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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  

YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ (YUAM) 

Yükseköğretimde eğitim ve öğretim kalitesini iyileştirme konusunda araştırmalar yapmak, yük-

seköğretim konusunda geçerli ve güncel kalite standartlarını incelemek, performans ölçütlerini 

değerlendirmek ve ülkemiz gereklerine uygun standartlar ve ölçütler geliştirmek konusunda 

çalışmalar yapmak, yükseköğretimde Ar-Ge çalışmaları için gerekli ortamla ilgili değerlendir-

meler yapmak ve uygulanabilir modeller geliştirmek, Bologna Süreci ve Akreditasyon uygula-

malarının yükseköğretim üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda araştırmalar yapmak 

şeklinde tanımlı bir çerçevede faaliyet göstermektedir.  

Yükseköğretim kurumları, bilim ve teknolojinin talepleri ve fırsatlarına yönelik bireyler yetiştir-

mek ve bireylerin bilginin bu döngüsüne ayak uydurmalarını sağlamak adına politikalarını şe-

killendirmektedir. Bu bağlamda yükseköğretimde değişen talepler, fırsatlar, beklentiler ve so-

runları temel alan yükseköğretim politikaları, modeller, yenilikçi hareketler ışığında yükseköğ-

retim çalışmaları sürekli güncellenmelidir. Merkezin bu anlamda odaklandığı araştırma tema-

ları; yükseköğretimin içeriği, amaç ve değerleri; yükseköğretimin kurumsal yönetim ve organi-

zasyonu; yükseköğretim araştırma politikaları; küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştırmalı 

yükseköğretim çalışmaları; ülke çapında yükseköğretim sorunları, erişim ve imkânsızlıkların 

belirlendiği; akademik ve kurumsal açıdan nitelikli, güvenilir, geçerli ve uygulanabilir çalışma-

ları içermektedir.  

Misyonumuz  

Merkez, yükseköğretim dünyasındaki eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, ekonomik ve organize 

edilmiş olan fenomenleri çok disiplinli bir perspektiften anlama, analiz etme ve değerlendirme 

misyonuyla yola çıkmıştır.  

Vizyonumuz 

Yükseköğretimdeki eğitim, araştırma ve yönetimin kalitesinin geliştirilmesi ve yükseköğretimin 

yaygınlaştırılması konularında bilimsel araştırmalarda bulunmak, stratejiler geliştirmek ve pro-

jeler üretmek amacıyla kurulmuştur.   

Aralık 2019 YUAM E-Bülteni 
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Bu araştırma  ile yükseköğretim düzeyinde gerçekleşen öğretimsel faaliyetlerin 
derin bir incelemesi gerçekleştirilmiştir. Eğitim fakültesinde görev yapan öğretim 
üyelerinin sınıf içi pratikleri ya da söylemsel hamleleri, öğretmen adayları ile an-
lamı birlikte yapılandırma bağlamında incelenmiştir.  

Çalışmanın gerekçesinin yapılandırılması amacıyla üniversite düzeyinde öğreti-
min teorisi ve pratiği arasında yer alan derin boşluk tartışılmıştır. Bu çalışma ile 
araştırmacı sadece yükseköğretimde öğretimin teorisine değil, aynı zamanda 
pratiğine de katkıda bulunmayı amaçlamıştır.  

 

 

Yükseköğretimde Öğretimin İlkeleri Üzerine Pedagoji Temelli 

Bir Söylem Analizi: Vygostkyci Perspektif 

Uygun bir yöntembilim 
üretmek adına öz-
çalışma (self study) 
yaklaşımı temel alın-
mıştır. Araştırmacı hem 
kendisinin hem de 
meslektaşlarının sınıf 
içi uygulamalarını izle-
miş, video ile kaydet-
miş, sonrasında ise, 
“Öğretici ve öğrenen 
anlamı birlikte nasıl ya-
pılandırır” sorusunu 
analitik perspektifte 
gerçekleştirilen söylem-
sel analizlerle ortaya 
koymaya çalışmıştır.  

Elde edilen sonuçlar 
ışığında öğretmen eği-
timcisinin eğitimi hak-
kında çeşitli önerilerde 
bulunulmuştur.  

