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Türkiye’de Yeni Nesil Üniversiteler
Yrd. Doç. Dr. Gülseli Aygül ERNEK ALAN
Özet
21. yüzyÕlda üniversitelerin köklü bir de÷iúime u÷radÕ÷Õna, bilim temelli, tek disiplinli kurumlar
olmaktan çÕkarak, global bilgi merkezi olma yolunda ilerlediklerine dikkat çekilen günümüzde
üniversiteler hedef kitlelerine yönelik farklÕ çalÕúmalar yapmak durumundadÕrlar.
De÷iúen toplum yapÕsÕ ve de aslÕnda ötesinde yeni jenerasyonlarÕn ö÷renci olduklarÕ üniversiteler
yeniliklere açÕk olmak durumundadÕr. Y ve Z jenerasyonlarÕn hedef kitlesi oldu÷u yüksekö÷retim
kurumlarÕnda yeni teknolojilerin kullanÕmÕ, giriúimci olan bu yeni nesil özelliklerine yönelik
çalÕúmalar içerisinde olduklarÕ aúikârdÕr. Wissema (2009)’nÕn da belirtti÷i gibi "Üçüncü Kuúak
Üniversiteler yarattÕklarÕ bilginin kullanÕmÕnÕn ve ticari etkinlik haline getirilmesinin etkin bir
biçimde peúinde olurlar ve bunu kendileri için, bilimsel araútÕrma ve e÷itimle eúit önemde üçüncü
bir hedef sayarlar".
Ancak bildi÷imiz üzere dünya dördüncü ve hatta beúinci nesil üniversitelere do÷ru gitmektedir.
Üniversiteler sadece bilgi üreten de÷il bunu aktaran ve ticari de÷er yaratan bir hale dönüúmektedir
ve de hayatta kalabilmek için de dönüúmek durumundadÕr. Teknolojik yeniliklerin akademiyle
harmanlanmasÕ ve sanayiye katkÕ sa÷lamasÕ do÷al beklenti halindedir ve de asÕl farklÕlÕ÷Õ yaratan
yönüdür üniversiteler açÕsÕndan.
Özellikle özgür tasarÕm üretim yapmak isteyen bir Z jenerasyonu düúünüldü÷ünde giriúimcilik
ruhunun da fazla oldu÷u yapÕlan çalÕúmalarla belirtilmektedir. øúin sadece teorisini de÷il
uygulamasÕnÕ da görmek isteyen, pratik yapmayÕ arzu eden bir nesil üniversitelere gelmektedir.
Üniversiteler, sektörle yaptÕklarÕ iúbirlikleri ile mezunlarÕna her zaman iú garantisi
sa÷layamamaktadÕr ancak mezun olan kiúiyi sektöre hazÕr hale getirmeyi amaçlamaktadÕr.
Türkiye’de üniversitelerin bu do÷rultuda somut olarak yaptÕklarÕ çalÕúmalarÕn incelenmesi
hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Y Jenerasyonu, Z Jenerasyonu, Üçüncü Nesil Üniversite,
AraútÕrma
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New Generation Universities in Turkey

Abstract
Since universities have changed radically in the 21th Century with regards to being knowledge
center instead of being science based and with single discipline institutions, they need to provide
distinctive actions to their target audiences. Besides, universities with new generations need to be
open to innovations. In that sense, use of new technologies in universities which have entrepreneur
students from Generation Y and Z is one of the obvious actions. Wissema (2009) stated as
‘Exploitation of know-how becomes the third university objective as universities are seen as the
cradle of new entrepreneurial activity in addition to the traditional tasks of research and education’.
However, as we know, trends all over the world have been proceeding towards the emergence of
4g and 5g universities. Universities have been becoming not only the producer of knowledge but
also the transmitter of that knowledge and the creator of commercial value. Integrating
technological innovation with academy and contributing to the industry are crucial distinctions for
universities.
Considering Generation Z who is eager to produce free design, it can be clearly assumed that they
have also entrepreneur spirit. They are ambitious not only at learning the theory but also very
interested in practice. Universities are not so capable of providing job guarantee, but still purposing
to prepare students well equipped for the sector.
This study aims to examine the concrete studies of universities in terms of young generations in
Turkey.
Keywords: University, J Generation, Z Generation, Third Generation University, Research
Giriú
Türkiye’de üniversitelerin tarihsel geliúimine bakÕldÕ÷Õnda sÕrsÕyla Fransa, Almanya, Avusturya ve
Amerika’nÕn etkili oldu÷u görülmektedir (Arap, 2010).
1923 yÕlÕnda Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanÕyla her alanda oldu÷u gibi yüksekö÷retim alanÕnda da
hÕzlÕ geliúmeler olmuútur. OsmanlÕ döneminden gelen FransÕz ekolünün a÷Õr bastÕ÷Õ Darülfünun
yeni döneme ayak uydurmasÕnda yaúadÕ÷Õ sÕkÕntÕlar nedeniyle kapanmÕú ve 1933 yÕlÕnda østanbul
Üniversitesi olarak yeniden yüksekö÷retime baúlamÕútÕr. Yeni idari yapÕsÕyla ve 1934 yÕlÕnda
çÕkarttÕ÷Õ yönetmelikle østanbul Üniversitesi; a) araútÕrmalar yapmak, milli kültürü ve yüksek
bilgiyi yaymak, b) devlet ve ülke düzeyindeki iúler için kalifiye eleman yetiútirmek hedefleri için
çalÕúmalarÕnÕ yürütmüútür. Üniversitenin kadrosunu Almanya’daki Hitler faúizminden kaçarak
Türkiye’ye gelen bilim adamlarÕ oluúturmaktaydÕ. Bu durum Türkiye’de Alman üniversite
modelinin yerleúmesinde önemli katkÕ yapmÕútÕr.
NTHE 2016 12-13 NİSAN
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AynÕ dönemde Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933) kurulmuú, østanbul’daki Mülkiye mektebi
1935 yÕlÕnda Siyasal Bilgiler Fakültesi adÕyla Ankara’ya taúÕnmÕútÕr. 1925 yÕlÕnda da Ankara’daki
Hukuk Mektebi Hukuk Fakültesi olarak de÷iútirilmiútir. 1943 yÕlÕnda da yine Ankara’da Fen
Fakültesi kurulmuútur. ølk nirengi noktalarÕndan birini oluúturan bu adÕmlarÕ 1946 yÕlÕnda
yüksekö÷retim kurulu çalÕúmasÕ takip etmiútir (KÕlÕç, 1999).
Toplumsal de÷iúimle do÷an ihtiyaçlar ve bölgesel kalkÕnmaya destek olmasÕ amacÕyla østanbul ve
Ankara dÕúÕnda da 1950’li yÕllardan sonra yeni üniversiteler açÕlmÕútÕr. Bu amaçla Trabzon’da
Karadeniz Teknik Üniversitesi (1955), øzmir’de Ege Üniversitesi (1955), Orta Do÷u Teknik
Üniversitesi (1956) ve 1957 yÕlÕnda Erzurum’da Atatürk Üniversitesi kurulmuútur. Atatürk
Üniversitesi Amerikan üniversite modeli esas alÕnarak kurulmuútur. Bu dönem ülke nüfusunun
arttÕ÷Õ ve kÕrdan kente göçün baúladÕ÷Õ dönem olmasÕyla beraber, yeni geliúmeye baúlayan sanayi
sektöründe çalÕúacak nitelikli iúgücü ihtiyacÕ üniversitelerin kurulmasÕna neden olmuútur (SargÕn,
2007). Bu amaçla kurulan üniversitelerden biri de Orta Do÷u Teknik Üniversitesidir; Orta
Do÷unun kaynaklarÕnÕ geliútirmek ve ekonomik sorunlarÕnÕ çözmek, Türk ulusuna ve di÷er
uluslara yarar sa÷layacak uygulamalÕ araútÕrmalar yapmak øngiliz dilinde ö÷retim vermek
amacÕyla kurulmuútur (Korkut, 2003).
1946’da “Üniversiteler Kanunu” çÕkartÕlmÕútÕr. Bu kanuna göre, üniversiteler “genel özerkli÷e ve
tüzel kiúili÷e” sahiptirler. 1960 AnayasasÕna üniversitelerin bilimsel ve idari özerkli÷e sahip kamu
tüzel kiúiler olduklarÕna dair madde eklenmiútir. 1981 yÕlÕnda “Yüksekö÷retim kanunu”
çÕkartÕlmÕútÕr. 1933, 1946 ve 1981 yÕllarÕnda yapÕlan düzenlemeler cumhuriyet dönemi reformlarÕ
olarak nitelendirilmektedir (Ataünal, 1993’den akt. Günay &Günay, 2011; Arslan, 2005). Bu
reformlar do÷rultusunda toplumsal de÷iúime ayak uyduracak ve katkÕ sa÷layacak yeni
üniversiteler kurulmuútur.
SargÕn (2007)’Õn Türkiye’de üniversitelerin bölgesel da÷ÕlÕmlarÕnÕ inceledi÷i makalesinde de
de÷indi÷i önemli bir nokta üniversitelerin da÷ÕlÕmlarÕnÕn dengesizli÷i olmuútur. Bölgesel
kalkÕnmayÕ hedefleyen ve sanayi iúbirli÷ine odaklÕ yaklaúÕm dÕúÕnda zaten yeteri kadar
üniversitenin bulundu÷u bölgeler hatta úehirlerde yeni açÕlan üniversitelere vurgu yapmaktadÕr.
AynÕ gün içerisinde 6 ayrÕ úehirde 8 üniversite birden kurulmuútur. Bu üniversiteler daha önce
faaliyet gösteren farklÕ oluúumlara sahip kurumlardÕr. 1981 yÕlÕnda kurulan üniversitelerin ço÷u
alt yapÕnÕn hazÕr oldu÷u büyük úehirlerdedir. Yine 1981 yÕlÕndaki de÷iúikliklere ba÷lÕ olarak vakÕf
üniversitelerinin kurulmaya baúlanmÕútÕr. ølk kurulan vakÕf üniversitesi de Ankara’da (1984)
Bilkent Üniversitesi’dir (2005).
Türkiye, genç nüfusun fazla oldu÷u bir ülkedir. Ülkede 1950 yÕlÕndan sonra nüfusun artÕúÕ ve de
kÕrdan kente göç hareketlerinin baúlamasÕ ve artmasÕyla beraber devlet tarafÕndan bölgelerarasÕ
geliúmiúlik farkÕnÕ azaltmak adÕna yeni üniversiteler açÕlmÕútÕr. Bunlara vakÕf üniversiteleri de
NTHE 2016 12th-13th April
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eklenmiútir. Türkiye’de 2015 yÕlÕ itibariyle 109’u devlet 76’sÕ vakÕf ve 8’i vakÕf meslek
yüksekokulu olmak üzere toplam 193 üniversite bulunmaktadÕr.
Toplumsal de÷iúme ile birlikte geliúmeye katkÕ sa÷lamasÕ açÕsÕndan artan üniversite sayÕlarÕna yine
de÷iúen toplum ve nesil anlayÕúÕ ile farklÕ özellikler ve beklentilerde ö÷renciler gelmektedir.
Üniversite e÷itimi bilginin yaratÕlmasÕ, iletilmesi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ amaçlamaktadÕr.
Günümüzde bilgi, modern toplumu oluúturabilmek için merkezindeki kurumlarÕ kaplar. Bilgi
yüksekö÷retim kurumlarÕ ve toplum arasÕnda stratejik bir öneme sahiptir (Bernheim ve Chaui,
2003). Günümüzde e÷itim alan ö÷rencilerin özellikleri de üniversitelerin gözden kaçÕrmamasÕ
gereken temel özelliklerin baúÕnda gelmektedir.
Yeni Nesil Ö÷renciler, Yeni Nesil ÇalÕúanlar
Alabay, ÇalÕko÷lu ve Aygün (2013) kaleme aldÕklarÕ çalÕúmada da belirttikleri gibi toplumu
anlamaya çalÕúan ve toplumun ihtiyaçlarÕnÕ önceleyen üniversiteler ihtiyaç analizi açÕsÕndan
Maslow’un sÕnÕflandÕrmalarÕnÕ esas almalÕdÕr. Üniversitenin hem iç hem de dÕú müúterileri olarak
çalÕúanlar ve mevcut ve aday ö÷renciler için öncelikli olan aidiyet duygudur. Ancak toplumsal
de÷iúimle birlikte nesiller de de÷iúmektedir. KÕsaca üniversitler için önemli olan hem çalÕúan hem
de ö÷renci olarak en fazla karúÕlaútÕklarÕ jenerasyonlardan Y ve yakÕn gelecekteki hedef kitlesi
olan Z jenerasyonunu anlamak gerekmektedir.
YapÕlan çok farklÕ çalÕúmalar bulunmakla birlikte ortak görüúün daha yo÷un oldu÷u úekliyle, 19822000 yÕllarÕ arasÕnda do÷anlar Y jenerasyonu olarak kabul edilmektedir. Türkiye nüfusunun
%35’ini de Y jenerasyonu oluúturmaktadÕr (Alan, 2011). Jenerasyon Y, güvenilir, iyimser ve
saygÕlÕ, tarihteki en e÷itim fikirli, önü açÕk, yeni bir gönüllülük dalgasÕnda öncü olan bir jenerasyon
olarak tanÕmlanmaktadÕr (Tulgan ve Martin, 2004). Y jenerasyonu, Morton’un belirtti÷i gibi marka
bilinci olan ancak marka sadakati çabuk de÷iúen bir jenerasyondur (2002). Y jenerasyonu artÕk
sadece üniversitelerde ö÷renci de÷il aynÕ zamanda da çalÕúan olarak karúÕmÕzdadÕr. ÇalÕúan olarak
da aidiyet hissetmesi ve içindeki tutkuyu taze tutmasÕ üniversite yönetimi için dikkate alÕnmasÕ
gereken özelliklerden olmalÕdÕr.
2000 sonrasÕ do÷an jenerasyon da Z jenerasyonu olarak tanÕmlanmaktadÕr. Türkiye nüfusunun da
%17sini oluúturmaktadÕr. Jenerasyon Z’nin temel özellikleri arasÕnda aynÕ anda birden fazla
konuyla ilgilenebilme becerilerinin geliúmesi gelmektedir. Geleneksel e÷itim yöntemleri, bu yeni
kuúa÷a uygun görünmemektedir. YaratÕcÕlÕ÷a izin veren aktivitelerden hoúlanan, edilgenli÷i kabul
etmeyen, sonuç odaklÕ, çok diplomalÕ ve buluú odaklÕ bir jenerasyon olarak tanÕmlanmaktadÕr
(Alan, 2011)
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Ülkemizde, üniversiteye giden ö÷rencilerin (2014-2015 ö÷retim yÕlÕ) yaúlarÕna bakÕldÕ÷Õnda 16
yaúÕn altÕnda 58 ve 65 yaúÕn üstünde 9 kiúi birinci ö÷retime kayÕtlÕdÕr. Türkiye’de 2014-2015
ö÷retim döneminde üniversiteye giden ö÷rencilerin yaú ortalamasÕ bu geniú skalada 41’dir. Ancak
elbette ki Türkiye’deki e÷itim yapÕsÕna bakÕldÕ÷Õnda, liseyi bitiren ve hemen ardÕndan üniversiteye
giden yaú grubu 18-22 yaú ö÷renci en kalabalÕk grubu oluúturmaktadÕr.
Yaú ortalamasÕ ne olursa olsun, geliúen teknoloji ve yeni küresel dinamikler üniversite sektör
iúbirli÷i üzerinde yo÷unlaúmaktadÕr. Teknolojiyi sonradan adÕm adÕm keúfedenlerin dönemi
geçmiú artÕk teknolojinin içine do÷an ve hÕzla geliúen de÷iúen teknolojiyi takip eden bir nesil
bulunmaktadÕr.
Teknolojinin çok hÕzla de÷iúiyor olmasÕ jenerasyonlara yönelik yapÕlan araútÕrmalarla
belirginleúmektedir. Tahiro÷lu vd. (2007) 3975 lisans ö÷rencisinin internet kullanÕm
alÕúkanlÕklarÕnÕn incelendi÷i çalÕúma internetin en çok oyun amaçlÕ kullanÕldÕ÷Õ bilgisi ile
aktarÕlmaktadÕr (Tahiro÷lu vd. 2007 Akt. ùahin 2009). Alan’Õn 2011 yÕlÕnda yine lisans
ö÷rencileriyle yaptÕ÷Õ araútÕrmada interneti a÷ÕrlÕklÕ olarak film/video seyretmek ve sosyal
medyayÕ takip etmek amaçlarÕyla kullandÕklarÕ belirtilmektedir. ønternet alt yapÕsÕnÕn da geliúmesi,
akÕllÕ telefonlarÕn teknolojisinin geliúmesi, hatta çok yeni olarak 4,5 G teknolojisine geçiú úuandaki
kullanÕmlarÕ bambaúka noktalara taúÕyacaktÕr úüphesiz. Bu de÷iúimler günümüzde üniversitelerin
yapÕlanmalarÕnda ve bilgiyi sektörle birleútirerek disiplinlerötesi bir noktaya taúÕmak üzere
çalÕúmalar yürütmelerini adeta zorunlu kÕlmaktadÕr.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarúisine geri dönersek e÷er, gündelik ihtiyaçlarÕn karúÕlandÕ÷Õ ve
güvenlik yönetimine sahip kampüs üniversiteleri özel ve kamu sektöründen daha fazla olana÷a
sahiptir (Akt.; Alabay vd., 2013).
Dünya SÕralamasÕnda Yer Alan Türkiye’deki Yeni Nesil Üniversitelere BakÕú
Üniversite, terim olarak bugünkü anlamÕnÕ henüz kazanmadÕ÷Õ ortaça÷da firma, topluluk ve lonca
gibi meslek örgütlerinin tamamÕnÕ açÕklamada kullanÕlan genel bir terimden baúka bir úey de÷ildir.
Bir baúka deyiúle üniversite bina gibi fiziksel bir alanÕ de÷il bir toplulu÷u ifade etmektedir
(Makdisi, 1970’den akt. Alabay vd., 2013).
Üniversite, toplum tarafÕndan oluúturulan di÷er tüm kurumlar gibi toplumla sürekli etkileúim
içerisindedir ve zamanla toplumla birlikte de÷iúir. Toplumsal fayda sa÷lamak için faaliyette
bulunduklarÕ çÕkar gruplarÕnÕn tatminine yönelik önemi giderek artan üniversiteler, sahip oldu÷u
önemli rol ile ça÷daú yaúam standardÕnÕ yükseltmeye baúlarken toplumun sosyal faydasÕ üzerine
odaklanarak sorunlarÕn çözümüne yönelik olarak çeúitli stratejiler ortaya koymaktadÕrlar (Top ve
Öner, 2008).
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KÕsaca, üniversiteler evrensel bir yapÕya sahiptir. Bu nedenle dünyada tarihsel süreç içerisinde
toplumsal ve yapÕsal de÷iúikliklerden etkilenmiútir. Dünyada üniversitelerin geçirdi÷i de÷iúime
bakÕldÕ÷Õnda Wissema, dönemsel olarak ele almakta ve üniversiteleri nesillere göre ayÕrmaktadÕr.
Ortaça÷ Üniversitesi (Birinci Nesil Üniversite), Humboldt tipi Üniversite (økinci Nesil Üniversite)
ve Üçüncü Nesil Üniversite. Wissema, Üçüncü Nesil Üniversitelere tam olarak geçilmedi÷ini bu
tip üniversitelere do÷ru gidildi÷ini belirtmektedir. Bugün dünyanÕn en eski üniversitesi 1158
yÕlÕnda kurulmuú olan Bologna Üniversitesi’dir. Bologna, ö÷rencilerin profesörleri belli bir ücret
karúÕlÕ÷Õ çalÕútÕrdÕklarÕ bir “ö÷renci üniversitesi” olarak etiketlendirilebilir. 1200 yÕlÕnda Paris
Üniversitesi kurulmuú ve bunu Oxford, Cambridge, Arrezo, Palencia, Padua, Napoli vd. izlemiútir.
Paris Üniversitesi ise, hocalarÕn egemen oldu÷u bir “profesörler üniversitesi”dir. Özetle ortaça÷
üniversiteleri, devletlerden ve kiliseden koruma görmekte ve kendi özellikleri nedeniyle de güçlü
yapÕlardÕ (2009).
Ortaça÷ Üniversitelerinin do÷rudan bilim üretmeyi amaçlayan organizasyonlar olarak
kurgulanmadÕklarÕ, toplumsal ba÷lamda ö÷rencilerin ve e÷itimcilerin örgütlenmesini sa÷layan
zamanÕn meslek, ticaret ve úirket örgütlenmelerine benzetilerek kurulan organlar olarak ortaya
çÕktÕklarÕ görülecektir. Kimilerine göre Ortaça÷ Üniversitesi, sadece ilk basit yapÕsÕnÕ ve
geleneklerini de÷il, varoluúunu dahi kazara oluúan bazÕ úartlarÕn kombinasyonuna borçludur
(Rashdall, 1895). Bu dönemde ö÷renciler üniversiteleri, kendilerine koruma sa÷layacak
ayrÕcalÕklar elde etmek ve daha düzgün statü kazanmak arzusuyla destekliyorlardÕ (Wissema,
2009)
økinci nesil üniversitelerin ilk örne÷i olarak Kurucusu olan Wilheim Von Humboldt’un adÕyla
anÕlan Berlin Üniversitesi (1810) gösterilmektedir. Wissema ikinci nesil üniversiteleri Humboldt
tipi üniversiteler olarak adlandÕrmaktadÕr. Humboldt Üniversitesi “modern kavram”a göre yapÕlan
araútÕrmalara odaklanmÕútÕr. “Bilim için bilim” hedefiyle çalÕúan üniversitelerdir (2009).
Wissema’nÕn belirtti÷i üç kuúak üniversitenin belirleyici nitelikleri tablo 1’de anahtar kelimelerle
belirtilmektedir (2009).

