i-
flim ve geliflimden kütüphane kullan›c›lar› da ayn› flekilde etkilenmektedir. Dolay›s›yla kullan›c›lar›n da yeni kay-
nak ve uygulamalardan verimli bir flekilde yararlanmalar›n› sa¤lamak için bilgi okuryazarl›¤› e¤itimine önem ver-
meleri gerekmektedir. 

Toplumlar›n geliflmifllik düzeyini belirleyen bilim, kültür, sanat kurumlar› aras›nda üniversiteler ilk s›rada yer
al›r. Temelde düflünme ö¤retimi yapan üniversiteler, bir yandan bilgi ve düflünce üretirken, öte yandan üretti¤i
bilgiyi ve düflünceyi yay›mlamakla yükümlüdür. Üniversiteler, bu temel ifllevlerini yerine getirirken kendi yap›la-
r› içinde oluflturduklar› kütüphanelerden büyük ölçüde yararlan›rlar. Bu nedenle geçmiflte oldu¤u gibi günümüz-
de de bütün üniversiteler iyi bir kütüphane kurabilmek için büyük çaba sarf etmektedirler. 

E¤itim ve ö¤retim kurumlar›n›n tan›t›m›nda kütüphane ön plana ç›kan oluflumlar aras›nda yer al›r ve bir üni-
versitenin araflt›rma ve ö¤retim faaliyetlerini bilgi kaynaklar›na dayand›rd›¤›n›n aç›k bir göstergesidir. Bilimsel
üretimi sa¤lanabilmesi için kütüphanedeki bas›l› ve elektronik kaynak say›s›n›n art›r›lmas›, kütüphanenin fiziksel
olanaklar›n›n gelifltirilmesi gerekir. Günümüzde bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki geliflmelere paralel olarak da-
ha çok bilgi üretilmekte, bilgiye eriflim ve bilginin dolafl›m h›z› da buna paralel olarak artmaktad›r. Bunun için kü-
tüphaneler, geleneksel kütüphane kavram›n›n ötesine geçmifl, bilgi ve belge yönetimi görevini üstlenmifl bulun-
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maktad›r. Bu nedenle iyi bir üniversite kütüphanesi; modern ve ergonomik bir yap›ya, profesyonel ve yeterli dü-
zeyde personele ve iyi bir bütçeye sahip olmal›d›r. ‹yi örgütlenmifl bir üniversite kütüphanesi; bilgi teknolojisin-
deki geliflmeleri yak›ndan izlemeli, üniversitenin amac›na uygun olarak bas›l› ve elektronik bilgi kaynaklar›n› der-
lemeli, kullan›c›lar›n gereksinim duydu¤u her türlü bilgi kayna¤›na eriflim sa¤lamal›, yerleflti¤i alanda çok amaçl›
kullan›m alanlar› oluflturmal›, di¤er kütüphanelerle bilgi ve belge paylafl›m› konusunda iflbirli¤i yapmal›d›r.

Bu çal›flmada “üniversite kütüphaneleri” ifadesi ile Yüksekö¤retim Kurulu’nun (YÖK) internet sayfas›nda be-
lirtilen devlet ve vak›f üniversitelerinin kütüphaneleri kastedilmektedir. Ancak, YÖK’ün sayfas›nda ismi belirtil-
mesine ra¤men, henüz faaliyete geçmemifl üniversiteler ile faaliyete geçti¤i halde Türkiye ‹statistik Kurumu’na
(TÜ‹K) veri göndermeyen üniversiteler vard›r. TÜ‹K verilerine göre 2009 y›l›nda Türkiye’deki üniversite mer-
kez kütüphanelerinin say›s› 117 adettir (TÜ‹K, 2010). Oysa 2009 y›l›nda Türkiye’deki üniversite say›s› 144 adet-
tir (Yüksekö¤retim… 2010). Bu nedenle makalede kimi de¤erlendirmeler TÜ‹K formalar›n› cevaplayan 117 üni-
versite kütüphanesi verileri çerçevesinde yap›lm›flt›r. 

Kütüphaneleri Oluflturan Ö¤eler ve Türkiye’de 
Üniversite Kütüphanelerinin Durumu
Bir üniversite kütüphanesinin amac›, araflt›rma ve ö¤retim programlar›n› desteklemek, ö¤retim elemanlar›, ö¤-

renciler ve çal›flanlar ile kütüphaneden yararlanmak isteyen araflt›rmac›lar›n her tür ortamdaki bilgi ve belge ihti-
yaçlar›n› karfl›lamak, ulusal ve uluslararas› ölçekte bilgi birikimi, kullan›m› ve transferine destek olmakt›r. 

Bir kütüphaneyi oluflturan temel ö¤eler bina, personel, koleksiyon, kullan›c› ve bütçe olmak üzere befl ö¤eden
oluflur. Türkiye’de bu ö¤eleri kütüphane türlerine göre inceleyen de¤iflik araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Araflt›rmalar›n
sonuçlar›na göre kütüphaneler, belirtilen ö¤eler baz›nda yetersizdir ve bu ö¤elere iliflkin hususlar birer sorun ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Çelik, A., 1991; At›lgan, 2008). 

Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin önemli sorunlar›ndan biri üniversite kütüphaneleri için standartlar›n
belirlenmemifl olmas›d›r. Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin yeterli hizmet verebilmesi için, Türkiye’nin sos-
yo-ekonomik yap›s› göz önüne al›narak, kütüphaneleri oluflturan ö¤elere ve kütüphane hizmetlerine iliflkin stan-
dartlar belirlenmelidir. Standartlar›n belirlenmesinde uluslararas› standartlardan ve di¤er ülkelerin standartlar›n-
dan yararlan›lmal›d›r. Üniversite kütüphanelerine iliflkin uluslararas› standartlar genel ilke standartlar›d›r. ‹lke
standartlar›; kütüphanenin hizmet saatleri, kadroyu oluflturacak asgari kütüphaneci oran›, asgari koleksiyon büyük-
lü¤ü veya bütçe ile ilgili herhangi bir hüküm içermezler. Böyle hükümler, kuflkusuz, belli bir ülke veya bölgede
konulabilir (IFLA, 1990). 

Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin durumu, kütüphaneleri oluflturan bina, personel, koleksiyon, kulla-
n›c› ve bütçe ö¤eleri do¤rultusunda afla¤›da ele al›nm›flt›r.

Bina

Kütüphane binalar›, personelin amaca uygun hizmet verebilece¤i, kullan›c›lar›n rahatça yararlanabilece¤i ya-
flam merkezi olarak kullan›labilecek yap›lard›r. Üniversite kütüphanelerinin amaca uygun hizmet verebilmesi için
kütüphane binalar›n›n, kullan›c›lar›n psikolojik, biyolojik ve bilimsel gereksinimlerini karfl›lamak üzere tasarlan-
mal›d›r. Bina yap›m›nda tüm engellilerin, kütüphanenin kullan›m›nda en az di¤er kullan›c›lar kadar hak sahibi ol-
du¤u ilkesi benimsenmelidir.

Kütüphane binalar› planlan›rken özel bir önem verilmelidir. Kütüphanenin üniversitenin merkezine yak›n bir
alanda, ayr› bir bina olarak yap›lmas›nda yarar vard›r. Kütüphane binas› yap›m›nda, kütüphane mimarisi konusun-
da mimarlar›n kütüphanecilerle iflbirli¤i yapmas› zorunlu ve gereklidir. Mimarlar›n, üniversite kütüphanelerinin
biçimi, kütüphanede verilecek hizmetler, kütüphanede hangi tür kaynaklar›n yer alaca¤›, kullan›c› say›s› ve kulla-
n›m biçimi, kütüphane personelinin say›s›, koleksiyondaki yay›nlar›n ve kullan›c› say›s›n›n gelecekte ne oranda ar-
tabilece¤i gibi konularda bilgi sahibi olmas› önemlidir. Kütüphane için ayr›lan yer, gelecekteki büyüme alan›n› da
kapsayacak flekilde planlanmal›d›r (Çelik, A., 1994).

Kütüphane çal›flanlar› ve kullan›c›lar›n›n gereksinimlerini karfl›layabilecek bir kütüphane binas› tasar›m› yapan
mimar›n her fleyden önce çevresel etkenleri göz önünde bulundurmas› gerekir. Bu etkenler, kullan›c›ya, do¤al ve
yapay çevreye, üretim kaynaklar›na, politikaya, zorunluluk ve kurumlara ba¤l› etkenlerdir (Küçükcan, 2007). 
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Kütüphanelerde ideal nem oran› %45-55, ideal s›cakl›k ise 20°-22° ve ses düzeyi de %40 ile 45 desibel olarak
belirtilmifltir. Uluslararas› arfliv standartlar›na göre de çok s›k kullan›lan kaynaklar için koruma ›s›s› 16° ve 19° ara-
s›nda; çok s›k kullan›lmayan kaynak için ise 13° ve 16° aras›nda olmal›d›r. Bu dereceler bir ya da iki derece afla¤›-
da ya da yukar›da olabilir. Ayn› standartlara göre standart nem oran›, %45 ve %60 aras›nda ve %5 fark seçene¤i
ile alt›nda veya üstünde olabilir. Bu standartlar do¤rultusunda, maksimum ve minimum de¤erler dikkate al›narak
ortalama bir standart seçilmelidir (Sezgen, 1992).

Kütüphanelerde ›fl›k, renk ve estetik gibi görsel özelliklerin do¤ru kullan›lmas›, çal›flanlar›n ve kullan›c›lar›n be-
densel ve ruhsal sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir. Do¤rudan ve dolayl› ayd›nlatma kombinasyonu kütüphanelerde s›kça
kullan›lmaktad›r. Malzeme ve renk de¤erlerine uygun ayd›nlatma, gereksiz yans›may› önleyerek göz sa¤l›¤›n› koru-
yacak ve kullan›c›n›n motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Kütüphane binas›n›n d›fl›ndan veya içinden kay-
naklanan gürültüler de kullan›c›y› olumsuz yönde etkileyece¤inden tasar›mda bunlar› engelleyici önlemler al›nma-
l›d›r. Öte yandan kütüphane binalar›n› deprem yönetmeli¤ine uygun yapmak, binada yang›n için gerekli önlemleri
almak, kültürel gereksinimlerini karfl›layacak sergi alan›, kafe vb. alanlara yer vermek gereklidir (Küçükcan, 2007). 

Günümüzde kütüphane binalar› ak›ll› kütüphane binas› olarak adland›r›l›r ve kullan›c› ile çal›flanlar›n etkinli-
¤ini en üst düzeye ç›karan, ayn› zamanda en az çabayla en etkin kaynak yönetimine olanak sa¤layan binalar olarak
tan›mlan›r (Wim, 1997). Kütüphane binalar› çal›flmaya teflvik edici temiz, düzenli ve ergonomik, ayd›nlatmas› ye-
terli, kullan›m› uygun raf sistemlerine sahip olman›n yan›nda, kullan›c›y›, arad›¤› kayna¤a, hizmete veya persone-
le yönlendirecek anlafl›l›r iflaretleme sistemleri gibi her türlü alt yap›ya sahip olmal›d›r (Çukadar, 1999). Kütüpha-
ne binalar›, ak›ll› tasar›mlar›n yan›nda kulland›¤› ak›ll› teknolojiyle de kendilerini tan›mlar. Üniversitelerde kütüp-
hane binas› tasarlan›rken; esnek, modüler, eriflilebilir, geniflleyebilir, farkl› çal›flma alanlar›na sahip, rahat, güven-
li, ekonomik, organize ve ortam koflullar›n›n süreklili¤i konular› temel al›nmal›d›r (Faulkner-Brown, 1997).

‹stanbul’da bulunan 21 üniversite merkez kütüphane binas›na yönelik olarak yap›lan bir araflt›rma sonucunda
elde edilen bilgiler afla¤›da özet olarak verilmifltir (Küçükcan, 2007):

• Üniversite kütüphanelerinin %52’sinin kendisine ait bir binas› yoktur.
• Üniversite kütüphanesi olarak planlanm›fl ve ba¤›ms›z bir kütüphane binas›na sahip olan üniversite %28,

sonradan kütüphaneye dönüfltürülmüfl binaya sahip olanlar ise %15 dolay›ndad›r.
• Üniversite kütüphanelerinin %70’i kampüs içindedir.
• Üniversite kütüphanelerinin %70’ine yak›n›nda kullan›c› say›s› olmas› gerekenden azd›r ve verimli kullan›-

lan kütüphane %30 civar›ndad›r.
• Kullan›c›lar›n kütüphane okuma salonlar›ndaki ayd›nlatmadan memnuniyet oran› %85 dolay›ndad›r.
• Kütüphane binalar› planlan›rken kütüphanecilerden fikir al›narak yap›lanlar›n oran› %19’dur. Uygulama

aflamas›nda iken planlama hususunda fikir sorulan kütüphanelerin oran› ise %38’dir. %43’lük bir kesimde ise
kütüphanecilerin fikri al›nmam›flt›r.

• Üniversite kütüphanelerinin %40’›nda ana girifllerin, %52’sinde tuvaletlerin, %50’sinde de asansörlerin en-
gelliler için uygun olmad›¤› belirlenmifltir.

• Üniversite kütüphane binalar›n›n %55’inin depreme dayan›kl›l›¤› hususunda kesin veriler bulunmaktad›r.
Verisi bulunan kütüphane binalar›ndan %15’inin depreme dayan›kl› oldu¤u tahmin edilmektedir. %24’ün-
de depreme dayan›kl›l›k hususunda herhangi bir veri bulunmamaktad›r.

• Üniversite kütüphanelerinde yang›n önlemleri ile ilgili olarak; %9.5’inde tavandan su püskürtme sistemi,
%66’s›nda hortum, %19’unda ise otomatik gaz sistemi bulunmaktad›r.

2007 y›l›nda Türkiye’deki üniversitelerde 97 merkez kütüphane, 209 fakülte ve yüksekokul kütüphanesi, 14 flu-
be kütüphanesi olmak üzere üniversitelerde toplam 320 kütüphane vard›r ve bu kütüphanelerin kullan›m› alan›
440,668m2’dir.[1] (TÜ‹K, 2008). Oysa sadece Oxford Üniversitesi’nde kütüphane amaçl› kullan›lan binalar›n alan›
64,110m2’dir (Cihangir, 2010) ve Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin %14.5’ine denk gelmektedir.

Tablo 1’de üniversite kütüphanelerinin 2005 ile 2009 y›llar› aras›ndaki say›s› verilmifltir. 2005 y›l›nda say›s› 275
olan üniversitelerdeki kütüphane say›s›, üniversite say›lar›ndaki art›fla paralel olarak %63.2’lik art›flla 2009 y›l›nda
435 adede ulaflm›flt›r. Bu art›fla paralel olarak yeni üniversite kütüphanelerindeki bina, bütçe, personel, kullan›c›
ö¤eleri aç›s›ndan sorunlar da artmaktad›r. Üniversite kütüphanelerinin alan›, üniversitedeki akademisyen, ö¤ren-
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[1] TÜ‹K 2007 y›l›ndan sonra “kütüphanelerdeki raf uzunlu¤u, fotokopi ve form say›s›, binan›n net alan› ve koltuk say›s›na” iliflkin tabloyu yay›mlamad›¤›ndan bu
de¤erlendirme 2007 y›l› verilerine göre yap›lm›flt›r.



ci ve personel say›s› dikkate al›narak belirlenmelidir. Meksika standartlar›na göre üniversite kütüphanelerinde
oturma yerleri mevcut ö¤renci say›s›n›n %10-20’si, Kanada standartlar›na göre %25-40’› dikkate al›narak bir plan-
lama yap›lmal›d›r (Withers, 1988). Geliflen teknoloji kütüphane kaynaklar›n› arzu edilen yerden kullanma imkan›
sa¤lam›flt›r. Dolay›s›yla yeni üniversiteler kütüphane için yapacaklar› planlamada bu hususu dikkate almal›d›r. 

Personel

Kütüphane personelinin ana omurgas›n› oluflturacak personel, üniversitelerin “Bilgi ve Belge Yönetimi” bö-
lümlerinden mezun, alan›nda yetkin, enformasyon teknolojilerini kullanabilir ve gelifltirebilir nitelikte olmal›d›r.
Bir üniversite kütüphanesinin çal›flmalar›nda baflar›l› olabilmesi için yeterli nicelik ve nitelikte kütüphanecilerin
yan›nda konu uzman› ve ara elemanlara gereksinim vard›r. Nicelik ve nitelik yönünden yetersiz personele sahip
kütüphanelerde, di¤er ö¤eler ne kadar yeterli olursa olsun, hizmetlerden beklenen sonuç al›namaz. 

Üniversite kütüphanelerdeki kütüphaneci say›s›n›n di¤er personele oran› ve ö¤renci bafl›na düflen kütüphane-
ci say›s›, kütüphanelerde verilen hizmetlerin profesyonelli¤inin göstergesidir. Kanada’da üniversite kütüphanesi
standartlar›na göre, kütüphaneci personelin di¤er personele oran›n›n en az %31 dolay›nda olmas› gerekmektedir.
Yine belirlenen bir baflka standarda göre 300 ö¤renciye 1 kütüphaneci düflmelidir (Toplu, 1992). 2009 y›l› TÜ‹K
verilerine göre Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde çal›flan toplam 3,867 personel vard›r ve bunlar›n 748’i
üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden, 941’i di¤er fakülte veya yüksekokullardan, 2,178’i de lise
ve lise at› e¤itim kurumlar›ndan mezundur. Kütüphanecilerin çal›flan personele oran› %19.34’tür. ÖSYM’nin
2008-2009 y›l› verilerine göre Türkiye’deki üniversitelerde örgün ö¤renim görmekte olan ö¤renci say›s› 1,746,336
kiflidir (ÖSYM, 2010). Yani örgün ö¤retimdeki 2,334 ö¤renciye bir kütüphaneci düflmektedir. 

TÜ‹K Kültür ‹statistikleri incelendi¤inde 2008 y›l›nda Türkiye’de üniversite kütüphanelerinin say›s›, merkez,
fakülte, yüksekokul ve flube kütüphanelerinin say›s› dahil 416’d›r ve bu kütüphanelerde 744 Bilgi ve Belge Yöne-
timi Bölümü mezunu çal›fl›rken di¤er fakülte mezunu çal›flanlar›n say›s› 897’dir. 2009 y›l›nda Türkiye’deki üniver-
sitelerde merkez, fakülte, yüksekokul ve flube kütüphanelerinin say›s› 435 adettir ve bu kütüphanelerde çal›flan 748
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezununa karfl›l›k 941 adet di¤er fakülte mezunu çal›flmaktad›r. Bir y›l içinde Bil-
gi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu say›s›ndaki art›fl 4 kifli iken di¤er fakülte mezunlar›ndaki art›fl say›s› 44’dür
(TÜ‹K, 2008, 2009). 2008 y›l›nda yap›lan baflka bir çal›flmada Türkiye’deki üniversite kütüphanesi bafl›na ortala-
ma 18 personel düfltü¤ü ve bunlardan Belge ve Bilgi Yönetimi bölümlerinden mezun olan say›s›n›n 6 oldu¤u be-
lirtilmektedir (Kaygusuz, 2008).

ABD'deki üniversite kütüphane müdürlerinin tamam›, 1983 y›l› itibariyle, kütüphanecilik alan›nda e¤itim alan
kiflilerden oluflmaktad›r (Çelik, A., 1994). Bu çal›flma çerçevesinde incelenen 148 üniversite kütüphanesi yönetici-
sinden, 72’si üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun, 76’s› di¤er fakülte ve yüksekokul me-
zunlar›ndan oluflmaktad›r

Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin temel sorunlar›ndan birisi personelin nicelik ve nitelik yönünden ye-
tersiz olmas›d›r. Özellikle Bilgi ve Belge Yönetiminden mezun personel say›s›n›n azl›¤› kütüphane hizmetlerinin
lay›k›yla yerine getirilmesinin önünde önemli bir engeldir. Bir di¤er sorun ise ayn› niteli¤e sahip kütüphanecile-
rin bir k›sm›n›n idari kadroda, bir k›sm›n›n ise uzman kadrosunda olmas›d›r (Çelik, S., 1999). Öte yandan kütüp-
haneler s›radan bir idari görev yeri de¤ildir. Farkl› bir alanda uzmanl›¤a sahip kiflilerin günün koflullar›na uygun,
kendini yenileyebilen ça¤dafl bir kütüphane kurmalar› ve beklenen hizmeti vermeleri mümkün de¤ildir (Çelik, A.
1994). Bu durum kütüphanecilerin motivasyonu ve nitelikli bir hizmet üretmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
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Tablo 1: Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinin say›s›.

Kütüphane türü 2005 2006 2007 2008 2009 

Merkez kütüphane 78 80 97 103 117
Fakülte/yüksekokul kütüphanesi 184 183 209 295 297
fiube kütüphanesi 13 14 14 18 21
Toplam 275 277 320 416 435

Kaynak: TÜ‹K Kültür ‹statistikleri, 2005-2009



Üniversite kütüphanelerinin önemli sorunlardan biri de kütüphanelerin ve dolay›s›yla kütüphanede görev ya-
pan bilgi ve belge bilimcilerin idari hizmetler s›n›f›nda görülmesidir. Üniversite kütüphanelerinin ifllevleri de¤er-
lendirildi¤inde kütüphanelerin üniversitelerin akademik yap›s› içinde de¤erlendirilmesi ve kütüphanecilerin aka-
demik kadrolara atanmas› önemlidir (Tunçkanat, 1989). Geliflmifl ülkelerdeki üniversite kütüphaneleri akademik
yap›da ve kütüphane yöneticileri dekan seviyesinde de¤erlendirilmektedir.

Yap›lan bir araflt›rmada 1990 y›l›nda 28 kütüphane ve dokümantasyon daire baflkan›ndan 16 (%57.2)’s›, 1993
y›l›nda 49 kütüphane ve dokümantasyon daire baflkan›ndan 21 (%42.9)’i, 1998 y›l›nda 29 kütüphane ve doküman-
tasyon daire baflkan›ndan 16 (%55.2)’s›n›n üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun oldu¤u
belirtilmektedir (Çelik, S., 1999). Bu çal›flma çerçevesinde bilgi edinilebilen 148 üniversite kütüphanesi yönetici-
sinden 72 (%46)’si üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezundur. Bu sorunun çözümü için ön-
celikle kütüphane yöneticilerinin vekâleten bile olsa meslek d›fl›ndan atanmamas› gerekir. Kütüphane yöneticile-
rinin belirlenmesi hususunun bir yönetmelikle kesinlefltirilmesi üniversitelerimiz için belli bir standard›n oluflma-
s›n› sa¤layacakt›r. Oluflturulacak yönetmelik çerçevesinde, üniversitelerde kütüphane yönetici seçiminde belli kri-
terler oluflturulmal› ve bunlara titizlikle uyulmal›d›r. Temel kriterler; (a) üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümlerinden mezun olmak, (b) en az bir yabanc› dil bilmek (tercihen ‹ngilizce) ve (c) yüksek lisans derecesine
sahip olmak fleklinde olmal›d›r.

Türk Kütüphaneciler Derne¤i Yönetim Kurulu 1995 y›l›nda kütüphanecilikle ilgili sorunlar› saptayarak çözüm
önerilerini ilgili yerlere iletmek amac›yla haz›rlad›¤› “2000’e befl kala kütüphanecili¤imiz ve bilgi hizmetlerindeki
sorunlar›m›za çözüm önerileri” adl› raporda meslek mensuplar›n›n özlük haklar›n›n düzeltilmesi için “Özlük Hak-
lar›” bafll›¤› alt›nda flu önerilerde bulunmufltur (Türk Kütüphaneciler…, 1995: 75. s.):

1. Kütüphaneciler ve bilgi uzmanlar› “Teknik Hizmetler” ya da ihdas edilecek “Bilgi-Belge Hizmetleri” s›n›-
f› kapsam›na al›nmal›d›r.

2. Kütüphanecilerin yan ödeme puanlar›, gördükleri önemli bilim, araflt›rma ve kültür hizmetleriyle ba¤dafl›r
bir düzeye yükseltilmelidir.

3. Kütüphane yöneticilerinin üzerindeki ihale, onar›m ve sat›n alma yükleri azalt›lmal›d›r.
4. Kütüphanelerle ilgili üst yönetim görevlilerine kütüphanecilik e¤itimi görmüfl elemanlar atanmal›d›r.
5. Kütüphaneler mesleki e¤itim görmüfl müfettifllerce denetlenmelidir.”

Koleksiyon

Üniversite kütüphanesi e¤itim-ö¤retim ve araflt›rma faaliyetleri için kullan›c›lar›n gereksinim duydu¤u her tür-
lü bilgi kayna¤›n› sa¤lamak zorundad›r. Koleksiyon her türlü yaz›l›, bas›l› ve elektronik ortamda kay›tl› kaynaklar-
dan oluflur. Kütüphane koleksiyonu üniversitedeki araflt›rma ve ö¤retim faaliyetleri dikkate al›narak oluflturulma-
l› ve bilinçli bir seçim yap›lmal›d›r.

Yaflad›¤›m›z ça¤da bilgi kaynaklar› önemli ölçüde elektronik ortamda yay›mlanmakta ve bas›l› bilgi kaynaklar›
da her geçen gün katlanarak artan bir h›zla elektronik ortama göç etmektedir. Bilginin elektronik ortama göç et-
meye bafllamas› geliflmifl ülkelerde bafllam›fl ve zamanla dünyaya yay›lm›flt›r. Böyle bir ortamda üniversite kütüp-
haneleri de bu de¤iflim ve geliflime uyum sa¤lamak zorundad›r. 

Üniversite kütüphanesi, sat›n alma, ba¤›fl ve de¤iflim yöntemlerin yan› s›ra, elektronik veritabanlar›n›n eriflimi-
ne olanak tan›yan abonelik, kaynak paylafl›m› ve di¤er iflbirli¤i politikalar› çerçevesinde bas›l› ve elektronik bilgi
kaynaklar›n› temin eder. Bu kaynaklar›; kitaplar, e-kitap veritabanlar›, dergiler, e-dergi veritabanlar›, tezler, e-tez
veritabanlar›, e-istatistik veritabanlar›, üniversite yay›nlar›, üniversite personeli yay›nlar›, nadir eserler, broflürler,
referans kaynaklar›, e-referans kaynaklar›, rezerve ve e-rezerve kaynaklar›, görsel iflitsel kaynaklar, özel koleksiyon-
lar v.b. fleklinde s›ralayabiliriz.

2009 y›l› sonu itibariyle Türkiye’de merkez, fakülte, yüksekokul ve flube kütüphanelerinin say›s› 435 adettir ve
bu kütüphanelerdeki bas›l› ve elektronik kitap say›s› 16,302,983 adettir (TÜ‹K, 2010). ÖSYM’nin 2008-2009 y›l›
verilerine göre Türkiye’deki üniversitelerde örgün ö¤renim görmekte olan ö¤renci say›s› 1.746.336, aç›k ö¤retim
dahil ö¤renci say›s› 2,889,070 kiflidir (ÖSYM, 2010). Üniversite kütüphanelerindeki bas›l› ve elektronik ortadaki
yay›nlar›n y›llar itibariyle art›fl say›lar› Tablo 2’de verilmifltir. Örgün ö¤retimdeki ö¤renci bafl›na 9.3, tüm ö¤ren-
ciler dikkate al›nd›¤›nda ise ö¤renci bafl›na 5.6 adet kitap düflmektedir.

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2430



2006 ile 2009 y›llar› aras›nda bas›l› kaynak say›s›ndaki art›fl miktar› %19.7 oran›nda, buna karfl›l›k e-kitaplar-
daki art›fl miktar› %65.7 oran›nda gerçekleflmifltir.

fiu halde Türkiye’de uzaktan yüksekö¤retim, sertifika, ön lisans ve yüksek lisans düzeylerinde de¤iflik üniver-
sitelerde internete dayal› olarak yap›lmaktad›r. Elektronik ortamdaki kütüphane kaynaklar› bu bak›m›ndan ayr› bir
önem arz etmektedir; çünkü elektronik kaynaklar›n kullan›m›nda zaman ve mekan s›n›r› ortadan kalkmakta ve
böylece uzaktan ö¤retim görenlere de elektronik kütüphane koleksiyonlar›ndan eflit düzeyde yararlanabilmekte-
dirler (Çukadar ve Çelik, 2003).

Tablo 3’te görülebilece¤i üzere elektronik ortamdaki kaynaklar›n ve hizmetlerin kullan›m› katlanarak artmak-
tad›r. Örne¤in, 2006 ile 2009 y›llar› aras›nda, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumuna (ANKOS) kap-
sam›nda abone olunan veritabanlar› say›s› 38’den 63 adede ulaflm›flt›r. Abone olunan veritabanlar›ndan indirilen
makale say›s› 2006 y›l›nda 10.4 milyon civar›ndayken 2009 sonunda bu rakam 11.2 milyonu aflm›flt›r. 

Üniversite kütüphanelerindeki bas›l› ve elektronik ortamdaki yay›n say›s›n›n art›fl›na paralel olarak, Tablo 4’de gö-
rülece¤i üzere SCI, SSCI ve AHCI veritabanlar›ndaki Türkiye kökenli yay›n say›s› da anlam› bir art›fl göstermifltir. 

Üniversitelerde kültürel miras› gelecek kuflaklara aktarabilmenin en önemli yöntemlerinden biri, ça¤›n gerek-
sinimlerine uygun olarak bilgi kaynaklar›n›n dijital ortama aktar›lmas› ve eriflilebilirli¤inin sürekli güncel tutulma-

S. Çukadar, G. Gürdal, S. Çelik, K. Kahvecio¤lu

2431

Tablo 2: Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde bas›l› ve elektronik ortamdaki kitap say›lar›.

Y›l Toplam ünv. kütüphanesi Kaynak say›s› e-kitap Toplam
(Merkez, Fakülte, YO, fiube) (Kitap, ciltli dergi, tez) kaynak say›s›

2006 277 10,141,479 2,511,866 12,653,345
2007 320 10,701,751 2,816,833 13,518,584
2008 416 11,528,764 3,780,738 15,309,502
2009 435 12,139,845 4,163,138 16,302,938

Kaynak: TÜ‹K Kültür ‹statistikleri 2006-2009

Tablo 3: ANKOS kapsam›ndaki elektronik veritabanlar›n›n kullan›m durumu.

Y›l ANKOS  Abone olunan Toplam Toplam kullan›lan 
üye say›s› veritaban› say›s› abonelik say›s› tam metin say›s›

2006 277 10,141,479 2,511,866 12,653,345
2007 320 10,701,751 2,816,833 13,518,584
2008 416 11,528,764 3,780,738 15,309,502
2009 435 12,139,845 4,163,138 16,302,938

Not: 2007 y›l›nda EBSCO, Ovid ve Taylor & Francis gibi yo¤un kullan›lan baz› veri tabanlar› ANKOS konsorsiyumundan ayr›larak
EKUAL kapsam›na geçmifltir. Kaynak: ANKOS, 2010

Tablo 4: SCI, SSCI ve AHCI veritabanlar›ndaki Türkiye kökenli yay›n say›s›.

Y›llar SCI SSCI AHCI Bürüt Net Ö¤r. üye Ö¤r. üye.
toplam* toplam** say›s› bafl›na oran

2007 17,787 1,006 95 18,888 18,331 34,076 %0.54
2008 21,317 1,571 258 23,146 22,564 38,317 %0.59
2009 23,687 1,935 280 25,893 25,046 39,458 %0.63

*Brüt Toplam: Hem SCI hem SSCI hem de AHCI taraf›ndan taranan dergilerde yer alabilen makaleler toplam›.
**Net Toplam: Her indekste sadece bir defa yer alan makaleler toplam›.
Not: Tablodaki veriler sadece yay›n türü “makale” olanlar› göstermektedir. Kaynak: YÖK, 2010



s›d›r. Ülkemizdeki 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda bu konuda kütüphanelere ait istisnalar›n olma-
mas› ve koruma amaçl› dijitallefltirmeye izin verilmemesi nedeniyle, kütüphane koleksiyonlar› dijital ortama akta-
r›lamamaktad›r. Geliflmifl ülkelerin telif haklar› yasas›nda kütüphaneler istisna tutularak bu hak verilmifltir.
YÖK’ün öncülü¤ünde kütüphanecilerin yap›lacaklar› çal›flmalarla bu yasal sorunu da çözüme kavuflturulmal›d›r.

Türkiye’de üniversite yay›nlar› genel olarak kâr amac› gütmeyen, üniversitelerin görevi gere¤i bilime katk› sa¤-
lamak amaçl› bas›lan yay›nlard›r. Üniversite yay›nlar›na eriflim ve sat›n alma yoluyla kullan›c›ya ulaflt›rmada çeflit-
li s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. Uluslararas› uygulamalara bakt›¤›m›zda üniversiteler yay›nlar›n› veritaban› mant›¤› ile
elektronik ortamda kullan›ma sunmakta ve bir yay›nc› mant›¤› ile hareket etmektedirler. Örne¤in, Oxford, Cam-
bridge, Duke gibi birçok üniversitenin yay›nlar›na elektronik ortamda rahatl›kla eriflim sa¤lanabilmektedir. fiu hal-
de Türkiye’de baz› üniversiteler yay›nlar›n› e-ortama aktararak aç›k eriflim yöntemiyle kullan›ma sunmaktad›r. Bu
uygulamalar›n teflvik edilmesi ulusal bilimsel bilgi kaynaklar›na eriflimin artmas› bak›m›ndan önemlidir. 

Kullan›c›

Üniversite ö¤retim elemanlar›, ö¤rencileri ve di¤er mensuplar› ile kurum d›fl›ndan gelen bilim insanlar› ve me-
rakl›lar üniversite kütüphanesinin kullan›c›lar›n› oluflturur. Kütüphane hizmetleri, kullan›c›lar›n gereksinimleri
do¤rultusunda planlanmal› ve gerçeklefltirilmelidir. Potansiyel kullan›c›y› kütüphaneye çekmek, ça¤dafl hizmet yol
ve yöntemlerini oluflturmak ve uygulamak kütüphanecinin görevidir. Kullan›c› say›s› kütüphanenin hizmet türü ve
kalitesinin artmas›na paralel olarak yükselir.

Bilgi ve Belge Yönetimi biliminin amaçlar›ndan biri, her geçen gün katlanarak büyüyen bilgiye kullan›c›n›n
eriflimini sa¤lamak ve en üst düzeyde yararlanmas›n› sa¤lamakt›r. Bilgi teknolojilerindeki geliflmeler de bu amaca
ulaflmay› h›zland›rmaktad›r. Bilgi teknolojisinin kütüphane hizmetlerinde kullan›lmaya bafllamas›yla birlikte, ifl-
lemlerde çabukluk, do¤ruluk ve güvenilirlik sa¤lad›¤› gibi, bilgi teknolojisi sayesinde, bilginin ulusal ve uluslara-
ras› paylafl›m› da büyük oranda artm›flt›r. 

Uzun y›llard›r üniversitelerde, kütüphane kaynaklar›n›n kullan›m› hususunda oryantasyon e¤itimleri yap›lmak-
tad›r. Bu e¤itimler, tan›t›m ve bilgi kaynaklar›n›n yerini göstermeye ek olarak bilgi kaynaklar›n›n nas›l kullan›ld›-
¤›n› anlatmaktan ibarettir ve art›k yeterli de¤ildir. Çünkü kullan›c›lara, bilgi teknolojisini, araflt›rma yöntem ve
stratejilerini, elektronik ortamdaki veritabanlar›ndan ve kaynaklardan tam anlam›yla yararlanmay› ö¤retmek art›k
bir zorunluluk halini alm›flt›r. 

Kütüphanecilerin önemli görevlerinden birisi kullan›c›lar ile bilgi kaynaklar› aras›nda köprü görevi görmektir.
Kütüphaneciler, üniversite kütüphanesi kullan›c›s› olan ö¤retim üyelerinin, yüksek lisans ve lisans ö¤rencilerinin
beklentilerinin de¤iflim gösterdi¤inin bilincindedir. Bu nedenle üniversite kütüphanecileri kütüphane hizmetleri-
ni sürekli geliflen ve de¤iflen beklentilere göre flekillendirmeye çal›flmaktad›rlar. Bas›l› ortamdan elektronik orta-
ma göç eden bilgi kaynaklar›na paralel olarak genç kuflak kullan›c›lar bilgiye elektronik ortamdan zaman ve me-
kan s›n›rlamas› olmaks›z›n eriflmek istemektedirler (Karakafl, 1999). Bu da elektronik ortamdaki kaynaklara kolay
ve h›zl› eriflimi sa¤lamay› bir zorunluluk haline getirmifltir. ‹yi örgütlenmifl, personel, bina, bütçe, koleksiyon ba-
k›m›ndan alt yap›s›n› oluflturmufl üniversite kütüphaneleri bilgi kaynaklar›na eriflim ve araflt›rma yöntemlerine yö-
nelik ders programlar› haz›rlamakta ve haz›rlad›¤› ders program›n› bir veya iki dönemlik zorunlu ders olarak uy-
gulamaya koymak istemektedirler. Örne¤in, ‹stanbul Bilgi, Karadeniz Teknik ve Maltepe üniversitelerinde bu
yönde zorunlu dersler verilmektedir.

Alvin Toffler’in “Gelece¤in cahilleri okuma yazma bilmeyenler de¤il, bilgiye nas›l eriflece¤ini bilmeyenler ola-
cakt›r.” (Bilgiye Yat›r›m ..., 2008) fleklindeki ifadesi önemli bir tespittir. Gelecekte, ister gerçek, ister sanal ortam-
da olsun kütüphaneler bilgi hizmetini sunmaya devam edeceklerdir. Fiziksel kütüphanelerden Web 2.0 teknoloji-
lerini kullanan sanal kütüphanelere geçifli bir f›rsat olarak de¤erlendirmek gerekir. Bu nedenle kütüphanelerin
kaynak merkezli anlay›fltan, Amazon.com, Facebook, Twitter, Secondlife gibi öneri ve sosyal a¤ siteleri gibi iliflki
merkezli bir anlay›fla do¤ru gitmeleri gerekmektedir. Günümüzde dijital teknoloji ürünleri kütüphanelerde yo¤un
olarak kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla kütüphanelerin gelece¤i, genç kufla¤›n bilgi gereksinimlerinin dijital teknolo-
ji araçlar› kullan›larak karfl›lanmas›yla yak›ndan ilgilidir. Yani, kütüphanelerin “kaynak merkezli anlay›fltan, iliflki
merkezli bir anlay›fla” do¤ru gitmeleri gerekmektedir (Tonta, 2009). Bu çerçevede kütüphaneciler hem genç ku-
fla¤›n hem de yetiflkin kufla¤›n bilgiye eriflimini en üst düzeyde gerçeklefltirmeleri için gerekli tedbirler al›nmal›-
d›r. Üniversitelerde bu gereksinimi karfl›layacak, en az›ndan yar›m dönemlik bir ders program›n›n uygulanmas› ya-
rarl› ve gereklidir. Uygulanmas› önerilen ders program›n›n tasla¤› Tablo 5'de sunulmufltur.
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2008-2009 ö¤retim y›l›nda üniversitelerdeki toplam ö¤renci say›s› 1,142,536 kifli (ÖSYM, 2010). Bunlardan
aç›k ö¤retim ön lisans 306,770, lisans 835,766 olmak üzere toplam 1,142,536 kifli aç›k ö¤retimde ö¤renim görmek-
tedir. Örgün ö¤retimdeki ö¤renci say›s› ise 1,746,336 kiflidir. Ayr›ca Türkiye’deki üniversitelerde 100,504 akade-
misyen bulunmaktad›r (ÖSYM, 2010). 2009 y›l› sonu itibariyle Türkiye’deki üniversite kütüphanelerine kay›tl›
kullan›c› say›s› 1,475,740 kiflidir (TÜ‹K, 2010: 73). Bu verilere göre üniversitelerdeki ö¤renci ve akademik perso-
nelinin %84.5’inin kütüphaneyi üye olarak kulland›klar› görülmektedir. Sadece kütüphaneden ödünç kitap almak
için üye olmak de¤il elektronik kaynaklara kampüs d›fl›ndan eriflmek için de kütüphane üyeli¤i zorunludur. Dola-
y›s›yla kütüphaneye üye olmayan %15.52’lik kullan›c› grubunun da kütüphaneye üyeliklerinin sa¤lanmas› için ça-
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Tablo 5: Önerilen ders plan› tasla¤›.

1. Hafta: Bilimsel Araflt›rma
• Ders iflleyifli hakk›nda temel bilgiler.
• Bilimsel araflt›rma ve araflt›rma türleri.
• Bilimsel araflt›rma süreçleri.

2. Hafta: Bilimsel Araflt›rma (Devam)
• Temel araflt›rma yöntemleri (Deneysel, Betimleme, vb.).
• Bilimsel araflt›rma nas›l yap›l›r?

3. Hafta: Bas›l› ve Elektronik Bilgi Kaynaklar›
• Bas›l› kaynaklar (bibliyografya, ansiklopedi, sözlük, y›ll›k, kitap, tez, dergi, vb.)
• Kütüphane kataloglar›.
• e-dergi veri tabanlar›.
• e-kitap veri tabanlar›.
• e-tez veri tabanlar›.
• e-istatistik veritabanlar›.
• Akademik internet kaynaklar›.

4. Hafta: Bilgi Kaynaklar› (Pratik çal›flmalar)
• Bas›l› kaynaklar, eriflim, kullan›m teknikleri.
• Kütüphane kataloglar›, eriflim kullan›m teknikleri. 

5. Hafta: Bilgi Kaynaklar› (Pratik çal›flmalar)
• e-dergi veri tabanlar›, eriflim, kullan›m teknikleri.
• e-istatistik veri tabanlar›, eriflim, kullan›m teknikleri.

6. Hafta: Bilgi Kaynaklar› (Pratik çal›flmalar)
• e-kitap veri tabanlar›, eriflim, kullan›m teknikleri.
• e-tez veri tabanlar›, eriflim, kullan›m teknikleri.

7. Hafta: Ara S›nav – I

8. Hafta: ‹nternet, Bilgi Kirlili¤i ve Güvenilirlik  (Pratik çal›flmalar)
• Nesnellik 
• Geçerlilik
• Güvenilirlik

9. Hafta: Literatür Oluflturma ve Araflt›rma Tasla¤› Haz›rlama
• Kaynak toplama.
• Okuma çal›flmas› yapma.
• Araflt›rma tasla¤› haz›rlama.
• Al›nt›, aktarma, intihal.
• Özet yazma.

10. Hafta: Dipnot ve Kaynakça 
• Dipnot ve gönderme yöntemleri.
• Bibliyografik bilgi ve kaynakça haz›rlama biçimleri (APA, Harvard, MLA v.b.), 
• Üniversitede kullan›lan bilimsel araflt›rma yöntemleri ve k›lavuzlar›

11. Hafta: Dipnot ve Kanyakça 
• Endnote ve Refworks yaz›l›mlar›n›n kullan›m›

12. Hafta: Ara S›nav - II
13. Hafta: Akademik Kütüphane gezisi
14. Hafta: De¤erlendirme



l›flma yap›lmas› gereklidir. Üniversitelerde görev yapan bilgi ve belge uzmanlar›, kütüphanelerinin sahip oldu¤u
kaynaklar›n kullan›m›n› sa¤lamak, üniversitede yap›lan araflt›rma ve ö¤retim faaliyetlerini desteklemek için bu ko-
nuya önem vermek durumundad›rlar.

Kütüphanelere üye olan kullan›c›lar›n kaynaklardan daha etkin yararlanmas› ve üye olmayanlar›n da kütüpha-
ne kaynaklar›ndan yararlanmalar›n› sa¤lamak bak›m›ndan araflt›rma yöntem ve bilgiye eriflim konular› bir ders
program› kapsam›nda ö¤retilmelidir.

Günümüzde uzaktan ö¤retim oldukça yayg›nlaflm›fl bir yöntemdir. Üniversitelerde uzaktan ö¤renim gören ö¤-
rencilere de kampüste ö¤renim gören ö¤rencilere tan›nan kütüphane haklar›n›n tan›nmas› gerekmektedir. Kütüp-
hanelerin hizmetlerini planlarken uzaktan ö¤renim gören ö¤rencilerini de dikkate alarak kaynak sa¤lamalar› ve
hizmetlerini düzenlemeleri gerekmektedir. Bu yöndeki bir düzenleme hem kampüste hem de uzaktan ö¤renim gö-
ren ö¤rencilerin kaynaklardan ayn› imkanlarla yararlanmalar›n› sa¤layacakt›r. Yüksekö¤retim düzeyinde uzaktan
ö¤retimin etkili ve verimli bir flekilde verilmesi, niteli¤inin art›r›lmas›, kütüphanede bulunan bilgi kaynaklar›n›n
kulland›r›lmas› ile daha da verimli hale gelecektir (Çukadar ve Çelik, 2003). 

Bütçe

Kütüphane bütçesi, üniversite bütçesinden kütüphaneye ayr›lan payd›r. Üniversitelerin ve dolay›s›yla üniver-
site kütüphanelerinin, ülkemizdeki bilim sisteminin yaflat›lmas› ve gelifltirilmesi, kütüphanenin araflt›rma ve ö¤re-
tim için gerekli kaynaklar› temin edebilmesi ve hizmetlerini sunabilmesi bak›m›ndan iyi bir bütçe ayr›lmas› gere-
kir. Türkiye’de üniversite kütüphanelerine ayr›lan bütçenin, kütüphanelerin içinde bulundu¤u flartlar ve verdikle-
ri hizmet de¤erlendirildi¤inde yetersiz oldu¤u ileri sürülebilir. Geliflmifl ülkelerde kütüphane bütçelerinin üniver-
site bütçelerine oran› %3-4 civar›ndad›r (ANKOS, 2011a). Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde ise bu oran
%0.61 civar›ndad›r ve kütüphane bütçeleri aras›nda önemli farklar vard›r (Kaygusuz, 2008; ANKOS, 2011a). Tür-
kiye’deki üniversite kütüphanelerinin bütçeleri konusunda fikir verebilmek bak›m›ndan 2008 ile 2011 y›llar› ara-
s›nda devlet üniversiteleri ve üniversite bütçesinden kütüphanelere ayr›lan bütçe miktarlar› ve oranlar› Tablo 6’da
verilmifltir. 

Tablo 6’da görülebilece¤i üzere artmas› arzu edilen bütçe ters yönde bir e¤ilim göstermektedir. Kuflkusuz ye-
terli bütçe sa¤lanmad›kça üniversite kütüphanelerinin etkili bir bilgi hizmeti sunulmas› mümkün de¤ildir. Üniver-
site yöneticilerinin kütüphaneye verdikleri önem kütüphanelerin bütçelerinin belirlenmesinde büyük rol oyna-
maktad›r. 

Tablo 7’de Türkiye’de yüksek bütçeli ilk 10 devlet üniversite kütüphanesi verilmifltir. Bu kütüphanelerin di¤er
kütüphanelere göre daha etkin bir hizmet sundu¤u bilinmektedir. Ancak bu kütüphanelerin de geliflmifl ülkeler-
deki üniversite kütüphanelerine göre yeterli bir hizmet sundu¤u söylenemez.

Tablo 7’de Türkiye'deki devlet üniversitesi kütüphanelerindeki kifli bafl›na yay›n al›m harcamas›nda ilk 10’a gi-
renler verilmifltir.

Tablo 8’de görülece¤i üzere, bütçelerinin düflük olmas›na ra¤men 2007 y›l›nda kurulan Bingöl ve Mardin Artuk-
lu, 2008 y›l›nda kurulan fi›rnak, Tunceli ve Yalova üniversiteleri kifli bafl›na yay›n al›m›nda ilk 10’a girmifllerdir. 

Tablo 9’da 2005 ile 2010 y›llar› aras›nda ANKOS’a üye olan üniversite kütüphane say›s› ve abone olunan ve-
ritabanlar›n›n say›s›, Tablo 10’da ise ANKOS kapsam›ndaki veritabanlar›na abonelik gerçeklefltiren ilk 10 üniver-
site kütüphanesi verilmifltir. 
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Tablo 6: Türkiye’deki üniversite kütüphanesi bütçelerinin üniversite bütçesine oran› (2008-2011).

Y›llar Üniversite Bütçeleri Kütüphane Bütçeleri Oran› (%) 

2008 7,290,795,650 TL 43,740,000 TL 0.60
2009 8,729,104,225 TL 46,191,000 TL 0.53
2010 9,337,141,600 TL 39,348,000 TL 0.42
2011 11,484,800,500 TL 43,400,500 TL 0.38

Not: Veriler devlet üniversiteleri ve kütüphanelerine ayr›lan bütçeyi gösterir. Kaynak: ANKOS, 2011b



Bütçe, kütüphane koleksiyonlar›n›n gelifltirilmesini, güncel tutulmas›n› ve dolay›s›yla hizmet kalitesini etkile-
yen önemli bir ö¤edir. Bütçelerdeki düflüfle ra¤men üniversite kütüphanelerindeki veritaban› aboneliklerinin ve
dolay›s›yla yay›n say›s›n›n artmas›nda ANKOS çerçevesindeki çal›flmalar›n önemli katk›lar› olmufltur. 
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Tablo 7: Türkiye’de yüksek bütçeli ilk 10 devlet üniversite kütüphanesi (2011).

Üniversite Ö¤renci Akademisyen Üniversite Kütüphane Küt. Büt. Küt. Büt.nin 
Ad› Say›s› Say›s› Bütçesi Bütçesi (Yay›n Al›m Ünv. Büt.ne 

Ödene¤i.) Oran› (%)

1 Bo¤aziçi Üniversitesi 11,710 936 148,320,000 5,572,000 3,870,000 2.61
2 ‹TÜ 25,569 2,070 271,437,000 3,865,000 3,200,000 1.18
3 ODTÜ 23,104 2,577 276,386,000 3,856,000 2,860,000 1.03
4 Marmara Üniversitesi 57,759 2,754 283,888,000 2,215,000 1,600,000 0.56
5 Gazi Üniversitesi 67,631 3,684 400,491,500 2,500,000 1,500,000 0.37
6 Uluda¤ Üniversitesi 43,482 2,304 250,001,000 2,057,000 1,500,000 0.60
7 Sakarya Üniversitesi 50,119 1,260 141,532,000 1,530,000 1,150,000 0.81
8 Dokuz Eylül Üniversitesi 47,755 3,046 320,100,000 1,886,500 1,100,000 0.34
9 Atatürk Üniversitesi 39,437 2,391 289,535,000 2,032,000 1,100,000 0.38
10 Hacettepe Üniversitesi 27.073 1,380 449,046,000 2,273,000 1,000,000 0.22

Kaynak: ANKOS, 2011b

Tablo 8: Türkiye'deki devlet üniversitesi kütüphanelerindeki kifli bafl›na yay›n al›m harcamas› (2011).

Üniversite Ö¤renci Akademisyen Üniversite Kütüphane Küt. Büt. K.B.’nin K.B.Y.A.
Ad› Say›s› Say›s› Bütçesi Bütçesi (Yay›n Al›m Ü.B.’ne Harcamas›

Ödene¤i.) Oran› (%) (TL)

1 Bo¤aziçi Üniv. 11,710 936 148,320,000 5,572,000 3,870,000 2.61 306.03
2 ‹YTE 2.,503 449 52,245,000 1,214.000 800,000 1.53 271.00
3 Mardin Artuklu Ü. 1,393 93 32,236,000 397,000 250,000 0.78 168.24
4 fi›rnak Üniversitesi 660 48 27,290,000 287,100 100,000 0.37 141.24
5 Galatasaray Üniv. 3,123 271 44,643,000 724,000 400,000 0.90 117.86
6 ‹TÜ 25,569 2,070 271,437,000 3,865,000 3,200,000 1.18 115.78
7 ODTÜ 23,104 2,577 276,386,000 3,856,000 2,860,000 1.03 111.37
8 Tunceli Üniversitesi 1,289 155 32,341,000 357,000 150,000 0.46 103.88
9 Yalova Üniversitesi 2,069 107 27,441,000 265,000 200,000 0.73 91.91
10 Bingöl Üniversitesi 1,543 147 32,070,000 208,000 150,000 0.47 88.76

Not: K.B., Kütüphane Bütçesi; Ü.B., Üniversite Bütçesi; K.B.Y.A., Kifli Bafl›na Yay›n Al›m.

Tablo 9: Y›llara göre ANKOS üye say›s›, lisans anlaflmas› yap›lan veritabanlar› ve toplam üyelikler.

Y›llar ANKOS üye say›s› Veritaban› aboneli¤i Toplam abonelik 

2005 82 34 723
2006 86 38 841
2007 86 45 992
2008 90 47 909
2009 109 65 1,293
2010 120 81 1,628

Not: 2007 y›l›nda EBSCO, Ovid ve Taylor & Francis gibi yo¤un kullan›lan baz› veri tabanlar› ANKOS konsorsiyumundan ayr›larak EKUAL
kapsam›na geçmifltir. Kaynak: ANKOS, 2010b



Bilgi teknolojilerini takip eden ve bunlar› hizmetlerine uygulayan iyi bir üniversite kütüphanesi oluflturman›n
yolu kuflkusuz bütçeden geçer. Üniversite yöneticileri kütüphane bütçelerini olufltururken bu durumu dikkate al-
mal›d›r.

Dünyadaki Baz› Üniversite Kütüphaneleri
Kütüphaneleri bina, personel, koleksiyon, kullan›c› ve bütçe aç›s›nda de¤erlendirdi¤imiz bu çal›flma çerçeve-

sinde, koleksiyon say›s›na göre yap›lan s›ralamas›nda ABD’de ilk 10 giren üniversitelerin kütüphanelerine ait ba-
z› veriler Tablo 11’de verilmifltir.

Tablo 11’de görülece¤i üzere sadece Harvard Üniversitesi Kütüphanesindeki koleksiyon say›s› 16,5 milyon,
Türkiye’deki tüm üniversite kütüphanelerindeki koleksiyon say›s› ise 16.3 milyon civar›ndad›r. Harvard Üniver-
sitesi Kütüphanesinin yay›n al›m ödene¤i 35.2 milyon USD iken Türkiye’deki devlet üniversitesi kütüphaneleri-
nin toplam bütçesi 28.8 milyon USD civar›ndad›r. Kütüphaneci personel say›s› aç›s›ndan bak›l›nca, Türkiye’deki
tüm üniversite kütüphanelerindeki 748 kütüphaneci vard›r. Sadece Harvard Üniversitesi Kütüphanesinde 565 kü-
tüphaneci personel vard›r.
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Tablo 10: ANKOS kapsam›ndaki veritabanlar›na abone olan ilk 10 üni-
versite kütüphanesi (2010).

Kurum ad› Veritaban› say›s› 

1 Orta Do¤u Teknik Üniversitesi 48

2 Bo¤aziçi Üniversitesi 45

3 Ankara Üniversitesi 43

4 ‹stanbul Teknik Üniversitesi 42

5 ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 38

6 Dokuz Eylül Üniversitesi 38

7 Hacettepe Üniversitesi 37

8 Sabanc› Üniversitesi 35

9 Bilkent Üniversitesi 33

10 Koç Üniversitesi 31

Tablo 11: Koleksiyon say›s›na göre ABD’de ilk 10 üniversite kütüphanesi.

Üniversite Koleksiyon Bütçe Kütüphaneci Toplam  Kütüphanecilerin 
Ad› say›s› (USD) personel personel toplam personele 

oran› (%)

1 Harvard Üniversitesi 16,557,002 35,296,483 565 1,094 51.64

2 Illinois Üniversitesi, Urbana 12,780,067 14,529,554 191 391 48.84

3 Yale Üniversitesi 12,564,157 39,105,895 266 644 41.30

4 Toronto Üniversitesi 11,345,102 25,764,364 171 514 33.26

5 California Üniversitesi, Berkeley 11,026,554 17,849,390 243 444 54.72

6 Columbia Üniversitesi 10,449,223 24,555,907 311 536 58.02

7 Texas Üniversitesi 9,853,414 17,427,074 149 438 34.01

8 Michigan Üniversitesi 9,575,256 22,565,018 167 476 35.08

9 California Üniversitesi, Los Angeles 9,045,818 14,459,035 163 435 37.47

10 Chicago Üniversitesi 8,830,151 18,073,119 70 251 27.88

Not: Personel say›lar›na yar› zamanl› asistan ö¤renciler dahil de¤ildir. Kaynak: ARL, 2011



Sonuç
Üniversite kütüphaneleri birçok soruna ra¤men Türkiye’deki en geliflmifl kütüphane türüdür. Bugün birçok

üniversite kütüphanesi k›t kaynaklara, s›n›rl› say›daki personele ra¤men geliflmifl ülkelerdeki kütüphanelerle bilgi
hizmeti bak›m›ndan yar›flabilir duruma gelmifltir. Bunun en önemli nedeni kütüphaneciler aras›ndaki iflbirli¤i ve
akran destek hizmetidir. Bu iflbirli¤i ve yard›mlaflman›n en güzel örneklerinden biri ANKOS’tur. 

Bugün baflar›l› kabul edilen yüksekö¤retim kurumlar›na bak›ld›¤›nda hepsinin iyi bir kütüphanesinin olmas› te-
sadüf de¤ildir. ‹ddial› ve alan›nda sayg›n bir üniversite olman›n, olmazsa olmaz koflulu çok iyi bir kütüphaneye sa-
hip olmaktan geçmektedir. ‹yi bir kütüphanenin kazan›mlar›n› genel olarak;

• Araflt›rmac›lar›n bilgi gereksinimlerini karfl›lar,
• Üniversiteye prestij kazand›r›r,
• Üniversitede yap›lan ö¤retimin bilimsel temellere dayand›r›ld›¤›n› gösterir,
• Üniversitenin bilime ve bilgiye verdi¤i de¤eri ortaya koyar,
• Ö¤rencilerin geliflimi için sunulan olanaklar› simgeler, 
• Bilgi kaynaklar›na eriflimi kolaylaflt›r›r, 
• Ulusal ve uluslararas› düzeyde bilinilirli¤ini art›r›r vb.

fleklinde ifade edebiliriz. Bu kazan›mlar›n beklenen düzeye ulaflmas› ve daha da ileriye gitmesi için kütüphaneyi
oluflturan, bina, personel, koleksiyon, kullan›c› ve bütçe ö¤elerine iliflkin sorunlar›n›n giderilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de di¤er kütüphane türlerinde oldu¤u gibi üniversite kütüphanelerine yönelik bir politikan›n olmay›-
fl› önemli bir eksikliktir ve birçok sorunun temelini oluflturmaktad›r. Bu nedenle, kiflisel inisiyatifler d›fl›nda üni-
versite kütüphaneleri aras›nda bir eflgüdüm sa¤lamak mümkün de¤ildir. Kuflkusuz standartlar› belirlenmifl ve o
standartlar do¤rultusunda hizmet veren bir kütüphanenin katk›s› yüksek düzeyde olacakt›r. Türkiye’de üniversite
kütüphaneleri ile ilgili temel standartlar›n oluflturulmas› ve gelifltirilmesi için mevcut durumun, güçlü yönlerin, za-
y›f yönlerin, f›rsatlar›n ve tehditlerin tespiti aç›s›ndan üniversite kütüphanelerinin bina, bütçe, personel, kullan›c›
ve koleksiyon ile ilgili verileri fleffafl›k kapsam›nda eriflilebilir olmal›d›r. Özellikle yeni kurulan üniversitelerde kü-
tüphanelerin planlanmas›nda bu veriler rehber olmas› bak›m›ndan çok önemlidir.

Sorunlar› olan mevcut üniversite kütüphane binalar›n›n ergonomik bir yap›ya kavuflturulmas›, yeni yap›lacak
olanlar›n ise iyi örnekler dikkate al›narak planlanmas› gerekmektedir. Planlama, mutlaka mimar-kütüphaneci ifl-
birli¤i ile gerçeklefltirilmelidir. Kütüphane içindeki bölümler ifl ak›fl›na göre düzenlenmeli ve bilgi teknolojilerine
yönelik iyi bir alt yap› oluflturulmal›d›r.

Üniversiteler, pahal› bir yat›r›m olan e-kaynaklar›n seçimi, iyi bir kütüphane organizasyonu, güncel bir bilgi
hizmeti için kütüphanelerine daha fazla kaynak ay›rmal› ve bu kayna¤›n etkili bir flekilde kullan›labilmesi için ala-
n›nda yetkin kiflileri yönetici olarak seçmelidir. Seçilecek yöneticiler için kriterler oluflturulmal› ve buna titizlikle
uyulmal›d›r. Öte yandan bilgi hizmeti verecek personelin da¤›l›m›na dikkat edilmeli ve yeterli oranda kütüphane-
ci personel istihdam edilmelidir. Kütüphaneci personelin ise ayr› kadrolarda çal›flt›r›lmas› ve ücretlerdeki denge-
sizlik nedeniyle oluflan motivasyon problemi bir an önce giderilmelidir. 

Üniversite kütüphanelerinin bütçeleri her geçen gün katlanarak artan yay›n say›s› karfl›s›nda yetersiz kalmak-
tad›r. Kütüphanelerin, araflt›rmac›lar›n ihtiyaç duydu¤u bilgi hizmetini günün koflullar›na göre etkili bir flekilde
sunabilmesi için bütçe sorununun ivedilikle giderilmesi gerekmektedir. Öte yandan yeni kurulan üniversite kütüp-
hanelerinin temel koleksiyonlar›n› süratle oluflturmalar› için gerekli bütçe ayr›lmal›d›r. 

Üniversite bütçelerinin artmas›na ra¤men, kütüphane bütçelerinde düflüfl gözlemlenmektedir. Bu düflüfle ra¤-
men, Türk kütüphanecili¤i ve Dünya kütüphanecili¤i aç›s›ndan örnek bir iflbirli¤i modeli olan ANKOS’un kurul-
du¤u 2000 y›l›ndan buyana, Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde yay›n say›s›nda sürekli bir art›fl gözlenmek-
tedir. Öte yandan bilimsel bilgiye eriflimde f›rsat eflitli¤i yaratmak amac›yla, 2005 y›l›nda TÜB‹TAK taraf›ndan
kurulan Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans› (EKUAL) arac›l›¤›yla araflt›rma kurumlar› ve üniversite
kütüphanelerinin önemli veritabanlar›na eriflimleri sa¤lanm›flt›r. Mart 2011 sonunda ‹ngiltere’de yay›nlanan Ro-
yal Society’nin raporuna göre Türkiye, bilimsel araflt›rma ve yay›n say›s› art›fl›nda Çin’in ard›ndan en dikkate çe-
kici ikinci ülke konumundad›r. Bunda araflt›rma ve gelifltirmeye ayr›lan pay›n yan›nda, elektronik kaynaklar›n sa¤-
lanmas› ve paylafl›mda ANKOS’un yapt›¤› çal›flmalar›n›n çok büyük pay› vard›r. Bugün en düflük bütçeli üniversi-
te kütüphanesinde bile 10,000’in üzerinde elektronik dergiye eriflim bulunmaktad›r.
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Elektronik ortama göç ederek flekil ve ortam de¤ifltiren bilgi kaynaklar›ndan genç ve yetiflkin kuflaklar›n sorun-
suz yararlanabilmesi için gerekli çal›flmalar yap›lmal›d›r. Bunun için üniversitelerde “araflt›rma yöntem ve bilgiye
eriflim” konusunun detayl› bir flekilde anlat›laca¤› dersler aç›lmal› ve bu dersleri uzman kütüphaneciler vermelidir.