Aralık 2019 YUAM E-Bülteni 
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Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin yükseköğretimi alanında, son yıllarda ele alınan çalışmala-

rın betimsel içerik analizinin gerçekleştirilmesidir. Bu araştırmada, Türkiye’nin yükseköğretimi 

bağlamındaki çalışmaların tematik, olgusal ve kavramsal içerikleri genelleyici bir tarzda orta-

ya çıkarılmış ve araştırmacıların çalışmalarını yöntem bilimsel açıdan, hangi yaklaşımlarla 

gerçekleştirdikleri araştırılmıştır. Bu sistematik derleme, esasen bir betimsel içerik analizidir 

ve Türkiye bağlamında yükseköğretim konusunu ele alan toplam 93 çalışmanın içerik analizi 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların tematik, olgusal ve kavramsal içerikleri anahtar kelime anali-

zi ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan çalışmaların odaklandığı konularla ilgili, özellikle 2000 yılı 

ve sonrası için yapılan çalışmaların sayısında, önemsenecek nicel bir artış gösterdiği bulun-

muştur. İncelenen çalışmalarda, genellikle araştırma yaklaşım türü olarak, nitel paradigmayı 

kullanmaya yönelik tercihlerin olduğu saptanmıştır. Ayrıca veri toplama sürecini içeren çalış-

malar, sınırlı sayıda kaynaktan verilerini elde etmiştir ve deneysel desende yürütülen hiçbir 

çalışmaya rastlanıl(a)mamıştır.  

 

Türkiye Yükseköğretimine Ait Çalışmaların Betimsel İçerik Analizi Raporu  

Türkiye’de yükseköğre-
timin iyileştirilmesi ve 
Türkiye yükseköğreti-
minin pedagojik, yöne-
timsel ve kalite açısın-
dan yeterli ve gerekli 
düzeylere ulaşabilmesi-
nin; öznel yorumlama-
ların yer aldığı düşünce 
yazılarının azaltılması, 
birinci elden veri topla-
narak araştırmaların 
gerçekleştirilmesi, araş-
tırmacıların veri topla-
ma, analiz ve yorumla-
ma süreçlerine girmesi, 
katılımcılara müdahale-
nin olduğu çalışmaların 
artırılması, hem nicel 
hem de nitel paradig-
manın yöntem bilimsel 
çıktı ve görüşlerinden 
faydalanarak daha sis-
tematik ve pragmatist 
araştırmaların gerçek-
leştirilmesi boyutlarına 
bağlı olabileceği düşü-
nülebilir.  

Aralık 2019 YUAM E-Bülteni 
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Ele alınan çalış-

maların odaklan-

dığı konularla ilgili, 

özellikle 2000 yılı 

ve sonrası için ya-

pılan çalışmaların 

sayısında, önemli 

nicel bir artış bu-

lunmuştur. İncele-

nen araştırmalar-

da, genellikle nitel 

paradigmayı kul-

lanmaya yönelik 

tercihlerin olduğu 

saptanmıştır.  

Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, 

Tematik ve Yöntem Bilimsel Tercihler 

Bu araştırmada, Türkiye’nin yükseköğretimi bağlamındaki çalış-

maların tematik, olgusal ve kavramsal içerikleri genelleyici bir 

tarzda ortaya çıkarılmış ve araştırmacıların çalışmalarını yöntem 

bilimsel açıdan, hangi yaklaşımlarla gerçekleştirdikleri araştırıl-

mıştır. 119 çalışmanın içerik analizi gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye yükseköğretiminin pedagojik, yönetimsel ve kalite açısın-

dan yeterli ve gerekli düzeylere ulaşabilmesinin; öznel yorumla-

maların yer aldığı düşünce yazılarının azaltılması, birinci elden 

veri toplanarak araştırmaların gerçekleştirilmesi, araştırmacıların 

veri toplama, analiz ve yorumlama süreçlerine girmesi, katılımcı-

lara müdahalenin olduğu çalışmaların artırılması, hem nicel hem 

de nitel paradigmanın yöntem bilimsel çıktı ve görüşlerinden fay-

dalanarak daha sistematik ve pragmatist araştırmaların gerçek-

leştirilmesi boyutlarına bağlı olabileceği düşünülebilir.  