Hedef
Rol

Tablo 1. Her üç kuúak üniversitenin kendine özgü nitelikleri
Belirleyici nitelikler
Birinci Kuúak
økinci Kuúak
Üçüncü Kuúak Üniversite
Üniversite
Üniversite
E÷itim ve AraútÕrma ve
E÷itim
E÷itim ve AraútÕrma
Bilginin KullanÕmÕ
Hakikati Savunma
Do÷ayÕ Keúif
De÷er Yaratma
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Yöntem

Skolastik

YaratÕlan

Profesyoneller

Yönelim
Dil

Evrensel
Latince
Nations, Fakülteler,
Örgütlenme
Kolejler
Yönetim

ùansölye

Modern Bilim, Tek
Bilim DallÕ
Profesyoneller ve
Bilim ønsanlarÕ
Ulusal
Ulusal Diller

Modern Bilim ve
DisiplinlerarasÕ
Profesyoneller ve Bilim
ønsanlarÕ ve Giriúimciler
Küresel
øngilizce

Fakülteler

Üniversite Enstitüleri

(YarÕ ZamanlÕ)
Akademisyenler

Profesyonel Yönetim
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Tabloda üç kuúak üniversitenin belirleyici niteliklerinin yanÕ sÕra Wissema (2009)’nÕn üçüncü nesil
üniversitelerin belirgin niteliklerini de ayrÕca aúa÷Õdaki gibi sÕralamaktadÕr:
1. Temel bilimsel araútÕrmalar
2. Disiplinler ötesi araútÕrma
3. Ortaklarla iúbirli÷i, açÕk üniversiteler
4. UluslararasÕ ve rekabetçi piyasaya yönelik iúleyiú
5. Çok kültürlü organizasyonlar
6. YaratÕcÕlÕ÷Õn rolü, tasarÕm fakültelerinin rol oynamasÕ
7. Kozmopolit üniversite
8. Bilginin kullanÕmÕ
9. Devlet do÷rudan fon sa÷lamaz, devlet müdahalesi söz konusu de÷ildir
Bu do÷rultuda Türkiye’deki üniversitelerin incelenece÷i bu çalÕúmada üniversitelerin hangi
kriterlere göre belirlendi÷ini belirtmek gerekmektedir: 2015 yÕlÕnda dünyanÕn en iyi 500
üniversitesi içerisinde yer alan Türk Üniversiteleri, Orta Do÷u Teknik Üniversitesi Enformatik
Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) AraútÕrma
LaboratuvarÕ’nÕn verilerine göre incelenmiútir. URAP 2009 yÕlÕndan bu yana Türkiye’deki
üniversiteleri akademik performanslarÕna göre sÕralamaktadÕr. Türkiye sÕralamasÕnda, Web of
Science/InCites gibi uluslararasÕ kaynaklar ile YÖK’ün yayÕnladÕ÷Õ veriler kullanÕlmaktadÕr.
URAP’Õn 25 Haziran 2015 tarihli üniversitelerimizin “2015 yÕlÕ Etkileúimli Raporu” esas
alÕnmÕútÕr. Raporda 23 bilim alanÕ sÕralamasÕnda ilk 3’te yer alan 20 üniversitemizin listesi
bulunmaktadÕr. AynÕ zamanda da dünya genel sÕralamasÕ yapan 8 kurumdan en az 4’ünün
sÕralamasÕnda yer alan 16 üniversitemizin de listesi yer almaktadÕr (WEB 1). ÇalÕúmada her iki
listede de olan 12 üniversite örnek olarak seçilmiútir. Bu üniversiteler; Ankara Üniversitesi,
Atatürk Üniversitesi, Bo÷aziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi, øhsan Do÷ramacÕ Bilkent Üniversitesi, østanbul Teknik Üniversitesi,
østanbul Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Do÷u Teknik Üniversitesi ve SabancÕ
NTHE 2016 12th-13th April
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Üniversitesi’dir. Bu üniversitelerin 2014-2015 ö÷retim yÕlÕnda birinci ö÷retime kayÕtlÕ olan lisans
ö÷renci sayÕlarÕnÕ da dikkate alarak, üçüncü nesil üniversitelerin özelliklerini ne kadar içerdikleri
incelenme Tablo 2 de gösterilmiútir. Wissema’nÕn çalÕúmasÕnÕn esas alÕndÕ÷Õ bu çalÕúmada
yukarÕda da belirtilen üçüncü nesil üniversite özelliklerine sahip olma durumlarÕna bakÕlmÕútÕr.
URAP’Õn 23 bilim alanÕ sÕralamasÕ; beúeri bilimler, bilgisayar ve enformatik bilimler, biyoloji,
çevre bilimleri, dil, iletiúim ve kültür, e÷itim, felsefe ve dini çalÕúmalar, fizik, güzel sanatlar, müzik
ve basÕn-yayÕn, hukuk, iktisat, kentsel planlama ve mimarlÕk, kimya, matematik, multidisipliner
mühendislik, psikoloji ve biliúsel bilimler, tarih ve arkeoloji, teknoloji, tÕp ve sa÷lÕk bilimleri,
ticaret, yönetim, turizm ve hizmetler, yer bilimleri, ziraat ve veterinerliktir. Bu bilim alanlarÕndan
ilk üçe girme sayÕlarÕ tabloda belirtilmektedir. Alan sÕralamalarÕ, fakülte veya bölüm sÕralamasÕ
de÷ildir. Bir üniversitenin ö÷retim üyeleri, 23 alandan herhangi biriyle ilgili olan bilimsel
dergilerde makaleler yayÕnlamÕú ise o üniversite, o alan sÕralamasÕnda yer alabilmektedir. Örne÷in
tÕp fakültesi olmayan üniversitelerin; biyoloji, kimya veya biyokimya gibi alanlarda çalÕúan
mensuplarÕnÕn makalelerinin basÕldÕ÷Õ dergiler, tÕp alanÕndaki dergiler arasÕnda olabilir. Bu nedenle
bu üniversiteler tÕp fakülteleri olmadÕ÷Õ halde, tÕp alanÕ sÕralamasÕnda yer almaktadÕr. Hukuk
fakültesi olmayan üniversitelerin Tarih bölümündeki akademisyenlerinin, hukuk tarihi ile ilgili
makalelerinin basÕldÕ÷Õ dergiler hukuk alanÕndaki dergiler arasÕnda ise o üniversite, hukuk alanÕ
sÕralamasÕnda yer alabilir. URAP’Õn etkileúimli alan sÕralamasÕnda yer alan üniversitelerin
mensuplarÕnÕn, ilgili alanlardaki bilimsel dergilerde bir veya daha fazla makalesi vardÕr (WEB 1).
Dünyadaki üniversiteleri sÕralayan 8 kurum ise ARWU, Leiden, NTU (HEEACT), SciMago, QS,
THE (Times), Webometrics ve ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP LaboratuvarÕ’dÕr. Bu
kurumlarÕn yaptÕklarÕ sÕralamalarÕn içersinde kaç defa yer aldÕklarÕ yine Tablo 2 de
gösterilmektedir.
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Tablo 2. Türkiye’deki Üçüncü Nesil Üniversiteler için bir seçki Ƈ
Dünya genel
23 Bilim
sÕralamasÕ yapan
alanÕnÕ
Teknoloji Transfer
8 kurumdan en Uygulama ve
kapsayan
Kuruluú
Merkezi / Ofisi
TeknoKent AraútÕrma
az dördünün
Toplam E÷itim dili sÕralamada
YÕlÕ
Giriúimcilik ve
Kuluçka Merkezi
merkezi
sÕralamasÕnda
Ö÷renci
ilk üçe
ønovasyon
yer aldÕ÷Õ
SayÕsÕ
girme sayÕsÕ
sÕralama sayÕsÕ
Türkçe ve
1946
39513
2
5
47
Ankara Teknokent
Ankara TTO
øngilizce
Okuyan
Lisans

Üniversite AdÕ

Tür

øl

ANKARA ÜNøVERSøTESø

Devlet

Ankara

ATATÜRK ÜNøVERSøTESø

Devlet

Erzurum

1957

28144

Türkçe

BOöAZøÇø ÜNøVERSøTESø

Devlet

østanbul

1971

11019

DOKUZ EYLÜL ÜNøVERSøTESø

Devlet

øzmir

1982

33120

EGE ÜNøVERSøTESø

Devlet

øzmir

1955

BAP

De÷iúim
SEM - AçÕk
Üniversitler ProgramlarÕ

*

*

*

*

*

*

2

4

24

ATA Teknokent

ATA TTO

øngilizce

4

5

24

BÜN Teknopark

Bo÷aziçi TTO

*

*

*

Türkçe ve
øngilizce

2

4

55

DEPARK

DETTO

*

*

*

30040

Türkçe ve
øngilizce

5

4

34

Ege Teknopark ve
Kuluçka Merkezi

EBøLTEM TTO

*

*

*

*

*

HACETTEPE ÜNøVERSøTESø

Devlet

Ankara

1967

30374

Türkçe ve
øngilizce

5

5

104

Hacettepe
Teknokent

HT-TTM

*

øHSAN DOöRAMACI BøLKENT
ÜNøVERSøTESø

VakÕf

Ankara

1984

11205

øngilizce

6

5

15

Bilkent Cyberpark

Bilkent TTO

*

øSTANBUL TEKNøK ÜNøVERSøTESø

Devlet

østanbul

1944

22219

Türkçe ve
øngilizce

10

6

13 merkez 360
AR-GE lab.

øTÜ ArÕ
Teknokent

øTÜ NOVA TTO

*

*

*

58955

Türkçe ve
øngilizce

77

østanbul
Teknokent

østanbul TTM

*

*

*

AR-GE ve teknoloji
transfer direktörlü÷ü

*

*

*

*

*

øSTANBUL ÜNøVERSøTESø

Devlet

østanbul

1933

6

6

østanbul

1992

4442

øngilizce

2

5

18

Koç Ü. Kuluçka
Merkezi

ORTA DOöU TEKNøK ÜNøVERSøTESø Devlet

Ankara

1956

19268

øngilizce

15

7

51

ODTÜ Teknokent

ODTÜ BTO

*

SABANCI ÜNøVERSøTESø

østanbul

1996

3702

øngilizce

2

5

4

INOVENT

Giriúimcilik Kurulu

*

KOÇ ÜNøVERSøTESø

VakÕf

VakÕf

*

*

ƇVeriler, araútÕrmacÕnÕn Yüksek Ö÷retim Kurumu østatistikleri, URAP RaporlarÕ ve
Üniversitelerin web sayfalarÕnÕ incelemesiyle elde edilmiútir.
øncelenen 12 üniversitenin 9’u devlet 3’ü vakÕf üniversitesidir. Devlet üniversiteleri ülkenin en
köklü olanlarÕdÕr. Üniversite reformlarÕnÕn yapÕldÕ÷Õ dönemlerde kurulmuúlardÕr. VakÕf
üniversitelerinden ilk kurulan Bilkent Üniversitesini 1992 yÕlÕnda kurulan Koç Üniversitesi ve
1996 yÕlÕnda kurulan SabancÕ Üniversitesi izlemektedir.
Türkiye’de devlet ve vakÕf üniversitelerinde okuyan 3 milyon altÕ yüz yirmi sekiz bin sekiz yüz
lisans ö÷rencisi bulunmaktadÕr. øncelenen üniversitelerin toplam ö÷rencisi Türkiye’deki lisans
ö÷rencilerinin % 40,6’sÕna sahiptir. Üçüncü nesil üniversitelerde dil olarak øngilizce Tablo 1’de
de belirtilmektedir. ÇalÕúmada incelenen üniversitelerin de e÷itim dilleri a÷ÕrlÕklÕ olarak
øngilizcedir.
Üniversitelerin 23 bilim alanÕnÕ kapsayan sÕralamada ilk üçe girme sayÕsÕna bakÕldÕ÷Õnda açÕk
arayla ODTÜ (15) ve ardÕndan øTÜ (10) gelmektedir. Bu üniversiteleri sÕrasÕyla østanbul Ü. (6),
Bilkent Ü. (6), Ege Ü., Hacettepe Ü., Bo÷aziçi Ü., Ankara Ü., Atatürk Ü., Dokuz Eylül Ü., Koç
Ü., ve SabancÕ Üniversitesi takip etmektedir.
Dünya genel sÕralamasÕ yapan 8 kurumdan en az 4’ünün sÕralamasÕnda yer alma sayÕlarÕna
bakÕldÕ÷Õnda yine baúÕ ODTÜ (7) çekmektedir. SÕrasÕyla øTÜ, østanbul Ü., Ankara Ü., Bo÷aziçi
Ü., Hacettepe Ü., Bilkent Ü., Koç Ü., SabancÕ Ü., Atatürk Ü., Dokuz Eylül Ü., ve Ege Üniversitesi
takip etmektedir.
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Üniversiteler toplumun bilgi üretmesi ve bunu paylaúmasÕ açÕsÕndan önemli kurumlardÕr aynÕ
zamanda da ekonomik açÕdan büyük öneme sahiptirler. Bir baúka deyiúle büyük bir pazardÕr
aslÕnda. Rekabetin giderek arttÕ÷Õ bu ortamda üniversiteler özellikleriyle ayrÕúmak ve ö÷renci
kazanmak itibarlarÕnÕ arttÕrmak için çaba göstermektedirler. Üçüncü nesil üniversiteler bu ayrÕúma
açÕsÕndan da daha ileridedir. Günümüzde giriúimcili÷in arttÕ÷Õ ve yeni nesil ö÷rencilerinde bu
duruma yatkÕnlÕ÷Õ ve hevesi yine AR-GE çalÕúmalarÕnÕn da artmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr.
Üniversitelerin bünyesinde bulunan uygulama araútÕrma merkezleri geliúerek devam etmektedir.
øTÜ’de 360 tane AR-GE LaboratuarÕ bulunmaktadÕr. En fazla merkez Hacettepe Üniversitesi’nde
(104) bulunmaktadÕr. Üniversiteyi sÕrasÕyla østanbul Ü., Dokuz Eylül Ü., ODTÜ, Ankara Ü., Ege
Ü., Atatürk Ü., Bo÷aziçi Ü., Koç Ü., Bilkent Ü., øTÜ ve SabancÕ Üniversitesi takip etmektedir.
TÜBøTAK Teknoloji Transfer Ofisi ve Üniversitelerin kendi bünyelerinde açmÕú olduklarÕ
teknoloji, bilgi transfer ofisleri/merkezleri, kuluçka merkezleri, giriúimcilik kurullarÕ vb. farklÕ
disiplinlerden ve hatta faklÕ üniversitelerden ortak proje üretimine yönlendirmekte ve sanayi
iúbirli÷ini hedeflemektedir. KÕsaca projelerle oluúan fikirlerin hayat bulmasÕ kullanÕlmasÕ,
patentlerinin alÕnmasÕ ya da úirket olarak büyütülüp satÕlmasÕ gibi ekonomik faydaya yönelik
çalÕúmalar yapÕlmasÕ beklenmektedir.
øncelemiú oldu÷umuz 12 üniversitenin hepsinde de kendilerine ait teknoloji merkezleri ve
teknokent / teknopark çalÕúmalarÕ oldu÷u görülmektedir.
Bilimsel araútÕrma projelerinin desteklenmesi için incelenen üniversitelerin tamamÕnda çalÕúma
yürütülmektedir. Baúka bir deyiúle hepsinde BAP bulunmaktadÕr.
Yaúam boyu ö÷renme ya da sürekli e÷itim merkezleri olarak da adlandÕrÕlan, üniversitelerin
ö÷rencileri dÕúÕnda da açÕk oldu÷u e÷itime destek verdi÷i merkezler bulunmaktadÕr. Üniversitelerin
toplumsal fayda açÕsÕndan sorumluluklarÕ kapsamÕnda yer alan bu birimlere bu isimlerle Bilkent
Üniversitesinde rastlanÕlmamÕútÕr. SabancÕ Üniversitesinin de birime ait görünen sayfasÕndaki
bilgiler çok eski olarak kaldÕ÷Õndan tabloya iúlenmemiútir.
UluslararasÕ hareketlilik özellikle Erasmus programlarÕ kapsamÕnda hem üniversitelerin çalÕúanlarÕ
hem de ö÷renciler için önemli bir kriterdir. Wissema (2009)’da çalÕúmasÕnda uluslararasÕlÕk
konusuna vurgu yapmaktadÕr. øncelenen tüm üniversiteler de÷iúim programlarÕna sahiptir.
Sonuç
Toplumla sürekli etkileúim içerisinde olan yaúayan bir kurum olarak üniversiteler büyük önem
taúÕmaktadÕr. Tarihsel süreç içerisinde var olan ihtiyaçlarÕ karúÕlamak, bilgiyi üretmek ve
paylaúmak amaçlÕ çalÕúmalar yürütülmüútür. Wissema (2009)’nÕn üniversiteleri nesillere ayÕrmasÕ
aslÕnda insanlarÕn da yaú dönemlerine göre nesillere ayrÕlmasÕ ile paralellik göstermektedir.
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Yaúayan toplum önce ö÷renmeye sonra sadece bilim için bilim üretmeye çalÕúmÕú ancak bilginin
paylaúÕlmadan büyüyemeyece÷i ve faydalÕ olmadÕkça dikkate alÕnmayaca÷Õ gerçe÷i ile
çalÕúmalarÕn de÷iúiklik göstermek durumunda kaldÕ÷Õ anlaúÕlmÕútÕr.
Bu çalÕúmada seçilen üniversiteler, dünya sÕralamalarÕna girmiú alanlarÕnda önemli ve üretken
çalÕúmalar yapmakta olan üniversitelerdir.
URAP’Õn raporlarÕnda da bahsetti÷i gibi üniversitelerin yaptÕklarÕ çalÕúmalar aday olan ö÷rencilere
de rehberlik etmeyi amaçlamaktadÕr (WEB 1). Y jenerasyonu olarak ifade edilen genç nüfus lisans
düzeyinden çok, lisansüstü çalÕúmalarla üniversitelerde ö÷renci olmakta aynÕ zamanda da çalÕúan
akademisyenler olarak da yer alan gruptadÕrlar. Bu jenerasyonun da kuruma ait hissetme arzusu
ve hÕzla de÷iúen tutumlarÕ açÕsÕndan üniversitelerin üretimleri ve itibarlÕ çalÕúmalarÕ önem
taúÕmaktadÕr. YakÕn gelece÷in ö÷renci adaylarÕ olan Z jenerasyonu ise bahse konu alanlarda çok
daha fazla beklentisi olan bir gruptur.
Ülkemiz toplumsal ve ekonomik açÕdan nitelikli bilimsel araútÕrmalara ihtiyaç duymaktadÕr. Bilim
elimizdeki en kÕymetli hazinelerdendir. Bu yazÕda üniversiteler ele alÕnmÕútÕr ancak elbette ki
üniversite öncesi e÷itimin kalitesi ve bilim üretme süreci içerisindeki rolü de çok önemlidir.
Bu kÕsa çalÕúmada Wissema (2009)’nÕn belirtti÷i niteliklere ne kadar sahip olundu÷u ile Y ve Z
jenerasyonlarÕnÕn önemi bir seçki üzerinden anlatÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Her çalÕúma gibi bu
çalÕúmanÕn da üzerine yeni bilgiler katÕlarak geniúletilmesi mümkündür.
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Yüksekö÷retimde Bilgi Temelli De÷iúim Stratejileri ve Yeni
Uygulama PolitikalarÕ
Prof. Dr. øsmail BøRCAN*
Özet
Günümüzde hÕzlÕ teknolojik, bilimsel, ekonomik ve siyasi geliúmeler karúÕsÕnda, 21. yüzyÕlda
üniversitelerin iúlevi de evrilmiútir. Üniversiteler, 3.kuúak üniversitelere iliúkin politika
uygulamalarÕ (giriúimci, yenilikçi, de÷er yaratan, patent üreten üniversite) modeli
yaygÕnlaúmaktadÕr. Di÷er yandan imalat sanayiini; üretim ve tasarÕm süreçlerinde biliúim
yönünde teúvik ederek, yüksek teknoloji ile donatmak ve bu sayede üretimde bilgi temelli
optimizasyon sa÷lamak, IT teknolojilerinin kullanÕmÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak amaçlÕ 4.Sanayi
Devrimi (Sanayi 4.0), hÕzla kullanÕma girmiútir. Bu iki geliúme karúÕsÕnda, üniversitelerin bilgi
temelli yeni yüksekö÷retim stratejileri geliútirmeleri ve uygulama fÕrsatlarÕnÕ iyi kullanmalarÕ,
birbirine ba÷lantÕlÕ akÕlcÕ ve vizyoner bir dünya oluúturmaya da katkÕ sa÷layacaktÕr.
Üniversitelerin yeni iúlevi olan; üretime dayalÕ ve teknoloji temelli bilgi üretimi, paylaúÕmÕ ve
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ile ெde÷iúim de hÕzlandÕrÕlmakta ve insanlÕk tarihi yeni bir evreye
girmektedir. Böylece, üniversite-devlet ve iúletme üçgeninde yerel, bölgesel ve küresel sorunlara
daha kolay çözümler üretebilmek kolaylaúacaktÕr. Di÷er yandan, uygulama odaklÕ bilgi üretimi;
STK’lar da dahil tüm taraflarÕ bir araya getirece÷inden interaktif bir yaklaúÕmla, üniversiteler;
yaratÕcÕlÕk temelli yenilikçilik stratejisi çerçevesinde ayrÕca birer kuluçka merkezleri konumuna
da gelebilirler. Bu de÷iúimin yaúanmasÕnda e÷itim-ö÷retim, Ar-Ge ve yenilikçilik politikalarÕ ile
üniversiteler; öncü rolünü üstlenebilirler. KarúÕt olarak, sanayii kuruluúlarÕ ile ekonomik
geliúmeyi destekleyen devlet politikalarÕnÕn da de÷iúim için gerekli müfredat de÷iúimlerini
desteklemeleri ve katkÕ sa÷lamalarÕ söz konusudur. Di÷er yandan, uluslararasÕlaúma, rekabet ve
de÷iúen yüksekö÷retim talebi ve Sanayi 4,0 devrimi sonuçlarÕ yüksekö÷retim kurumlarÕnÕ ayrÕca
de÷iúime zorlamaktadÕr. Bu de÷iúimde bilgi üretimi; bilgiye eriúim, bilginin kullanÕmÕ ve
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ önem kazanmÕútÕr. ønovasyon, Ar-Ge yapmalarÕ, nitelikli insan kayna÷Õ ve
vizyon sahibi liderler yetiútirmede üniversitelerin bilgiye dayalÕ de÷iúim stratejileri geliútirmeleri
ancak bilimsel ve yönetsel özgürlük ortamÕnda süreklilik kazanacaktÕr. De÷iúim stratejileri
arasÕnda nitelikli araútÕrmalarÕn ve inovasyonun teúviki, ekonomik ve sosyal yapÕlarÕ yakÕndan
izleme, yeni ö÷retim yöntem ve teknolojileri bir zorunluluk olarak ortaya çÕkmaktadÕr. AyrÕca
milenyum kuúa÷Õnda yer alan ö÷renci talepleri de bu de÷iúimi zorlamaktadÕr. Bilimsel bilgiyi
kullanan mezunlarÕn da istihdamlarÕnÕn daha kolay olaca÷Õ yadsÕnamaz.
Anahtar Kelimeler: De÷iúim, Strateji, Bilgi Üretimi