Türkiye son y›llarda bilimsel yay›n üretiminde ciddi bir ivme yakalam›flt›r. Bu h›z›n daha da artmas›, dolay›-
s›yla sanayide kullan›labilir patente dönüflmesi, kendi teknolojisini üreten bir ülke haline gelinebilmesi, daha faz-
la ve güvenilir seçkin bilgiye eriflimle mümkün olabilecektir. Bugün Dünyadaki en iyi 200 üniversitenin abone ol-
du¤u veritaban› say›s›na bak›ld›¤›nda ortalama 293 adettir. Türkiye’de ise en fazla veritaban› aboneli¤i olan üni-
versitelerde bu say› 150 civar›ndad›r. 

Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde; e-kaynaklar›n arflivlenmesi ile ilgili sorunlar, aç›k arflivler, e-kitap-
lar ve dijital sesli e-kitaplar, elektronik kaynaklar› cebimize tafl›yan mobil teknolojiler, mobil cihazlarla uyumlu bil-
gi eriflim, her zaman her yerde olan ve say›s› her geçen gün artan sosyal a¤lar›n araflt›rma ve bilgiye eriflimdeki kul-
lan›m› ve rolü, hesaplanabilir bilgi arama motorlar› (computational knowledge engine), yapay zeka teknolojileri
kullanabilmeyi sa¤layan semantik web çal›flmalar› gibi birkaç konuyla bile mücadele edebilmesi için yukar›da say-
d›¤›m›z flartlar›n sa¤lamas› zaruridir. 
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Özet

E¤itim sistemleri, hem nüfusun mevcut yap›s›na hem de nüfus hareketlerine yönelik olarak nüfusbilim taraf›n-
dan sa¤lanan verilerle yak›ndan iliflkili olup, bu veriler e¤itim politikalar›n›n saptanmas› ve e¤itim planlamas› ama-
c›yla kullan›lmaktad›r. Bu çal›flman›n amac›; uzun vadede (2010-2050) Türk yüksekö¤retim sistemindeki büyüme
e¤ilimi konusunda projeksiyonlar ortaya koymak ve yüksekö¤retim alan›nda uzun dönemli stratejik düflünmeyi
teflvik etmektir. Çal›flma, Türkiye’nin uzun vadeli nüfus projeksiyonlar›na (2000-2050) dayal› olarak, yüksekö¤re-
timde 2010-2050 dönemi için büyüme projeksiyonu (brüt okullaflma oran› ve ö¤renci say›lar›) ortaya koymakta-
d›r. Türkiye’de yüksekö¤retimin yak›n geçmifline bak›ld›¤›nda (1999-2008), yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s›
%75 artm›fl, örgün yüksekö¤retimdeki okullaflma oran› ise ikiye katlanm›flt›r (%14.8’den %28.6’ya yükselmifltir).
Ayr›ca, yüksekö¤retimdeki yafl kompozisyonu de¤iflmekte ve OECD ülkelerine paralel olarak, yafll› ö¤rencilerin
kat›l›mlar› büyüme e¤ilimindedir. Bu ba¤lamda, 23 yafl ve üzeri ö¤renci grubunun pay› son on y›lda %11.3’ten
18.5’e yükselmifltir. Benzer biçimde, yüksekö¤retimdeki k›z ö¤renci pay› artma e¤ilimindedir. Yüksekö¤retimde
uzun vadeli (2010-2050) projeksiyon çal›flmas›na göre; Türkiye’de yüksekö¤renim ça¤ nüfusunun giderek azalma
e¤iliminde oldu¤u, yüksekö¤retimdeki okullaflma oran›n›n %30’lardan 2023 y›l›nda %50’lere, 2050 y›l›nda ise
%80’lere do¤ru yükselece¤i, ö¤renci say›s›n›n ise 2023 y›l›na kadar ikiye katlanaca¤› tahmin edilmifltir. Ayr›ca, va-
k›f yüksekö¤retim kurumlar› ö¤renci pay› ve lisansüstü ö¤retimde de daha yüksek oranl› art›fllar beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, üniversite, yüksekö¤retim, vak›f üniversiteleri, lisansüstü ö¤retim, yüksekö¤re-
timde büyüme, nüfus ve e¤itim planlamas›. 

Girifl
Dünyadaki çeflitli sosyal ve ekonomik olaylar ile küresel düzeydeki söylemler, hemen tüm ülkelerdeki e¤itim-

sel geliflmeleri etkileri alt›na almakta ve giderek biçimlendirmektedirler. Bu ba¤lamda, yüksekö¤retim alan›ndaki
geliflmeler de küresel düzeydeki geliflmelerle ba¤lant›l› olarak seyretmektedir. Bir baflka aç›dan, uluslar›n e¤itimle
ilgili iç düzenlemeleri (politika belgeleri ve eylem planlar›) uluslararas› ya da bölgesel örgütler düzeyinde al›nan
kararlarla ba¤lant›l› olarak ele al›nmakta ve planlanmaktad›r. Bu yaklafl›m çerçevesinde, küresel düzeyde e¤itimi ve
yüksekö¤retimi flekillendiren e¤ilimler, OECD çal›flmalar›nda (2008, 2010) afla¤›daki bafll›klar halinde ele al›n-
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maktad›r. E¤itimin gelece¤ini etkileyen önemli geliflmeleri ele alan bu çal›flma dizisi, e¤itim alan›nda çal›flan pek
çok kifliyi (e¤itim politikac›lar›, e¤itim ve okul yöneticileri, ö¤retmen e¤itimcileri, ö¤retmenler vb.) yak›ndan ilgi-
lendirir ve onlar›n e¤itimin çevresindeki olaylar› daha iyi anlamalar›na ve gelece¤e yönelik politika ve strateji ge-
lifltirmelerine katk›da bulunabilir. 

Küreselleflmenin dinamikleri: Baz› toplumlar (özellikle OECD ülkeleri) nüfus bak›m›ndan bir istikrara ka-
zanm›fl olmas›na karfl›n dünya üzerinde nüfus büyümeye devam etmektedir. fiehirlerde yaflayan nüfusu giderek art-
maktad›r. OECD toplumlar›nda giderek daha az çocuk do¤makta, daha uzun bir yaflam ortaya ç›kmakta ve nüfu-
sun yafl yap›s› yeniden biçimlenmektedir. Bir bütün olarak OECD ülkelerine yönelen göç günümüz dünyas›n›n te-
mel bir özelli¤idir. Yoksul ülkelerden gelenler ço¤u zaman düflük becerili (vas›fs›z) ya da düflük e¤itimlidirler. Tüm
bu önemli e¤ilimler e¤itim ve okullar üzerinde do¤rudan etkiye sahiptirler. Bu e¤ilimlerin e¤itimle iliflkili olarak
ortaya ç›kard›¤› bafll›ca sorunlar flunlard›r: H›zl› flehirleflme sonucu artan çocuk say›s›n›n e¤itim gereksinimi nas›l
karfl›lanacakt›r? Göç nedeniyle ortaya ç›kan toplumsal çeflitlenme ve farkl›laflan beklentileri e¤itim kurumlar› na-
s›l karfl›layacakt›r? Bu nüfus hareketlili¤inin e¤itimde f›rsat eflitsizli¤i aç›s›ndan do¤urgular neler olabilir? 

Yeni sosyal güçlükler: Daha uzun yaflama ve do¤urganl›k say›s›n›n birleflik etkisiyle yafl yap›lar› de¤iflmekte-
dir. Bir baflka deyiflle yafl piramitleri tersine dönmekte ve tabandaki nüfus azal›rken yafll› nüfus artmaktad›r. Nü-
fusun yafllanmas›, sosyal harcamalar›n kompozisyonunu de¤ifltirmekte ve sa¤l›k harcamalar› giderek artmaktad›r.
Öte yandan OECD ülkelerinin ço¤unlu¤unda gelir eflitsizlikleri ve göreli yoksulluk artma e¤ilimindedir. Bu güç-
lüklerin ortaya ç›kard›¤› bafll›ca e¤itim sorunlar› flunlard›r: Yafll› gruplar›n ö¤renme ve kültürel gereksinimlerinin
karfl›lanmas›nda e¤itim sistemleri nas›l bir rol üstleneceklerdir? Nüfusla birlikte e¤itici iflgücü de giderek yafllan-
maktad›r, bu durumda, e¤itim sistemlerinde yeterli ö¤retmen ve akademisyeni nas›l tutaca¤›z? Yükselen sa¤l›k
harcamalar› karfl›s›nda, yeterli e¤itim harcamalar›n› nas›l sa¤layaca¤›z ve bunu nas›l sürdürece¤iz? Eflitsizlikleri da-
ha da artt›rmayan bir e¤itim sistemi nas›l tasarlanabilir? 

Küresel ekonomi ve bilgi yo¤un hizmet ekonomileri: Ulusal ekonomiler giderek birbirine ba¤lanmakta,
yat›r›mlar, mallar ve iflgücü için küresel piyasalar oluflmaktad›r. Uluslararas› rekabet giderek artmaktad›r. Küresel
ekonomi, bilgi-yo¤un ekonomi a¤›rl›kl› olmaktad›r ve bu sektördeki istihdam giderek genifllemektedir. Hizmet
sektöründeki ifller daha yüksek e¤itimli iflgücü ve daha yüksek nitelik ve becerileri gerektirmektedir. Bilgi yo¤un
ekonomideki geliflmelerin bir sonucu olarak yüksekö¤retimde küreselleflme giderek artmaktad›r. Bu ba¤lamda,
yüksekö¤retim sistemleri bilgi ekonomisinin taleplerine ne derece yan›t verebilecektir? Yüksekö¤retim kurumla-
r›, transfer edilebilir becerilere ne ölçüde odaklanmaktad›rlar? 

Ö¤renen toplum: Son 50 y›lda yüksekö¤retimde küreselleflme ve kitleselleflme giderek artmaktad›r. E¤itim-
den ayr›lman›n minimum yafl› (zorunlu e¤itim süresi) oldukça yükselmifltir. Ortaö¤retime eriflim baz› ülkelerde
neredeyse evrensel düzeye ulaflm›flt›r. Yüksekö¤renim görenlerin oran› tutarl› bir biçimde artmaktad›r. Ö¤renci
bafl›na yap›lan e¤itim harcamalar› giderek artmaktad›r. Bu ba¤lamda; kad›nlar›n okullaflma oran›n›n erkekleri afl-
ma e¤ilimi sürecek midir? E¤itime daha fazla kaynak ay›rma e¤ilimi nereye kadar sürebilir? Acaba daha fazla e¤i-
tim harcamas› daha yüksek baflar› anlam›na gelir mi? 

Dijital devrim: Bilgi teknolojileri art›k günlük yaflam›m›z›n ayr›lmaz bir parças› haline gelmifltir. Evde ve
okulda internete eriflim giderek evrensellefliyor. Çok farkl› ortamlarda çok büyük miktarlarda bilgiye çok h›zl› bi-
çimde nas›l eriflece¤imiz aç›kças› e¤itimin temel bir sorunudur. Bu ba¤lamda; okullar teknolojik de¤iflimin h›z›na
ne kadar iyi uyum sa¤lad›lar ve sa¤lamal›lar? Ö¤retmenlerin bilgi ve becerilerini nas›l gelifltirebiliriz? Ö¤rencile-
rin teknoloji yoluyla ö¤renmelerinin maliyet ve faydalar› nelerdir?

Uluslararas› Politika Belgeleri

Yüksekö¤retimde uzun vadeli büyümeyi etkileyebilecek baz› uluslararas› belgelerin ilgili maddeleri flöyledir:
Dünya E¤itim Forumu Herkes ‹çin E¤itim Dünya Beyannamesi Eylem Plan› (UNESCO, 2000) ile Birleflmifl Mil-
letler Dünya Kalk›nma Zirvesi (UN, 2003)’nde 2015 y›l›na kadar, yüksekö¤retim dahil, tüm e¤itim kademelerin-
de cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas› hedeflenmifltir. Avrupa Birli¤i Lizbon Stratejisi ba¤lam›nda bu stratejinin uygu-
lanmas›n› destekleyici bir program olarak AB Konseyi (Council of the European Union), “E¤itim ve Yetifltirme
2010 Çal›flma Program›”n› (ET 2010) kabul etmifltir. AB Konseyi 28 May›s 2009 tarihinde, “ET 2010” Çal›flma
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Program›n› uzatarak yeni bir stratejik çerçeve ve 2020 y›l› için “ET 2020” Çal›flma Program›n› haz›rlam›fl ve bu
programla yeni hedefler belirlemifltir (Council of the European Union, 2003 ve 2009). 2020 y›l› için öngörülen bu
hedeflerden yüksekö¤retimle ba¤lant›l› olanlar flunlard›r: 

• 2020 y›l›na kadar, erken yaflta e¤itim ve yetifltirme yaflam›ndan ayr›lan çocuklar›n oran› %10’dan az olmal›-
d›r,

• 2020 y›l›na kadar, 30-34 yafl grubundaki nüfusun en az %40’› yüksekö¤renim görmüfl olmal›d›r. 

Ulusal Politika Belgeleri

Türkiye’de yüksekö¤retimin büyümesiyle ilgili olarak Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Befl Y›ll›k Kalk›nma
Plan› (DPT, 2000), Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (DPT, 2006), Yüksekö¤retim Stratejik Plan› (YÖK, 2007) ve TÜ-
B‹TAK’›n (2005) orta ve uzun vadeli okullaflma oran› öngörüleri flöyle özetlenebilir: Bunlardan en ayr›nt›l› çal›fl-
ma Yüksekö¤retim Stratejik Plan›’d›r. Bu ba¤lamda YÖK, befler y›ll›k dönemler halinde 2010-2025 dönemi için
okullaflma oran› hedefleri öngörmüfltür. Bu hedeflere göre yüksekö¤retimdeki okullaflma oranlar›n›n 2010 y›l›nda
%40.7 (%30’u aç›k ö¤retim ö¤renci pay›), 2025 y›l›nda ise %65 (%15’i aç›k ö¤retim ö¤renci pay›) olmas› öngö-
rülmüfltür. Buna karfl›l›k DPT (2000) uzun vadeli strateji plan›nda 2023 y›l›na kadar %50’ye, Dokuzuncu Kalk›n-
ma Plan› (DPT, 2006) ise 2012-2013 ö¤retim y›l›nda %48’e (örgün yüksekö¤retim %33) ulafl›lmas›n› öngörmüfl-
tür. TÜB‹TAK (2005) ise 2023 y›l›na kadar net okullaflma oran›n›n %50’ye yükseltilmesini hedeflemifltir. Öte
yandan ERG’nin çal›flmas›nda, yüksekö¤retimdeki net okullaflma oran›n›n 2025 y›l›nda %60’a yükseltilmesi ön-
görülmektedir (Gürlesel, 2008). 

Türkiye’de e¤itim planlamas›yla ilgili çal›flmalar›n daha çok k›sa ve orta vadeli hedefler (5-6 y›ll›k) çerçevesin-
de yürütüldü¤ü gözlenmektedir. Sadece okullaflma oranlar›yla ilgili olarak uzun vadeli öngörüler bulunmaktad›r.
Yine, okullaflma oranlar›yla ilgili çal›flmalar›n e¤itim ça¤ nüfusuna iliflkin nüfus projeksiyonlar›na dayal› olarak yü-
rütüldü¤ü görülmektedir. 

Çal›flman›n Amac›: Projenin genel amac›; ülkemizde kamu ve özel sektörde, yat›r›m ve yönetim alanlar›nda
sorumluluk üstlenen yöneticilerin ald›klar› kararlara nüfusbilim bak›fl aç›s›n› ve gereklili¤ini kazand›rmak ve bu
yolla, her alanda veriye dayal› yönetim kültürünün daha yerleflik bir uygulama haline getirilmesine katk›da bulun-
makt›r. Projenin alt bileflenlerinden birisi olan e¤itim sektör araflt›rmas›n›n amac› ise; 1) Nüfusbilim taraf›ndan
sa¤lanan verilerden, e¤itim alan›n›n daha etkili olarak nas›l yararlanabilece¤i konusunda uygulay›c›lara yol göster-
mek, 2) E¤itim sektöründe uzun vadeli stratejik düflünmeyi teflvik etmek, 3) Makro düzeyde e¤itim politikalar›
önermek ve 4) E¤itim sektöründe veriye dayal› bir yönetim kültürü oluflturulmas›na katk›da bulunmakt›r. 

Bu makalede, Türkiye’de yüksekö¤retim ça¤ nüfusu e¤ilimlerinin ›fl›¤›nda, uzun vadeli demografik e¤ilimlerin
yüksekö¤retim sektörüne yans›malar›n›n irdelenmesi amaçlanm›flt›r. 

Yöntem
Yukar›da belirtilen amaç çerçevesinde, Türkiye’nin uzun vadeli nüfus projeksiyonuna dayal› olarak yap›lan

okullaflma oranlar› ve ö¤renci say›lar›na iliflkin bu projeksiyon çal›flmas›; (1) 2010-2050 dönemini ve okul öncesi
e¤itim, ortaö¤retim ve yüksekö¤retim düzeylerini kapsamaktad›r. (2) Uzun vadeli öngörüler befler y›ll›k dilimler-
den (Ayr›ca, uzun vadeli geliflme stratejisinin dönem sonuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflunun 100. y›ldö-
nümüne denk gelmesi nedeniyle 2023 y›l›ndan) oluflmaktad›r. Projeksiyon çal›flmas›n›n temel de¤iflkenleri; okul
ça¤› nüfusu, okullaflma oran› ve ö¤renci say›s›d›r. Ayr›ca, yüksekö¤retim kademesi için “vak›f üniversiteleri” ve “li-
sansüstü ö¤retim” paylar›na iliflkin de¤iflkenler ele al›nm›flt›r. Temel de¤iflkenlerin içeri¤i flöyledir: 

Okul ça¤› nüfusu: Okul ça¤› nüfusu verileri, Hoflgör ve Tansel (2010) taraf›ndan yap›lan Türkiye’nin uzun va-
deli nüfus projeksiyonu (2000-2050) “orta düzey” senaryosundan sa¤lanm›flt›r. Yüksekö¤retim ça¤› için 18-22 yafl
gruplar› al›nm›flt›r. 

Okullaflma oran›: Her bir e¤itim kademesi için çeflitli varsay›mlara dayal› olarak okullaflma oranlar› (Okul ön-
cesi e¤itim için net okullaflma oran› –NOO-, ortaö¤retim ve yüksekö¤retim için brüt okullaflma oran› -BOO) ön-
görülmüfltür. Her kademe için yap›lacak projeksiyonlar için ikifler senaryo oluflturulmufltur. Bunlardan Senaryo-1
(SEN-1); orta (›l›ml›) düzeydeki bir e¤ilime ve mevcut iyileflmenin sürdürülmesine, Senaryo-2 (SEN-2) ise; yük-
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sek düzeydeki (hatta bazen s›çrama yapan) bir e¤ilime göre tasarlanm›fl ve her iki senaryoya göre, okul öncesi e¤i-
tim ve yüksekö¤retim için 2010-2050, de¤iflik zaman dilimlerinde de¤iflik oranlarda olmak üzere sürekli art›fllar
öngörülmüfltür. 

Ö¤renci say›s›: Çal›flman›n nihai amac›n› oluflturan ö¤renci say›lar›n›n tahmin edilmesi ise; önceki paragraf-
larda belirtilen ça¤ nüfusu projeksiyonlar› ve okullaflma oran› öngörülerine dayal› olarak, befler y›ll›k dilimlere gö-
re hesaplanm›flt›r. 

Bu makalede, söz konusu çal›flman›n sadece yüksekö¤retim kademesiyle iliflkili olan bulgular› sunulmufl ve tar-
t›fl›lm›flt›r. 

Yüksekö¤retimde Yak›n Dönemdeki Geliflmeler (1999-2008)
Yüksekö¤retim ça¤ nüfusundaki e¤ilimler: TÜ‹K 1990-2010 nüfus projeksiyonuna (2006) göre, 1999-2008

dönemi yüksekö¤retim ça¤› (17-21 yafl) nüfusunun ise 6 milyon 818 binden 6 milyon 285 bine geriledi¤i gözlen-
mektedir. Buna göre yüksekö¤retim ça¤ nüfusu son on y›lda 533 bin azalm›flt›r. 

Yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›lar›ndaki e¤ilimler: Son on y›lda (1999-2008) yüksekö¤retimdeki ö¤renci
say›s› (Aç›kö¤retim Fakültesi hariç) %75.5’lik bir art›flla bir milyon 15 binden bir milyon 781 bine yükselmifltir.
Bu ba¤lamda son on y›lda 766 bin ö¤rencilik bir art›fl gerçekleflmifltir. Y›ll›k art›fl oranlar› %2.9 ile %9.4 aras›nda
de¤iflmektedir. K›z ö¤rencilerin art›fl oran› erkeklerden daha fazla olmufl ve toplam ö¤renci içindeki k›z ö¤renci
oran› %40.2’den %42.7’ye yükselmifltir. AB ülkelerinde kad›nlar›n yüksekö¤retime kat›l›mlar› erkekleri aflm›flt›r
(100 erke¤e karfl›l›k 123 kad›n) (Eurydice, 2009). 

Vak›f yüksekö¤retim kurumlar›yla ilgili geliflmelere bak›ld›¤›nda, 1999-2008 y›llar› aras›nda vak›f üniversitesi
say›s› 19’dan 33’e yükselmifl, ö¤renci say›s› ise 41 binden 163 bine yükselerek yaklafl›k 4 kat artm›flt›r. Vak›f üni-
versitelerindeki ö¤rencilerin toplam yüksekö¤retim içindeki pay› da %4’ten %9.1’e yükselmifltir. Özel üniversite-
lerdeki ö¤rencilerin OECD ülkeleri pay›n›n ortalamas› ise %13.7’dir (OECD, 2009). Ana harcamalarla ilgili kay-
na¤›n›n %50’sinden fazlas›n› devletten alan özel yüksekö¤retim kurumlar› da hesaba kat›ld›¤›nda bu oran %22.9’a
yükselmektedir. 

Yafl kompozisyonundaki geliflmeler incelendi¤inde; Türkiye’deki yüksekö¤retim ö¤rencilerinin %79’unun 18-
22 yafl aral›¤›nda oldu¤u gözlenmektedir. 1999’dan 2008’e kadar olan dönemde 18-22 yafl grubunun azald›¤›, bu-
na karfl›l›k 23 yafl ve üzeri ö¤renci grubunun artt›¤› (%11’den 19’a) gözlenmektedir. Bu ba¤lamda, yüksekö¤retim
ö¤rencilerinin yafl yelpazesinin geniflleme ve yafl ortalamas›n›n artma e¤iliminde oldu¤u söylenebilir. Ülkeler ara-
s›nda farkl›l›klar olmakla birlikte, yaflam boyu ö¤renme yaklafl›m› do¤rultusunda, yafll› ö¤rencilerin yüksekö¤reti-
me kat›l›mlar› büyüme e¤ilimindedir. Örne¤in; Kuzey ülkeleri ve Almanya’da 28 yafl›ndaki nüfusun %10’undan,
Finlandiya ve ‹sveç’te ise 35-39 yafl grubunun %5’inden fazlas› yüksekö¤retime kay›tl›d›r (Eurydice, 2009). 

Yüksekö¤retimdeki okullaflma oranlar›ndaki e¤ilimler: fiekil 1’de örgün yüksekö¤retimdeki Brüt Okullaflma
Oranlar› (BOO) görülmektedir. fiekil incelendi¤inde; BOO son 10 y›lda her y›l artan bir biçimde %14.8’den
%28.6’ya yükselmifltir. Aç›k ö¤retim dahil edildi¤inde yüksekö¤retimdeki BOO %21’den %46.9’a yükselmifltir. 

UNESCO verilerine göre (2009); yüksekö¤retimde BOO 2006 y›l› Dünya ortalamas› %25, geliflmifl ülkeler or-
talamas› %67 ve geliflmekte olan ülkeler ortalamas› %17’dir. 1999-2006 döneminde Dünya ortalamas› %18’den
%25’e yükselmifl ve her gruptaki ülkeler grubunda önemli art›fllar ortaya ç›km›flt›r. 

Demografik De¤iflim Sürecinin Yüksekö¤retim Sektörüne 
Yans›malar› (2010-2050)
Yüksekö¤retim Ça¤› (18-22 yafl) Nüfusundaki E¤ilimler

Hoflgör ve Tansel’in çal›flmas›na (2010) göre; Türkiye’nin 2010-2050 dönemindeki okul ça¤› nüfusunun (3-22
yafl; okul öncesi e¤itimden yüksekö¤retime kadar) 26 milyon 900 binden 24 milyon 800 bine gerileyece¤i tahmin
edilmektedir. Bir bütün olarak bak›ld›¤›nda örgün e¤itimin potansiyel hedef kitlesi, özellikle 2020’den sonra gide-
rek küçülmektedir. Nüfusun yafl gruplar›na göre da¤›l›m› bak›m›ndan, 2010-2050 döneminde okul ça¤› nüfusu-
nun toplam nüfus içindeki pay› %35’den %25’e düflmektedir. 
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fiekil 2’deki yüksekö¤retim ça¤› (18-22 yafl) nüfusundaki e¤ilimler incelendi¤inde: yüksekö¤retim ça¤› nüfusu-
nun uzun dönemde dalgal› bir seyir izleyece¤i gözlenmektedir. Buna göre yüksekö¤retim ça¤ nüfusunun 2010-
2015 y›llar› aras›nda azalmas›, 2015’den 2023’e kadar olan dönemde yükselme e¤ilimi içinde olmas›, k›sa bir dur-
gunluk döneminden sonra 2030’dan itibaren tekrar azalma e¤ilimi içinde olmas› beklenmektedir. Bununla birlik-
te, 2010 y›l› için 6 milyon 770 bin olarak tahmin edilen yüksekö¤retim ça¤ nüfusunun 2050 y›l›nda 6 milyon 357
bine düflmesi beklenmektedir. 2010-2050 döneminde yüksekö¤retim ça¤ nüfusunun toplam nüfus içindeki pay›
%8.7’den %6.4’e düflmektedir. 

Nüfusun gelecek 40 y›ldaki (2010-2050) de¤iflim sürecinin, yüksekö¤retim bak›m›ndan sundu¤u f›rsat pence-
resi flöyle de¤erlendirilebilir: Yüksekö¤retim sistemi afl›r› talep bask›s› alt›nda bulunan Türkiye, önümüzdeki befl-
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alt› y›la azalan bir ça¤ nüfusu avantaj›yla girecektir. Yüksekö¤retimde hem devlet hem de vak›f üniversitesi yat›-
r›mlar›n›n yo¤unlaflmaya bafllad›¤› bir dönemde, bu nüfus avantaj› yüksekö¤retimi yayg›nlaflt›rma ve kaliteyi gelifl-
tirme aç›s›ndan önemli bir f›rsat sunabilir. 

Yüksekö¤retimde Uzun Vadeli Büyüme E¤ilimleri 
Girifl bölümünde sunulan küresel ekonomik ve sosyal e¤ilimler, ulusal ve uluslar aras› politika belgeleri ve bu

belgelerde yer alan hedefler ile demografik göstergelerde ortaya ç›kan dönüflümler ba¤lam›nda, uzun dönemde
Türkiye’de yüksekö¤retimin geliflimine iliflkin senaryo ve olas›l›klar fiekil 3’te özetlenmektedir. 

SEN-1 (Senaryo-1) (Orta düzey): Bu senaryoya göre, okullaflma oran›nda 2010’dan itibaren istikrarl› ve ka-
demeli bir büyüme hedeflenmifltir. Bu ba¤lamda, yüksekö¤retim okullaflma oran›n›n 2023 y›l›nda %45’e 2050 y›-
l›nda %70’e ulaflmas› öngörülmektedir. SEN-1’deki okullaflma oran› hedefleri çerçevesinde, 2010-2050 dönemin-
de ö¤renci say›s›n›n iki milyon 166 binden 4 milyon 450 bine yükselmesi beklenmektedir. Ö¤renci say›s›nda 40
y›l içinde iki kat› aflan (%105) bir büyüme ortaya ç›kacakt›r. 

SEN-2 (Yüksek düzey): Bu senaryoya göre Türkiye’de yüksekö¤retimin daha h›zl› büyüyece¤i ve bu büyü-
menin, ilk dönemde (2010-2023) daha yüksek düzeyde olaca¤› öngörülmüfltür. Bu çerçevede; yüksekö¤retim okul-
laflma oran›n›n 2023 y›l›nda %60’a, 2050 y›l›nda ise daha ›l›ml› bir yükselme e¤ilimiyle %90’a ulaflmas› hedeflen-
mifltir. SEN-2’deki okullaflma oran› hedeflerine göre, 2010-2050 döneminde yüksekö¤retimdeki ö¤renci say›s› iki
milyon 166 binden 5 milyon 721 bine yükselecektir. Ö¤renci say›s› %164 oran›nda artacakt›r. Bu art›fl, ilk dönem-
de daha yüksek oranda olacakt›r. Okullaflma oran› hedefinin 2023 y›l› için %60 olarak öngörülmesi, ayn› zaman-
da ö¤renci say›s›n›n da ikiye katlanmas› anlam›n› tafl›maktad›r. 

Türkiye’de yüksekö¤retim arz ve talebi incelendi¤inde, 1970’li y›llar›n ortalar›ndan bu yana arz ve talep ara-
s›nda büyük bir dengesizlik bulunmakta ve bu dengesizlik, yüksekö¤retime geçifl sistemi üzerinde büyük bir bask›
oluflturmaktad›r. 1980’lerden itibaren yüksekö¤retimin yayg›nlaflt›r›lmas› politikalar› çerçevesinde al›nan önlem-
lerle (üniversiteleri büyük flehirlerin d›fl›na yayma, yeni üniversiteler açma, meslek yüksek okullar›n›n yayg›nlaflt›-
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taraf›ndan ortaklafla yap›lm›flt›r.
Lisansüstü ö¤renci say›s› dahil, aç›kö¤retim hariçtir.



r›lmas›, vak›f üniversitelerinin aç›lmas›, ekstern e¤itim, ikinci ö¤retim, aç›k ö¤retim vb.), ö¤retim eleman› bafl›na
düflen ö¤renci say›lar›ndaki büyüme pahas›na sa¤lanan önemli say›sal geliflmelere karfl›n, hala geliflmifl ülkelerin
okullaflma oranlar›n›n uza¤›nda oldu¤umuz aç›kt›r. K›saca, toplumun yüksekö¤retime olan yüksek ilgisi devam et-
mektedir. 

Tüm bu geliflme ve e¤ilimler çerçevesinde; Türkiye’nin yüksekö¤retimi yayg›nlaflt›rma potansiyelinin yüksek
oldu¤unu ve SEN-2’yi güçlü k›lacak daha fazla gerekçenin bulundu¤unu vurgulamak gerekir. Bu ba¤lamda 2020
y›l› ortalar›na dönük, DPT, YÖK ve TÜB‹TAK çal›flmalar›nda öngörülen hedeflere ulaflma olas›l›¤› yüksektir. 

Vak›f yüksekö¤retim Kurumlar›nda Uzun Vadeli Büyüme E¤ilimleri

Bu çal›flmada, vak›f yüksekö¤retim kurumlar› pay›n›n 2023 y›l›nda %23, 2050 y›l›nda ise %30’a ulaflmas› ön-
görülmüfltür. Buna göre SEN-2 çerçevesinde, vak›f yüksekö¤retim kurumlar› ö¤renci say›lar›n›n 2010-2023 y›lla-
r› aras›nda 3 kat, 2023-2050 y›llar› aras›nda ise %80 civar›nda artmas› beklenmektedir. Baflka bir deyiflle, uzun va-
deli öngörülerin ilk periyodunda vak›f yüksekö¤retim kurumlar›nda bir “ö¤renci patlamas›” yaflanmas› beklenmek-
tedir. Bu h›zl› ç›k›fl beklentisinin ard›nda; yukar›da belirtildi¤i gibi vak›f yüksekö¤retim kurumu say›s›n›n son on
y›lda büyük ölçüde artmas› ve bu üniversitelerin akademik birimlerinin kademeli olarak aktif hale gelmesiyle, tam
kapasitelerine ancak 10-15 y›l içinde eriflebilecekleri düflüncesi yatmaktad›r. 

Lisansüstü Ö¤retimde Uzun Vadeli Büyüme E¤ilimleri 

Genel olarak yüksekö¤retimdeki büyüme öngörüleriyle de tutarl› biçimde lisansüstü ö¤retim pay›n›n 2023 y›-
l›nda %18, 2050 y›l›nda ise %20’ye ulaflmas› öngörülmüfltür. Buna göre SEN-2 çerçevesinde, lisansüstü ö¤retim-
deki ö¤renci say›s›n›n 2010-2023 aras›nda 260 binden 733 bine (yaklafl›k iki katl›k art›fl), 2023-2050 aras›nda ise
733 binden bir milyon 144 bine (%56 art›fl) ulaflmas› beklenmektedir. Baflka bir deyiflle, SEN-2 kapsam›ndaki uzun
vadeli öngörülerin ilk periyodunda lisansüstü ö¤retimin daha h›zl› büyümesi öngörülmüfltür. Bu h›zl› ç›k›fl beklen-
tisinin ard›nda; önceki paragraflarda vurguland›¤› gibi hem kamu hem de vak›f üniversitelerindeki h›zl› büyüme
beklentisinin ortaya ç›karaca¤› ö¤retim üyesi talebi ve son on y›ldaki h›zl› büyümede görüldü¤ü gibi üniversite me-
zunlar›n›n lisansüstü ö¤retime iliflkin yüksek talep e¤ilimi bulunmaktad›r. Bunun yan›nda, ifl hayat›ndaki bireyle-
rin yaflam boyu ö¤renme kapsam›nda uygulamaya dönük (tezsiz) yüksek lisans programlar›na olan ilgilerinin de
giderek artmas› beklenmektedir. 

Sonuç ve Öneriler
Son y›llarda yüksekö¤retim alan›ndaki yayg›nlaflmaya karfl›n hala Türkiye’de yüksekö¤retime kat›l›m düzeyi

geliflmifl ülkelerin oldukça alt›ndad›r. Öte yandan, yüksekö¤retime arz ve talep aras›ndaki aç›k, azalarak ta olsa de-
vam etmektedir. Bu e¤ilimler bir yandan Türkiye’de yüksekö¤retime olan talebin yo¤unlu¤unu öte yandan yük-
sekö¤retimle ilgili kapasite art›fllar›n›n henüz toplam talebe yan›t vermede yetersiz oldu¤unu gözler önüne ser-
mektedir. 

Son y›llarda gerek devlet yüksekö¤retim kurumlar›n›n gerekse vak›f yüksekö¤retim kurumlar›n›n genifllemesi-
ne yönelik yat›r›mlar dikkat çekici boyutlardad›r. Di¤er taraftan, yüksekö¤retim ça¤ nüfusundaki durgunluk ve
azalma e¤ilimleri hem yüksekö¤retimin yayg›nlaflmas› hem de yüksekö¤retimde kalitenin gelifltirmesi do¤rultu-
sunda önemli f›rsatlar sunmaktad›r. Bu ba¤lamda, gerek yüksekö¤retim talebi gerekse yüksekö¤retim arz›ndaki ar-
t›fllar ve bu çal›flman›n projeksiyonlar› gelecekte Türkiye’de yüksekö¤retimdeki art›fllar›n devam edece¤ine iliflkin
güçlü sinyaller vermektedir. Türkiye’de yüksekö¤retimde sa¤l›kl› ve hedeflenen düzeyde bir art›fl›n gerçeklefltiri-
lebilmesi için sunulabilecek baz› öneriler flunlard›r:

• Her fleyden önce orta ve uzun vadeli bir yüksekö¤retim eylem plan›na gereksinim vard›r. Bu planda; büyü-
me hedefleri, ö¤renci say›lar›, ö¤retim üyesi, fiziki yap› gereksinimi ve tüm bunlar için gerekli finansman
plan› yer almal›d›r. 

• Yüksekö¤retim harcamalar›n›n GSY‹H içindeki pay› %1’in üzerine ç›kar›lmal›d›r. 
• Yüksekö¤retime ayr›lan kamu bütçesi artt›r›lmal›d›r.
• Yeni aç›lan yüksekö¤retim kurumlar›n›n, daha k›sa sürede aktif duruma gelebilecekleri kentlerde (Örne¤in;

‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Bursa, Konya, Antalya vb. cazibe merkezleri) yo¤unlaflmas›na özen gösterilmelidir. 
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• Yurt içi ve yurt d›fl› ö¤retim üyesi yetifltirme konusu, sadece Yüksekö¤retim Kurulu arac›l›¤›yla ve tek elden
yürütülmeli, yetifltirme ve istihdam süreci s›k› bir biçimde izlenmelidir. 

• Yüksekö¤retime eriflimde ve ö¤retimini sürdürmede güçlük çeken ö¤rencilere sa¤lanacak destekler (üniver-
site harçlar› ve yaflam giderleri için) art›r›lmal›d›r. 

• Vak›f yüksekö¤retim kurumlar›na devam eden ö¤rencilere de, uzun vadeli borçlanmaya dayal› mali destek-
ler için düzenlemeler yap›lmal›d›r. 

• Son y›llarda k›z çocuklar›n›n e¤itime çekilmesine ve e¤itimlerini sürdürmelerine yönelik kampanya ve po-
zitif ayr›mc›l›k uygulamalar›n›n ortaö¤retim ve yüksekö¤retimdeki k›z ö¤rencilerini de kapsayacak flekilde
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekir. 

• Yüksekö¤retimi yayg›nlaflt›rma politikalar› uzun dönemde devam etmelidir. Yüksekö¤retim ça¤ nüfusuna
iliflkin e¤ilimler de bu yayg›nlaflmaya olumlu etkide bulunacakt›r. Dahas›, yüksekö¤retimin yayg›nlaflt›r›lma-
s› politikalar›, sadece ulusal gereksinimler temelinde de¤il küresel gereksinimler de dikkate al›narak yürü-
tülmelidir. 

Hangi senaryo çerçevesinde ele al›rsak alal›m, Türkiye’de yüksekö¤retimin gelecek 40 y›lda say›sal olarak bü-
yümeye devam edece¤i aç›kt›r. Ancak, yüksekö¤retimin niteli¤i ve yüksekö¤retim olanaklar›ndan eflit biçimde ya-
rarlanma konular›n›n birlikte ele al›nmas› gerekir. 
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Özet

‹lahiyat Fakülteleri yüksekö¤retim sistemimiz içerisinde ülkemize özgün ve özellikli bir konuma sahiptir. Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu’nda “yüksek diniyât mütehass›slar›” yetifltirmek üzere tesis edilmesi öngörülen bu fakülte-
ler, seksen üç y›ld›r farkl› tecrübelerden geçerek din e¤itimi alan›nda çok boyutlu bir ifllev görmektedir. Alanda
akademik çal›flmalar üretme ve örgün ve yayg›n din e¤itimi faaliyetleri için eleman yetifltirme bu ifllevlerin bafl›n-
da gelmektedir. Çok boyutlu ifllevi sebebiyle bu fakültelerin programlar› aç›ld›¤› günden beri tart›flma konusu ol-
makta, zaman zaman h›zl› de¤ifliklilere tabi tutulmaktad›r. Söz konusu de¤iflikliklerde program gelifltirmenin tüm
boyutlar›yla ele al›nd›¤›n› söylemek güçtür. Bu durum program ç›kt›lar›n›n kurumun vizyonuna uygunlu¤u konu-
sunda s›k›nt›lara neden olmaktad›r. Bu ba¤lamda bir baflka sorun da de¤iflikliklerin aceleye getirilmesidir. ‹lahiyat
Fakültelerinin programlar›n›n ülkemizdeki tecrübe ve birikim yan› s›ra dünyadaki yüksek din ö¤retimi tecrübesi
de dikkate al›narak yeniden gelifltirilmesi önemli bir ihtiyaç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu do¤rultuda tebli¤i-
mizde öncelikle ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinin dünden bugüne programlar› ele al›nacak, bu programlara dair
yap›lm›fl bilimsel çal›flmalar gözden geçirilecek, bu çal›flmalardaki görüfl ve önerilerin ne kadar dikkate al›nd›¤› tar-
t›fl›lacakt›r. ‹kinci aflama olarak geliflmifl ülkelerdeki yüksek din ö¤retimi programlar› incelenerek ülkemizin bu
alandaki tecrübesiyle mukayese edilecektir. Bu veriler ›fl›¤›nda daha iyi bir yüksek din ö¤retimi program› gelifltir-
meye yönelik öneriler getirilecektir.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, ilahiyat fakültesi, yüksek din ö¤retimi programlar›.

Girifl
‹lahiyat Fakülteleri e¤itim hayat›m›zda var oldu¤u günden itibaren programlar› aç›s›ndan problemli bir görü-

nüm sergilemektedir. Söz konusu problemin temel nedeninin fakültelerin teorik ve pratik amaçlar›ndan kaynak-
land›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu amaçlar, toplumu ayd›nlatacak araflt›rmac› yetifltirme, ortaö¤retim Din Kültürü ve Ah-
lak Bilgisi dersi ö¤retmeni yetifltirme, ‹mam Hatip Lisesi meslek dersleri ö¤retmeni yetifltirme ve din hizmetleri-
ni yürütecek elemanlar yetifltirme fleklinde özetlenebilir. Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) taraf›ndan ‹lahiyat Fakül-
teleri Ö¤retmen Yetifltirme ve Lisans Programlar› ad›yla haz›rlanan çal›flmada, ‹lahiyat Lisans Program›’n›n “Kur’an’›
referans alan, kültürel miras› de¤erlendirebilen, yaflanan hayat› yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen
ilahiyatç›lar yetifltirme hedefine yönelik olarak” haz›rland›¤› belirtilmektedir. Buna göre “dersler mesle¤e yönelik
bir içerik tafl›makla beraber, daha ifllevsel bir anlay›flla sosyo-ekonomik ve kültürel flartlar›n gerektirdi¤i temel ni-
telikleri kazand›rmay› amaçlamaktad›r (YÖK, 1998, s. 43).

YÖK’ün çal›flmas›nda fakültelerin teorik amac›n›n daha bask›n oldu¤u görülmektedir. Bu durum, ilahiyat fa-
kültelerinin farkl› meslek gruplar›na eleman yetifltirmeleri ba¤lam›nda ilahiyatç› bilim insanlar›n›n, genel anlam-
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da ilahiyatç› olan her kiflinin ilave formasyona gerek kalmaks›z›n söz konusu meslekleri baflar›yla yürütüp yürüte-
meyece¤i sorusunu gündeme tafl›mas›na neden olmufltur (Ayd›n, 2004). Genel temayül tek tip programla bu ka-
dar farkl› fonksiyonlar›n icras›n›n zorlu¤u do¤rultusundad›r. ‹lahiyat fakülteleri farkl› meslek gruplar›na eleman
haz›rlarken sadece birkaç›nda prati¤e yönelik bölümleflmenin, o da çok yak›n zamanlarda gerçekleflmesi daha gi-
dilecek çok yol oldu¤unun habercisidir. 

Bu günkü durumu de¤erlendirmeye geçmeden önce ‹lahiyat fakültelerinin tarihçesini gözden geçirmek yarar-
l› olacakt›r. 

Ülkemizde yüksek din ö¤retimi ‹lahiyat Fakültesi ad›yla ilk defa 3 Mart 1924 tarihinde 430 say›l› Tevhid-i
Tedrisat Kanunu’nun 4. Maddesinin “ Maarif Vekaleti Yüksek Diniyat mütehass›slar yetifltirmek üzere Darülfü-
nun da bir ‹lahiyat Fakültesi tesis… edecektir” hükmüne dayanarak kurulmufltur. Böylece ‹lahiyat Fakültesi ad›y-
la üç y›l süresi olan bir yüksek din ö¤retim kurumu May›s 1924 tarihinden itibaren e¤itim tarihimizdeki yerini al-
m›flt›r.

7 ‹lk Teflrin 1925 tarihli Darülfünun Talimatnamesi’nin 3. maddesiyle Hukuk, Edebiyat, Fen Fakültesi me-
zunlar›na isterlerse ve flartlar› tamamlayarak baflar›l› olurlarsa icazet ruûsu (doktora) imkan› verilirken ‹lahiyat Fa-
kültesi mezunlar›na bu imkan verilmemifltir. Talimatname’nin 8. Maddesine göre, ‹lahiyat Fakültesi’nde okutulan
dersler flunlard›r: Tefsir ve Tefsir Tarihi, Hadis ve Hadis Tarihi, F›k›h Tarihi, ‹çtimâiyât, Ahlak, Din-i ‹slam Tarihi,
Arap Edebiyat›, Felsefe-i Din, Kelam Tarihi, ‹slam Feylesoflar›, Tasavvuf Tarihi, Felsefe Tarihi, ‹slam Bediiyât›, Hal-i
Haz›rda ‹slam Mezhepleri, Akvâm-› ‹slamiye Etnografyas›, Türk Tarih-i Dinisi, Tarih-i Edyan. Programda Tefsir ve
Hadis hem tarih hem ayr› ayr› birer ders olarak okutulurken, F›k›h Tarihi ile yetinilip F›k›h dersine ayr›ca yer ve-
rilmemesi, 1924’den itibaren F›k›h ö¤retim alan›na nas›l bir yer verildi¤ini göstermesi bak›m›ndan ilgi çekicidir.
Fakültenin ö¤retime bafllad›¤› y›ldan itibaren derslerde baz› de¤ifliklikler olmuflsa da kapat›ld›¤› 1933 y›l›na kadar
yaklafl›k olarak ayn› program› uygulad›¤› talebe rehberinin incelenmesinden anlafl›lmaktad›r (Ayhan, 1999, s. 41).

31.5.1933’de ç›kar›lan 2252 say›l› kanunla, Darülfünun kapat›lm›fl, yerine aç›lan ‹stanbul Üniversitesi’nde ‹la-
hiyat Fakültesine yer verilmemifltir. ‹lahiyat Fakültesinin yerine ö¤renci alamayan yaln›zca araflt›rma yapabilecek
bir kurulufl halinde ‹slam Tetkikleri Enstitüsü aç›lm›flt›r. Bu enstitü de bir müddet çal›flm›fl, 1941 y›l›nda kapat›l-
m›flt›r (Ayhan, 1999).

1948’de ard arda önce Türk-‹slam ‹lahiyat Fakültesi aç›lmas›, sonra ‹slam ‹lahiyat Fakültesi aç›lmas› için dö-
nemin milletvekilleri taraf›ndan kanun teklifi verilmifltir (TBMM Tutanak Dergisi, IX, s.22,23 ve X, s.3). Bu tek-
lifler birçok milletvekili taraf›ndan desteklenmifltir. Kamuoyunda aç›lmas› düflünülen fakültenin ismi, Ankara’da
m› yoksa ‹stanbul’da m› aç›lmas›, program› gibi konular etraf›nda yap›lan tart›flmalara kat›lan dönemin Diyanet ‹fl-
leri Baflkan› Ahmet Hamdi Akseki, program›n din adamlar›m›zla bu ifllerden anlayan di¤er bilginlerimiz taraf›n-
dan, dünyadaki benzeri fakültelerin nas›l program uygulad›klar›n› da dikkate almak suretiyle haz›rlanmas› gerek-
ti¤ini ifade etmifltir.(Ayhan, 1999) ‹slam ‹lahiyat Fakültesi ad›n› destekleyenlerden dönemin milletvekili Baltac›-
o¤lu, ikinci defa aç›lacak olan ‹lahiyat Fakültesinin, ilki gibi bir nevi sosyoloji fakültesi olmamas› gereklili¤ine iflaret
etmifl, yeni fakültede ‹slamî bilgilerin esas, sosyolojik bilgilerin yard›mc› olaca¤›n› belirtmifltir (Ayhan, 1999). An-
cak kurulacak fakültede, büyük ölçüde 1924 ruhuna sad›k kal›nacakt›r (Kara, 2009). 

Milletvekillerinden ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’ndan gelen teklifler, aç›lmas› düflünülen fakültenin ad›n›n ‹s-
lam ‹lahiyat Fakültesi olmas› yönünde oldu¤u halde, hükümetten gelen tasar› ve TBMM’de kabul edilen kanunla
Ankara Üniversitesi’ne ba¤l› aç›lan yüksek din ö¤retim kurumunun ad› ‹lahiyat Fakültesi olmufltur. Bakanlar Ku-
rulu’nun 5.5.1949 tarihli toplant›s›nda görüflülen 5249 say›l› Ankara Üniversitesi Kurulufl Kadrolar› Hakk›ndaki
Kanuna ek olarak sunulan tasar›n›n gerekçesinde aç›lacak fakültenin amac› “Din meselesinin sa¤lam ve ilmi esaslara
göre incelenmesini mümkün k›lmak, meslekî bilgisi kuvvetli ve düflünüflünde ihatal› din adamlar›n›n yetifltirilmesi için lü-
zumlu flartlar› sa¤lamak maksad›yla memleketimizde de garptaki örneklerine benzer bir ‹lahiyat Fakültesinin kurulmas›”
(Ayhan, 1999, s. 213) fleklinde belirtilmifltir. 4 Haziran 1949 tarihinde kabul edilen 5424 say›l› kadro kanunuyla
kurulan Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi, 21 Kas›m 1949 tarihinde -16 y›l aradan sonra- ö¤retime bafllam›fl-
t›r. Fakültenin program›nda ilk aç›lan ‹lahiyat Fakültesi’nin izinden gidilmifl, ilimlerin tarihleri, felsefe grubu ve
sosyolojik dersler öne ç›karken, temel ‹slam bilimlerine a¤›rl›kl› bir yer verilmemifltir (Kara, 2009).

‹mam hatip okulu mezunlar›n›n Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ne devam edememesi nedeniyle, bu
okullar›n ilk mezunlar›n› vermeye bafllamas› ile yüksek din ö¤retiminde yeni bir aray›fl bafllam›flt›r. Baz› çevreler-
ce, ‹lahiyat Fakültesi d›fl›nda baflka bir isimle yeni bir yüksek din ö¤retim kurumu aç›lmas› uygun görülmezken,
din ö¤retimi yan›nda, din e¤itimine ve uygulamas›na a¤›rl›k verecek, özellikle müftülük vaizlik gibi görevlerin ya-
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n›nda imam-hatip okullar›ndaki meslek derslerini de ehliyetle okutabilecek nitelikte yetiflmifl elemanlara olan ih-
tiyaç da dikkate al›narak yaln›z imam-hatip okulu mezunlar›n›n girebilece¤i bir yüksekö¤retim kurumunun aç›l-
mas›n›n gereklili¤i savunulmaktayd›. Bu gereklili¤i savunanlardan biri de A. Fuat Baflgil’dir. Kendisi ilahiyat fakül-
tesinde yetiflen birinin ancak filozof ve mütehass›s olaca¤›n›, fakat diyanet mütehass›s›n›n dindar biri olmas› ge-
rekti¤ini, bunu ‹lahiyat Fakültesinin sa¤layamayaca¤›n› vurgulam›flt›r (Baflgil, 1962). Baflgil’in Bat›’daki uygulama-
lardan esinlendi¤i anlafl›lmaktad›r. 

Orta ve muadili okullar›m›zla, ö¤retmen okullar›m›za yeter derecede ehliyetli din dersleri ö¤retmeni yetifltir-
mek, bu arada memleketimizin muhtaç oldu¤u müspet ve hayatî bilgilerle mücehhez din bilginleri yetiflmesine ze-
min haz›rlamak, böylece TBMM’de izhar buyrularak gelen temennileri gerçeklefltirmek gayesiyle ve yedi y›ll›k
imam-hatip okullar› mezunlar›n› kabul etmek suretiyle dört y›ll›k bir Yüksek ‹slam Enstitüsü’nün 1959-60 ö¤re-
tim y›l› bafl›nda ‹stanbul’da aç›lmas›na karar verilmifltir (Din E¤itimi Çal›flma Raporu, 1981, s. 63). Böylece, biri üni-
versiteye ba¤l› fakülte, di¤eri Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› yüksek okul düzeyinde yüksek din e¤itimi veren,
programlar› birbirine yak›n ve istihdam alanlar› ayn› iki yüksek din ö¤retimi kurumumuz olmufltur (Kara, 2009).
Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ne nazaran temel din bilimleri nispeten a¤›rl›kl› bir program uygulayan
Yüksek ‹slam Enstitüleri’nde, 1979’da Tefsir-Hadis Bölümü, F›k›h-Kelam Bölümü ve ‹slam Dini Esaslar› Bölü-
mü fleklinde bölümleflmeye gidilmifl, ancak söz konusu bölümleflme, mezunlara tek tip diploma verilmesi nedeniy-
le istihdam alan›yla ilgili olarak ifllevsel olamam›flt›r (Ayd›n, 2005). 

Erzurum’da 1969’da aç›lan Yüksek ‹slam Enstitüsü’ne ilaveten 1971-72 ö¤retim y›l›nda Atatürk Üniversite-
si’ne ba¤l› ‹slamî ilimler Fakültesi ad›yla, ortaö¤retime dayal› ve befl y›l ö¤retim süresi olan bir fakülte daha aç›l-
m›flt›r. Bu fakültede üçüncü s›n›fta bafllayan bölümleflme kapsam›nda dört bölüm vard›: Tefsir ve Hadis Bölümü,
Kelam ve ‹slam Felsefesi Bölümü, F›k›h ve ‹slam Hukuku Bölümü, ‹slam Dil ve Edebiyatlar› Bölümü. Yüksek ‹s-
lam Enstitüleri’ndeki bölümlerle ilgili sorun bu bölümler için de geçerli olmufltur. Yüksek din ö¤retimi veren ku-
rumlar farkl› tip programlarla, ‹lahiyat fakültesi ad› alt›nda birleflecekleri 1982 y›l›na ulaflm›fllard›r. Afla¤›da önce-
likle YÖK çat›s› alt›ndaki program de¤ifliklikleri incelenecek, ard›ndan da Bat› üniversitelerinden seçilen yüksek
din ö¤retimine dair örneklere yer verilecektir.

1982 Sonras› ‹lahiyat Programlar›ndaki De¤iflme ve Geliflmeler
20 Temmuz 1982 tarih ve 41 say›l› “Yüksekö¤retim Kurumlar› Teflkilat› Hakk›nda Kanun Hükmünde Karar-

name gere¤i, Yüksek ‹slam Enstitüleri bulunduklar› illerdeki üniversiteye ba¤lanarak ‹lahiyat Fakültesi haline ge-
tirilmifltir. ‹slamî ‹limler Fakültesi de ‹lahiyat Fakültesi ad›n› alm›flt›r. Böylece, yüksek din ö¤retimi kurumlar› tek
bir isim alt›nda toplanm›flt›r.

Haz›rl›k dahil ö¤renim süresi befl y›l olan bu fakültelerde tek tip bir ö¤retim program› uygulamaya konulmufl-
tur. 1983-84 ö¤retim y›l› itibar›yla uygulanan programa bakt›¤›m›zda okutulan dersler flunlard›r: 

I. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (6 kredi), Beden E¤iti-
mi (1 kredi), Kur’an (4 kredi), Arapça (6 kredi), ‹slam Tarihi (4 kredi), ‹slam Dini Esaslar› (4 kredi), E¤itime Gi-
rifl (3 kredi).

II. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (6 kredi), Beden E¤i-
timi (1 kredi), Kur’an (4 kredi), Arapça (4 kredi), ‹slam tarihi (4 kredi) Tefsir Usulü (3 kredi), Hadis Usulü (3 kre-
di), E¤itim Sosyolojisi (3 kredi).

III. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (4 kredi), Beden E¤i-
timi (1 kredi), Arapça (4 kredi), ‹slam Tarihi (3 kredi), Tefsir (5 kredi), Hadis (5 kredi), Mant›k (3 kredi), e¤itim
Psikolojisi (3 kredi).

IV. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (4 kredi), Beden E¤i-
timi (1 kredi), Arapça (4 kredi), ‹slam Tarihi (3 kredi), Tefsir (4 kredi), Hadis (4 kredi), ‹slam Kurumlar› Tarihi
(3 kredi), Türk ‹slam Edebiyat› (3 kredi), seçmeli (2 kredi), E¤itim Programlar› ve Ö¤retim Yöntemleri (3 kredi).

V. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (4 kredi), Beden E¤i-
timi (1 kredi), Tefsir (4 kredi), Hadis (4 kredi), ‹slam Hukuk Usulü (2 kredi), Türk ve ‹slam Sanatlar› Tarihi (3
kredi), Araflt›rma Teknikleri (2 kredi), ‹slam Hukuku (5 kredi), E¤itimde Ölçme ve De¤erlendirme (3 kredi).

VI. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (4 kredi), Beden E¤i-
timi (1 kredi), ‹slam Hukuku (6 kredi), Dinler Tarihi (4 kredi), din Sosyolojisi (4 kredi), Din Psikolojisi (4 kredi),
E¤itim Teknolojisi (3 kredi), Rehberlik (3 kredi).

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2450



VII. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (2 kredi), Beden E¤i-
timi (1 kredi), ‹slam Mezhepleri Tarihi (6 kredi), ‹lkça¤ Felsefe Tarihi (3 kredi), Din E¤itimi (6 kredi), Kelam (7
kredi), Din ve Ahlak Dersi Özel Ö¤retim Yöntemleri (3 kredi). 

VIII. Yar›y›l: Atatürk ‹lke ve ‹nk›laplar› Tarihi (1 kredi), Türk Dili (1 kredi), Yabanc› Dil (2 kredi), Beden E¤i-
timi (1 kredi), Kelam (5 kredi), ‹slam Felsefesi Tarihi (5 kredi), tasavvuf Tarihi (5 kredi), Yeniça¤ Felsefe Tarihi
(3 kredi), Din Felsefesi (4 kredi), E¤itim Yönetimi (3 kredi), Ö¤retmenlik Uygulamas› (3 hafta) (Kaya, 2004).

Haftada ortalama 30 saat dersin yer ald›¤› bu program›n, ilahiyat fakültelerinin çoklu ifllevine yönelik haz›rlan-
d›¤›, daha önceki program anlay›fl›n›n devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. Programda alan bilgisi dersleri %53.25, genel
kültür %26.95, ö¤retmenlik meslek dersleri ise %12.03 oran›nda yer almaktad›r (Ev, 2003). Bir di¤er husus o y›l-
larda Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca bir kiflinin ö¤retmen olabilmesi için almas› gereken pedagojik formasyon dersle-
rinin toplam kredi/saati 21 olmas›na ra¤men (MEB, Tebli¤ler Dergisi, say›, 2064, 30.06.1980), ilk y›llardaki prog-
ramlarda bu derslerin kredi/saatinin 27 oldu¤u görülmektedir. 

‹lahiyat fakültelerinde uygulanan tek tip programlardan bir ölçüde ç›k›fl› sa¤layabilmek, ilahiyat alan›n›n fark-
l› ifllevlerine yönelik eleman yetifltirebilmek için seçmeli dersler formülü düflünülmüfl, ilahiyatç› akademisyenlerce
ö¤retim programlar›n›n %20-25’i seçmeli derslere ayr›lmas› yönünde öneriler de bulunulmufltur (Sar›kç›o¤lu,
1988). Seçmeli ders uygulamas›na 1991-1992 ö¤retim y›l›ndan itibaren geçilmeye bafllanm›fl, ö¤rencilere ikinci s›-
n›ftan itibaren lisans ö¤renimi boyunca 36 kredi/saatlik seçmeli ders alma zorunlulu¤u getirilmifltir (Kaya, 2004). 

1991-1992 ö¤retim y›l›ndan itibaren, ‹lahiyat Fakülteleri bünyesinde akademik bölümleflmede de¤ifliklikler ya-
p›larak Temel ‹slam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ve ‹slam Tarihi ve Sanatlar› Bölümü olmak üze-
re üç bölüm oluflturulmufltur. Bölümleflmenin ard›ndan programda da de¤ifliklikler yap›lm›fl, ders yükü nispeten
hafifletilmifltir. Bu programda alan bilgisi dersleri %51.74, genel kültür % 10.14, ö¤retmenlik bilgisi dersleri
%10.44, Arapça %5.97, seçmeli dersler %17.91 oran›nda yer verilmifltir (Ev, 2003). Daha önce pedagojik formas-
yon derslerinin kredisi Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n iste¤inin üzerinde iken bu defa alt›na inmifltir.

YÖK’ün ö¤retmen yetifltiren kurumlar› yeniden yap›land›rma çal›flmalar› ba¤lam›nda 1998-1999 ö¤retim y›-
l›ndan itibaren yeni bir düzenleme yürürlü¤e girmifl, ‹lahiyat Fakülteleri de yeniden yap›land›r›lm›flt›r (YÖK,
11.07.1997 tarih ve 97.23.1660 say›l› karar; 10.09.1997 tarih ve 97.30.2248 say›l› karar). Bu kararlara göre on bir
‹lahiyat Fakültesi’nde iki bölüm (‹lahiyat Lisans Program› ve ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmen-
li¤i Program›) oluflturulmufltur. Böylece ‹lahiyat fakültelerinde ilk kez di¤er fakültelerde oldu¤u gibi bir bölüm-
leflme ortaya ç›km›fl, çok amaçl› tek tip program uygulayan yap›lanmadan bir ölçüde kurtulmufltur. Buna göre, ‹l-
kö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenli¤i bölümünden mezun olanlar, ilkö¤retim okullar›na Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmeni olacaklar, ‹lahiyat bölümünden mezun olanlar ise; ö¤retmen olmak isterlerse üç
dönemlik tezsiz yüksek lisans yapmak suretiyle lise ve dengi okullara Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ö¤retmeni ve-
ya ‹mam-Hatip Liselerine meslek dersleri ö¤retmeni olacaklard›. Ayd›n’a göre, bu programla ilahiyat fakülteleri-
nin tarihinde ilk defa program gelifltirmede gereken amaç, dersin içeri¤i ve ö¤renme ortam›n›n bütünlü¤ü boyut-
lar› dikkate al›nm›flt›r (Ayd›n, 2005). Örgün yap›lanmaya ilaveten ayr›ca ‹lahiyat Önlisans Program› da bu y›l dev-
reye girmifltir (YÖK, 11.07.1997 tarih ve 97.23.1660 say›l› karar ile 11 Aral›k 1997 tarih ve 97.45.3168 say›l› ka-
rar, Yaz›c›o¤lu, tarihsiz) 

1998-1999 ö¤retim y›l›nda ‹lahiyat bölümünün program› flöyledir:
I. Yar›y›l: Arapça (9 kredi), Kur'an'›n Ana Konular› (2 kredi), ‹slam Tarihi I (2 kredi), Yabanc› Dil (4 kredi),

Türk Dili I (2 kredi), Psikolojiye Girifl (2 kredi), Bilgisayar (3 kredi), Atatürk ‹lke ve ‹nk. Tarihi (2 kredi), Güzel
Sanatlar/Beden E¤itimi (1 kredi), (Toplam: 26 kredi)

II. Yar›y›l: Arapça (9 kredi), Kur'an Okuma ve Tecvid I (2 kredi), Hadis Tarihi (2 kredi), Yabanc› Dil (4 kre-
di), ‹slam Tarihi II (2 kredi), Türk Dili II (2 kredi), Sosyolojiye Girifl (2 kredi), Atatürk ‹lke ve ‹nk. Tarihi (2 kre-
di), (Toplam 25 kredi).

III. Yar›y›l: Arapça (4 kredi), Kur'an Okuma ve Tecvid II (2 kredi), Tefsir Tarihi (2 kredi), Yabanc› Dil (4 kre-
di), Hadis Usulü (2 kredi), ‹slam Tarihi III (2 kredi), ‹lkça¤ Felsefesi Tarihi (2 kredi), Türk ‹slam Edebiyat› (2 kre-
di), Din Psikolojisi (2 kredi), Mant›k (2 kredi), (Toplam: 24 kredi).