Aralık 2019 YUAM E-Bülteni 
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Öğretmen eğitimci-

lerinin öğretim anla-

yışları, öğretmen 

adaylarının entelek-

tüel ve pedagojik 

sonuçları üzerindeki 

etkileri ve bildirilen 

kavramlar ile yasa-

laşan eylemler ara-

sındaki çelişkiler 

hakkında bir anlayış 

ve bilinç geliştireme-

yeceği kabul edil-

miştir. 

En somut öneri öğ-

retmen eğitimcileri-

nin profesyonel 

mesleki gelişim 

programlarına dahil 

olarak öğretim kav-

ramlarını genişlet-

meleridir.  Öğretmen Eğitimcilerinin Öğretme Kavramlarının         

Haritalandırılması: Fenomenografik Argüman            

Oluşturmak  

Bu çalışma öğretmen eğitimcilerinin öğretime yönelik kavramlarını be-

timlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın araştırma deseni fenome-

nografidir. Katılımcılar 37 öğretmen eğitimcisidir. Öğretmen eğitimcile-

rinin öğretim olgusuna yönelik kavramları beş kategori altında toplan-

mıştır. Bunlar şu şekildedir: “öğretim bilginin transferidir”, “öğretmenin 

ya da öğrenenin sistemden keyfi olarak elemine edilmesi olarak öğre-

tim”, “öğretim diğerlerinin argümanlarını eleştirmek ve değerlendirmek-

tir”, “öğretim kolektif bir araştırma sürecidir”, “öğretim bir pedagojik 

alan bilgisi yaratma sürecidir”. Bu bağlamda öne çıkan en önemli nok-

ta öğretmen eğitimcilerinin öğretim kavramlarına yönelik farkındalıkla-

rının ne düzeyde olduğudur.  



Öğretmen Eğitimcilerinin Söylemsel Hareketleri Üzerine 

Araştırma: Vygotskian Perspektifi 

Bu çalışma, iki öğretmen eğitimcisinin söylemsel hareketlerinin bir analizini 

sunmaktadır. Katılımcılar iki öğretmen eğitimcisi ve 46 öğretmen adayı sınıf 

öğretmenliği programına kayıtlı kişilerden oluşmaktadır. Beş yapılandırmacı 

öğretim uygulaması gerçekleştirilmiş ve video ile kaydedilmiştir. Video ta-

banlı veriler, iki aşamada sistematik gözlem yoluyla analiz edildi: kodlama 

ve sayma. Öğretmen eğitimcileri, 10 üst düzey kategoriyi (örneğin, iletişim 

kurma, değerlendirme-değerlendirme-eleştirme, zorlama ve kanıt arama) ve 

39 alt kategoriyi kapsayan geniş bir söylemsel hamle gerçekleştirmiştir. İleti-

şim, izleme-çerçeveleme ve değerlendirme-yargılama-eleştirme hamleleri 

en belirgin yasalaştırılmış hamleler olarak bulunmuştur. Öğretmen eğitimci-

lerinin mesleki gelişimi için öneriler sunuldu. 
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Eğitim Fakültesinin Çeşitli Öğretim Programlarındaki Öğretmen 

Adaylarının Üniversite Kavramına İlişkin Metaforik Akıl Yürütmeleri  

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının üniversite olgusunu nasıl algıladıklarını nitel bir 

perspektifle betimlenmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin üniversite olgusu ile ilgili kav-

ramsal, algısal veya metaforik akıl yürütmelerinin eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma temel nitel araştırma yaklaşımı ile gerçekleşmiştir. Araştırmanın katılımcıları 

İstanbul’da yer alan bir vakıf üniversitesine bağlı eğitim fakültesinin dokuz farklı prog-

ramında öğrenim gören, 1984 öğretmen adayı içerisinden seçkisiz tabakalı örnekleme 

yöntemi aracılığıyla seçilen 689 öğretmen adayıdır. Katılımcılardan metafor oluşturma 

taslağı aracılığıyla nitel veriler toplanmıştır. Katılımcıların uygun metaforları analiz edil-

miş, 14 ana temaya ve bunlara ait 25 alt temaya ulaşılmıştır. Genel itibariyle, katılımcı-

lar üniversiteyi entelektüel açıdan hem tüketim hem de üretim birimi olarak algılamış-

lardır. Türkiye yükseköğretimi adına çeşitli önerilerde bulunulmuştur.  
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Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Gerçekleştirilen “Doğada Bilim                     