AtÕlÕm Üniversitesi øúletme Fakültesi, ismail.bircan@atilim.edu.tr

*

NTHE 2016 12th-13th April

14

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ: DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK

Abstract
Today the works at the universities have also evolved in the 21st century upon fast technological,
scientific, economic and political developments. Policies concerning 3rd generation university
entrepreneurship, innovative, value creating, and patent producing university) model is getting
popular. On the other hand, aiming at encouraging manufacturing industry to information
technologies in production and design processes, equipping them with high technology and thus
providing information based optimization in production and spreading use of IT technologies,
the 4th industrial revolution (øndustry 4.0) has been put into practice. In presence of these two
inevitable developments, development of information based new higher education strategies and
using the application opportunities by the universities will contribute to creation of an
interconnected rational and envisioning world. Therefore, the universities are to answer the
question of “Will information be developed during application processes?” and develop and
produce policies in this framework.
Production, share and spread of information based on production and technology, which are
among new tasks of the universities will speed up the “transformation” and carry the history of
mankind into a new stage. Thus, it will be easier to find solutions to local, regional and global
issues in the university-state and enterprise relation. On the other hand, as producing application
focused information will gather all parties including NGOs, the universities will also become a
center of incubation within frame of creativity based innovation strategy when considered with
an interactive approach. The universities may assume the leading roles via education, R&D and
innovative policies during such transition. Government policies supporting economic
development with industrial organizations may contribute to required curriculum changes for
such transformation. In brief, information production, access to information, information use and
spreading have all become important. Development of change strategies based on information
for creativity based innovation, R&D and qualified human resources and qualifying leaders will
become sustainable only in atmosphere having academic and administrative freedom. Change
strategies also require encouragement of quality research, close track of economic and social
structures, new teaching methods and technologies, information management, quality processes
strategies and fast adaptation to change. Furthermore, demands from students of millennium
generation also necessitate such change. It cannot be ignored that employment of graduates using
scientific information will be easier. The study discusses information based change and new
application policies in respect to emerging developments, opportunities and expectations within
frame of new trends in higher education.
Keywords: Change, Strategy, Information Production
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Giriú
ønsanlÕk tarihi 3. bin yÕla de÷iúimlerle girmiútir. Afganistan ve Irak SavaúlarÕ sonrasÕnda 5 yÕldan
beri devam eden Suriye savaúÕ; çok sayÕda ülkeyi ilgilendiren yapÕsÕ ile 470.000’den fazla
insanÕn hayatÕna mal olmuú, 7 milyondan fazla Suriyeli ülkelerini terk etmiútir. Bir bölümü çok
zor koúullarda AB ülkerine göç etme yollarÕ aramÕú, çok sayÕda insan úiúme botlarla
Yunanistan’a geçme yolunda hayatÕnÕ kaybetmiútir. KÕsaca bir insanlÕk dramÕ yaúanmaya devam
edilmiútir. Geride, baúka ülkelere giden göçmen ve mülteci sorunlarÕ bÕrakÕlmÕútÕr. Savaú
nedeniyle insan haklarÕ ihlalleri yaygÕnlaúmÕú, Ortado÷u, Afrika ve AB’de yaúanan terör olaylarÕ
artmÕútÕr. Böyle bir dünyada üniversitelerin; teknolojik geliúme, 4. Sanayi devrimine katkÕ
verme, yoksullu÷un azaltÕlmasÕna yönelik politikalar üretme iúlevleri yanÕnda, nitelikli insan
gücü yetiútirerek gündeminde bekleyen evrensel ve ulusal sorunlara sahip çÕkma ve çözümler
getirme iúlevi her zamankinden daha fazla öncelikli ve önemli olmuútur.
Di÷er yandan, küresel ÕsÕnma, çevre sorunlarÕ, do÷anÕn tahribi, enerji savaúlarÕ, nükleer enerji
güvenli÷i, insan haklarÕ ihlalleri, etnik çatÕúmalar, kÕtalararasÕ göçmen ve sÕ÷ÕnmacÕ sorunlarÕ
çözülmesi gereken sorunlar arasÕnda yerini korumaya devam etmektedir. Yoksulluk, gelir
da÷ÕlÕmÕ dengesizlikleri, yolsuzluklar, toplu katliamlar, insanlÕ÷Õn gündeminde kalmaya devam
etmiútir.
21. YüzyÕlÕn baúlarÕndan itibaren bilgi ekonomisinin önemi daha fazla öne çÕkmÕú, bilgi temelli
yeni bir dünya úekillenmiú, e-ö÷renme yaygÕnlaúmÕútÕr. ønternet kullanÕmÕnÕn 5 milyar kiúiye
yaklaúmasÕ bilgi toplumu sürecinde bireylerin bilgi ve ö÷renim düzeylerini artÕrmÕútÕr. (Bircan,
2010).
Ülkelerin rekabet güçleri ve inovasyon polikalarÕnÕn etkinli÷i insan ve sosyal sermayelerinin
düzeyi ile ölçülmeye baúlanmÕútÕr (YÖK, 2007). Tüm bu geliúmeler üniversitelerden talep edilen
beklentileri daha hÕzlÕ de÷iútirmiútir. Yüksekö÷retimde ortak proje sayÕlarÕ ve disiplinlerarasÕ
ortak çalÕúmalarÕn sayÕsÕ artmÕútÕr. Türkiye’de altÕ milyon ö÷renci barÕndÕran ve giderek
uluslararasÕlaúan üniversiteler; toplamda 102 bin civarÕnda yabancÕ ö÷renci sayÕsÕna ulaúmÕútÕr
(AydÕn, 2016).
Yüksekö÷retimde De÷iúim ve 21. YüzyÕl Üniversiteleri
2015-2040 yÕllarÕ arasÕnda dünya nüfusunu %24,6 artarak, 9,2 milyar kiúiye ulaúmasÕ
beklenmektedir. YapÕlan tahminlere göre, dünyanÕn bazÕ bölgelerinde nüfus artarken; Afrika,
Orta Do÷u ve Kafkaslar %41,0; Latin Amerika ve Karayipler %19,9; Asya %17,0 bazÕ
bölgelerde azalmaktadÕr; Avrupa %2,3 (BM,2015). Üniversite ça÷Õ nüfusu olan 18-24 yaú
gurubu ise 2025 yÕlÕnda dünya nüfusundaki geliúmelere paralel olarak bazÕ ülkelerde artmakta,
bazÕ ülkelerde ise azalmaktadÕr. Di÷er yandan yüksekö÷retime olan talebin ekonomik geliúme,
refah artÕúÕ, teknolojik geliúmelerin yaygÕnlaúmasÕ ve daha nitelikli insan kayna÷Õ gereksinimleri
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v.b. nedenlerle dünya genelinde artaca÷Õ tahmin edilmektedir. Nüfusun artÕú hÕzÕ azalÕrken,
çalÕúma ça÷Õndaki nüfusun artmasÕ "demografik fÕrsat penceresiƎ olarak de÷erlendirilmektedir.
Demografik fÕrsat penceresinin ise iki önemli boyutu bulunmaktadÕr:
1. ÇalÕúma ça÷Õndaki (15-64) nüfusun niteli÷ini artÕrmak (e÷itim, beceri ve yetenek geliútirme) 2.
østihdam olanaklarÕnÕ artÕrmak (Tansel, 2014). DolayÕsÕyla Sanayi 4,0 (4. Sanayi Devrimi) bir
taraftan yüksek nitelikli insan kayna÷ÕnÕn yetiútirilmesini üniversitelerden beklerken, bir yandan
da yüksek teknoloji kullanan sanayi sektörü ile birlikte, özellikle hizmet sektöründe (yeni
mesleklerle birlikte) istihdam oluúmaktaktÕr. O nedenle, üniversitelerde de÷iúime uyum
sa÷lanmasÕ ve yenilikçi, fark yaratan, yaratÕcÕlÕk temelli tasarÕm, inovasyon ve patent üretimi
politikalarÕnÕn gündeme taúÕnmasÕ yaygÕnlaúacaktÕr.
Yüksekö÷retim talebi, insanlÕk tarihi içinde de÷iúim göstermiútir. Antik toplumda
yüksekö÷retimli nüfus %0,01 iken, sanayi öncesi toplumda %0,05 olmuú, sanayi toplumunda
%3’e yükselmiútir. Sanayi sonrasÕ toplumda bu oran %20’lere ulaúmÕútÕr (Karpenko, 2009). Bilgi
toplumunda ve 4. Sanayi devrimi içinde bu nüfusun artan nitelikli iúgücü talebi ile birlikte %
60’lara ulaúaca÷Õ tahmin edilmektedir.
Yüksekö÷retimde 3. kuúak üniversiteler
Nitelikli insan kayna÷Õ yetiútiren üniversitelerden ayrÕca, bilgi, beceri, yaratÕcÕlÕk temelli üretim,
fÕrsat yaratma, motivasyon süreçleri politikalarÕna odaklanmalarÕ ile olanaklarÕnÕ üniversitesanayi yakÕn iúbirli÷inde kullanarak, etkinliklerini ve fark yaratmalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmalarÕ, 21.
YüzyÕl üniversitelerinden beklenmektedir. Üçüncü bin yÕlda (21. YüzyÕlÕn ilk çeyre÷inde)
üniversitelerden beklenen uygulamaya yönelik politikalar ise aúa÷Õdaki gibi sÕralanabilir:
1. Bilgiye kolay eriúim sa÷lama, bilgi temelli de÷iúimi gerçekleútirme
2. Rekabetçi olma, yenilikçi politikalarla fark yaratma
3. Yenilikçili÷e dayanan yaratÕcÕlÕk geliútirme
4. Ar-Ge kimliklerini öne çÕkarma
5. Yaúam boyu ö÷renmeyi uzaktan e÷itim teknolojilerini de kullanarak geniú kitlelere yayma
6. Ulusal ve evrensel sorunlara karúÕ duyarlÕ olma ve çözümler üretebilme
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Yüksekö÷retimde de÷iúim politikalarÕ 3. kuúak üniversitelerle birlikte ivme kazanmÕú ve digital
devrim bu süreci olumlu etkilemiútir. 3. kuúak üniversite uygulama politikalarÕ arasÕnda;
araútÕrma üniversiteleri olmalarÕ, disiplinlerarasÕ araútÕrmalar yapmalarÕ, tasarÕm ve yaratÕcÕlÕ÷Õn
öne çÕkmasÕ, giriúimci olmalarÕ, finansman kaynaklarÕ yönünden devlete ba÷ÕmlÕ olmamalarÕ,
uluslararasÕlaúmalarÕ ve rekabetçi olmalarÕ, bilgi üretmeleri, bilgiye eriúimi, kullanÕmÕ ve
paylaúÕmÕ sa÷lamalarÕ, proje yapmalarÕ, bilgiyi pazarlama politikalarÕ izlemeleri ve ayrÕca yüksek
nitelikli insan gücü yetiútirmeleri sayÕlabilir.
21.yüzyÕlda 3.kuúak üniversitelerine geçiúi hÕzlandÕran etkenler arasÕnda ise, kamu kaynaklarÕnÕn
yüksekö÷retime tahsislerinde yetersizlikler, teknoloji üreten firmalarÕn üniversitelerle sÕk
iúbirli÷ine girmeleri, disiplinlerarasÕ araútÕrmalarÕn artmasÕ, yüksekö÷retimde uluslararasÕlaúma,
yüksekö÷retime olan talebin artmasÕ, vb. sayÕlabilir.
Gelece÷in üniversiteleri ise, ayrÕca aúa÷Õdaki göstergelerle de÷erlendirileceklerdir.
1. øú piyasasÕ ile sÕkÕ iúbirli÷i
2. AraútÕrma tabanlÕ üniversite potansiyeli
3. Üniversitelerin aynÕ zamanda yerelleúmesi (yerelden evrensele)
4. YabancÕ ö÷renci sayÕsÕndaki artÕú
5. AraútÕrma fonlarÕnÕn büyüklü÷ü ve araútÕrmalarÕn niteli÷i (OECD,2009).
Dünyada 4,5 milyon civarÕnda üniversite ö÷rencisi kendi ülkeleri dÕúÕnda ö÷renim görmektedir.
YÕlÕk ortalama maliyet 40 bin Dolar civarÕnda oldu÷u tahmin edildi÷inde (e÷itim, konaklama ve
di÷er harcamalar) yaklaúÕk 180 milyar dolarlÕk bir uluslararasÕ yüksekö÷retim talebi oldu÷u
tahmin edilebilir. UluslararasÕ yüksekö÷retim ö÷renci sayÕsÕnÕn 2020 yÕlÕnda 7,2 milyona çÕkmasÕ
beklenmektedir. Yüksekö÷retimde kalite odaklÕ rekabet süreçleri hÕz kazanmÕútÕr.
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Üniversiteler ve kalite güvencesi sisteminde geliúmeler
Türkiye’de YÖK’ün giriúimi ile Türk üniversitelerinde kaliteye odaklanma süreci baúlatÕlmÕútÕr.
23 Temmuz 2015 tarihinde ெKalite Güvencesi Yönetmeli÷i” yayÕmlanmÕú ve YÖK bünyesinde
kalite kurulu oluúturulmuútur. Böylece uluslararasÕlaúmada yol alan üniversitelerin kalite
güvencesine sahip olmalarÕ yeni bir de÷iúim politikasÕ ile gündeme girmiútir. Bu kurulun idari ve
mali bakÕmdan tam ba÷ÕmsÕz olmasÕ, üniversitelerin hem idari, hem akademik boyutu ile nitelik
de÷erlendirmesi amacÕyla kriterler belirlemesi, ayrÕca de÷erlendirme yapacak ba÷ÕmsÕz akredite
derneklerinin kurulmasÕna onay vermesi, böylece üniversite birimlerinin (bölümlerinin)
uluslararasÕ geçerlili÷i olan akreditasyona sahip olmalarÕ ile kalite güvencesinin
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ öngörülmüútür. Nitekim 2015-2019 dönemini kapsayan 10. KalkÕnma
PlanÕnda ெYüksekö÷retimde kalite güvencesi sistemi oluúturulacaktÕr.Ǝ (Md. 163).
ெYüksekö÷retim kuruluúlarÕnÕn sanayi ile iúbirli÷i içinde teknoloji üretimine önem veren, çÕktÕ
odaklÕ bir yapÕya dönüútürülmesi (de÷iúim politikasÕ) teúvik edilecek ve giriúimci faaliyetler ile
gelir kaynaklarÕ çeúitlendirilecektir.Ǝ (Md. 164). AyrÕca ெYüksekö÷retim kurumlarÕ
çeúitlendirilecek ve ெYüksekö÷retim sistemi uluslararasÕ ö÷renciler ve ö÷retim üyeleri için
çekim merkezi haline getirilecektir. (Md. 165) politikalarÕ öngörülmüú ve bu amaçla
uygulamalarÕn gerçekleútirilmesi kamu kaynaklarÕ ile desteklenmiútir. Bu ba÷lamda,
üniversitelerde özellikle mühendislik fakültelerinden baúlamak üzere, MÜDEK akreditasyonu
alan bölüm sayÕlarÕ giderek artÕú göstermiútir.
Gelece÷in üniversitelerinin sahip olmasÕ gereken de÷iúim politikalarÕnÕ ise úöyle özetlemek
olasÕdÕr:
1. Geleneksellikten kurtulmalarÕ ve daha esnek bir yapÕda (de÷iúime açÕk) olmalarÕ
2. UluslararasÕlaúmalarÕ
3. Rekabet karúÕsÕnda asla kaliteden ödün vermemeleri
4. Çeúitli ülkelerin lider üniversiteleri ile disiplinlerarasÕ ortaklÕk yapabilmeleri
5. Güncel teknolojik geliúmeleri yakÕndan izlemeleri
6. Bilgi üretimi, paylaúÕlmasÕ ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ konularÕnda farkÕndalÕk yaratabilmeleri
7. AraútÕrma ve e÷itim amaçlÕ fark oluúturmalarÕ, uygulamalarda öne çÕkmaktadÕr (Flather,
2009).
Yeni bilginin üretilmesi, saklanmasÕ ve ayrÕca uygulamaya geçirilmesi konusunda reel sektörle
sÕkÕ bir iúbirli÷i yapmalarÕ konusunda sorumluluk üstlenmeleri üniversitelerden beklenmektedir.
Ö÷rencilere bizzat uygulayarak ö÷renecekleri e÷itim ortamlarÕ yaratÕlmasÕ firma (úirket)
iúbirlikleri son derece olumlu geliúmelerdir (Duderstadt, 1997). Di÷er yandan ö÷retim
elemanlarÕnÕn yol gösterici, ெkoç olma konusunda yönlendirilmeleri bu ெde÷iúim iúbirli÷ineƎ
önemli katkÕ sa÷layabilmektedir.
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Kalite güvence sistemine sahip yüksekö÷retim kurumlarÕ ortaya koyduklarÕ vizyonlarÕ ve çevre
ile interaktif etkileúim içinde olarak, gündemde olan sorunlara hÕzlÕ ve do÷ru çözümler
üretmeleri de ayrÕca de÷iúim politikalarÕ içinde yer almaktadÕr.
Üniversitelerin, kaliteli e÷itimin daha az maliyetle sa÷lanmasÕ konusunda da araútÕrmalar
yapmalarÕ beklenmektedir (Grocock, 2001). Kalite güvence sistemi sürekli iyileútirmeyi
içerdi÷inden de÷iúimi nitelik ve nicelik boyutlarÕyla optimal bir platforma taúÕmak geliúim
süreklili÷ini sa÷lamada önemli bir politikadÕr. O nedenle bölüm akreditasyonlarÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, ö÷retim programlarÕnÕn da kalite süreklili÷ini sa÷lamaktadÕr.
Yüksekö÷retimde bilgi temelli de÷iúim stratejileri (stratejik amaçlar)
21. yüzyÕl üniversiteleri bilgi üretmek, bilgi paylaúmak, bilgiyi yaygÕnlaútÕrmak ve bilgiye
eriúmeyi kolaylaútÕrmak gibi öncelikli misyonlarÕnÕ de÷iúime ayak uydurmak odaklÕ
üstlendiklerinde bu amaçla yeni de÷iúim stratejileri (yol haritalarÕ) uygulamak zorunda kalmalarÕ
gerekmektedir. KÕsaca, bilgi temelli de÷iúimde hÕzla de÷iúen küresel dünyada sosyo-ekonomik
bir geliúme için sürdürülebilir bir dünya ve çevre yaratmak için üniversitelerin rolleri ne
olmalÕdÕr? sorusuna yanÕt vermek yine üniversitelerden beklenmektedir. Bu amaçla
üniversitelerin hangi de÷iúim stratejilerinin uygulanaca÷ÕnÕ ortaya koymalarÕ (stratejik planlar),
iúgücü piyasasÕ, sanayi ve e÷itim arasÕndaki ba÷lantÕlarÕnÕ iyi tanÕmlamalarÕ ve ortaklÕklar
kurmalarÕ gereklili÷i vardÕr.
IT kullanÕmÕ ve 4. sanayi devrimini (Sanayi 4,0) yakÕndan izleme stratejisi
1. Sanayi Devrimi; buhar gücü ile çalÕúan çeúitli makina ve araçlarÕn kullanÕmÕna dayanmakta
idi. 2. Sanayi Devrimi; elektrik enerjisinin kullanÕlmaya baúlamasÕ ile seri üretime geçilen
dönemi ifade ediyordu. 3. Sanayi Devriminde üretim süreçlerinde elektronik ve bilgi
teknolojileri ile otomasyonun sa÷landÕ÷Õ dönemdi. Günümüzde yaúanan 4. Sanayi Devrimi ise;
biliúim, internet süreçlerinin de üretim aúamasÕnda devreye girmesi ile süreçler arasÕ a÷larla,
akÕllÕ üretim yapÕlmasÕnÕ kapsamaktadÕr. Böylece her biri farklÕ bilgisayarlar ile yönlendirilen
makinelerle tasarÕm ve üretimde verimlilik odaklÕ üretim hedeflenmektedir. KÕsaca yeni bir
konsept olan 4. Sanayi Devrimi ilk kez 2011 yÕlÕnda Hanover Sanayi FuarÕnda ortaya konmuútur
(Ekonomik Forum Sanayi, 2016). ølk üç sanayi devrimi ile kÕyaslandÕ÷Õnda, nesnelerin internet
sayesinde akÕllÕ üretimi hedeflemektedir. Böylece (Intelligent-Smart Factories) akÕllÕ fabrika
dönemi, otomasyon kontrolü ile devreye girmektedir.
Bu hÕzlÕ sanayi dönüúümü sürecinde üniversiteler IT Tekonolojilerini kullanmada önde olmalÕlar,
yeni yazÕlÕmlar geliútirerek, Sanayi 4,0’deki geliúmeleri yakÕndan izlemeleri ve de÷iúime uyum
sa÷lamalarÕ gerekmektedir. Zira gelece÷in üretim süreci, yukarÕda de÷inildi÷i gibi akÕllÕ
fabrikalarla gerçekleútirilecektir.
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Di÷er yandan, AB-2050 sürecinde; yüksekö÷retimde yeni e÷ilimler politikalarÕ çercevesinde;
üniversiteler inovasyonda esneklik ve deneysellik, Avrupa’da açÕk bilgi sisteminin
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ yüksek teknoloji içeren teknolojik geliúmelerin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve rekabete
öncelik vermektedir (AB’nin 2020 yÕlÕnda dünyada bilgi temelli rekabetçi bir ekonomiye sahip
olma politikasÕ).
Bilgi yönetimi stratejisi
Bilgi temelli ve ayrÕca giriúimci üniversite modelinin iúleyebilmesi etkili yönetim/liderlik
potansiyeline de ba÷lÕdÕr. Nitekim etkili yönetim süreçleri, liderlik ve yönetsel becerilerle
yakÕndan iliúkilidir.
Bilgi yönetimi stratejisi; hem üretim sürecindeki yeniliklerle ve hem de teknolojik de÷iúimlerle,
yüksekö÷retimdeki de÷iúimi de etkileyecektir. Bilgi paylaúÕmÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve e÷itim,
hem birey hem de devlet (kamu) politikalarÕ açÕsÕndan bir yatÕrÕmdÕr.
ùekil 2. Bilgi Yönetimi/Etkili Yönetim/ve Liderlik
Stratejik
Yönetim
BilgiYönetimi