IV. Yar›y›l: Arapça (4 kredi), Tefsir Usulü (2 kredi), Hadis (2 kredi), Yabanc› Dil (4 kredi), Kelam Tarihi ( 2
kredi), Kur'an Okuma ve Tecvid III (2 kredi), ‹slam Felsefesi Tarihi (2 kredi), ‹slam Medeniyeti Tarihi (2 kredi),
Din Sosyolojisi (2 kredi), Türk ‹slam Sanatlar› Tarihi (2 kredi), (Toplam: 24 kredi).
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V. Yar›y›l: Arapça (2 kredi), Tefsir (2 kredi), Kur'an Tercümesi Teknikleri (2 kredi), ‹slam Hukuk Usulü I (2
kredi), Kelam Okullar› (2 kredi), Yeniça¤ Felsefesi (2 kredi), Dinler Tarihi I (2 kredi), Seçmeli (3x2=6 kredi),
(Toplam: 20 kredi).

VI. Yar›y›l: Arapça (2 kredi), ‹slam Hukuk Usulü II (2 kredi), Sistematik Kelam I (2 kredi), ‹slam Mezheple-
ri Tarihi I (2 kredi), Dinler Tarihi II (2 kredi), Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi (2 kredi), Seçmeli (3x2=6 kredi), (Top-
lam: 18 kredi).

VII. Yar›y›l: ‹slam Hukuku I (2 kredi), Sistematik Kelam II (2 kredi), ‹slam Mezhepleri Tarihi II (2 kredi),
Din E¤itimi (2 kredi), Din Felsefesi I (2 kredi), Seçmeli (4x2=8 kredi), (Toplam: 18 kredi).

VIII.Yar›y›l: ‹slam Hukuku II (2 kredi), Dini Hitabet (2 kredi), Din Felsefesi II (2 kredi), ‹slam Ahlak Felse-
fesi (2 kredi), Yabanc› Dil (2 kredi), Seçmeli (4x2=8 kredi), (Toplam: 18 kredi) (Kaya, 2004).

Yap›lan düzenleme gere¤i ö¤retmenlik bilgisine yer verilmeyen programda alan bilgisi dersleri %47.49, genel
kültür dersleri %12.70, Arapça %23.20, seçimlik dersler %16.57 oran›ndad›r. ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Ö¤retmenli¤i program›nda ise alan dersleri %26.95, genel kültür dersleri %8.98, ö¤retmenlik bilgisi ders-
leri %29.77, yan alan dersleri %12.37, Arapça dersleri %13.48, seçimlik dersler %7.86 oran›nda yer almaktad›r
(Ev, 2003). 

‹lahiyat Fakültelerinin Ö¤retmen Yetifltirme Fonksiyonunu Kaybetmeleri

2006 y›l›nda yap›lan düzenlemeyle ‹lkö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenli¤i Program› ‹lahiyat
Fakülteleri bünyesinden al›narak E¤itim Fakültelerine ba¤lanm›flt›r (26.05.2006 tarih ve 2006.5.2375 say›l› YÖK
Karar›’n›n b maddesi, Kavak, Ayd›n, & Altun, 2007). Düzenlemeyle ‹lahiyat Fakültelerinin kuruluflundan bu ya-
na icra etti¤i ö¤retmen yetifltirme fonksiyonuna son verilmifl, fakültelerin ö¤retmen yetifltirme konusundaki tec-
rübe ve bilimsel bilgi birikimi göz ard› edilmifltir. Nitekim ortaö¤retime ve ‹HL meslek derslerine ö¤retmen ye-
tifltirme ba¤lam›nda, ortaö¤retime ö¤retmen yetifltiren programlarla ilgili olarak, ö¤retmenlik meslek bilgisi ders-
lerinin y›llara da¤›t›larak befl y›ll›k birlefltirilmifl e¤itime geçilmesi, e¤itim fakültesi d›fl›ndaki (‹lahiyat Fakültesi gi-
bi) ö¤renciler için dört y›ll›k lisans ö¤renime ilaveten tezsiz yüksek lisans uygulamas›n›n sürmesi kararlaflt›r›lm›fl-
t›r (Kavak, Ayd›n & Altun, 2007). Tezsiz yüksek lisans programlar› önce üç dönemden iki döneme indirilmifl, ar-
d›ndan 2009’da Pedagojik Formasyon Kursu’na dönüfltürülmüfltür. 

2007 y›l›nda Ankara üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi bünyesinde Dünya Dinleri ve Yayg›n Din Ö¤retimi Uygula-
malar› ismiyle iki yeni bölüm aç›lm›fl, 2006’da Ankara ve 2007’de Marmara Üniversiteleri ‹lahiyat fakülteleri bün-
yesinde Uluslararas› ‹lahiyat Bölümü, ard›ndan da 2009 y›l› itibar›yla Marmara ve Ankara Üniversiteleri ‹lahiyat
fakültelerinde ‹ngilizce ‹lahiyat Bölümü aç›lm›flt›r.

‹lahiyat Fakültesi Müfredat Program› ile ilgili son de¤ifliklik 22.07.2009 tarihli Yüksekö¤retim Kurulu Top-
lant›s›’nda gerçekleflmifltir. Toplant›da, zorunlu veya iste¤e ba¤l› Arapça haz›rl›k s›n›f› bulunan ‹lahiyat Fakültele-
rinde Tablo1’de yer alan ‹lahiyat Lisans Program›’n›n uygulanmas›na, toplam kredinin ortak zorunlu dersler ha-
riç 150 olmas›na ve bu kredinin 118’inin zorunlu, 32’sinin seçmeli olmas›na, seçmeli derslerden Temel ‹slam Bi-
limleri, Felsefe ve Din Bilimleri, ‹slam Tarihi ve Sanatlar› bölümlerinin her birinden en az 8 krediye yer verilme-
sine, fakültelerin 4 krediye kadar 1 veya 2 zorunlu ders/dersler ilave edebilmesine karar verilmifltir (YÖK’ün
24.08.2009 tarih ve 4036-02664 say›l› Marmara Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne göndermifl oldu¤u yaz›).

Türkiye’deki Yüksek Din Ö¤retimi Programlar›n›n Küresel Perspektiften De¤erlendirilmesi

Türkiye’de Yüksek Din Ö¤retimi programlar›n›n son zamanlarda ele al›nmas›, daha ziyade Bat›’daki muadil-
leri ile uyum sa¤lanabilmesi gayretiyle olmaktad›r. Bu gayret Yüksek Din Ö¤retimi kurumlar› olan ‹lahiyat fakül-
telerinin yenilenmesi sürecini de beraberinde getirmifltir. Bu ba¤lamda accreditation, aktif kat›l›ml› ö¤retim, ‹l-
kö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö¤retmenli¤i Bölümü, yan dal belirleme gibi çal›flmalar bu sürecin yans›-
malar› olarak dikkati çekmektedir (Mehmedo¤lu, 2004). 

Söz konusu uyum çal›flmalar› esnas›nda dikkati çeken en önemli noktalardan biri, Türkiye’deki ‹lahiyat Fakül-
teleri’nin din e¤itimi ve ö¤retimindeki ifllevleri ile özellikle Bat›’daki yüksek din ö¤retimi kurumlar›n›n ifllevleri
aras›nda farkl›l›klar bulunmas›d›r. Buna göre Türkiye’de ilahiyat fakülteleri hem gerek örgün gerekse yayg›n e¤i-
tim alan›nda din e¤itimi verecek elemanlar›n yetifltirilmesi hem de ilahiyat sahas›nda akademik çal›flmalar yapacak
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Tablo 1: 2010-2011 Ö¤retim y›l› ilahiyat fakülteleri lisans ö¤retim program› (haz›rl›k’l›).

Yar›y›l / Dersler I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Kur'an Okuma ve Tecvid I-VII 4 2 2 2 2 2 2 2 

Arap Dili ve Edebiyat› I-II 2 2

‹slam ‹nanç Esaslar› 2

‹slam ‹badet Esaslar› 2

Tefsir Tarihi ve Usulü 4

Tefsir I-II 4 4

Hadis Tarihi ve Usulü 4

Hadis I-II 4 4

‹slam Hukukuna Girifl 2

‹slam Hukuk Usulü 3

‹slam Hukuku I-II 4 4

‹slam Tarihi 3

Sistematik Kelam I-II 4 2

‹slam Mezhepleri Tarihi 3

Tasavvuf I-II 2 2

Mant›k 2

Felsefe Tarihi 4

‹slam Felsefesi Tarihi I-II 2 2

‹slam Felsefesi 3

‹slam Ahlak Esaslar› ve Felsefesi 2

Dinler Tarihi I-II 2 2

Din Psikolojisi 3

Din Sosyolojisi 3

Din E¤itimi 2

Din Hizmetlerinde Rehberlik ve ‹letiflim 2

Siyer 2

‹slam Tarihi I-II 4 2

‹slam Medeniyeti Tarihi 2

Türk-‹slam Sanatlar› Tarihi 2

Osmanl› Türkçesi 2

Türk Din Musikisi (Nazariyat›) 2

Türk ‹slam Edebiyat› 2

Seçmeli 2 2 2 2

Seçmeli 2 2 2 2

Seçmeli 2 2 2 2

Seçmeli 2 2 2 2

Toplam 20 20 21 19 18 20 17 15

Atatürk ‹lkeleri ve ‹nkilap Tarihi I-II 2 2

Türk Dili I-II 2 2

Yabanc› Dil I-II 2 2

Hitabet ve Mesleki Uygulama 2

Bitirme Ödevi 2 2

Toplam 6 6 2 4



uzmanlar›n yetiflmesi ifllevlerini bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Halbuki uyum sürecinin gözetildi¤i Bat›’ya bak›ld›-
¤›nda, din dersi ö¤retmeni yetifltiren kurumlarla ilahiyat sahas›nda akademik çal›flmalar yapacak uzmanlar›n yetifl-
ti¤i kurumlar›n farkl›laflt›¤› görülmektedir. Mesela, genel olarak ifade etmek gerekirse, din alan›nda akademik ça-
l›flmalar daha ziyade çeflitli üniversitelerin lisans düzeyinde e¤itim veren “Religious Studies” isimli bölümlerinde
veya “Theology” yahut “Divinity” ad› verilen ve baz› ülkelerde lisansüstü e¤itim veren bölümlerde gerçeklefltiril-
mektedir. Theological College, Theological Seminary veya Theological School ad› verilen kurumlar ise daha zi-
yade din dersi ö¤retmeni veya din adam› yetifltirme ifllevlerini yerine getiren kurumlar olarak dikkati çekmektedir-
ler. Fakat bu bir genelleme anlam›na gelemez, zira üniversitelerde yer alan Theology veya Divinity bölümlerin-
den mezun olanlar›n, din görevlisi olma imkan› da bulunabilmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki Bat›’da din
ö¤retmeni yetifltirilmesi hususunda farkl› uygulamalar, bir ülke içindeki eyaletlere göre dahi söz konusudur. Yine
bu do¤rultuda pek çok Avrupa ülkesinde din dersi ö¤retmenlerinin, ilgili dini cemaatin izni ile görev yapabilmesi
mümkün olmaktad›r. 

Bahsi geçen ayr›m programlar›n flekillenmesinde de etkili olmaktad›r. Zira Seminary ad› verilen kurumlar›n
daha ziyade belirli bir din ve mezhep perspektifinden hareketle programlar›n› oluflturduklar›, buna mukabil özel-
likle Religious Studies bölümlerinin daha çokkültürlü bir yaklafl›mla programlar›n› haz›rlad›klar› görülmektedir.
Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri ile benzerli¤i düflünülebilecek Theology bölüm veya fakültelerinin ise, hangi ki-
liseye ba¤l› iseler mezhebin ilahiyat›na yönelik ancak bunun yan›nda farkl› dinler hakk›nda da bilgi veren bir yak-
lafl›mla programlar›n› haz›rlad›klar› görülmektedir. Ayr›ca lisan e¤itimi, bu kurumlar›n hemen hepsinde ciddiye
al›nmakta ve çeflitlili¤e önem verilmektedir. 

Örneklerden hareketle bakacak olursak, mesela Oxford Üniversitesi’nin Theology Fakültesi’ni ele ald›¤›m›zda
program kapsam›nda öncelikle H›ristiyan ilahiyat›yla ilgili girifl niteli¤ine sahip derslerden uzmanlaflmaya yönelik
derslere do¤ru bir düzenlemenin yap›ld›¤›n› söylemek mümkündür. Girifl niteli¤indeki dersler Yarat›l›fla dair H›-
ristiyan Doktrini, Eski Ahit Çal›flmas›, Yeni Ahit Çal›flmas›, Nero’dan Constantin’e Kilise Tarihi, Din Çal›flmala-
r›na Girifl, Felsefeye Girifl, Klasik Yunanca, ‹branice ve Arapça ile Pali derslerinden oluflmaktad›r. Ö¤renciler bu
derslerden üç veya dört tanesini seçmek durumundad›r. Bu dersler bir sonraki aflama olan “The Honour School
of Theology” e geçmek ve burada kaynaklar› okumada lisan s›k›nt›s› çekmemek, felsefi temeli alabilmek için ge-
rekli görülmektedir. The Honour School of Theology’e geçenler için zorunlu dört alan tespit edilmifltir: 1. Eski
Ahid’in Tarihi, Edebiyat› ve Teolojisi (‹branice seçmelidir) 2. Yeni Ahid’in Tarihi, Edebiyat› ve Teolojisi (Yunan-
ca seçmelidir) 3. Erken Dönem Kilise Doktrininin Geliflimi 4. Ça¤dafl Bir Yaklafl›mdan H›ristiyan Doktrininin
Geliflimi. Ayr›ca üç yön daha tercih edilebilinmektedir: 1. ‹ncil Çal›flmalar› 2. Tarih ve Doktrin 3. Din Çal›flma-
lar› (Yahudilik, Budizm, ‹slam veya Hinduizm üzerine çal›flmalar yap›labilinmektedir). 

Amerika’da yer alan Harvard Üniversitesi ise ‹lahiyat sahas›na Study of Religion yani Din Çal›flmalar› bölümü
ad› alt›nda yer vermektedir. Bu bölüm dahilinde Zerdüfltlükten Çin özgürlük hareketine, Yahudilikten ‹slam’a ka-
dar çeflitli dinlerin, disiplinler aras› bir yaklafl›mla incelenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle üniversitenin farkl›
bölümlerinde bu bölümle ilgili dersler de aç›lma imkan› söz konusudur. Harvard’daki din araflt›rmalar› ile ilgili
programda, iki temel ilke esas al›nmaktad›r: 1. Tarihsel dini geleneklerin incelenmesine önem verilmesi 2. Dini
geleneklerin incelenmesinin karfl›laflt›rmal› bir yaklafl›mla yap›lmas›. Lisans ö¤rencileri için bafllang›ç düzeyinde
dini incelemelerin mahiyetini metodolojisini tan›tan bir dizi dersler aç›lmaktad›r. Bu bafllang›ç derslerine ilaveten
Din Çal›flmalar› (Study of Religion) bölümün bitirecek ö¤renci teoloji, tarih, sosyoloji gibi daha muayyen konu-
lar› içeren dersler almaktad›rlar. Din Çal›flmalar› bölümü mezunu birisi daha sonra hukuk tahsil edip, hukukçu ola-
bilece¤i gibi, siyaset, gazetecilik gibi çok çeflitli meslek dallar›nda çal›flabilmektedir. 

Fransa’daki Lille Üniversitesi’nde yer alan ‹lahiyat Fakültesi’ne bakt›¤›m›zda, fakültede üç temel bölümün yer
ald›¤› görülmektedir: 

1. Sistematik ‹lahiyat
2. Din Bilimleri ve Felsefe
3. Pratik ‹lahiyat
Sistematik ‹lahiyat Bölümü, ‹ncil ve H›ristiyanl›k merkezli bir e¤itim vermektedir. Bu bölüm alt›nda oluflturu-

lan modüller flunlard›r:
• Dogmatik Teoloji (H›ristiyan olma, H›ristiyanl›k, Tanr›, teoloji, antropolojik teoloji gibi konu ve alanla-

ra dair dersler yer almaktad›r)
• ‹ncil Yorumu
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• Ahlaki Teoloji ve Manevi Teoloji
• Teoloji Tarihi
• Kilise Tarihi
• Kilise Hukuku
• Metodoloji Seminerleri
• Dogmatik Teoloji Seminerleri
• ‹ncil Yorumu Seminerleri
• Kilise Tarihi ve Teoloji Tarihi Seminerleri
• Ahlak Teolojisi Seminerleri
• Sentez Çal›flmas›
• Uzmanlaflma Seminerleri

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü kapsam›nda yer alan modüller ise flu fleklide s›ralanmaktad›r:
• Felsefe Tarihi 
• Felsefe 
• Befleri Bilimler
• Tarih ve Din Bilimleri
• Eski Diller
• Tarih ve Din Bilimleri Seminerleri
• Modern Diller
• Metin Analizi

Pratik Teoloji Bölümünde yer alan modüller ise flunlard›r:
• Pratik Teoloji ve Pastoral Teoloji
• Ayin ve H›ristiyan ‹nanç E¤itimi
• ‹nançta Sanat
• Aile Ahlak›
• Hay›rseverlik
• Metodoloji
• Pratik Teoloji Seminerleri

Her bir lisans bölümü toplamda 180 kredi içermektedir. 
Yukar›da de¤inilen bölümler Avrupa’daki birçok Teoloji fakültesinde de hemen hemen benzer biçimdedir.

Mesela Almanya’daki teoloji fakülteleri de, uygulamada eyaletler aras› farkl›l›klar olmakla birlikte, genel anlamda
Exegetik Disiplinler (‹ncil ve Tevrat’›n tarihine, yorumlar›na ve filolojik özelliklerine dair dersler), Kilise Tarihi,
Sistematik Teoloji (Temel Teoloji, Dogmatik Teoloji ve Ahlak olarak kendi içinde üçe ayr›lmaktad›r) ve Pratik
Teoloji (genel olarak Pastoral Teoloji ve Dini Pedagoji olarak ayr›lmaktad›r) olmak üzere dört ana bölümde olufl-
turulmufltur. Buna göre mesela Bochum eyaletinde yer alan Ruhr Üniversitesi Katolik Teoloji Fakültesi Eski Ahit,
Yeni Ahit, Eski Kilise Tarihi-Patroloji (Klasik H›ristiyanl›k Metinleri Bilimi) ve H›ristiyan Arkeolojisi, Ortaça¤ ve
Modern Dönem Kilise Tarihi, Dogmatikler ve Dogma Tarihi, Fundamental Teoloji, Ahlak Teolojisi, H›ristiyan
Sosyal Ahlak›, Felsefi ve Teolojik Çal›flmalar, Ayinler, Kilise Hukuku, Pastoral Teoloji ve Din E¤itimi ve H›risti-
yan ‹nanç E¤itimi bölümlerine ayr›lmaktad›r. ‹branice, Latince ve Eski Yunanca program kapsam›nda ö¤retilen
diller aras›ndad›r. 

Yukar›daki programda yer alan bölümlere benzer bir yap›lanma ‹ngiltere’de yer alan Westminster Theology
Seminary’de de görülmektedir. Bölümlerin içerdi¤i derslerin büyük oranda a¤›rl›¤›n› ise H›ristiyan ‹lahiyat›na ve
H›ristiyan din hizmetlerine dair dersler oluflturmaktad›r. Amerika’da yer alan bir baflka Seminary olan Hartford’-
da ise, günümüz çok-inançl› ço¤ulcu dünyas›na liderleri, ö¤rencileri ve bilim adamlar›n› haz›rlayarak, ö¤retim,
araflt›rma, halk› bilgilendirme ve flahsî diyalog yoluyla bir yandan farkl›l›klar› ve ortakl›klar› keflfederken bir yan-
dan da iman›n sosyal ba¤lam›n kendine has özelliklerini kabul ederek Tanr›’ya hizmet etmek amac›yla düzenlen-
di¤i vurgulanan ve lisansüstü e¤itim-ö¤retim amaçl› olarak düzenlenen programda, papazl›k e¤itimine dair aç›lan
bölümlerin yan› s›ra diyalo¤a yönelik çal›flmalar›n hedeflendi¤i bölümler de dikkati çekmektedir. Dolay›s›yla ül-
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kelerin kendilerine has kültürel yap›lar›n›n programlara etkisi bu örneklerde çok daha net bir biçimde ortaya ç›k-
maktad›r. 

Yine Almanya’n›n Kuzey Ren Westfalya Eyaleti’nde ‹lahiyat tahsilinin hem din dersi ö¤retmeni yetifltirmek
üzere hem de din görevlisi veya sadece ilahiyat sahas›nda araflt›rma yapmak üzere uzmanlaflmay› sa¤lama amaçla-
r›na yönelik olarak düzenlendi¤i görülmektedir. Söz konusu e¤itimi gerçeklefltiren kurumlar olarak Katolik mez-
hebi do¤rultusunda e¤itim veren Katolik ‹lahiyat Fakülteleri Protestan mezhebi temelinde e¤itim veren Protestan
‹lahiyat Fakülteleri dikkati çekmektedir. Din dersi ö¤retmeni olmak isteyenler, ülkedeki ö¤retmen yetifltirme sis-
temine uygun olarak düzenlenmifl ilahiyat programlar›nda girifl ve esas ö¤renim olmak üzere iki kategoride plan-
lanm›fl dersleri almak durumundad›rlar (Ev, 2001). Her iki kategori de e¤itim program›n›n yar›s›na tekabül etmek-
tedir. Esas e¤itim süreci, seçilen bir alanda derinleflmeyi ifade etmektedir. ‹lgi alanlar›na göre e¤itimi sa¤layabil-
mek amac›yla derslerin yo¤unlu¤unun seçmeli-zorunlu ve seçmeli dersler oluflturmakta, zorunlu dersler a¤›rl›kl›
olarak yer almamaktad›r. Bunun yan›nda yine Latince, ‹branice ve Yunancan›n ö¤renilmesine de önem verilmek-
tedir (Ev, 2001). 

Programlar›n genel çerçevesine bak›ld›¤›nda, hemen her kategorideki yüksek din ö¤retimi kurumlar›n›n, ülke-
nin ço¤unlu¤unun mensup oldu¤u dinin ilahiyat›n› içerdi¤i görülmektedir. Ancak, özellikle Religious Studies gi-
bi dinle ilgili akademik çal›flmalar› hedefledi¤i gözlenen bölümlerde farkl› dinlere karfl›laflt›rmal› bir yaklafl›mla yer
verilmesi, kurumlar›n amaçlar›na göre programlar›n nas›l farkl› flekillendirildi¤ini, bu durumun ülkenin kültür ya-
p›s›yla da ba¤lant›l› oldu¤unu göstermektedir. 

Sonuç ve Öneriler
Türkiye’deki Yüksek Din Ö¤retimi kurumlar› olan ‹lahiyat Fakültelerinin kurulufllar›ndan günümüze kadar sa-

hip olduklar› programlara, gerek tarihçeleri gerekse Bat›’daki örnek aç›s›ndan bak›ld›¤›nda vard›¤›m›z sonuçlar› ve
önerilerimizi flu flekilde s›ralayabiliriz:

1. “Yüksek din mütehass›s›” yetifltirmek üzere kurulan ‹lahiyat fakülteleri, kurulduklar› günden günümüze ka-
dar sadece din uzman› yetifltirmekten öte çok yönlü bir iflleve sahip olmufllard›r. Buna göre ‹lahiyat fakül-
teleri araflt›rmac› din bilginleri yetifltirmenin yan›nda örgün ve yayg›n din e¤itimi hizmeti verecek ö¤ret-
men ve din adamlar› yetifltirme görevini de bünyelerinde ihtiva etmifllerdir, etmektedirler. Ancak 2006’da
yap›lan düzenlemeler ilahiyat fakültelerinin amaçlar›n› ve hedeflerini, özellikle ö¤rencinin yapaca¤› seçim
aç›s›ndan, mu¤laklaflt›rm›flt›r. Ö¤retmen olma hedefi ö¤rencilerin tercihlerinde belirleyici rolünü korumak-
tad›r. Bu sebeple, ilahiyat sahas›n›n yap›s› gere¤i mezunlar›n›n e¤itici vasf› ile toplum içinde yer alacaklar›
unutulmadan, amaçlar›n›n tekrar gözden geçirilmesi ve çok yönlü ifllevine uygun biçimde program düzen-
lemesinin yap›lmas› taraf›m›zdan önerilmektedir. Uyum sürecinin çeflitli programlar ad› alt›nda tart›fl›ld›¤›
Bat› dünyas›ndaki muadillerine bak›ld›¤›nda, yap›lan programlarda bu hususa genellikle dikkat edildi¤i gö-
rülmektedir. 

2. Kendilerinden beklenen görevler neticesinde fakültelerin programlar› geçmiflten günümüze ciddi bir yo-
¤unluk arzetmifltir. Bu yo¤unluk, 2009’da yap›lan de¤ifliklerde dahi de¤iflmeyen bir özellik olarak kendini
göstermektedir. Bu yo¤unlu¤un ö¤rencilerin akademik manada uzmanlaflmalar›n› sa¤lamada ifllevsel olma-
yaca¤›n›n dikkate al›nmas›, özellikle mevcut bölümlerin ve bölümlere ait anabilim dallar›n›n, ihtiva ettikle-
ri dersler ve bu derslerin kredileri birlikte yeniden gözden geçirilmesi gereklidir kanaatindeyiz.

3. Bahsetti¤imiz hususa binaen, ilahiyat fakültelerinin programlar›n›n disiplinler aras› bir yaklafl›m› daha faz-
la dikkate alarak planlanmas› gerekti¤ini unutmamak laz›m gelmektedir. Her ne kadar disiplinler aras› bir
bak›fl aç›s›ndan genel olarak bahsetmek mümkün olsa da, mevcut yeterli gözükmemektedir. Nitekim Ba-
t›’daki pek çok ilahiyat fakültesinin programlar›nda da bu yaklafl›m›n uygulanmaya çal›fl›ld›¤› dikkati çek-
mektedir. 

4. ‹lahiyat Fakülteleri’nin örgün e¤itim için ö¤retmen yetifltirme fonksiyonu 2006’da gerçeklefltirilen bir dü-
zenlemeyle e¤itim fakültelerine devredilmekle birlikte nitelikli eleman yetifltirilmesi aç›s›ndan bu durumun
tekrar düflünülmesinde fayda vard›r. Zira bu bölümden yetiflen ö¤rencilerin, program›n niteli¤i sebebiyle,
özellikle alan bilgisi dersleri aç›s›ndan donan›mlar› tart›fl›labilir. Dolay›s›yla bu bölümün ifllevinin tekrar ila-
hiyat fakülteleri bünyesinde düflünülmesi gereklidir.

5. E¤itim kurumlar›n›n görevlerini amaçlanan verim do¤rultusunda yerine getirmeleri niceliksel bir tak›m hu-
suslara da ba¤l›d›r ki kontenjan bunlardan biridir. Bir dönem h›zla düflürülen ilahiyat fakültelerinin konten-
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janlar›, son dönemde, fizikî imkanlar› zorlayacak biçimde artt›r›lm›flt›r. Bu durum programlar›n sa¤l›kl› bi-
çimde uygulanmas›n›, dolay›s›yla ö¤retimin verimlili¤ini olumsuz manada etkilemektedir. Bu nedenle kon-
tenjanlar›n makul ölçüler aç›s›ndan yeniden düzenlenmesini gerekli görmekteyiz.

6. Bat›’daki örneklerde de görüldü¤ü üzere, di¤er e¤itim alanlar› gibi din e¤itimi programlar› da ülkelerin top-
lumsal ve kültürel niteliklerini yans›tan biçimde düzenlenmektedir. Türkiye’deki ilahiyat programlar›n›n da
Türkiye’nin kendi gerçe¤i göz ard› edilmeden dünyaya aç›labilmesi ve bu do¤rultuda bilgi üretebilmesi dik-
kate al›nmal›d›r. Dolay›s›yla gerek mevcut bölümler gerekse dersler ve içerikleri bu aç›dan da tekrar de¤er-
lendirilmelidir. Özellikle ülkenin ço¤unlu¤unun mensup oldu¤u ‹slam ilahiyat›na dair verilecek bilgilerin
yeterlili¤i aç›s›ndan bu durum çok önemlidir. 

7. ‹lahiyat programlar›n›n yan dal seçimine uygun olabilecek biçimde düzenlenmesi de düflünülmelidir.
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Özet

Günümüzde ö¤renciler, ö¤retim üyeleri ve çeflitli kurumlar de¤iflik nedenlerle üniversite s›ralamalar› ile
ilgilenmektedirler. Üniversitelerin s›radüzenini keflfetmek biliflsel bir keyif vermenin ötesinde amaca uygun
üniversiteyi bulmay› ve seçmeyi de kolaylaflt›rmaktad›r. Dünya çap›nda yap›lan üniversite s›ralamalar› genelde
üniversitelerin girdileri, ç›kt›lar› ve alg›lanan de¤erleri kullan›larak yap›lmaktad›r. Her s›ralamada kullan›lan
ölçütler farkl›l›k göstermekte ve kullan›lan ölçütlerin a¤›rl›klar› akademisyen görüfllerine dayal› öznel yöntemler-
le belirlenmektedir. URAP ve ARWU URAP1 ve ARWU2 üniversite s›ralamalar›nda da ölçütlerin a¤›rl›klar›
öznel yöntemlerle belirlenmektedir. Ölçütlerin a¤›rl›klar›n›n nesnel yöntemlerle belirlenmesi de mümkündür. Bu
çal›flmada, 2010 y›l› URAP s›ralamas›nda yer alan befl yüz üniversitenin puanlar› URAP ve ARWU ölçütlerine
göre yeniden hesaplanm›flt›r. Özgün puanlamadan farkl› olarak, her iki puanlamada da, uzman görüflüne dayanan
öznel a¤›rl›klar yerine entropi yöntemiyle hesaplanan nesnel a¤›rl›klar kullan›lm›flt›r. Hesaplanan nesnel a¤›rl›klar
ile özgün çal›flmada kullan›lan öznel a¤›rl›klar aras›nda önemli bir fark görülmüfltür. Buna ra¤men, hem URAP
ölçütlerini kullanan çal›flmada, hem de ARWU ölçütlerini kullanan çal›flmada nesnel ve öznel a¤›rl›klar kullanarak
yap›lan üniversite puanlamalar› aras›nda tesadüfle aç›klanamayacak düzeyde iliflkiler bulunmufltur.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, üniversitelerin s›radüzeni, entropi, nesnel a¤›rl›k belirleme.

Girifl
E¤itim önceden belirlenmifl amaçlara kaynak, emek ve zaman yat›r›m› ile yürütülen bir süreçtir. Ülkenin insan

kayna¤›n› oluflturan e¤itim süreçlerinin etkili¤ini ve verimlili¤ini de¤erlendirmek kaç›n›lmaz bir zorunluluktur.
E¤itilecek bireyleri seçmek ve yerlefltirmek, e¤itilenlerin hedeflenen yetkinli¤e eriflim düzeylerini belirlemek,
de¤erlendirmenin en do¤al amaçlar›ndan biridir (Baykal, 2008). Dünyan›n her yerinde e¤itim alan›nda yüzlerce
kongre, konferans, sempozyum ve benzeri toplant›lar düzenlenmektedir. Bu toplant›larda “de¤erlendirme
araflt›rmalar›n›n” büyük yer kaplad›¤› program kitapç›klar›ndan kolayl›kla görülebilir. “E¤itimde de¤erlendirme”
konusundaki araflt›rmalar ABD’de 75 y›l öncesine kadar gitmektedir (Hood, 2008; 410-426). 2011 y›l›nda
ABD’deki “y›ll›k e¤itim toplant›lar›n›n” 104’üncüsü yap›lm›flt›r (www.claim.org). Türkiye’de de de¤erlendirme
araflt›rmalar›n›n tarihi çok eskiye uzat›labilse bile “e¤itimde ve psikolojide ölçme ve de¤erlendirme” kongresinin
ilki 2008 y›l›nda yap›lm›flt›r (Koç, Güllero¤lu, Coflkuner, 2008). Tasarlanan her e¤itim sisteminin ifllerli¤ini
sa¤lamak için de¤erlendirme gereklidir (Boudett, City, Murnane, 2008). Daha iyi okullar tasarlamak için de
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de¤erlendirme önem ve öncelik tafl›r (Schlechty, 1997). Ancak her alanda oldu¤u gibi e¤itimde de de¤erlendirme
çok amaçl›, çok de¤iflkenli ve çok ölçütlüdür (Gaynor, 1998; Anderson, 2001). De¤erlendirme salt önceden belir-
lenmifl bir ölçüte eriflim düzeyine bakarak yap›labilece¤i gibi de¤erlendirilecek kifli ya da kurumlar›n belirlenen
ölçütlere göre s›radüzenlerine bak›larak da yap›labilir. UNDP, OECD, UNESCO vb. kurulufllar ekonomi, sa¤l›k,
iletiflim, e¤itim vb. pek çok konuda ülkeleraras› karfl›laflt›rmalar› s›ralama yöntemiyle yapmaktad›rlar. Her y›l
yay›nlanan ‹nsani Geliflim Raporu bunun en somut örneklerinden biridir (http://hdr.undp.org/en/). Henüz ergen-
lik yafl›ndaki çocuklar› yar›flt›rman›n bilinen sak›ncalar›na karfl›n PISA ve TIMMS gibi s›navlar›n sonuçlar› da s›rala-
ma ölçe¤i ile yay›nlanmaktad›r (http://www.pisa...; http://timss.bc.edu/). Ülkemizde de yüksekö¤retim programlar›
ve ortaö¤retim kurumlar› y›llardan beri seçme s›navlar›nda ald›klar› sonuçlara göre s›ralanmaktad›rlar (Baykal,
1978). 

Dünyada yap›lan üniversite s›ralama çal›flmalar› tüm paydafllar›n ilgisini çekmekte, yap›lan de¤erlendirmeler ve
tart›flmalar üniversitelerin kalitelerini artt›rma çabalar›na dolayl› olarak katk›da bulunmaktad›r.

Öte yandan, en fazla itibar gören küresel s›ralama çal›flmalar› bile akademik dünyada elefltirilere maruz kalmak-
tad›r. Bu elefltirilerin temelinde kurumsal bir yap›n›n çok boyutlu özellikleri, faaliyetleri, girdi ve ç›kt›lar›n›n
bileflkesini bir say› ile ifade etmenin zorlu¤u yatmaktad›r. Bu boyutlar›n hangilerinin de¤erlendirilmeye al›nd›¤›n›,
nas›l ölçüldü¤ü, ne a¤›rl›k verildi¤i her s›ralama çal›flmas› için bir tart›flma konusu olmaktad›r. Yap›lan s›ralamalar›n
ço¤unda araflt›rma ve bilgi üretme alan›ndaki baflar›lar ön plana ç›kmakta, e¤itim konusu gözard› edilmektedir.
Halbuki, üniversitelerin önemli bir di¤er amac›, ça¤dafl bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmas›n›
sa¤layacak, toplumun geliflmesine katk›da bulunacak ayd›n ve yarat›c› düflünebilen insanlar yetifltirmektir.[1]

Dünyada yayg›n olarak bilinen üniversite s›ralama çal›flmalar› s›n›rl› say›dad›r (Erkut, 2010):
- THE ( www.timeshighereducation.co.uk)
- Webometrics (www.webometrics.info)
- HEEACT (www.heeact.edu.tw)
- Leiden(www.socialsciences.leiden.edu)
- Scimago (www.scimagoir.com)
- ARWU[2] (www.arwu.org)
- URAP[3] (University Ranking by Academic Performance: www.urapcenter.org)
Bu çal›flmalar genelde üniversitelerin araflt›rma ç›kt›lar›n› temel alan s›ralamalard›r. Bu çal›flmalar›n dikkati

çeken, her birini di¤erlerinden farkl› k›lan özellikleri bulunmaktad›r:
THE endeksi üniversitelerin araflt›rma faaliyetlerinin uzmanlarca alg›lanan de¤erini s›ralamada performans

kriteri olarak kullanmaktad›r. Bu öznel kriter ile üniversite araflt›rmac›lar›n›n yay›nlar›na yap›lan at›f performans›
aras›ndaki iliflkideki tutars›zl›klar düflündürücüdür.

Webometrics ise üniversitelerin internet üzerinde yay›nlad›¤› akademik çal›flmalara dayal› bir s›ralama yap-
maktad›r. S›ralama dünyadaki tüm üniversiteleri kapsamakta ve üniversitelerin her türlü yay›n›n› kapsamaktad›r.
Bu sebeple üniversitelerin internete yans›yan e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri s›ralamada önemli rol oynamaktad›r.
Öte yandan, s›ralamada yay›nlar›n niteli¤i yerine niceli¤ine önem verilmekte ve internetin yayg›n kullan›ld›¤›
ülkelerin üniversiteleri ön plana ç›kmaktad›r.

HEEACT ise üniversiteleri son onbir y›ll›k yay›n performans›na göre s›ralamakta, bu sebeple Türkiye gibi
uluslararas› yay›n konusunda son y›llarda önemli geliflme kaydetmifl ülkeleri ve dünyadaki genç üniversiteleri daha
geri planda b›rakmaktad›r.

Leiden çal›flmas› ise s›n›rl› say›da üniversiteyi yay›n say›s› ve yay›nlar›n ald›¤› at›f say›s›na göre s›ralarken
yay›n›n ilgili oldu¤u alan›n ortalama de¤erlerini göz önünde bulundurarak göreceli bir de¤erlendirme imkan›
sa¤lamaktad›r. Bu yaklafl›mla de¤iflik alanlar aras›ndaki yay›n say›s› ve at›f frekans› farkl›l›klar› giderilmektedir. 

Scimago s›ralamas› nesnel yay›n ölçütlerini kullanmakta ve uluslararas› iflbirli¤ini ön plana ç›karmaktad›r.
Mevcut de¤erlendirme yöntemleri içinde ARWU ve URAP üniversitelerin sadece araflt›rma konusundaki

ç›kt›lar›n› kullanmas› ve bunu nesnel ölçümlerle gerçeklefltirmesi sebebiyle ön plana ç›kmaktad›r. Her iki
çal›flmada verinin kolay ulafl›labilir olmas› yap›lan çal›flmalara fleffafl›k kazand›rm›flt›r. Öte yandan URAP ile
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ARWU aras›nda önemli bir fark vard›r. ARWU, araflt›rma konusunda Nobel ödülü, Fields madalyas› gibi
geçmiflte kazan›lm›fl bireysel istisnai baflar›lar› bir performans kriteri olarak kullanmaktad›r. URAP ise kulland›¤›
boyutlar›n tamam›nda istikrarl› kurumsal deste¤in ve akademik iflbirli¤inin sonucu olan araflt›rma ürünleri üreti-
mini ön plana ç›karmaktad›r.

Bütün bu çal›flmalar›n ortak yan›, her bir üniversitenin de¤iflik boyutlarda ald›¤› puanlar› kullanarak toplam
puan hesaplarken her bir boyutun a¤›rl›¤›n› akademisyenlerin öznel tercihlerine göre belirlemeleridir.

Entropi ile Nesnel A¤›rl›k Belirleme
Ölçme ve de¤erlendirme e¤itimde de vazgeçilemez süreçlerdir. Ö¤retim sistemini oluflturan tüm bileflenler

türlü ölçütlere göre de¤erlendirilir. E¤itimdeki ölçmeler genellikle s›ralama ya da dereceleme düzeyinde kal›r.
Kullan›lan ölçeklerin ço¤unlukla “s›f›r” noktalar› ve “birimleri” tan›ms›zd›r. De¤erlendirmeye tabi tutulan kiflilerde,
kurumlarda, süreçlerde aranan nitelikler de teke indirgenemez. De¤erlendirmeye esas al›nan ölçütler çok olunca
bunlar›n bileflkesini hesaplamak için her bir ölçütün a¤›rl›¤›na ihtiyac›m›z vard›r. Ölçütlerin a¤›rl›klar›n› belirlerken
alan uzmanlar›n›n yarg›lar›na baflvurulabilir. Ancak, uygun a¤›rl›klar nesnel yöntemlerle de belirlenebilir. 

Nesnel a¤›rl›k belirleme yöntemlerinden biri de bir boyutun a¤›rl›¤›n› belirlerken o boyutun entropisini kul-
lanmakt›r. (Deng, 2000) Entropi iletiflim alan›nda Shannon taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (Shannon,1948). ‹letiflim
teorisinde entropi, bir vericinin gönderdi¤i mesaj›n al›c› taraf›nda ne kadar bir belirsizlik yaratt›¤›n›n ölçüsüdür.
Bu belirsizlik ölçüsü üniversitelerin de¤erlendirirken kullan›lan boyutlar›n a¤›rl›klar›n›n belirlenmesi için
kullan›labilir. Entropi kavram›n›n a¤›rl›k belirlemede kullan›lmas› yöntemi sezgisel olarak da kavranabilir.
Örne¤in, bu yöntem kullan›ld›¤›nda, tüm üniversitelerde hemen hemen ayn› de¤ere sahip olan bir boyut, çok
farkl› de¤erlere sahip di¤er bir boyuttan daha yüksek bir entropiye ve bunun sonucunda daha düflük bir a¤›rl›¤a
sahip olacakt›r.

Entropi yöntemiyle nesnel a¤›rl›k belirleme yönteminde X (m x n) karar matrisi kullan›l›r:

Burada xij her bir Ai alternatifinin Oj ölçütüne göre performans›n› gösteren say›sal bir de¤ere sahiptir. 
Entropi kavram› olas›l›k teorisini kullanarak bilgideki belirsizli¤i ifade etmemizi sa¤lamaktad›r. Entropiyi kul-

lanarak bir ölçütün a¤›rl›¤›n› hesaplamak için önce X karar matrisi her bir Oj (j=1, 2,…, m) ölçütüne göre nor-
mallefltirilir:

Sonuçta alternatiflerin göreceli performans›n› ifade eden normallefltirilmifl performans matrisi P elde edilir:

Her bir Oj (j=1, 2,…, m) ölçütünün içerdi¤i bilgideki belirsizlik ej entropi de¤eri ile ifade edilir:

ej hesaplan›rken 0≤ ej ≤ 1 koflulunu sa¤lamak için k=1/ln n sabiti kullan›l›r.
Her bir ölçütün Kj (j=1, 2,…, m) içerdi¤i ortalama bilgi derecesini dj ile ifade ederiz.
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Bu yöntemde dj de¤eri mevcut bütün alternatiflerin Oj ölçütüne göre ald›¤› de¤erlerin birbirinden ne kadar
farkl› oldu¤unu göstermektedir. Oj ölçütü için pij (i=1, 2,…, n) peformans de¤erleri birbirinden ne kadar farkl›
olursa, bilgi derecesi dj o kadar yüksek olacak ve Oj o derecede öneme sahip olacakt›r. Di¤er bir deyiflle bir ölçüte
göre performans de¤erleri birbirine ne kadar yak›nsa, o ölçüt o kadar önemsiz, yani düflük a¤›rl›kl› olarak
de¤erlendirilecektir.

E¤er bir ölçüte göre tüm performans de¤erleri ayn› ise, o ölçüt karar vericiye yard›mc› olacak bir bilgi içer-
memesi sebebiyle a¤›rl›k belirleme yönteminde kullan›lmayabilir.

Buna göre her bir ölçütün Oj (j=1, 2,…, m) nesnel a¤›rl›¤› aj flu flekilde belirlenir:

Üniversite S›ralamalar›nda Entropi ile A¤›rl›k Belirleme
URAP ve ARWU de¤iflik boyutlara ait nesnel verileri kullanarak yapt›klar› puanlama sonucunda dünya üniver-

sitelerinin s›radüzenini kamuoyu ile paylaflmaktad›r. Her iki çal›flmada bir üniversitenin toplam puan›, o üniver-
sitenin de¤iflik boyutlardaki performanslar›n› gösteren puanlar›n a¤›rl›kl› toplam›na eflittir. Bu hesaplamada
akademisyenlerin öznel de¤erlendirmelerine dayal› a¤›rl›klar kullan›lmaktad›r. Yap›lan puanlamada öznel
a¤›rl›klar yerine entropi yöntemi ile hesaplanm›fl nesnel a¤›rl›klar kullan›labilir. Mevcut çal›flmada nesnel
a¤›rl›klarla yap›lan puanlama ile öznel a¤›rl›klarla yap›lan puanlaman›n sonuçlar› karfl›laflt›r›lmakta ve aralar›ndaki
iliflki irdelenmektedir.

URAP Araflt›rma Laboratuvar› Ortado¤u Üniversitesi Enformatik Ensitüsü bünyesinde 2009 y›l›nda kurul-
mufltur. Dünyadaki üniversiteleri akademik peformansa dayal› bir s›ralama yapmak amac›yla Tablo 1’de verilen
ölçütlere göre de¤erlendirme yap›lmaktad›r (Tablo 2).
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Tablo 1: URAP ölçütleri.

Ölçüt Amaç Y›llar Kaynak A¤›rl›k

Bilimsel makale say›s› K›sa vadeli araflt›rma verimlili¤i 2009 ISI %24

Google Scholar tarama sonuçlar› Uzun vadeli araflt›rma verimlili¤i 2005-2009 Google Scholar %10

At›f Araflt›rma etkisi 2009 ISI %21

Toplam bilimsel dergi etkisi Bilimsel etki 2005-2009 ISI %18

H-indeksi Araflt›rma kalitesi 2005-2009 ISI %12

Uluslararas› iflbirli¤i Uluslararas› tan›nma 2005-2009 ISI %15

Tablo 2: ARWU ölçütleri.

Ölçüt Amaç Y›llar Kaynak A¤›rl›k

Nobel Ödülü ve Fields Madalyas› E¤tim kalitesi 1901-2010 %10
sahibi mezun say›s›

Nobel Ödülü ve Fields Madalyas› E¤tim kalitesi 1901-2010 %20
sahibi çal›flan say›s›

21 ana bafll›kta en fazla at›f alan Araflt›rma etkisi 2009 ISI %20
araflt›rmac› say›s›
Nature&Science yay›n say›s› Bilimsel etki 2005-2009 ISI %20
SCI ve SSCI’da yer alan makale say›s› Araflt›rma kalitesi 2005-2009 SCI SSCI %20
Yukar›daki ölçütlerdeki toplam a¤›rl›kl› Akademik çal›flan %10
puan/akademik çal›flan say›s› bafl›na düflen baflar›



ARWU (The Academic Ranking of World Universities) ilk olarak 2003 y›l›nda yay›nlanm›flt›r. 2009 y›l›ndan
beri Shangai Ranking Consultancy adl› ba¤›ms›z bir kurulufl taraf›ndan yay›nlanmaktad›r. Her y›l, binden fazla
üniversite de¤erlendirilmekte ve s›ralamada ilk beflyüze girenler yay›nlanmaktad›r. S›ralama alt› ölçüte göre
yap›lmaktad›r:

Bu çal›flmada ARWU 2010 s›ralamas›nda ilk 500 akademik kurum ele al›nm›flt›r. Bu kurumlar›n 481 tanesinin
2010 y›l›nda URAP taraf›ndan da puanlamas›n›n yap›ld›¤› saptanm›flt›r. ARWU s›ralamas›na giren fakat URAP
taraf›ndan puanlamas› yap›lmayan 19 kurumun büyük ço¤unlu¤unun üniversite statüsünde olmad›¤› (araflt›rma
enstitüsü vb.) tahmin edilmektedir. 

ARWU ve URAP çal›flmas›nda eflleflen 481 üniversite için yap›lan çal›flmada her iki çal›flman›n kulland›¤›
ölçütlerin birbiriyle iliflkiler için Pearson korelasyon katsay›s› hesaplanm›flt›r (Tablo 3).

Ayr›ca, söz konusu 481 üniversite verisi kullanark için URAP ve ARWU ölçütlerinin her bir boyutu için
entropi ve buna ba¤l› olarak almas› gereken nesnel a¤›rl›klar hesaplanm›flt›r (Tablo 4 ve 5).
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Tablo 3: URAP ve ARWU ölçütleri korelasyonu.

URAP

Bilimsel H-indeksi At›f Google Scholar Toplam Bilimsel Uluslararas› 
makale say›s› tarama sonuçlar› dergi etkisi iflbirli¤i

Nobel-FM ödülleri (mezunlar) 0.46 0.60 0.60 0.46 0.55 0.59

Nobel-FM ödülleri (çal›flanlar) 0.39 0.59 0.57 0.46 0.50 0.53

Yüksek at›f puan› 0.55 0.76 0.75 0.44 0.65 0.61

N&S yay›n puan› 0.61 0.83 0.81 0.48 0.75 0.70

Makale say›s› 0.81 0.79 0.81 0.43 0.73 0.81

A. çal›flan bafl›na düflen puan 0.39 0.59 0.54 0.37 0.48 0.52

Tablo 4: URAP ölçütleri-entropi ve nesnel a¤›rl›klar.

Ölçüt Entropi (ei) Bilgi derecesi (di) Önerilen nesnel a¤›rl›k

Bilimsel makale say›s› 0.99832506 0.00167494 %25

Google Scholar tarama sonuçlar› 0.99907289 0.00092711 %14

At›f 0.99865692 0.00134308 %20

Toplam bilimsel dergi etkisi 0.99921104 0.00078896 %12

H-indeksi 0.99917148 0.00082852 %12

Uluslararas› iflbirli¤i 0.99889021 0.00110979 %17

A
R

W
U

Tablo 5: ARWU ölçütleri-entropi ve nesnel a¤›rl›klar.

Ölçüt Entropi (ei) Bilgi derecesi (di) Önerilen nesnel a¤›rl›k

Nobel Ödülü ve Fields Madalyas› sahibi mezun say›s› 0.83248888 0.16751112 %32

Nobel Ödülü ve Fields Madalyas› sahibi çal›flan say›s› 0.76177207 0.23822793 %45

21 ana bafll›kta en fazla at›f alan araflt›rmac› say›s› 0.93749461 0.06250539 %12

Nature&Science yay›n say›s› 0.95778153 0.04221847 %8

SCI ve SSCI’da yer alan makale say›s› 0.99112686 0.00887314 %2

Akademik çal›flan bafl›na düflen a¤›rl›kl› puan 0.98900295 0.01099705 %2



Entropi yöntemiyle hesaplan›n nesnel a¤›rl›klar kullan›larak 481 üniversitenin toplam puan› ARWU ve URAP
ölçütleriyle tekrar hesaplanm›fl, sonuçlar öznel a¤›rl›klarla hesaplanan puanlarla karfl›laflt›r›lm›flt›r (Tablo 6).

Sonuç
Üniversite s›ralamalar›nda kullan›lan a¤›rl›klar›n nesnel yöntemlerle belirlenmesi mümkündür. Özellikle

uzman görüflüne ulaflman›n zor oldu¤u durumlarda a¤›rl›k belirlemede kullan›lan nesnel yöntemler ön plana
ç›kabilir. 

Araflt›rman›n amac› dünyada öne ç›kan iki üniversite s›ralama çal›flmas›nda kullan›lan puanlar› kullanarak,
önerilen nesnel a¤›rl›k belirleme yönteminin geçerlili¤ini irdelemektir. S›ralama amac›yla ullan›lan ölçütlerin
geçerlili¤i konusu araflt›rma kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Ancak flu kadar›n› söylemek gerekir ki dünyadaki bin-
lerce üniversiteyi y›lda sadece alt› “kifliye” nasip olabilen Nobel ödülüne göre s›ralamak olas› de¤ildir. Bu ödül
elbette çok önemlidir ama bugüne kadar verilen bütün Nobel ödüllerini hesaba katan bir de¤erlendirmede bile
500 üniversiteye yer bulunamayabilir. Üniversitelerin kamu yarar› ve bireyin entelektüel geliflimine katk›lar›n›n
de¤iflik boyutlar›n› ölçüt alan s›ralamalar olabilmelidir. 

Yap›lan çal›flmada 481 üniversitenin ARWU ve URAP ölçütlerinden ald›¤› puanlar derlenmifl ve entropi yön-
temi ile ölçütlerin nesnel a¤›rl›klar› hesaplanm›flt›r. Bu a¤›rl›klar kullan›larak, ARWU ve URAP ölçütlerine göre
üniversite puanlar› yeniden hesaplanm›flt›r. Ç›kan sonuçlar öznel a¤›rl›k ve nesnel a¤›rl›k kullan›larak yap›lan
puanlamalar aras›nda manidar bir iliflki oldu¤unu göstermifltir.

Nesnel ve öznel a¤›rl›klar›n her ikisini de kaynaflt›rarak gelifltirilecek a¤›rl›k belirleme yöntemlerinin gelifltir-
ilmesi ve bunlar›n üniversite s›ralamalar›nda kullan›lmas› gelecekte araflt›rma konusu olabilecek konulard›r. 

Kaynaklar
Anderson, L.W. et. al. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing. New York: Longman. 
Baykal, A. (1978). Yüksekö¤retim programlar›n›n s›radüzeni. Bo¤aziçi University Dergisi, E¤itim, 6(1978), 11-18.
Baykal, A., (2008). Egitimde Ölçme ve Aranan Nitelikler. Ortaögretim Sisteminde Aray›slar Sempozyumu Kitab›. 8-9 Subat

2008 Antalya. Türkiye Özel Okular Birligi, ss. 62-91.
Boudett, K.P., City, E.A., Murnane, R.J. (Eds.). (2008). Data Wise. Harvard Education Press.
Deng H. et al. (1999), Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights, Computers and

Operations Research, 27(10), 963-973
Erkut Erhan (2010). ‹lk 500 ve Türk Üniversiteleri, http://www.cumhuriyet.com.tr/?yer=yazar&aranan=

Prof.%20Dr.%20Erhan%20Erkut 
Gaynor, A. K. (1998). Analyzing problems in schools and school systems. New Jersey: Lawrence Earlbaum.
Hood, S. (2008). Evaluation Roots Reconsidered: As a Hilliard, a Fallen Hero in the “Nobody Knows My Name” Project,

and African Educational Excellence. Review of educational research. September 2008, vol. 78 no. 3 410-426.
Keeves, J.P. (1988). (Ed.). Educational research, methodology, and measurement. New York: Pergamon.
Koç, N., Güllero¤lu, H.D., Coflkuner, D.T. (Yay›na haz›rlayanlar). I. Ulusal E¤itimde ve Psikolojide Ölçme ve

De¤erlendirme Kongresi. 14-16 May›s 2008. Ankara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Fakültesi. Ankara.
Schlechty, P.C. (1997). Inventing Better Schools. San Fransisco: JosseyBass Publishers.

E. Savafl, A. Baykal

2463

Tablo 6: ARWU ve URAP ölçütlerinin nesnel ve öznel a¤›rl›klarla yap›lan
puanlamalar› aras›ndaki Pearson korelasyon katsay›s›.

URAPN ARWUN

URAPÖ 0.99 0.66
ARWUÖ 0.79 0.94

URAPN: 481 üniversitenin URAP boyutlar›n›n nesnel a¤›rl›klarla hesaplanm›fl toplam puan›

URAPÖ: 481 üniversitenin URAP boyutlar›n›n öznel a¤›rl›klarla hesaplanm›fl toplam puan›

ARWUN: 481 üniversitenin ARWU boyutlar›n›n nesnel a¤›rl›klarla hesaplanm›fl toplam puan›

ARWUÖ: 481 üniversitenin ARWU boyutlar›n›n öznel a¤›rl›klarla hesaplanm›fl toplam puan›
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Özet

Bir ülkenin geliflmesi, kalk›nmas› ve üretmesinin yolu e¤itimden, e¤itimli insanlara sahip olmaktan geçer. Gü-
nümüzde art›k, rekabete dayal› yeni dünya düzeninde e¤itime en fazla yat›r›m yapan ve e¤itilmifl insan gücüne sa-
hip ülkeler avantaj sa¤lamaktad›r. Bu rekabet kendini e¤itim hizmetlerinde de göstermektedir. Her geçen gün sa-
y›s› artan devlet ve vak›f üniversiteleri de kurumlar›na ö¤renci çekmek için bir rekabet içerisine girmektedir. Ö¤-
renci merkezli yaklafl›m sergileyen üniversitelerin bunlardan haberdar olmas› ve verdi¤i hizmetler yönünden pa-
zarlama stratejileri gelifltirmesi üniversiteler için büyük bir avantaj sa¤layacakt›r. Bu çal›flmada özelikle yüksekö¤-
retimde e¤itim hizmetlerinin pazarlanmas› incelenmifltir. Uygulama alan› olarak ‹nönü Üniversitesi seçilmifl ve
üniversite ö¤rencilerinin memnuniyet düzeylerini, onlar›n verilen hizmetleri alg›lamalar›n› de¤erlendirmek için
bir ölçek uygulanm›flt›r. Elde edilen bulgulara göre, ö¤rencilerin verilen e¤itim hizmetlerinden pek de memnun
olmad›¤› gözlenmifltir. Boyutlara göre ö¤rencilerin verilen hizmetler aç›s›ndan memnuniyet dereceleri az kat›l›yo-
rum seviyesindedir. En yüksek kat›l›m›n oldu¤u boyut, Fiziki Olanaklar boyutudur. Ö¤renciler, üniversitenin en
çok fiziki olanaklar›ndan memnun olduklar›n› belirtmifllerdir. Di¤er en yüksek kat›l›m›n oldu¤u boyut, E¤itim ve
Kariyer boyutudur. En düflük kat›l›m›n oldu¤u boyut ise Akademik ve ‹dari Hizmet Memnuniyeti boyutudur. Ö¤-
renciler, di¤er boyutlara göre bu boyuttaki ifadelere daha az kat›lmakta, verilen hizmetlerden daha az memnuni-
yet duymaktad›r. Bunun bafll›ca sebepleri aras›nda da üniversitelerin halen ciddi bir pazarlama program› gelifltiril-
memifl oldu¤u söylenebilir. Yap›lan araflt›rmalar ve incelenen kaynaklar göstermifltir ki; bunun bir di¤er nedeni de,
pazarlaman›n geleneksel fonksiyonlar›ndan olan analiz, planlama, uygulama ve kontrol yetkilerinin ço¤unun e¤i-
tim kurumlar› taraf›ndan uygun görülmemesidir.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, pazarlama, e¤itim hizmetlerinin pazarlanmas›.

Girifl
Tan›mlardan birinde pazarlama; “fertlerin ve gruplar›n, ihtiyaç hissettikleri ve arzu ettikleri ve bir de¤eri bulunan

ürünü ve hizmetleri yaratt›klar›, sunduklar› ve di¤erleriyle serbestçe mübadele ettikleri toplumsal bir ifllem (Kotler, 2000:
8)” olarak aç›klanmaktad›r. Tüketicileri, kuruluflun bir parças› gibi gören, flikâyetlerini dinleyip bunlar› önemse-
yen, müflterilerin ürünü belirlemesine olanak sa¤layan kifliye özel yaklafl›mlar art›k günümüzün vazgeçilmez uygu-
lamalar›d›r (Odabafl›, 2004). Emniyet kemerlerinin ba¤lanmas›, çal›flma saatlerinde düflük ses uygulamas›, seçim-
lerde oy kullanma gibi pek çok unsurda da, pazarlama fikirleri kullan›lmakta ve bunlar pazarlama faaliyetleriyle
ba¤daflt›r›lmaktad›r (Sommers, vd., 1992). Hedef kitleleriyle etkin bir iletiflim kuran kamu kurumlar›, onlar›n ku-
rallara gönüllü olarak uymas›n› sa¤lamaktad›rlar (Kotler ve Lee, 2006).
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E¤itim, e¤itim örgütlerinde üretilen ve bu örgütler arac›l›¤›yla topluma sunulan bir hizmettir (Zeybeko¤lu,
2008). Bir hizmet, genifl çapl› (elektrik talebi gibi) veya dar kapsaml› (sigorta gibi) talebi içerdi¤i düflünüldü¤ünde,
e¤itim; yönetimi zor bir hizmet oldu¤undan iniflli ç›k›fll› dar bir talebi içermektedir (Mazzarol, Soutar ve Thein,
2000). E¤itim, belki uzun vadede ürün vermektedir ama bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalk›nmas›n› sa¤layan in-
san gücünü haz›rlayan araç olarak, gün geçtikçe ekonominin temel yat›r›m› haline gelmektedir (Gediko¤lu, 2005).
E¤itimin her türlü sorunu çözmede esas bir unsur oldu¤u gerçe¤i, bunun üzerinde önemle durulmas› gereken bir
konu oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r (Demir, 2008).

OECD, üniversitelerin, ülkelerin ulusal bir yenilikçilik sistemi kurmas›nda anahtar bir role sahip oldu¤unu
vurgulamaktad›r (Maringe ve Gibbs, 2009). Dünya’da geliflmifl ülkelerin önderli¤inde oluflan yeni yüksekö¤retim
olgusu bilgi ça¤›na uyum sa¤layabilen, yarat›c›, verimli, rekabetçi nitelikleri öne ç›kartmaktad›r (Odabafl› ve Oda-
bafl›, 2004). Özellikle Amerika ve Avrupa Birli¤i ülkeleri olmak üzere e¤itim hizmetleri veren pek çok üniversite,
nitelikli ö¤rencileri bünyelerine katmak için birbirleriyle yar›fl içerisindedirler. Bu üniversiteler, mevcut tüm e¤i-
tim faaliyetlerini ö¤rencilere sunarken, onlar› çekmek için pazarlama faaliyetlerini de kullanmaktad›rlar. Çünkü
dünyada ço¤u ülkede, üniversite e¤itiminde pazarlama anlay›fl›na dayal› yap›lanma yerleflmeye bafllam›flt›r (Cerit
vd., 2007).

Üniversiteler, bir kamu kurumu olarak adland›r›lmas›na ra¤men hizmet sektörlerinin geliflimi çerçevesinde,
kamu iflletmelerinden daha a¤›rl›kl› olarak özel iflletmeler taraf›ndan da sunulan hizmetler haline gelmifltir (Tor-
lak, 2001; Maringe ve Gibbs, 2009). Bununla birlikte, vak›f üniversiteleri, kamu yüksekö¤retim kurumlar›n›n ça-
l›flmas›n› ve tüm yüksekö¤retim sistemi standartlar›n› ve de¤erlerini derinden etkilemektedir (Michelsen, 2007).
Yak›n gelecekte kamu üniversiteleri, pazarlama tekniklerini kullanan özel üniversitelerle s›k› bir rekabet içerisine
gireceklerdir (Hayes, 2007). Bir kurumun baflar›l› olabilmesinin temelini, müflterinin ne bekledi¤i ile kurumun bu
beklentiyi nas›l karfl›layaca¤›n›n dikkatli bir flekilde efllefltirilmesi oluflturmaktad›r (Mazzarol, Soutar ve Thein,
2000).

E¤itim Hizmetlerinde Pazarlama Süreci
Günümüzde art›k iflletmeler gibi, kâr amac› gütmeyen kurulufllar da gerek faaliyetleri gerekse yönetim tarzla-

r› aç›s›ndan at›l›mlar yaparak giriflimci bir özelli¤e sahip olmaktad›rlar. Ürün yap›s›, müflteri gruplar›, finansal ol-
mayan amaçlar›n üstünlü¤ü, kamuoyu, iflletmenin misyonu ve müflteri tatmini aras›ndaki farkl›l›k ve kaynak top-
lama ihtiyac› bak›m›ndan üniversiteler, di¤er iflletme ve kurulufllardan farkl› durumlara sahip olmas›na ra¤men,
günümüzün gerekleri ve geliflmeleri devlet ve özel üniversitelerinin kurumsal, örgütsel olarak di¤er kurum ve ku-
rulufllarla ortak yönlerinin oldukça fazla oldu¤unu da göstermektedir (Odabafl› ve Odabafl›, 2004; Çiftçibafl›, 2008).