Yapıyorum!” TÜBİTAK 4004 Projesinin Değerlendirilmesi  

Bu araştırma TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında yürütülen 

“Doğada Bilim Yapıyorum!” projesinin sonuçlarını içermektedir. Proje kapsamında, beş 

gün boyunca Sevgi Evlerinden gelen 40 ortaokul öğrencisi ile fen, astronomi, sanat, 

spor ve müzik alanlarında sorgulama becerilerini geliştirecek bilimsel çalışmalar ve 

doğayı bilimsel bir gözle gözlemlemelerini sağlayacak argüman odaklı interaktif etkin-

likler yürütülmüştür. Yürütülen çalışmada, öğrencilerin düzenli olarak “Doğa ve Bilim 

Günlüğü” tutmaları sağlamış ve projenin öğrenciler üzerinde oluşturduğu etkiyi ölçmek 

amacıyla ön test ve son test olarak “Bilimsel Alan Gezisi Tutum Ölçeği”, “Bilimsel Tu-

tum Ölçeği” ve “Çevre Algı Ölçeği” uygulanmıştır. Uygulanan ölçeklerin etik kurul kara-

rı, proje uygulama tarihinden önce alınmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin nicel 

analizleri sonucunda projenin, çocukların çevre algısı ve bilimsel tutum üzerinde büyük 

oranda, bilimsel alan gezisi tutumu üzerinde ise orta düzeyde bir etki oluşturulduğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Katılımcı öğrencilerin “Doğa ve Bilim Günlüklerinin” nitel ana-

lizleri sonucunda ise 6 farklı tema tespit edilmiş ve çalışmada ayrıntılı irdelenmiştir.  

Aralık 2019 YUAM E-Bülteni 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerinin Akademik ve Sosyo-Kültürel          

Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi: Ölçek Geliştirme Çalışması  

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik ve sosyo-kültürel memnuniyet düzeyle-
rini belirlemek için bir memnuniyet ölçeği geliştirmek ve ölçeğin İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 
öğrencilerine uygulamasını yaparak üniversitede memnun oldukları ve olmadıkları akademik ve 
sosyo-kültürel faktörleri açığa çıkarmaktır.   

Uluslararası öğrenciler, ülkelerin birbirleriyle olan diplomatik ilişkilerinde işbirliği ve dayanışmayı 
sağlayıcı köprü niteliğindedir. Hızla gelişen ve değişen dünyada uluslararasılaşmanın devamlılığı, 
uluslararası öğrencilerin bulundukları ülke ve eğitim kurumlarındaki memnuniyet dereceleri ile 
ilişkilidir. Bu durum, uluslararası öğrencilerin aldıkları hizmetin kalitesinin artırılmasını varsa prob-
lemlerin en aza indirilmesini gerektirmektedir.  

Uluslararası öğrencilerin akademik memnuniyetleri, sosyo-kültürel memnuniyet düzeylerinden da-

ha yüksek çıkmıştır. 

Program türüne göre önlisans öğrencilerinin lisans öğrencilerine göre akademik olarak memnuni-

yet düzeylerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.  

Aralık 2019 YUAM E-Bülteni 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Personelinin Memnuniyet ve Aidiyet Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Bir yükseköğretim kurumunun başarısının akademik personel memnuniyetine bağlı olduğu ya-
pılan uluslararası çalışmalarla da desteklenmektedir Bu çalışma Türkiye’de yer alan bir yükse-
köğretim kurumu içindeki akademik personelin memnuniyet ve aidiyet durumlarını incelediği 
için ve kültürel anlamda uyuşma sağladığı için ulusal literatürde, akademik personel memnuni-
yetini içeren çalışmaların incelenmesine daha da çok önem verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde çalışmakta olan akademik personelin genel memnuniyet düzey-
lerinin belirlenmesinin yanında mevcut olan memnuniyet durumlarının aidiyet/örgütsel bağlılık 
düzeyleri ile ilişkilendirilmesidir.  
 