7çveDŦƔÇevreSürekli
Analizi

Güven

Etkili
Yönetim/

DeŒiƔimYönetimi

øúgücü piyasasÕna girmek isteyen her birey beceri ve potansiyeline uygun bir meslek edinmek ve
kiúisel geliúim için e÷itimi talep etmekte, devlet ise açtÕ÷Õ her düzeydeki e÷itim kurumlarÕ ile
bunu desteklemektedir. Di÷er yandan beúeri sermaye kuramÕ e÷itimle bireylerin verimlili÷inin
artÕrÕldÕ÷ÕnÕ, dolayÕsÕyla verimlili÷i artan bireyin daha yüksek ücret almaya hak kazandÕ÷ÕnÕ
savunmaktadÕr (Becker, 1964). økinci Dünya SavaúÕ sonrasÕ Chicago Üniversitesi’nde iktisatçÕlar
ilk kez e÷itimle ilgilenmeye baúlamÕúlar ve e÷itimin ekonomik kalkÕnmadaki rolünü
araútÕrmÕúlardÕr.
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Bilgiye ulaúma, bilgi üretimi gerçekleútirme, bilgiyi saklama, bilgiyi de÷erlendirme, yeni bilgi
üretme ve paylaúma, bilgiyi güncelleme süreci aúa÷Õdaki aúamalarla gerçekleútirilebilmektedir
(ùekil:3).
ùekil 3. Bilgi Yönetimi Döngüsü

FarklÕ düúünmeyi yaygÕnlaútÕrma stratejisi
Bilimsel bilginin üretilmesi, eriúilmesi, kullanÕlmasÕ ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnda, farklÕ düúüncelere
de yer verilmesi, sorgulamacÕ, araútÕrmacÕ süreçlerle yeni bilgiler üretilmesini kolaylaútÕracaktÕr.
Nitekim bilimsel araútÕrma tekniklerini kullanarak, çeúitli hipotezler oluúturmak ve önermeler
geliútirmek, bu amaca hizmet etmektedir. Yeni görüúler, yeni düúünceler geliútirilmesi,
yüksekö÷retimde de÷iúim süreçlerini de olumlu etkileyecektir. FarklÕ düúüncelerin tartÕúÕlmasÕ
ortak akÕlÕn üretilmesini de kolaylaútÕrmaktadÕr.
Ar-Ge ve inovasyon yönetimi stratejisi
AraútÕrma temelli yüksekö÷retim inovasyon boyutlu yaratacÕlÕ÷Õ ortaya çÕkarmada ve de÷iúim
süreklili÷inde ele alÕnmasÕ gereken ayrÕ bir strateji olarak benimsenmektedir. Refah toplumlarÕ,
bilgi ve erdemle úekillenece÷ine göre, sa÷lÕklÕ politika ve stratejiler izlenmesini insan unsuru
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gerçekleútirecektir. O nedenle Ar-Ge ve inovasyon yönetiminde yönetici seçimi çok önemlidir.
AyrÕca inovasyon mesleklerarasÕ ve disiplinlerarasÕ iúbirli÷ini de gerektirir. Günümüzde
iúletmeler, kurumlar birbirlerine ba÷ÕmlÕdÕrlar (girdi-çÕktÕ alÕp verirler) ve küresel rekabette
uluslararasÕlaúmalarÕ gerekir. Di÷er yandan inovasyon bilgi ekonomisinin motoru konumundadÕr.
Etkin yönetim gerektirir. AyrÕca de÷iúime niteleyici bir etkinlik ve süreç olarak bakmak
gerekmektedir.
Pedagojik yenileúmeler ve müfredat güncelleme stratejisi
Yükseö÷retimde, e÷itim teknolojilerinden geniú úekilde yararlanÕlmasÕ, hÕzlÕ geliúmeler
karúÕsÕnda müfredat güncellemelerinin yapÕlmasÕ, bilimsel bilgi üretimi ile olanaklÕdÕr. Bu
nedenle, pedagojik yenileúmelere açÕk olunmasÕ, internet, uzaktan e÷itim teknolojilerinden
yararlanÕlmasÕ, ö÷renci odaklÕ e÷itim, yaúam boyu ö÷renme, interaktif ö÷retim v.b. süreçlerden
yararlanÕlarak e÷itim ve ö÷retimi etkin kÕlma ve iúgücü piyasasÕnÕn istedi÷i niteliklere sahip
insan kayna÷Õ yetiútirme politikasÕ uygulama, de÷iúim için gerekli uygulama politikalarÕ
arasÕndadÕr. AyrÕca müfredat güncellemelerine iliúkin reel sektörden, iú hayatÕndaki baúarÕlÕ eski
mezunlardan da geri dönütler almak müfredat güncellemelerini daha etkin kÕlabilecektir.
(MezunlarÕ izleme stratejisi).
Kalite süreçleri stratejisi
Yüksekö÷retimde kalite güvencesi sisteminin yaygÕnlaúmasÕ YÖK tarafÕndan da 2015 yÕlÕndan
beri üzerinde önemle durulan bir stratejidir. Nitekim AralÕk 2015’te Kalite Kurulu oluúturulmuú
ve çalÕúmalarÕna baúlamÕútÕr. Üniversitelerin çeúitli bölümlerinin akreditasyon süreçlerine
hazÕrlanmalarÕ kalite güvencesi sistemini yaygÕnlaútÕracak ve Türk yüksekö÷retimin
uluslararasÕlaúmasÕna da katkÕ sa÷layacaktÕr.
Di÷er yandan Türkiye’de yaklaúÕk 33 üniversite, EUA (Avrupa Üniversiteler Birli÷i)’nin dÕú
de÷erlendirilmesinden geçmiútir. Bu tür de÷erlendirmelerin ve ayrÕca akredite olmuú üniversite
sayÕsÕnÕn artmasÕ, de÷iúim politikalarÕna da destek vermektedir. Bu strateji, uluslararasÕ ö÷renci
sayÕsÕnÕn artmasÕna, yüksekö÷retimin daha fazla katma de÷er yaratmasÕna da neden olacaktÕr.
Ekonomik ve sosyal geliúmeleri yakÕndan izleme, ekonomik geliúmeye inovasyon temelli
yaklaúÕm stratejisi
Dünyada-giriú bölümünde özetlendi÷i gibi-hÕzlÕ ekonomik, sosyal ve siyasal geliúme ve
de÷iúmeleri yakÕndan izlemek, ulusal, evrensel sorunlara çözümler üretmek, aynÕ zamanda
üniversitelerin görevleri arasÕndadÕr. Yüksek nitelikli insan gücü yetiútirilmesi ve ve bu insan
gücünün üretim sürecinde yer almasÕ ekonomik geliúmeyi hÕzlandÕrdÕ÷Õ bilinmektedir. Nitekim
geliúmiú ülkelerin ekonomik baúarÕlarÕ GSMH’dan e÷itime ayÕrdÕklarÕ paylarÕn yüksekli÷i ve
nitelikli insan kayna÷Õ ile de÷erlendirilmiútir. KalkÕnma PlanlarÕ da ayrÕca, ekonomik
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kalkÕnmanÕn; nitelikli, iyi yetiúmiú, iúini iyi yapan insan kayna÷Õ ile olanaklÕ oldu÷unu
belirterek, ெekonomik kalkÕnmanÕn motoru, nitelikli insan kayna÷ÕdÕrƎ ifadesini kullanmÕúlardÕr.
Sanayiye giden üniversite stratejisi
YÕllar boyunca, üniversite-sanayi iúbirli÷i konusunda çok sayÕda doküman, politika, uygulama
örnekleri üretilmiú, ancak sanayi ile (reel sektörle), yüksekö÷retim kurumlarÕ arasÕnda etkin ve
kalÕcÕ iúbirli÷ine dayalÕ bir strateji geliútirilememiútir. YaratÕcÕlÕk temelli inovasyon, reel
sektörün iúine yarayacak patent üretimi, teknoloji ve otomasyon odaklÕ tasarÕm v.b. politikalarÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ, sanayinin üniversiteye gelmesini beklemeden üniversitenin sanayiye
gitmesinin teúvik edilmesi, bu amaçla akademisyenlerin teúviki, yüksekö÷retimde yeni de÷iúim
yaklaúÕmlarÕ arasÕnda yer alabilir. Nitekim lisans düzeyinde bazÕ bölümlerin iúletmelerle
(kurumlarla) CO-OP projeleri baúlatmalarÕ bu süreci hÕzlandÕrmÕútÕr. Nitekim AB, de÷iúim
politikalarÕ çerçevesinde bilgi odaklÕ yüksekö÷retimde üniversitelerin ne yapmalarÕ gerekti÷ini
tartÕúmaktadÕr. Daimler Chrysler firmasÕ bu amaçla araútÕrma fonlarÕ vermektedir.
E÷itimin küresel rekabette kurtarÕcÕ rolü stratejisi
ArtÕk iki kutuplu olmayan bir dünya oldu÷una göre, küresel dünyada, her alanda rekabet
(yüksekö÷retim dahil) kaçÕnÕlmaz olarak üniversiteleri de de÷iúimi yakalamak zorunda
bÕrakmaktadÕr. YukarÕda 3,1-3,8 arasÕnda belirtilen stratejilerin uygulanmasÕ ile bir taraftan,
üniversitelerce; ekonomiye nitelikli ve yeniliklere açÕk insan gücü yetiútirilece÷i için ulusal
rekabet gücü artacaktÕr. Di÷er taraftan da, üniversitelerin de÷iúim için yüksekö÷retimdeki yeni
e÷ilimlere hÕzla ayak uydurmalarÕnÕ sa÷layacaktÕr. DolaysÕyla de÷iúime ayak uydurma; mikroekonomik açÕdan yüksekö÷retimdeki geliúime, makro-ekonomik açÕdan ise ulusal ekonomiye
katkÕ sa÷layacaktÕr. Nitekim verimlilik artÕúÕ ile ulusal ekonomide daha fazla katma de÷er
(GSYøH) üretilmekte ve ülkenin rekabet gücü artÕrÕlmaktadÕr. GSMH’dan e÷itime ve Ar-Ge’ye
ayrÕlan kaynaklarÕn büyüklü÷ü ekonomik geliúmeyi nasÕl etkiledi÷i unutulmamalÕdÕr (Japonya,
Güney Kore örnekleri). Rekabet gücü (GCI, 2015) sÕralamasÕnda Türkiye, 134 ülke arasÕnda 45.
SÕradadÕr.
Bu endeksin yukarÕya çekilmesinde elbette nitelikli, araútÕrmacÕ, sorgulayan insan kayna÷Õ
yetiútiren üniversitelerin yadsÕnamaz rolü olacaktÕr.
Sonuç
Analiz çerçevesinde görüldü÷ü gibi, bilgiye eriúimde herkese açÕk yüksekö÷retim, toplum
ihtiyaçlarÕna yanÕt veren yüksekö÷retim (de÷erler ve vatandaúlÕk bilinci), araútÕrma, yaratÕcÕlÕk
temelli inovasyon yapan, teknoloji ve patent üreten yüksekö÷retim, IT teknolojilerini yaygÕn
kullanan yüksekö÷retim, yüksekö÷retimde rekabete dayanan kamu ve özel (vakÕf) yapÕsÕ, yeni
ö÷retim yöntemleri, iúbirlikleri, müfredat güncellemeleri, Sanayi 4.0 geliúmeleri v.b. de÷iúim
için gerekli parametreleri önümüzde bulunmaktadÕr. Bilgi temelli de÷iúim stratejilerinin
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uygulanmasÕ, hÕzla de÷iúen ve karmaúÕk olan iç ve dÕú çevrede kurumsal fark yaratma stratejisini
uygulamaya geçirme ile olanaklÕdÕr.