Bilginin yarat›lmas› ve yay›l›m› sürecinde yaflanan h›zl› geliflmeler, üniversiteler aras›nda ve üniversiteler ile di-
¤er kurumlar aras›nda rekabeti h›zland›rmakta, üniversiteler üzerinde bir bask› oluflturmaktad›r (Çetin, 2007).
2000 y›l›ndan sonra e¤itim sektöründeki en önemli de¤iflimler aras›nda, okullarda yeni bir yönetim kültürü gelifl-
mesine neden olan kurumlararas› rekabet ve e¤itimsel pazarlar›n oluflmas› yer almaktad›r (Cerit vd., 2007). Kamu
ve vak›f üniversitelerinin alternatiflerinin her geçen gün artmas›, bu kurumlar›n pazarlama kavramlar›n› benimse-
melerini sa¤lamaktad›r (Hayes, 2007).

Bütün unsurlar›yla e¤itim hizmetleri, pazarlamaya konu olabilir (Torlak, 2001). Geçmiflte e¤itim hizmetleri
pazarlamas› dâhil soyut hizmetlerin adland›r›lmas›nda bile güçlük çekilirken, günümüzde üniversiteler, pazarlama
faaliyetlerini kabul etmekte ve uygulamaktad›r (Hayes, 2007). Gençler kendi seçimlerini ortaya koymak ve karar-
lar›n› baflkalar›na duyurmak için, üniversiteler taraf›ndan sa¤lanan pazarlama bilgilerine güvenirler ve bu da ku-
rumlar›n birincil amaçlar› içerisinde pazarlama ve iletiflim stratejilerine daha çok odaklanmalar›n› sa¤lamaktad›r
(Maringe ve Gibbs, 2009).

Torlak (2001), e¤itim hizmetleri pazarlamas›n›n; e¤itim ihtiyac› olan ö¤renciler ve yak›nlar›n›n istek ve ihti-
yaçlar› do¤rultusunda e¤itim hizmetleri gelifltirme, kabul edilebilir fiyatla bu hizmetleri fiyatland›rma, talep edi-
len uygun yerlerde bu hizmetleri sunma ve ayr›ca sunulan e¤itim hizmetlerini müflterilere duyurma ve tutundur-
ma çabalar›ndan olufltu¤unu söylemektedir.

Yak›n bir geçmifle kadar, e¤itim kurumlar›nda pazarlama faaliyetleri; düzensiz bir flekilde, mazeret göstererek,
içgüdüsel olarak ve küçük çapta uygulayarak gerçeklefltirilirken (Rockholz, 2002), günümüzün h›zla geliflen pazar-
lama uygulamalar›, e¤itim hizmetlerini de etkileyerek bu hizmetlerin çok daha bilinçli ve genifl kapsaml› olmas›n›
sa¤lamaktad›r.
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Üniversitelerin ö¤renciyi çekme flans›n›n artmas› için göz önünde bulundurmas› gereken stratejiler ise flu fle-
kilde s›ralanabilir (Kotler ve Fox, 1995):

• Üniversitenin gücünü art›rmak,
• Üniversitenin alg›s›n› de¤ifltirmek,
• Di¤er üniversitelerin alg›s›n› de¤ifltirmek,
• Önem atfeden de¤erleri de¤ifltirmek,
• ‹hmal edilmifl özelliklere dikkat çekmek,
• ‹deal üniversite oluflturma yolunda de¤ifliklik yapmak.
Bunun yan›nda, Maringe (2006) yapt›¤› bir araflt›rmada, ö¤rencilerin yüksekö¤retim kurumlar›n› tercih eder-

ken tüketici yaklafl›ml› bir tav›r sergiledi¤ini ortaya koymaktad›r. Bu da bizlere bir üniversitenin verdi¤i hizmetle-
rin tüm aflamas›nda uygulad›¤› pazarlamaya dayal› yaklafl›m›n ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir.

Pazarlaman›n e¤itim hizmetleri için tafl›d›¤› anlam, iflletmelerinkinden pek de farkl› de¤ildir (Zeybeko¤lu,
2008). Ankara'daki üniversitelerin pazarlama stratejileri üzerine yap›lan bir araflt›rmada, araflt›rmaya kat›lanlar›n
%68.1’i pazarlaman›n bir e¤itim kurumu için çok önemli oldu¤unu belirtmifltir (Bil, 2006). Bu nedenle, üniversi-
telerde pazarlama stratejisinin uygulanmas› kurumlar›n öncelikleri aras›nda olmal›d›r. Pazarlama stratejisi, hedef
pazar›n seçimi, rekabet pozisyonun belirlenmesi ve etkili bir pazarlama karmas› oluflturulmas›yla gerçeklefltiril-
mektedir (Kotler ve Fox, 1995).

Günümüzde üniversiteler, büyümenin devam› aç›s›ndan önemli olan üç temel bileflenin kayna¤› haline gelmifl-
tir: ‹yi e¤itimli uzmanlar, uzmanlaflm›fl bilgi ve yeni ürünlere dönüfltürülebilecek bilimsel ilerlemeler (Bok, 2007).
E¤itim hizmetlerinin belirli özellikleri vard›r ve bu özellikler üniversitelerin verdi¤i hizmetlerin rakip hizmetler-
den ay›rt edilmesini kolaylaflt›r›r (Çiftçibafl›, 2008). Örne¤in, üniversitenin ö¤rencilerine ve tüm çal›flanlar›na ku-
rum ile ilgili haber ve geliflmeleri sürekli olarak bildirmesi ve ö¤rencilerin bunlara kolayl›kla ulaflabilmesi, velile-
rin sadece ö¤renci kay›tlar› ve mezuniyetleri s›ras›nda hat›rlanmas› de¤il, tüm akademik dönem boyunca, velilerin
de sunulan hizmetler ve ö¤rencileri hakk›nda haberdar edilmesi, e¤itim hizmetlerinin di¤er rakiplerine karfl› ay›rt
edilen özellikleri olarak ön plana ç›kabilir. Bat› ülkelerinde kamu üniversiteleri, yeniden yap›land›r›lma esnas›nda
e¤itimde pazarlama fikirlerinden etkilenmifllerdir (Cerit vd., 2007). Örne¤in üniversiteler, kaliteli ö¤rencilerin ter-
cihi olma aç›s›ndan birbirleri ile rekabet halindedirler (Türker, 2003). E¤itim kurumlar›n›n bu rekabet ortam›nda
var olabilmek ve tüketici konumunda olan ö¤renci ve velilerin istek ve ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar› için, hizmetlerin
e¤itim-ö¤retim kurumlar›ndan tüketiciye olan ak›fl›na yön veren faaliyetlere iliflkin stratejiler oluflturmalar› gerek-
mektedir (Duygun, 2007). Her geçen gün artan rekabet ortam›nda pazarlama faaliyetlerini etkin bir biçimde uy-
gulaman›n bir yolu da ö¤rencinin üniversiteye güvenini oluflturmay› hedefleyen uzun dönemli bir yaklafl›m benim-
senmesidir (Özdo¤an ve Tüzün, 2007). Ayr›ca, baflar›l› bir flekilde yüksekö¤retim kurumlar›nda uygulanan strate-
jik pazarlama faaliyetleri, hem bölge halk›n›n kuruma olan deste¤ini art›racak hem de kuruma olan güveninin de
artmas›n› sa¤layacakt›r (Rockholz, 2002).

‹flletmelerde pazarlama faaliyetlerinin baflar›l› olmas›, iflletmenin kâr elde edip etmemesiyle ölçülebilirken, bu
durum kâr amac› gütmeyen yüksekö¤retim kurumlar›nda, ö¤renci say›s› ve/veya üniversite bölümlerinin taban pu-
anlar›n›n yükselmesi ile ölçülebilir. Di¤er bir alternatif ise, mezun say›s›nda meydana gelen art›fl ve ö¤rencilerin
okullar›n› terk etme oranlar›ndaki düflüfl olabilir (Yenen ve Gözlü, 2003).

Ö¤renciler, mezuniyetten sonra istihdam edilebilme oran› yüksek veya iyi bir e¤itim alabilecek yüksekö¤retim
kurumlar›n› tercih etmek istemektedirler. Öyle ki, yap›lan bir araflt›rmada ö¤renciler, derslerini seçerken bile en
çok, onun kendisine bir kariyer f›rsat› yarat›p yaratmayaca¤›na bakmaktad›r (Maringe, 2006). Bu nedenle, üniver-
siteler de mezun ö¤rencilerin istihdam oranlar›n› art›rmak için ders müfredatlar›n› buna göre düzenleyip, faaliyet-
lerini bu do¤rultuda art›rma çabas› içerisine girmektedirler.

Bunun yan›nda, Çetin (2007), üniversiteler taraf›ndan sunulan s›radan araflt›rma hizmetlerinin yan› s›ra, sunulan
tüm kültürel aktivitelerin de mezun ö¤rencilerin istihdam yetenekleri üzerinde etkili oldu¤unu vurgulamaktad›r.

Metot
Bu çal›flman›n amac›, ‹nönü Üniversitesi’nde ö¤renim gören ö¤rencilerin, e¤itim hizmetleri pazarlamas› aç›-

s›ndan Üniversitelerine karfl› alg›lar›n› araflt›rmakt›r. Daha önce Üniversite’de benzer bir çal›flman›n yap›lmam›fl
olmas› nedeniyle, araflt›rma oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu çal›flmada özelikle yüksekö¤retimde e¤itim hiz-
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metleri pazarlamas› incelenmifl ve uygulama alan› olarak ‹nönü Üniversitesi seçilmifl ve ö¤rencilerinin memnuni-
yet düzeylerini, onlar›n verilen hizmetleri alg›lamalar›n› ölçmek için bir ölçek uygulanm›flt›r.

Araflt›rman›n Hipotezleri

Araflt›rman›n amaçlar› do¤rultusunda, hipotezler afla¤›daki flekilde ifade edilebilir.
H1: Farkl› cinsiyete sahip deneklerin e¤itim hizmetleri pazarlamas›na iliflkin alg›lar› anlaml› bir farkl›l›k gös-

termektedir.
H2: Farkl› yafl grubuna sahip deneklerin e¤itim hizmetleri pazarlamas›na iliflkin alg›lar› anlaml› bir farkl›l›k

göstermektedir.
H3: Farkl› e¤itim durumuna sahip deneklerin e¤itim hizmetleri pazarlamas›na iliflkin alg›lar› anlaml› bir fark-

l›l›k göstermektedir.

Araflt›rman›n Modeli

Araflt›rma, veri toplama yöntemi olarak survey yöntemi kullan›lan bir çal›flmad›r ve bu araflt›rmada, niceliksel
araflt›rma yöntemi kullan›lm›flt›r. Nicel araflt›rmalar, en yayg›n araflt›rma kategorisidir ve önceden haz›rlanm›fl bir
anket formu, belli say›da cevaplay›c› üzerinde uygulanmaktad›r (Nakip, 2006).

Evren ve Örneklem

Araflt›rman›n evrenini, ‹nönü Üniversitesi Ö¤renci ‹flleri Daire Baflkanl›¤› ve ilgili Enstitülerden al›nan ö¤ren-
ci verilerine göre; 2009–2010 e¤itim-ö¤retim dönemi içinde ‹nönü Üniversitesi’nin tüm akademik yerleflkelerin-
de ö¤renim gören uzaktan e¤itim hariç tüm Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul ö¤rencileri olufltur-
maktad›r. Araflt›rman›n evreninde 8,716’s› kad›n, 10,850’si erkek olmak üzere toplam 19,566 ö¤renci yer almak-
tad›r.

Örneklem büyüklü¤ü belirlenirken tabakal› örneklemede örnek hacminin belirlenmesinde kullan›lan formül
esas al›nm›flt›r (Nakip, 2006). Örneklem hacmi hesaplan›rken, %99 güven aral›¤› ve %3 hata pay› dikkate al›nm›fl-
t›r. Örneklem büyüklü¤ü için afla¤›da kullan›lan formül sonucunda, örneklem say›s› 1,327 olarak bulunmufltur.
Hata pay›n› küçültmek, maliyeti düflürmek ve geçerli¤i art›rmak için, ayr›ca hatal› doldurulan anket formlar›n›n
olabilece¤i düflüncesiyle örnek hacmi büyütülmüfl ve 1,600 kifli hesaplamaya kat›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n örneklemini 07–21 May›s 2010 tarihleri aras›nda tüm ‹nönü Üniversitesi ö¤rencilerinden veri
toplama arac›n› yan›tlayan 1,600 ö¤renci oluflturmufltur. Rektörlük taraf›ndan gerekli izinler al›narak bafllanan ça-
l›flma yaklafl›k on dört gün sürmüfltür. Ö¤rencilere gerekli aç›klama ve duyurular yap›lm›fl ve ölçek formunu dol-
durmaya istekli ve gönüllü olan 1,600 ö¤renciye form uygulanm›fl ve sonra toplanm›flt›r. Bu formlardan eksik ve
hatal› doldurulanlar elendikten sonra 668’i kad›n, 831’i erkek ö¤renci taraf›ndan doldurulan toplam 1,499 ölçek
formu de¤erlendirmeye al›nm›flt›r.

Örneklem, oranl› tabakal› örneklem yöntemine göre, tabakalar›n evrendeki a¤›rl›klar›na dikkat edilerek, her ens-
titü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki kad›n ve erkek ö¤renci say›s› oranl› bir flekilde seçilmifltir.
Seçilen örneklem say›s› istatistik kitaplar›nda önerilen örneklem büyüklü¤üne uygundur (Cohen, vd., 2005). Uy-
gulamada ö¤renciler belirlenirken bütün bölümlerden ö¤rencilerin dahil edilmesine dikkat edilmifltir.

Veri Toplama Arac›

Araflt›rmada kullan›lan veri toplama arac› araflt›rmac› taraf›ndan gelifltirilmifltir. Veri toplama arac›n›n geliflti-
rilmesi sürecinde, konu ile do¤rudan ilgili iki ölçme arac›ndan faydalan›lm›flt›r. Birinci veri toplama arac›, Rapo-
so ve Alves (2005) taraf›ndan gelifltirilen “Yüksekö¤retim Ö¤rencilerinin Hizmet Beklenti Ölçe¤i”dir. Di¤er veri
toplama arac› ise; 1985 y›l›nda Parasuraman, Zeithaml ve Berry taraf›ndan gelifltirilen “SERVQUAL Hizmet Ka-
litesi Modeli”nin e¤itim hizmetlerine Duygun (2007) taraf›ndan uyarlanan “E¤itim Hizmetlerinin Pazarlanmas›n-
da Hizmet Kalitesinin Ölçümü Ölçe¤i”dir. Her iki ölçekten baz› maddeler al›nm›fl ve güvenilirlik çal›flmas› arafl-
t›rma içerisinde yap›lm›flt›r. Sonuçta, ö¤rencilerin e¤itim hizmetlerine iliflkin alg›lar›n› betimleyen Likert tipi ve
beflli olarak derecelendirilen, 25 maddeden oluflan, karma bir ölçek kullan›lm›flt›r.
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Raposo ve Alves (2005) taraf›ndan uygulanan ilk ölçek, 20 madde ve üç boyuttan oluflmaktayd›. Duygun (2007)
taraf›ndan uyarlanan ikinci ölçek ise, 33 maddeden oluflmaktayd›. Haz›rlanan yeni ölçek için bu maddeler tek tek
incelendi ve bir soru havuzu oluflturuldu, uygun olan maddeler al›n›p di¤erleri elendi. Daha sonra, seçilen mad-
delerden bir ölçek haline getirildi ve konunun uzmanlar›na dan›fl›ld›. Ayr›ca yaklafl›k 30 ö¤renciye ilk olarak bu öl-
çek uyguland› ve görüflleri al›nd›. Son olarak 25 maddeden oluflan karma bir ölçek meydana getirildi.

Bu araflt›rmada, Raposo ve Alves (2005) ile Duygun (2007) taraf›ndan gelifltirilen veri toplama arac›, orijinali-
ne sad›k kalarak üniversite ö¤rencilerine uyarlanm›flt›r. Örne¤in Raposo ve Alves (2005) taraf›ndan uygulanan öl-
çekte yer alan “Fiziki olanaklar moderndir” ifadesi, “Üniversitemizin fiziki olanaklar› (örn. s›n›flardaki s›ralar, bilgisa-
yar, vb.) moderndir” olarak düzenlenmifltir. Uygulama sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortam›na aktar›lm›fl
ve analiz SPSS 17.0 paket program› ile yap›lm›flt›r.

Elde edilen veriler üzerinden faktör analizi yap›lmadan önce, verilerin faktör analizine uygunlu¤u Kaiser-Me-
yer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi ile test edilmifltir. Verilerin faktör analizine uygun oldu¤u belirlendikten (KMO
= .88, Bartlett Test of Sphericity = 12027.691, p=.000) sonra veriler, yap› geçerlili¤i için temel bileflenler analizi
yöntemine göre faktör analizi çözümlemesine tabi tutulmufltur. Faktör analizinde ifadelerin faktör yükünün en az
“.30” olmas› ölçütü al›nm›flt›r. Yap›lan faktör analizi sonucunda ifadelerin, üç faktöre da¤›ld›¤› belirlenmifltir. 25
maddelik ölçekte, birinci boyut toplam varyans›n %27.07’sini, ikinci boyut %8.51’ini, üçünü boyut ise %6,18’ini
aç›klamaktad›r. Faktörlerin aç›klad›¤› kümülatif varyans oran› ise %41.76’d›r. Ölçekte yer alan ifadelerin faktör
yükleri “.36” ile “.65” aras›nda de¤iflmektedir. Ölçe¤in iç tutarl›l›k katsay›s› (Cronbach Alpha) 9 maddelik birinci
boyut için “.84”, 9 maddelik ikinci boyut için “.78” ve 7 maddelik üçüncü boyut için “.70” olarak hesaplanm›flt›r.

Faktör analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, araflt›rmada kullan›lan ölçme arac›n›n boyutlar› ve her bir
boyutta yer alan ifadeler Tablo 1’de verilmifltir.
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Tablo 1: ‹fadelerin boyutlara göre da¤›l›mlar›.

Boyutlar ‹fadeler

Akademik ve idari 14.Ö¤retim elemanlar›m›zla aram›zdaki iletiflim yeterli düzeydedir.
hizmet memnuniyeti 15.Ö¤retim elemanlar›m›z, problemlerimizi çözme konusunda bizlere yard›mc› olurlar.

16.Ö¤retim elemanlar›m›za kolayca ulaflabilmekteyim.
17.fiikâyet ve önerilerim dikkate al›nmaktad›r.
18.Özel istek ve ihtiyaçlar›m (ders saatlerinin ayarlanmas›, farkl› konu anlat›m›, vb.), ö¤retim 

elemanlar›m›z taraf›ndan anlay›flla karfl›lanmaktad›r.
19.Ders d›fl›ndaki di¤er hizmetleri de beklemeden, h›zl› bir flekilde alabilmekteyim.
20.E¤itimde meydana gelen aksakl›klardan ve özel durumlardan önceden haberdar edilmekteyim.
24.Bölümümüzün idari personeli (örn. sekreter, hizmetli), bana karfl› yard›mseverdir.
25.Bölümümüzün idari personeli, kurallar› ve prosedürleri iyi bilmektedir.

E¤itim ve kariyer 4. Üniversitemizin iyi bir tan›n›rl›¤› vard›r.
5. Bölümümüzdeki ders içerikleri, günün gereklerini karfl›layacak niteliktedir.
6. Mezun oldu¤umda birçok ifl teklifi alaca¤›ma inan›yorum.
7. Üniversitemizin mezun ö¤rencilerine ifl bulma noktas›nda çal›flmalar› yeterlidir.
9. Üniversitemizin akademik üstünlü¤ü yüksek bir düzeydedir.
10.Ö¤retim elemanlar›m›z›n bilimsel nitelikleri yüksektir.
11.Ö¤retim elemanlar›m›z, araflt›rmalar›/yay›nlar› ile tan›n›r.
12.Ö¤retim elemanlar›m›z, derslerini aç›k, anlafl›l›r ve eksiksiz ifllerler.
13.Ö¤retim elamanlar›m›z›n ders anlat›m›ndaki konuflma becerisi yeterli düzeydedir.

Fiziki olanaklar 1. Üniversitemizin fiziki olanaklar› (örn. s›n›flardaki s›ralar, bilgisayar, vb.) moderndir.
2. Üniversitemizin fiziki olanaklar›ndan kolayl›kla faydalanabilmekteyim.
3. S›n›f ortamlar›m›z ders yapmaya uygundur.
8. Bana göre üniversitemizin sundu¤u ders d›fl› faaliyetler (örn. geziler, spor etkinlikleri vb.) yeterlidir.
21.Kütüphane kaynaklar›m›z ihtiyaçlar›m› karfl›lamada yeterlidir.
22.Kütüphanede arad›¤›m kaynaklara h›zl› ve güncel flekilde ulafl›labilmekteyim.
23.Bilgisayar laboratuvarlar›na kolayl›kla ulaflabilmekteyim.



Araflt›rma Verilerinin Analizi

Bu çal›flmada, elde edilen veriler de¤erlendirilirken ölçe¤in birinci bölümünde yer alan ba¤›ms›z de¤iflkenler
için betimsel istatistik hesaplamalar› yap›lm›flt›r. Ö¤rencilerin ölçek ifadelerine verdikleri yan›tlar analiz edilirken;
önce varyanslar›n›n homojenli¤i test edilmifl, varyanslar›n homojen da¤›ld›¤› belirlendikten sonra, cinsiyet de¤ifl-
kenine göre ö¤renci görüflleri aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için t testi, yafl ve e¤itim durumu de-
¤iflkenlerine göre ö¤renci görüflleri aras›nda farkl›l›k olup olmad›¤›n› belirlemek için ise Tek Yönlü Varyans Ana-
lizi (ANOVA) ile LSD testi yap›lm›flt›r.

Bulgular ve Yorumlar
Cinsiyet De¤iflkenine ‹liflkin Bilgiler

Örneklemdeki ö¤rencilerin yaklafl›k %55’ini erkekler, %45’ini ise kad›nlar oluflturmaktad›r (Tablo 2).

Yafl De¤iflkenine ‹liflkin Bilgiler

Örneklemdeki ö¤rencileri, %71 ile en çok 20-24 yafl aras› ö¤renci grubu oluflturmaktad›r (1,066 kifli). Bunu s›-
ras›yla 25 yafl ve üzeri (228) ve 20’den küçük yafl grubu (205) izlemektedir (Tablo 3).

E¤itim Durumu De¤iflkenine ‹liflkin Bilgiler

Örneklemdeki ö¤rencilerin ço¤unlu¤unu, %63 ile lisans ö¤rencileri oluflturmaktad›r. Daha sonra %28’lik
oranla ön lisans ö¤rencileri gelmektedir (Tablo 4). En az orana ise lisansüstü ö¤rencileri sahiptir (%9).

Tablo 5’te verilen de¤erlerde çift tarafl› anlaml›l›k düzeyi incelendi¤inde (p>0.05 oldu¤u için), cinsiyetler ara-
s›nda anlaml› bir farkl›l›¤›n olmad›¤› görülmektedir. Yani ifadelere verilen cevaplar hem kad›nlar hem de erkekler
için ayn› kat›l›m düzeyinde gerçekleflmifltir.
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Tablo 2: Ö¤rencilerin cinsiyete göre da¤›l›mlar›.

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kad›n 668 44.56
Erkek 831 55.44
Toplam 1,499 100.00

Tablo 3: Ö¤rencilerin yafl gruplar›na göre da¤›l›mlar›.

Yafl gruplar› Frekans Yüzde 

20’den küçük 205 13.68
20-24 yafl aras› 1066 71.11
25 ve üzeri 228 15.21
Toplam 1499 100.00

Tablo 4: Ö¤rencilerin e¤itim durumlar›na göre da¤›l›mlar›.

E¤itim durumlar› Frekans Yüzde 

Ön lisans 423 28.22
Lisans 947 63.18
Lisansüstü (Y. Lisans/Doktora) 129 8.60
Toplam 1,499 100.00



Tablo 6’daki ö¤renci alg›lar›n›n yafl grubu de¤iflkenine göre analiz sonuçlar›na göre, “Akademik ve ‹dari Hiz-
met Memnuniyeti” boyutunda, 3. yafl grubundaki (25 ve üzeri) ö¤renciler ( = 27.15) ile 1. yafl grubundaki (20’den
küçük) ö¤renciler ( = 25.44) aras›nda ve 3. yafl grubundaki ö¤renciler ile 2. yafl grubundaki (20-24 yafl aras›) ö¤-
renciler ( =25.49) aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r. Bu noktada, 3. yafl grubundaki ö¤rencilerin,
“Akademik ve ‹dari Hizmet Memnuniyeti” boyutu kapsam›nda verilen hizmetlerden, 1. ve 2. yafl grubundaki ö¤-
rencilere göre daha fazla memnun oldu¤u söylenebilir.

“E¤itim ve Kariyer” boyutundaki ifadelere kat›l›m düzeyi ile bütün yafl gruplar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
bulunamam›flt›r.

“Fiziksel Olanaklar” boyutunda ise, yine 3. yafl grubundaki (25 ve üzeri) ö¤renciler ile 2. yafl grubundaki (20-
24 yafl aras›) ö¤renciler aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r. 3. yafl grubundaki ö¤rencilerin 2. yafl grubun-
daki ö¤rencilere nazaran fiziksel olanaklardan daha memnun olduklar› söylenebilir.

Tablo 7’de verilen ö¤renci alg›lar›n›n e¤itim durumu de¤iflkeni analiz sonuçlar›na göre “Akademik ve ‹dari
Hizmet Memnuniyeti” boyutunda, ön lisans seviyesindeki ö¤renciler ile lisans seviyesindeki ö¤renciler aras›nda
anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r. Bununla birlikte yine lisans seviyesindeki ö¤renciler ile lisansüstü seviyesinde-
ki ö¤renciler aras›nda da anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r. Bu noktada, lisansüstü ö¤rencilerinin verilen e¤itim
hizmetlerinin di¤er seviyedeki -özellikle ön lisans seviyesindeki- ö¤rencilerden daha çok fark›nda oldu¤u, bunlar-
dan daha çok faydaland›¤› ve bunlardan memnun oldu¤u yorumu yap›labilir.

“E¤itim ve Kariyer” boyutundaki ifadelere kat›l›m düzeyi ile ön lisans, lisans ve lisansüstü e¤itim durumlar›
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunamam›flt›r.

“Fiziksel Olanaklar” boyutunda ise, ön lisans seviyesindeki ö¤renciler ile lisans seviyesindeki ö¤renciler aras›n-
da anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r. Bununla birlikte yine ön lisans seviyesindeki ö¤renciler ile lisansüstü sevi-

X

X

X
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Tablo 5: Ö¤renci alg›lar›n›n cinsiyet de¤iflkenine göre analiz sonuçlar›.

Boyut Cinsiyet N S Sd t p

Akademik ve idari hizmet memnuniyeti Kad›n (1) 668 25.79 6.71
Erkek (2) 831 25.69 6.65

E¤itim ve kariyer Kad›n (1) 668 26.76 5.39
Erkek (2) 831 26.38 5.88

Fiziki olanaklar Kad›n (1) 668 20.85 5.01
Erkek (2) 831 20.85 5.06

X

1,497 .306 .759

1,471 1.303 .193

1,497 .032 .974

Tablo 6: Ö¤renci alg›lar›n›n cinsiyet de¤iflkenine göre analiz sonuçlar›.

Boyut Yafl grubu N S F p LSD

Akademik ve idari hizmet memnuniyeti  20’den küçük (1) 205 25.44 6.71
20-24 yafl aras› (2) 1,066 25.49 6.55
25 ve üzeri (3) 228 27.15 7.03

Toplam 1,499 25.74 6.67

E¤itim ve kariyer 20’den küçük (1) 205 27.08 5.67
20-24 yafl aras› (2) 1,066 26.35 5.64
25 ve üzeri (3) 228 27.03 5.77

Toplam 1,499 26.55 5.67

Fiziki olanaklar 20’den küçük (1) 205 21.23 4.85 6,889 .001 2<3
20-24 yafl aras› (2) 1066 20.56 5.10
25 ve üzeri (3) 228 21.85 4.73

Toplam 1,499 20.85 5.03

X

6,107 .002

2,422 .089

1<3
2<3



yesindeki ö¤renciler aras›nda da anlaml› bir farkl›l›k bulunmaktad›r. Bu noktada, lisansüstü düzeyindeki ö¤renci-
lerin verilen e¤itim hizmetlerine kat›l›m düzeylerinin, di¤er seviyedeki özellikle ön lisans seviyesindeki ö¤renci-
lerden çok daha fazla oldu¤u söylenebilir. Lisansüstü ö¤rencilerinin fiziki olanaklardan daha çok fark›nda oldu¤u,
bunlardan daha çok faydaland›¤› ve bunlardan memnun oldu¤u yorumu yap›labilir.

Sonuç ve Öneriler
Günümüzde e¤itim kurumlar›n›n pazarlama faaliyetlerini uygulamas› ile ilgili artan miktarda alan çal›flmas› bu-

lunmaktad›r (Mazzarol, Soutar ve Thein, 2000). Bu do¤rultuda yola ç›k›lan ve gerçeklefltirilen; e¤itim hizmetle-
rinde pazarlama sorunlar› ve çözüm önerileri, bu kurumlarda pazarlama kavram›n›n nas›l alg›land›¤›, üniversite
ö¤rencilerine pazarlama aç›s›ndan yaklafl›m›n olup olmad›¤›, ö¤rencilerin tatmin düzeyi ve üniversitelerin belli bir
strateji gelifltirip gelifltirmediklerini ö¤renmenin hedeflendi¤i bu araflt›rmada ö¤rencilerin verilen e¤itim hizmet-
lerinden pek de memnun olmad›¤› gözlenmifltir. Bunun bafll›ca sebepleri aras›nda da üniversitelerin halen ciddi
bir pazarlama program› gelifltirilmemifl oldu¤u söylenebilir. Yap›lan araflt›rmalar ve incelenen kaynaklar göster-
mifltir ki; bunun nedenlerinden birisi de, pazarlaman›n geleneksel fonksiyonlar›ndan olan analiz, planlama, uygu-
lama ve kontrol yetkilerinin ço¤unun e¤itim kurumlar› taraf›ndan uygun görülmemesidir.

Üniversitesine güven duyan, üniversitesinde baflar›l› olabilece¤ine, hedeflerine ulaflabilece¤ine inanan bir ö¤-
rencinin gelece¤e daha sa¤lam ad›mlarla koflaca¤›, bir çal›flan›n ifline daha s›k› sar›larak ifllerini yapaca¤› bir ger-
çektir. Üniversitelerde ö¤renci ve çal›flanlar›n kurumlar›na olan ba¤l›l›k, güven duygusu ve ikili iliflkiler gibi konu-
lar, kurumlar taraf›ndan ihmal edilmifltir. Belirtilen bu konularda baflar›n›n anahtar› kiflilerin verilen hizmetten tat-
min olmas›d›r. Çünkü tatmin, e¤itim kurumuna karfl› ba¤l›l›k hissini sa¤lamada en önemli faktördür (Paswan ve
Ganesh, 2009). 

Sonuç olarak, üniversite yönetiminin, ö¤rencilerin yapm›fl olduklar› olumlu ve olumsuz de¤erlendirmelerin
neden ve sonuçlar›n› irdeleyip; olumlu sonuçlar›n faaliyetlerini daha da gelifltirmesi, olumsuz de¤erlendirmelere
ait çözümler üretmesi gerekmektedir. Bu de¤erlendirmelerin düzenli olarak yap›lmas› ve tüm birimlerde yap›lan
uygulamalar›n ne ölçüde gerçekleflti¤i takip edilmelidir.

Bu sonuçlara dayal› olarak flunlar önerilebilir:
• Ö¤rencilerin e¤itim hizmetleri noktas›ndaki eksikliklerinin giderilmesi için yönetimsel anlamda çal›flmalar

yap›l›p birimlerin yöneticileriyle görüflmeler yap›labilir ve daha sonra ö¤rencilere sorunlar›n giderilip gide-
rilmedi¤i noktas›nda bir araflt›rma yap›labilir,

• Pazarlama faaliyetleri profesyonel bir biçimde ele al›narak, Rektörlü¤e veya Strateji Gelifltirme Daire Bafl-
kanl›¤›’na ba¤l›, bünyesinde pazarlama uzmanlar›n›n çal›flaca¤› (tam ve/veya yar› zamanl›), burada önerilen
çal›flmalar›n gerçeklefltirilebilece¤i ayr› bir Pazarlama Departman› kurulabilir,

• Akademik ve idari personelin hizmet verdi¤i flartlar iyilefltirilerek, motivasyonlar› sa¤lanabilir,
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Tablo 7: Ö¤renci alg›lar›n›n e¤itim durumu de¤iflkenine göre analiz sonuçlar›.

Boyut E¤itim durumu N X S F p LSD

Akademik ve idari hizmet memnuniyeti  Ön lisans (1) 423 25.06 6.85
Lisans (2) 947 25.73 6.45 9,657 .000
Lisansüstü (3) 129 28.00 7.22

Toplam 1,499 25.74 6.67

E¤itim ve kariyer Ön lisans (1) 423 26.42 6.11
Lisans (2) 947 26.49 5.42 1,769 .171
Lisansüstü (3) 129 27.44 5.89

Toplam 1,499 26.55 5.67

Fiziki olanaklar Ön Lisans (1) 423 18.65 5.80
Lisans (2) 947 21.60 4.49 62,926 .000 2<3
Lisansüstü (3) 129 22.56 3.68

Toplam 1,499 20.85 5.03

1<3
2<3



• Hizmetiçi e¤itim yayg›nlaflt›r›labilir ve s›kl›kla uygulanabilir,
• Akademik ve idari personel, yanl›fl ya da eksik hizmet verdiklerinde uyar›labilir, üniversiteye art› de¤er ka-

tan faaliyetleri ve iyi uygulama örnekleri ödüllendirilebilir,
• Ö¤rencilerin e¤itim gördükleri, genelde yerleflkeleri özelde ise e¤itim binalar› ve derslikleri, e¤itim yapma-

ya elveriflli hale getirilebilir,
• Ö¤renciler ve çal›flanlara düzenli aral›klarla, internet sitesi, ayl›k bülten, s›k kullan›lan alanlarda barkoviz-

yon gibi araçlarla kurum hakk›nda bilgiler verilebilir,
• Ö¤rencilere, velilere, çal›flanlara ve ö¤renci adaylar›na sadece tan›t›m kitapç›¤›, CD, üniversite internet si-

tesi üzerinden de¤il, sosyal paylafl›m siteleri (Facebook, Twitter, vb.) üzerinden de sayfa açarak ulafl›lmas›
sa¤lanabilir,

• ‹steyen her kiflinin istedi¤i zaman rahatl›kla ulaflabilece¤i, istedi¤i bilgileri alabilece¤i, ücretsiz bir telefon
hatt› (0 800’lü hatlar gibi) olabilir,

• Ö¤rencilerin notlar›, önemli bilgiler, toplant›lar ve etkinlikler, ö¤rencilerin mobil telefonlar›na k›sa mesaj
(sms) arac›l›¤›yla da gönderilebilir (Bu noktada GSM firmalar›ndan biriyle anlaflma yap›l›p hem bu uygula-
man›n ücretsiz yap›lmas› sa¤lanm›fl olur hem de büyük bir firmayla anlaflma yap›lmas›yla üniversite itibar›-
n› daha da art›r›r),

• Ö¤rencilerin ve çal›flanlar›n kolayl›kla ulafl›p, istek ve ihtiyaçlar›n› bildirecekleri iletiflim bürolar› kurulabi-
lir,

• Halkla iliflkiler ve bas›n bürosunun ifllevselli¤i ve etkinli¤i art›r›labilir,
• Tan›n›rl›k ad›na sadece ulusal faaliyetler de¤il, uluslararas›laflma faaliyetleri art›r›larak, di¤er ülkelerden de

ö¤rencilerin gelmesi sa¤lanabilir,
• Üniversitelerde pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, üniversitelerin ticarilefltirilmesi fleklinde anlafl›lma-

mal› bununla birlikte, hizmet alan ö¤rencilerin ald›¤› e¤itim hizmetinden ve akademik-idari personelin ise
hizmet vermesinden memnuniyet duymas› sa¤lanabilir,

• Sat›fl sonras› hizmet gibi, üniversiteler de mezun ö¤rencilerini takip edip, bir veritaban› oluflturabilir ve on-
lar›n ifle yerlefltirilmesinde yard›mc› olabilir,

• Ö¤renci velilerinin, çocuklar›n›n sadece kay›tlar›nda veya mezuniyetlerinde yan›nda olmas› yeterli görülme-
yip, onlar›n ö¤rencilerle birlikte her akademik y›l bafl›nda toplanarak, ö¤rencinin durumu, yap›lanlar ve ve-
rilecek hizmetler hakk›nda bilgilendirilmesi sa¤lanabilir. Böylece, hem ö¤rencilerin üniversitelerine karfl› ai-
diyet duygusu geliflecek ve ö¤rencilerin velilerinin de etkilenmesini sa¤lanacak hem de kurumun imaj› daha
çok art›r›lm›fl olacakt›r.

• Akademik ve idari personelin, ö¤renciler ile velilerin istek ve ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤› bir üniversite, hem
daha çok tercih edilecek hem de o üniversitenin tan›n›rl›¤› ve toplumun o kuruma ve çal›flanlar›na olan
olumlu bak›fl aç›s› daha da artacakt›r.

Not: Bu çal›flma; Hulisi Binbafl›o¤lu’nun E¤itim Hizmetlerinin Pazarlanmas› – Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
‹nönü Üniversitesi Örne¤i (Dan›flman: Doç. Dr. Abit Bulut, ‹nönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim
Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal›, 2010)” Yüksek Lisans Tezi’nden üretilmifltir.
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Özet

Yeni üniversite anlay›fl› özellikle lisans düzeyinde disipliner derinli¤i azaltarak ö¤rencilere kendini gelifltirme
olanaklar› veren disiplinler aras› bir anlay›fl› ön plana ç›karmaktad›r. Ö¤rencinin birey olarak çok yönlü bir e¤itim-
den geçmesi onlar›n ileride toplumda üstlenecekleri rol ve bireysel geliflimleri aç›s›ndan önemli görülmektedir.
Yarat›c› düflünebilen, karar verme becerilerine sahip, sorunlara elefltirel ve çok yönlü bakabilen, duygu ve düflün-
celerini iyi ve etkili ifade edebilen, anadilini etkili kullanabilen, en az bir yabanc› dili temel düzeyde yaz›l› ve söz-
lü olarak kullanabilen birey tan›m› böylesi bir program anlay›fl›n›n temel gerekçelerinden biridir. Bu çal›flmada
üniversite kavram›ndaki geliflmeler ve yenilikler de temel al›narak Türkiye’de Fen Edebiyat Fakülteleri’nin yeni-
den yap›lad›r›lmas› konusunda bir öneri tart›fl›lacakt›r. Ülkemizde Fen ve Edebiyat Fakültesi mezunlar›n›n yayg›n-
l›kla yaflad›klar› iflsizlik sorunu üniversite düzeyinde onlara ikinci bir alan›n temel bilgi ve becerilerini kazand›r-
mak yoluyla en aza indirebilir. Geliflmifl üniversitelerin bir ço¤unda, Fen Edebiyat Fakülteleri ö¤rencilerinin ilk
y›l ortak dersleri ald›klar›, ilerleyen y›llarda ise dan›flmanlar›yla iflbirli¤i içinde ö¤rencilerin kendi ders planlar›n›
haz›rlad›klar› görülmektedir. Bu yap›da program haz›rlan›rken, ö¤rencinin bireysel ilgi ve ihtiyaçlar›, mezuniyet-
ten sonra ifl bulmalar›n› kolaylaflt›rmas›, toplumun ve mesle¤inin gerektirdi¤i temel bilgi ve becerileri kapsayacak
flekilde düzenlenmesi göz önünde bulundurulmal›d›r.

Anahtar kelimeler: Yüksekö¤retim, fen-edebiyat fakülteleri, disiplinler aras› anlay›fl.

Girifl
Modern üniversitenin ortaya ç›k›fl› ve bugünki haline dönüflmesinde büyük ölçüde pozitivist/ak›lc› paradigma-

n›n temel varsay›mlar›n›n etkili oldu¤u genel kabul görmektedir. Pozitivist bilimde “disipliner derinlik” ve “uz-
manlaflma” pozitif bilimin olmazsa olmaz çal›flma ve örgütlenme ilkeleridir. Bilgiyi küçük parçalara veya konulara
ay›rma düflüncesi antik Yunan ve Roma’ya dayan›r. Romal› Bilgin Varro MÖ 50-52’de, befleri bilimlerden (discip-
linae liberae); “Trivium (gramer, retorik, diyalektik) ve quadrivium (aritmetik, müzik, geometri ve astronomi)”
olarak söz etmektedir. Bu konular, “ortaça¤dan ve Rönasanstan süzülerek 17. yüzy›l›n Oxford ve Cambridge Üni-
versiteleri’ne ve Harvard College’a ulaflt›¤›nda bilgi de elefltirilemez ve sorgulanamaz mutlak hakikatler olarak ka-
bul edilmifllerdir” (Gür, 2003, s. 182). Klasik yüksekö¤renim sisteminde bu afl›r› uzmanlaflm›fl ve birbirinden ke-
sin s›n›rlarla yal›t›lm›fl disiplinler aras›nda ö¤renim gören ö¤renci, bu duvarlar›n içinde yaflayarak ve duvarlara ba¤-
l› koridorlardan geçerek mezun olurdu. Disiplinler aras› yönelim ve gerçe¤in ancak birden fazla perspektif ve ku-
ramla ortaklafla bir çaba sonucu bulunabilece¤ini varsayan yeni paradigma, art›k bu uzun koridora ›fl›k verecek,
renk ve ses getirecek yan yollar açmakta, duvarlar› alçaltmaktad›r. Akademik programlarda da disiplinleraras› bir
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yönelim, ö¤rencinin üniversite yaflam› boyunda farkl› disiplinleri tan›mas›, afl›r› derinleflmifl alan bilgisi yerine do-
zunda alan bilgisi fakat birden fazla yan alan bilgisi art›k oluflmakta olan üniversite programlar›n›n can al›c› nok-
tas› olma yolundad›r. ‹flverenlerin son zamanlarda eleman al›m›nda göz önüne ald›klar› çok yönlü bir e¤itimden
geçmifl "gelifltirilebilir kifli" aray›fl› bu beklentinin ifl yaflam›na yans›mas› olarak da düflünülebilir. Bu paradigmatik
dönüflümün etkileri üniversite programlar›nda sosyal bilimler, fen bilimleri ve mühendislik bilimleri aras›nda da
görülmektedir. Günümüzde bilgisayar alan›nda ö¤renim gören bir ö¤rencinin belirli ölçülerden de olsa sosyoloji
biliminden toplumlara bakmaya ve psikoloji biliminden bireye bakmay› da ö¤renmesi gerekti¤ine iliflkin anlay›fl
yavafl yavafl yerleflmeye bafllam›flt›r. 

Günümüz toplumunda sosyal ve ekonomik sorunlar beraberinde donan›ml› iflgücünü gerekli k›lmaktad›r. ‹s-
tihdam ve nitelikli iflgücü sorunu her geçen gün artmakta ve bireylerden beklenilen niteliklerin boyutlar› daha ge-
nifl bir alana yay›lmaktad›r. Bu kapsamda, yüksekö¤retim kurumlar› bireyleri bu zorlu sürece gerek akademik ge-
rekse sosyal yönden haz›rlamakla yükümlüdür. Sa (2007), tek disiplinli anlay›fl›n sürdürülmesinin bireye oldu¤u
kadar kurumun ilerlemesine ve geliflmesine de ket vuraca¤›n› belirtmektedir. Bu konuda ABD baflta olmak üzere
bir çok ülkede giriflimler görülmektedir. Örne¤in, 2005 y›l›nda Amerikan Üniversiteler Birli¤i, bu kapsamda üni-
versitelerde araflt›rma merkezlerinin aç›lmas›na, programlar›n oluflturulmas›na ve enstitülerin kurulmas›na yöne-
lik çal›flmalara bafllam›flt›r. Disiplinleraras› bu anlay›fl ABD’nin önde gelen yüksekö¤retim kurumlar›n› farkl›laflt›-
ran bir özellik olarak ön plana ç›km›flt›r. Bunun yan›nda ö¤rencinin ö¤renme döngüsünün kampüs d›fl›na ç›kt›¤›
ve toplum yaflam›yla harmanland›¤› bak›fl aç›s› toplum ihtiyaçlar›n› karfl›layan nitelikte bir bireyi hedeflemektedir
(American Association of Universities, 2005). Newell (2007) günümüz karmafl›k toplumlar›na uyum sa¤layabilmek
ve bu düzende farkl› bak›fl aç›lar› sunabilmek için disiplinleraras› anlay›fl›n önemine iflaret etmektedir. 2006 y›l›
üniversitelerin s›ralamalar›n›n aktar›ld›¤› U.S. News and World Report’a göre (2006), befleri bilimler fakülteleri-
nin (liberal arts institutions) yüzde 62’si disiplinler aras› uzmanlaflma f›rsatlar› sa¤lamaktad›r. Bunun yan›nda, Te-
agle Vakf› Araflt›rma Raporu’na göre de (Teagle Foundation Study) üniversitelerin yüzde 99’u bir flekilde disip-
linleraras› odakl› e¤itim ö¤retim yapt›klar›n› belirtmifllerdir (Aktaran: Boix, 2008). 

Bu paradigmatik dönüflüm süreci, Türk yüksekö¤reniminde de son y›llarda etkisini göstermektedir. 10 y›l ön-
ce Sabanc› Üniversitesi ile bafllanan “bölümsüz üniversite” yaklafl›m›, Ifl›k ve Okan Üniversiteleri taraf›ndan da uy-
gulanmaya bafllam›flt›r. 2010 y›l›nda bu uygulaman›n devlet üniversitesinde yer almas›na yönelik giriflimler görül-
müfltür. Bu anlay›flta geleneksel “akademik bölüm” sistemi, disiplinleraras› yaklafl›m› kimi zaman engelledi¤i, ö¤-
renimde erken ve k›s›tl› uzmanlaflmaya neden oldu¤u gerekcesiyle farkl› bir flekilde ele al›nm›flt›r. Gelifltirilen öz-
gün ö¤renim sisteminin altyap›s›n› “Ortak Temel Gelifltirme Program›” oluflturmaktad›r. “Ortak Temel Gelifltir-
me Program›’n›n” ilk aflamas›nda, tüm ö¤renciler ayn› dersleri alarak, ilerisi için gereken bilgi altyap›s›n›, elefltirel
ve disiplinleraras› düflünebilme kapasitelerini gelifltirmektedirler. Temel Gelifltirme Program›’n›n ikinci aflamas›n-
da, her bir ö¤renci, almak istedi¤i program›n girifl derslerini özgürce belirlemekte, e¤itim almak istedi¤i diploma
program›n› mevcut 11 program aras›ndan seçerek ö¤renimine devam etmektedir. Ö¤renim, üç fakülte arac›l›¤›y-
la yürütülmektedir: Mühendislik ve Do¤a Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bi-
limleri Fakültesi (Sabanc› Üniversitesi, 2011). 

Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan bu modelin pilot olarak, A¤r› ‹brahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniver-
sitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi’nde uygulanmas›na karar verilmifltir (Ek Yerfllefltirme
Haberler, 2010). Bu sistemde ö¤renciler, üniversite girifl sonucuna göre tercih yaparken bölüm de¤il, program
gruplar› baz›nda seçim yapacaklard›r. ‹lk y›ll›k sürede ö¤rencilerin tümü Temel Gelifltirme Program› kapsam›nda
ald›klar› üniversite dersleri ile aralar›ndaki e¤itim farkl›l›klar›n› giderip, eflit düzeye gelmektedir. Fakülteye yerlefl-
tirilen ö¤renci, ö¤retim üyelerinin dan›flmanl›¤›nda ilk iki y›l süresince lisans programlar›ndan farkl› dersler seçe-
rek tüm lisans programlar›n› detayl› biçimde tan›ma f›rsat›na kavuflmakta ve ikinci s›n›f sonunda herhangi bir s›-
nava girmeden kendi diploma alan›n› belirliyebilmektedir. Böylece ö¤renciye kendi yetenek ve ilgi alanlar›n› kefl-
federek, okumak istedi¤i alan› seçme f›rsat› verilmektedir (Gürsoy, 2009). 

Fen Edebiyat Fakültelerinde de böylesi bir yap›sal de¤iflikli¤e duyulan ihtiyaç, 2006 y›l›ndaki Fen Edebiyat Fa-
kültesi Dekanlar Toplant›s›nda dile getirilmifltir. Toplant›da “program gelifltirme” konusunun günümüzün h›zla
de¤iflen insan ve toplum dünyas›n› ve yeni ihtiyaçlar› dikkate alarak, sürekli fakülte gündeminde tutmas› gerekti¤i
dile getirilmifltir. Bu görüfl ile parallel olarak, fen-edebiyat fakültelerinde ö¤renim gören ö¤rencilerin kalk›nm›fl
ülke ö¤rencileri ile ayn› düzeye gelebilmeleri, gerek ulusal, gerekse uluslararas› platformda istihdam olanaklar›n›n
sa¤lanabilmesi için disiplinleraras› anlay›fl›n desteklemesi gerekti¤i belirtilmifltir. Bunun yan›nda, komisyon tara-
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f›ndan disiplinleraras› anlay›fla yönelik olarak çift anadal ve yandal programlar›n›n, hem fen-edebiyat fakülteleri
kapsam›nda, hem de baflka fakülteler ba¤lam›nda özendirilmesi gerekti¤i önemle vurgulanm›flt›r. Bir çok üniver-
site disiplinleraras› programlar› uyarlamaya yönelik giriflimlerde bulunmaktad›rlar. Ancak bu süreç bir çok kurum
için halen bir deneme yan›lma fleklinde yürütülmektedir. Bu noktada yüksekö¤retim kurumlar›n›n disiplinlerara-
s› yaklafl›m› kurumsal öncelik politikas› kapsam›nda ele al›p bu konuda gerek akademik gerekse idari çok yönlü ya-
p›lanma giriflimlerinde bulunmas› gereklidir. 

Bu çal›flmada, üniversite kavram›nda son 20 y›lda ortaya ç›kan en özgün geliflmelerden birisi olan disiplinlera-
ras› yaklafl›m ve yandal ve çift anadal uygulamalar›ndan hareketle mezunlar› aç›s›ndan Türkiye’de üniversite olu-
flumunun en sorunlu alanlar›ndan birisi olan Fen-Edebiyat Fakülteleri’ne nefes ald›rma potansiyeli oldu¤una inan-
d›¤›m›z yeni bir yap› önerilecektir. 

Disiplinleraras› Yaklafl›m
Klein (1990), disiplinleraras› anlay›fl›n “çok disiplinli” anlay›fl kavram›ndan farkl› oldu¤unu belirterek, disiplin-

leraras› anlay›fl›n bütünlefltirici özelli¤ine dikkat çekmektedir. Bilginin sentezlenmesi ve bütünlefltirilmesi disiplin-
leraras› anlay›fl›n en temel özelli¤idir. Boix, Miller ve Gardner’e (2000) göre, disiplinleraras› yaklafl›m tek disiplin-
le aç›klanmas› mümkün olmayan bir olgunun aç›klanmas›n›, bir problemin çözümünü ya da bir ürünün yarat›lma-
s›n›, farkl› disiplinlerdeki bilgi ve düflünme becerilerini kullanarak biliflsel geliflmesini olanakl› k›lar. 

Parker’a göre, ço¤u zaman “alan” ve “disiplin” kelimeleri birbirinin yerine kullan›lmalar›na ra¤men “disiplin”
“alan” kelimesinden farkl› anlamlar tafl›r. Bir “alan” belirli konular› içeren bir bilgi taban›d›r, oysa “disiplin” daha
çok “kabile,” “kültür,” “lonca” gibi kavramlarla aç›klanabilecek bir kelimedir (Parker, 2002, s. 374). Her disiplin
kendine özgü profesyonel bir dil ve yaz›n gelifltirir, ve her disiplin kendi alan›n› veya bölgesini d›flar›dan gelebile-
cek sald›r›lara karfl› koruma konusunda mekanizmalar gelifltirmifltir (Becher, 1989, s. 25). Van Merriënboer (1997)
disiplinler aras› anlay›fl gelifltirme sürecinin zaman ald›¤›n› ve beraberinde farkl› alt becerileri de gerektirdi¤ini
vurgulamaktad›r. 

Ça¤dafl üniversite kavram›nda disiplinleraras› yönelime de kaynakl›k eden yükselen bilim paradigmas› bilimin
nesnel bilgi üretme süreci olmad›¤›n›, bilimsel sürecin dünyan›n görelili¤ini temel alan bir süreç oldu¤unu vurgu-
lar. Sosyal olgular, sosyal davran›fl› belirleyen genellenebilir yasalar türetmek yoluyla de¤il, bir durumun kendine
özgü boyutlar›n›n ayr›flt›r›lmas› ile anlafl›labilir. Bilimin bir amac› olarak aç›klama, üzerinde çal›flma yap›lan olgu-
nun kendisi ve durumlar aras›nda benzerlikler ve farkl›l›klar›n anlafl›lmas› ile s›n›rl›d›r. Ölçme ve araflt›rma desen-
leri sistematik analizi amaçlarken genellemelerle ilgilenmek yerine bir olay›n daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤lamakla ye-
tinir. Sonuçlar› genelleyebilmek için, yükselen paradigman›n ilkeleri ile çal›flan bir araflt›rmac› kat› kurallar kullan-
maks›z›n durumdan duruma geçer. Pozitivizm ötesi ve ak›lc›l›k ötesi paradigma gerçek, bilgi ve do¤ru'nun (truth)
sosyal kurgular (social constructs) oldu¤unu iddia eder. Yani, insanlar anlamlar›n yarat›lmas› sürecine aktif olarak
kat›l›rlar. Büyük söylemler, büyük kuramlar ve tekil Do¤ru'lar (singular Truth) çoklu gerçekliklerle yer de¤ifltirir.
Bilginin örgütlenmesi ve sunulmas›nda tek, en do¤ru bir biçem (style) yoktur. Ayn› flekilde, yükselen paradigma,
do¤al bilimlerin yöntemi, kavramlar› ve amaçlar›n›n sosyal bilimlere uygulanamayaca¤›n› varsayar (fiimflek, 1997).
Yüksekö¤retim kurumlar›ndaki ö¤retmen, ö¤renme ve araflt›rma süreçleri bu çervede düzenlenmeli ve ö¤rencile-
re bu ba¤lamda toplumla bütünleflik bir flekilde yetifltirilmelidirler. 

Disiplinleraras› yaklafl›m›n üniversite kültürü içinde yer bulabilmesi için flu 6 alanda çeflitli stratejilerin geliflti-
rilmesi gereklidir: Disiplinleraras› bir program anlay›fl›, uygulama ilkeleri, örgütsel ve fiziksel yap›lanma, ö¤renci
merkezli pedagoji, ö¤renme ve ö¤retim yöntemleri ve “yeni üniversite” kavram›.

Disiplinleraras› Program 

Yüksekö¤retim kurumlar›ndaki disiplinlearas› yaklafl›m, büyük ölçüde kurumsal kültüre, kurumda çal›flan ö¤-
retim üyelerine, ö¤rencilere ve kurumun iflbirli¤i yapt›¤› toplumun yap›s›na ba¤l› olarak flekillenmektedir. Davis’e
göre (1995) iki veya daha fazla disiplinin beraber ele al›nmas› çok farkl› flekillerde ortaya ç›kabilir. Bunun yan›nda
disiplinleraras› program›n uygulanmas›nda, dersin bir ö¤retim üyesi taraf›ndan m› ya da tak›m ö¤retimi yapan bir-
den fazla ö¤retim elemanlar› taraf›ndan m› yap›lmas› gerekti¤i program›n baflar›s›n› belirleyebilmektedir. Bu ba¤-
lamda ASHE Raporu, disiplinleraras› programlardaki temel benzerlikleri afla¤›daki flekilde ele alm›flt›r (ASHE,
2009). 

H. fiimflek, Ö. Hac›fazl›o¤lu
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Disiplinler Aras› Program›n Özellikleri

Tablo 1’de görüldü¤ü gibi disiplinleraras› program iki temel amaca odaklanmaktad›r. Bu amaçlardan ilki, ö¤-
rencilere birbirine ba¤l› bir bilgi arka plan› sunmak, ikincisi de ö¤rencilerin bu bilgileri daha genifl bir anlay›fl ve
bak›fl aç›s› ile bütünlefltirmelerini sa¤lamakt›r. Bu anlay›fl yoluyla ö¤renciler araflt›rma yapma, belirli bir bilim da-
l›n›n s›n›rlar› içinde kalmadan sorgulayabilme, yenilikçi ve s›rad›fl› düflünceler gelifltirme ve bu bilgileri ve beceri-
leri genifl alanlara uyarlayabilme becerilerine sahip olmaktad›rlar (Newell, 1990; Kavaloski, 1979; Smith, Macgre-
gor, Matthews ve Gabelnick, 2004; Aktaran: ASHE, 2009). 

Huber (2006), disiplinleraras› program› “bütünleflik ö¤renme” ifadesiyle beraber ele alm›flt›r. Bu noktada di-
siplinleraras› programda iflbirlikçi ö¤renim kavram› disiplinleraras› program›n içine harmanlanmas› gereken peda-
gojik bir yaklafl›m olarak önemle vurgulanm›flt›r. Rhode Island’daki Regina Üniversitesi’nde uygulanan bütünle-
flik ö¤renme bu yaklafl›ma örnek olarak verilebilir. Üniversitede, ö¤rencileri yaflam boyu ö¤renen ve sorumluluk
sahibi global vatandafllar olarak yetifltirmek ad›na, ö¤rencilerin ilk 2 y›l içinde 4 zorunlu ders ve bir de proje çal›fl-
mas› yapmalar› istenmektedir. Ö¤rencilerin alacaklar› di¤er dersler (yabanc› diller, matematik ve din gibi) bu te-
mel dersleri bütünlefltirecek yap›da oluflturulmufltur. Benzer flekilde Kaliforniya’da San Mateo Üniversitesi’nde,
bütünleflik ö¤renme tüm kuruma yay›lmaya çal›fl›larak, ö¤rencilerin ö¤renme topluluklar›n›n içinde aktif olarak
yer almalar› beklenmektedir. Bu kapsamda, üniversitede haz›rlanan program, ö¤renme ve ö¤retim merkezleriyle
uyumlu olacak flekilde tasarlanm›flt›r (ASHE, 2009). 

Disiplinleraras› bütünleflme sürecinin ele al›nma yöntemleri kurumlara göre farkl›l›k gösterebilmektedir. Tüm
disiplinleraras› programlar›n ortak özelli¤i olarak bir seminer dersine yer verildi¤i söylenebilir. 1968 y›l›nda Sono-
ma Üniversitesi’nde kurulmufl olan Hutchins Befleri Bilimler Okulu’nda (The Hutchins School of Liberal Studies),
ö¤rencilere genel bir program sunulmaktad›r. Bu program›n içeri¤i oldukça genifl bir yelpazede yay›lm›flt›r. Ö¤ren-
ciler, derslerini insani bilimler, sosyal bilimler ve do¤a bilimlerinden seçebilmektedirler. Bu program›n özelli¤i ö¤-
rencilerin ders programlar›n› belirli bir problem veya temaya göre farkl› disiplinlerden seçerek oluflturmalar›d›r. Bi-
rinci s›n›fta ö¤rencilerin “yazma sanat›” odakl› disiplinleraras› bir seminer dersinde, “insan geliflimini” toplumdaki
bireysel ve kültürel de¤erler ba¤lam›nda ele almalar› beklenmektedir (ASHE, 2009). Bu modelde ö¤rencilerin,
“Toplum ve Birey, Birey ve Materyal Dünya, Sanat ve Insan Deneyimi, Bilinç ve Gerçek” isimli dört temel alana
odaklanmalar› ve buna ba¤l› ek bir dal seçmelerine yönelik destek verilmektedir (Sonoma State University, 2011). 

Disiplinleraras› Anlay›fl ve Uygulama 

Brint ve di¤erleri (2007) üniversitelerin muhafazakar bir yap›ya sahip olabileceklerini belirterek, bu kurumla-
r›n özellikle sanat ve fen alanlar›nda belirli disiplinlerin egemenli¤ine uzun y›llar izin verdi¤ini elefltirmektedirler.
Gumport ve Syndman (2002), üniversitelerin bilgi üretiminden soyutlanamayaca¤›n› ve bu üretimin de ancak sa¤-
l›kl› ö¤renme ve geliflim ortamlar›nda yeflerebilece¤ini vurgulamaktad›r. Bu ba¤lamda, Boix, Miller ve Gardner
(2000) disiplinleraras›laflma kavram›n›, iki veya üç disiplindeki düflünce yap›s›n›n “bilgi ve biliflsel geliflim” ile be-
raber harmanlanmas› fleklinde tan›mlam›flt›r. 
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Tablo 1: Disiplinler aras› program›n özellikleri.

Bileflen (Component) Amaç (Purpose) Mant›k (Rationale)

Ö¤retim elemanlar› Genellikle iflbirli¤i içinde ve ö¤retimde Her bir ö¤retim üyesinin deneyimlerini iflbirli¤i içinde
tak›m çal›flmas›n› sa¤lamak aktararak ö¤rencinin geliflimine katk›da  bulunmas›

Program yap›s› Program, Katk›da bulunan disiplinlerin Ders mant›¤›, belirli bir tema hakk›nda derse 
anahtar kavramlar›n› göz önüne alarak odaklanmaya f›rsat tan›nmas›. 
flekillendirmek. Ayn› zamanda dersin 
temas› ve problemini belirlemek.

Tamamlay›c› disiplinler Belirli bir tema ve problem üzerine farkl› Belirli bir bilim dal›nda uzmanlaflma yerine, belirli bir 
ve özgün bak›fl aç›lar› gelifltirmek konu hakk›nda çok boyutlu bak›fl aç›lar› sunulmas›

Bütünleflme Paylafl›lan tema ya da problemi farkl› Ö¤rencilerin belirli bir problem için farkl› disiplinler 
bilim dallar›yla bütünlefltirerek ele almak aras› bak›fl aç›lar›n› bütüncül bir düflünce anlay›fl›yla ele 

almalar›n›n sa¤lanmas›



Amerikan Ulusal Bilim Vakf› (National Science Foundation) gelecek y›llar için disiplinleraras› programlara
duyulan ihtiyac› gösteren raporlar haz›rlatmaktad›r (NSF, 2004). Clark (1998), Eckel ve Kezar (2003), Kogan
(2000) ve Holley (2009a), disiplinleraras› programlar›n amac›n›n, belirli bir disiplinin s›n›rlar›n› aflarak, ö¤renci-
lere etkileflimde bulunma, ö¤renme ve araflt›rma f›rsatlar›n›n yarat›lmas› oldu¤unu belirtmektedirler. 

Holley (2009a) ABD’deki 21 araflt›rma üniversitesindeki disiplileraras› anlay›fla geçifl sürecinde kullan›lan stra-
tejileri inceledi¤i araflt›rmas›nda, her bir üniversitenin birbirinden farkl› stratejileri kullanabildiklerini belirlemifl-
tir. Güney Kaliforniya Üniversitesi, dönüflümü gerçeklefltirmek için disiplinleraras› araflt›rmalar yapan ve bu ko-
nuda ders verecek ö¤retim eleman› istihdam›na öncelik verirken, Duke Üniversitesi böyle bir sisteme geçiflte yö-
netimsel yap›lanmay› ön plana ç›karm›flt›r (Holley, 2009a). 

