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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.   

2021 YUAM E-Bülteni 
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2021 YUAM E-Bülteni 

21. Yüzyılda Gençlerin Kariyer Planlaması ve Yönetimi 

Southern Connecticut State üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Olcay Yavuz'un konuk olduğu 

merkez müdürümüz Doç. Dr. Yılmaz Soysal'ın moderatör olduğu "21. Yüzyılda Gençlerin Kariyer 

Planlaması ve Yönetimi" adlı webinarımız 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Çağımızın en 

önemli konularından birisi olan kariyer sürecine ilişkin önemli bilgilerin olduğu webinarımızın kay-

dı youtube sayfamızda yer almaktadır. 
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Özyeğin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme direktörü Prof. Dr. Tufan Adıgüzel'in konuk oldu-
ğu, merkez müdürümüz Doç. Dr. Yılmaz Soysal'ın moderatör olduğu "E-öğrenme/Geleceğe 
Bağlanmak" adlı webinarimiz 15 Kasım 2021 tarihinde  gerçekleştirdik. Pandemi ile birlikte 
hayatımıza daha fazla giren e–öğrenmeye ilişkin birçok şeyin konuşulduğu webinar kaydımız 
youtube sayfamızda. 

 

E-Öğrenme/Geleceğe Bağlanmak 

2021 YUAM E-Bülteni 
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The purpose of the current study was to reveal the experiences and conceptions of the stu-
dents who had been subjected to the schooling system. In addition to the research in the re-
lated literature, both qualitative and quantitative analyses were conducted in the study, and a 
complete picture was tried to be presented. The participants of the study were 1782 elemen-
tary and secondary school students. In this study, the participants’ experience patterns and 
abstractions were obtained by operating a relational survey approach by capturing their me-
taphoric reasoning. Qualitative analysis resulted in 17 (e.g., place of love and confidence, 
the centre of control and discipline, unsafety and unnecessary place, the field of develop-
ment and maturation, knowledge transfer centre, the centre of cognitive and practical app-
renticeship, the centre of selection) themes reflecting schooling perceptions of the students 
gathered under four higher-order thematic categories (positive attitudes, negative attitudes, 
epistemic underpinnings and productivity). Quantitative analyses confirmed that the partici-
pants emphasized that the school-led mental images incorporated the affective characteris-
tics and elements (positive attitudes, negative attitudes). However, it was observed that the-
re were very few proportions devoted to school perceptions with regards to epistemic under-
pinnings and product categories, including pedagogical and cognitive sub-elements. As a 
significant outcome, it was observed that the positive perceptions of the participants were 
significantly displaced by the negative ones from the first grade to the end of the secondary 
education level. Various educational suggestions were made in light of the study outcomes. 

 

A Large-Scale Examination of Elementary and Secondary School 

Students’ Metaphors Pertaining School Phenomenon  

2021 YUAM E-Bülteni 
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Öğrencilerin 

üçte biri okulu 

sevmiyor. 

A Large-Scale Examination of Elementary and 

Secondary School Students’ Metaphors     

Pertaining School Phenomenon  

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayınlanan 
"İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Okulla İlgili Benzetimle-
ri" adlı makalemiz basında 5’ten fazla haber sitesinde yer almıştır.  

2021 YUAM E-Bülteni 
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İAÜ, TÜBİTAK 

destekli, Q1, 

Etki faktörü: 

2.9  

Understanding Linkage Between Teacher Talk Moves, 

Discourse Contexts and Students’ Talk Productivity  

 

The relationship between teacher talk and students’ talk productivity is explored by 
two approaches: process-product,interpretive. Most studies used a process-product 
perspective by not considering the discursive compositions that may considerably 
modify the relations between a science teacher’s talk interventions and students’ 
talk productivity. In this study, the linkage between teacher talks, discursive compo-
sitions and students’ talk productivity were explored to present a holistic picture of 
the discourse and cognition relations. A science teacher and his 16 6th grade stu-
dents were the participants. Three aspects of classroom discourse were analysed: 
teacher talk moves, students cognitive contributions and discourse contexts. For 
the first two analyses, systematic observations were conducted by coding and qu-
antifying the teacher’s and students’ utterances. For extracting the discursive com-
positions, an episode-based analysis was conducted. The teacher ensured the cla-
rity in the classroom talks, maintained metacognitive activity, invited the students to 
evaluate their classmates’ opinions, challenged the students’ invalid claims, shared 
her authority for the symmetrical power allocation, and all these were found to be 
fostering the students’ talk productivity. Low cognitive productivity was observed 
when the teacher rejected the student responses. Interactive-dialogic verbal 
exchanges augmented the students’ talk productivity. Once the teacher pooled the 
ideas by constantly pressing the students to elaborate on them, their cognitive pro-
ductivity pitched at the conception and abstraction levels.  

2021 YUAM E-Bülteni 
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Planlanan Çalışmalar 
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