ùekil 4. HÕzla De÷iúen KarmaúÕk øç ve DÕú Çevrede Kurumsal Fark Yaratma Stratejisi
(De÷iúime Uyum Sa÷lama Döngüsü )
Yöntem

Kurum
YapŦ
x

 7çÇevreͲDŦƔÇevre
GZFT
x
x
x

Misyon
Vizyon
7ƔPlanlarŦ


Strateji

Sistem

(Politikalar)

Yetenek

x



Süreçler/Performans
Yetki/Görev

DeŒerler

Birey

x
x

x

Üslup

KiƔiOlarak7nsan
YetenekOlarak
7nsan
KariyerPlanŦ

Eylem

TakŦm

Kaynak: Mc Kinsey Çerçevesi, Pascal R; Athos A.G.’den alÕnmÕútÕr.
Bu de÷iúkenler, yukarÕda verilen örgütün stratejik planlama uygulanmasÕnÕ maksimize eden ve
Mc Kinsey (2016) danÕúmanlÕk úirketi tarafÕndan geliútirilen 7 S çerçevesi ile de örtüúmektedir.
Nitekim de÷iúimin baúarÕya ulaúmasÕnda bu ögelerin süreçte yer almasÕ gerekli olmaktadÕr. O
nedenle 7 S çerçevesi denen bu bu döngüde (structure, system, style, team, skill, strategy, shared
value), insan kayna÷Õ yönetimi ve ortak de÷erlerle kurumsal yeteneklerin oluúturulmasÕ
sayesinde öncelikli olarak bilgi temelli de÷iúim kolaylaúacaktÕr.
Öneriler
21. yüzyÕl üniversiteleri bilimsel bilginin üretilmesinde, bilgiye eriúimde, bilginin
kullanÕlmasÕnda ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnda de÷iúim temelli stratejilerini -3,1-3,9’da belirtilen
stratejiler- kendi iç ve dÕú dinamiklerini de dikkate alarak, yüksekö÷retimde ortaya çÕkan yeni
trendleri izleyerek ve yeni stratejilerle destekleyerek uygulamaya geçirmelidir. Teknolojinin
izlenmesi ve yeni teknolojiler üretilmesine patent destekleri verilmesi politikalarÕ, üniversitelerin
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ayrÕca Sanayi 4,0 ile entegre olmasÕnÕ kolaylaútÕracaktÕr. Akademisyenlere göre teknolojinin
üniversiteler üzerinde olumlu etkileri vardÕr. Ancak uygulama sorunlarÕna dikkat çekilmektedir
(The Economist Intelligence Unit, 2008).
Türkiye’de KOBø’lerin %85 ‘i düúük ve orta teknoloji kullanmaktadÕr. Teknolojiyi
yakalayamayan iúletmelerin bir süre sonra kaybedece÷i ortadadÕr. Üniversiteler, KOSGEB
desteklerinden de yararlanarak KOBø’lerle de iúbirli÷i yapabilmeli, üretimdeki dijital dönüúüme
katkÕ verebilmelidirler.
Üniversitelerde, inovasyon, tasarÕm ve yaratÕcÕlÕk, giriúimcilik ve nitelikli Ar-Ge çalÕúmalarÕ ile
öngörülen politikalar yaúama geçirildi÷inde yüksekö÷retimde de÷iúim daha hÕzlÕ yol
alabilecektir. Bunun için kararlÕlÕk ve de÷iúimi yönetebilme becerileri gereklidir.
Yetkinlikler, kapasiteler, yetenekler, beceriler, tutum ve davranÕúlar ile talepler insan kayna÷Õ
odaklÕ oldu÷undan harketle, gelecekte bu konuda “gerekenler ne olmalÕdÕr?” sorusuna
iúletmelerle üniversiteler ortak çözüm bulmalÕdÕrlar. AyrÕca sürdürülebilir kalkÕnmada genç
girúimcilerin rolleri konusunda yapÕlacak çalÕúmalar, de÷iúim poitikalarÕ arasÕnda yer alabilir.
øúbirli÷i yapma, çeúitli platformlarda tartÕúma, yaúam boyu ö÷renme, kaynaútÕrma, disiplinler
arasÕ yaklaúÕm sergileme, de÷iúim süreklili÷ine de katkÕda bulunacaktÕr. Enerji krizinin
yo÷unlaúmasÕ, sÕnÕrlÕ kÕt kaynaklarÕn hÕzla tükenmesi, vb. sorunlarÕna nitelikli insan kaynaklarÕ
ile ve iyi uygulama örnekleri sayesinde çözümler aranaca÷Õna göre, üniversiteler mutlaka
de÷iúimi yakalamalÕdÕrlar. Burada ise, yüksek kaliteli e÷itim yapma ve bunu sürekli kÕlma iúlevi
de÷iúimin hÕzlandÕrÕlmasÕnda önemli bir yol haritasÕdÕr. Yüksekö÷retim kurumlarÕnda analitik
beceri yetersizliklerinin giderilmesi ve geliútirilmesi ile yetenek yönetimi ve örgütsel de÷iúim
ivme kazanacaktÕr.
Di÷er yandan, Türkiye’de giderek uluslararasÕlaúan yüksekö÷retim sayesinde, üniversitelerde,
çeúitli co÷rafyalardan ö÷rencisi ve ö÷retim elemanÕ olan, çok kültürlülük yaygÕnlaúacaktÕr.
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AçÕk ve Uzaktan Yüksekö÷retimde Akreditasyon
Yrd. Doç. Dr. Ertu÷ CAN*
Özet
Yüksekö÷retimde kaliteyi arttÕrmak ve kalite güvencesi oluúturmak için yüksekö÷renim
programlarÕ, üniversiteler ve yüksekokullarÕ tüm boyutlarÕ ile ele almak için yüksekö÷renim
tarafÕndan kullanÕlan ve kaliteyi gözden geçirme süreci olarak adlandÕrÕlan akreditasyon, son
zamanlarda oldukça yaygÕn olarak kullanÕlmaktadÕr.
AçÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde kalite güvencesi ve akreditasyon uygulamalarÕ pek çok ülkede
kullanÕlmasÕna ra÷men, Türkiye’de henüz baúlangÕç düzeyinde oldu÷u ve bazÕ yasal
düzenlemelerin dÕúÕnda akreditasyon uygulamalarÕnÕn bulunmadÕ÷Õ görülmektedir.
Bu araútÕrmanÕn amacÕ, açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde akreditasyon uygulamalarÕnÕ incelemek
ve Türkiye’de uygulanabilirli÷ine yönelik öneriler geliútirebilmektir. AraútÕrmada literatür
tarama yöntemi kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrma bulgularÕna göre, son yÕllarda baúta ABD, øngiltere, Avustralya ve Kanada olmak
üzere, pek çok ülkede yüksekö÷retimde açÕk ve uzaktan e÷itim yoluyla verilen derslerin
sayÕsÕnda önemli artÕúlar görülmektedir. Bu geliúmeye paralel olarak, açÕk ve uzaktan e÷itim
uygulamalarÕnda kaliteyi sa÷layabilmek için kurumsal seviyede veya e÷itim programlarÕ
seviyesinde hükümetler, resmî akreditasyon ajanslarÕ, özel kurumlar, mesleki dernekler
tarafÕndan akreditasyon uygulamalarÕ gerçekleútirilmektedir. AraútÕrma bulgularÕna göre,
Türkiye’de açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde kalite güvencesi ve akreditasyon faaliyetleri henüz
geliúme aúamasÕnda olup, mevcut açÕk ve uzaktan e÷itim programlarÕ için bir de÷erlendirme ve
akreditasyon süreci bulunmamaktadÕr. Türkiye’de açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde, yasal ve
pedagojik düzenlemeler ile birlikte ba÷ÕmsÕz akreditasyon kuruluúlarÕnÕn oluúturulmasÕ, bu
alandaki uluslararasÕ deneyimlerden ve bilimsel araútÕrma bulgularÕndan yararlanÕlmasÕ önemli
katkÕlar sa÷layabilir.
Anahtar Kelimeler: Yüksekö÷retim, AçÕk ve Uzaktan E÷itim, Akreditasyon, Kalite
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Accreditation in Open and Distance Higher Education
Abstract
Accreditation is a process used by the higher education board during which all dimensions of the
higher education is supervised in order to raise and secure higher education quality. It is
commonly operated recently.
Although many countries take advantage of quality assurance and accreditation practices in open
and distance education, there seems to be a lack of accreditation practices in Turkey except for
some fundamental movements and legal regulations.
This research aimed to investigate the accreditation practices in open and distant education, and
develop suggestions regarding the applicability in Turkey. Related literature was reviewed as a
research method.
The results showed a significant increase in the number of open and distance courses in many
countries in particular USA, England, Australia and Canada. In line with this increase,
accreditation practices are conducted by the governments, official accreditation agencies, private
institutions or professional associations to secure open and distance education quality.
On the other hand, there is no supervision or accreditation process for present open and distance
education programs in Turkey. Quality assurance and accreditation operation are still developing
for open and distance higher education.
Regarding the research results, it is proposed that forming independent accreditation institutions
and benefitting from international experiences and scientific research results about open and
distance higher education would be helpful in addition to legal and pedagogical regulations.
Keywords: Higher Education, Open and Distance Education, Accreditation, Quality
Giriú
Yüksekö÷retimde kaliteyi arttÕrmak ve kalite güvencesi oluúturmak için yüksekö÷renim
programlarÕ, üniversiteler ve yüksekokullarÕ tüm boyutlarÕ ile ele almak için yüksekö÷renim
tarafÕndan kullanÕlan kaliteyi gözden geçirme süreci, son zamanlarda oldukça yaygÕn olarak
kullanÕlmaktadÕr. Akreditasyon olarak adlandÕrÕlan bu süreç, açÕk ve uzaktan yüksekö÷retim
uygulamalarÕnÕn etkilili÷i bakÕmÕndan da büyük önem taúÕmakta, gün geçtikçe yaygÕnlaúmakta ve
geliúmektedir.
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Yüksekö÷retimde akreditasyonun sa÷layaca÷Õ baúlÕca yararlar “saydamlÕk” ve “hesap verme
sorumlulu÷u” olarak ifade edilebilir. Bunun dÕúÕnda, akreditasyonun sa÷layaca÷Õ baúlÕca yararlar
úu úekilde özetlenebilir ;
1. Akreditasyonun sa÷ladÕ÷Õ tanÕnma imkânÕ ile ö÷renciler ve tüm paydaúlar, e÷itim kurumlarÕnÕn
mükemmeliyet standartlarÕnÕ sa÷layÕp sa÷lamadÕ÷Õ konusunda bilgi sahibi olmaktadÕrlar
2. Akreditasyon, özel sektöre nitelikli insan gücü istihdamÕ yönünden kolaylÕklar ve güven
sa÷lamaktadÕr. øúverenler, iú baúvurusunda bulunan kiúinin mezun oldu÷u okulun akademik
kalite düzeyini kolaylÕkla araútÕrabilirler ve bu onlar için bir güven oluúturmaktadÕr
3. Akreditasyon, yüksekö÷retim kurumlarÕ arasÕnda kredi transferi iúlemlerini
kolaylaútÕrmaktadÕr
4. Akreditasyon kaliteyi güvence altÕna almaktadÕr
5. BazÕ ülkelerde yüksekö÷retim kurumlarÕna yapÕlacak devlet yardÕmÕ için akreditasyon ön
koúul olarak gereklidir. Bu yüzden, akreditasyon, devlet fonlarÕna eriúim olana÷Õ sa÷lar
6. Akreditasyon, yüksekö÷retim kurumlarÕ arasÕnda ö÷renci ve ö÷retim elemanlarÕnÕn de÷iúim
programlarÕnÕn uygulanmasÕnÕ kolaylaútÕrÕr
7. Yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn saygÕn bir kuruluú tarafÕndan akredite edilmesi, ö÷renci, veli ve
ö÷retmenlerin okula yönelik güvenini arttÕrÕr
8. Akreditasyon, yüksekö÷retim kurumlarÕnda çalÕúanlara sorunlarÕ ortaya koyma ve çözüm
üretme olana÷Õ verir ve çalÕúanlarÕn süreçlere katÕlÕmÕnÕ teúvik eder
9. Akreditasyon, yüksekö÷retim kurumlarÕnda kurum içi iletiúim ve etkileúimi geliútirir
10. Akreditasyon, kuruma dÕúarÕdan kapsamlÕ, tarafsÕz bir de÷erlendirme olana÷Õ sa÷lar
11. Akreditasyon, kuruma, gelecekle ilgili planlama olana÷Õ sa÷lar
12. Akreditasyon, üst yönetime ve idarecilere önceliklerin tespitinde yol gösterir
13. Akreditasyon, uluslararasÕ derece ve diplomalar arasÕnda uyum sa÷lar; derece ve
diplomalarÕn kalitesini ve geçerlili÷ini kÕyaslamayÕ kolaylaútÕrÕr; ulusal ve kültürel de÷erlerin
transferini destekleyerek ulusal e÷itim sistemi ile uluslararasÕ e÷itim sistemi arasÕnda
karúÕlaúÕlabilecek uyum problemlerini ortadan kaldÕrÕr
14. Akreditasyon, yüksekö÷retimin uluslararasÕlaúmasÕnÕ, kültürler arasÕ iúbirli÷i ve eúgüdümü
sa÷lar
15. Akreditasyon, yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn malî yönetim ve bütçe süreci açÕsÕndan
iyileútirilmesine imkân sa÷lar
16. Akreditasyon, kurum politikalarÕnÕn belgelendirilmesini ve prosedürlerin geliútirilmesini
teúvik eder
17. Akreditasyon, kurumda tutarlÕ ve kapsamlÕ uygulamalar yapÕlmasÕna yardÕm eder. (Aktan ve
Gencel, 2007):
Genel olarak yüksekö÷retimde akreditasyon sürecinde altÕ temel unsur bulunmaktadÕr:
1. Yüksekö÷retim kurumunun veya uygulanan programÕn niteli÷ini de÷erlendirmeye olanak
sa÷layacak bir standartlar kümesi,
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2. Yüksekö÷retim kurumlarÕna ba÷lÕ fakülte, enstitü gibi birimler tarafÕndan hazÕrlanan,
kendilerinin standartlarÕ karúÕlamak üzere nasÕl çalÕútÕklarÕnÕ açÕklayan ve standartlarÕ
karúÕlamada ne kadar baúarÕlÕ olduklarÕ ile ilgili kendi de÷erlendirmelerini içeren bir öz
de÷erlendirme,
3. Öz de÷erlendirme raporunun ve di÷er belgelerin tetkiki, tesislerin incelenmesi, derslerin
gözlenmesi ve ö÷retim elemanlarÕ, ö÷renciler, dekan ve ilgili di÷er kiúilerle görüúmelerin
yapÕlmasÕ konularÕnda e÷itilmiú uzman meslektaúlardan oluúan bir ekip tarafÕndan yapÕlan
ziyaretler,
4. Ziyareti gerçekleútiren ekip tarafÕndan hazÕrlanan, yüksekö÷retim kurumlarÕna ba÷lÕ birimlerin
(fakülteler, enstitüler vb.) akreditasyonla ilgili standartlarÕ ne ölçüde karúÕladÕ÷Õ hakkÕndaki ekip
de÷erlendirmelerini ve programlarÕn akreditasyon durumu hakkÕndaki önerilerini içeren bir
rapor,
5. Ekibin raporunda önemli bir bilgiyi dikkate almamasÕ ya da ziyaretin ardÕndan ortaya önemli
bir bilgi çÕkmasÕ halinde, ziyaret edilen yüksekö÷retim kurumlarÕna ba÷lÕ fakülte ve enstitü gibi
birimlerin üst düzey yöneticileri tarafÕndan yazÕlan bir cevap,
6. Yüksekö÷retim kurumlarÕna ba÷lÕ fakülte ve enstitü gibi birimlerden ve ziyareti gerçekleútiren
ekipten elde edilen kanÕtlara dayalÕ olarak yetkili akreditasyon kurumunun (ajansÕnÕn) verdi÷i
karar (YÖK, 2009; Aktan, 2007).
Yüksekö÷retimde akreditasyon türleri úu úekilde özetlenebilir:
1. Resmî ya da özel akreditasyon: Akreditasyonda program standartlarÕnÕn oluúturulmasÕ,
program onayÕ ve akreditasyona iliúkin belgeler resmî ya da özel merciler tarafÕndan yapÕlabilir
2. Kurumsal ya da program akreditasyonu: Program akreditasyonunda, bir programÕn
akreditasyon için gerekli standartlarÕ karúÕlayacak nitelikte ya da kalitede olup olmadÕ÷ÕnÕn
belirlenmesi söz konusudur. Burada ö÷renciler, aileler, iúverenler gibi farklÕ ilgililere programÕn
belli kalite standartlarÕnÕ yerine getirdi÷inin garantisini vermek amaçlanmaktadÕr. Program
akreditasyonunda programÕ de÷erlendirirken dikkate alÕnabilecek alt baúlÕklar úu úekilde olabilir:
ProgramÕn amacÕ ve hedefi, programÕn genel içeri÷i ve deseni, yönetsel ve fizikî alt yapÕsÕ,
ö÷retim elemanlarÕnÕn yeterlikleri, ö÷renci grubunun özellikleri
Di÷er yandan kurumsal akreditasyon, kuruma bir bütün olarak yaklaúmaktadÕr. Kurumsal
akreditasyondaki temel hedef, e÷itim etkinliklerinin güvenilir bir kurum tarafÕndan
yürütüldü÷ünün garantisini sa÷lamaktÕr
3. BaúlangÕç ya da izleme akreditasyonu: E÷er program akreditasyonu söz konusu ise, yeni bir
programa baúlama süreci (exante) ile varolan bir programÕn kalite kontrolü (ex post) süreci
birbirinden farklÕlaúmaktadÕr (ENQA, 2001).
Dünyada ve Türkiye’de, yüksekö÷retimde açÕk ve uzaktan e÷itim uygulamalarÕ gün geçtikçe
artmakta, geleneksel e÷itim kurumlarÕ da açÕk ve uzaktan e÷itim uygulamalarÕna yönelmektedir.
Türkiye’de yüksekö÷retim düzeyinde 100’den fazla açÕk ve uzaktan e÷itime dayalÕ sertifika, ön
lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde programlar yürütülmektedir. Ancak, pek çok ülkede kalite
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güvencesi ve akreditasyon uygulamalarÕ esas alÕnmasÕna ra÷men, Türkiye’de açÕk ve uzaktan
yüksekö÷retimde akreditasyon uygulamalarÕnÕn henüz baúlangÕç düzeyinde oldu÷u ve bazÕ yasal
düzenlemelerin dÕúÕnda akreditasyon uygulamalarÕnÕn bulunmadÕ÷Õ görülmektedir. Bu ba÷lamda,
farklÕ ülkelerdeki açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimdeki akreditasyon uygulamalarÕ ile Türkiye’deki
mevcut durumu incelemek ve öneriler geliútirebilmek, Türkiye’de açÕk ve uzaktan e÷itimde
kalitenin sa÷lanabilmesi bakÕmÕndan büyük önem taúÕmaktadÕr.
Dünyada tarÕm toplumundan, sanayi toplumu, bilgi toplumu ve a÷ toplumuna do÷ru hÕzlÕ bir
küresel dönüúüm yaúanmaktadÕr. A÷ toplumu ile birlikte e÷itim alanÕnda da çok önemli
geliúmeler gerçekleúmektedir. E÷itim uygulamalarÕnÕn teknoloji tabanlÕ olmasÕ bu önemli
geliúmelerden biridir. Bu sayede, bireyler bulunduklarÕ herhangi bir yerde ve zamanda e÷itim
uygulamalarÕna katÕlabilmekte ve her türlü bilgiye eriúebilmektedir. Teknolojinin geliúmesine
ba÷lÕ olarak, internet tabanlÕ uygulamalar ve e÷itimde mobil uygulamalar gün geçtikçe
yaygÕnlaúmaktadÕr. E÷itim kurumlarÕnÕn, bilgi ve iletiúim teknolojileri ile bütünleúmesi
sonucunda idarî alanda e-yönetim, akademik alanda ise e-ö÷renme olarak adlandÕrabilece÷imiz
büyük bir e-dönüúüm yaúanmaktadÕr (Bakio÷lu ve Can, 2014:13). Uzaktan yüksekö÷retimde
kalitenin sa÷lanabilmesinin önemli yöntemlerinden biri, uzaktan e÷itimde kalite güvencesi ve
akreditasyon uygulamalarÕdÕr (Bakio÷lu ve Can, 2013).
Ülkemizde yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn uzaktan e÷itim programÕ, uzaktan e÷itim merkezi, açÕk
ve uzaktan e÷itim fakültesi açabilmelerinde akreditasyon/kalite güvencesi sistemi esas
alÕnmamaktadÕr. YÖK’ün bünyesinde oluúturulmuú bulunan Uzaktan E÷itim Komitesinin
yapaca÷Õ de÷erlendirme sonrasÕnda YÖK Genel Kurulunun resmî onayÕ ile uzaktan e÷itim
merkezi ve uzaktan e÷itim programlarÕ açÕlabilmektedir.
Bu araútÕrmanÕn amacÕ, açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde akreditasyon uygulamalarÕnÕ incelemek
ve Türkiye’de uygulanabilirli÷ine yönelik öneriler geliútirebilmektir.
Yöntem
AraútÕrmada literatür tarama yöntemi kullanÕlmÕútÕr. AyrÕca, farklÕ ülkelerde faaliyette bulunan
akreditasyon kuruluúlarÕnÕn uygulamalarÕ, standartlarÕ, yasal düzenlemeleri, bu alanda yapÕlan
bilimsel araútÕrmalar incelenmiútir. AraútÕrmada genel tarama modelinden yararlanÕlmÕútÕr.
Tarama modelleri genel olarak var olan durumu ya da gerçekli÷i oldu÷u gibi araútÕrÕp açÕklamayÕ
hedeflemektedir. Tarama modeli; nesneye, olguya, olaya, bireye vb. iliúkin günümüzdeki ya da
geçmiúteki verilerin tamamÕnÕn gözden geçirilmesi mantÕ÷Õna dayanmaktadÕr. Böylece,
araútÕrÕlan olguya iliúkin da÷ÕnÕk veriler toparlanacak, sÕnÕflandÕrÕlacak, düzenlenecek ve
çözümlenecektir (Karasar, 2007; ùimúek, 2012).
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Genel tarama modelleri, örnekleme yoluyla evren hakkÕnda kestirimlerde bulunma ve
genellemeler yapma amacÕnÕ gütmektedir (ùimúek, 2012).
Bulgular