Massachusettes Teknoloji Enstitüsü (MIT) kurumlar›ndaki yenileflme giriflimlerine fiziksel ve kültürel yap›da
dönüflüm gerçeklefltirerek bafllam›fllard›r. 1997 y›l›nda bafllat›lan bu hareketin felsefesi, kampüs yaflam›n›n olabil-
di¤ince farkl›l›¤a, çeflitlili¤e, yenilikçili¤e ve giriflimcili¤e hitap edecek flekilde oluflturulmas›na dayanmaktad›r. Bi-
nalar›n yap›s› disiplinleraras› anlay›flla örtüflecek flekilde tasarlanm›flt›r. MIT bu felsefeyi onlar› di¤er yüksekö¤re-
tim kurumlar›ndan ay›ran bir strateji olarak da vurgulamaktad›r (Campbell, 2005). 

Böyle bir de¤iflim gerçeklefltirmek için üst yönetimin deste¤inin sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda, Ec-
kel ve Kezal (2003) dönüflüm sürecinde göz önüne al›nmas› gereken faktörleri flu flekilde s›ralam›fllard›r: “Üst yö-
netimin deste¤i, iflbirlikçi liderlik, esnek bir vizyon, fakülte ve çal›flanlar›n kat›l›m› ve eylem plan›”. Böyle bir dö-
nüflüm süreci, tüm üniversitenin yönetim yap›sn› ve iflleyiflini de¤ifltirebilece¤i gibi ayn› zamanda ö¤retim üyeleri-
nin kuruma bak›fl aç›lar›n› da etkileyebilecektir (Holley, 2009b). Bu konuda üniversitelerin etkili örgütsel strateji-
leri kullanmalar› gerekmektedir. Örne¤in, 1998 y›l›nda, Duke Üniversitesi’nde disiplinleraras› araflt›rmalarla ilgi-
lenen Rektör Yard›mc›l›¤›’na ba¤l› bir birim kurulmufltur. Böyle bir yap›lanma, disiplinleraras› yaklafl›m›n sadece
fakülteler ve bölümler düzeyinde kalmas›n› engelleyerek disiplinleraras› bütünleflmeyi ve iflbirli¤ini kurum gene-
linde yaymay› kolaylaflt›rmaktad›r (ASHE, 2009). 

Disiplinleraras› program›n amaç, içerik ve yap›s›, “kurum, fakülte ve ö¤renci bileflenlerinin” disiplinleraras› s›-
n›rl›l›klar› aflacak flekilde birbirleri ile ba¤lant›l› olmas›na ba¤l›d›r. Bu kapsamda ASHE taraf›ndan disiplinleraras›
programlar› uygulayan kurumlardaki iyi örnekler araflt›r›larak afla¤›daki ortak özellikler belirlenmifltir. 

• Disiplinler aras› anlay›flla uyumlu örgütsel ve fiziksel yap›lanma
• Ö¤renci merkezli pedagoji
• Problem veya tema odakl› ö¤renme
• Disiplinleraras› ö¤renme deneyimlerine aç›k olarak kurgulanm›fl program
• Proje veya portfolyo çal›flmas›
• Bir konu hakk›nda bireysel uzmanlaflma yerine iflbirlikçi ö¤renme
• Staj ve deneysel ö¤renme ortamlar›n›n sa¤lanmas›
• Ö¤rencileri karmafl›k, modern ve disiplinleraras› gelece¤e haz›rlama 

Disiplinleraras› Anlay›flla Uyumlu Örgütsel ve Fiziksel Yap›lanma

Disiplinleraras› anlay›fl›n oluflturulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›nda fiziksel mekânlar›n önemine önceki bölümler-
de de yer verilmifltir. Ancak, disiplinleraras› mekânlar sadece kampüs ortamlar›yla s›n›rl› olmamal›d›r. Bu yap›lan-
ma örgütsel yap›lanma, akademik programlar›n tasarlanmas› ve yönetilmesiyle de desteklenmelidir. Örne¤in, Chi-
cago Üniversitesi’nde, Fen Edebiyat Fakültesi, “Disiplinleraras› Chicago Çal›flmalar›” program›n› desteklemekte-
dir. Bu kapsamda, lisans ö¤rencileri Üniversite Toplum Hizmetleri Merkezi ile iflbirli¤i içinde ö¤renim gördükleri
ve yaflad›klar› flehri kampüs ortam›na döndürmüfl bulunmaktad›rlar. Program kapsam›nda, “film tarihi, siyah (zen-
ci) kültürü, yaflan›lan mekânlar, yoksulluk ve flehirleflme” çal›flmalar› konulu dersler sunulmaktad›r. Miami Üniver-
sitesi’nde 1974 y›l›nda kurulan “Disiplinleraras› Çal›flmalar Okulu,” geleneksel bir üniversite anlay›fl› içinde kurul-
mufl olan deneysel bir fakülte olarak tan›mlanm›flt›r. fiehrin Bat› yakas›ndaki binalarda yürütülen programda ö¤ren-
ciler bu kampüste en az 2 y›l ö¤renim görmektedirler. 2009 y›l›ndan itibaren bu program kendi bafl›na Miami Fen
ve Edebiyat Fakültesi ad›n› alarak yeni bir örgütsel kimlik kazanm›flt›r. Disiplinler aras› programlar›n yap›lanmas›
incelendi¤inde, programlar›n genellikle geleneksel bir disiplinin himayesi alt›nda kuruldu¤u görülmekte; farkl› bi-
rimler aras›nda örgütsel köprüler kurarak ö¤rencilerin bireysel ilgi ve isteklerine göre yeni programlar oluflturul-
maya çal›fl›lmaktad›r (ASHE, 2009). Pennsylvania Üniversitesi’nde ise bu çerçevede fiziksel s›n›rlar›n kald›r›ld›¤› di-
siplinleraras› odaklanman›n hakim oldu¤u bir kampüs ortam› yarat›lm›flt›r (Harris ve Holley 2008). 
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Newswander ve Borrego (2009), disiplinleraras› anlay›fl›n kurumun tümüne yay›l›m›n›n sa¤lanmas› için finan-
sal ve idari deste¤in önemli oldu¤unu belirtmektedirler. Gerek ö¤renci gerekse ö¤retim kadrosu finansal, yönet-
sel ve idari aç›dan desteklendiklerinde daha iyi performans sergileyeceklerdir. Bunun yan›nda, bu süreçte dan›fl-
manlar›n da çok önemli etkileri vard›r. Dan›flmanlar›n ö¤rencilerini bu süreçte duygusal anlamda desteklemeleri
program›n baflar›s›n› do¤rudan etkilemektedir. 

Ö¤renci Merkezli Pedagoji

Disiplinleraras› yaklafl›mda ö¤rencinin program›n› tasarlarken ona rehber rolü üstlenecek bir dan›flmana ihti-
yaç vard›r. Haz›rlan›lan program›n program yöneticisi taraf›ndan onaylanmas› gerekse de, program›n haz›rlanma-
s›nda ö¤renci ve dan›flman›n birlikte çal›flmas› ve dan›flman›n yol göstericili¤ine ihtiyaç vard›r. 

Problem veya Tema Odakl› Ö¤renme

Disiplinleraras› program›n haz›rlanmas›nda ö¤rencinin belirli alanlara odaklanmas› da hedeflenmektedir. Ders
içeriklerinin tematik olarak koordineli olmas› özellikle ilk iki y›l içinde görülmektedir. Bu konuda örnek olarak
Denver Üniversitesi’ndeki mühendislik program› verilebilir. Ö¤renciler ilk dört akademik yar› y›l içinde “ortak
program›” takip etmektedirler. Bu kapsamda, “tak›m çal›flmas›, iletiflim becerileri ve farkl› disiplinlerde mühendis-
lik” gibi girifl dersleri almaktad›rlar. Bunun yan›nda, University of Washington gibi ö¤renciyi tamamen serbest b›-
rakan programlar da bulunmaktad›r. Bu konuda baflka bir örnek olarak, Michigan Devlet Üniversitesi (Michigan
State University) verilebilir. Disiplinleraras› programda, “toplum iliflkileri, çevre politikalar›, insan geliflimi ve top-
lum politik çal›flmalar›” gibi ö¤rencilerin odaklanmas› olas› olan 8 alan belirlenmifltir. Bu noktada, fakülte yöneti-
minin ve ö¤retim üyelerinin ö¤rencinin haz›rlad›¤› program›n gere¤inden fazla genifl bir alana yay›lmam›fl olma-
s› konusunda destek vermesi gerekmektedir. Program de¤erlendirmesinde, ö¤rencilerin ortak temalar alt›ndaki
farkl› ö¤renme deneyimlerine iliflkin proje çal›flmalar›na ve portfolyolara yer verilmektedir (ASHE, 2009). 

Proje ve Portfolyo Çal›flmas›

Disiplinler aras› yaklafl›m felsefesiyle uyumlu olarak ö¤rencilerin portfolyo çal›flmalar›n› yürütmeleri bir çok
programda görülmektedir. Örne¤in, George Mason Üniversitesi’nde Yeni Yüzy›l Fakültesi’nde (New Century
College), ö¤rencilerin disiplinleraras› yeterliklerini yans›tan bir mezuniyet portfolyosu tamamlamalar› istenmek-
tedir. Program içeri¤inde, “iletiflim, elefltirel düflünme, stratejik problem çözme, de¤erler, grup etkileflimi, küresel
anlay›fl, etkili vatandafll›k, estetik fark›ndal›k ve bilgi teknolojileri” gibi konularda bilgi ve becerilerinin gelifltiril-
mesi amaçlanmaktad›r. Portfolyo ö¤rencilerin ö¤renimlerinin bafl›ndan sonuna kadar gelifltirdikleri yeterliklerinin
bir yans›mas› olarak görülmektedir. Belirli yönergelere göre haz›rlan›lan portfolyo, sadece ö¤rencinin akademik
baflar›s›na yönelik bir de¤erlendirme arac› olarak de¤il, ayn› zamanda ö¤rencilerin programdaki kazan›mlar›na ilifl-
kin gelecekteki iflverenlerine sunulacak bir üründür (ASHE, 2009).

Bir Konu Üzerine Bireysel Uzmanlaflma Yerine ‹flbirlikçi Ö¤renme

Disiplinleraras› programda ö¤rencilerin çeflitli etkinliklerle çok yönlü geliflimleri sa¤lanmaya çal›fl›lmaktad›r.
Bu noktada ö¤rencilerin seminerler ve çal›fltaylarda, gerek akranlar›yla gerekse ö¤retim üyeleri ve sivil toplum ör-
gütleri temsilcileriyle bir araya gelmeleri ve paylafl›mda bulunmalar› program›n temel amac›d›r. Bu konuda Arizo-
na State Üniversitesi (ASU) Kad›n Araflt›rmalar› Bölümü her y›l düzenledikleri konferans ve seminerler dizisiyle
ö¤rencilerini de bilimsel platformlarda yer al›p paylafl›mda bulunmak konusunda cesaretlendirmektedir (ASU,
2009). 

Ba¤›ms›z Ö¤renme, Staj ve Deneysel Ö¤renme Ortamlar›n›n Sa¤lanmas›

Disiplinleraras› ö¤renme mekân esnekli¤ini de beraberinde getirmektedir. Michigan Devlet Üniversitesi’nde
ö¤rencilerin en az bir kez yurt d›fl› ö¤renim kapsam›nda baflka bir ülkede deneyim kazanmas› zorunlulu¤u vard›r.
Bunun yan›nda, ö¤rencinin en az bir kez topluma hizmet uygulamalar› kapsam›nda görev yapmas› da beklenmek-
tedir (ASHE, 2009). Uluslararas›laflma kavram›, Amerikan E¤itim Konseyi’nin raporlar›nda da s›kl›kla vurgulan-
makta ve bu kavram disiplinleraras› programlar›n önemli bir özelli¤i olarak ele al›nmaktad›r. 
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Ö¤rencileri Karmafl›k, Disiplinleraras› Modern Bir Gelece¤e Haz›rlamak

Günümüz modern toplumunda yaflamak, var olmak ve bilgi üretebilmek her geçen gün biraz daha karmafl›k
hale gelmektedir. Bu konuda üniversiteler ve fakülteler disiplinleraras› yaklafl›m çerçevesinde ö¤rencilere farkl›
yollar sunmaya çal›flmaktad›rlar. ABD’de son y›llarda oldukça tart›fl›lan modellerden biri de Arizona Devlet Üni-
versitesi Rektörü Michael Crow’un sundu¤u “Yeni Amerikan Üniversitesi” (New American University) modeli,
disiplinleraras› yaklafl›m› bir araç olarak kullanarak günümüz toplumlar›nda iz b›rakacak bir lider ö¤renci toplulu-
¤u yetifltirmeyi amaçlamaktad›r. Bu kapsamda, “‹nsan Evrimi ve Sosyal De¤iflim” ve “Yer ve Gök Araflt›rmalar›
Okulu” gibi isimlerle, 20 yeni disiplinleraras› okul kurulmufltur. Üniversitenin dört kampüsünde kurulan, araflt›r-
ma merkezleri, okullar, bölümler ve özgün fakültelerle birbirini tamamlay›c› disiplinleraras› yaklafl›m tüm kampü-
se yay›lmaya çal›fl›lm›flt›r (Crow, 2010). 

Disiplinleraras› Bütünleflme Sürecinde Fakültelere Yönelik Stratejiler 
Disiplinleraras› paradigma de¤iflimi, “ö¤retme, ö¤renme, program, ö¤renci, destek hizmetleri, laboratuvarlar,

kütüphane, araflt›rma merkezleri, kampüs koflullar›, ö¤renci iflleri ve yönetim” gibi bir çok boyutu içeren çok yön-
lü bir süreçtir. Bu uyarlanma süreci, kurum yöneticileri için oldu¤u kadar kurumdaki ö¤retim üyeleri, akademik
ve idari personele kadar tüm çal›flanlar› etkilemekte ve beraberinde zorluklar getirebilmektedir. Bu noktada üni-
versitelerdeki üst yönetimin disiplinleraras› ö¤renme felsefesini tüm kuruma baflar›l› bir flekilde yay›lmas›nda kilit
rolleri bulunmaktad›r.

ASHE (2009) disiplinleraras› dönüflüm sürecini incelendikleri yüksekö¤renim kurumlar›nda vurgulanan afla¤›-
daki ortak noktalar› belirlemifllerdir:

• Disiplinleraras› araflt›rmalar yapan ve ders veren ö¤retim üyelerinin ifle al›nmas›
• Disiplinleraras› uygulamalar› (araflt›rma, yay›n, ö¤retim, topluma hizmet, vb.) destekleyici akademik ter-

fi politikalar›n›n oluflturulmas›
• Disiplinleraras› araflt›rma ve yay›na yönelik kurumsal kültürün oluflturulmas›

Raporda da vurguland›¤› üzere, disiplinleraras› programlar›n uygulanmas›nda ö¤retim üyelerinin disiplinlera-
ras› yaklafl›ma verdikleri önem program›n baflar›s›nda belirleyici olmaktad›r. Bu noktada, ö¤retim eleman› seçi-
minde oldu¤u kadar disiplinleraras› araflt›rma ve ö¤retim yapmaya e¤ilimli ö¤retim üyelerinin seçimi ve kurumda
görev almalar›na yönelik politikalar›n gelifltirilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r. Farkl› disiplinlerle iflbirli¤i halinde
araflt›rmalar yapan bir ö¤retim üyesi, üniversite yönetiminden gerekli deste¤i görmedi¤i takdirde motivasyonu dü-
flebilecektir. Halbuki, ö¤retim üyesi bu döngüde en önemli itici güçtür. Araflt›rmalar yap›p araflt›rmalar›n› ö¤ren-
cileriyle paylaflmaya aç›k olan bir ö¤retim üyesi, zincirleme olarak bu tutumun tüm fakültede gerek ö¤retim üye-
leri aras›nda gerekse ö¤renciler aras›ndan yay›lmas›nda itici bir güç olacakt›r. Harris ve Holley (2008)ve Sa (2008),
disiplinler aras› anlay›fl›n kurum kültürüne iflleyebilmesi için bu anlay›fl›n stratejik planlarda yer alarak tüm kuru-
mu kapsayacak flekilde ele al›nmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini belirtmektedirler. 

Bu konuda, ABD’de baz› üniversiteler ifle al›m ve akademik yükseltme süreçlerinde disiplinleraras› yaklafl›m›
bir ölçüt olarak uygulamaya bafllam›flt›r. Duke Universitesi, Michigan Teknik Üniversitesi, Wisconsin Üniversi-
tesi, Güney Karolina Üniversitesi ve Pennsylvania Devlet Üniversiteleri disiplinleraras› anlay›flla paralel ifle al›m
politikas› uygulayan üniversitelere örnek olarak verilebilir. 

Disiplinleraras› Temelde Türkiye’de Fen Edebiyat Fakülteleri Lisans
Proramlar› ‹çin Yeniden Yap›lanma Önerisi
Yukar›daki tart›flmalar bize baflta ABD olmak üzere dünyan›n geliflmifl ülkelerinde yüksekö¤retim kavram›n›n

ve kurumlar›n›n disiplinleraras› yaklafl›m temelinde ciddi bir yeniden yap›lanma sürecinde oldu¤unu göstermek-
tedir. Bu e¤ilim disiplinleraras› geçirgenli¤in ivmesinin artaca¤› önümüzdeki y›llarda da h›zlanarak ve yayg›nlafla-
rak devam edecektir. Yeni üniversite anlay›fl› özellikle lisans düzeyinde disipliner derinli¤i azaltarak ö¤rencilere
kendini gelifltirme olanaklar› veren disiplinleraras› bir anlay›fl› ön plana ç›karmaktad›r. Ö¤rencinin birey olarak çok
yönlü bir e¤itimden geçmesi onlar›n ileride toplumda üstlenecekleri rol ve bireysel geliflimleri aç›s›ndan önemli
görülmektedir. Bu durum yeni mezunlar›n istihdam f›rsatlar›n›n art›r›lmas› ve çeflitlendirilmesi aç›s›ndan da
önemlidir. Farkl› ve yarat›c› düflünebilen, h›zl› ve isabetli karar verme becerilerine sahip, sorunlara elefltirel ve çok

H. fiimflek, Ö. Hac›fazl›o¤lu

2481



yönlü bakabilen, duygu ve düflüncelerini iyi ve etkili ifade edebilen, anadilini etkili kullanabilen, en az bir yabanc›
dili temel düzeyde yaz›l› ve sözlü olarak kullanabilen birey tan›m› böylesi bir program anlay›fl›n›n temel gerekçe-
lerini oluflturmaktad›r. Ülkemizde istihdam aç›s›ndan en sorunlu alanlardan birisi Fen-Edebiyat Fakültesi mezun-
lar›n›n istihdam sorunlar›d›r. Fen-Edebiyat Fakülteleri bünyelerinde ço¤unlukla temel bilim alanlar›n› bar›nd›rd›-
¤› için üniversitenin ve ülkelerin gelece¤i aç›s›ndan yaflamsal öneme sahiptir. Özel teflviklerle bu fakültelerin can-
l› tutulmas› bu fakülte d›fl›nda kalan di¤er tüm disiplinlerin canl› tutulmas› aç›s›ndan önemlidir. Ancak, tüm bun-
lar› vurgularken Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin varolduklar› haliyle çevresiyle ciddi bir yal›t›lm›fll›k sorunu oldu¤u-
nu da görmezden gelemeyiz. Özellikle ekonomi ve ifl piyasas› ile ba¤lar› son derece zay›ft›r. Bu sorunun Fen-Ede-
biyat Fakülteleri’nin yukar›daki tart›flmalarda iflaret edilen yeni bir disiplinleraras› anlay›flla yeniden tasarlanmas›
yoluyla belirli ölçülerde çözülebilece¤ine inan›yoruz. Ülkemizde Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlar›n›n yayg›nl›k-
la yaflad›klar› iflsizlik sorunu üniversite düzeyinde onlara ikinci bir alan›n temel bilgi ve becerilerini kazand›rmak
yoluyla en aza indirebilir. Önerilen yeni program anlay›fl›n›n bir parças› olan yan alan uygulamas› da bu amaca yö-
nelik olarak gelifltirilmifltir.

1. Önerilen yeni lisans program yap›lanmas› varolan ya da flu anda kullan›lan üniversite girifl s›nav› puan tür-
lerinde herhangi bir de¤iflikli¤i önermemekte, puan türleri ve YGS-LYS sistemini oldu¤u gibi kabul etmek-
tedir. Ö¤renciler geçmiflte oldu¤u gibi program tercihlerini belirleyeceklerdir. 

2. Fen-Edebiyat Fakülteleri’nde herhangi bir program› tercih eden ö¤renciler tercih ettikleri programdan ba-
¤›ms›z olarak birinci y›l için ortak bir programa dahil olacaklard›r Birinci y›l ortak program dersleri aras›n-
dan dan›flmanlar›n›n yönlendirmesi do¤rultusunda ders tercihleri yapacaklard›r. Bu ortak program›n içeri¤i
aç›s›ndan önemli olan nokta, programa dahil derslerin farkl› program seçene¤i yapm›fl olan ö¤rencilerin bi-
reysel ilgi ve ihtiyaçlar›, mezuniyetten sonra ifl bulmalar›n› kolaylaflt›rmas›, toplumun ve mesle¤inin gerek-
tirdi¤i temel bilgi ve becerileri kapsayacak flekilde düzenlenmesidir. Bu nedenlerle, bu program içeri¤inin
tercihan fakülte düzeyinde farkl› disiplinleri temsil edecek flekilde oluflturulmufl bir komisyon taraf›ndan ge-
lifltirilmesi gereklidir. 

Birinci Y›l ortak program›na dahil edilmesi zorunlu olan temel bilgi ve beceri alanlar› flunlard›r:
• Genel kültür (iyi yazma ve konuflma, iletiflim becerileri, grupla çal›flma, proje gelifltirme ve yönetimi,

mülakat teknikleri, vb.)
• Teknoloji ve uygulamalar› (temel bilgisayar becerileri, web tasar›m›, ofis uygulamalar›, temel laboratu-

var uygulamalar›, vb.)
• Bilimsel ilkeler ve bilimin temelleri (bilim tarihi, bilimsel yöntem, alan odakl› temel araflt›rma desenle-

ri, temel felsefe ve mant›k, vb.)
• Toplumsal ve kültürel alanlar (sanat ve sanat tarihi, edebiyat, müzik, Türkiye’nin toplumsal ve kültürel

sorunlar›, globalleflme, yeni ekonomik modeller, çevre ve sorunlar›, kad›n ve çocuk sorunlar›, ifl hukuku,
siyasal de¤iflim ve dönüflümler, vb.)

• Girifl dersleri (Fizi¤e girifl, temel matematik, sosyolojinin temelleri, vb.)
• Yabanc› dil (temel ‹ngilizce vb.)

Fakülte yönetiminin bu program›n yürütülmesinde rehberlik ve denetim ifllevlerini yüklenmesi beklenir.
3. Birinci y›l ortak program› baflar›yla bitiren ö¤renciler ikinci y›lda üniversite girifl tercih puan türüne göre

gruplanm›fl üç temel “alan odakl› ortak programa” geçerler. Alan odakl› ortak programlar disiplinlerin kap-
samlar› anlam›nda üç kategoriye ayr›lm›flt›r: Fen ve Do¤a Biimleri, Sosyal ve Befleri Bilimler ve Yabanc› Diller.
Fen ve Do¤a Bilimleri odakl› program flu lisans programlar›n› kapsayabilir: Fizik, Kimya, Biyoloji, Matema-
tik, ‹statistik. Sosyal ve Befleri Bilimler odakl› program flu lisans programlar›n› kapsayabilir: Sosyoloji, Psiko-
loji, Felsefe, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyat›, Tarih, Co¤rafya, Osmanl› Tarihi, Arap Dili ve Edebiya-
t›, Arkeoloji, Antropoloji, vb. Yabanc› Diller odakl› program flu lisans programlar›n› kapsayabilir: ‹ngiliz Di-
li ve Edebiyat›, Filoloji, Amerikan Dili ve Edebiyat›, Frans›z Dili ve Edebiyat›, Alman Dili ve Edebiyat›, vb.

Alan odakl› ikinci y›l program›n› takip ederken ö¤renciler di¤er alanlardan bireysel ilgi ve beklentileri do¤rul-
tusunda seçmeli dersler almaya devam ederler. 

Ö¤rencilerin alan odakl› ortak program derslerinin d›fl›nda di¤er alanlardan hangi oranda ders alaca¤› fakülte-
nin ilgili program komisyonlar› taraf›ndan yüzdeler anlam›nda saptanmal›d›r.
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‹kinci y›l›n sonunda ö¤renci dan›flman›yla eflgüdümlü olarak 3 ve 4. y›llarda takip edece¤i yan alan›na karar ve-
rir. Yan alan tercihinin ö¤rencinin as›l alan›n›n düfltü¤ü odakl› alan kategorisi d›fl›nda olmas› zorunludur. Bu ilgi-
li üniversitenin lisans derecesi veren bütün programlar›ndan birisi olabilir. Yani Fen ve Do¤a Bilimleri odakl›
program› tercih etmifl olan bir ö¤rencinin yan alan› ya Sosyal ve Befleri Bilimler, Yabanc› Diller veya Fen ve Ede-
biyat Fakültesi d›fl›nda lisans derecesi veren programlardan birisi olmak zorundad›r. 

Yan alan asgari kredi yükleri Fen ve Edebiyat Fakültesi Program Komisyonu ve üniversitenin lisans derecesi
veren bölümleri aras›nda yap›lacak görüflmelerle ortaklafla belirlenir. Yan alan derslerine ö¤renci kabulü ilgili bö-
lümün onay› ile yap›labilir. 

Birinci ve ikinci y›llara özgü düzenlenen ve gittikçe odakl› hale gelen programlar›n ö¤rencilerin yan alan seçi-
mi konusunda daha sa¤l›kl› karar vermelerine yard›mc› olaca¤› beklenmektedir. 

4. Üçüncü ve dördüncü y›llarda ö¤renci üniversirte girifl s›nav› sonunda tercih etti¤i as›l lisans program›n›n
derslerinin yan›s›ra, ikinci s›n›f›n sonunda belirledi¤i yan alan›n›n derslerini birlikte yürütür. 

Üçüncü ve dördüncü y›llarda anadal ve yandal programlar›n›n kredi yüzde da¤›l›mlar› karar verilmesi gereken
bir konudur.

Bütün bu düzenlemelere iliflkin temel gerekçe yüksekö¤retim kavram›nda bu makalenin geride kalan k›s›mla-
r›nda örneklerle dile getirdi¤imiz yeni bir “disiplinleraras›” yaklafl›mla Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin, mezunlar›-
n›n istihdam› aç›s›ndan yeniden yap›land›r›lmas› konusunda elimizde f›rsatlar›n oldu¤unu vurgulamakt›r. 
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Özet

Ülkemizde her y›l 20,000 civar›nda lisansüstü tez yap›lmaktad›r. Oldukça yüksek olan bu say› ile do¤ru oran-
t›l› tezlerin ifllevselli¤i sorgulanmaktad›r. Çal›flma basit fakat herkesçe kabul gören birkaç öncüle dayanmaktad›r.

- Yo¤un emek ve çaba gerektiren bilimsel çal›flmalar, evrensel nitelikte bir kaliteye ulafl(a)m›yor.
- Tezlerin oluflum sürecinde insan faktörü, tezin bilimsel boyutunun olumlu/olumsuz önüne geçmektedir.
- Tezler, bilim dünyas›nda dolafl›ma ve paylafl›ma girmiyor.
- Tezin kalitesinde etkili olan ö¤renci, dan›flman ve jüri üyeli¤i sistemi, sa¤l›kl› ve güvenli ifllemiyor. 
Bildiride; bilimsel sorumlulu¤un paydafllar› olan, ö¤renci, dan›flman ve jüri üyelerinin tutum ve davran›fllar›n-

da, olmas› gereken ile pratik aras›ndaki makas›n aç›ld›¤›, bunun da tezlerin bilimsel getirisinin sorgulanmas›na se-
bep oldu¤u sav› ifllenmifltir. Bunun sonucunda varolan lisansüstü tez sisteminin bilimsel ölçütlere göre ifllemedi¤i,
bilimsel anlay›fl›n geliflmesine katk› sa¤lamad›¤›, hatta sorun olmaya bafllad›¤› izah edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Onun ye-
rine “yüksekö¤retimin yeniden yap›lanmas›” temel düflüncesine uygun olarak ulusal tez merkezi organizasyonu ad›
alt›nda yeni bir tez de¤erlendirme sistemi önerilmifltir. Bu sistemin halihaz›rdaki uygulamalara göre, daha güven-
li yayg›n ve verimli bir tez süreci oluflturaca¤› öngörülmüfltür. fiayet Ülkemizdeki yüksekö¤retim yeniden yap›lan-
d›r›lacak ise, Yazara göre yap›lacak ilk yeniden yap›lanma lisansüstü tez sürecinde olmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki
bilimsel çal›flmaya yeni bafllayan genç akademisyenlerin bilimsel ahlak, bilimsel sorumluluk anlay›fllar›, gelecekte
ö¤retim üye ve yard›mc›lar›n›n kalitesini bugünden belirleyen temel göstergedir. Akademik yeniden üretim mo-
deli bu gösterge üzerine infla edilecektir. Parrhesia[5]anlay›flla yaz›lan çal›flma, Yanl›fl kanaatleri, anlafl›lmalar›, bi-
limsel elefltirilmeyi peflinen kabul etmektedir. Çal›flma ideal bir bilim anlay›fl›n›n ülkemizde benimsenmesi ümidi
ile oluflturulmufltur. Temel sorunun kökeninin iyi tespit edildi¤i ve bilimin ayd›nlat›c› gücünün nas›l art›r›laca¤›
konusundaki yap›c› düflüncelerin ürünüdür.

Anahtar kelimeler: Akademisyen, bilim, bilimsel çal›flma, metodoloji, tez, üniversite, yüksekö¤retim.

Girifl
Bilimsel araflt›rmalar, bilim insanlar›n›n, meslektafllar›na, di¤er insanlara, topluma ve çevreye ve evrene verdi-

¤i mesajlar›n kodlanm›fl halidir. Yani bilimsel çal›flma, sadece bilim insan›n› ilgilendirmez. Bu yönü ile topluma
malolan araflt›rma biçiminin de ad›d›r ve buna bilimsel sorumluluk denir. Yap›lan her bilimsel çal›flmada, bilim in-
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san› bu bilinçle hareket etmeli ve bilimsel etik anlay›fl›n›n temeline bu düflünceyi oturtmal›d›r. Bilimsel anlay›fl ve
ilerlemenin bafllang›ç noktas› ve ilk ö¤renilmesi gereken, bilimsel sorumluluk düflüncesidir. Bu düflünce ülkemiz-
de yayg›nlaflt›¤›nda, Heilbron’un (1995) 19. yüzy›l›n Paris’i için söyledi¤i “bilim dünyas›n›n merkezi” olma iddia-
s› Türkiye için de ütopya olmaktan ç›kar. Bilimsel sorumluluk ilkesi, Bilimsel aktivitelerin bafllang›c›nda olan genç
bilim insan› için de geçerlidir. Ömrünü bilime adam›fl bir profesörün son zamanlar›nda da geçerlidir. 

Bilimsel sorumlulukla haz›rlanmas› gereken çal›flmalar, temelde birkaç aflamadan meydana gelir. Çal›flman›n
nedenini ve amac›n› ortaya koyan girifl ve amaç bölümü, çal›flman›n nas›l yap›ld›¤›n› kapsayan yöntem bölümü, ça-
l›flman›n verilerini ortaya koyan bulgular ve verilerin izah›n› içeren sonuç ve tart›flma bölümü, çal›flman›n bölüm-
lerini oluflturur. Çal›flmada önce tez ortaya konur ve sonra destekleyecek bulgulara yer verilir. As›l vurgulanmas›
gereken ise genç araflt›rmac›n›n daha yolun bafl›nda iken, bilinçli ve sorumlu olmas›n›n, gelecekteki averaj› aç›s›n-
dan referans teflkil edece¤idir. Bu nedenle yüksek lisans ile bafllayan ve doktora ile sonlanan tez döneminde, arafl-
t›rmac›n›n kazanaca¤› nitelikler ve bilinç, bilimsel anlay›fl›n birincil ve oldukça önemli safhas›d›r. 

Sennet, zanaatkâr› tan›mlarken iki temel özelli¤inden bahseder:
- ‹yi ifl yapma arzusu
- ‹fl yapmak için gerekli yeterlilikler (Sennet, 2006:315)
Bilimsel çal›flmalar yapan bilim insanlar› mesleklerine, Sennet’in tan›mlad›¤› zanaatkâr›n özellikleri ile bakma-

l›d›rlar. Arzu ve yeterlilik bir arada olmal›d›r. Ülkemizde üniversitede görev yapan pek çok akademisyen[1] bilim-
sel çal›flmalar›n› yaparken temelde üç farkl› amaca ba¤l› olarak çal›flmalar›n› sürdürürler.

1. Bilimsel sorumluluktan dolay› bilimsel çal›flma yapabilir: Tespit etti¤i bir problem ve onun muhtemel çö-
züm tip ve formlar›n›n izah› için bilimsel çal›flmalar yap›labilir. Yani bilimsel sorumluluk kayg›s› ve idea-
list yaklafl›mlar ile çal›flma yap›labilir. Bilimin akademisyen üzerinde zevk ve heyecana yol açt›¤› durum-
lard›r.

2. Mesleki zorunluluklardan dolay› bilimsel çal›flma yapabilir: Örne¤in yaklaflan bir atama dönemi, veya za-
man›n›n sonuna yaklaflm›fl, proje ödev, tez vb. 

3. Kariyerist yaklafl›mlar ile bilimsel çal›flma yapabilir: Yani meslekte yükselme ve ilerleme amac›na uygun
olarak, sistemin kendisinden istedi¤i flartlara uygun olarak çal›flma yapma mant›¤›d›r.

Asl›nda Türkiye’de yap›lan bilimsel çal›flmalar›n ve özelde bu bildiriye konu olan tezlerin verimlili¤i, yukar›da
belirtilen amaçlar›n benimsenmesi ile yak›ndan ilgilidir. Çünkü Türkiye’de varolan bilimsel yap› ve bilim insan›
modeli birinci amaçtan biraz daha uzak bir mesafede kendisini konumland›rm›flt›r. Zorunluluk ve kariyerist anla-
y›fl sonucunda “güzel iyi ve do¤ru bilimsel çaban›n yerine, Akademik sistemin flartlar›n› yerine getirme” mant›¤›
egemendir. Bu mant›k “büyük dönüflümün” (Polanyi K. 2002) önündeki yanl›fl mant›kt›r. Bu ülkede ortalama her
bilimsel çal›flmada kendisini göstermektedir. Bilimsel anlay›fl ilk olarak tezler ile flekillendi¤inden, bu çal›flmada da
tezlerin verimlili¤i tart›flmalar› üzerinden konu izah edilmeye çal›fl›lacakt›r. Ayr›ca tezin oluflumu esnas›nda yön-
tem ve anlay›fl bilim insanlar›n›n sonraki çal›flma hayat›ndaki akademik anlay›fl›n› flekillendirmektedir.

Türkiye’de Lisansüstü Tezler ve Arka Plan›
Üniversiteler için, ö¤retim üye ve yard›mc›lar›n› belirlenirken, a¤›rl›kl› olarak Yüksek lisans veya doktoras›n›

yapmakta/yapm›fl olan ö¤renciler tercih edilir. Bu nedenle akademisyen seçiminde temel basamak olan, Lisansüs-
tü ö¤renim sürecinde, bilimsel sorumluluk, bilimsel ahlak[2] ve performans ile do¤ru orant›l› olarak, gelece¤in ö¤-
retim üyelerinin kalitesi artacakt›r. 

Bilimsel çal›flma yapan bilim insan›n›n ilk eseri genelde yüksek lisans tezi olur. Nitekim ülkemizde 15 Üniversi-
teden 48’i doktora, 180’i yüksek lisans olmak üzere 228 lisansüstü ö¤renim gören ö¤renci ile yap›lan anketten, olufl-
turulan Tablo 1’den anlafl›laca¤› üzere, ö¤rencilerin %92’sinin ilk bilimsel çal›flmas› yüksek lisans tezleridir. Üniver-
sitelerin akademik kadrolar›nda görev alan ö¤rencilerin genelinde de ilk bilimsel çal›flma tezler olarak görünmekte-
dir. Özetle zaman ve emek yo¤un olarak yap›lan tez çal›flmalar›, akademisyenlik anlay›fl›n› flekillendiren ilk çal›flma-
lard›r. Tezlerin oluflum sürecinde elde edilen tutum ve al›flkanl›klar, ilerideki bilimsel kariyeri etkilemektedir.
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[1] Bildiri metninde akademisyen kelimesi, üniversitede kadrolu olan kütlenin d›fl›nda daha genifl bir anlamda kullan›lm›flt›r. Lisansüstü ö¤renciler, araflt›rma
görevlileri, di¤er akademik unvanl›lar, yani üniversitede bilimsel faaliyetler içinde aktif görev alan kimseler için kullan›lm›flt›r.

[2] Bilimsel ahlaktan kas›t, her bilim insan›nda bulunmas› gerekli olan yapt›¤› iflin asgari gerekliliklerini yerine getirme bilincidir.



Ülkemizde artan lisansüstü ö¤rencisine ba¤l› olarak, her y›l bir önceki y›la göre daha fazla miktarda tez yap›l-
maktad›r. 2005-2010 aras› dönemde her y›l 20,000 civar›nda lisansüstü tez yap›lmaktad›r. Yap›lan tezlerin %70’i
yüksek lisans tezi ve %18’i ise doktora tezleridir. T›pta uzmanl›k ve sanatta yeterlilik tezleri do¤al olarak daha az
say› ve oranda yap›lmaktad›r. YÖK öncesi dönemde, akademisyen ve üniversite say›s›n›n az olmas›, sistemli ista-
tistiklerin olmamas›, yap›lan tez say›s›n›n oldukça düflük seviyelerde görünmesinin nedenidir. As›l referans olabi-
lecek YÖK sonras› dönemde ise tezlerde büyük bir art›fl gerçekleflmifltir. ‹kinci büyük s›çrama ise yeni üniversite-
lerin kurulma karar›ndan sonra 2000’li y›llardan itibaren bafllam›flt›r. Türkiye’de sadece 2009 y›l›nda 19,224 tez
bitirilmifl ve YÖK’e gönderilmifltir. YÖK istatistiklerine göre 1970-2009 y›llar› aras›nda her y›l yap›l›p YÖK’e
gönderilen toplam tez say›s› 257,958 tanedir ((YÖK, 2011) (Tablo 2 ve fiekil 1). Asl›nda anlafl›lmas› için flöyle bir
benzetme verilebilir. Türkiye’de her 1970-2009 aras›nda yap›lan tez say›s›, Dünyan›n 46 ülkesinin (Toplam ülke
say›s›n›n yaklafl›k %20’si) nüfusundan fazlad›r. 

Niceli¤in gösterdi¤i büyüklük, niteli¤e yans›mamaktad›r. Yap›lan tezlerin istenilen verimlili¤i sa¤layamamas›,
bu bildiriyi meydana getiren temel mant›¤› izah edecek niteliktedir. Lisansüstü tezler, ad›na yarafl›r biçimde, üst-
lenmesi gereken bilimsel ifllevi yerine getirememektedir. Bunu tam olarak saptama imkân› olmayabilir. Fakat tez-
lerin genelde haz›rlayana kariyer için fayda sa¤lad›¤›, tüm bilim insanlar›nca bilinen bir gerçek oldu¤u kabul edi-
lebilir. Tez say›s›ndaki art›fl›, befler y›ll›k periyotlarda gösteren fiekil 1’e tezlerin fayda e¤risi eklenebilse, art›fl›n iv-
mesinin düflük, dura¤an olabilece¤i öngörülebilir.

Lisansüstü ö¤renimin kalitesinin önemi belirleyici olarak görünürken, ö¤retimin nitelikleri, lisans ö¤renimine
göre çok daha kolay, ö¤retim mekanizmalar› ise ifllevsel olmayan ve istismar etmeye müsait bir pratik ile kullan›l-
maktad›r. Lisansüstü ö¤renimi sonuçland›ran tez s›navlar› ise prati¤in istismar›n›n zirveye ulaflt›¤› seviye olarak
belirginleflmektedir. Kötüye kullan›m›n tez de¤erlendirmesinin her aflamas›nda, kaliteyi düflürebilmektedir. 
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Tablo 1: Lisansüstü ö¤rencilerinin bilimsel çal›flma öncelikleri (2010).

Ö¤renim durumu ‹lk bilimsel ‹lk bilimsel ‹lk bilimsel ‹lk bilimsel Toplam
çal›flmas› YL. tezi çal›flmas› bildiri çal›flmas› makale çal›flmas› di¤er

Yüksek lisans 168 8 3 1 180
Yüksek lisans akademisyen-ö¤renci 36 5 2 1 44
Ö¤renci 132 3 1 - 136
Doktora 42 3 2 1 48
Doktora akademisyen-ö¤renci 16 2 1 1 20
Ö¤renci 26 1 1 - 28
Toplam 210 11 5 2 228

Kaynak: Lisansüstü Ö¤renci Araflt›rma Anketi 2010

Tablo 2: Türkiye’de dönemlere göre tamamlanm›fl lisansüstü tez miktar› (1970-2009).

Dönemler Yüksek Doktora T›pta Sanatta Toplam
Lisans Tezi Tezi Uzmanl›k Tezi Yeterlik Tezi

1970-1974 17 42 47 0 106
1975-1979 38 93 604 0 735
1980-1984 289 350 1,128 0 1767
1985-1989 8,176 1,950 2,177 19 12,322
1990-1994 19,528 5,430 4,168 96 29,222
1995-1999 35,290 9,407 6,571 230 510,498
2000-2004 47,563 11,514 7,249 175 66,501
2005-2009 70,902 15,774 8,873 258 95,807
Toplam 181,803 44,560 30,817 778 257,958

Kaynak: YÖK Ulusal Tez Merkezi, 2011; “Y›l ‹statistikleri”, http://tez2.yok.gov.tr/



Bazen yap›lan tezlerin kalitesinin ne kadar beklentilerin alt›nda kalabildi¤ini vurgulamaya çal›flan Tanel Demi-
rel (2008:171) “Üniversitelerde kabul edilmifl doktora tezleri hakk›nda elefltirel bir fleyler yazmak yayg›n bir uygu-
lama de¤il. Böyle bir uygulamay› zaman kayb› olarak görenlere ben de hak veriyorum. Ancak bazen öyle çal›flma-
lar ile karfl›lafl›yorsunuz ki bu kadar› da olmaz demekten kendinizi alam›yorsunuz... Zira sorun sadece say›lar› çok
fazla olan yüksek lisans tezi bile olamayacak çal›flmalara bir yenisinin eklenmesi de¤il. Bizatihi, tez jürisinin olufl-
turulmas›, ilgili akademisyenlerin muhtemel davran›fl biçimleri üniversitelerimizde ne olup bitti¤i konusunda ay-
d›nlat›c›.” gibi oldukça çarp›c› ve elefltirel bir boyuta vurgu yapm›flt›r.

Tez S›nav› Süreci ve Aktörler
Üniversitelerimizde, lisansüstü ö¤retimde kaliteyi sa¤lamaya yönelik mekanizmalar ço¤u zaman çal›flmamak-

tad›rlar. Ayr›ca kötüye kullan›ma müsait bir yap›dad›r. Nitelikli akademisyen yetifltirmede problem olarak görün-
mektedir. Afla¤›daki aflamalarda aksakl›k, eksiklik ve istismar yaflanmaktad›r:

Tez Konusu Belirleme – Tez Metni Oluflturma

Tez konusu belirlenirken, rahat çal›flabilecek, k›sa zamanda bitecek ve savunulmas›nda s›k›nt› yaflanmayacak,
genelde benzer nitelikteki çal›flmalar›n oldu¤u sahalardan seçilmektedir. Tezler belirlenirken pratik faydalar göz
önünde bulundurularak al›mlay›c› olan (Eco, 1991:16) kurumun yani üniversitenin ve al›mlay›c› olan kiflinin yani
dan›flman›n, biçime dair kurallar›n› ve süreçte rol alan anabilim dal›, hoca, dan›flman, jürinin kim veya kimler ola-
bilece¤i, düflünülerek karar verilir. Günümüzde iflleyen felsefe, Mant›kl›-mant›ks›z, do¤ru-yanl›fl yap›lacak tez,
okuduklar›n›z araflt›rd›klar›n›z, dan›flman›n›z›n ve üniversitenizin genel geçer kaidelerinin istedi¤i forma sokulma-
l›d›r. Bu akademik de¤erlendirme için pazarlama stratejisini belirleme dönemidir (Onaran, 2001:90). Ayn› parag-
raf›n devam›nda Onaran, bu dönemi genç, idealist, akademisyenin hayal k›r›kl›¤› ve k›r›lma noktas› olarak tan›m-
lasa da, yine kendisinin vurgulad›¤›, ö¤rencinin ifline gelebilece¤i gerçe¤ini bir an için unutmaktad›r.

Dan›flman taraf›ndan kontrollü olarak haz›rlanmas› ve anabilim dal› kurulunda görüflülerek karara ba¤lanmas›
gereken tez önerilerini, genelde ö¤renci haz›rlar, dan›flman imza atar ve kurula sunulur. Anabilim dal›n›n ö¤retim
üyeleri okuma, de¤erlendirme gere¤i duyulmadan, genelde karara imza atma fleklinde cereyan eden bir süreç olur.
Tezin ilgili disiplinin literatür birikimine göre konumu, tez konusunun, metodolojik boyutlar› tamamen dan›flma-
n›n titizli¤ine ba¤l› bir sürece dönüflür. Bu kand›rmaca aflama tabi ki tarihin en eski ö¤rencilik numaralar›ndan bi-
ridir. Ama akademisyenlerin ö¤rencili¤in bütün naif idealistliklerini unutup sadece ucuz numaralar›n› hat›rlama
e¤iliminde olmalar› yeterince anlaml› de¤ildir (Onaran, 2001:89). Akademisyenlerin tüm bilimsel ilkeleri unutup
kolay yolu tercih etmeleri, bunu kâr sayan ö¤renci için problemin bafllang›ç aflamas›n›n kolay olmas› manas›na ge-
lir. Tez önerisinin ve tezin niteli¤ini do¤rudan etkileyen, varsay›m›n oluflturulmas›, yöntem ve modellerin izah›,
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araflt›rma tekniklerinin belirlenmesi aflamas›, basit bir süreç olarak cereyan etmifl olur. Bu durum tezleri adeta In-
dex Librorum Prohibitorum[3] haline getirmifltir.

Lisansüstü tezler ço¤unlukla bir fley söylemeye niyeti olmayanlara zorla bir fleyler söyletmenin, ya da gerçek-
ten söyleyecek bir fleyleri olanlara bunu söyletmemenin arac› olarak ifllev görebildi¤i yap›lan tespitlerden birisidir
(Akçay, 1992:69). 

Üniversitelerde tez aflamas›ndaki ö¤renciye tavsiye edilen, tezi bir an önce halledip çal›flmalar›n› yürütebilece-
¤i, rahat bir statüye kavuflmas›d›r. Toplam 6-7 y›l sürebilen tez dönemleri, asl›nda hayat›n büyük bölümünü iflgal
etmesi gerekirken, genelde tezlerin son zamanlar›nda yetifltirme zorunlulu¤undan yo¤unlafl›lan dönem olarak ce-
reyan eder. Do¤al olarak zaman azl›¤› kalite ile ters orant›l› çal›fl›r. Yap›lan iflin kaliteli, akademik sorumlulukla ve
“bilimsel zevkle” yap›lmas› flans› kullan›lmam›fl olur. 

Lisansüstü tezlere dan›flman olarak ad› yaz›lan akademisyenlerin de tezin oluflum aflamas›nda farkl› ve anlaml›
görevleri ve sorumluluklar› vard›r. Görevlerin yerine getirilip-getiril(e)memesi, tezin kalitesini belirleyen ölçüt-
lerden birisidir. Bu sorumluluklar flu flekilde özetlenebilir:

Bilimsel Sorumluluklar
• Uzmanl›k alan›na uygun yard›mc› olabilece¤i konu ve tarzda dan›flmanl›klar› kabul etmek. Dan›flmanl›¤› ö¤-

renci say›s›na göre saptamak yerine, bilimsel konuya göre seçmek. Dan›flmanl›k için uygun görmedi¤i çal›fl-
malar› kabul etmemek.

• Bilimsel çal›flmaya yeni bafllayan adaya, bilimsel yöntem, sorumluluk ve bilimsel etik ile ilgili yol ve yorda-
m› benimsetmek. Yani akademik sorumluluk duygusu kazand›rmak.

• ‹lgili disiplinin bilimsel gelenek ve göreneklerinin, araflt›rma konusu ve araflt›rma evreninin kavranmas›nda
rol oynamak.

Akademik Sorumluluklar
• Bilimsel anlay›fla katk› sa¤layacak, literatüre katk› sa¤layacak, bilimsel bir varsay›m›n tez olarak seçimini sa¤-

lamak.
• Çal›flmada bilimsel standart seviyesinin yakalanmas›na katk› sa¤lamak.
• Bilimsel literatürün taranmas›, kullan›lmas›, faydalan›lmas› ve “literatürle hesaplaflma aflamalar›n›” denetim

alt›nda tutmak.
• Çal›flman›n sorunlu taraflar›nda, aday›n problemlerini çözmesine destek vermek.
• Tezin yaz›m›nda, okunmas›nda, tamamlanmas›nda, yani kabul görmüfl biçimi ile IMRAD akronomisinin,

format›n›n (Day, 2000:7) her aflamas›nda ifllev görmek.

Bireysel Sorumluluklar

• Ö¤rencisini, hizmet edece¤i topluma ve bilim camias›na haz›rlamak. Toplumsal sorumluluk kayg›s› da de-
nilebilir.

• Ö¤rencinin motivasyonuna, çal›flma istek ve gayretine yap›c› katk›larda bulunmak. Buna yani keyif alma sü-
reci de denilebilir.

• Mutlu eden bilimsel ve akademik yaflam tarz›n›n gösterilmesi ve benimsetilmesi. Gelecek kuflaklara aktar›m›.
Bu ilkelere ba¤l› olarak dan›flman yönetti¤i teze gerekli ilgiyi göstermelidir. Ö¤rencisinde akademik standart-

lar› aramayan, ifl yo¤unlu¤u nedeni ile görevlerini yerine getiremeyen dan›flmanlar tezlerin istenilen düzeyde ve
verimlilikte olmamas›nda pay sahibidirler. Bilimsel sorumluluklar›n yerine getirilmemesinden dolay›, bilim cami-
as›na karfl› da sorumlu olundu¤unu eklemek gerekiyor.

Tez Jürisi ve Beklentiler

Tez jürisi asgari bilimsel standartlar› takip etmesi gereken bilim insanlar›ndan oluflturulur. Jüri oluflum süreci
oldukça önemli bir o kadar tart›flmal› süreç olarak yorumlanabilir. E¤itim kuram› konusunda otorite yazarlardan
birisi kabul edilen Illich (Giddens, 2000:442), insanl›¤›n önceki dönemlerinde kendine yeterli olan becerilerini
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[3] Yasak Kitaplar Listesi (terim P. Anderson’un Imagined Communities s.55’ten al›nm›flt›r.)



kaybetti¤ini vurgulayarak, sa¤l›klar› için doktora, okumak için ö¤retmenlere, e¤lence için televizyona, muhtaç du-
ruma geldi¤ini söylemifltir. Okulu himaye örgütü oldu¤unu, derslerin bilinçli ö¤retilmedi¤ini, okullar›n ö¤renci-
lere nerede durmalar›n› gerekti¤i anlay›fl›n› yerlefltirdi¤ini ifade eder (Illich, 1973). Galiba buna üniversiteleri ve
dan›flman-jüri anlay›fl›n› da eklemek gerekebilir.

Tez jürilerinin, akademisyene yak›fl›r bir titizlikle davran›p tezleri de¤erlendirmeleri, bilimsel kaliteye katk›
sa¤layacak yegâne kontrol mekanizmas› olarak öne ç›kmaktad›r. Çünkü bilimsel çal›flmalar›n kalitesini belirleyen
üç ana unsurdan (ö¤renci-dan›flman-jüri veya hakem) üçüncüsüdür. Jürinin titizli¤i kontrol sürecinin daha ifllevsel
olmas›na, konuya d›flar›dan müdahil olan farkl› bir bak›fl aç›s›na zemin haz›rlam›fl olacakt›r. Baflta tezler olmak üze-
re bütün bilimsel çal›flmalarda hakemlik müessesi güvenilen, adil, iyi çal›flan ve kalitenin ortaya ç›kmas›n› sa¤layan
yap›da olmal›d›r.

Jürinin belirlenmesi aflamas›, Türkiye’de akademik yaklafl›m›n keyfi bir yönünü aç›¤a ç›karmaktad›r. Yasal ola-
rak jürinin belirlenmesi enstitülerin yetkisindedir. Enstitüler jüri belirleme görevini ise do¤al olarak anabilim dal-
lar› üzerinden yürütmektedir. Yani aday›n tez yapt›¤› anabilim dal› jüri belirleme görevini ve onay›n› üstlenir. Pra-
tikte ise, tez teslim edilirken, dan›flman taraf›ndan küçük bir pusula ile veya flifahen tez tespiti yap›l›p enstitünün
yönetim kuruluna sunmas› sa¤lan›r. Keyfi uygulamaya veya problem oluflumuna sebep olan bölüm uygulaman›n
bu k›sm›d›r. Çünkü jüri belirlenirken, kriterler oldukça de¤iflken hale gelebilmektedir. Yüksek lisans ve doktora
mezunlar›na “s›nav jüriniz nas›l belirlendi?” fleklinde yöneltilen soruya verilen cevaplar Tablo 3’teki gibidir.

Lisansüstü ö¤renimini tamamlayan 74 kifliden 43’ü jürinin dan›flmanlar› taraf›ndan belirlendi¤ini belirtmifltir.
Buna bölüm karar verdi ve fikrim yok diyenlerinde büyük bir bölümünün de dan›flman›n› ifade etmek istedi¤ini
eklerseniz, Jüriyi en az %85 oran›nda dan›flman taraf›ndan belirlendi¤i sonucuna ulaflmak flafl›rt›c› olmamal›d›r.
Ayr›ca anket yap›lan tüm kat›l›mc›lar›n tezlerinde, düzeltme veya ret gibi k›smen olumsuz veya olumsuz bir so-
nuçla karfl›laflmamalar› da manidard›r. Yüksek lisans jürisinde genelde 3 ö¤retim üyesi ve doktora jürisinde genel-
de 5 ö¤retim üyesi bulunmaktad›r. Bunlardan 1 tanesinin dan›flman olmas›, hatta bazen iki dan›flman olmas› dü-
flündürücüdür. Kiflisel hukuk, sorun oluflturmayacak akademisyen, sorunlar› göz ard› edecek arkadafl vb. düflünce-
ler ile jüri belirlenebilmektedir. Ayr›ca tezde olabilecek jürinin e¤ilimlerine göre teze flekil verme kaynakça düzen-
leme, iflin makyaj bölümlerinden birisidir. Jürilerde, savunmay› zorlaflt›rmas› muhtemel ö¤retim üyeleri istenmez.
Ayr›ca idealist, adeta veri madencisi ö¤retim üyeleri de pek jürilerde olmaz. 

Yüksek lisans jürisine d›flar›dan davet edilen baflka anabilim dal›ndan ö¤retim üyesi, uzmanl›k alan› olmad›¤›n-
dan “pasif” konumda yeralabilir. Yani jüriler dan›flman+dan›flman arkadafl›+pasif jüri üyesi gibi bir formülle görev
yapmaktad›r. Formül tezin eksiklerini, yanl›fllar›n›, düzelecek yerlerini örtebilen, bilimsel aç›dan yanl›fl uygulama-
lara f›rsat vermektedir. Doktora jürileri daha ciddi jüriler olmakla birlikte, sorun ç›karmayacak ö¤retim üyelerinin
kimler olabilece¤i, nas›l ça¤r›laca¤› yönünde bir aflamas›n›n oldu¤u herkesçe malumdur. Ayr›ca doktora jürisinde
yer alan üç ö¤retim üyesi ayn› zamanda doktora tez izleme komitesini de oluflturur. Bu nedenle doktora tezinde
genelde üç oyun olumlu olmas› do¤ald›r(olumsuz olur ise önceki süreçte görevlerin yap›lmad›¤›n›n ikrar› olur).
Doktora sürecinde zorunlu olan “tez izleme komitelerinin” y›lda iki kez toplan›p tezin ilerleme aflamalar›n› kon-
trol etme süreci, pratikte formalite düzenlenmifl raporlara imza atma flekline dönüflür. Uygulamada ana fikir, for-
malitelerin bir an önce yerine gelmesi fleklinde oldu¤unu ifade etmek pek yanl›fl say›lmaz. Oysa tezlerin dolafl›ma
girmesini, kaliteli sonuçlar vermesini engelleyen unsurlardan birisi de budur. 

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul

2490

Tablo 3: Lisansüstü ö¤rencilerinin jüri oluflumu için kanaatleri (2010).

Ö¤renim Durumu Dan›flman Bölüm Fikrim yok Toplam

Yüksek lisans mezunu 22 12 14 48
Mezun-akademisyen 13 6 2 21
Mezun 8 6 12 23
Doktora mezunu 21 3 2 26
Mezun-akademisyen 16 2 1 19
Mezun 5 1 1 7
Toplam 43 15 16 74

Kaynak: Lisansüstü Ö¤renci Araflt›rma Anketi 2010



Genelde bilimsel aktivitelerde özelde tezlerde jüri görevi yapan ö¤retim üyelerinin, oldukça önemli olan bu gö-
revi nas›l yerine getirmeleri gerekir? Onaran’›n (2001:90) bu konuda söyledikleri oldukça manidard›r: “Tez de üni-
versitede ve ço¤unlukla b›rak›n akademi içerisinde dolafl›ma girmeyi, jüri hariç -ki jürinin tamam›n› okumas› bile
genellikle flafl›rt›c›d›r- hiç kimse taraf›ndan okunmayacak oldu¤u bilinerek ve hatta bu durum göz önünde bulundu-
rularak yaz›l›r. Dolays›yla bu metinlerin al›mlay›c›s›, aç›k bir biçimde okur de¤ildir. Bu metinlerin kaderi bir tür “es-
tetik” dizayn neyin, neden önce ya da neden sonra gelece¤ini belirleyen kurallar›n elindedir… konuya hakim olun-
masa da olur, ama üstten boflluk 1cm olmaz…. Sorun sadece art›k giderek kimse taraf›ndan okunmayan bu çal›flma-
lar›n, sosyal bilimler enstitülerinin kurallar›na uygunlu¤u kriterleriyle de¤erlendirilir hale gelmifl olmas›d›r.” 

Önemli olan denetimin ve içeri¤e dair kriterlerin jüri taraf›ndan bilimsel ölçek kullanma yöntemleri ile yerine
getirilmesidir. Ayr›ca ülkemizde pek fazla rastlanmayan, fakat bilimsel sorumlulu¤a uygun düflen bir davran›fl ka-
l›b› da “jüriye üye olarak davet edilen ö¤retim üyesinin, katk› yapamayaca¤›, tez jürili¤inden aff›n› istemesidir.”
Gelenek haline dönüflmesi gereken bu seçenek, daha iyi ve uzman bir jürinin tezi okumas›na ve gelifltirici bir an-
lay›fl›n yerleflmesine neden olabilir. Bu durumun ortaya koyabilece¤i kötü neticeleri de¤erlendiren Demirel
(2008:181) “…Ortada yönetti¤i doktora tezine gerekli ilgiyi göstermeyen kendisinin iyi bildi¤i akademik standart-
lar› doktora ö¤rencisinde aramayan dan›flman, konu ile ilgileri zay›f oldu¤u halde jüri üyeli¤ini kabul eden ve bü-
yük ihtimal ile tezin tamam›n› okumadan (okuyup onay vermifl olma ihtimalleri daha da ürkütücü!), di¤erleri na-
s›l olsa okumufltur diyerek onay verme ihtimalleri yüksek olan ö¤retim üyeleri var.” fieklinde yapt›¤› de¤erlendir-
me tezlerin de¤erlendirme aflamas›nda, yolunda gitmeyen yönlere dikkat çekmektedir.

O halde tezlerin kalitesinde, bilimsel dolafl›m içinde yer almamas›nda, ö¤renci ve dan›flman kadar olmasa da
jüri üyelerinin de sorumluluklar› bulunmaktad›r. Doktora tezi yazan genç akademisyenin, ifli ö¤renmifl olmas› ge-
reklidir. Ancak hala problem var ise dan›flman ve jüri üyeleri bilimsel standartlar› hat›rlatmak için bu görevlere se-
çilmifllerdir.

Tez S›nav›

Tez s›nav› aflamas› bilimsel çal›flman›n son bölümüdür. Yani iflin sahnesidir. Sahnede tüm bilimsel oyuncular
yerlerini al›rlar. Ö¤renci, dan›flman ve jüri üyeleri final sahnesi için haz›rlard›r. Tez savunmas›, hem heyecanl› hem
de ritüelleri ile sürecin ilginç bölümüdür. 

• Tezin savunulmaya de¤er bulunup bulunmad›¤› fleklinde jüri toplant›s›
• Aday›n savunmaya al›nmas›
• Soru-cevap bölümü
• Jürinin dinleyicileri d›flar›ya ç›kar›p karar verme finali
• Ö¤rencinin uzman veya doktor ilan edilmesi
Bu aflamalar›n her birisi heyecanl›, sembolik ve bir o kadar da, gereklili¤i tart›fl›lmas› gereken bölümüdür. Çün-

kü bildirinin üst bölümlerinde belirtilmeye çal›fl›ld›¤› üzere, sorumluluk sahibi, tüm unsurlar›n görevlerini yapma-
s› ile bilimsel yeterlili¤e sahip tez ortaya ç›kacakt›r. 

Tez s›nav› adaylar için formalite veya zorlu bir süreç olarak yaflanabilir. Tan›nan sayg›n bir ö¤retim üyesinin
ö¤rencileri, genelde savunmada s›k›nt› yaflamazlar. Jürinin dan›flmana güveni, genelde teze olan güvenin göster-
gesi olarak öne ç›kar. Olumsuz durum, seyrek yaflanan bir süreçtir. Fakat aday›n baflar›s›z olmas› isteniyorsa, tez
jürisi ve savunmas› buna yönelik bir tutum göstererek aday›n zor durumda kalmas› da sa¤lanabilir. Yani yap›lan
tezin bilimsel öneminin yan›nda, öznel ölçütler, tezin sonucunu etkileyecek ortam oluflturabilir. Akademik de¤er-
lendirme sistemi, bilimsel formlar› ölçüt kabul etmek yerine, akademisyenlerin, yaflam tarz›, dünya görüflleri, ar-
kadafll›k hukuklar› ile flekillenebilir. Yani bilimsel ölçek, tutum ve davran›fl ölçe¤i ile yer de¤ifltirmifl olur. Asl›nda
Bilimsel ölçek son derece basit ve ifllevseldir:

1. Yap›lan tezin “ savundu¤u bir tez, iddia, bir varsay›m olmal›d›r.” Ülkemizde pek çok tezin bu yönü zay›f-
t›r. Bilim insan› tezini belirlerken üzerinde çal›flaca¤› konuyu, önceden belirlemesi gereklidir. Bilimsel ça-
l›flmalar ve tezler rastgele belirlenmemeli ve rastlant›lara terk edilmemelidir.