Nicel araştırma deseniyle yapılandırılan bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. 
Araştırmanın evrenini 2017-18 eğitim-öğretim yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde aktif ola-
rak görev alan akademik personellerdir  

Öğretim elemanlarına yönelik yapılan araştırma sonuçlarına göre, Yönetim ve Örgütlenme alt 

boyutunda (üniversitenin vizyonu, misyonu, yönetim tarafından alınan kararlardan v.s.) memnu-

niyet düzeyleri ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.   

Aralık 2019 YUAM E-Bülteni 
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Uyarılmış Geri Çağırma Seansları (Stimulated Recall Sessions) ile Öğretmenlerin Sınıf İçi 
Soru Sorma Pratiklerinin Geliştirilmesi  

Bu çalışmanın temelde üç amacı vardır: 1. Fen öğretmenlerinin sınıf içinde öğretimsel süreçleri 

icra ederken kullandığı soru tiplerini belirlemek, 2. Bu soru tiplerinin hangi derecelerde 

“öğrenenler tarafında” bir bilişsel talep yarattığını göstermek, 3. Araştırmacının yukarıdaki iki ama-

ca ulaşmak için izlediği ve tecrübe ettiği süreçleri öğretmenlere yaşatarak onların sınıf içi soru sor-

ma kapasitelerini ve kalitelerini geliştirmektir.  Bu çalışmada iki fen öğretmenin sınıf içi soru sorma 

pratiklerinin geliştirilmesi için ampirik bir süreç işletilmiştir. Katılımcılar iki fen öğretmeni ve 47, 6. 

ve 7. sınıf öğrencisidir.  Çalışmanın bulgularına göre düzenli bir şekilde UGÇS’ye tabi olan öğret-

menin soru sorma türlerinin ve sorularının içine gömülmüş olan bilişsel taleplerinin değişkenlik 

gösterdiği ya da daha üretken bir sınıf söylemi yaratabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin 

genelde beş farklı tipte soru sordukları görülmüştür:  İletişimsel, değerlendirme, çeldirme, izleme 

ve delillendirme. UGÇS yaklaşımı öğretmen sorularının kalitesinin ya da bilişsel üretkenliği artıra-

cak bilişsel talebin artırılması için etkin bir şekilde kullanılabilir. Öğretmenin sınıf içi soru sorma 

pratiklerinin iyileştirilmesi ya da bilişsel üretkenliğinin artırılması kasıtlı ve analitik mesleki gelişim 

süreçlerini gerektirmektedir.  
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Planlanan Çalışmalar 

 “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları, Kullanım Becerileri ve Bağımlılık        

Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Örneği” 

adlı çalışmanın tamamlanarak kitap olarak basılması, 

 “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından 

İncelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Örneği” adlı çalışmanın tamamlanarak kitap olarak 

basılması, 

 “Öğretim Elemanlarının Yükseköğretimde Öğretimle İlgili Üst-Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin 

İncelenmesi” adlı çalışmanın gerçekleştirilmesi, 

 “Öğretimde Öğretmenlerin Pedagojik İnançları ve Sınıf Yönetimi Pratikleri” adlı çalışmanın 

gerçekleştirilmesi, 

 “Relationships between Teacher Educator’s Questioning and Critical Thinking Pathways of 

Prospective Teachers” adlı çalışmanın gerçekleştirilmesi, 

 “Establishing a Broader Phenomenographic Argument for the Prospective Teachers’ Beliefs 

about Teaching” adlı çalışmanın gerçekleştirilmesi, 

 “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları, Kullanım Becerileri Ve Bağımlılık Düzeyle-

rinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Örneği.” adlı 

çalışmanın tamamlanarak yayınlanması için ULAKBİM’de taranan bir dergiye gönderilmesi, 

 “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları, Kullanım Becerileri Ve Bağımlılık Düzeyle-

rinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Örneği.” adlı 

çalışmanın tamamlanarak yayınlanması için ULAKBİM’de taranan bir dergiye gönderilmesi 

planlanmıştır. 
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