ABD’de Kalite ve Akreditasyon
ABD’de yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn faaliyetlerini do÷rudan denetleyen ve onaylayan merkezî
bir organizasyon bulunmamaktadÕr. ABD E÷itim BakanlÕ÷Õ (USDE) ve eyalet hükümetlerinin
belirli denetim faaliyetleri bulunmakla beraber, ABD’de yüksekö÷retim kurumlarÕ geniú bir
ba÷ÕmsÕzlÕk ve özerklik ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. ABD’de yüksekö÷retim
kurumlarÕnda kalite güvence standartlarÕ özel ve kâr amacÕ bulunmayan akreditasyon kurumlarÕ
tarafÕndan sa÷lanmaktadÕr (Eaton, 2006; CHEA, 2009).
Amerika Birleúik Devletleri’nde 2003 yÕlÕnda 15. baskÕsÕ yapÕlan uzaktan ö÷renme için eö÷renme diplomalarÕ kÕlavuzuna göre, akreditasyonu yapÕlmÕú online okul sayÕsÕ 327,
akreditasyonsuz okul sayÕsÕ 864 ve tanÕnmamÕú akreditasyon ajansÕ sayÕsÕ ise 160’tÕr.
Örne÷in, Jones UluslararasÕ Üniversitesi Amerika’da tamamÕyla akredite edilmiú ilk e-ö÷renme
üniversitesidir. Amerika’da tanÕnmÕú akreditasyon ajanslarÕ için bir çok liste bulunmaktadÕr.
Amerika’da 2 adet baúlÕca akreditasyon kuruluúlarÕnÕ akredite eden ajans bulunmaktadÕr:
1. ABD E÷itim BakanlÕ÷Õ Uygunluk ve Ajans De÷erlendirme DepartmanÕ, Lise sonrasÕ E÷itim
DepartmanÕ
2. Yüksekö÷retim Akreditasyon Konseyi (CHEA) (Bakio÷lu ve Can, 2014).
ABD’de akreditasyon 6 bölgesel ve yaklaúÕk 80 profesyonel kuruluú tarafÕndan yürütülmektedir.
6 bölgesel akreditasyon kuruluúu üniversiteye giriú için akreditasyon sa÷lamaktadÕr. Profesyonel
kuruluúlar ise belirli bir departman veya programda kendi uzmanlÕk alanlarÕ konusunda diploma
akreditasyonu sa÷lamaktadÕr (Charmonman ve Chorpothong, 2004).
Amerika’da faaliyet gösteren profesyonel akreditasyon ajanslarÕndan bazÕlarÕ úunlardÕr:
1. Amerikan Peyzaj MimarlarÕ Birli÷i (American Society of Landscape Architects)
2. Sürekli E÷itim ve Ö÷retim Akreditasyon Konseyi (Accrediting Council for Continuing
Education and Training)
3. Uzaktan E÷itim ve Ö÷retim Konseyi (Distance Education and Training Council)
4. Ö÷retmen E÷itimi Akreditasyonu Ulusal Konseyi (National Council for Accreditation of
Teacher Education)
5. Amerikan Diyetetik Birli÷i (American Dietetic Association)
6. Amerikan TÕp Birli÷i (American Medical Association)
7. Amerikan TÕp Kolejler Birli÷i (Association of American Medical Colleges)
8. Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Birli÷i (American Assoc. for Marriage and Family
Therapy)
9. Amerikan Psikoloji Birli÷i (American Psychological Association)
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10. Sosyal Hizmet E÷itim Konseyi (Council on Social Work Education)
11. Amerikan Konuúma, Dil, Konuúma Birli÷i (American Speech-Language-Hearing
Association)
12. øç MimarlÕk E÷itim AraútÕrma VakfÕ (Foundation for Interior Design Education Research)
13. E÷itim Akreditasyon Konseyi (Accrediting Council on Education)
14.Amerikan Kütüphane Birli÷i (American Library Association) (Charmonman ve Chorpothong,
2004).
Akreditasyon kuruluúlarÕnÕn tanÕnmasÕ Yüksekö÷retimde Akreditasyon Konseyi(CHEA) gibi
baúka bir özel kuruluú ya da Amerika Birleúik Devletleri E÷itim BakanlÕ÷Õ (USDE) tarafÕndan
gerçekleútirilmektedir. ABD’de birçok akreditasyon kuruluúu USDE ve CHEA tarafÕndan
tanÕnmaktadÕr.
ABD’de genel olarak iki tür akreditasyon uygulamasÕ bulunmaktadÕr. Birincisi “kurumsal
akreditasyon”dur. Kurumsal akreditasyon 2 veya 4 yÕllÕk özel veya kamuya ba÷lÕ tüm
yüksekö÷retim kurumlarÕnÕ veya yüksekö÷retimde belirli bir amaca yönelik kurumlarÕ (kariyer
geliútirme enstitüleri gibi) kapsamaktadÕr. Bölgesel ve ulusal akreditasyon ajanslarÕ, kurumsal
akreditasyonla ilgilenmektedir. ABD’de 6 farklÕ bölgesel akreditasyon ajansÕ faaliyet
göstermektedir. økinci tür akreditasyon ise, program temelli olarak yürütülen faaliyetlerdir. Bu
akreditasyon faaliyetleri özel ve profesyonel akreditasyon kurumlarÕ tarafÕndan yürütülmektedir.
Program temelli olarak yürütülen faaliyetlerin amacÕ, belirli bir yüksekö÷retim programÕ
temelinde verilen e÷itimin ilgili alanda pratik hayatÕn gerektirdi÷i beklentileri karúÕlamaya
yönelik olup olmadÕ÷ÕnÕ tespit etmek ve onaylamaktÕr.
ABD E÷itim BakanlÕ÷Õ MayÕs 1994’te akreditasyon ajanslarÕna 12 maddeden oluúan ve
de÷erlendirilmesi gereken aúa÷Õdaki yönergeleri bildirmiútir:
1. Program
2. Ö÷retim elemanlarÕ
3. ømkânlar/tesisler, ekipmanlar ve destekler
4. Malî ve yönetim kapasitesi
5. Ö÷renci iúleri
6. Program süresi, okul harcÕ, akademik hedefle ilgili ücretler
7. Program süresi, ödemeler, alÕnan kredilerin ücretleri
8. Ö÷rencinin elde ettikleri, kazanÕmlarÕ
9. Ö÷renci kredisi geri ödemeleri
10. Akreditasyonu yapanlara ulaúan ö÷renci úikayetleri
11. Ö÷rencinin kurallara uyumuna yardÕm ve yönetmelikler
12. Di÷er her úey (personel alÕmÕ, kabul, çalÕúma, reklam, tanÕtÕm ) (Charmonman ve
Chorpothong, 2004).
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Dünyada Uzaktan E÷itimde Kalite ve Akreditasyon
AraútÕrma bulgularÕna göre, son yÕllarda baúta ABD, øngiltere, Avustralya ve Kanada olmak
üzere, di÷er birçok ülkede yüksekö÷retimde açÕk ve uzaktan e÷itim yoluyla verilen derslerin
sayÕsÕnda önemli artÕúlar görülmektedir. Bu geliúmeye paralel olarak, açÕk ve uzaktan e÷itim
uygulamalarÕnda kaliteyi sa÷layabilmek için internet hizmetleri temelinde kurumsal destek,
derslerin geliútirilmesi, ö÷renme-ö÷retme sürecinin geliútirilmesi, ö÷renci ve ö÷retim elemanÕ
deste÷i, ö÷renci baúarÕsÕnÕ ölçme ve de÷erlendirme konularÕnda standartlar oluúturularak
uygulamaya baúlanmÕútÕr.
BazÕ araútÕrma bulgularÕna (Seok, 2007 ve Casey, 2008) göre, dünyada açÕk ve uzaktan e÷itim
uygulamalarÕnda yaúanan nicel geliúmeler, bir takÕm olumsuzluklarÕ da beraberinde
getirmektedir. Özellikle itibar görmeyen uygulamalar, suistimaller ve programa yönelik
dolandÕrÕcÕlÕklar artmaktadÕr. Balaban’a (2012) göre ise uzaktan e÷itim sisteminin pek çok
avantajÕ bulunmakla birlikte, içerik kalitesinin zayÕf olmasÕ, teknolojik altyapÕ eksikli÷i, ö÷retim
yönetim sistemi ve içerik yönetim sistemi yazÕlÕmlarÕnÕn yanlÕú seçimi, organizasyon yapÕsÕnÕn
yanlÕú kurulmasÕ, e÷itim dokümanlarÕ ve kullanÕm kÕlavuzlarÕnÕn oluúturulmamasÕ,
kullanÕcÕlarÕnÕn e÷itimine gereken zamanÕn ayrÕlmamasÕ, iletiúim ve destek birimlerinin
oluúturulmamasÕ, istenilen talep ve gelir seviyesinin karúÕlanamamasÕ, gibi pek çok riskleri de
taúÕmaktadÕr.
Bütün bu olumsuzluklar, açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde kalitenin sa÷lanmasÕnÕ gündeme
getirmektedir.
Lockee, Burton ve Potter’in (2010)’da belirtti÷i gibi açÕk ve uzaktan e÷itimde yaúanan nicel
geliúmelerin yaratmÕú oldu÷u endiúelerin giderilebilmesinin yolu kalite ve akreditasyon
uygulamalarÕdÕr. Yani, açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde kalite ve akreditasyona odaklanmak
gerekmektedir.
De÷iúik araútÕrmalarda (Durman, 2007; Bakio÷lu ve Can, 2014; Can, 2012; Charmonman ve
Chorpothong, 2004; Çolak, Kokoç ve Karal, 2011), açÕk ve uzaktan e÷itimde kalitenin
sa÷lanabilmesinde akreditasyonun önemi ve yaygÕn olarak kullanÕlan bir yöntem oldu÷u
vurgulanmaktadÕr.
Avrupa’da 25 ülkede 34 kalite güvencesi ajansÕ bulunmaktadÕr (Durman, 2007). Avrupa’daki
kalite güvencesi çalÕúmalarÕ, kurumsal de÷erlendirme/denetleme, kurumsal akreditasyon,
program de÷erlendirmesi/denetlemesi ve program akreditasyonu olarak yapÕlabilmektedir.
Avrupa’da 25 ülkede, 34 ajans mevcut olup, 20 ajans ENQA üyesi konumundadÕr (Durman,
2007).
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Yüksekö÷retim kurumlarÕna kalite güvencesi vermek bu kurumlarÕ akredite etmek veya etmemek
bir ajans için oldukça iddialÕ ve zor bir görev olarak görülmektedir. Meslek dayanÕúmasÕ, kamu
kurumlarÕnÕn ya da siyasetçilerin baskÕlarÕ ve ulusal kaygÕlar, ajanslarÕn görevlerini tarafsÕz ve
ba÷ÕmsÕz olarak yerine getirmelerini daha da zorlaútÕrmakta ve de÷erlendirmelerin
güvenilirli÷inin sorgulanmasÕna neden olabilmektedir. Bu nedenle, Bergen’de Avrupa
Yüksekö÷retim AlanÕnda 2007 yÕlÕndan itibaren üye 45 ülkenin ulusal ajanslarÕnÕn
de÷erlendirilmeye baúlanmasÕ, 2010 yÕlÕna kadar bu “ajanslarÕn akredite edilmesi” ve bir úemsiye
altÕnda toplanmasÕ kararÕ alÕnmÕútÕr (EHEA, 2005; YÖK, 2007).
AçÕk ve uzaktan e÷itim alanÕnda faaliyette bulunan kurumlarÕ akredite eden dünyadaki
kuruluúlardan en önemlileri úunlardÕr: Uzaktan E÷itim ve Ö÷retim Konseyi (Distance Education
and Training Council-DETC), Uzaktan E÷itim Akreditasyon Konseyi (Accreditation Council for
Distance Education-ACTDE), UluslararasÕ Akreditasyon Örgütü (International Accreditation
Organization-IAO), Uzaktan E÷itim Akreditasyon Komitesi (Committee for Distance Education
Accreditation-CDEA) ve Sürekli E÷itim Ö÷retim Akreditasyon Konseyi (Accrediting Council
for Continuing Education Training (ACCET) (Can, 2012). Akreditasyon uygulamalarÕ, kurumsal
seviyede veya e÷itim programlarÕ seviyesinde hükümetler, resmî akreditasyon ajanslarÕ, özel
kurumlar, mesleki dernekler tarafÕndan gerçekleútirilmektedir.
Dünya’da CHEA, DETC, ACCET, ACTDE, ODLQC, QAA, ENQA gibi belli baúlÕ uluslararasÕ,
bölgesel veya ulusal kuruluúlar, açÕk ve uzaktan ö÷renmenin kurumsal kalite güvence
prosedürleri, planlama, yönetim ve idare, ders tasarÕmÕ, ders geliútirme ve ders alÕmÕ, ö÷renen
deste÷i, de÷erlendirme ve teknoloji uygulamalarÕnÕ içeren standartlar oluúturarak akreditasyon
uygulamalarÕnÕ gerçekleútirmektedirler. UNESCO ve OECD’de, bu kuruluúlarla iúbirli÷i
yaparak açÕk ve uzaktan ö÷renmede kaliteyi geliútirici uygulamalara destek vermektedir.
Jung (2004), küreselleúme ile birlikte yüksekö÷retim pazarÕnda uzaktan e÷itimde kalite
güvencesi ve kapasite yaratmak, de÷iúen koúullara ba÷lÕ olarak uzaktan e÷itimde yeni sorunlarÕ
tartÕúmak, ulusal ve kurumsal düzeyde yüksekö÷renim için uzaktan e÷itimin kalite güvence
mekanizmalarÕnÕ gözden geçirmek için uluslararasÕ giriúimlere acil bir ihtiyaç oldu÷unu
belirtmektedir.
Türkiye’de Yüksekö÷retimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon
Türkiye’de kalite güvence sistemi, yüksekö÷retim kurumlarÕ tarafÕndan yÕllÕk olarak
gerçekleútirilen iç de÷erlendirme süreci ve bu alandaki çalÕúmalar Yüksekö÷retim Kurulu
tarafÕndan hazÕrlanmÕú olan Yüksekö÷retim KurumlarÕnda Akademik De÷erlendirme ve Kalite
Geliútirme Yönetmeli÷i ve bu yönetmelik esaslarÕnca oluúturulan YÖDEK (Yüksekö÷retim
KurumlarÕnda Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme Komisyonu) tarafÕndan
hazÕrlanmÕú olan Yüksekö÷retim KurumlarÕnda Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme
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Rehberi’nde gösterilen esaslara göre yürütülmektedir.“Yüksekö÷retim KurumlarÕnda Akademik
De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme Yönetmeli÷i” Yüksekö÷retim Kurulu tarafÕndan 2005
yÕlÕnda e÷itim, ö÷retim, araútÕrma faaliyetlerinin kalitesinin geliútirilmesi ve de÷erlendirilmesi
amacÕyla, Avrupa Kalite Güvencesi Standart ve ølkelerine de uygun olacak úekilde
yayÕnlanmÕútÕr. Yüksekö÷retimde kalite standartlarÕnÕn oluúturulmasÕ ve bu alanda uluslararasÕ
uyumlulu÷un sa÷lanabilmesi amacÕyla hazÕrlanan yönetmelik, yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn
e÷itim, ö÷retim ve araútÕrma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin de÷erlendirilmesi, kalitelerinin
geliútirilmesi, ba÷ÕmsÕz “dÕú de÷erlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanmasÕ ve
tanÕnmasÕ konusundaki çalÕúmalara iliúkin esaslarÕ düzenlemektedir (YÖK, 2010).
Türkiye’de akreditasyon çalÕúmalarÕ, mühendislik fakültelerinin, mühendislik ve teknoloji için
akreditasyon kuruluúu olan uluslararasÕ nitelikteki ABET (Mühendislik ve Teknoloji için
Akreditasyon Kurulu) tarafÕndan akredite edilmeleri ile baúlamÕútÕr. 1994-2004 yÕllarÕ arasÕnda
dört üniversitede (ODTÜ, Bo÷aziçi, Bilkent, øTÜ) toplam 33 mühendislik programÕ ABET
eúde÷erlik belgesi almÕútÕr. ABET’le iliúkiler sonrasÕnda, 90’lÕ yÕllarÕn sonunda, mühendislik
programlarÕnÕn ulusal akreditasyonu amacÕyla Türkiye’de, Mühendislik E÷itim ProgramlarÕ
De÷erlendirme ve Akreditasyon Derne÷i (MÜDEK) oluúmaya baúlamÕú ve 2002 yÕlÕnda
kurulmuútur. MÜDEK temelde mühendislik e÷itiminin kalitesinin nasÕl iyileútirilebilece÷inden
yola çÕkÕlarak ortaya çÕkmÕútÕr (Platin, 2007; Akt: Arslan, 2008). Mühendislik fakülteleri
dekanlarÕ, mühendislik e÷itimini iyileútirmek amacÕyla bir araya gelmiú ve bir de÷erlendirme
modeli önermiúlerdir. Bu model geliútirilerek çok daha profesyonel bir hâl almÕú ve bugün
MÜDEK ulusal düzeyde mühendislik e÷itimin akreditasyonunu yapan önemli bir kurum haline
gelmiútir (Arslan, 2008).
Yüksekö÷retim KurumlarÕnda Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme Yönetmeli÷i,
25942 SayÕlÕ ve 20.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e girmiútir. Bu
kapsamda, ÜniversitelerarasÕ Kurul’un 30.09.2005 tarihinde gerçekleútirilen 148 no’lu
toplantÕsÕnda Yüksekö÷retim Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme Komisyonu üyeleri
belirlenmiú ve çalÕúmalarÕna baúlamÕútÕr (YÖDEK Rehberi, 2007).
Yüksekö÷retim KurumlarÕnda Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme Yönetmeli÷i
gere÷ince yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn kendi içlerinde akademik de÷erlendirme ve kalite
geliútirme çalÕúmalarÕndan sorumlu olan Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme
KurullarÕ (ADEK) oluúturulmuútur. ADEK’lerin üye sayÕsÕ ve üyeleri, ilgili yüksekö÷retim
kurumunun senatosu tarafÕndan belirlenen ve en az dokuz, en fazla on sekiz kiúiden oluúmaktadÕr
(YÖK, 2010).
Yüksekö÷retim Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme Komisyonu yüksekö÷retim
kurumlarÕnÕn iç de÷erlendirme sürecini oluútururken, malî kaynaklarÕn e÷itim, ö÷retim ve
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araútÕrma faaliyetleri ile idari hizmetler için etkin ve verimli kullanÕlmasÕ, e÷itim programlarÕnÕn
etkinli÷i, akademisyenlerin ve ö÷rencilerin sürece katÕlÕmÕ ve memnuniyetinin sa÷lanmasÕ gibi
konularÕ daha ayrÕntÕlÕ olarak belirleyebilir ve geliútirerek uygulayabilir (Bakio÷lu ve Can, 2014 ).
Türkiye’de, “Yüksekö÷retim KurumlarÕnda Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme
Yönetmeli÷i” ile baúlatÕlan süreçle, ulusal boyutta yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn kalite
düzeylerinin de÷erlendirilmesi ve geliútirilmesi konusunda önemli adÕmlar atÕlmÕútÕr. Bu
kapsamda, Yüksekö÷retim Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme Komisyonu’nun
belirleyece÷i süreçler çerçevesinde, yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn her yÕl kendi kurumlarÕnÕ
de÷erlendirmeleri sonucu hazÕrlayacaklarÕ “Akademik De÷erlendirme ve Kalite Geliútirme
RaporlarÕ” ile, kurumsal ve ulusal boyutta bir iç de÷erlendirme sistemi oluúturulmuútur. Ancak,
her ne kadar yönetmelik, yüksekö÷retimde kalite güvencesi konusunun en önemli unsurlarÕndan
biri olan dÕú de÷erlendirme süreçlerine iliúkin hususlarÕ içermekte ise de, yüksekö÷retim
kurumlarÕnda kurumsal ve/veya birim/alt birim/program bazÕnda dÕú de÷erlendirme yapabilecek
ba÷ÕmsÕz kurum veya kuruluúlar henüz oluúturulamamÕútÕr. Bu nedenle, yüksekö÷retim
sisteminin özellikleri ve Bologna Süreci’nde bu alanda öngörülen ilke ve standartlar göz önünde
bulundurularak, bu tür ba÷ÕmsÕz kurum/kuruluúlarÕn oluúumunu teúvik edecek yaklaúÕmlara ve
yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadÕr (Türkiye’nin Yüksekö÷retim Stratejisi Raporu,
2007).
Yüksekö÷retimde kalite çalÕúmalarÕnÕn hÕzlanmasÕ için Bologna süreci kapsamÕnda çalÕúmalara
hÕz verilmesi, özellikle yaúam boyu ö÷renmeyi teúvik etmek, Avrupa Kredi Transfer Sistemini
(ECTS) uygulamak, ulusal ve uluslararasÕ düzeyde ders ve kredi transferi yapÕlabilmesi önemli
katkÕlar sa÷layabilir. Uzaktan e÷itim kurumlarÕnÕn akredite olmasÕ, ulusal ve uluslararasÕ
düzeyde tanÕnÕrlÕklarÕnÕ arttÕracak ve böylece mezunlarÕn uluslararasÕ alanda istihdamÕ da
kolaylaúacaktÕr. Uzaktan e÷itim programlarÕnÕn akredite olmalarÕ ile birlikte, açÕk ve uzaktan
e÷itim programlarÕnÕn açÕlma gerekçeleri belirlenmiú olacak, böylece açÕk ve uzaktan e÷itim
programlarÕnÕn ülkenin e÷itim felsefesine uygunlu÷u, mezunlarÕn istihdamÕ, ö÷renci kabul
koúullarÕ, gerekli teknik ve akademik yeterliliklerin sa÷lanmasÕ konusunda önemli bir adÕm
atÕlmÕú olacaktÕr (Can, 2012). Can’Õn (2012) araútÕrmasÕnda, uzaktan e÷itim kurumunun akredite
olmasÕ, uzaktan e÷itim kurumunun ders içeriklerinin daha sa÷lÕklÕ de÷erlendirilmesine, teknik
altyapÕ ve kullanÕlan teknolojilerin yeterlili÷inin belirlenmesine ve ö÷renci baúarÕsÕnÕn daha
sa÷lÕklÕ olarak ölçülmesine ve de÷erlendirilmesine katkÕ sa÷lamaktadÕr.
Bakio÷lu ve Can’Õn (2013) çalÕúmasÕnda, ülkemizde faaliyette bulunan açÕk ve uzaktan e÷itim
kurumlarÕnÕn belirli standartlardan uzak oldu÷u, açÕk ve uzaktan e÷itimde akreditasyon alanÕnda
faaliyetleri bulunan ACCET, ACTDE, DETC, MÜDEK, ODLQC gibi kuruluúlarÕn
uygulamalarÕndan yararlanÕlarak Türkiye’de açÕk ve uzaktan e÷itimde akademik ve malî
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düzenlemeler ile akreditasyon standartlarÕnÕn belirlenmesi
kuruluúlarÕnÕn oluúturulmasÕnÕn faydalÕ olaca÷Õ belirtilmektedir.