2. Tezi izah eden bilimsel manada geçerli bir modeli olmal›d›r. Metodolojik yaklafl›m bu model(ler) üzerin-
den gelifltirilmeli, bunun d›fl›nda kalan her türlü yaklafl›m bilimsel yaklafl›m kabul edilemez, ancak bilgi y›-
¤›nlar›n›n oluflumuna yol açar (Türkdo¤an, 1995:154). Çevremizdeki olaylara bak›fl›m›z›n bilimsel olma-
s›, ancak bilimsel yöntemlerin sistematik biçimde kullan›lmas› ve de¤erlendirilmesi ile bilimsel anlay›flla
ortaya ç›kar.
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3. Konuya uygun araflt›rma yöntem ve tekniklerinin seçilmesi, 
4. Verilerin toplanmas›, derlenmesi, s›n›fland›r›lmas›, birlefltirilmesi yorumlama ve de¤erlendirilmesinin

sa¤lanm›fl olmas›, 
5. Bilimsel terminolojinin, bilimsel dilin do¤ru kullan›lmas›
6. Sonuçlar›n sunulmas›

Tezi teslim aflamas›na kadar ö¤rencilerin dan›flmanlar›n, tez s›nav›nda görev alan jüri üyelerinin tezi de¤erlen-
dirirken, bu ilkeler üzerinden kanaat oluflturmalar› gerekir. Tezi biçimsel estetik yönü ile de¤erlendirmesini ens-
titüdeki bir memurun görevlendirilmesi ile çözülebilir. Tez s›nav›nda yukar›daki ölçe¤e dikkat edilmeden yap›lan
de¤erlendirme “tez s›nav›n› ve tez de¤erlendirmesini, tez okumas› ve tez toplant›s›” haline dönüfltürebilir.

Tez s›nav›n›n, savunma fleklinde yap›lmas›, aday ile jüri aras›nda duygusal kriterlerin belirleyici olmas›na im-
kân tan›makta, duygusal karar verme ihtimali yüksek olan Türk Halk› olas› tez savunmas›nda, aday›n psikolojik-
sosyal psikolojik görünümüne bakarak, yeni tutum ve davran›fl belirleyebilmektedir. Kald› ki tezin dan›flman›n›n
olumlu oy kullanaca¤› (çünkü dan›flman tezi yetersiz görüyor ise savunmaya almamas› gerekir) baflka anabilim da-
l›ndan davetli kiflinin genelde dan›flman›n karar› ile seçilmifl olabilece¤i düflünüldü¤ünde, savunman›n kolay hale
gelece¤ini tahmin etmek zor de¤ildir. Elimizde kesin veriler olmamakla birlikte, Türkiye’de yap›lan pek çok tezin
kabulünde oy birli¤i ile karar al›nd›¤›, yads›namayacak gerçekliktir. 

Sonuç Yerine: Ulusal Tez Merkezi
Çal›flman›n geride kalan safhalar›nda uygulanan yöntemin ortaya ç›kard›¤› olumsuz yap›n›n kompozisyonunun

sergilenmesine gayret edilmifltir. Bilimsel anlay›fl›n geliflmesi, ilerlemesi, keyifli zevkli ve hepsinden önemlisi ve-
rimli olmas› için kaleme al›nm›fl çal›flmada, olumsuz taraflar›n “kirli çamafl›rlar›n” sergilenmesi elbette, bilim ca-
mias› kadar, bu sat›rlar›n yazar›n›n da hofluna giden zevk ald›¤› bir anlay›fl flekli de¤ildir. Hatta çal›flmada elefltiri-
len yönlerin baz›lar›n›n da içinde bulunmak zorunda kalm›fl, faydaland›¤› taraflar› da olmufltur. Ama bildirinin ana
fikrini oluflturan varolan sistemin kaliteli bilimsel anlay›fl›n geliflmesine en az›ndan katk› yapmad›¤› düflüncesinden
ç›kt›¤› için, do¤al olarak olumsuz boyut vurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r. Ancak önemli olan “barda¤›n bofl taraf›n›n na-
s›l doldurulaca¤›” anlay›fl›n›n önemi, ekseriyetin kabul etti¤i bir kanaattir.

Dünyan›n bilimsel manada geliflmifl ülkelerinin pek ço¤unda tez s›nav›na benzer sistemler bulunmaktad›r. Ör-
ne¤in ‹ngiltere’de dan›flman›n olmad›¤› jüri üyeleri s›nav› yaparlar. ABD’de uygulama buna benzerlik gösterir. Av-
rupa’da baz› yüksekö¤retim kurumlar›nda tez, ayn› anabilim dal›nda uzman fakat baflka kurulufllarda görev yapan
ö¤retim üyelerince de¤erlendirilir. Olumlu rapordan sonra, ayr› bir jüri tez s›nav› yapar. Savunma t›pk› Almanya
ve ‹ngiltere’de oldu¤u gibi sadece tez yerine genel bilimsel yaklafl›mlar› da kapsayacak flekilde yap›labilir (Bu PhD
unvan›n›n gere¤i olarak düflünülür, yani doktor aday›ndan o bilimin felsefesine hâkim olmas› istenir). Rusya ve
çevresindeki ülkelerde, tezler ba¤›ms›z kurullarda toplan›r ve jüri üyelerine rapor yazmalar› için gönderilir. Bu ça-
l›flmada amaç ülkelerin tez de¤erlendirme sistemlerini izah etmek veya tavsiye etmek olmad›¤›ndan bildirinin hac-
mi de düflünülerek ayr›nt›lar›na fazla yer verilmemifltir. Kald› ki Türkiye halihaz›rda baflka ülkelere benzer tez sis-
temlerini uygulamaktad›r. Fakat ülkemizde olumlu sonuçlar elde edil(e)memektedir. Bu nedenle ülkemizde “yük-
sekö¤retimin yeniden yap›land›r›lmas›n›n” yo¤un tart›fl›ld›¤› bugünlerde, yüksekö¤retimde kalitenin bafllang›ç
noktas› bilimsel tezler olabilir, olmal›d›r. Düzelmenin mümkün oldu¤una olan kanaatten dolay› çal›flma kaleme
al›nm›flt›r. ‹yi tezler haz›rlayan ö¤renci modelleri, Örnek akademisyenlerin ç›kt›¤› sürece evrilmelidir.

Bunun için flu aflamalarda de¤ifliklikler yap›lmas› gereklidir:

1. Ulusal Tez Merkezi kurulmal›: Ülkemizde tezlerin toplan›p da¤›t›laca¤› bir ulusal tez merkezine ihti-
yaç vard›r. Günümüzde YÖK bünyesinde görev yapan ulusal tez merkezi mevcut fonksiyonlar›na ek ola-
rak tez kabul/da¤›t›m ifllerini de üstlenebilir. Tabi ülkenin tüm bilimsel kurulufllar›ndan gelecek her y›l
20,000 civar›nda yeni tezin ilk taslaklar›n› ve son nüshalar›n› (Yüksek lisans için 5 Doktora için 8 olur) il-
gili yerlere da¤›tacak bir istihdam a¤›, teknoloji ve bütçe ile donat›lmal›d›r. Merkezde Her tez için yakla-
fl›k 1,000 TL. masraf yap›lacak olur ise (personel girdisi dahil) yaklafl›k 20 milyon TL ek bir bütçenin bu
ifl yeterli oldu¤u basit bir hesapla söylenebilir. 1,000 TL’lik pay›n içinde ö¤rencinin katk›s› dahi olabilir
(posta masraflar› gibi), tabi en güzeli bütçeden karfl›lanmas›d›r. Bilimsel bilginin k›ymetini anlayan bir sis-
tem için maliyet yüksek de¤ildir.

Bu hesap basit fakat oldukça gerçekçidir. Günümüzde tezler için ö¤rencinin, enstitünün masraflar›, jüri mas-
raflar›, ikram benzeri masraflar vb. düflünüldü¤ünde, teklifin gayet makul bulunabilece¤i aç›kt›r.
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2. Tez Trafi¤i: Ö¤renci ve dan›flman taraf›ndan bitti¤ine kanaat getirilen çal›flmalar, jüriye gidecek taslak
nüshalarda, ö¤rencinin ve dan›flman›n›n ad› olmadan ço¤alt›l›p, dan›flman›n tezin verilifl amac›n›, felsefe-
sini, metodolojisini anlatt›¤› bir üst yaz› eklenerek taslak tez ile birlikte ulusal tez merkezine gönderilebi-
lir. Hatta buna ek olarak doktora tezine dayal› bir uluslararas› indeks yay›n› istenebilir (bir doktora tezin-
den uluslararas› hakemli bir dergide makale olabilmelidir. Tez, hakemli bir dergide makale ç›kacak nite-
likte de¤ilse, tez seçiminde bir problem vard›r). Tezin, ülkemizden (gerekirse yurtd›fl›ndan) konuya hâ-
kim jürilere isimsiz olarak ulaflt›r›lmas› sa¤lan›r. Jürinin taslak tezi okumas› ve göndermesi için t›pk› bu-
gün yap›ld›¤› gibi bir ayl›k veya iki ayl›k bir süre tan›nabilir. Jürinin öngördü¤ü düzenlemeler yap›ld›ktan
sonra tez kitap haline getirilip, bilim dünyas›n›n hizmetine sunulur.

3. Jüri Belirleme: Ulusal tez merkezinde, ilgili anabilim ve bilim dal›nda önceden belirlenmifl listeden jüri
seçilebilir. Yüksek lisans için en az 5, doktora için ise en az 7 yetkin kifliden oluflan bir jüri belirlenir. Jü-
ri seçim kriterleri tezin kalitesinde önemli etken oldu¤u için “jüri listesi” rastgele oluflturulmaz. jüri için
baz› bilimsel kriterler getirilmelidir. 

- Jüri o alanda uzman otorite olan kiflilerden oluflturulmal›d›r. 
- Jüri üyeleri, unvanlar›na göre s›ralama yerine, son y›llarda yapt›klar› yay›n ve puanlara göre bir s›ralamayla

belirlenmelidir. Bilim dal›nda doktora sonras› yapt›klar› çal›flmalar, ek olarak, ssci, sci, ei veya ahci vb. tara-
f›ndan taranan dergilerde, birinci isim olduklar› toplam en az üç yeni uluslararas› yay›na sahip olmalar›, alan-
lar›nda temel kaynak olarak gösterilen ders kitaplar›, notlar› yazmalar›, gibi kriterler, jüri seçim ölçütü ola-
rak kullan›labilir. Seçimin yap›ld›¤› jüri listesi her üç y›lda bir yenilenebilir. 

- Jüri tezi daha önceki bölümde ayr›nt›lar› belirlenmifl olan bilimsel ölçe¤e uygun flekilde tezi incelemelidir.
Enstitülerin yaz›m kurallar›na uyumu, bilimsel heyetler incelememelidir. En az›ndan öncelikli olmamal›d›r.

- Bilim insanlar›n›n tez jürili¤i için ay›racaklar› zaman gerekirse ücret mukabili olabilir. Bilim dünyas›nda üc-
ret mukabili yap›lan ifller tart›flma konusu olmufltur. Fakat sistemin daimi ifllemesi, angarya görülmemesi
için yap›lan fedakârl›¤›n bedeli olabilir. Önemli olan kaliteli güzel tezlerin k›sa zamanda neticelendirilmesi-
dir. Benzer mekanizma, bilimsel makalelerde kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmada teklif edilen, makalelerdeki
mekanizman›n benzerinin ve kapsaml›s›n›n tezlerde de uygulanabilece¤idir. Bu kriterler evrensel bilim kri-
terleridir. Tamamen merkezi ve ba¤›ms›z bir sistemle yap›lmal›d›r. Art›k tezler üzerindeki insan zafiyetin-
den kaynaklanan unsurlar, arkadafl iliflkileri ile tez yazd›rma / tez onaylama olay› azalt›lmal›, hatta son veril-
melidir. 

Tez de¤erlendirme sürecini geçen uzman veya doktor olan flah›s için ilgili anabilim dal›nda kat›l›ml› bir tören-
le cübbe giydirilmesi ise, hofl ve özendirici bir boyut olabilir. 

Yukar›da önerilen sistemle, akademik kalite kontrol kanallar›n› iflletilmesi amaçlanm›flt›r. Kaliteli tezlerin or-
taya ç›kmas›, toplumun, iktisadi yap›n›n, refah düzeyinin geliflimine pozitif katk› yapabilecek olmas› beklenti dâ-
hilindedir. Ayr›ca tezlerin daha fazla say›da jüri üyesinin kitapl›klar›ndan bafllayarak dolafl›ma girmesi, jürinin ol-
du¤u bölümden daha fazla insan›n haberdar olmas›na, görmesine neden olacakt›r. ‹deal olan uygulama ise tezle-
rin ço¤alt›l›p ülkede ilgili disiplinde çal›flan tüm anabilim dallar›n›n kütüphanelerine gönderilmesidir. Günümüz-
de pek çok bilim insan›, YÖK’te tez merkezinde yerlalan tezlerin monitör üzerinden okunsa dahi ak›lda kal›c› ol-
mad›¤›n›n fark›ndad›r. 

Tezden sonraki aflamalardan birisi ise lisansüstü tezin neden yap›ld›¤›d›r. Günümüzde lisansüstü ö¤renim, as-
kerli¤i erteleme yolu, iflsizli¤i maskeleyen u¤rafl alan›, mesle¤e girifl s›navlar›nda geçerli notlar› alamayanlar için
avuntu ve akademisyen olma hayali haline gelmifltir. Oldukça vahim olan bu düflünce tarzlar›n›n yerine, lisansüs-
tü tezlerin ö¤rencilere kazand›raca¤› ek formasyonlar› belirlemek ve buna yönelik ad›mlar atmak gerekir. Devlet
personel daireleri, özel sektör, insan kaynaklar› birimleri master ve doktora sonucuna göre ifle alacaklar› insanla-
r›n ek donan›ma sahip olduklar›na ve ifllerin de onlara özgü oldu¤una kanaat getirmelidir. Ö¤renciler ek formas-
yona sahip olmak için lisansüstü ö¤renim yapmal›d›rlar. Özetle lisans mezunu ile yüksek lisans mezunu, Yüksek
lisans mezunu ile doktora mezunu aras›nda fark olmal›d›r. Tüm toplumsal ve iktisadi yap›larda bu niteli¤i görme-
li ve bu bilinçle hareket etmelidir. 

Bourdio (1988), “Kültürel yeniden üretim” modeli olarak tan›tt›¤› sisteme benzer bir düflünceyi, “Akademik
yeniden üretim” düflüncesini üniversiteye yerlefltirmek önemli olabilir. Ö¤renciler üniversitede varolan müfredat-
tan daha fazlas›n› ö¤renmeli ve akademik anlay›fl› benimsemelidir. Ayd›nlanman›n rüyas› ak›l ve bilimin insano¤-
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lunun sorunlar›n› çözmesi, elimizle tutabilece¤imiz kadar yak›n›m›zda (Castells, 2007:516). Tezler, üniversitenin
di¤er ifllevleri ile birlikte uzun y›llar boyunca geçerli olan, akademik yanl›fll›klar›n sürdürülmesine katk› sa¤lama-
mal›d›r. De¤er, tutum ve al›flkanl›klar› de¤ifltiren bilimsel aktiviteler olmal›d›rlar. 
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Özet

Üniversitelerin en önemli hedefi ö¤renci yetifltirmektir. Günümüzde e¤itim sisteminin benimsedi¤i en önem-
li yaklafl›m da bu hedefe hizmet eden ö¤renci merkezli yaklafl›md›r. Ö¤renci merkezli yaklafl›ma göre e¤itimde
önemli olan bir ö¤renciyi kendi potansiyeli içinde gelifliminin en ileri noktas›na tafl›makt›r. Ö¤rencinin potansiye-
lini gerçeklefltirebilmesine hizmet etmek bu potansiyeli tan›makla mümkündür. Bu makale, ö¤rencileri daha iyi ta-
n›maya yönelik bir uygulaman›n ürünü olarak haz›rlanm›flt›r. Çal›flma Marmara Üniversitesi’nde 2006-2010 y›lla-
r› aras›nda flehir çal›flmalar› alan›nda önlisans, lisans, yükseklisans programlar›nda ö¤renim görmüfl, teorik örnek-
lemdeki ö¤rencilerden derlenen verilerin analizini içermektedir. Veriler iki temel grupta toplanmaktad›r: ‹lk grup
veriler ö¤rencilerin demografik bilgilerini içermektedir, ikinci grup veriler ö¤rencilerin flehir çal›flmalar› alan› ile
olan iliflkisine yöneliktir. Bu çal›flma ile hem örneklemdeki ö¤rencilerin demografik özelliklerinin betimlenmesi
yoluyla ö¤rencileri tan›mak, hem de ö¤rencilerin kavram kavray›fl›ndan hareketle Türkiye flehir çal›flmalar› alan›-
n›n kavramlar›n›n kullan›m›na yönelik berraklaflma sa¤lanmak mümkün olmaktad›r. Bu berraklaflma ve betimle-
me, araflt›rmada elde edilen bulgular bu makalede tart›fl›lmaktad›r.

Anahtar kelimeler: Kavramlar, flehir çal›flmalar› alan›, üniversite ö¤rencileri.

Girifl
Üniversiteler toplumsal yarar üreten karmafl›k kurumlar olarak iki temel eksende üretim gerçeklefltirirler. Bu

eksenlerin ilkini “özne”, ikincisini “bilgi” üretimi olarak belirtmek mümkündür. Giroux’›n (1996, 687) ifade etti-
¤i gibi; “E¤itim, yaln›zca bilgi de¤il, ayn› zamanda siyasi özneler yaratan… kendi hayatlar›, özellikle de bilgi üretiminin
ve ediniminin koflullar› üzerinde iktidar sahibi olan yurttafllardan oluflan bir kamusal alan› yaratan bir süreç olarak görül-
melidir.” Kamusal özne olarak üniversiteden mezun olan bir ö¤renciden beklentiler yüzy›llar içinde de¤iflime u¤-
ram›flt›r. Toplumsal yarar kavray›fl›ndaki de¤iflime paralellik sergileyen bu de¤iflimin; entellektüel özne olmaktan,
aktar›labilir ve kullan›labilir becerileri elde etmifl özne olmaya do¤ru gerçekleflti¤ini belirtmek mümkündür
(Evans, 2002). Günümüzde üniversitede ö¤rencinin kat›l›mc› bir yönetiflim prati¤i içinde kendini gerçeklefltirme-
sinin ve e¤itim sonras› aktif yurttafl olmas›n› kolaylaflt›rman›n önemi vurgulanmaktad›r (YÖK, 2007). Bu vurgu,
Türkiye üniversitelerinin de dahil oldu¤u Bologno sürecinin ana eylem bafll›klar›ndan biri olan ö¤rencilerin aktif
kat›l›m›n› sa¤lamak konusu ile de örtüflmektedir. Ö¤rencilerin üniversite yönetiminden, ders düzeyine dek ö¤re-
timin her aflamas›nda etkin rol almas›; hem ö¤rencilerin kamusal özne olarak geliflmesini sa¤lay›c›d›r, hem de üni-
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versitenin kalite denetimindeki etkisi aç›s›ndan önemli bir faktördür. Bu faktör yüksekö¤retim sisteminde kalite
denetiminde geri kalm›fl olmas› nedeniyle Türkiye için daha da önem tafl›yan bir faktör olmaktad›r. Bu önemden
hareketle bu makalede üniversitelerde kalite art›r›m› için seçilecek stratejilere flehir çal›flmalar› alan›ndan bak›flla
k›s›tl› katk› konulmas› hedeflenmektedir. Bildirinin temelini kentsel kuramlar çizmekte, kavram ö¤renmeye özel
vurgu yap›lmaktad›r. 

Ö¤renme Ortam›: Ö¤renciler ve Kavram Ö¤renme  
Ö¤renciyi tan›man›n önemi, e¤itimin amac› ile do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Ö¤renciyi tan›mak; onun geliflim sü-

reçlerini tan›msal olarak s›ra ile bilmekten çok öte, ö¤rencilerin çeflitli ba¤lamlarda uyar›c›lara nas›l tepki göstere-
ce¤i ve bilgiyi nas›l yap›land›rabilece¤i konusuna hakim olmay› gerektirmektedir. Bu ö¤rencilerin içinde bulun-
duklar› yafl evresi kadar toplumsal koflullar›n› gözetmeyi gerektirmektedir. Toplumsal koflullar›n› saptayabilmemiz
için; toplum ve mekan etkileflimini analiz ederek, aç›klama getiren kentsel kuramlardan yararlanabiliriz.[1] Kentsel
kuramlar, bireylerin (dolay›s›yla ö¤rencilerin) aidiyet tafl›d›klar› topluluklar›n, yerel karar vericilerin de katk›s› ile
flehirde farkl›laflan tutunma stratejileri gelifltirebildi¤ini, flehirle kurulan iliflkinin de¤iflti¤ini göstermektedir. Ö¤-
rencilerin; köken, e¤itim, ikamet edilen semt gibi bilgilerinden hareketle farkl›laflan kentsel gruplar›n› kavramak
ö¤renciyi tan›mak için yol göstericidir. Ö¤renciyi tan›mak ise, ö¤retim ilkelerinden “ö¤renciye görelik” ve “kat›-
l›m” ilkelerinin (Y›lmaz, Sünbül, 2003; Küçükmert, 2008) devreye girmesi için bir ilk ad›m olarak nitelenebilir. 

Farkl› alanlarda kullan›labilen, kullan›lmas› flart olan bu ö¤retim ilkeleri yan› s›ra Shulman’›n (2005) saptad›¤›
gibi her bir alan›n kendisine özgü ö¤renme-ö¤retme stratejileri de mevcuttur. “Bir akademik alanda yetkinli¤i ge-
lifltirmek için o alandaki gerçekler, ilkeler ve kavramlar› iyi bilmenin yan›nda... alanla s›n›rl› özgün stratejiler gerekir.”
(Schunk, 2007, 449) Nitekim Gardner’›n da (2007, 35) belirtti¤i gibi “Bir disiplin dünya hakk›nda belli bir tarzda dü-
flünmek demektir.” Araflt›rmalar üniversitede ö¤rencilerin ço¤u zaman malumatla yüklendi¤ini, alan›n kendine öz-
gü düflünme tarz›n› ö¤renmede geri b›rak›ld›¤›n› ortaya koysa da; ö¤rencilerin her iki tür bilgi ile farkl› ö¤renme-
ler yoluyla karfl›laflt›klar› kabulü de¤iflmemektedir. Ö¤rencilerin flehir çal›flmalar› alan ve yöntem bilgisi ile bulufl-
mas›nda temel teflkil eden yollardan biri kavram ö¤renmedir.

Ülgen’in de (2004) ifade etti¤i gibi, kavram ö¤renmenin, di¤er ö¤renmeler için anahtar olaca¤› düflünülmek-
tedir. Bilginin yap›land›r›lmas›yla gerçekleflen kavram ö¤renme, kavram oluflturma ve kavram kazan›m› alt aflama-
lar› ile gerçekleflmektedir. Kavram oluflturmay› ele alan kuramlar çeflitlilik göstermektedir. Bu kuramlar› Cücelo¤-
lu (2009) dört bafll›kta toplamaktad›r: ça¤r›fl›msal kuram, bir hipotez oluflturma (Bruner, Goodnow ve Austin,
2009), kurallar oluflturma (Schunk’›n Rosch’den aktard›¤› ad› ile; ilk örnek teorisi) ve prototipler. Bu kuramlarda
da ele al›nd›¤› üzere, kavramlar, “benzer özellikler veya ay›rt edici vas›flar tafl›yan nesneler, semboller ve olaylard›r”
(Schunk, 2009, 190). Kavramlar soyutluk bak›m›ndan çeflitli düzeyler içerebilir, kavram› oluflturan iliflkiler, ele-
mentler ya da kavramlar art›kça söz konusu kavram›n soyutluk düzeyi de artar (Sak, 2009, 72). Ortaklaflan özellik-
leri ve çeflitlenen düzeyleri ile kavramlar; sosyal bilimciler için hem iletiflim araçlar›d›r hem de kavram üretmek
sosyal bilimcilerin amaçlar› aras›ndad›r (Erder, 2006). Gerring de (2001) Erder gibi bilimsel kavramlar›n üretilme
sürecine dikkatimizi çekerek, iyi bir kavramsallaflt›rman›n gerektirdi¤i ölçütleri s›ralamaktad›r. Bu çal›flmada amaç
kavramlar›n üretim sürecine odaklanmaktan öte, oluflan ya da üretilmifl olan kavramlar›n kullan›m›n› analiz ede-
rek, kapsam›n› ortaya koymakt›r. Erder’in (2006,1) ifadesi ile; “Bir kavram› do¤ru kullanmak da önemli beceri ve ça-
ba gerektirir.”

Kavramlar› kullan›rken yol gösterici olarak; kavram ö¤renmenin farkl› yollar›ndan hareket eden kuramc›lar,
kavram ö¤retme için de farkl› modeller gelifltirmifllerdir. Tennyson ve arkadafllar›n›n gelifltirdi¤i modelde, ilk
ad›m; üst, denk ve alt kavramlar› içerecek kavramlar› belirleme ve ay›rt edici ve de¤iflken nitelikleri tan›mlamak
olarak verilmektedir. Pek çok kavram için özellikle soyut kavramlar için –üst ve alt kavramlarla birlikte denk kav-
ramlar›n aras›ndaki ba¤lar sorunludur. 

Tek tek kavramlar› ele almak ve kavramlar aras› ba¤lar› çözümlemek, kavramlar›n olufl(turul)mas› ve kazan›m›
için yol aç›c› olacakt›r. Bu nedenlerle burada, flehir çal›flmalar› alan›n›n düflünme tarz› ile haz›rlanan; alan›n›n ö¤-
rencileri ve onlar›n ifadeleriyle flehircilik kavramlar›na odaklanan araflt›rma k›saca özetlenmektedir. 
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Metodoloji
Bu araflt›rman›n amac›, flehir çal›flmalar› alan›nda e¤itim alan ö¤rencilerin demografik özelliklerine ba¤l› ola-

rak, kavramlar aç›s›ndan düflüncelerini ortaya koyabilmek, bu kavramlar› tan›mlayan ifadelerden yararlanarak ve
kentsel kuramlar› göz önüne alarak, bu kavramlar› analiz etmek ve kavramlar›n demografik özellikler aç›s›ndan
farkl›l›k gösterip göstermedi¤ini ortaya koyabilmektir. Bu amaca yönelik olarak 2006-2007 E¤itim Ö¤retim y›l›n-
dan bafllamak üzere, 2010-2011 E¤itim Ö¤retim y›l›na kadar (5 y›ll›k süreç içinde) Marmara Üniversitesinde e¤i-
tim gören önlisans (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu – Yerel Yönetimler Program›), lisans (Sosyoloji Bölümü)
ve yükseklisans (Yerinden Yönetim ve Mahalli ‹dareler Bilim Dal›) ö¤rencilerine anket düzenlenmifltir. 

Ankete kat›lan ö¤renci say›s› 300 olup, hepsi de¤erlendirmeye al›nm›fl, verilere SPSS paket program› kullan›-
larak çözümleme yap›lm›flt›r. Anketin ilk k›sm›nda ö¤rencilere yafl, cinsiyet, do¤um yeri, ikamet etti¤i semt, oku-
du¤u program/bölüm, mezun oldu¤u lise gibi sorular sorulmufltur. Bu sorulara verilen yan›tlar ö¤rencilerin üye
olduklar› kentsel gruplara iliflkin de¤erlendirme yapma olana¤› tan›maktad›r. ‹kinci k›s›mda ise “flehir”, “gecekon-
du”, “küreselleflme” ve “kentleflme” kavramlar›n›n da aralar›nda oldu¤u bir grup kavram›n kendilerine ne ifade et-
ti¤i sorulmufl ve bu kavramlar› aç›klamalar› istenmifltir. 

Araflt›rman›n odakland›¤› ilk sorunsal ö¤rencilerin hangi kentsel gruplara dahil olduklar›d›r. Bu mensubiyetin
betimlenmesi için ö¤rencilerin demografik özelliklerinden yararlan›lm›flt›r. Tablo 1’deki bilgilere göre araflt›rma-
ya kat›lan ö¤rencilerin %36’s› kad›n, %64’ü ise erkek olup, %32’si önlisans program›nda, %46’s› lisans, %22’si ise
yükseklisans ö¤rencisidir. Ö¤rencilerin %59.7’si devlet lisesi mezunu olup, özel lise mezunu %7, Anadolu/Süper
lise mezunu %21.7 oran›ndad›r. Ö¤rencilerin %11.7’si ise bu soruyu cevaplamam›flt›r. Ö¤rencilerin %53.3’ü ‹s-
tanbul do¤umludur. %45.7’si ise ‹stanbul d›fl›ndaki di¤er iller do¤umludur. Bu soruyu cevaplamayanlar›n oran› da
%1 dir. Ö¤rencilerin ikamet yerlerine bak›ld›¤›nda ise, ço¤unlu¤un Anadolu yakas›nda Kad›köy, Üsküdar, Ümra-
niye, Maltepe ve Kartal’da, Avrupa yakas›nda ise Zeytinburnu, Bayrampafla, Bahçelievler, Fatih, Eyüp ve Esen-
ler’de ikamet etti¤i görülmektedir. 

Tablo 2’de ise, do¤um yeri ‹stanbul olan ö¤rencilerin, ilçe baz›ndaki da¤›l›mlar› görülmektedir. Tabloya göre
ö¤rencilerin %53.3’ü ‹stanbul do¤umludur. Bu ö¤rencilerin da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, %52.5’inin do¤um yeri ola-
rak ‹stanbul cevab›n› verdikleri, di¤er ö¤rencilerin ise kentsel alan (ilçe) ad› verdikleri görülmektedir. En çok ad›
verilen kentsel alan olarak Bak›rköy’ün ‹stanbul’un ilk banliyölerinden biri oldu¤u, ikinci ve üçüncü s›rada yera-
lan Fatih ve Üsküdar gibi alanlar›n ise tarihi ‹stanbul’la birlikte an›lan isimler oldu¤u görülmektedir. Köken ola-
rak an›lan bu kentsel alanlara ‹stanbul’un di¤er kentsel alanlar›ndan daha çok aidiyet gelifltirilmifl oldu¤u düflünü-
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Tablo 1: Ö¤renciler ve kentsel grup aidiyetlerine yönelik özellikleri.

Frekans Yüzde Frekans Yüzde

‹kamet yeri Kad›köy 45 15.0 Cinsiyet Erkek 108 36.0
Zeytinburnu 33 11.0 Kad›n 192 64.0
Bayrampafla 23 7.7
Üsküdar 20 6.7 Program Önlisans 96 32.0
Fatih 15 5.0 Lisans 138 46.0
B.evler 13 4.3 Y. lisans 66 22.0
Ümraniye 13 4.3
fiiflli 13 4.3 Lise Özel 21 7.0
Eyüp 12 4.0 Devlet 179 59.7
Esenler 11 3.7 Anadolu/süper 65 21.7
Maltepe 10 3.3 Cevaps›z 35 11.7
Kartal 8 2.7
Di¤er 63 21.0 Do¤um yeri ‹stanbul 160 53.3
‹stanbul d›fl› 9 3.0 ‹stanbul d›fl› 137 45.7
Cevaps›z 12 4.0 Cevaps›z 3 1.0

N=300



lebilir. Ö¤rencilerin programlara göre mekansal da¤›l›m› incelendi¤inde önlisans ö¤rencilerinin Bayrampafla,
Esenler gibi d›fl çeperde kalan kentsel gruplarda, sosyoloji bölümü ö¤rencilerinin Kad›köy, fiiflli gibi içte kalan
kentsel gruplarda daha çok yerald›¤› görülmektedir. Tablo 3’de yer alan bilgilere göre, lise olarak programlar ara-
s› farkl›laflma incelendi¤inde özel lise ö¤rencilerinin Sosyoloji Bölümünde topland›¤› saptanmaktad›r. 

Ö¤rencilerin ‹fadeleriyle fiehir Çal›flmalar› Alan› Anahtar Kavramlar›

Anketin ikinci k›sm›nda ö¤rencilerin kendi düflüncelerini ifade ettikleri, verilen kavramlar›n tan›mlanmas› ile
ilgili bulgular afla¤›da yer almaktad›r. Anketler incelendi¤inde ö¤rencilerin kavramlar› aç›klarken, Schunk’›n
(2009, 195) ifade etti¤i gibi; kavram› isimlendiren, tan›mlayan, iliflkili (iliflkisiz) nitelikleri s›ralayan, örnekler ve-
ren ifadeler kulland›¤› görülmektedir. “fiehir”, “Gecekondu”, “Küreselleflme” ve “Kentleflme” kavramlar›n›n ö¤-
renciler taraf›ndan ifadelefltirilmesi sonucunda her bir kavram için farkl› ifadeler elde edilmifl; flehir kavram› öze-
linde bu ifadeler ayn› özellikleri tafl›yanlar›n grupland›r›lmas› ile kavramsal ifadeler toplulu¤u elde edilmifltir. Bu-
rada, istatistiksel olarak herhangi bir yöntem kullanmaks›z›n, sadece elde edilen ifadelerin, kentsel kuramlara gö-
re gerekli k›saltmalar yap›larak ortak ifadeler toplulu¤u oluflturulmaya çal›fl›lm›fl ve ilgili kavram için bir ön çal›fl-
ma niteli¤inde literatüre katk› sa¤layacak ifadeler elde edilmifltir. Bundan sonra yap›lacak çal›flmalarda, bu ifade-
leri kullanarak, yap›lan grupland›rman›n istatistiksel olarak anlaml› olup olmad›¤› araflt›r›labilir. Bu çal›flmada sa-
dece elde edilen veriler çerçevesinde bir grupland›rma yap›lm›flt›r. 

Ö¤rencilerin “flehir” kavram› için verdikleri yan›tlar ve bunlar›n da¤›l›m› Tablo 4’de yer almaktad›r. ‹fadeler-
den ö¤rencilerin flehir kavram›n› esasen; flehirleflme-sanayileflme ikilisini kurarak kavramsallaflt›rd›klar› görülmek-
tedir.

Tablo 5’de yer alan ifadelere göre, gecekondu kavram›n›n iki ayr› eksende kavramsallaflt›r›ld›¤› görülmektedir.
‹lk eksende fakirlik, çaresizlik, zorunluluk ifadelerinde karfl›l›¤›n› bulan meflrulaflt›rman›n karfl›t› olarak ikinci ek-
sen kaçak yap›, yap›laflma, izinsiz ifadelerinde kendini bulan illegallite kavramsallaflt›rmas›d›r. Bu iki eksendeki ay-
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Tablo 2: ‹stanbul do¤umlu ö¤rencilerin mekansal da¤›l›m› ile ilgili frekanslar.

Frekans Yüzde

Do¤um yeri ‹stanbul 84 52.5
Beyo¤lu 4 2.5
Üsküdar 11 6.87
Kad›köy 6 3.75
Fatih 20 12.5
Bak›rköy 21 13.12
Eyüp 4 2.5
fiiflli 7 4.37
G. O. Pafla 2 1.25
Zeytinburnu 1 0.62

Tablo 3: Program-lise aç›s›ndan ö¤rencilerin say›s›.

Program

Önlisans Lisans Yükseklisans Toplam

Lise Özel 0 19 2 21
Devlet 69 66 44 179
Anadolu 3 48 14 65
Cevaps›z 24 5 6 35

Toplam 96 138 66 300



r›flman›n ö¤rencilerin ait olduklar› kentsel gruplarla iliflkisi gelecek araflt›rmalar için yeni bir soru olarak ortaya
konmaktad›r. 
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Tablo 4: fiehir kavram›n›n ifadeleri.

‹fade Frekans Yüzde ‹fade Frekans Yüzde

Kalabal›k 36 12.0 Yapay 3 1.0
Nüfus 37 12.3 ‹fl hayat› 6 2.0
Sanayileflme 18 6.0 ‹nsan 1 0.3
Karmafla 19 6.3 AVM 1 0.3
Bir flehir ismi 10 3.3 ‹mkan 4 1.3
Yerleflim yeri 34 11.3 Dinamik 1 0.3
fiehir 10 3.3 Tabakalaflma 2 0.7
Geliflmifllik 23 7.7 Zay›f iliflki 4 1.3
Teknoloji 1 0.3 S›k›flm›fll›k 1 0.3
Modernleflme 12 4.0 Egzos 1 0.3
Metropol 4 1.3 Güvensizlik 1 0.3
Trafik 6 2.0 Özgürlük 1 0.3
Gecekondu 3 1.0 Fabrika 1 0.3
Bina 8 2.7 Düzenli hayat 1 0.3
Kirlilik 3 1.0 Kültür 2 0.7
Gürültü 2 0.7 Demokrasi 1 0.3
Sorun 3 1.0 Sanat 1 0.3
Zorunluluk 2 0.7 Stres 1 0.3
Tüketim 1 0.3 Kolayl›k 2 0.7
De¤iflim 1 0.3 Farkl›l›k 2 0.7
Büyüklük 8 2.7 Sosyalleflme 1 0.3
Heterojen 4 1.3 Cevaps›z 17 5.7

Tablo 5: Gecekondu kavram›n›n ifadeleri.

‹fade Frekans Yüzde Frekans Yüzde

Göç 33 11.0 Y›k›m 3 1.0
Kaçak yap› 34 11.3 Komfluluk 1 0.3
Çarp›k kentleflme 35 11.7 Sigara 1 0.3
Fakirlik 29 9.7 Türkiye 3 1.0
Çarp›k yap› 16 5.3 Çamafl›r ipi 1 0.3
Sorun 4 1.3 Uyumsuzluk 1 0.3
Yolsuzluk 1 0.3 Suç art›fl› 1 0.3
Altyap›s›z 5 1.7 Ümraniye 2 0.7
Kanunsuzluk 4 1.3 D›fllanm›fll›k 1 0.3
Plans›z 10 3.3 Köyleflme 1 0.3
Tek katl› yap› 9 3.0 Yozlaflma 1 0.3
Varoflluk 1 0.3 Hayal k›r›kl›¤› 1 0.3
Çaresizlik 3 1.0 Susuzluk 1 0.3
Güvensiz yaflam 3 1.0 Zorunluluk 3 1.0
Derme çatma 4 1.3 ‹stanbul 3 1.0
Çirkin görüntü 2 0.7 Karmafla 2 0.7
Konforsuz 1 0.3 Cevaps›z 79 26.3
Yaln›zl›k 1 0.3



Tablo 6’daki bilgilere göre, küreselleflme kavram›n›n öncelikle; ayn›laflma ve entegrasyon boyutlar› ile içerik-
lendirildi¤i görülmektedir. 

Tablo 7’deki bilgilere gore, kentleflme kavram›n›n niceliksel boyut olarak kentlerdeki nüfus art›fl›na yap›lan
vurgu hemen ard›ndan kentlileflme kuramlar›n›n iflaret etti¤i niteliksel yöne, kültürel boyuta yap›lan vurguya ek-
lenmektedir. 

Kavramlar – Ö¤renci Özelliklerinin Karfl›laflt›rmalar› 

Çal›flman›n amaçlar›ndan biri de, ö¤rencilerin kavramlara bak›fl aç›lar›n›n, kentsel gruplar›na ba¤l› olup olma-
d›¤›n› ortaya koyabilmektir. Bu nedenle, kavramlar ile cinsiyet, do¤um yeri, mezun oldu¤u lise, okudu¤u program,
ikamet yeri aras›nda, iki de¤iflken aras›nda ba¤›ms›zl›¤› ölçen Ki-Kare ba¤›ms›zl›k testleri yap›lm›flt›r. Test sonuç-
lar› afla¤›da yer almaktad›r. Tabloda sadece de¤iflkenler aras›nda iliflki bulunmufl kavram-özellik ikilileri yer almak-
tad›r.

Tablo 8’deki bilgilere göre flu bulgular elde edilmifltir;
Cinsiyet ile gecekondu, kentleflme ve küreselleflme kavramlar›n›n alg›lanmas› aç›s›ndan farkl›l›k vard›r, sadece

flehir kavram› aç›s›ndan fark yoktur.
Do¤um yeri ile flehir ve kentleflme kavramlar›n›n alg›lanmas› aç›s›ndan farkl›l›k vard›r, gecekondulaflma ve kü-

reselleflme kavram› aç›s›ndan fark yoktur.
Mezun oldu¤u lise ile flehir, gecekondu ve küreselleflme kavramlar›n›n alg›lanmas› aç›s›ndan farkl›l›k vard›r, sa-

dece kentleflme kavram› aç›s›ndan fark yoktur.
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Tablo 6: Küreselleflme kavram›n›n ifadeleri.

Frekans Yüzde Frekans Yüzde

Globalleflme 13 4.3 Ekonomik kriz 1 0.3
Kapitalizm 7 2.3 Bilgi ak›fl› 6 2.0

Emperyalizm 5 1.7 ‹lerleme 3 1.0

Tektip olma 33 11.0 Etkileflim 4 1.3

S›n›rs›zl›k 24 8.0 Kozmopolit 1 0.3

Küresel köy 13 4.3 Amerika 5 1.7

Dönüflüm 4 1.3 Para 3 1.0

Yak›nl›k 5 1.7 Marka 6 2.0

Duyarl›l›k 1 0.3 Ayr›l›k 1 0.3

Kabul görme 1 0.3 Bezdirici 1 0.3

Küçülme 3 1.0 Büyüme 4 1.3

Aç›l›m 2 0.7 Medeniyet 1 0.3

Neo-sömürgecilik 1 0.3 ‹nternet 1 0.3

Kültürel tan›nma 5 1.7 Yozlaflma 2 0.7

Mega kent 1 0.3 Sorun 2 0.7

Yenilik 3 1.0 De¤iflim 8 2.7

Evrenselleflme 1 0.3 Metropol 1 0.3

Eflitsizlik 1 0.3 Modernleflme 1 0.3

Ba¤›ml›l›k 2 0.7 Teknoloji 10 3.3

‹letiflim 1 0.3 Geliflim 2 0.7

Ayak uydurma 2 0.7 Karmafla 1 0.3

Ortak nokta 4 1.3 Sanayileflme 3 1.0

Tehdit 2 0.7 Cevaps›z 98 32.7

Ulafl›labilir 1 0.3



Program ile tüm kavramlar aras›nda farkl›l›k vard›r.
‹kamet yeri ile gecekondu ve küreselleflme kavramlar›n›n alg›lanmas› aç›s›ndan farkl›l›k vard›r, flehir ve kent-

leflme kavramlar› aç›s›ndan fark yoktur.
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Tablo 7: Kentleflme kavram›n›n ifadeleri.

‹fade Frekans Yüzde Frekans Yüzde

Nüfus Art›fl› 20 6.7 Betonlaflma 3 1.0
Bir fiehir ‹smi 2 0.7 Kentli Olma 14 4.7

Büyüme 8 2.7 Planl› 1 0.3

Küreselleflme 3 1.0 Birlikte Yaflam 5 1.7

Çarp›kl›k 4 1.3 Gerekli 4 1.3

Do¤a Katliam› 1 0.3 Standartlaflma 3 1.0

Dinamik 2 0.7 Dönüflüm 5 1.7

Yabanc›laflma 4 1.3 Kapitalizm 1 0.3

Kaç›n›lmaz 4 1.3 Varoflluk 1 0.3

Merkezcilik 3 1.0 Sorun 2 0.7

Dikey 1 0.3 Göç 8 2.7

Tabakalaflma 2 0.7 ‹flsizlik 1 0.3

Yeni Yap›lanma 2 0.7 Zorunluluk 1 0.3

Medeniyet 4 1.3 De¤iflim 6 2.0

Gecekondulaflma 3 1.0 Farkl›l›k 1 0.3

Bizde Olmayan 2 0.7 ‹mkan 2 0.7

Düzen 4 1.3 AVM 1 0.3

H›zl› ‹yi Yaflam 5 1.7 Bina 3 1.0

Döngü 2 0.7 Kaos 2 0.7

‹stanbul 4 1.4 Geliflmifllik 53 17.6

Kalabal›k 7 2.3 Modernleflme 17 5.7

Sanayileflme 17 5.7 Teknoloji 2 0.7

Karmafla 6 2.0 Cevaps›z 54 18.0

Tablo 8: Ki-kare testi sonuçlar›.

Ki-Kare De¤eri Serbestlik Derecesi p de¤eri 

Cinsiyet-gecekondu 61,700 34 0.003
Cinsiyet-kentleflme 64,69 49 0.066
Cinsiyet-küreselleflme 60,87 47 0.084
Do¤um yeri-flehir 3618,46 3.080 0.001
Do¤um yeri-kentleflme 4064,82 3.430 0.001
Lise-küreselleflme 201,53 141 0.001
Lise-gecekondu 144,60 102 0.004
Lise-flehir 156,96 132 0.068
Program-flehir 143,72 88 0.000
Program-gecekondu 299,92 68 0.000
Program-küreselleflme 229,41 94 0.000
Program-kentleflme 161,85 98 0.000
‹kamet-gecekondu 1304,55 1.190 0.011
‹kamet-küreselleflme 2135,59 1.645 0.000



Sonuç
Bu çal›flman›n amaçlar›ndan biri, kavramlar› tan›mlamak de¤il, analiz etmek, kapsam›n›, dolayl› yoldan kulla-

n›m güçlüklerini ve sorunlar›n› ortaya koymaktan ibarettir. fiehir sorunsal› çeflitli kuramlar taraf›ndan farkl› kav-
ramsallaflt›rmalar içinde ele al›nmaktad›r. fiehrin; bir ekolojik komünite (Park, Burgess), bir kültürel form (Sim-
mel, Wirth) bir sosyo-mekansal sistem (Pahl), ideoloji (Levebre), kollektif tüketimin mekansal bir birimi (Castells)
olarak ele al›nmas›na kaynakl›k eden kuramlar kavram olarak flehrin farkl› boyutlar›na vurgu yapmaktad›r. (Saun-
ders, 1989) Nitekim ö¤rencilerin ifadelerinin kentsel kuramlara dayanan bir ayr›flmaya karfl›l›k gruplanabilece¤i
görülmektedir. ‹fadelerden ö¤rencilerin flehir kavram›n› “nüfus” esasl› olarak ve flehirleflme-sanayileflme ikilisini
kurarak kavramsallaflt›rd›klar› görülmektedir. Ö¤rencilerin ifadelerinde kentsel kuramlardan yönetimsel boyutu
dikkate alan kuramlara daha uzak durduklar› görülmektedir. 

Ö¤renciler aras›nda gecekonduyu sorun ya da soruna çözüm olarak nitelemekteki farkl›l›klar aç›kça ortaya ç›k-
maktad›r. Literatürde Mangin ve ona at›fla Karpat’›n (2003, 22) da ifade etti¤i gibi gecekondu sakinleriyle kiflisel
iliflkide bulunanlarla, ona d›flar›dan bakanlar›n düflüncelerinde farkl›l›k olmaktad›r. 

Literatürde son y›llarda en s›k kullan›lan kavramlardan biri olan küreselleflme kavram› için farkl› anlamlar vur-
gulanmaktad›r. Güvenç’in (1984, 95) ifade etti¤i gibi “Bir sözcük veya kavram bu kadar çok ve çeflitli anlamla yük-
lenince, onun tan›nmaz ya da tan›mlanamaz hale gelmesi de do¤al ve ola¤and›r.” Ancak görüldü¤ü üzere ö¤ren-
ciler için küreselleflme kavramsallaflt›rmas› karmafl›klaflmamakta; kavram öncelikle; ayn›laflma, entegrasyon boyut-
lar› ile içeriklendirilmekte ve teknoloji üzerinden anlam kazanmaktad›r. 

Kentleflme kavram›n›n niceliksel boyut olarak kentlerdeki nüfus art›fl›na yap›lan vurgu, hemen ard›ndan kent-
lileflme kuramlar›n›n iflaret etti¤i niteliksel yöne, kültürel boyuta, yaflam tarz› olarak kentlili¤e yap›lan vurguya ek-
lenmektedir. 

Bu çal›flman›n sonucunda ö¤rencilerin flehir çal›flmalar› alan›n›n kavramlar›n› aç›klarken, Schunk’›n (2009,
195) ifade etti¤i gibi; kavram› isimlendiren, tan›mlayan, iliflkili (iliflkisiz) nitelikleri s›ralayan, örnekler veren ifade-
ler kulland›¤› görülmektedir. Bu ifadelerin somuttan “egzos” ifadesinden, soyuta “heterojenlik” gibi ifadelere dek
uzand›¤› görülmektedir. Bu çal›flman›n önemli sonuçlar›ndan biri “flehir”, “gecekondu”, “küreselleflme” ve “kent-
leflme” kavramlar›n›n ö¤renciler taraf›ndan alg›lanmas› ve tan›mlanmas› sonucunda, bu kavramlar› aç›klayan ya da
tan›mlayan bir ifadeler toplulu¤unun oluflturulmas›na olanak tan›nmas›d›r. Bu bulgu, daha sonra literatürde yap›-
lacak di¤er çal›flmalar için kaynak oluflturabilece¤i gibi, yine sonuçlar›n anlaml›l›¤› da istatistiksel olarak test edi-
lebilir. 

Çal›flman›n di¤er sonucu ise, kavramlar›n alg›lanmas› ile demografik özellikler aç›s›ndan farkl›l›k olup olmad›-
¤›n›n ortaya konmas›d›r. Bu bulgulara bak›ld›¤›nda, ö¤rencilerin cinsiyetlerine, do¤um yerlerine, mezun oldu¤u
liseye, programa ve ikamet yerine göre, kavramlar› alg›lamada farkl›l›klar oldu¤u belirlenmifltir. Farkl› program-
lardaki ö¤rencilerin kavram oluflturma ve kazan›m›nda oluflan farkl›laflmalardan hareketle ve programlar›n ö¤ren-
cilerinin farkl› kentsel gruplara aidiyetleri de¤erlendirildi¤inde bu bulgu üzerinde yeni araflt›rmalar gelifltirilmesi
gere¤i ortaya ç›kmaktad›r. Sonuç olarak, flehir çal›flmalar› alan›nda yeralan üniversite ö¤rencilerinin kavram kaza-
n›mlar› de¤erlendirildi¤inde, ö¤rencilerin kavray›fllar› ile kentsel kuramlar aras›nda iliflki kurulmas›n›n yeni arafl-
t›rma sorular›na kaynakl›k etti¤i görülmektedir. 
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Özet

Modernleflme serüvenimiz do¤rultusunda Bologna süreci ile birlikte geliflimini sürdüren Türk yüksekö¤reti-
minin, günümüzde derin bir tarihi birikime ve ortak referans çerçevesine sahip oldu¤u engin co¤rafyada, ‘çok ek-
senli bir yönelime’ ihtiyac› söz konusudur. Bu ihtiyaç kendisini, küresel rekabetin yo¤unluk kazand›¤› ve yükse-
kö¤retim kurumlar›n›n ekonomik bir sektör olarak yeniden tasarlan›p yap›land›r›ld›¤› bu dönemde daha belirgin
olarak hissettirmektedir. ‹çinde bulundu¤umuz dönemde ülkemizin çok eksenli ve proaktif d›fl politik aç›l›m›na
paralel biçimde bir yüksekö¤retim alg›s› ve prati¤inin üretilmesi zorunludur. Tek bir yönelim ile kendini kay›tla-
yarak donuklaflan de¤il, ‘çok eksenlilik’ ile kendini üniversal akademik de¤erler alan›nda dinamik bir aktör olarak
var eden bir yüksekö¤retim alg›s›na gereksinim duyulmaktad›r. Tarihsel derinli¤inde medeniyet havzas› olan Ana-
dolu, Balkanlar, Bat› Asya, Orta Asya, Ortado¤u ve Kuzey Afrika’y› kapsayan bölgede bir medeniyet perspektifi ile
yeni bir Yüksekö¤retim Dünyas›n›n inflas› gereklilik arz etmektedir. Küresel ekonominin üniversite kavram›n›, pi-
yasa eksenli olarak dönüflüme u¤ratt›¤› bu dönemde küresel çapta yeni bir yüksekö¤retim dünyas› inflas›, söz ko-
nusu medeniyet havzas›nda sosyal, kültürel ve ekonomik geliflimin dinamosu olacakt›r. Bu öngörüden hareketle,
felsefi ça¤r›fl›m› ve tafl›d›¤› düflünsel miras› ile ‘Mevlana’ ad›n› verdi¤imiz bu süreç, Yüksekö¤retim alan›nda küre-
sel bir aç›l›m›n potansiyelini tafl›yan inflai bir ak›l olarak tasarlanm›flt›r. Bu bildiride sözünü etti¤imiz infla-
i akl› var edecek tarihsel, toplumsal ve kültürel potansiyelin imkan› tart›flma konusu yap›lacakt›r.

Anahtar kelimeler: Mevlana süreci, yüksekö¤retim, d›fl politik vizyon.

Girifl

Felsefi, dini ve kültürel köken aç›s›ndan farkl›laflan tarihi entelektüel birikimlere sahip olan insanl›¤›n bilgi
alanlar› ve bu alanlara özgü problematikleri homojen bir yap› arz etmez. Ancak, tarih boyunca ortak bir düflün koz-
mozunda yol bulma çabas›nda olan insanl›k, bu tarihsel entelektüel yürüyüflte, birbirinden yal›t›k de¤il, tam tersi-
ne kaynafl›k bir zihin durumu ile hareket emifltir. Her bir medeniyetin ya da felsefi gelene¤in kendine özgü bir ta-
k›m ay›r›c› vas›flar› bulunmakla birlikte, tarihsel birikimleri aç›s›ndan bunlar, bir gelenek zinciri içerisinde birbir-
lerinin ard›llar› olmufllard›r. 

Kuramsal ve kurumsal düzlemde birbirini yorumlayarak zenginlefltiren ve teraküm eden bu tarihsel gelene¤in
kurucu halkalar›n›, antik Yunan’dan M›s›r’a, Mezopotamya’dan, ‹ran’a ve Hinde kadar kadim felsefi gelenekler
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oluflturmufltur. Müslüman entelektüeller bu kadim gelene¤i reddetme yerine, Yunanca, Süryanice, Farsça, Arami-
ce ve Hintçe olan bu birikimle yüzleflerek özümleme çabas› içerisine girmifllerdir. Böylece onlar, kadim felsefe,
hikmet ve bilgi kaynaklar›ndan yararlanm›fllar, gelifltirmifller ve gelece¤e tafl›m›fllard›r. Nitekim bu perspektife
ba¤l› olarak, 9. yüzy›lda Abbasiler döneminde (832) kadim ilim merkezlerinden olan Ba¤dat’ta Beytü’l-Hikme ku-
rulmufltur. Bu akademide görev yapan ilim adamlar›, felsefe ve bilimlerle ilgili kitaplar› tercüme etmifllerdir. Böy-
lece ‹slâm dünyas›nda ortaça¤da entelektüel dinamizmin daha dokuzuncu yüzy›lda kurumsal bir ivme yakalad›¤›
görülmektedir. 

Söz konusu bütünselci tutum, kurumsal anlamda yüksekö¤retim alan›nda da bir eklemlenme süreci olarak oku-
nabilir. Buna göre bir yanda, Platon’un Akademia’s›, Aristoteles’in Lyseum’u, Büyük ‹skender’in Museum’u; öte
yanda Ba¤dat’ta Beytü’l-Hikme, Fas’ta Kayrevan üniversitesi, Bat› üniversitelerine yap›sal bir model oldu¤u ifade
edilen Kurtuba ve G›rnata gibi kültür merkezlerinde kurulan yüksekö¤retim kurumlar› ve Nizamiye Medreseleri;
ayr›ca bunlar›n d›fl›nda modern Bat› üniversitelerinin ilk tarihsel prototipleri olan Bologna Üniversitesi, Oxford
Üniversitesi, Paris Üniversitesi ve di¤er tarihsel örnekler birbirlerine eklemlenebilecek bir entelektüel miras› ifa-
de etmektedir. 

Ayn› bir Medeniyet havzas›nda yer alan ülkelerin ortak kültürel zemininin sa¤lad›¤› imkan ve ihtiyaçlar, bir
Yüksekö¤retim Dünyas› inflas›n›n en önemli dayana¤›d›r. Böyle bir felsefi tutuma dayanan bu projenin (Mevlana
Süreci) amac›, Bologna sürecini tarihsel soy kütü¤ü ve arkaplan› anlam›nda tamamlay›c› ve bütünlefltirici bir ‘yük-
sekö¤retim felsefesi ve dünyas›’ oluflturmakt›r.

Bu proje, ‹slam dünyas›nda oniki asra yak›n bir süre oldukça derin bir tarihi kökene sahip olan yüksekö¤retim
tecrübesi ve ilim gelene¤inin modern dönemde klasik formundaki evrensel de¤erleri aç›s›ndan yeniden inflas›n›
amaçlamaktad›r. Söz konusu de¤erlerin bafl›nda, aidiyetine bak›lmaks›z›n ulafl›lmas› gereken yitik bir de¤er olarak
alg›lanan ‘bilgi ve hikmetin’ aranmas› ilkesi ya da antik kökenini Aristo’ya götürebilece¤imiz ‘hakikate ulaflma is-
te¤i’ gelmektedir. 

Sistematik anlamda bilgi üretimi ve aktar›m›n› akademik bir formda gerçeklefltiren dönemin e¤itim kurumla-
r›, temel de¤er olarak söz konusu ilkeyi benimsemifllerdir. Bu de¤erin gerçekleflmesi, yüksek düzeyde bilgi üretim
ve ö¤retimi yapan kurumlar›n ve daha temelde bunlar› infla ve ihya edecek olan etkin akl›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu
ak›l da ancak, yerelli¤in, lokalleflmenin, yapay zihinsel ve fiziksel s›n›r ve s›n›rland›rmalar›n afl›lmas› ile aktive edi-
lebilecek olan bir bilgi aray›fl› ile mümkündür. 

Nitekim bunun, ço¤ulcu bilim tasavvuru ile ‹slâm dünyas›n›n tarihi ilim gelene¤inde oldukça etkin ve yayg›n
bir mobilizasyon ile varl›k buldu¤unu ifade edebiliriz. Öyle ki, söz konusu tarihsel dönemlerde ilim tahsiline ç›-
kan ö¤renciler, farkl› co¤rafyalarda ya da ülkelerde bulunan e¤itim kurumlar›ndan ve farkl› üstatlardan ders alma
gelene¤ini sürdürmüfllerdir. Bu hareketlilik, ilgili tarihsel kesitlerde Bat›dan Do¤uya ve hatta iç Asya’ya kadar uza-
nan engin bir co¤rafyada dönem dönem farkl›laflan ilim merkezleri (Ba¤dat, Medine, fiam, Harran, Kahire, Kur-
tuba, G›rnata, Semerkant, Taflkent, Buhara, ‹stanbul vd.) aras›nda dinamik bir süreç olarak tecrübe edilmifltir.

Bilgi ve hikmet aray›fl›n›n bu çok merkezli ve devingen tecrübesi yaln›zca yüksek düzeyde bilgi üretimi ve ö¤-
retimi amac›n› gerçeklefltirmekle kalmam›fl, bunun yan› s›ra farkl› etnik kökene, dile, kültüre ve hatta dine men-
sup ilim talebeleri ve entelektüellerini sosyal bir iletiflim ve etkileflim a¤›na dahil etmifltir. Daha genel anlamda bu
sosyolojik ve sosyo-psikolojik temas, toplumlar ve kültürler aras› etkileflimin yaratt›¤› bir zenginlik ve sinerjiye dö-
nüflmüfltür. Mevlana süreci, tarihsel tecrübemizden hareketle varolma imkan›n› özünde tafl›d›¤›n› ifade edebilece-
¤imiz bir ideali yeniden realize etme amac›n› gütmektedir.

‹slâm ve Bat› medeniyetinin yüksekö¤retim alan›ndaki tarihsel örneklemlerinin bu ço¤ulcu yap›s›, universitas’›n
uluslarüstü kozmopolitan bir yap›sal modellemeye iflaret etti¤inin göstergesidir. Bu tarihi yap›sal modelin, 1998
y›l›nda Sorbonne’da bir araya gelen Almanya, Fransa, ‹talya ve ‹ngiltere’nin yüksekö¤retimden sorumlu bakanla-
r›n›n bir “Avrupa Yüksekö¤retim Alan›” oluflturma konusundaki ça¤r›lar› üzerine, 1999 y›l›nda ‹talya’da toplanan
Avrupal› 29 e¤itim bakan›n›n Bologna Deklarasyonu’nu imzalamas›yla bafllatt›klar› Bologna süreci ile varl›k bulmufl-
tur. Ülkeler aras› üniversite derecelerine bir standart getirmeyi ve böylece hareketlili¤i art›rmay› amaçlayan bu sü-
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reç 2010 projeksiyonu ile söz konusu ülkelerden al›nan derece ve diplomalar›n birbiriyle uyumlu oldu¤u bir ‘Yük-
sekö¤retim Dünyas›’ oluflturmay› hedeflemifltir. 

Pratik/pragmatik aç›dan bu süreç, küresel rekabet ortam›nda Avrupa’y› yüksekö¤retim alan›nda nitelikli ö¤ren-
ci ve ö¤retim kadrosunu çekebilecek uluslar aras› bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlamaktad›r. Uluslarüs-
tü ölçekte yüksek nitelikli ö¤renci ve ö¤retici profili ile iflgücü potansiyeli oluflturmaya çal›flan bu süreç, ‘universi-
tas’›n telosuna uygun bir etnik, dinsel ve kültürel çeflitlili¤in etkin mobilizasyonunu sa¤lamaktad›r.

Bu sürece etkin bir flekilde dahil olan Türk yüksekö¤retimi, modernleflme serüvenimizin bir parças› olarak dö-
nüflümünü gerçeklefltirmifltir. Söz konusu serüven, yirminci yüzy›l›n bafl›nda modern Bat› üniversite modelini be-
nimseyen Darülfünun ile kurumsallaflm›flt›r. Bat›l›laflma e¤ilimi do¤rultusunda tek eksenli geliflimini sürdüren
Türk Yüksekö¤retimi Bologna süreci ile birlikte yeni bir geliflim evresine girmifltir. Ancak kökenini onbirinci yüz-
y›lda Selçuklu dönemine, daha sonra Osmanl›n›n kurulufl evresinden itibaren kurumsallaflan yüksekö¤retim gele-
ne¤ine kadar geri götürebilece¤imiz oldukça derin bir tarihi birikime ve referans çerçevesine sahip olan bölgede,
yüksekö¤retiminin ‘çok eksenli bir yönelime’ ihtiyac› söz konusudur. Bu ihtiyaç kendisini, küresel rekabetin yo-
¤unluk kazand›¤› ve yüksekö¤retim kurumlar›n›n ekonomik bir sektör olarak yeniden tasarlan›p yap›land›r›ld›¤›
bu dönemde daha belirgin olarak hissettirmektedir. 

Niçin Mevlana Süreci? 

Medeniyet, tarihte insanl›¤›n tüm yönleriyle maddi ve manevi varl›¤›n›n tezahür biçimlerini ve düflünceden sa-
nata, edebiyattan mimariye, bilimden teknolojiye kadar befleri miras› ifade eder. Bu miras›n zaman ve uzam boyu-
tunda her bir havzada biricik bir yaflam prati¤i ya da tecrübesi olarak ortaya ç›kt›¤›n› görmekteyiz. Böylece her bir
medeniyet kendine özgü bir varoluflsall›k sergileyerek insanl›k tarihinde boy göstermifltir. Bunlardan, Yunan me-
deniyeti ‘felsefe’, Babil ve Harran medeniyetleri ‘irfan’ ve Modern Avrupa ‘bilim ve teknoloji’ medeniyetidir. Öte
yandan ‹slam medeniyeti ise ‘gönül medeniyeti’ olarak tavsif edilebilir. 