ve

ba÷ÕmsÕz

akreditasyon

Oktik’e (2008) göre; örgün, yaygÕn, uzaktan, online, online ve yüz yüze olmak üzere, bütün
yüksekö÷retim programlarÕ arasÕnda ulusal, uluslararasÕ iliúkilendirme ve tanÕnmayÕ sa÷lamak,
bu alanda ulusal çerçevelerin geliútirilmesi için yol gösterici ve referans olmak, oluúturulan alt
gruplarda tanÕmlanan yeterliliklerin bütün dünyada tanÕnmasÕnÕ sa÷lamak amacÕ ile akreditasyon,
uluslararasÕ yeterlilikler çerçevesine uygun olarak oluúturulmalÕdÕr.
Imel’e (1996) göre; yüksekö÷retimde, uzaktan e÷itim alanÕnda standartlarÕn olmamasÕ kalite
kontrolü ve güvencesi bakÕmÕndan baúlÕca sorunlardan biridir. Örgün e÷itim programlarÕ ile
karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, yüksekö÷retimde uzaktan e÷itimin akreditasyonunun daha maliyetli, zaman
alÕcÕ ve daha çok emek gerektiren bir süreç oldu÷u belirtilebilir.
Uzaktan e÷itim sisteminin bütüncül bir yaklaúÕmla ele alÕnmasÕ gerekti÷ini belirten AydÕn’a
(2008) göre, uzaktan e÷itimde sistemin tüm bileúenleri ve sistem dÕúÕndaki faktörler ayrÕntÕlarÕyla
düúünülmelidir. Destek ve nitelik kavramlarÕnÕn uzaktan e÷itimde en önemli iki konu oldu÷unu
vurgulamaktadÕr. Ö÷renci, rehber, yönetici ve çalÕúanlarÕn uzaktan e÷itim sisteminde önemli
rolleri oldu÷unu belirterek, destek türlerinin ise ö÷renim, teknoloji, yönetim ve toplumsal
alanlarda oldu÷unu vurgulamaktadÕr. Uzaktan ö÷retimin ö÷rencide etkileúimi meydana getirmesi
gerekti÷ini açÕklayan AydÕn (2008), teknoloji kavramÕnÕn daha öncelikli hale getirilmesini, ancak
ö÷renmenin de sosyal bir süreç oldu÷una dikkat edilmesini belirtmektedir.
BazÕ araútÕrma bulgularÕna göre, açÕk ve uzaktan e÷itimde kalite göstergeleri úu úekilde
sÕralanmÕútÕr: Uzaktan e÷itimde ö÷renci beklentilerinin karúÕlanmasÕ, ö÷rencilerin memnuniyeti
ile konuyu anlayarak bunu kullanabilmeleri, uzaktan e÷itim etkinliklerinin hangi amaçla
kullanÕlaca÷ÕnÕn belirlenmesi, teknolojik altyapÕnÕn sorunsuz çalÕúmasÕ ve akademik kadronun
yeterlili÷i, uzaktan e÷itimde kullanÕlan yöntem, araç-gereç ve teknolojinin ö÷renci ve ö÷retim
elemanlarÕnÕn birbirleri ile iletiúim kurabilmelerine olanak sa÷lamasÕ, teknolojik donanÕmÕn
do÷ru zamanda do÷ru úekilde iúlemesi, ö÷rencilerin uzaktan e÷itim programlarÕnÕ bitirme ve
uzaktan e÷itim programlarÕndan terk oranlarÕ, ö÷rencilere sunulacak içeri÷in nitelikli, güncel ve
zengin olmasÕ, iyi düzenlenmesi, nitelikli ö÷retim görevlisi istihdamÕ, yeterli teknik altyapÕ,
sa÷lÕklÕ iletiúim ve etkili geribildirim, kaliteli ders yazÕlÕmlarÕ, iyi bir örgüt yapÕsÕ, standartlarÕn,
kalite ölçütlerinin oluúturulmasÕ, uzaktan e÷itimde ö÷renci, ö÷retim üyeleri ve çalÕúanlarÕn ayrÕ
bir e÷itime tabi tutulmasÕ (Can, 2012).
Uzaktan e÷itimde kalitenin sa÷lanabilmesi için teknik yeterlilik kadar, dersi veren kiúinin bu
derse uyumu, uzaktan e÷itime bakÕú açÕsÕ, tecrübesi, ö÷rencinin seviyesine uygun ders notu
hazÕrlamasÕ, ö÷renci isteklerinin ö÷renilmesi, amaca uygun e÷itim yapÕlmasÕ, ö÷rencilerin online
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ortamda kontrol edilebilmeleri, karúÕlÕklÕ etkileúimleri, derslerle ilgili video çekimi ve
materyallerin temini, ö÷rencilerin bunlara ulaúmasÕnÕ sa÷lama, e÷itimde fÕrsat eúitli÷ini sa÷lama,
ülkemizde son döneme kadar tekel konumunda olan açÕkö÷retim alanÕnda yeni kurumlarÕn
açÕlmasÕnÕ teúvik etmek gerekmektedir. AyrÕca, hazÕrlanan e÷itim içeri÷i ö÷rencinin ilgisini
çekmeli, merak uyandÕrmalÕdÕr (Can, 2012).
Özkul ve Latchem’e (2011) göre, ülkemizde uzaktan e÷itim programÕ açacak e÷itim
kurumlarÕnÕn izleyecekleri aúamalar, úunlardÕr: Uzaktan e÷itim programÕ açmak isteyen e÷itim
kurumlarÕ kendi performans göstergelerini esas alarak öncelikle bir iç de÷erlendirme
yapmaktadÕrlar. ArdÕndan, ilgili uzaktan e÷itim kurumunun, YÖK bünyesinde oluúturulmuú
bulunan Uzaktan E÷itim Komitesine uzaktan e÷itim programÕ açmaya hazÕr olduklarÕna dair
sunum yapmalarÕ sa÷lanÕr veya uzman bir ekip tarafÕndan uzaktan e÷itim kurumu ziyaret edilir.
Son aúamada ise Uzaktan Komitesi ilgili uzaktan e÷itim kurumunun baúvurusunu olumlu veya
olumsuz olarak neticelendirmektedir.
Robinson’a (2004) göre; kurumlarÕn online e÷itim hizmeti sunmadan ve uzaktan e÷itim alanÕna
girmeden önce kaliteyi nelerin oluúturdu÷una uzaktan e÷itimde baúarÕ için nelerin gerekli
oldu÷unu göz önünde bulundurmalarÕ gerekmektedir.
Türkiye’de Uzaktan E÷itimde Kalite ve Akreditasyon
Koçdar’Õn (2011) araútÕrma bulgularÕna göre, Türkiye’de yüksekö÷retimde kapasite sorununa bir
çözüm olarak ortaya çÕkan ve son yÕllarda sayÕsÕ hÕzla artan uzaktan e÷itim programlarÕnÕn
kalitesinin arttÕrÕlmasÕ ve programlarÕn sürekli geliútirilmesi açÕsÕndan di÷er ülkelerde yapÕlan
uygulamalardan farklÕ bir süreç izlenmesi ve uzaktan e÷itim programlarÕnda kalite güvencesi ve
akreditasyon faaliyetlerinden sorumlu, özerk, ayrÕ bir akreditasyon kuruluúunun kurulmasÕ ve
alanlara özgü kurulan veya kurulacak (MÜDEK, vb.) akreditasyon kuruluúlarÕnÕn, uzaktan e÷itim
akreditasyon kuruluúu ile iúbirli÷i halinde programlarÕ akredite etmesi faydalÕ olabilir. AyrÕca,
görüúlerine baúvurulan uzmanlar, görüúlerine baúvurulan uzmanlar, bir akreditasyon sistemi
kurulurken, sistemin amaca ve ülkenin e÷itim yapÕsÕna uygun olmasÕ gerekti÷ini belirterek,
akreditasyon kuruluúunun ba÷ÕmsÕz, siyasetten uzak, maddî kaynaklarÕnÕn güvence altÕnda ve
sürekli olmasÕnÕn yanÕ sÕra, bir üst kurul tarafÕndan denetlenerek akredite edilmesi gerekti÷i
belirtilmektedir.
Türkiye’de 2011 yÕlÕnda Uzaktan E÷itimde Akreditasyon konusunun gündeme alÕndÕ÷Õ I. Ulusal
Uzaktan E÷itim ve e-Ö÷renme ÇalÕútayÕ ile II. Ulusal Uzaktan E÷itim ve e-Ö÷renme ÇalÕútayÕ
düzenlenmiútir. I.Ulusal Uzaktan E÷itim ve e-Ö÷renme ÇalÕútayÕ (I.Ulusal Uzaktan E÷itim ve EÖ÷renme ÇalÕútay Raporu, 2011)nda, “uzaktan e÷itimde akreditasyon, ölçme ve de÷erlendirme”
konularÕ tartÕúÕlmÕútÕr.
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ÇalÕútayda üniversiteler, hukuki yapÕ, içerik oluúturma ve uygulama modelleri, akreditasyon,
ölçme ve de÷erlendirme, sÕnÕrlÕlÕklar, karma e÷itim - örgün e÷itim iliúkisi, teknik altyapÕ ve
uygulama araçlarÕ, insan faktörü ve yaklaúÕmlar konularÕnda çalÕúma gruplarÕ oluúturulmuútur.
I.Ulusal Uzaktan E÷itim ve e-Ö÷renme ÇalÕútayÕ raporunda en önemli sorun alanlarÕ olarak
akreditasyon kriterlerinin olmamasÕ, net ve tanÕmlÕ bir akreditasyon kurumunun olmamasÕ ile
baúta e÷itim alanÕ olmak üzere bir çok alanda akreditasyona ihtiyaç oldu÷u vurgulanmÕútÕr.
“Uzaktan E÷itimde Ulusal Sorunlar ÇalÕútayÕ”nda ise (2012) akreditasyon sistemi tasarlama,
içerik geliútirme, biliúim sistemleri, ölçme ve de÷erlendirme, ek ödeme sistemleri ve e÷itim
maliyeti planlama gruplarÕnÕn çalÕúmalarÕ ile özellikle açÕk ve uzaktan e÷itim alanÕna yönelik
yasal düzenlemelerin nasÕl olmasÕ gerekti÷i tartÕúÕlmÕútÕr.
2014’te gerçekleútirilen II. AçÕk ve Uzaktan E÷itim Ulusal Vizyon ÇalÕútayÕnda “Dünyada AçÕk
ve Uzaktan E÷itimin Durumu”, “Türkiye’de açÕk ve Uzaktan E÷itim Temel PolitikasÕ”, “AçÕk ve
Uzaktan E÷itim Sistem TasarÕmÕ-Kalite-Akreditasyon ve Yüz Yüze E÷itim”, “Mevcut E÷itim
Sisteminden Gelece÷in E÷itimine” baúlÕklarÕnÕ taúÕyan konular tartÕúÕlmÕútÕr.
Uzaktan Yüksekö÷retim KapsamÕnda AçÕlacak Derslere/Programlara øliúkin Genel ølkeler (YÖK,
2012; YÖK, 2013)’in belirlenmesi, sunucu ve istemci üniversitelerin görevlerinin ifade edilmesi,
derslerin kredilendirilmesinin nasÕl olaca÷ÕnÕn açÕklanmasÕ, not bildirim formu düzenlenmesi,
özel ö÷renci statüsü ile ders izleme ve de÷erlendirmenin esaslarÕnÕn belirlenmesi gibi uzaktan
e÷itim programlarÕ alanÕndaki bazÕ uygulamalarÕ asgari bir takÕm standartlara ba÷lamasÕ
bakÕmÕndan büyük önem taúÕmaktadÕr.
USDE (2006) tarafÕndan yayÕnlanan bir raporda; uzaktan e÷itim kurslarÕnÕn geliúigüzel
tasarlanmasÕ, ö÷rencilerin hizmetlere eriúememesi, uzaktan e÷itim ö÷rencilerinin kurum ile
iletiúimlerinde karÕúÕklÕklar olmasÕ, e÷itimi yarÕda bÕrakan çok sayÕda ö÷rencinin bulunmasÕ ve
uzaktan e÷itim ö÷rencilerinden çok sayÕda úikayet alÕnmasÕ, uzaktan e÷itimde olumsuz kalite
göstergeleri olarak sÕralanmaktadÕr (Simonson, 2007).
Türkiye’de ve farklÕ ülkelerde uzaktan e÷itim uygulamalarÕ, çok büyük kitleleri olumlu ve
olumsuz yönleri ile de etkilemektedir. Uzaktan e÷itim uygulamalarÕnÕn kalitesinin arttÕrÕlmasÕna
yönelik talep ve beklentiler sürekli artmaktadÕr. Bu geliúmelere paralel olarak, uzaktan e÷itim
uygulamalarÕnda kalite beklentisi ön plana çÕkmaktadÕr. Böylece kalitenin tanÕmlanmasÕ,
standartlarÕn oluúturulmasÕ ve uygulamalarÕn bu standartlar bakÕmÕndan de÷erlendirilmesine
yönelik çalÕúmalar önem kazanmaktadÕr (ùimúek, 2012). Jung’a (2004) göre; UNESCO Asya
Pasifik Bölgesel E÷itim Bürosu, UNESCO UluslararasÕ E÷itim Planlama Enstitüsü ve OECD
Yüksekö÷retimde Kalite De÷erlendirmesi, Kurumsal Deneyimler raporlarÕ bulunmaktadÕr. Bu
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raporlar, küresel ba÷lamda uzaktan e÷itimde kalite güvencesi çerçevesinin hâlâ dura÷an ve
geliúme aúamasÕnda oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Uysal ve Kuzu (2011), çevrimiçi e÷itime
yönelik kalite standartlarÕnÕn düzenlenmesi için kalite çalÕúmalarÕna gerek kurumsal olarak,
gerekse YÖK koordinatörlü÷ünde ülke çapÕnda hÕz verilmesi gerekti÷ini belirtmektedirler.
Türkiye’de uzaktan yüksekö÷retimde her geçen yÕl artarak devam eden niceliksel geliúme,
uzaktan e÷itim yönetimi (AçÕkö÷retim Fakültesi Yönetimi) baúta olmak üzere, ulusal düzeyde
kamu ve özel kuruluúlarÕnÕn deste÷i ile niteliksel geliúmeye do÷ru yönlendirilmelidir (Can,
2005).
Can’a (2005) göre; mevcut uygulamalar göstermektedir ki, Türk yüksekö÷retiminde uzaktan
ö÷retim uygulamalarÕnda ö÷renci sayÕsÕnÕn arttÕrÕlmasÕna yönelik her türlü çalÕúma, giriúim, yasal
düzenleme yapÕlmasÕna ra÷men, kaliteyi ön plana alan giriúimler úimdilik a÷Õr iúlemektedir.
Uzaktan e÷itim ve ö÷retime yönelik yol gösterici ilkeler, Amerikan Uzaktan E÷itim
Konsorsiyumu (ADEC, 1999) tarafÕndan 1999’da yayÕnlanmÕú ve 24 ilke ile 4 kategori yeniden
düzenlenmiútir (ADEC, 2002; Akt.: Seok, 2007).
ADEC online e÷itimin kalitesi için a) yapÕcÕ iletiúimi kolaylaútÕrmak, b) ö÷renen merkezli, c)
yönlendirilmiú ö÷renme sistemleri, d) de÷iútirilebilir ö÷renme ve ö÷retme deneyimi, e) ortak
bilgi toplulu÷u yapÕsÕ, f) otantik/gerçek/özgün ö÷renme gibi kriterleri savunmaktadÕr (American
Distance Education Consortium, 1999, Akt.: Seok, 2007).
Sonuç
Türkiye’de açÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde kalite güvencesi ve akreditasyon faaliyetleri henüz
geliúme aúamasÕnda olup, mevcut açÕk ve uzaktan e÷itim programlarÕ için bir de÷erlendirme ve
akreditasyon süreci bulunmamaktadÕr. Yeni açÕlacak programlar, YÖK bünyesinde faaliyet
gösteren Uzaktan E÷itim Komitesi tarafÕndan de÷erlendirilmekte ve bu de÷erlendirme sonucunda
programlarÕn açÕlÕp açÕlmamasÕ konusunda karar verilmektedir.
Uzaktan e÷itimde akreditasyonun olabilmesi için öncelikle uzaktan e÷itimde yönetim ve
süreçlerin oluúmasÕ ve bu alanda mezunlarÕn verilmesi gerekmektedir. Bu aúamalar sa÷lanmadan
akreditasyon ile ilgili çalÕúmalarÕn yapÕlmasÕnÕn henüz erken oldu÷u belirtilebilir. Uzaktan e÷itim
kurumlarÕnÕn akreditasyonunda ulusal ve uluslararasÕ düzeyde akredite edebilecek kurumlarÕn
olmamasÕ önemli bir sorun olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Bu sorunun giderilmesi için
uzmanlardan ekip oluúturularak, dünyadaki ve Türkiye’deki açÕk ve uzaktan e÷itim
uygulamalarÕnÕn incelenmesi, parametrelerin belirlenmesi, kalite standartlarÕnÕn yükseltilmeye
çalÕúÕlmasÕ, akreditasyon kuruluúlarÕ ile irtibata geçilmesi ve yapÕlmasÕ gerekenlerin
düzenlenmesi faydalÕ olabilir (Bakio÷lu ve Can, 2014). Stella ve Gnanam’Õn (2004) da belirtti÷i
gibi, geleneksel birimleri akredite etmek veya de÷erlendirmek için uygulanan felsefe, prensipler
ve standartlar, gerekli düzenlemeler yapÕlmaksÕzÕn uzaktan e÷itimin etkinli÷ini ve kalitesini
NTHE 2016 12th-13th April