Tümüyle varl›¤› kutsay›p, ‘yarat›lan› yaratandan ötürü sevme’ inanc› gönül medeniyetinin temel felsefesidir. Bu
felsefe üzerine kurulu olan gönül medeniyeti, sevgi, adalet, bar›fl ve hoflgörü esas›na dayan›r. Bu medeniyetin ku-
rucu mimarlar›ndan birisi olmas› yönüyle Mevlana’n›n bu sürece ismini vermesi derin bir anlam dünyas›n›n kap›-
s›n› aralamaktad›r. Bugün insanl›¤›n bitimsiz hegemonik tutkular›n›n yol açt›¤› çat›flmac› ve savaflkan ruhu dizgin-
leyecek ve onu dinginli¤e sevk edecek olan bir gönül mimar›n›n bu sürece ad›n› vermesi bu anlam evrenine giri-
flin anahtar› olacakt›r.

Hiçbir ayr›m gözetmeksizin insan› tüm de¤erleriyle ve farkl›l›klar›yla merkeze alan Mevlana’n›n aflk ve muhab-
betle infla etti¤i gönül medeniyeti, dünyada Yüksekö¤retim Alan›na yeni bir ruh getirecektir. Sürecin ad›nda içkin
olan mana düzlemi, farkl› etnik köken ve uluslardan gelen insanlar aras›nda en köklü ve kal›c› ba¤ olan ‘gönül köp-
rüsünü’ kurmay› tazammun etmektedir. Mevlana ö¤retisine egemen olan bu ruhun vermifl oldu¤u ilham ile Yük-
sekö¤retim düzeyindeki bu akademik-entelektüel iletiflim, salt kültürler aras› bir iletiflim olman›n ötesinde ‘insan-
l›¤›n kardeflli¤ini ve bar›fl›’ tesise katk› gibi esasl› bir katma de¤er üretecektir. Mevlana ve ö¤retisinin ruhunu üf-
leyece¤i ya da can verece¤i bu iflbirli¤i süreci, bölgede kal›c› bar›fl›n ve daha da ötesinde Cihan Bar›fl›n›n (Pax Uni-
verso) teminine yönelik ciddi bir katk› sa¤layacakt›r. Zira sözünü etti¤imiz medeniyet bilinci toplumsal çat›flmala-
r› ve husumetleri yok edici bir ‘gönül vüs’ati’ kazand›rmay› amaçlamaktad›r.

Nitekim bu de¤eri teyit edercesine UNESCO, 2007’yi ‘Dünya Mevlana Y›l›’ ilan ederek, Mevlana ve ö¤reti-
sini insanl›¤›n ortak miras› olarak tescil etmifltir. ‹nsanl›¤›n ortak akl›na, sa¤duyusuna ve esasta gönlüne hitap eden
bu miras, Mevlana sürecinin meflruiyet zeminini bizatihi kendisi kurmaktad›r. Bu medeniyet miras›n› devralan ül-
kemizin çok eksenli, proaktif ve sorunsuz d›fl politik aç›l›m›na paralel bir yüksekö¤retim alg›s› ve prati¤i üretmek
zorundad›r. Tek bir yönelim ile kendini kay›tlayarak k›s›rlaflt›ran ve donuklaflan de¤il, ‘çok eksenlilik’ ile kendini
üniversal akademik de¤erler alan›nda dinamik bir aktör olarak var eden bir yüksekö¤retim alg›s›na Ortado¤uda ge-
reksinim duyulmaktad›r. 

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 May›s 2011, ‹stanbul
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Türkiye’nin D›fl Politik Vizyonu ve Yüksekö¤retim Stratejisi
Ço¤ulcu bilim tasavvuruna dayanacak olan bu çok eksenli süreç, ülkelerimizin yüksekö¤retiminin bilimsel,

toplumsal ve ekonomik gerçeklikler do¤rultusunda daha sofistike bilgi ve teknoloji üretimine imkan tan›yacakt›r.
Bu süreçte yüksekö¤retimimiz uluslar aras› arenada, yaklafl›k iki yüzy›ll›k modernleflme serüvenindeki tek yönlü
edilgen pozisyonunu terk etme ve daha etkin bir aktör olma f›rsat›n› yakalayacakt›r. ‹çinde bulundu¤umuz zaman-
sal kesit, tüm flartlar› ile bu alt›n f›rsat›n önümüzde bulundu¤una iflaret etmektedir. Bu sürecin/projenin gerçek-
lefltirmeyi hedefledi¤i amaç da yerel ve küresel ölçekte ait oldu¤umuz bu zamansal ve mekansal ortam› dönüfltü-
rebilecek bir dinamizmi bünyesinde bar›nd›rmaktad›r.

Ayr›ca bu süreç, özellikle Ortado¤u ülkelerinin bugün bir medeniyet perspektifi ile derinlik kazand›¤› d›fl po-
litik vizyonunu yüksekö¤retim düzeyinde boyutland›rma hedefini gütmektedir. Somut olarak, tarihsel derinli¤in-
de medeniyet havzas› olan Anadolu, Balkanlar, Bat› Asya, Orta Asya, Ortado¤u ve Kuzey Afrikay› kapsayan böl-
gede bir medeniyet perspektifi ile Yüksekö¤retim Dünyas›n›n inflas› amaçlanmaktad›r. 

Mevlana süreci kapsam›nda infla edilmesi amaçlanan yüksekö¤retim dünyas›, Bologna sürecinden daha h›zl› bir
ilerleme potansiyeline sahip görünmektedir. Zira, bu süreç kapsam›na dahil edilmesi planlanan ülkelerde ço¤un-
lukla yerleflik yüksekö¤retim yap›lar› bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla yerleflik ve istikrarl› e¤itim sistemlerine sahip
olan AB ülkelerine göre daha h›zl› bir dönüflüm ve yap›lanma potansiyelini bünyelerinde tafl›maktad›rlar. Bu sü-
reci h›zland›rabilecek olan bir di¤er önemli faktör ise muhtemel üye ülkeler aras›ndaki tarihi, sosyal ve kültürel or-
tak kodlar›n varl›¤›d›r.

Ülkemizin d›flpolitik aç›l›m› çerçevesinde her düzlemde gerçeklefltirdi¤i yak›n uluslar aras› iliflkiler ba¤lam›n-
da E¤itim Bakanl›klar› düzeyinde yüksekö¤retim alan›nda iflbirli¤i anlaflmalar› yap›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra kurum-
sal düzeyde Yüksekö¤retim Kurulu ve baz› üniversitelerimiz ilgili ülke üniversiteleri ya da yüksekö¤retim kurulla-
r› ile protokoller imzalam›fllard›r. Bu türden protokoller, bu projenin esas ald›¤› fikrî temel aç›s›ndan bir ön giri-
flim ve ad›m olmas› noktas›nda önemlidir. 

Ancak yap›lan bu protokollerin ve anlaflmalar›n uzun soluklu ve kal›c› bir flekilde uygulamaya geçirilmesi nok-
tas›nda yetersiz kald›klar›na, ortaya ç›kan tecrübeler müvacehesinde tan›k olunmufltur. Dolay›s›yla bunun bir
‘Yüksekö¤retim Dünyas›’ olarak tasarlan›p, uluslarüstü ölçekte sistemli bir flekilde infla edilmesi bu hedefin daha
etkin ve sürdürülebilir olmas›n› mümkün k›lacakt›r. Daha bütünsel bir bak›flla, mesainin tek tek ülke üniversitele-
ri aras›nda yap›lacak olan anlaflmalara de¤il, bir sistem kurma çabas›na odaklanmas› zorunludur.

Ayr›ca ülkemizin proaktif d›flpolitik ve ekonomik yaklafl›m› ile birlikte art›fl gösteren siyasi ve iktisadi geliflme-
ye, kültürel ve entelektüel düzeyin eklemlenmesi toplumlar aras› iliflkilerde kal›c› gönül köprülerinin kurulmas›
aç›s›ndan önem arz etmektedir. Bu yüzden yüksekö¤retim düzeyinde kurulacak olan bu sistem, sosyal, kültürel ve
entelektüel bir ak›flkanl›k için etkin ve verimli bir zemin haz›rlayacakt›r. Bu sürecin bafllat›lmas›, bölge ülkelerinin
ekonomik ve kültürel geliflimine azami ölçüde katk›da bulunacakt›r.

Bölge ülkelerinin yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤renim gören milyonlarca gencin derin tarihi ve kültürel kök-
lere sahip oldu¤umuz bölge ülkelerine yönelik mobilizasyonu, onlar›n kültürel etkileflim ile farkl› bir ufuk ve viz-
yon kazanmalar›na imkan sa¤layacakt›r. Gençlerimizin bölge ülkelerini tan›malar› ile edinecekleri bu vizyon gele-
cekte ülkelerimizin kültürel, ekonomik ve siyasi aç›dan daha donan›ml› insan gücünün yetiflmesine vesile olacakt›r.

Küresel ekonominin üniversite kavram›n›, ekonomi ve piyasa eksenli olarak dönüflüme u¤ratt›¤› bu dönemde
dünyada küresel güçlerin ya da bu yolda büyüme ivmesi gösteren ülkelerin, yüksekö¤retimin küresel çapta ekono-
mik bir sektör oldu¤unun fark›ndal›¤› ile yat›r›mlar›n› ve okullaflma oranlar›n› art›rd›klar›na tan›k olmaktay›z. Bu
küresel ekonomik sektörün ülke ekonomilerine kataca¤› mali de¤eri maksimize etme ad›na baz› ülkelerin yabanc›
ö¤rencileri kendi yüksekö¤retim kurumlar›na çekmek için yo¤un tan›t›m çabas› gerçeklefltirdiklerini görmekteyiz. 

Son dönemde ülkemizde bu çerçevede, yüksekö¤retim alan›nda okullaflma oran›n›n art›r›lmas› ve uluslarüstü
düzeyde protokollerin yap›lmas› gibi somut ad›mlar at›lm›flt›r. Ancak ne yaz›k ki ülkemizin bu sektörel alandan sa-
hip oldu¤u pay oldukça düflük düzeydedir. Nitekim ‘Milli E¤itim Bakanl›¤› Yurtd›fl› E¤itim Genel Müdürlü¤ü’ ve-
rilerine göre Türkiye’de okuyan yabanc› ö¤renci say›s› 16,656 iken, Türkiye’den yurtd›fl›na yüksekö¤retime giden
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ö¤renci say›s› 44,204’tür.[1] Dolay›s›yla ülkemizin söz konusu sektörel alandan elde edece¤i pay›n art›r›lmas› ba¤-
lam›nda bu projenin varl›k bulmas› büyük önem arz etmektedir.

Mevlana Sürecinin Projelendirilmesi
Mevlana sürecinin hayata geçirilebilmesi, bu projenin gereklili¤ine inanan bölge ülkelerinin kolektif bir ak›lla

yapacaklar› etkin kat›l›m ile mümkün olacakt›r. Bölge ülkelerinin kendi öz yeterlili¤inin bilincinde olarak yapacak-
lar› katk›, stratejik bir planlama ile sürdürülmesi durumunda baflar›y› kaç›n›lmaz k›lacakt›r. Bunun için öncelikle,
Bologna sürecini bafllatan siyasi iradeye (E¤itim Bakanlar›) efl bir iradenin ya da daha üst düzeyde bir iradenin
(Devlet Baflkanlar›) ortaya konulmas› gerekmektedir.

Bu sürecin oluflumu öncelikle genel bir çerçevenin ve organizasyon flemas›n›n kurulmas› ile bafllat›labilir. Bo-
logna sürecine benzer biçimde oluflturulacak olan bu ana çerçeve ya da çat›n›n daha sonra süreç içerisinde periyo-
dik eylemsel gündemlerle içeriklendirilmesi yoluna gidilebilir. 

Bu süreç, bölge ülkelerinin bilim ve teknoloji alan›nda cazibe merkezi olmas›n›n önünü açacak bir f›rsatlar ala-
n› yaratacakt›r. Bölge ülkelerin befleri sermayesinin içini boflaltan beyin göçünün önünü kesmeye yönelik bir im-
kan sa¤layacakt›r. 

Mevlana süreci çerçevesinde bölge ülkelerinin, ortak organizasyonel akl›n› harekete geçirmeleri ile küresel
düzlemde sosyo-kültürel imajlar› yükselecektir. Bu süreç ayn› zamanda bölge ülkelerinin sosyolojik, politik ve eko-
nomik stabilizasyonuna ve kalk›nmas›na imkan sa¤layacak bir f›rsatlar dünyas› yaratacakt›r.

Bu sürecin hareket noktas›n› uluslarüstü düzeyde ortak bir siyasi irade oluflturmakla birlikte, sürecin bir proje
olarak eylem plan›n›n ç›kar›larak sürdürülmesi gereklilik arz etmektedir. Bu proje, sistemli, sürdürülebilir bir sü-
reç olmal›d›r. Gelece¤in de¤iflen flartlar›na (imkan ve ihtiyaçlar›na) göre biçimlenen bir süreç olmal›d›r. 

Bu çerçevede flöyle bir eylem plan› öngörülebilir:

Proje Eylem Plan›

1. Projenin teorik çerçevesinin haz›rlanmas›.
2. Örnek yap›lanmalar›n tarihi analizi.
3. Projeye katk› sa¤layacak iç ve d›fl paydafllar›n belirlenmesi.
4. ‹ç paydafllara proje hakk›nda bilgi verilmesi ve geribildirimlerin de¤erlendirilmesi.
5. Projeye dahil olacak ülkelerin tespit edilmesi.
6. Belirlenen ülke ve yüksekö¤retim sistemlerine dair dokümanter bilgilerin toplanmas›. (Belirlenen ülkelerin

üniversite say›s›n›n tespiti; Yurtd›fl›na gönderdikleri ö¤renci say›s›; Hangi ülkelere ö¤renci gönderiyorlar?
Bu ülkelerin kaç› Bologna sürecine dahil? vd.)

7. Kurumsal paydafllar ile görüflmelerin yap›lmas›. (Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹KÖ, SESRIC, T‹KA, ISESCO
ve ilgili Sivil Toplum Kurulufllar› gibi)

8. Sürecin iç paydafllar› ile yurtiçinde arama konferanslar›n›n tertip edilmesi.
9. Uluslar aras› Rektörler Komitesinin teflkili. (Bu amaçla ilgili ülke üniversitelerinin rektörlerinin bir araya

gelmesi; ortak konferans›n düzenlenmesi)
10.Üniversiteler Birli¤inin Kurulmas›. (3335 say›l› ‘Uluslararas› Nitelikteki Teflekküllerin Kurulmas› Hakk›n-

da Kanun’ çerçevesinde üniversite birliklerinin kurulmas›n›n teflvik edilmesi)
11. Projenin Organizasyon flemas›n›n belirlenmesi.
12. D›fliflleri bakan›na konunun iletilmesi.
13. Baflbakan ve Cumhurbaflkan›na konunun iletilmesi.
14. Sürecin d›fl paydafllar› ile ortak konferans ve çal›fltaylar›n yap›lmas›.
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[1] ABD’de 475 bin, ‹ngiltere’de 225 bin, Almanya’da yaklafl›k 200 bin, Fransa’da 147 bin ve Avusturya’da 110 bin yabanc› ö¤renci yüksekö¤renim görmektedir.
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Özet

Genel bir kural olarak meslek e¤itimi, söz konusu mesle¤in uyguland›¤› gerçek ortamlar olan iflyerlerinde ve-
rilmelidir. Ö¤retmen adaylar› için en do¤al ve gerçek e¤itim ortam›, gerçek ö¤rencilerin bulundu¤u, gerçek müf-
redat›n ve yöntemlerin uyguland›¤›, gerçek ö¤retmen ve yöneticilerin görev yapt›¤›, e¤itim ve ö¤retimin fiilen
gerçekleflti¤i iflyerleri olan ilk ve orta dereceli okullard›r. Bu bildiride ö¤retmen e¤itiminde ortam, uygulama ve
üniversite-okul ortakl›¤› konular› ele al›nacakt›r. ‹lk olarak ö¤retmen e¤itiminde üniversite-okul iflbirli¤i model-
leri tan›t›lacak, ikinci olarak Amerika’daki en baflar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›n›n okullarla yapt›klar› “ortak-
l›k”tan ve ö¤retmen adaylar›na sa¤lad›klar› gerçek e¤itim ortamlar›ndan örnekler verilecektir. Son olarak da teo-
riyle prati¤i, bilimselle gelenekseli ve e¤itim fakülteleriyle ilk ve orta dereceli okullar› ayn› çat› alt›nda birlefltiren
OKULDA ÜN‹VERS‹TE modeli aç›klanacakt›r. Önerilen “Okulda Üniversite” modeli, hem ö¤retmen adaylar›-
n›n gerçek ortamlarda e¤itimini hem de ö¤retmenlerin mesleki geliflimini ayn› çat› alt›nda sa¤lamak için tasarlan-
m›flt›r. Bu model, e¤itim fakülteleri ile ilk ve orta dereceli okullara ö¤retmen e¤itiminde ortak yetki ve sorumlu-
luk vermektedir. Bu modelin uygulanaca¤› “E¤itim ve Geliflim Okullar›,” “E¤itim Hastaneleri”nin t›p e¤itiminde
yapt›¤›n› ö¤retmen e¤itiminde yaparak yeni bir ö¤retmen yetifltirme modelinin do¤mas›na yol açabilir.

Anahtar kelimeler: ‹flyerinde üniversite, okulda üniversite, ö¤retmen e¤itimi.

Girifl
E¤itim fakülteleri bünyesinde yer alan ö¤retmen e¤itimi programlar› için bir ortam ve ortakl›k modeli tasar-

layan bu çal›flmada hem Türkiye’nin ö¤retmen yetifltirme alan›ndaki tecrübesinden hem de bu alanda baflar›l› olan
di¤er milletlerden, özellikle de Amerika Birleflik Devletleri’nin bu alandaki deneyimlerinden yararlan›lm›flt›r.
ABD’nde yak›n tarihin önemli e¤itim reformlar›ndan birisi, 1983’te haz›rlanan ve bir anlamda, güçlü bir “di¤er
ülkeler bizi geçiyor” ç›¤l›¤› olan etkili bir raporla bafllam›flt›r (National Commission, 1983). Bu raporun yay›n›n›
takip eden üç y›l içinde muhtelif araflt›rma kurumlar›, bilim adamlar›, eyaletler, e¤itim vak›flar› ve meslek kurulufl-
lar› taraf›ndan ülkenin e¤itim sorunlar›n› tart›flan ve çözümler öneren 300’den fazla rapor yay›nlanm›flt›r (Özcan,
1993). ABD’nde halen devam etmekte olan son e¤itim reformu hareketi ise 2001 y›l›nda kabul edilen “Geride Ço-
cuk Kalmas›n” (No Child Lest Behind) yasas›yla bafllam›flt›r. Bu kanun esas olarak 1965 y›l›ndan beri yürürlükte
olan “‹lk ve Orta Ö¤retim Kanunu” (Elementary and Secondary Education Act) adl› yasan›n içeri¤inin geniflletil-
mesi ve ad›n›n de¤ifltirilmesiyle ortaya ç›km›flt›r. Yeni yasa e¤itimin içeri¤inde, uygulamas›nda ve de¤erlendiril-
mesinde reformlar önermekte, ö¤retmenlerin sahip olmas› gereken nitelikleri “Yüksek Nitelikli Ö¤retmen”
(Highly Qualified Teacher) kavram›yla yasalaflt›rmaktad›r. Bu yasayla h›zlanan e¤itim reformu hareketlerinin bir
k›sm› ö¤retmen e¤itiminde üniversite-okul iflbirli¤i üzerinde yo¤unlaflmakta ve ö¤retmen e¤itiminde üniversiteler
ile okullar›n “ortakl›k” yapmas›n› öngörmektedir (Cochran-Smith ve Zeichner, 2005; NCATE, 2010). 

‹flyerinde Üniversite Kavram›n›n Ö¤retmen 
E¤itimine Uygulanmas›: Okulda Üniversite Modeli 

Doç. Dr. Mustafa Özcan
Department of Educational Studies, Rhode Island College, 600 Mt. Pleasant Avenue, Providence, RI 02908-1991, USA
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Yöntem
Bu araflt›rma esas olarak kaynak taramas›na dayal› kuramsal bir çal›flmad›r. Ö¤retmen e¤itimiyle ilgili deneysel

araflt›rmalar›n ve kuramsal çal›flmalar›n taranmas›, çal›flman›n konusuyla ilgili bilgilerin derlenmesi, elefltirel bir yak-
lafl›mla de¤erlendirilmesi, yorumlanmas›, sentezinin yap›lmas› ve bir sistem bütünlü¤ü içinde sunulmas›yla gerçek-
leflmifltir. Çal›flma birkaç aflamada gerçeklefltirilmifltir. ‹lk aflamada, ö¤retmen e¤itimiyle ilgili kaynaklar elefltirel bir
yaklafl›mla taranm›fl ve ulafl›lan bilgi ve fikirler kendi içinde s›n›fland›r›larak ö¤retmen e¤itimine iliflkin kavram ve
eylem alanlar› belirlenmifltir. ‹kinci aflamada, kaynak taramas›yla ortaya ç›kan kavram ve eylem alanlar›n› esas alan
bir ö¤retmen e¤itimi modeli tasarlanm›flt›r. Bu bildiride ö¤retmen e¤itiminde “ortam” boyutu üzerinde durulmak-
tad›r. Önce, ABD’ndeki en baflar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›nda “ö¤retmen e¤itiminde ortam” kavram›n›n na-
s›l alg›land›¤› tart›fl›lmakta, ikinci k›s›mda ise ö¤retmen e¤itiminde ortama iliflkin reform önerileri sunulmaktad›r. 

Kaynak Taramas›
Bu çal›flmada kaynak olarak kullan›lan araflt›rmalardan birisi, Amerika’da yap›lm›fl olan “En ‹yi Ö¤retmen E¤i-

timi Program› Araflt›rmas›”(Studies of Excellence in Teacher Education, 2000) adl› çal›flmad›r. Linda Darling-
Hammond’›n 10 kiflilik bir ekiple yürüttü¤ü bu proje dört y›l sürmüfl ve 2000 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Amerika’da
bulunan 1,300 civar›nda ö¤retmen e¤itimi program›n› inceleyen araflt›rmac›lar, flu yedi kurumdaki ö¤retmen e¤i-
timi program›n› Amerika’n›n en iyisi olarak seçmifltir: Alverno College, Wheelock College, Trinity University,
University of Virginia, Bank Street College, University of California-Berkeley ve University of Southern Maine.
Bu çal›flman›n sonunda dört kitap yay›nlanm›flt›r. Kitaplardan üçü 2000 y›l›nda yay›nlanm›flt›r ve seçilen yedi
program üzerinde yap›lan yedi raporu içermektedir. Dördüncü kitap ise seçilen programlara ait raporlar›n, ilgili
baflka araflt›rmalarla da desteklenerek haz›rlanm›fl bir sentezidir ve 2006 da yay›nlanm›flt›r. Bu dört kitap, bu bil-
diride kullan›lan önemli kaynaklar aras›ndad›r.

Amerika’daki en baflar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›yla ilgili araflt›rma raporlar›, bu kurumlar›n ö¤retmen
adaylar›na sa¤lad›¤› e¤itim ortam›n›n “tipik” ö¤retmen e¤itimi programlar›nda sa¤lanan ortamlardan farkl› oldu-
¤unu göstermektedir (Darling-Hammond, 2000; 2006). En baflar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›n›n sahip oldu-
¤u farkl›l›klardan birisi, bu programlar›n A–12 okullar›yla yo¤un iliflkisi ve ö¤retmen e¤itimi için yapt›klar› iflbir-
li¤idir. Bir baflka farkl›l›k da ö¤retmen adaylar›n›n, gözlem ve araflt›rma yapmak, A–12 ö¤rencilerine ders vermek
ve kendi meslek derslerine devam etmek gibi etkinliklerin ço¤unu, onlar için gerçek e¤itim ortamlar› olan A-12
okullar›nda yapmas›d›r. Baflar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›na sahip olan üniversitelerde, ö¤renciler e¤er e¤i-
tim fakültesine baflvurmak istiyorlarsa, daha programa baflvurmadan önce e¤itim fakültesinden alan çal›flmas› ge-
rektiren bir ders alarak, iflbirli¤i yap›lan A–12 okullar›ndan birinde gözlem, araflt›rma ve benzeri bir etkinlik yap-
maktad›r. E¤er yerlefltirildi¤i okulda yapt›¤› çal›flmalar ve ald›¤› derste ö¤rendiklerinden sonra ö¤retmen olmaya
karar verir ve e¤itim fakültesine kabul edilirse, art›k “resmen” ö¤retmen aday› olmaktad›r. Ö¤retmen adaylar›,
programa kabul edilmelerinden mezuniyete kadar yo¤un olarak A–12 okullar›nda çal›flmalar yapmakta, ö¤retmen-
lerle birlikte çal›flmakta, ö¤rencilere yard›m etmekte ve genellikle son bir y›l› da aday ö¤retmen (stajyer) olarak ge-
çirmektedir (NCATE, 2010; Cochran-Smith and Zeichner, 2005; Darling-Hammond, 2006). Afla¤›daki alt bö-
lümlerde önce üniversite-okul iflbirli¤i modelleri tan›t›lacak daha sonra da ABD’ndeki en iyi ö¤retmen e¤itimi
programlar›nda “ortam” ve “ortakl›k”la ilgili uygulamalardan örnekler verilecektir. 

Ö¤retmen E¤itiminde Üniversite-Okul ‹flbirli¤i Modelleri

ABD’ndeki üniversitelerin ö¤retmen e¤itimi programlar› ile A–12 okullar› aras›nda çok çeflitli flekillerde iflbir-
li¤i yap›lmaktad›r. Aralar›nda farkl›l›klar bulunmakla birlikte, üniversitelerin ö¤retmen yetifltirmek için A-12 okul-
lar›yla yapt›¤› iflbirli¤i uygulamalar›n› üç grupta toplamak mümkündür: (1) Laboratuar Okullar›, (2) Meslek Ge-
lifltirme Okullar› ve (3) Meslek Gelifltirme Bölgeleri (Darling-Hammond, 2006). Afla¤›daki alt bölümlerde bu mo-
deller aç›klanacakt›r. 

Laboratuar Okul Modeli

Yirminci yüzy›l›n bafl›ndan itibaren kurulmaya bafllanan “Laboratuar Okul” modeli, çok yayg›n olmamakla bir-
likte ABD’de halen uygulanmaktad›r. Baz› araflt›rmac›lara göre e¤itim fakültelerinin ço¤u bu modeli kullanmay›
1970’lerden sonra b›rakmaya bafllam›flt›r. Laboratuar Okullar›n›n baz›lar›, iflbirli¤i yapmalar› gereken e¤itim fa-
kültelerinden ba¤›ms›z olarak varl›klar›n› sürdürmeye çal›flmaktad›r. Söz gelimi, “University of Chicago”nun e¤i-
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tim fakültesi kapanm›flt›r ama laboratuar okulu hala aç›kt›r (Darling-Hammond, 2006). Laboratuar okullar›n›, ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamaya yetmese de aç›k tutan ve verimli flekilde kullanan yüksekö¤retim kurumlar› da vard›r. Bun-
lar aras›nda New York’taki “Bank Street College”›n geleneksel ilkö¤retim okulu, meflhur “School for Children”
say›labilir. 

“Bank Street College,” New York flehir merkezinde dokuz katl› tek bir binada bulunmaktad›r ve bu binay› ifl-
birli¤i yapt›¤› flu e¤itim kurumlar›yla ortaklafla kullanmaktad›r: (1) Bir E¤itim Yüksek Lisans Fakültesi, (2) yafllar›
üç ile 13 aras›ndaki çocuklar›n devam etti¤i bir okul olan Bank Street ‹lkö¤retim Okulu, (3) bir çocuk yuvas› (fa-
mily day care center) ve (4) bir hayat boyu e¤itim (Continuing Education) birimi. 

“Bank Street College”›n binas›nda, gündüzleri ilkö¤retim okulunun ders saatleri boyunca, ilkö¤retim okulu-
nun ö¤retmenleri, “Bank Street College”›n ö¤retmenlik yüksek lisans program›nda olan ve alan çal›flmalar› için s›-
n›flara yerlefltirilen ö¤renciler ve ö¤retmenlik uygulamas› yapan stajer ö¤retmenler hemen her s›n›fta birlikte ça-
l›flmaktad›rlar. Akflam saatlerinde ise “Bank Street College,” yine ayn› dershaneleri ö¤retmen e¤itimi program›n-
daki di¤er dersleri yine ayn› ö¤rencilere ö¤retmek için kullanmaktad›r. Bu uygulama ile ö¤retmen adaylar›, almak-
ta olduklar› derslerde ö¤rendiklerini ilkö¤retim okulunun dershanelerinde gözledikleriyle k›yaslama imkan› bul-
makta, teori ve prati¤in birleflti¤ine tan›k olmaktad›r (Darling-Hammond and MacDonald, 2000: 17). Ö¤retmen
adaylar›, “Bank Street College”›n yüksek lisans program›n› tamamlay›p ö¤retmenlik sertifikas› almak için bir y›l
boyunca bir kaç de¤iflik s›n›fta uygulama yapmaktad›rlar (Darling-Hammond and MacDonald, 2000: 18; Darling-
Hammond, 2006: 102).

“Bank Street College,” ö¤retmen adaylar›na gerçek ortamlarda e¤itim f›rsatlar› yaratmak için ayn› binay› pay-
laflt›¤› yukarda adlar› verilen kendi okullar›n›n yan›s›ra, flehirdeki baz› okullarla da yo¤un iflbirli¤i yapmaktad›r. ‹fl-
birli¤i yapt›¤› bu okullardan birisi New York flehir merkezindeki en baflar›l› okullardan “P.S. 234” olarak bilinen
ilkokuldur. Ço¤unlu¤u farkl› kültürlerden, dillerden ve dar gelirli ailelerden olan çocuklara hizmet veren bu okul-
daki ö¤retmenlein hemen hepsi “Bank Street College”dan mezun olmufltur. Okulun s›n›flar›nda y›l boyunca
“Bank Street College”dan gelen ö¤retmen adaylar› alan çal›flmalar› yapmaktad›r. Her s›n›fta yaklafl›k 10-12 ö¤ret-
men aday› bulunmaktad›r. Okul müdürü Ana Switzer, en iyi ö¤retmen e¤itimi program› için çal›flan araflt›rmac›-
larla yapt›¤› söyleflide, kendilerinin bu okulda “Bank Street College”›n e¤itim anlay›fl›n› yaflatt›klar›n› ifade etmifl-
tir. Ona göre, “Bank Street College” ile kendi okulu aras›ndaki iliflki “karfl›l›kl› etkileflim” ve “karfl›l›kl› yenilen-
me”ye yol açmaktad›r (Darling-Hammond and MacDonald, 2000: 169-170). “Bank Street College” özellikle ken-
di mezunlar›n›n görev yapt›¤› New York’un de¤iflik semtlerindeki okullarla kurdu¤u yak›n iflbirli¤i ile hem ö¤ret-
men adaylar›na de¤iflik otantik ortamlarda e¤itimi gözleme ve uygulama imkan› sa¤lamakta hem de onlara “Bank
Street College”›n “ö¤renci-merkezli” e¤itim anlay›fl›n› somutlaflt›ran uygulamalar› göstermektedir.

Meslek Gelifltirme Okullar› Modeli

Amerika’da e¤itim fakültelerinin bünyesinde veya himayesinde kurulan ve ö¤retmen adaylar›na uygulama or-
tam› sa¤layan ve yüz y›la yak›n bir geçmifli olan Laboratuar Okullar› zaman içinde ihtiyac› karfl›layamaz olmufltur.
Bu duruma yol açan en önemli sebeplerden birisi, ö¤retmen e¤itimi programlar›ndaki ö¤renci say›s›nda meydana
gelen art›flt›r. Bir baflka sebep ise hem hizmet öncesi hem de hizmet içi ö¤retmen e¤itimi anlay›fl›nda ortaya ç›kan
yeni e¤ilimlerdir. Laboratuar Okullar›na alternatif olarak, ö¤retmen adaylar›na hizmet öncesi, ö¤retmenlere de
hizmet içi e¤itim sa¤lamak amac›yla “Meslek Gelifltirme Okullar›” (Professional Development School) kurulma-
ya bafllanm›flt›r. 

Meslek Gelifltirme Okullar› Amerika’da ilk defa “The Holmes Group” taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Holmes
Grubu, ö¤retmen e¤itiminin kalitesini yükseltmek için önerdi¤i reformlar› 1986’da yay›nlanan, Yar›n›n Ö¤ret-
menleri (Tomorrow’s Teachers) adl› ilk e¤itim reformu raporunda aç›klam›flt›r. Bu grubun raporda aç›klanan befl
amac›ndan birisi “e¤itim fakülteleri ile A–12 okullar› aras›nda ba¤lant› kurmak,” bir baflka deyiflle, ö¤retmen e¤i-
timi programlar› ile devlet okullar› (public schools) aras›nda karfl›l›kl› geliflimi esas alan yeni bir model gelifltirmek-
tir (Holmes Group, 2007: 55–56). 

Holmes Grubu’na göre, “Meslek Gelifltirme Okullar›” t›p e¤itimindeki “E¤itim Hastaneleri”ne benzemelidir
ve bu okullar, ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda görev yapan ö¤retmen ve yöneticilerle üniversite ö¤retim üyele-
rini iflbirli¤i yapmak için bir araya getirmelidir. Yine Holmes Grubu’na göre, kurulmas› önerilen “Meslek Gelifl-
tirme Okullar›,” deneyimsiz ö¤retmenlerin geliflmesine, tecrübeli ö¤retmenlerin gelifliminin devam etmesine ve
ö¤retmenlik mesle¤iyle ilgili araflt›rma ve gelifltirme etkinliklerinin yap›lmas›na uygun bir zemin haz›rlayacakt›r
(Holmes Group, 2007: 53).
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Holmes Grubu’nun reform önerilerini benimseyen üniversiteler ö¤retmen e¤itimi programlar›n› yeniden dü-
zenlediler ve bu reform sürecinde iki konu üzerinde yo¤unlaflt›lar: (1) Ö¤retmen e¤itimi program›n›n befl y›la ç›-
kar›lmas› ve bunun bir y›l›n›n uygulama (stajerlik/internship) için kullan›lmas› ve (2) Meslek Gelifltirme Okullar›-
n›n kurulmas›. Bu okullarda, hem ö¤retmenli¤e haz›rl›k sürecinde gerekli olan “okul deneyimi” (klinik çal›flmalar)
uzmanlar›n rehberli¤i alt›nda gerçeklefltirilecek, hem de yukarda sözü edilen alanlarda iflbirli¤i ve araflt›rmalar ya-
p›lacakt› (Holmes Group, 2007; Darling-Hammond, 2006).

Amerika’daki en baflar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›n›n hemen hepsinin az veya çok Holmes Grubu’nun
önerilerinden etkilendi¤i görülmektedir. Bunlardan “Trinity University” ve “University of Virginia” ö¤retmen
e¤itimi programlar›n› befl y›la ç›kartarak Meslek Gelifltirme Okullar› kurmufllard›r. “The University of Southern
Maine”de ö¤retmen e¤itimi program› yüksek lisans düzeyindedir ve “Meslek Gelifltirme Okullar›” bu programda
merkezi bir rol oynamaktad›r. Boston’daki “Wheelock College” dört y›ll›k ö¤retmen e¤itimi program›n› muhafa-
za etmekle birlikte flehir merkezindeki dokuz okulla çok yo¤un iflbirli¤i gelifltirmifltir. “Wheelock College”›n bu
okullar›n dördü ile olan iliflkisi, okullar›n bütün birimleriyle iflbirli¤ini kapsamaktad›r ve Meslek Gelifltirme Oku-
lu modeline benzemektedir. Ö¤retmen adaylar› bir y›l süren uygulamalar›n› bu okullarda yapmaktad›r. “Colle-
ge”›n ö¤retim üyeleri ve bu okullar›n ö¤retmenleri birlikte ders ö¤retmekte ve hizmet içi e¤itim çal›flmalar› yap-
maktad›rlar (Darling-Hammond, 2006: 174). 

Teksas eyaletinde bulunan “Trinity University”nin ilk ve orta ö¤retim okullar›ndan oluflan toplam alt› Meslek
Gelifltirme Okulu bulunmaktad›r. Bu okullardan biri ö¤renme güçlü¤ü olan ö¤rencilere hizmet veren özel bir
okuldur. Okullar Teksas’›n “San Antonio” flehri okul bölgesi ile ona komflu olan baflka bir okul bölgesinde bulun-
maktad›rlar. Bu meslek gelifltirme okullar›nda yenilikçi programlar uygulanmakta, ö¤retmenlerin tamam› reform
programlar›n›n uygulanmas›na aktif olarak kat›lmakta, sürekli hizmet içi e¤itimle bilgi ve becerilerini yenilemek-
te ve ö¤retmen adaylar›na yap›land›r›lm›fl destek sa¤lamaktad›rlar. Bu okullarda ö¤rencilerin ço¤u “dar gelirli” ve
“az›nl›k” ailelerden gelmekte, ama ABD genelinde benzer ö¤rencilerin devam etti¤i okullarda baflar› düflük oldu-
¤u halde bu okullarda baflar› yüksektir (Koppich, 2000; Darling-Hammond, 2006: 175). 

“Trinity Üniversitesi”nin ö¤retmen e¤itimi program›ndaki ö¤renciler hem lisans ö¤rencisi olarak hem de be-
flinci y›lda stajyer ö¤retmen (intern/student teacher) olarak yapt›klar› alan çal›flmalar›n› Meslek Gelifltirme Okul-
lar›’ndaki “rehber” ö¤retmenlerin (master teachers) s›n›flar›nda yapmaktad›rlar. Bir baflka deyiflle Meslek Gelifltir-
me Okullar›’ndaki deneyimli ve baflar›l› ö¤retmenler (master teachers) üniversite taraf›ndan “rehber” (mentor/us-
ta ö¤retmen) olarak görevlendirilmektedir. Rehber ö¤retmen olarak atanan bu deneyimli e¤itimciler ö¤retmen
adaylar›na rol modeli ve dan›flman olarak hizmet etmektedirler. Üniversite, bu ö¤retmenlerin sergiledi¤i s›n›f içi
ve s›n›f d›fl› mesleki (profesyonel) davran›fl tarz›n›n ö¤retmen adaylar› taraf›ndan da benimsenece¤ini ümit etmek-
tedir (Koppich, 2000; Darling-Hammond, 2006: 177–178). 

“Trinity University”nin gelifltirdi¤i üniversite-okul iflbirli¤i modelinde, üniversitede odas› olan, üniversitede
ders veren, zaman zaman da okullara giderek stajer ö¤retmenleri denetleyen ö¤retim üyesinin yerini, uygulama
(klinik) ö¤retim üyesi alm›fl bulunmaktad›r. Alan çal›flmalar› ve ö¤retmenlik uygulamas›ndan sorumlu olan bu ö¤-
retim üyelerinin hepsinin e¤itimde doktoras› vard›r ve kadrolar› üniversitenin e¤itim bölümündedir. Ancak efl za-
manl› olarak hem üniversitede hem de üniversitenin Meslek Gelifltirme Okullar›n›n birinde çal›flmaktad›r. Bu
“Uygulama Ö¤retim Üyeleri” zamanlar›n›n yar›s›n› üniversitenin Meslek Gelifltirme Okulunda geçirmektedir.
Uygulamadan sorumlu ö¤retim üyeleri aday ö¤retmenlerin sorunlar›n› dinlemekte, onlara dan›flmanl›k yapmakta,
yard›m etmekte, hem aday ö¤retmenler hem de okulun ö¤retmenleri için hizmet içi e¤itim etkinlikleri düzenle-
mektedir. Onlar ayr›ca okulun reform çabalar›na mali kaynak bulabilmek için ilgili vak›flara gönderilmek üzere
mali kaynak baflvuru önerileri (grant proposal) yazmaktad›r. Bu ö¤retim üyeleri zamanlar›n›n di¤er yar›s›nda da
üniversitede ders vermekte ve araflt›rma yapmaktad›r (Koppich, 2000: 18–20; Darling-Hammond, 2006: 180).

Üniversite-Okul Bölgesi ‹flbirli¤i Modeli

Amerika’daki en baflar›l› ö¤retmen e¤itimi programlar›ndan birine sahip olan “University of Southern Mai-
ne”de ö¤retmen e¤itimi yüksek lisans düzeyinde verilmektedir. Bu üniversitede uygulanan program›n›n önemli bir
özelli¤i ö¤retmen e¤itiminin önemli bir boyutu olan okul deneyimi ve ö¤retmenlik uygulamas› için tek tek okul-
larla de¤il, bünyesinde birçok okul bulunan okul bölgeleriyle (school districts) ortakl›k kurmas›d›r. “University of
Southern Maine” bu iflbirli¤ini 1984’de, “A Nation At Risk” (Bir Millet Tehlikede) adl›, e¤itimde köklü reform-
lar öneren raporun yay›nlanmas›ndan bir y›l sonra bafllatm›flt›r. ‹lk olarak, üniversite ö¤retim üyeleri, üniversite-
nin yak›n çevresindeki flehirlerde bulunan yedi okul bölgesinin yöneticileriyle bir araya gelerek, ö¤retmen e¤iti-
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minde müfredat›n ve ö¤retimin gelifltirilmesi ve A–12 okullar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› için yap›lmas› gereken
e¤itim reformlar›n› tart›flarak karara ba¤lam›fllard›r. 

Çevredeki okul bölgeleriyle iflbirli¤i yaparak, “Meslek Gelifltirme Okulu” kavram›n› “Meslek Gelifltirme Okul
Bölgesi”ne dönüfltüren “University of Southern Maine”in Geniflletilmifl Ö¤retmen E¤itimi Program›’n›n (Exten-
ded Teacher Education Program), Amerika’daki di¤er en iyi ö¤retmen e¤itimi programlar›ndan k›smen farkl›,
kendine özgü bir yap›s› vard›r. Bu ö¤retmen e¤itimi program›na baflvurular› kabul edilen ö¤renciler ayn› anda hem
e¤itimde “Master” program›na hem de iflbirli¤i yap›lan befl okul bölgesinden birisine kabul edilmektedir. Bu befl
okul bölgesinden biri üniversitenin bulundu¤u flehirde, di¤erleri ise üniversiteye 15 ile 75 kilometre aras›nda me-
safede bulunan flehirlerde bulunmaktad›rlar. 

‹flbirli¤i yap›lan her okul bölgesi ortalama olarak on befl ile yirmi aras›nda de¤iflen say›da bir ö¤retmen aday›
grubunu kabul etmektedir. “University of Southern Maine”deki ö¤retmen e¤itimi program›, kabul edilen ö¤ren-
ci grubunun dersleri (“cohort” olarak) birlikte almas›n› ve okul ve uygulama çal›flmalar› sürecinde de birlikte iler-
lemesini istemektedir. E¤itim fakültesinden bir ö¤retim üyesi ile okul bölgesinden görevlendirilen bir ö¤retmen
üniversite-okul bölgesi ortakl›¤›n› efl-yöneticiler (co-director) olarak birlikte yürütmektedirler. Biri “üniversite-
alan koordinatörü” di¤eri de “okul-alan koordinatörü” olan bu iki temsilcinin hem yönetim hem de ö¤retimle il-
gili yetki ve sorumluluklar›ndan baz›lar› flunlard›r: (1) Alan çal›flmalar› bütçesinin yönetimi. (2) Bölge içi ve bölge-
ler aras› ders ve etkinlikler takviminin haz›rlanmas›. (3) Aday (stajer/intern) ö¤retmenlerin programa kabulü. (4)
Aday ö¤retmenlerin bölgedeki okullara yerlefltirilmesi. (5) Aday ö¤retmenlere rehberlik edilmesi. (6) Aday ö¤ret-
menlerin performanslar›n›n gözlenmesi ve de¤erlendirilmesi. (7) Y›l boyu süren haftal›k aday ö¤retmen seminer-
lerinin yönetilmesi. Üniversite ile okul bölgeleri aras›ndaki iflbirli¤i program›n›n tamam›ndan sorumlu olan kifli
“Ö¤retmen E¤itimi Bölümü”nün baflkan›d›r. Ancak, günlük ifllerin halledilmesi ve karfl›lafl›lan sorunlar›n çözümü
befl okul bölgesindeki alan koordinatörlerine b›rak›lm›flt›r. Bölge alan koordinatörleri ve e¤itim fakültesinin ö¤re-
tim üyeleri düzenli toplant›larda sorunlar› tart›fl›p karara ba¤lamaktad›rlar (Whitford, Ruscoe and Fickel, 2000:
110–119; Darling-Hammond, 2006: 182).

Teksas’taki “Trinity University”de oldu¤u gibi “University of Southern Maine”de de ö¤renciler ö¤retmen e¤i-
timi program›na kabul edilir edilmez meslek gelifltirme okullar›ndaki s›n›flara yerlefltirilmektedir. En iyi ö¤retmen
e¤itimi program› araflt›rmac›lar›na göre, programa kabul edilen ö¤retmen adaylar›n›n iflbirli¤i yap›lan okul bölge-
lerindeki Meslek Gelifltirme Okullar›’ndan birine yerlefltirildi¤i bu modelin faydas›, ö¤retmen adaylar›na gerçek
ortamlarda sa¤lanan ö¤renme yaflant›s›n›n “güçlü dozu”dur. Söz gelimi, “University of Southern Maine”de yap›-
lan ilk alan yerlefltirmesinin ilk iki haftas›nda, üniversite henüz aç›k olmad›¤› için ö¤retmen adaylar› tüm gün bir
A–12 s›n›f›nda gözlem yapmakta, ö¤retmene yard›m etmekte, ö¤rencilerle iletiflim kurmakta ve onlara derslerin-
de yard›m etmektedir. Üniversitedeki dersler, ö¤retmen adaylar›n›n A–12 s›n›flar›nda geçirece¤i zaman› azaltma-
yacak flekilde planlanmaktad›r (Whitford, Ruscoe and Fickel, 2000; Darling-Hammond, 2006: 182–183). 

‹lk ve Orta Dereceli Okullarda Üniversite Derslikleri 

“University of Southern Maine” iflbirli¤i yapt›¤› okul bölgelerini ve k›saca A-12 okullar› dedi¤imiz ilk ve orta
dereceli okullar› sadece okul deneyimi ve ö¤retmenlik uygulamas› için de¤il, ders-ö¤retim alan› veya dershane ola-
rak da kullanmaktad›r. Üniversitenin k›saca ETEP olarak bilinen “Geniflletilmifl Ö¤retmen E¤itimi Program›,” ö¤-
retmenlik meslek derslerinin muhtevas›n› dokuz ayl›k ö¤retmenlik uygulamas› (stajerlik/internship) program›yla
birlefltirmektedir. Hem A-12 okul ö¤retmenleri hem de üniversite ö¤retim üyeleri programda ders vermektedir.
Her y›l yaklafl›k 75 yüksek lisans ö¤rencisi A-8 veya 6-12 s›n›flar› ö¤retmenlik sertifikas› için eyelet e¤itim bakanl›-
¤›na tavsiye edilmektedir. Sertifika verilmesi için yap›lan tavsiyelerde, ö¤retmen adaylar›n›n üniversitede ve üniver-
sitenin iflbirli¤i yapt›¤› befl okul bölgesindeki okullarda ald›klar› dersler ve yapt›klar› çal›flmalarda gösterdikleri ba-
flar›lar esas al›nmaktad›r. ABD’nin en büyük ö¤retmen e¤itimi akreditasyon kuruluflu olan NCATE, “University of
Southern Maine”in yüksek lisans düzeyindeki ö¤retmen e¤itimi program›n›, “alana dayal›” geniflletilmifl ö¤retmen
e¤itimi program›n›n baflar›l› bir örne¤i olarak tan›mlamaktad›r (Whiteford, Ruscoe ve Fickel, 2000: 174).

Ö¤retmen adaylar›, “University of Southern Maine”in ö¤retmen e¤itimi program›na, lisans ö¤retimini ta-
mamlad›ktan sonra girmektedirler (Whiteford, Ruscoe ve Fickel, 2000: 175). Gorham okul bölgesindeki s›n›f ö¤-
retmeni adaylar›ndan oluflturulan gruplar (cohorts) ayn› dersleri birlikte almaktad›rlar. Daha “gerçek” (otantik) bir
ö¤retim ortam› sa¤lamak için dersler iflbirli¤i yap›lan Meslek Gelifltirme Okullar›n›n s›n›flar›nda verilmektedir. Bu
derslerin ço¤u ilk ve orta dereceli okullardaki deneyimli ö¤retmenler taraf›ndan okutulmaktad›r. Afla¤›da bu ko-
nuyla ilgili bir örnek verilecektir (Whiteford, Ruscoe ve Fickel, 2000: 192). 
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Amerika’daki En ‹yi Ö¤retmen E¤itimi Program› araflt›rmac›lar›n›n raporlar›na göre, araflt›rman›n yap›ld›¤›
y›l, üniversitenin iflbirli¤i yapt›¤› Gorham Okul Bölgesine yerlefltirilen ö¤retmen adaylar›na ‹ngilizce derslerini ay-
n› bölgedeki “Narragansett” ‹lkokulu ö¤retmenlerinden Susan Sedenka vermekteydi. ‹kokul ö¤rencileriyle dersi
bittikten sonra ö¤retmen adaylar›yla yine kendi s›n›f›nda ‹ngilizce dersine bafllayan bu ilkokul ö¤retmeninden on
bir ö¤retmen aday› ders almaktayd›. Deneyimli ve baflar›l› bir ö¤retmen olan Susan Sedenka, birer dönem olan
“‹ngilizce Okuma” ve “‹ngilizce Yazma” derslerini birlefltirerek yeni bir ders tasarlam›flt› ve bu dersi iki dönem de-
vam eden tek bir ders olarak ö¤retmekteydi (Whiteford, Ruscoe ve Fickel, 2000: 189-190, 194).

Tart›flma
A–12 okullar›nda yap›lan alan çal›flmalar› ve ö¤retmenlik uygulamas›n›n ö¤retmen e¤itiminde önemli bir yeri

vard›r. Bu öneme ra¤men, ö¤retmen adaylar›n›n gözlem ve araflt›rma yapmas› ve ö¤retmenlik deneyimi kazanma-
s› için gerekli olan “en iyi ortam›n” nas›l olmas› gerekti¤i konusunda e¤itimciler aras›nda bir görüfl birli¤i sa¤lan-
m›fl de¤ildir. Bir baflka ifadeyle, ö¤retmen e¤itiminin “müfredat” ve “yöntem” boyutlar›nda oldu¤u gibi “ortam”
boyutunda da genel kabul görmüfl “standart” bir uygulama henüz yoktur. Ö¤retmen adaylar› için sa¤lanan e¤itim
ortamlar› ülkeden ülkeye de¤iflti¤i gibi ülkeler içinde de de¤iflmektedir (Darling-Hammond, 2006: 331–333).

Ö¤retmen E¤itiminde Ortam ve Ortakl›k ‹çin Model Aray›fllar›

Ö¤retmen e¤itiminde “uygulama” konusunu tart›flan baz› araflt›rmac›lar, ö¤retmen e¤itiminde yapt›r›lan “uy-
gulama” ile t›p e¤itimindeki “uygulama”y› karfl›laflt›rarak, bu konuda ça¤dafl t›p e¤itiminin örnek al›nmas›n› öner-
mektedirler (Darling-Hammond, 2006). Onlara göre, 1910’da Amerika’da yay›nlanan Flexner Raporu’nda da gö-
rüldü¤ü gibi eskiden t›p e¤itiminde “uygulama” çal›flmalar› bugün genel anlamda ö¤retmen e¤itiminde oldu¤u gi-
bi kurumdan kuruma de¤iflmekte ve belli standartlara göre yap›lmamaktayd›. T›p e¤itiminin yirminci yüzy›l›n ba-
fl›nda yap›lan bir reformla gerçek anlamda bir meslek e¤itimine dönüfltürüldü¤üne iflaret eden araflt›rmac›lar, ö¤-
retmen e¤itiminde uygulama için, t›ptaki “E¤itim Hastaneleri”ne benzer bir model gelifltirilmesini istemektedir-
ler (NCATE, 2010).

Geleneksel olarak ö¤retmen yetifltiren kurumlar, ö¤retmen adaylar›n›n alan çal›flmalar› ve ö¤retmenlik uygu-
lamas› için çevrelerinde bulunan A–12 okullar›yla iflbirli¤i yapmaktad›rlar. Bu ba¤lamda yap›lan iflbirli¤inin kap-
sam› ve yo¤unlu¤unun henüz bir standard› oluflmam›flt›r ve e¤itimciler mevcut iflbirli¤inin ö¤retmen adaylar›n›
e¤itmeye yetmedi¤i görüflündedir (Darling-Hammond, 2006). Ö¤retmen e¤itiminde ortam, özellikle de uygula-
ma ortam› sorununu çözmek ve ö¤retmen adaylar›na daha etkili bir meslek e¤itimi vermek için gelifltirilen model-
lerden Laboratuar Okullar› ö¤retmen yetifltiren kurumlar›n ihtiyac›n› karfl›lamaya yetmemektedir. Bu okullar ge-
nellikle e¤itim fakültelerinin açt›¤› bir A–12 okuludur. Okul açmak ve iflletmek kolay de¤ildir. Bir e¤itim fakülte-
si, e¤er bunu istemifl ve baflarm›flsa bile ancak bir tane Laboratuar Okulu açabilmektedir. Her y›l yüzlerce mezun
veren e¤itim fakültelerinin uygulama alan› ihtiyac›n›n bir veya bir kaç laboratuar okuluyla karfl›lanmas› mümkün
de¤ildir. ABD’nde e¤itim fakültelerinin alan çal›flmas› ve ö¤retmenlik uygulamas› ihtiyac›n›n sadece küçük bir k›s-
m› Laboratuar Okullar› taraf›ndan karfl›lanmaktad›r (Darling-Hammond, 2006). 

Ö¤retmen adaylar›na meslekleriyle ilgili hemen her fleyi gerçek ortamlarda ö¤renme imkân› veren “Üniversi-
te-Okul Bölgesi Modeli” teorik olarak ideal gözükmekle birlikte ABD’nde halen çok az kurum taraf›ndan uygu-
lanmaktad›r. Ö¤retmen adaylar› için, ö¤renmenin do¤as›na uygun, yaparak ve yaflayarak ö¤renme f›rsatlar› yara-
tan bir model olmas›na ra¤men, neden çok az uyguland›¤›n›n tatmin edici bir aç›klamas› da yoktur. Konuyla ilgi-
lenen e¤itimcilerin en çok sözünü etti¤i sebep bu modelin di¤er modellerden fazla mali kaynak ve insan gücü ge-
rektirdi¤idir. Bir baflka önemli sebep de ABD’ndeki e¤itim fakülteleri aras›nda yaflanan daha fazla ö¤renci bulma
rekabetidir. Özel veya resmi hiç bir üniversite ve e¤itim fakültesi kendilerini potansiyel ö¤rencilerin gözünde da-
ha az cazip hale getirecek reformlara sempati ile bakmamaktad›r. 

“‹flyerinde Üniversite” ve “Üniversitede ‹flyeri” Kavramlar›

Günümüzde meslek e¤itimi, üniversitelerin çat›s› alt›nda bulunan fakülteler ve yüksek okullar taraf›ndan veril-
mektedir. Meslek e¤itimi sa¤layan fakülte ve yüksek okullar›n, gerçek ortamlarda verilen, ç›rakl›¤a dayal›, uygula-
ma-yo¤un geleneksel meslek e¤itimi ile bilime dayal›, kuram-yo¤un ama yapay ortamlarda verilen modern mes-
lek e¤itimini birlefltirmesi gerekir. Bunu yapman›n iki yolu vard›r: 
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Meslek e¤itiminde bilimi ve uygulamay› birlefltirmenin bir yolu “ÜN‹VERS‹TEDE ‹fiYER‹ MODEL‹”nin
uygulanmas›yla mümkün olabilir. Bu model, ö¤renilecek mesle¤in uygulay›c›lar›n›, hizmet verdikleri insanlar› ve
hizmetin ve e¤itimin birlikte sa¤land›¤› gerçek ortamlar› üniversiteye getirmek, üniversite ile harmanlamak ve üni-
versitenin bilimsel bulgular›n›n uygulamada kullan›lmas›n› temin etmekle uygulanabilir. “Üniversitede ‹flyeri Mo-
deli” ö¤retmen e¤itiminde “Üniversitede Okul Modeli”ne dönüfltürülerek uygulanabilir. Geçmiflte ö¤retmen e¤i-
timi veren kurumlar bünyesinde ö¤retmen adaylar›na okul deneyimi kazand›rmak ve ö¤retmenlik uygulamas› yap-
t›rmak için aç›lan Laboratuar (Uygulama) Okullar› bu tür bir modeli and›rmaktad›r. Günümüzde ihtiyac› karfl›la-
yacak say›da A-12 okulunu, ö¤rencisi, ö¤retmeni ve s›n›flar›yla birlikte üniversiteye tafl›mak mümkün de¤ildir. Ha-
len e¤itim fakülteleri bünyesinde bulunan “Laboratuar Okullar›” bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ameri-
ka’da “Bank Street College” ve “Rhode Island College”›n kendi yerleflkeleri içinde laboratuar okullar› vard›r ama
bu okullar art›k onlar›n ihtiyac›n›n çok az bir k›sm›na cevap verebilmektedir. Üniversite bünyesindeki bir labora-
tuar okulu, her dönem yüzlerce ö¤renci mezun eden e¤itim fakültelerinin ihtiyac›n› karfl›lamamakta, birden çok
laboratuar okulu açmak ise üniversitenin iflleviyle çeliflmekte ve bütçesine yük olmaktad›r. 

Meslek e¤itiminde bilimi ve uygulamay› birlefltirmenin di¤er yolu ise “‹fiYER‹NDE ÜN‹VERS‹TE MODE-
L‹”dir. Bu model ö¤retmen e¤itimine uyguland›¤›nda “OKULDA ÜN‹VERS‹TE MODEL‹”ne dönüflmektedir.
Bu modelin ö¤retmen e¤itiminde uygulanmas› hem mümkün hem de ekonomiktir. Bu modelde üniversitenin ta-
mam› de¤il, sadece meslek e¤itimi veren ilgili fakülte, mesle¤in uyguland›¤› iflyerlerine tafl›nmaktad›r. Ö¤retmen
e¤itimi ba¤lam›nda bunu uygulamak, e¤itim fakültelerinin ö¤retim üyeleri ve ö¤retmen adaylar›n›, kuramsal bil-
gi birikimleri, bilimsel araflt›rmalar› ve teorileriyle birlikte, ö¤retmenlik uygulamas›n›n merkezi olan A–12 okulla-
r›na tafl›may› gerektirmektedir. Bu model uyguland›¤›nda, “E¤itim ve Geliflim Okulu” olarak düzenlenen A-12
okullar›nda, üniversite ö¤retim üyeleri için uygun çal›flma ortam›n›n haz›rlanmas› gerekir. Benzer flekilde, ö¤ret-
men adaylar› için de bu okullarda derslikler haz›rlanmal›d›r veya daha yararl› bir yaklafl›mla, “Bank Street Colle-
ge,” “Trinity University” ve “University of Southern Maine”nin yapt›¤› gibi, ö¤retmen adaylar›na ders vermek
için mevcut A–12 derslikleri kullan›labilir. 

Önerilen “E¤itim ve Geliflim Okullar›,” Laboratuar Okulu modelinin tam tersine, bir tane ilk veya orta dere-
celi okulun e¤itim fakültesi bünyesinde faaliyet göstermesini de¤il, e¤itim fakültelerinin birçok ilk ve orta derece-
li okulda faaliyet göstermesine imkân sa¤lamaktad›r. Bu uygulama ile ö¤retmen adaylar› gerçek ifl ortamlar›nda
hem uygulamaya hem de bilime dayal› bir e¤itim alacakt›r. Efl zamanl› olarak da bu okullardaki mevcut ö¤retmen-
ler kendi ifl yerlerinde sa¤lanan hizmet içi e¤itim yoluyla kendilerini gelifltireceklerdir. 

Sonuçlar
Bu bölümde ö¤retmen e¤itimi için önerilen “Okulda Üniversite,” daha tan›mlay›c› bir ifadeyle “Okulda E¤i-

tim Fakültesi” modeli aç›klanacakt›r. Bu model, üniversite ile ilk ve orta dereceli okullar›n ö¤retmen e¤itimi için
ortakl›k yapmas›n› kolaylaflt›racak ve ö¤retmen e¤itiminin gerçek iflyeri ortam›nda yap›lmas›n› sa¤layacakt›r.

Ö¤retmen E¤itimi ‹çin Okulda Üniversite Modeli

Meslek e¤itimi sa¤layan örgün e¤itim kurumlar› ortaya ç›kmadan önce her türlü meslek e¤itimi yayg›n e¤itim
ortamlar›nda sa¤lanmaktayd›. Geleneksel meslek e¤itimi esas olarak ç›rak ve kalfalar›n ustay› seyretmesi, dinleme-
si ve onun gözetiminde uygulama denemeleri yapmas›yla gerçekleflmektedir. Bu tür bir e¤itimde bilimsel araflt›r-
ma ve kuramlar›n mesle¤in uygulan›fl›n› belirlemesi veya de¤ifltirmesi söz konusu de¤ildir. Uygulama-yo¤un ola-
rak tan›mlanabilecek bu e¤itimde, usta adaylar› olan ç›rak ve kalfalar›n ustalafl›ncaya kadar kendi ustlar›n› taklit ve
tekrar ederek söz konusu mesle¤i ö¤renmesi gerekir. 

Meslek e¤itimi sa¤layan örgün e¤itim kurumlar› ise yayg›n e¤itim ortamlar›nda verilen geleneksel meslek e¤i-
timinden farkl› olarak yapt›klar› e¤itimi bilimsel bilgi ve kuramlara göre flekillendirmekte ve kuram-yo¤un bir e¤i-
tim sa¤lamaktad›r. Yayg›n e¤itim ortamlar›nda verilen meslek e¤itimi bilimsel araflt›rmalar› izleyememekte ve mo-
dern toplumdaki de¤iflime ayak uyduramamaktad›r. Örgün e¤itim ortamlar›nda sa¤lanan meslek e¤itimi ise söz
konusu mesle¤in uyguland›¤› gerçek ortamlarda de¤il, bilgi ve kuram olarak yo¤un ama bir meslek ö¤renmek için
yapay bir ortam olan üniversite binalar›nda verilmektdir. 
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Hastanelerde Doktor E¤itimi

T›p e¤itimi alan bir doktor aday› mezun olduktan sonra hastalar üzerinde çal›flacakt›r ve içinde çal›flaca¤› ku-
rum “hastane”dir. Doktor adaylar› için doktorlu¤u ö¤renmenin en do¤al ve gerçek ortam› hastanelerdir. Günü-
müzde doktor adaylar› uzun bir dönem hastanelerde doktorlar› gözleyerek, onlara yard›m ederek, onlar›n gözeti-
minde hastalar› muayene ederek, k›sacas› mezun olduktan sonra üzerinde çal›flacaklar› hastalarla ve birlikte çal›fla-
caklar› doktorlarla, hemflirelerle, hasta bak›c›larla, yöneticilerle ve daha benzeri birçok insanla birlikte çal›flarak
doktorlu¤u ö¤renmektedir (Flexner, 1910; Darling-Hammond, 2006). 

Okullarda Ö¤retmen E¤itimi

E¤itimciler ve ö¤retmen yetifltiren kurumlar aras›nda ö¤retmen e¤itiminin nerede yap›lmas› ve ö¤retmen e¤i-
timinde “ortam”›n nas›l olmas› gerekti¤i konusunda bir görüfl ve uygulama birli¤ine varman›n zaman› gelmifltir.
Ö¤retmen e¤itiminde “müfredat” ve “yöntem” gibi, “ortam”›n da ülke içinde ve ülkeler aras›nda de¤iflmeyen bir
standard› olmal›d›r. Ö¤retmen e¤itiminde giderek güçlenen e¤ilim, ö¤retmen yetifltiren yüksekö¤retim kurumla-
r› ile ilk ve orta dereceli okullar aras›ndaki iflbirli¤inin art›r›lmas›d›r. Amerika’daki Ö¤retmen E¤itimi Akreditas-
yon Milli Konseyi’nin (NCATE) 2010 y›l› sonunda yay›nlad›¤› ö¤retmen e¤itimiyle ilgili rapor da bu konu hak-
k›ndad›r. Raporda ö¤retmen e¤itiminde okul deneyimi ve ö¤retmenlik uygulamas›n›n (clinical preparation) ö¤ret-
menler üzerindeki olumlu etkileri vurgulanmakta ve ö¤retmen e¤itimi programlar›n›n okul deneyim ve uygulama-
lar›n› art›rmalar› ve özenle yap›land›rmalar› önerilmektedir. Rapor, Holmes Grubu taraf›ndan 1986’da ortaya at›-
lan Meslek Gelifltirme Okullar›’n›n, t›p e¤itiminde E¤itim Hastaneleri’nin oynad›¤› rolü ö¤retmen e¤itiminde oy-
nayabilece¤ine iflaret etmektedir. 

E¤itim fakültelerinde okuyan ö¤retmen adaylar› mezun olduktan sonra bir A–12 okulunda ö¤renci olan çocuk
ve gençleri e¤itmek için çal›flacak, okulun ö¤retmen ve yöneticileriyle oldu¤u kadar, ö¤rencilerin anne-babalar›y-
la da sürekli etkileflim içinde olacaklard›r. Ö¤retmen adaylar› için en do¤al ve gerçek e¤itim ortam›, gerçek ö¤ren-
cilerin bulundu¤u, gerçek müfredat›n ve yöntemlerin uyguland›¤›, gerçek ö¤retmen ve yöneticilerin görev yapt›-
¤›, e¤itim ve ö¤retimin fiilen gerçekleflti¤i A–12 okullar›d›r. Ö¤retmen adaylar›na verilen “meslek” e¤itimi, kuram
ve uygulaman›n birlikte ö¤renilmesini sa¤layacak flekilde düzenlenerek gerçek ortamlarda yap›lmal›d›r. 

Ö¤retmen e¤itiminin, ö¤retmenler için gerçek iflyeri ortam› olan ilk ve orta dereceli okullarda yap›lmas› gere-
kir. Ö¤retmen adaylar›n›n e¤itimi ve okullardaki mevcut ö¤retmenlerin geliflimi için, üniversiteler ile A-12 okul-
lar›n›n ortak hareket etmesi gerekmektedir. Birbirine ihtiyac› olan iki kurumun, “e¤itim fakültesi” ile “okul”un
yapt›¤› iflbirli¤inde bir taraf›n di¤erine üstünlü¤ü söz konusu de¤ildir; iki taraf eflit haklara ve sorumluluklara sa-
hip olan “ortaklar” olmal›d›r. S›n›f›na bir ö¤retmen aday›n› okul deneyimi veya ö¤retmenlik uygulamas› için ka-
bul eden ve ona rehberlik eden s›n›f ö¤retmenin, o aday›n ö¤retmenlik bilgi, beceri ve de¤erlerine katk›s›, o ö¤-
retmen aday›na üniversitede ders veren ö¤retim üyesinin yapt›¤› katk›dan ne daha azd›r, ne de daha az de¤erlidir. 

E¤itim fakülteleri ile ilk ve orta dereceli okullar aras›ndaki iflbirli¤ini karfl›l›kl› yarar esas›na göre yap›land›ra-
cak olan ve bu çal›flmada önerilen OKULDA ÜN‹VERS‹TE MODEL‹, iflbirli¤i yap›lacak okullar›n E⁄‹T‹M
VE GEL‹fi‹M OKULLARI’na dönüfltürülmesiyle gerçeklefltirilecektir. Bu model her büyüklükteki ö¤retmen e¤i-
timi program›na göre uyarlanabilir. Küçük ö¤retmen e¤itimi programlar›, E¤itim ve Geliflim Okulu olarak düzen-
lenecek bir tek A-12 okulunda Okulda Üniversite Modeli’ni uygulayabilir. Büyük ö¤retmen e¤itimi programlar›
ise istedikleri kadar resmi veya özel okulla ö¤retmen e¤itimi ve gelifliminde ortakl›k yaparak Okulda Üniversite
Modeli’ni gerçeklefltirebilir. 

Okulda Üniversite Modelinde Ö¤retmen Yard›mc›l›¤› ve Aday Ö¤retmenlik

Ö¤retmen e¤itimi programlar›na kabul edilen ö¤retmen adaylar›, ö¤retmen e¤itimi program›na girdikten son-
ra bafllayan ve mezun oluncaya kadar devam eden gözlem, inceleme, araflt›rma ve ö¤retim etkinliklerini “E¤itim
ve Geliflim Okullar›”nda yapmal›d›r. Bu uzun ve yo¤un gözlem, kat›lma, uygulama, ö¤retme ve ö¤renme dönemi
afla¤›da aç›kland›¤› gibi kendi içinde iki döneme ayr›labilir: (1) Ö¤retmen Yard›mc›l›¤› ve (2) Ö¤retmen Adayl›¤›.

Ö¤retmen Yard›mc›l›¤›

Ö¤retmen adaylar›, ö¤retmen e¤itimi program›na kabul edildikten ö¤retmenlik uygulamas›na bafllayacaklar›
zamana kadar A–12 okullar›nda, kendi alanlar›na uygun s›n›flarda “yar›m gün” çal›flan “Ö¤retmen Yard›mc›s›” ola-
rak görevlendirilmelidir. Ö¤retmen adaylar› bu s›n›flarda gözlem, inceleme ve araflt›rma yapmal›, ö¤retmenlere s›-
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n›f›n günlük ifllerinde yard›m etmeli, ö¤rencilere ö¤retmenin istedi¤i konularda bireysel ders vermeli (tutoring) ve
ö¤retmenin uygun görece¤i, e¤itim-ö¤retimle ilgili benzeri di¤er iflleri yapmal›d›r. 

Ö¤retmen Adayl›¤›

Genellikle ö¤retmen e¤itimi program›ndaki derslerin tamamlanmas›ndan sonra bafllayan ve en az iki A–12 ders
dönemi sürmesi planlanan ö¤retmenlik uygulamas› kendi içinde ikiye ayr›labilir: ‹lk dönem: Bir ö¤retim y›l› veya
iki dönem sürecek olan ö¤retmenlik uygulamas›n›n ilk dönemi ö¤retmen adaylar›n›n ilk tam zamanl› ö¤retmenlik
uygulamas› dönemidir. Ö¤retmen adaylar› ö¤retmenlik uygulamas›n›n bu ilk döneminde, “Yeni Ö¤retmen Ada-
y›” olarak, deneyimli bir s›n›f ö¤retmeninin ve uygulamadan sorumlu ö¤retim üyesinin gözetiminde ilk tam gün
ö¤retmenlik uygulamas›n› yapmal›d›r. Bu dönemde ö¤retmen aday›n›n sorumlulu¤u yavafl yavafl art›r›lmal›d›r.
‹kinci dönem: Ö¤retmenlik uygulamas›n›n ikinci döneminde, ö¤retmen adaylar› farkl› bir okula ve s›n›fa yerleflti-
rilmelidir. Bu dönemde ö¤retmen aday›n›n, s›n›f ö¤retmenine ve ilgili ö¤retim üyesine ba¤›ml›l›¤› yavafl azalt›la-
rak tamamen kald›r›lmal› ve kendisine tam sorumluluk verilmelidir. Bu deneyim, ö¤retmen adaylar›n›n üniversi-
tede ald›¤› e¤itimin son aflamas›d›r ve bu k›s›m da tamamlan›nca mezun olarak “Yeni Ö¤retmen” konumuna ge-
leceklerdir. Bu onlar için ö¤retmen e¤itimi program›ndaki bütün derslerin baflar›yla tamamland›¤›, bütün alan ça-
l›flmalar›n›n yap›ld›¤› ve ö¤retmenlik uygulamas›n›n da mezuniyetle bitece¤inin art›k kesinleflti¤i son dört ayl›k
dönemdir. Ö¤retmen adaylar›n›n bu son dönemde sergiledikleri bilgi, beceri ve davran›fllar, “Yeni Mezun Ö¤ret-
men Standartlar›”na göre de¤erlendirilmelidir. 

Önerilen Modelin De¤erlendirilmesi

Günümüzde Laboratuar Okullar› ancak çok küçük bir ö¤retmen e¤itimi program›n›n uygulama çal›flmalar›
için gerekli “ortam”› sa¤layabilmektedir. Üniversite-Okul Bölgesi ‹flbirli¤i Modeli ise e¤itimin her alan›na eleman
yetifltiren ve yeterli insan gücü ve mali kayna¤› olan kurumlar için daha uygundur. Bu çal›flmada önerilen “E¤itim
ve Geliflim Okulu” modeli, Amerika’da ilk defa 1986’da Holmes Grubu taraf›ndan önerilen “Meslek Gelifltirme
Okulu”nun biraz daha gelifltirilmifl halidir. Amerika’daki en iyi ö¤retmen e¤itimi programlar› ilk ve orta dereceli
okullarla yo¤un bir iflbirli¤i yapmaktad›r. Onlar›n baz›lar› bu iflbirli¤ini “ortakl›k” derecesine yükseltmifl bulun-
maktad›r. Amerika’daki en iyi ö¤retmen e¤itimi program›na sahip kurumlardan “Bank Street College,” “Univer-
sity of Southern Maine” ve “Trinity Üniversity” bu çal›flmada önerilen “Okulda Üniversite” modeline benzer mo-
deller uygulamaktad›r. ‹flyerinde üniversite kavram›n› ö¤retmen e¤itiminde uygulamak ve ö¤retmen adaylar›na
gerçek ortamlarda mesleki e¤itim sa¤lamak için en uygulanabilir model “E¤itim ve Geliflim Okullar›”d›r. 

E¤itim fakülteleri, çal›flmak istedikleri resmi veya özel ilk ve orta dereceli okullarla görüflerek anlaflmal› ve on-
lar›n “E¤itim ve Geliflim Okullar›”na dönüflmesini sa¤lamal›d›r. Böylece, ö¤retmen e¤itiminde ortakl›k yap›lan
A–12 okullar›nda ö¤retmenlere hizmet içi e¤itim sa¤lanacak, araflt›rma yap›lacak, kaynaklar art›r›lacak ve e¤itim
daha kaliteli hale gelecektir. Ayn› zamanda da ö¤retmen adaylar› model olarak benimseyecekleri baflar›l› ö¤ret-
menlerin görev yapt›¤› “E¤itim ve Geliflim Okullar›”nda alan çal›flmalar› ve ö¤retmenlik uygulamas› yapma imkâ-
n› bulacaklar›d›r. Ö¤retmen adaylar› ayr›ca e¤itim fakültesinde ald›klar› derslere bu okullar›n dersliklerinde devam
edecek, bu okullar›n deneyimli ö¤retmenlerinden ders alacak, yine bu okullarda ö¤retmen yard›mc›s› olarak çal›fl-
ma imkân› bulacakt›r. Önerilen “Okulda Üniversite” modeli, e¤itim fakültesi ile ilk ve orta dereceli okullar› kay-
naflt›racak, ö¤retmenlik e¤itiminin, mesle¤in do¤al uygulama ortam› olan A-12 okullar›nda verilmesini sa¤layacak-
t›r. Bu model, ö¤retmen e¤itiminde “ortam ve ortakl›k” veya “üniversite-okul ortakl›¤›” sorununu çözerek, “E¤i-
tim Hastaneleri”nin t›p e¤itiminde yapt›¤›n› ö¤retmen e¤itiminde yapabilir. 
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Abstract

As a signatory of the Bologna Declaration since 2003, Bosnia and Herzegovina has committed to restructure its
education system. Today Bosnia and Herzegovina (BiH) has a very complex constitutional and administrative sys-
tem which consists of three levels: state, entity and canton. On the state level the Federation of Bosnia and
Herzegovina (FBiH), the Republica Srpska (RS) and of the Brcko District function as semi-autonomous admin-
istrative entity. Furthermore FBiH consists of ten cantons each administered by its own government and parlia-
ment. Each of these administrative bodies has its own rules and regulations of higher education. Considering the
above mentioned complex political system, this paper examines the higher education issues in BiH by focusing on
the relationship of models and processes, using a case study of the implementation of the Bologna Process in the
International University of Sarajevo (IUS). The paper also summarizes the difficulties of the implementation
process.

Key words: Bosnia and herzegovina, higher education, bologna process, ECTS.

Introduction
The Bologna Process is not only restricted to Western European countries; since 2003 it also accepted by a wide
range of South-eastern European countries including Bosnia and Herzegovina (BiH). As the most significant and
wide-ranging reform of higher education in Europe, the Bologna Declaration, which owes its name to the
‘Bologna Declaration on the European Higher Education Area’ (EHEA) signed in 1999 in this Italian city. The
Bologna Declaration rested on the principles of the two former declarations: Joint Declaration on the
Harmonisation of the Architecture of the European Higher Education System of Paris-La Sorbonne (25 May
1998) and Magna Carta Universitatum of Bologna (1988). Presenting a broader scope than the two previous doc-
uments, the Bologna Declaration emphasised the solid commitment of the organisations with the decision mak-
ing power in Higher Education and of all agents that constitute the Higher Education community towards the
establishment of a EHEA. The Bologna Declaration focused on six main principles:

• The adaptation of a system of easily readable and comparable degrees;
• The adaptation of a system with two main cycles (undergraduate / graduate);
• The establishment of a system of credits (such as ECTS);
• The promotion of mobility by overcoming obstacles;

The Bologna Process and its Impact on Higher
Education at Bosnia and Herzegovina: The Case of
International University of Sarajevo 

Assoc. Prof. Dr. Leman Figen Gül, Assoc. Prof. Dr. Mehmet Murat Gül 
International University of Sarajevo, Hrasnicka cesta 15, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina

Uluslararas› Yüksekö¤retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011)
27-29 May›s 2011, ‹stanbul; 3. Cilt / Bölüm XVI / Sayfa 2520-2525



L. F. Gül, M. M. Gül 

2521

• The promotion of European co-operation in quality assurance; and 
• The promotion of European dimensions in higher education.

With the signing of the Bologna Declaration in 2003, BiH committed to restructure its education system. This
paper presents the implementation process at IUS with a particular example of Architecture Program that would
be fruitful to address the challenges on the way to harmonise the higher education in BiH with principles set in
Bologna Declaration. 

Higher Education System of Bosnia and Herzegovina
Since 1992 BiH has not been part of Socialist Federal Republic of Yugoslavia. The independence of the country
had been paid for the Yugoslavian War (1992-1995). With the Dayton Agreement in 1995 peace was established
and so the new constitution. Yet all these did not provide a sustainable outcome for the country which has a very
complicated history. Today BiH has a very complex administrative system which consists of three levels of gov-
ernmnet: state, entity and canton. On the state level the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH), the
Republica Srpska (RS) and the Brcko District operate as semi-autonomous administrative entity. Furthermore,
the entity of the FBiH also consists of ten cantons. Each of these twelve administrations has its own ministry of
education, laws related to the field of education and the budget to run the system. As a result of this complex polit-
ical structure, there are a large number of challenges and obstacles stand in front of BiH affecting the implemen-
tation of the required educational reform. The country that is characterised by economic transition in post-war
conditions and a high dependence on international support in the process of reconstruction and institution-build-
ing (Papic, 2001) needs a well coordinated and comprehensive education reform. 

At the state level of BiH, the Ministry of Civil Affairs has the competency in terms of ‘coordination of activi-
ties, harmonization of plans of the entity authorities and definition of international-level strategy in the area of
education’ (Official Bulletin, 2003). The Ministry of Civil Affairs of BiH put forward several frameworks in the
area of higher education at the state level such as the Framework Law on Higher Education in BiH (2007). Three
state level agencies for education are established: Agency for Development of Higher Education and Quality
Assurance, Agency for Preschool, Primary and Secondary Education, and the Centre for Information and
Recognition of Documents in the Area of Higher Education. 

The Federation’s Constitution states that the education is the responsibility of the cantons, including ‘deci-
sions concerning the regulation and provision of education’ (Section III, Article 4 (b)). The authority over educa-
tion is given to the two entities: FBiH, and RS. In RS, a single ministry of education manages the higher educa-
tion. On July 19, 2006, the National Assembly of the Republika Srpska adopted the new Law on Higher
Education in RS. In FBiH, the authority over education is divided into ten cantons, thus each canton has its own
ministry of education. On the other hand, eight of the ten cantons in the Federation of Bosnia and Herzegovina
have adopted their respective laws on higher education. The laws have been adopted in the Tuzla Canton,
Sarajevo Canton, Zenica-Doboj Canton, Bosnian Podrinje Canton, Una-Sana Canton, West Herzegovina
Canton, Posavina canton, and Canton 10 (Livno). Those lower government levels have the obligation of the har-
monization of their laws with the state-level laws. 

Because of the abovementioned fragmented governing structure, having 13 Ministries responsible (the
Ministry of Civil affairs, two ministries at the entity level and ten ministries at the cantons of FBiH), there is very
limited coordination at any level of the education between the governing bodies. The need for the urgent educa-
tional reform is stated in the National Report (2004), indicating that the goal of the Ministry of Civil Affairs of
BiH is to establish a higher education system with credible structures and instruments of effective governance,
management and accountability. With the attempt to join the ‘European Area of Higher Education’ and perform-
ing the reform in the education system, BiH declared to follow the tested framework offered by the Bologna
Process. BiH committed to ‘modernise the financing and management systems and legal framework, which under-
pin the education system’ (National Report, 2004).

In the following section we summarised the implementation of the Bologna Process by analysing the main
tools and approaches such as implementation of ECTS system and National Qualifications Framework. 
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Implementing the Bologna Process in BiH
Entity Education Ministers signed a registration letter for joining Bologna Declaration, as well as the Declaration
Implementation plan. By September 2003, Bosnia and Herzegovina signed the Declaration and committed to
reform the education systems based on the Bologna Declaration. 

One of the tools for the implementation of the Bologna Process is the National Qualification Framework
which is defined as an instrument for the classification of qualifications. The qualifications are described accord-
ing to a set of criteria for specified levels of learning achieved, which aims to promote the transparency, access
progression and quality of qualifications in relation to the labour market an civil society. The qualifications of the
graduates and the learning achievements are defined by the countries based on the necessities of the relevant soci-
ety. BiH with other two Tempus[1] countries (Serbia and Tunisia) have reached a level where a National
Qualifications Network for higher education has been formally adapted and the implementation process has start-
ed (Ruffio et al., 2010).

It was decided by the BiH universities and ministries at state and entity level that through the joint EC-CoE
(European Commission- Council of Europe) project “Strengthening Higher Education in Bosnia and
Herzegovina”, there will be three state-level reforms implemented: the recognition of qualifications, quality assur-
ance and a framework for higher education qualifications. 

A BiH working group was established in July 2006, which finalised a proposal for these in May 2007 with the
assistance of international experts. The following implementation principles are set (Implementing a Framework,
2007):

• Long-term political commitment should be maintained for the whole duration of the process;
• Close cooperation and full involvement of stakeholders are a prerequisite for successful implementation.
• The implementation process of the qualification framework should be linked with implementing the two

other components of the higher education reform project.
• The implementation process should entail genuine curriculum change together with the development of

appropriate teaching and assessment strategies in higher education institutions.
• Adoption of a state level higher education law including the concept of a qualifications framework for

higher education is an urgent need.
• The procedures for linking qualifications to the framework should be transparent, properly documented

and based on the Bologna guidelines.
The recommendations for the implementation of BiH framework for the integration of the European Area of

Higher Education, a working group with the assistance of CoE experts produced several implementation steps[2]

(Joint Project, 2008). The political and governing bodies show a great interest and commitment for the implemen-
tation of the principles set by the working bodies. Accordingly the Framework Law on Higher Education in BiH
was adopted in 2007. Starting from the universal principles of non-discrimination and right to education, the law
governs the principles of autonomy of universities, integrated university, mobility of students and academic staff,
formation of state bodies in charge of higher education, and the like. The mandatory issuance of diploma annexes,
a higher education divided into three cycles, the ECTS, and establishment of the quality assurance system are pre-
scribed in this Law as a single obligation for the higher education system in the whole of BiH (Sabanac, 2006).

[1] Tempus countries are Albania, Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Rumania, the Slovak Republic, Slovenia and the Czech Republic.
http://europa.eu/legislation_summaries/other/c11020a_en.htm

[2] Implementation steps (as in Towards a European Higher Education Area, 2008):
Raising awareness: Consultation and dissemination with actors in the process to raise awareness and develop knowledge and understanding of the purposes and
functions of the framework, its place in the overall higher education reform process and the new approach towards describing qualifications. 
Information Campaign: This phase should include an information campaign towards the larger public but also the wider stakeholder community and the social
partners  
Training of BiH Promoters: This should include academic staff as well as the assignment of academic coordinators who will be responsible for taking the lead in
applying the general framework to particular fields of study and possibly also in linking qualifications to the framework. The ECTS coordinators may also pro-
vide assistance. 
Consensus: Seek approval of the Framework for Higher Education Qualifications for BiH from relevant governmental authorities at various levels. All relevant
authorities should have adequate understanding of the purposes and functions of the framework, its role in the reform process and take the necessary measures
for adopting the framework and supporting implementation. 
Legislation: The lack of relevant legislation could seriously hinder the implementation process and the momentum created by the joint EC - CoE project
“Strengthening Higher Education in BiH” may be lost unless the relevant legislation at state level is passed without further delay.
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The Case Study: Implementation of Bologna Process in the 
International University of Sarajevo
International University of Sarajevo (IUS), which is one of the private universities of BiH founded by the
Foundation of Education Development Sarajevo in 2004, presently undertakes significant restructuring process
to address both the complex internal legislation and the accreditation process in regard to implement the Bologna
Processes. The University has three faculties, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Faculty of Arts and
Social Sciences and Faculty of Business and Administration, and it has around 1,200 students from different coun-
tries. 

The mission of IUS is to produce science, art, and technology and present it to the benefit of humanity; to
educate free-thinking, participating, sharing, open-minded individuals who are open to change and improvement
and who have the ability to transform knowledge into values for themselves and the community. IUS, with its
identity as an international institution of education and research, will cooperate with universities in the region and
in other countries to provide a peaceful and comfortable atmosphere of learning for students from a wide geog-
raphy. Freedom of expression, justice and peace to all, commitment to learning, respect for diversity, striving for
excellence, sharing resources, aesthetics, creating values, social involvement are all values.

With the aim of becoming major hub in Balkans for bridging the East to West as a leading international insti-
tution of higher education and research centre, IUS has taken several steps for the implementation of the objec-
tives of Bologna declaration in terms of improving the compatibility, comparability and competitiveness of the
institution. The major step is to re-structuring the curriculums and self evaluation for the accreditation of the
University. 

Implementation of ECTS System in Architecture Program

One of the main components of the Bologna Process is the division of higher education programs into three
sequential levels first, second and third cycles, leading to three major kinds of qualifications and degrees: Bachelor,
Master and Doctorate (Ruffio et al., 2010). To comply with the requirements to implement the Bologna Process,
all of the programs at IUS are in the process of the re-structuring their curriculum and the learning outcomes for
the all cycles of the education. At the current stage most of the study programs has 4+2+4 system at IUS. We pres-
ent the implementation of the Bologna Process in the case of the Architecture Program which offers a new cur-
riculum adapting the 4+1+3 system. 

To achieve a strong interdisciplinary level of education, IUS have adapted a structure in which the education
in the first year is devoted to fundamental development in art and sciences for all the students. Freshman students
are offered 60 European Credit Transfer System (ECTS) points (10 subjects) in the first year as the common sub-
jects (named as the University Courses) with the exception of some applied areas such as Architecture Program.
For example, the students who wish to study the Architecture Program must enroll five Architecture Program
subjects in the first year which are listed as the University Courses. The main aim of the University Courses is to
provide students with an innovative and in-depth perspective of the world and society, to equip students not only
with the fundamental knowledge but with the means of independent and critical thinking, to facilitate an informed
and mature decision-making process for the choice of their career. 

The first cycle of the education includes the min 240 ECTS. The first cycle of the Architecture Program offers
the beginning level of education for those who intend to pursue a career in their respective field or profession. A
structured sequencing of courses is included which provides for a gradual interactive development of required
knowledge and skills. This pre-professional preparation is combined with the core curriculum courses to provide
a comprehensive scholarly foundation for the advancement. With the completion of the first cycle, the Bachelor
of Architecture (BArch) degree can be obtained. In the first cycle of education our objective is to make sure that
our students will be able to communicate effectively in a variety of formats. This will be demonstrated by students’
ability to display effective interpersonal communication skills and/or collaborate effectively. Moreover, each stu-
dent is strongly advised to take courses from other disciplines at the university to get diverse knowledge from var-
ious scientific and artistic areas.

The second cycle of education includes one year curriculum in architectural studies offering professional
Master Degree of Architecture (MArch). The one year curriculum, min 60 credits (ECTS), in architectural stud-
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ies offers the professional level of education for those who intend to pursue a career in the profession. The Master
of Architecture program is a professional degree program and prerequisite for registration as an architect to offi-
cial bodies in Bosnia and Herzegovina and many other countries. The Master of Architecture degree is designed
to provide the student the skills and insights necessary to achieve professional registration which is necessary to
be a practising architect. The completion of the first cycle of education (BArch) is required to commence the sec-
ond cycle of study (MArch). The basic aims of the professional Master of Architecture program are to provide the
knowledge, skills and experience that will equip the graduate to be an architect. The practice of architecture today
is, however, extraordinarily diverse and complex and no course could provide training in depth for all areas of
practice. It is therefore essential that students obtain from the course a firm grounding in fundamentals, an abil-
ity to think creatively and logically, and a capacity to explore for themselves those areas they wish to pursue in
detail.

The third cycle of education includes a three year research degree: Doctor of Philosophy (PhD) in
Architecture. The degree of Doctor of Philosophy shall be an ungraded degree awarded for research that demon-
strates that the student has the capacity to conduct research independently at a high level of originality and qual-
ity. The expected duration of study is three years and as guided by Bologna Process the completion of the doc-
toral study in Architecture Program will need 180 credits (ECTS). The research should uncover new knowledge
either by the discovery of new facts, the formulation of theories or the innovative re-interpretation of known data
and established ideas. The completion of the second cycle of education (MArch) or equivalent is required to com-
mence the third cycle of study (PhD).

Internal Evaluation Process

In addition to the implementation of three sequential levels of education, the second tool for the implementation
of the Bologna Process at IUS is the implementation of the Quality Assurance System. IUS has been adopting an
internal evaluation process as part of the Quality Assurance System. Agency for Development of Higher
Education and Quality Assurance has been established by the Framework Law on Higher Education in BiH
(Official Gazette of BH No. 59/07), as independent public organization. As stated in the mission of the Agency,
it encourages all higher education institutions to build their own system of quality, based on these standards, the
periodic self-evaluations as a basis for external evaluation, which shall be performed by independent and impar-
tial national and international experts, in accordance with clear and transparent criteria.[3]

The process of the internal evaluation at IUS has been realised based on a number of basic principles about
quality assurance which include the followings (based on the principles set in SGQAE, 2005): 

• the quality of academic programmes need to be developed and improved for students and other benefici-
aries of higher education across the EHEA;

• there need to be efficient and effective organisational structures within which those academic programmes
can be provided and supported;

• transparency and the use of external expertise in quality assurance processes are important;
• there should be encouragement of a culture of quality within higher education institutions;
• processes should be developed through which higher education institutions can demonstrate their

accountability, including accountability for the investment of public and private money;
• quality assurance for accountability purposes is fully compatible with quality assurance for enhancement

purposes;
• institutions should be able to demonstrate their quality at home and internationally;
• processes used should not stifle diversity and innovation.

Based on the above principles, IUS implements a policy and associated procedures for the assurance of the
quality and standards of their programmes and awards. IUS committed itself explicitly to the development of a
culture which recognises the importance of quality, and quality assurance. The developed strategy, policy and pro-
cedures have a formal status and be publicly available through the website. 

[3] Mission Statement : http://www.hea.gov.ba/o-nama/Misija/?id=486
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Concluding Remarks
In this paper, we have summarized the implementation process of Bologna Declaration in BiH with a case study
of IUS. As a voluntary country to adapt the Bologna Process, BiH has been facing several problems to make the
implementation process successful. Particularly, the fragmented structure of higher education system in BiH gen-
erates a range of significant problems for the implementation of the Bologna Process in this country. The politi-
cal division between different entities, and among the cantons in Federation, mirrors on the proposed reforms in
higher education, and in many cases severe political disagreement between parties stands as the biggest barrier in
front of the efforts made to comply with the Bologna Process. Furthermore the existing legislation, which has
been drafted in accordance with the long-standing socialist state model, prevents the implementation of many
intended reforms in higher education. Recognition of the academic qualifications and titles obtained in other
countries, appointment and promotion of academic staff, student grading system are the weakest points of the
existing legislative framework. In particular the lack of specific legislation to address the needs of private higher
education institutions creates significant problems for such institutions as they are governed by the same regula-
tions which have been tailored for the needs of the state-owned and financed universities. 

It is anticipated that the full implementation of principles and rules contained with the Bologna Process would
assist the higher education institutions within BiH (both public and private) to overcome the existing problems
they face with. In particular this reform would help private higher education intuitions, such as IUS, to better
function and compete with similar institutions around the Globe. 
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Özet

Üniversite-fiehir Bütünleflmesi” düflüncesinin tart›fl›lmas› fikriyle yola ç›k›lan bu çal›flmada amaç, bireysel ge-
liflimin yan› s›ra toplumsal de¤iflim için de önemli bir ad›m olan Üniversitenin, etki alan›nda kalan tüm kesimler
taraf›ndan de¤erlendirilebilmesi ve Üniversitenin de ayn› flekilde içerisinde bulundu¤u toplumu karfl› aç›dan de-
¤erlendirebilmesidir. Çal›flman›n, örnek olarak seçilen flehir ve Üniversite anlam›nda incelendi¤inde farkl› bir
öneme sahip oldu¤u gözlenecektir. Osmaniye, çevresindeki büyük illerin kesiflme noktas›nda kalan, önemli yollar
üzerinde bulunan ve bu anlamda stratejik öneme sahip bir ildir. Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmarafl gibi
yüksekö¤retim tecrübesine sahip iller ile k›yasland›¤›nda Osmaniye, 2007 y›l›nda kurulan Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi arac›l›¤›yla, yüksekö¤retim ile henüz tan›flm›flt›r. Derinlemesine görüflme, telefonla anket ve odak gu-
rup görüflmeleri yöntemi kullan›larak, flehrin Üniversite, Üniversitenin de flehir alg›s›, genç Üniversite ekseninde,
ölçülmeye çal›fl›lm›flt›r. Çal›flma, fiehir-Üniversite Bütünleflmesinin, yap›lanma sürecini tamamlama aflamas›nda
olan bir Üniversite örne¤i ile de¤erlendirilecek olmas› sebebiyle hem Üniversitenin bulundu¤u flehre hem de Üni-
versitenin gelifliminde yol gösterecektir. Bu sayede, flehir bölge içerisinde önemli bir konuma sahip olabilmek için
Üniversitenin varl›¤›n› de¤erlendirebilecek, Üniversite flehirden alaca¤› geri dönüflümlerle yap›lanmas›n› flekillen-
direbilecektir.

Anahtar kelimeler: Osmaniye, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, flehir-üniversite bütünleflmesi, üniversite.

Girifl
Elefltirel bak›fl aç›s›yla, mant›k süzgecinden geçirilmifl çal›flmalar›n temellerinin at›ld›¤› Üniversiteler, tarihsel

süreç içerisinde oldu¤u gibi bugün de toplum hayat›nda önemli bir role sahiptir. Bilimsel tart›flma ortamlar›nda
mesleki bilginin yan›nda ayn› zamanda sosyal ve kültürel birikimlerin de flekillendirildi¤i yüksekö¤retim süreci yal-
n›zca bireysel geliflim anlam›nda de¤il, toplumsal de¤iflim anlam›nda da büyük önem tafl›maktad›r.

Tarihte ilk yüksekö¤retim kurumunun MÖ 387’de Atina’da Platon taraf›ndan kurulan “Akademia” oldu¤u ka-
bul edilir. Modern üniversitenin ilk örne¤i ise 1088 y›l›nda ‹talya’da kurulan Bologna Üniversitesi’dir. Bunu 1167
y›l›nda Oxford ve 1170’de Paris Üniversiteleri izlemifltir. Türkiye’de en uzun geçmifle sahip olan ve tarihi, 1773’de
aç›lan Mühendishane-i Bahr-i Hümayuna dayanan ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden sonra Tanzimat Dönemi ile
birlikte Darülfünun terimi ile bugünkü anlamda üniversitelerimizin temeli at›lm›flt›r (Günay, Aydemir, 1997).

Geleneksel tan›mlamalar›n yan›nda 20. yüzy›lda bafllayan ve 21. yüzy›lda da süregelen yüksekö¤retimdeki kü-
reselleflme ve uluslararas› hale gelme, üniversitelerin bilgi endüstrilerine dönüflmesi ile sonuçlanm›flt›r (Ersoy,
Acartürk, t.y.). Üniversitelerde yaflanan dönüflümde yeni teknolojiler, yeni ö¤renci biçimi (gittikçe çeflitlenen yafl

fiehir-Üniversite Bütünleflmesinin Her ‹ki Aç›dan
De¤erlendirilmesi: Osmaniye – Osmaniye Korkut 
Ata Üniversitesi Örne¤i

Uzm. Asl› Sezgin, Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, Prof. Dr. Aykut Gül 
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gruplar›, geri dönen ve çal›flan ö¤renciler, yaflam boyu ö¤renme ideali), yeni yüksekö¤retim sa¤lay›c›lar›, kar amaç-
l› flirket üniversiteleri, sanal üniversiteler, yeni ve gittikçe küreselleflen ö¤rencilerin beklentileri, gittikçe artan pa-
zar odakl› rekabetçilik ve baflar› h›rs›yla dolu toplumsal çevre gibi etkenler etkin olmakta ve sonuçlar› hissedilmek-
tedir (Erdem, t.y.).

Dünya yüksekö¤retiminde yaflanan h›zl› geliflim ve de¤iflimlerin Türkiye’de de gözlendi¤ini söylemek do¤ru
olacakt›r. Özellikle say›lar› giderek artan devlet ve vak›f üniversiteleri, bu üniversiteler aras›ndaki rekabet, yükse-
kö¤retim sistemini olumlu yönden etkilemelidir.

E¤itim sisteminin en üst kademesini oluflturan üniversiteler toplumlar›n geliflmesi ve kalk›nmas›nda öncülük
eden; kültürel, ekonomik, siyasal ve bilimsel hayat›nda en etkin rol oynayan kültürel iletiflim merkezleri olma hü-
viyetlerini bugün art›k daha yo¤un hissetmelidirler (Ataünal, 1994). Yaln›zca e¤itim-ö¤retim faaliyetleri ile de¤il,
kurulduklar› bölgeler anlam›nda da Üniversiteler, sosyal ve kültürel anlamda da toplumsal kalk›nman›n öncüleri
olma durumundad›rlar.

Bu çal›flmada, 2007 y›l›nda Osmaniye’de kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin, kuruldu¤u ilin ilk ve
tek Üniversitesi olmas› sebebiyle, flehir yaflam›nda yaratt›¤› de¤iflim flehrin bak›fl aç›s›yla de¤erlendirilmek isten-
mifl, ard›ndan da Üniversite’nin Osmaniye hakk›ndaki de¤erlendirmeleri ›fl›¤›nda “flehir-üniversite alg›s›” konusu-
na “yeni üniversite – geliflmekte olan il” penceresinden bak›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Osmaniye ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Osmaniye

Osmaniye, Do¤u Akdeniz Bölgesi’nde; Çukurova’n›n do¤usunda Ceyhan Nehri’nin do¤u yakas›ndaki verimli
topraklarda yer almaktad›r. Do¤uda Gaziantep, güneyde Hatay, bat›da Adana, kuzeyde ise Kahramanmarafl illeri
ile çevrilidir. 1933 y›l›nda ilçe yap›larak Adana’ya ba¤lanan Osmaniye, 24.10.1996 tarihinde Türkiye’nin 80. ili
olarak yeni idari yap›s›na kavuflmufltur. 2000 y›l› nüfus say›m›na göre nüfus büyüklü¤ü bak›m›ndan Türkiye’de 44.
il durumundad›r. Osmaniye; Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale olmak üzere top-
lam 7 ilçeden oluflmaktad›r. ‹ldeki toplam belediye say›s› 16 olup, köy say›s› 159 ve bucak say›s› ise 4’dür (Büyü-
kalaca, Gül, Efeo¤lu, Ergün, Kelefl, Sezgin & Yakut, 2009, s.11–23).

Çukurova’n›n do¤u ucunda yer alan Osmaniye, co¤rafi konum ve do¤al yap›s›yla tar›msal üretime, hayvanc›l›-
¤a ve ormanc›l›¤a oldukça elveriflli bir ilimizdir. Bulundu¤u bölgede ve 1996 y›l›na kadar ba¤l› oldu¤u Adana
‹li’nde özellikle tar›ma dayal› sanayinin yo¤un olmas›na karfl›n, Osmaniye sanayisi, küçük ölçekli ve atölye tipi sa-
nayinin ötesine geçememifltir. ‹lin co¤rafi konumu ve ulafl›m olanaklar›, sanayileflme için çok önemli avantajlar
sunsa da, tar›msal üretimin kuflaktan kufla¤a geçen yap›s›, bilgi ve iletiflim eksikli¤i, giriflimcilik ve ortakl›klar için
gerekli tarihsel kültürel birikimin azl›¤›, sermaye birikiminin reel sektörlerden çok, kolay gelir sa¤lamaya dönük
kullan›lmas›na neden olan ülkenin genel ekonomik yap›s›ndaki sorunlar ve ileriye dönük belirsizlikler, ilde sana-
yileflmeyi engelleyen etmenler aras›ndad›r (Büyükalaca, Gül, Efeo¤lu, Ergün, Kelefl, Sezgin & Yakut, 2009,
s.11–23).

Adrese dayal› nüfus kay›t sistemi veritaban›ndan Mart 2011 itibariyle al›nan bilgilere göre Osmaniye’nin top-
lam nüfusu 471,804’tür. 

Bölgede “kaleler flehri” olarak bilinen Osmaniye’nin, yayla turizmi yan›nda yak›n çevresindeki ören yerleri de
dikkat çeken turistik özellikleri aras›ndad›r.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

May›s 2007’de kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ), Osmaniye Karacao¤lan Yerleflkesi’nde,
13,400 m2 alanda, Fen Edebiyat, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler ve Mühendislik fakültelerinde; Fizik, Kimya, Biyoloji,
Enerji Sistemleri Mühendisli¤i, G›da Mühendisli¤i, ‹flletme bölümleri ile e¤itim ö¤retim faaliyetine devam etmek-
tedir. Üniversitede ayr›ca toplam 27 programla e¤itime devam eden befl meslek yüksekokulu bulunmaktad›r.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin 4,298 ö¤rencisi, 224 akademik personeli ve 197 idari personeli bulun-
maktad›r. Üniversite ayr›ca, 2011–2012 akademik döneminde Yönetim Biliflim Sistemleri, ‹nflaat Mühendisli¤i,
Makine Mühendisli¤i, Türk Dili ve Edebiyat›, Elektrik Elektronik Mühendisli¤i bölümlerine ö¤renci alacakt›r.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacao¤lan Yerleflkesi’nde, inflaat› tamamlanm›fl olan Fakülteler Binas›,
Rektörlük Binas›, Kapal› Spor Salonu’nun yan› s›ra, halen inflaat› devam eden Merkezi Araflt›rma Laboratuar› ve
Kafeterya Binas› bulunmaktad›r.

Yöntem
Çal›flman›n örneklemini oluflturan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ö¤rencileri, akademik ve idari persone-

li ile Osmaniye ilindeki sivil toplum kuruluflu temsilcileri, resmi kurum temsilcileri ve Osmaniye halk›na s›ras›yla
odak (fokus) grup görüflmesi, derinlemesine görüflme ve telefon anketi yöntemleri kullan›lm›flt›r.

Odak (Fokus) Grup Görüflmeleri

“Küçük kat›l›mc› gruplar›yla yürütülen ve kat›l›mc›lar›n tümünü ilgilendiren bir konuda görüfllerini, duygula-
r›n›, beklentilerini belirlemeyi amaçlayan görüflmeler” (‹ftar, 2004) olarak tan›mlanan odak grup görüflmelerinin
ilki, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde ö¤renim görmek için Osmaniye d›fl›ndan flehre gelen, farkl› bölümler
ve s›n›flarda e¤itim gören toplam dokuz ö¤renci ile gerçeklefltirilmifltir. Ard›ndan ayn› yöntem kullan›larak yine
Osmaniye d›fl›ndan flehre gelmifl olan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde görev yapan toplam yedi kiflilik bir
akademik ve idari personel grubu ile görüflme yap›lm›flt›r.

Görüflülen gruplara Osmaniye hakk›ndaki sorular, gruplar›n özellikleri de dikkate al›narak yöneltilmifltir.
Ö¤rencilere ve Üniversite personeline s›ras›yla afla¤›daki sorular yöneltilmifltir:
• Osmaniye halk›n›n size karfl› tutumunu nas›l de¤erlendirirsiniz?
• Mezun olduktan sonra Osmaniye’de çal›flmak ister misiniz? (yaln›zca ö¤rencilere yöneltilmifltir)
• Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde ö¤renci/çal›fl›yor olmasayd›n›z yine de Osmaniye’de yaflamak ister

miydiniz?
• Osmaniye’yi daha önce ne kadar tan›yordunuz?
• Osmaniye’nin ekonomik, sosyo-kültürel geliflmifllik düzeyini nas›l de¤erlendirirsiniz?
• Osmaniye’de ziyaret etmekten hoflland›¤›n›z bir yer var m›?
• Osmaniye’deki beslenme, bar›nma, sa¤l›k, ulafl›m, sosyal yaflam ve kiflisel geliflim imkânlar›n› de¤erlendirir

misiniz? 

Derinlemesine Görüflme

Çal›flmada, görüflülen kifliye, bir konu hakk›nda ayr›nt›l›, nitelikle ilgili sorular sorarak konu ile ilgili ayr›nt›la-
r› almak amac›yla yap›lan derinlemesine görüflme tekni¤i (Aziz, 1990) Osmaniye’deki resmi kurum temsilcilerine,
sivil toplum kuruluflu temsilcilerine, yerel bas›na üniversite – flehir temal› sorular yöneltilmifltir. Bu sorular afla¤›-
daki gibi s›ralanm›flt›r:

• Üniversitenin kendini yeterince tan›tt›¤›n› düflünüyor musunuz? 
• Sizce Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye’nin tan›n›rl›¤›n› artt›rm›fl m›d›r?
• Üniversite- Sanayi iflbirli¤i konusunda sizce:
• Üniversite üzerine düfleni yap›yor mu?
• Sanayi üzerine düfleni yap›yor mu?
• Üniversitenin varl›¤›n›n Osmaniye’nin ekonomik yaflant›s›na katk›s› oldu¤unu düflünüyor musunuz?
• Sizce Üniversitenin aç›l›fl›ndan bugüne kadar flehirde,
• Sosyal ve kültürel aç›dan bir canlanma yaflanm›flt›r diyebilir miyiz?
• Sosyal ve kültürel aç›dan bir yozlaflma yaflanm›flt›r diyebilir miyiz?
• Ö¤renciler için Osmaniye’deki sosyal-kültürel ortamlar yeterli mi? 
• Osmaniye’ye bir üniversitenin kurulmufl olmas›ndan memnun musunuz?
• Sizce üniversitede hangi bölümler aç›lmal›d›r?
• Üniversitedeki bölümlerin flehrin bölgesel özellikleri ile uyumu oldu¤unu düflünüyor musunuz?
• Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni çocuklar›n›za, yak›nlar›n›za tavsiye eder misiniz?
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Telefon Anketi

Basit anlat›mla sorular›n telefonda sorulmas› ve al›nan yan›tlar›n görüflmeyi yapan kifli taraf›ndan not edilme-
si uygulamas›n› içeren telefon anketi tekni¤inde (Böke, 2010) Osmaniye il alan koduna sahip rastgele seçilmifl yet-
mifl bir haneye ait telefon numaras› çevrilmifl ve sorular bu kiflilere yöneltilmifltir. Telefon anketinde sorular de-
rinlemesine görüflme sorular›na paralel olarak seçilmifltir.

Sonuç ve Tart›flma
Odak Grup Görüflmeleri Sonucu

Birinci Grup (Ö¤renci) Görüflme Sonucu

Osmaniye’ye fianl›urfa, ‹zmir, Adana, Siirt, Gaziantep gibi illerden gelen ö¤renciler halk›n kendilerine karfl›
tutumu hakk›ndaki soruya farkl› ifadeler kullanarak cevap vermifllerdir. Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u küçük bir il olma-
s› sebebiyle Osmaniye halk›n›n oldukça s›cak bir tutum içerisinde oldu¤unu belirtirken iki ö¤renci halk›n kafa ya-
p›s›n›n dar oldu¤unu vurgulam›fl, tutucu davran›fllarla özellikle ev kiralamak istediklerinde karfl›laflt›klar›n› belirt-
mifllerdir.

“Mezun olduktan sonra Osmaniye’de yaflamak isteyip istemedikleri ve ö¤renci olmasayd›n›z da Osmaniye’de
yaflamak ister miydiniz?” sorular›na ö¤rencilerin bir k›sm›, sosyal ortam›n yetersizli¤ini örnek olarak vererek
olumsuz yan›t verirken, baz› ö¤renciler de Osmaniye’nin geliflece¤ine olan inançlar›n› vurgulayarak olumlu yan›t
vermifllerdir. Bu ö¤renciler büyük flehirlere yak›nl›¤›, küçük ve sakin bir flehirde yaflaman›n kolayl›¤›n› avantaj ola-
rak gördüklerini de belirtmifllerdir. Enerji Sistemleri Mühendisli¤i Bölümü’nde ö¤renim gören ö¤renci ise “mes-
leki alan›m için Osmaniye’yi zengin görüyorum” ifadesini kullanm›flt›r.

Üniversitede ö¤renim görmeye bafllamadan önce Osmaniye hakk›nda bilgileri olup olmad›¤› sorusuna bir ö¤-
renci, küçük bir flehir oldu¤unu duydu¤unu belirtirken, ö¤rencilerin bir k›sm› da araflt›rmalar›na ra¤men yeterin-
ce bilgiye ulaflamad›klar› yan›t›n› vermifllerdir. 

Osmaniye’nin ekonomik ve sosyo-kültürel geliflmifllik düzeyi hakk›ndaki soruya ve bu soruya paralel olarak Os-
maniye’de ziyaret etmekten hoflland›klar› yerler hakk›ndaki soruya ö¤rencilerin ço¤unlu¤u sosyo-kültürel aç›dan
Osmaniye’yi yetersiz gördüklerini, bu sebeple genelde çevredeki büyük illere giderek ihtiyaçlar›n› karfl›lad›klar›n›
belirtmifllerdir. Bunun yan› s›ra ö¤renciler Osmaniye’nin do¤al aç›dan zengin bir yap›ya sahip oldu¤unu da aktar-
m›fllar ve do¤a gezileri için Osmaniye’yi tercih ettiklerini söylemifllerdir.

Osmaniye’nin bar›nma, beslenme, sa¤l›k, ulafl›m, kiflisel geliflim konular›nda genel olarak de¤erlendirilmesinin
istendi¤i soruya ö¤renciler afla¤›daki yan›tlar› vermifllerdir:

Akflam 20.00’dan sonra al›flverifl yapman›n güç oldu¤unu ancak komfluluk iliflkilerindeki samimiyetten dolay›
ilk zamanlarda yaflanan s›k›nt›lar›n azald›¤›n›; Üniversite’ye ulafl›m konusunda problemlerin çözülemedi¤ini; Üni-
versite yak›n›ndaki sa¤l›k oca¤›ndan oldukça memnun olduklar›n›; flehirde kitap ve gazete satan yerlerin az olma-
s›n›; Üniversitedeki etkinlikler vas›tas›yla kültürel anlamdaki geliflimlerini sa¤lad›klar›n› vurgulam›fllard›r.

‹kinci Grup (Akademik-‹dari Personel) Görüflme Sonucu

‹kinci grup için görüflmeye davet edilen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi akademik ve idari personeli daha
önce Adana, Kahramanmarafl, Elaz›¤, ‹zmir, Ankara, Kayseri ve Konya illerinde ikamet ettiklerini belirtmifllerdir.

Halk›n kendilerine karfl› tutumunu s›cak, cana yak›n fleklinde nitelendiren grup üyeleri, olumsuz bir tav›rla kar-
fl›laflmad›klar›n› belirtmifllerdir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde çal›flm›yor olsan›z Osmaniye’de yaflamak ister miydiniz sorusuna kat›-
l›mc›lar farkl› yan›tlar vermifllerdir. fiehir içi ulafl›m› büyük bir s›k›nt› olarak gören grup üyesi, bu durumun yaz›n
hava koflullar›ndan dolay› daha da büyük bir problem oldu¤unu belirtmifltir. Osmaniye’nin sosyokültürel aç›dan
yetersizli¤inden dolay› burada yaflamay› tercih etmeyece¤ini belirten bir kifliye karfl›l›k di¤er bir grup üyesi de bü-
yük flehirlere, denize ve yaylalara yak›nl›¤› ile Osmaniye’de yaflamay› tercih edebilece¤ini belirtmifltir.

Birkaç y›l sonra Osmaniye’nin geliflmifl bir flehir özelli¤ine kavuflaca¤›n› savunan bir kifli, Osmaniye’deki mev-
cut imkânlar›n yeterince iyi kullan›lamad›¤›n› da sözlerine eklemifltir.

G›da, giyim, bar›nma gibi imkânlar›n büyük flehirlere göre oldukça ucuz oldu¤unu belirten grup üyeleri, ba-
r›nma konusundaki çarp›k kentleflmeye de dikkatleri çekmifllerdir. Evlerin gereksiz derecede büyük oldu¤unu, ka-
loriferli ev bulma konusunda s›k›nt› yaflad›klar›n› belirtmifllerdir.
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Osmaniye’nin sa¤l›k alan›ndaki de¤erlendirmesini yaparken doktorlar›n hasta yükünün fazlal›¤›n› belirten bir
grup üyesi kiflisel geliflim alan›ndaki de¤erlendirmesinde de Üniversitenin önemini belirtmifltir. Üniversite’deki
Sürekli E¤itim Merkezi’nin daha da gelifltirilmesi gerekti¤ini belirten grup üyeleri, Osmaniye’nin kiflisel geliflim
anlam›nda yetersiz oldu¤unu aktarm›fllard›r.

Osmaniye halk›n›n ve esnaf›n›n kanaatkâr tutumunun flehrin geliflimi aç›s›ndan olumsuz bir sonuç do¤uraca¤›n›
belirten grup üyeleri, henüz Üniversitenin varl›¤›ndan haberdar olmayan bir kesimin oldu¤unu da belirtmifltir.

Derinlemesine Görüflme Sonuçlar›

Çal›flmada Osmaniye’deki resmi kurum temsilcileri, sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcileri, yerel bas›n temsil-
cileri ile derinlemesine görüflme yöntemi ile görüflülmüfl, yöntem k›sm›nda aktar›lan sorular görüflme yap›lan ki-
flilere yöneltilmifltir.

Belediye, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, Sa¤l›k ‹l Müdürlü¤ü, Dernekler ‹l Müdürlü¤ü, Sanayi Ticaret ‹l Müdür-
lü¤ü, Kültür ve Turizm ‹l Müdürlü¤ü, Tar›m ‹l Müdürlü¤ü, ‹fl-Kur, Telekom ‹l Müdürlü¤ü ile baz› sivil toplum
kurulufllar›n›n yan› s›ra, yerel bas›n temsilcileri, Üniversite ile olan temaslar› çerçevesinde derinlemesine görüflme
için seçilmifllerdir.

Tan›t›m

“Üniversitenin tan›t›m›” bafll›¤› alt›ndaki soruya, yeni bir Üniversite olmas›na ba¤l› olarak, ildeki tan›t›m›n za-
man zaman yetersiz kalabildi¤ini ancak Osmaniye flartlar›nda tan›t›m konusunda fazla yap›lacak bir fley olmad›¤›-
n› belirten kat›l›mc›lar›n yan› s›ra, Osmaniye’nin il oldu¤unu vurgulama konusunda özellikle son bir y›lda Üniver-
sitenin isminin etkin rol oynad›¤›n› belirten kat›l›mc›lar olmufltur. Üniversiteye farkl› illerden gelerek ö¤renim gö-
ren ö¤rencileri, Osmaniye’yi tan›tan elçiler olarak gördüklerini belirmifllerdir.

Halk›n kat›l›m›n›n sa¤lanaca¤› etkinlik say›s›n›n artt›r›lmas› gerekti¤inin de vurguland›¤› görüflmelerde, önce-
den ilde var olan Meslek Yüksekokulu ve Üniversite ayr›m›n›n net bir flekilde yap›lmas› gerekti¤i de belirtilmifltir.

Sanayi ‹flbirli¤i

Osmaniye’nin araflt›rma gelifltirme faaliyetleri konusundaki yetersizli¤inin özellikle Sanayi Ticaret ‹l Müdür-
lü¤ü taraf›ndan vurguland›¤› görüflmelerde, pazarlama a¤› konusunda ildeki sanayicilerin çal›flmalar yapmalar› ge-
rekti¤i belirtilmifl, Üniversitenin bu konuda deste¤ine ihtiyaç duyuldu¤u ifade edilmifltir.

Bölgede faaliyet gösteren Kalk›nma Ajans› temsilcisi ile yap›lan görüflmede, Üniversitenin henüz yeni olmas›-
na ra¤men sanayi konusunda farkl› projeler üzerinde çal›flt›¤› belirtilirken, Ticaret ve Sanayi Odas› ile yap›lan gö-
rüflmede, bölgedeki sanayicinin üzerine düflenleri yapmak konusunda yetersiz kald›¤› aktar›lm›flt›r. 

Ekonomik Katk›

Üniversite arac›l›¤›yla Osmaniye’ye gelen ö¤rencilerin ve personelin ekonomik anlamdaki katk›s›n›n gelecek
dönemlerde daha çok hissedilece¤i belirtilmifltir.

Sosyal-Kültürel Hareketlilik

Üniversitenin, yeni kurulmufl bir üniversite olmas›n› gerekçe göstererek sosyal ve kültürel anlamda flehirde he-
nüz bir canlanma olmad›¤› tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan vurgulanm›flt›r.

Kat›l›mc›lar ayr›ca flehirdeki sosyal ve kültürel ortamlar›n yetersizli¤ini belirterek hareketlilik yaflanmamas›na
bunu neden olarak göstermifltir.

“fiehirde yozlaflma oldu¤unu düflünüyor musunuz?” sorusuna kat›l›mc›lar›n tamam› kesin bir dille “hay›r” ya-
n›t›n› vermifllerdir.

Kat›l›mc›lar›n bir k›sm› ayr›ca, canlanman›n Üniversitenin önderli¤inde olmas› gerekti¤ini belirtmifltir. 

Memnuniyet

Görüflme yap›lan tüm kat›l›mc›lar Üniversitenin kurulmufl olmas›ndan memnun olduklar›n› belirtmifllerdir.

Üniversitede Aç›lmas› Önerilen Bölümler ve Bölüm-Bölge Uyumu

‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü temsilcisi yabanc› dil ö¤retimi yapan bölümler olmas›n› belirtirken, Ziraat, T›p,
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Güzel Sanatlar, Veterinerlik, Hukuk ve Eczac›l›k Fakülteleri ile Turizm Meslek Yüksekokulu ve Metalurji ile il-
gili programlar genel olarak di¤er kat›l›mc›lar taraf›ndan belirtilmifltir.

Üniversitedeki mevcut bölümlerin bölgeye uygunlu¤u konusunda özellikle G›da Mühendisli¤i ve Enerji Sis-
temleri Mühendisli¤i tüm kat›l›mc›lar taraf›ndan belirtilmifltir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni Tavsiye Eder misiniz?

Bu soruya kat›l›mc›lar›n hemen hemen yar›s› “henüz erken” yan›t›n› verirken, di¤erleri de eve yak›nl›k, mad-
di imkânlar gibi flartlar› örnek göstererek “tavsiye ederim” yan›t›n› vermifltir.

Telefon Anketi Sonuçlar›
Rastgele seçilen telefon numaralar›n›n arand›¤› ve yetmifl bir kifli üzerinde yap›lan yafl da¤›l›mlar› fiekil 1’de,

e¤itim durumlar› ise fiekil 2’de verilmifltir. 

Ankete kat›lanlara yöneltilen “Üniversitenin kendini yeterince tan›tt›¤›n› düflünüyor musunuz?” sorusuna (fie-
kil 3) kat›l›mc›lar›n yar›s›ndan fazlas› (%53) “hay›r” yan›t›n› vermifltir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin yal-
n›zca bir akademik dönem içerisinde, halk› davet ederek gerçeklefltirmifl oldu¤u etkinlik say›s›n›n 22 (Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi ADEK Raporu, 2010) oldu¤unu göz önüne ald›¤›m›z zaman ortaya ç›kan bu sonuç, Üni-
versitenin tan›t›m konusunda izledi¤i yöntemi de¤ifltirmesi ve gelifltirmesi gerekti¤ini ortaya ç›kartmaktad›r.
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‹lkö¤retim
%37

fiekil 1: Kat›l›mc›lar›n yafl da¤›l›m›. fiekil 2: Kat›l›mc›lar›n e¤itim durumlar›.
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Fikrim yok
%6

Fikrim
yok %6

Hay›r
%21
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%58

K›smen
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fiekil 3: Kat›l›mc›lar›n “Üniversitenin kendini
yeterince tan›tt›¤›n› düflünüyor musunuz?”sorusuna

verdikleri yan›tlar.

fiekil 4: Kat›l›mc›lar›n “Sizce OKÜ, Osmaniye’nin
tan›n›rl›¤›n› art›rm›fl m›d›r?”sorusuna verdikleri

yan›tlar.
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fiehrin tan›t›m›nda Üniversitenin etkisini ölçmek amac›yla sorulan soruya kat›l›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤u
(%58) “evet” yan›t›n› verirken (fiekil 4); Üniversitenin varl›¤›n›n flehrin ekonomik yaflant›s›na katk›s› hakk›ndaki
soruya, flehirde yaflamaya bafllayan yeni genç nüfusun ve Üniversite personelinin olmas› dolay›s›yla %82 oran›nda
“evet” yan›t› verilmifltir (fiekil 5).

Üniversitenin aç›lmas›yla birlikte flehirde yaflanan sosyal ve kültürel anlamdaki hareketlilik kat›l›mc›lar›n
%55’i taraf›ndan belirtilirken (fiekil 6), küçük bir flehir olmas› dolay›s›yla yaflanabilecek tepkilerin ölçülebilmesi
amac›yla kat›l›mc›lara yöneltilen “flehirde üniversite ile birlikte sosyal ve kültürel anlamda yozlaflma yafland›¤›n›
düflünüyor musunuz?” sorusuna, daha önce yap›lan derinlemesine görüflme sonuçlar›nda oldu¤u gibi, kat›l›mc›lar
kesin bir dille “hay›r” yan›t›n› vermifllerdir (fiekil 7).

Çal›flmada, flehrin sosyal ve kültürel özelliklerini ölçebilmek amac›yla kat›l›mc›lara, flehirdeki ortamlar›n bu
çerçevedeki yeterlili¤i sorulmufl ve kat›l›mc›lar›n %84’ü bu soruya olumsuz yan›t vermifltir (fiekil 8). 

Kat›l›mc›lara “Osmaniye’de Üniversitenin kurulmufl olmas›ndan memnun musunuz?” sorusu yöneltilmifl ve
%99 oran›nda “evet” yan›t› al›nm›flt›r (fiekil 9). Bu sonuç Osmaniye ve Osmaniye Korkut Ata Üniversite aç›s›n-
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Evet
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Evet
%55
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%27
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Fikrim yok %3

fiekil 5: Kat›l›mc›lar›n “Üniversitenin varl›¤›n›n
Osmaniye’nin ekonomik yaflant›s›na katk›s› oldu¤unu
düflünüyor musunuz?” sorusuna verdikleri yan›tlar.

fiekil 6: Kat›l›mc›lar›n “Sizce üniversitenin aç›l›fl›ndan
bugüne, flehirde sosyal ve kültürel aç›dan bir geliflme

olmufl mudur?” sorusuna verdikleri yan›tlar.
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fiekil 7: Kat›l›mc›lar›n “Sizce Üniversitenin aç›l›fl›ndan
bugüne, flehirde sosyal ve kültürel aç›dan bir yozlaflma

olmufl mudur?” sorusuna verdikleri yan›tlar.

fiekil 8: Kat›l›mc›lar›n “Ö¤renciler için
Osmaniye’deki sosyal ve kültürel ortamlar yeterli

midir?” sorusuna verdikleri yan›tlar.
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dan oldukça önemli bir sonuç olarak görülmelidir. Bu yan›ttan, flehrin ilk ve tek Üniversitesi olma özelli¤ine sa-
hip olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin, Osmaniye’nin geliflimi aç›s›ndan oldukça önemli bir rolü üstlen-
mifl oldu¤unu sonucunu ç›kartabilmek mümkündür.

Çal›flman›n telefon anketi bölümünde kat›l›mc›lara son olarak “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ni tavsiye
eder misiniz?” sorusu yöneltilmifltir. Bu soruya verilen yan›t, yaflan›lan yere yak›n olmas›, maddi imkanlar›n uy-
gunlu¤u gibi sebeplerin yan›nda, Üniversitenin e¤itim kalitesine duyulan güven, özellikle bölge flartlar›na uygun
bölümlerin memnuniyet verici olmas› gibi gerekçelerle %87 oran›nda “evet” fleklinde olmufltur (fiekil 10).

Çal›flma sonucunda genel olarak ifade etmek gerekirse, 2007 y›l›nda kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversi-
tesi’nin yap›lan görüflmeler sonucunda, e¤itim ö¤retim faaliyetlerinin yan› s›ra sosyal ve kültürel anlamda da flehir
için sahip oldu¤u önem vurgulanm›flt›r. Ayn› flekilde 1996 y›l›nda il statüsüne kavuflan Osmaniye’nin de sahip ol-
du¤u de¤erlerin fark›na vararak ve bunlar› gerekti¤i flekilde de¤erlendirerek Üniversiteli bir il olma konusunda
ad›mlar atmas› gerekti¤i ortaya ç›km›flt›r.
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