 42

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ: DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK



de÷erlendirmek için kullanÕlmamalÕdÕr. Uzaktan e÷itim de÷erlendirilirken farklÕ özellikleri
dikkate alÕnmalÕdÕr. Türkiye’de açÕk ve uzaktan e÷itimde akreditasyonu esas alarak kaliteyi
sa÷lama çalÕúmalarÕndan daha çok, eriúim, eúitlik ve kapasite yaratma çalÕúmalarÕna önem
verilmiútir. Türkiye’de MÜDEK, YÖDEK, ADEK gibi oluúumlar ile “Yüksekö÷retim Kalite
Güvencesi Yönetmeli÷i” gibi düzenlemelerin yapÕlmasÕ önemli ancak yetersiz geliúmeler olarak
de÷erlendirilebilir. AçÕk ve uzaktan yüksekö÷retimde, yasal ve pedagojik düzenlemeler ile
birlikte ba÷ÕmsÕz akreditasyon kuruluúlarÕnÕn oluúturulmasÕ, bu alandaki uluslararasÕ
deneyimlerden ve bilimsel araútÕrma bulgularÕndan yararlanÕlmasÕ önemli katkÕlar sa÷layabilir.
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Critical Thinking as an Innovative Strategy in Education
Dilek ÇAKICI*
Abstract
Ever changing and challenging world requires students, to go beyond the building of their
knowledge; they need to develop their higher-order skills, such as ciritical thinking, decision
making, and problem solving. The information age necessitates critical thinking as an
indispensable part of life success. Critical thinking requires creativity, communication, and other
highly valuable skills. Students who think critically can ask suitable questions, gather relevant
information, creatively sort through this information, reason from this information and come to
reliable conclusion about the world that enable one to act successfully. Critical Thinking is, in
short, self-directed, self-disciplined, self-monitored, and self-corrective thinking. Although it is
widely agreed that fostering students’critical thinking skills is necessary, discussion continues
about how this can be realized through educational efforts. Teachers play a crucial role in
developing the critical thinking skills of their students. This review study firstly aims to put forth
a number of the definitions of the critical thinking by different scholars in literature. Then critical
thinking skills are explained from different perspectives. Additionally, a number of effective
classroom techniques are revieved to foster the ability to think critically in instructional
environment. Finally, the characteristic fatures of good critical thinkers are introduced.
Keywords: Critical Thinking, Crtical Thinking Skills, The Critical Thinker
Özet
Daima de÷iúmekte olan zorlu yaúam ö÷rencilerin problem çözme, karar verme ve eleútirel
düúünme gibi yüksek düzey becerileri geliútirmelerini gerekli kÕlmaktadÕr. Bilgi ça÷Õ eleútirel
düúünmeyi yaúam baúarÕsÕnÕn ayrÕlmaz bir parçasÕ olarak de÷erlendirmektedir. Eleútirel düúünme
yaratÕcÕlÕ÷Õ, iletiúimi ve oldukça önemli di÷er becerileri gerektirmektedir. Eleútirel düúünen
ö÷renciler uygun sorular sorabilir, ilgili bilgileri toplayabilir, bu bilgileri yaratÕcÕ bir úekilde
araútÕrabilir, bu bilgiyi yargÕlayabilir ve güvenilir bir sonuca ulaúabilirler. KÕsacasÕ eleútirel
düúünme, kiúinin kendini yönetebilmesi, disipline edebilmesi, gözlemleyebilmesi ve hatalarÕnÕ
düzeltebilmesi demektir. Ö÷rencilerin eleútirel düúünme becerilerini geliútirmenin zorunlulu÷u
konusunda görüú birli÷i içinde olunmasÕna ra÷men bunun nasÕl gerçekleútirilece÷i hala tartÕúma
konusudur. Ö÷retmenler ö÷rencilerinin eleútirel düúünme becerilerini geliútirmelerinde önemli
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rol oynamaktadÕrlar. Bu çalÕúma, öncelikle eleútirel düúünmenin bilim insanlarÕ tarafÕndan
yapÕlmÕú farklÕ tanÕmlarÕna yer vermiútir. Daha sonra, eleútirel düúünme becerileri farklÕ açÕlardan
açÕklanmÕútÕr. AyrÕca, ö÷retimde eleútirel düúünme becerisini artÕrmak için etkili bir takÕm
teknikler gözden geçirilmiútir. Son olarak, eleútirel düúünenlerin önemli özellikleri sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Eleútirel Düúünme, Eleútirel Düúünme Becerileri, Eleútirel Düúünen
Introduction
In today’s information age, obtaining facts is hardly a challenge. The real challenge today is the
development of the skills that are needed to critique and process that makes easy to obtain
information. It requires the ability to analyze the way you think and present evidence for your
ideas, rather than simply accepting your personal reasoning as sufficient proof. Teachers play a
crucial role in developing the critical thinking skills of their students; thus, it is necessary to
think critically to become a component of the courses given at teacher education departments.
Researchers generally agree that critical thinking can be taught. It can be argued, then, that
learning environments should aim to enable learners to perform acts of critical thinking. This
review study is an attempt to sketch the concept of critical thinking in education. It should be
noted that critical thinking does not have a definitive definition. A search for the concept of
“critical thinking” in education yields hundreds of definitions. Critical thinking means the ability
to construct and defend an argument using reason, applying intellectual standards of epistemic
responsibility, and recognizing and countering logical fallacies as we see them in others and
ourselves. Critical thinking is essential for effective functioning in the modern world. McPeck
(1981) claims that critical thinking is “the propensity and skill to engage in an activity with
reflective skepticism” (p.p. 8). According to Ennis (1985), it is “reflective and reasonable
thinking that is focused on deciding what to believe or do” (pp.45). In the same vein, Lipman
(1988), asserts that critical thinking is “skillful, responsible thinking that facilitates good
judgment because it relies upon criteria, is self-correcting, and is sensitive to context” (pp. 39).
Facione (1990), posits that critical thinking is “purposeful, self-regulatory judgment which
results in interpretation, analysis, evaluation, and inference, as well as explanation of the
evidential, conceptual, methodological, criteriological, or conceptual considerations upon which
that judgment is based” (pp.3). Paul (1992), points out that critical thinking is “disciplined, selfdirected thinking that exemplifies the perfections of thinking appropriate to a particular mode or
domain of thought” (pp. 9). Bailin, Case, Coombs & Daniels (1999) claim that “thinking that is
goal-directed and purposive”, “thinking aimed at forming a judgment” (pp. 287), where the
thinking itself meets standards of adequacy and accuracy. Facione (2000), offers that the ability
to think critically is “judging in a reflective way what to do or what to believe” (pp. 61). Most
formal definitions characterize critical thinking as the intentional application of rational, higher
order thinking skills, such as analysis, synthesis, problem recognition and problem solving,
inference, and evaluation (Angelo, 1995). Beyer (1995) offered another definition “Critical
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thinking means making reasoned judgments" (pp.8). “The mental processes, strategies, and
representations people use to solve problems, make decisions, and learn new concepts”
(Sternberg, 1986, pp.3); “the use of those cognitive skills or strategies that increase the
probability of a desirable outcome” (Halpern, 1998, pp.450).
Changing instructional approaches fromwhat to think to how to think would require a major shift
in thinking about instructional process. This type ofchange would require instruction to foster
studentsெ critical thinking skills throughteaching content. Researchers and educators generally
agree about the importance of teaching critical thinking skills ineducation. However, they debate
if and how such skills could be promoted through instruction (Tsui, 2002). Some experts argue
that critical thinking instruction is only effective when it is integrated in teaching subject specific
knowledge and skills. Conversely, some others believethat critical thinking skills are a
generalized subset of skills that should be taught separately (Ennis, 1989).
Critical Thinking Skills
A large number of empirical studies have examined the effect of different teaching strategies
aiming atpromoting critical thinking skills among students. Despite differences of opinion,
contemporary researchers agree that critical thinking is “purposeful, selfregulatoryjudgment
which results in interpretation, analysis, evaluation, and inference, as well as explanation of
theevidential, conceptual, methodological, criterialogical or contextual considerations upon
which judgment is based” (Facione, 1990, pp.2). Critical thinking skills require self-correction,
monitoring to judge the reasonableness of thinking, andreflexivity. When using critical thinking
skills, individuals are capable of stepping back and reflecting on the qualityof that thinking.
Simpson and Courtney (2002) points out that critical thinking processes require
activeargumentation, initiative, reasoning, envisioning, analyzing complex alternatives, and
making contingency-related value judgments. According to Banning (2006), critical thinking
involves scrutinizing, differentiating and appraising information as well as reflecting on the
information that will be used to make judgments and inform clinical decisions. Brookfield
(1987) asserts that identifying, challenging, and analyzing assumptions for validity are essential.
Because critical thinkers possess curiosity and skepticism, and they are more likely to be
motivated to provide solutions that resolve contradictions.
Facione (2011), developed a set of cognitive skills that can be applied to teaching, utilizing, and
assessing critical thinking skills. These cognitive skills are interpretation, analysis, evaluation,
inference, explanation, and self-regulation. Interpretation is defined as the ability, “…to
comprehend and express the meaning or significance of a wide variety of experiences, situations,
data, events, judgments, conventions, beliefs, rules, procedures, or criteria”. The skill analysis is
defined as the ability, “…to identify the intended and actual inferential relationships among
statements, questions, concepts, descriptions, or other forms of representation intended to
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express belief, judgment, experiences, reasons, information, or opinions”. Evaluation as a critical
thinking skill is defined as the ability, “…to assess the credibility of statements or other
representations which are accounts or descriptions of a personெs perception, experience,
situation, judgment, belief, or opinion; and to assess the logical strength of the actual or intended
inferential relationships among statements, descriptions, questions or other forms of
representation”. Inference is, “…to identify and secure elements needed to draw reasonable
conclusions; to form conjectures and hypotheses; to consider relevant information and to deduce
the consequences flowing from data, statements, principles, evidence, judgments, beliefs,
opinions, concepts, descriptions, questions, or other forms of representation” (Facione, 2010,
pp.5-6). Explanation is, “…being able to present in a cogent and coherent way the results of
one’s reasoning. This means to be able to give someone a full look at the big picture: both to
state and to justify that reasoning in terms of evidential, conceptual, methodological,
criteriological, and contextual considerations upon which one’s results were based; and to
present one’s reasoning in the form of cogent arguments”. Lastly, Self-Regulation is to, “…selfconsciously monitor one’s cognitive activities, the elements used in those activities, and the
resulted educed, particularly by applying skills in analysis, and evaluation to oneெs own
inferential judgments with a view toward questioning, confirming, validating, or correcting
either one’s reasoning or one’s results” (Facione, 2010, pp. 6-7).
According to Cottrell (2005), critical thinking involves a wide range of skills such as: identifying
people’s arguments and conclusions; evaluating the evidence from different perspectives; being
able to read between the lines and identifying between false or unfair assumptions; recognizing
techniques used to make some positions more appealing than others; reflecting on issues in a
structured way; drawing conclusions about whether arguments are proved; presenting a
structured, clear and well-reasoned point of view that convinces others. In the same vein, Wade
(1995) identifies eight essential characteristics of critical thinking. Critical thinking involves
asking questions, defining a problem, examining evidence, analyzing assumptions and biases,
avoiding emotional reasoning, avoiding oversimplification, considering other interpretations, and
tolerating ambiguity.
The strategies used to develope critical thinking
Teaching critical thinking skills is one of the greatest challenges facing teachers in the classroom
today. Promoting students’ critical thinking has been a primary goal of education. Traditional
school instruction does not encourage the development of higher-order thinking skills like
critical thinking. Critical thinking is a complex activity and we should not expect one method
ofinstruction to prove sufficient for developing each of its component parts. Carr (1990)
acknowledges that while it is possible to teach critical thinking and its components as separate
skills, they are developed andused best when learned in connection with content knowledge Paul
(1992) explains that knowledge is coterminous with thinking, especially good or critical
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thinking. However, typical school instruction, with its emphasis on the coverage of content, is
designed as though recall were equivalent to knowledge. This type of lower-order learning is
simply learning by rote or association, with the end result that students memorize material
without understanding the logic of it. Students tend not to recognize that their assertions, beliefs,
and statements have implications, and thus require evidence to support them. For most students,
believing, not thinking, is knowing. An essential instructional task of the teacher is to design
activities or to create an environment that allows students opportunities to engage in high-order
thinking.
The most widely used model for the development of high level thinking skills is Bloom’s
Taxonomy. The high-order skills such as analysis, synthesis, and evaluation drive students’
thinking to a deeper level and lead students todeal with complexity, rather than just search
through text to find an answer. By the same token, Astleitner (2007) argues that critical thinking
is a higher order skill which includes evaluating arguments, and is a purposeful, self-regulatory
judgment which ends in interpretation, analysis, evaluation, and inference. There are a number of
independent and collaborative activities wherestudents can become active participants while
acquiring and applying critical thinking. Teachers play a crucial role in developing the critical
thinking skills of their students; thus, it is necessary that critical thinking become a component of
the courses given at teacher education departments. Cooperative or collaborative learning
methods hold promise as a way of stimulating cognitive development, along with constructivist
approaches that place students at the center of the learning process. Teachers should model
critical thinking in their instruction and provide concrete examples for illustrating abstract
concepts that students will find salient. To help students develop critical thinking skills, teachers
need to understand the processes that constitute critical thinking and use instructional activities
aimed at developing these processes. In that sense, teachers should model how to: define and
clarify information, ask appropriate questions, clarify or challenge statements or beliefs, judge
the credibility of sources, and solve problems by predicting probable outcomes logically or
through deducing.
It is highly recommended that teachers assist their students to become effective critical thinkers,
i.e. to help them acquire both the critical thinking skills and critical attitudes to deal with the
changes and challenges given rise to be the information age. In terms of classroom teaching,
teachers’ effective use of questions, involving students in discussions on challenging and
motivating topics and different forms of reflection conducted on the basis of respect could
engage students in meaningful critical thinking processes. Moreover, a context that supports and
values inquiry and a teaching and learning atmosphere that respects different and sometimes
competing viewpoints are crucial in facilitating students' critical thinking development. Such
practical techniques as debates, problem-solving tasks, self-assessment and peer-assessment can
also be helpful. Presseisen (1986) asserts the basic premise is that students can learn to think
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better if schools teach them how to think. Teachers should use a wide range of strategies to
encourage students to think critically which contributes to their intellectual growth. This
educational resource relates to any content that is presented to students and saves teachers
activity preparation time. A teacher should examine what he/she fully intends to achieve from
the lesson and then select the appropriate critical thinking skills to complement the instructional
purpose or the cognitive level of thinking. The questioning stem itself influences the level of
thinking or determines the depth of thinking that occurs. There is a shift towards embedding
critical thinking instruction within academic disciplines, but failed to support effectiveness of
particular instructional strategies in fostering acquisition and transfer of critical thinking skills.
Promoting students’ critical thinking, such as the ability to identify central issues and
assumptions in anargument, recognize important relationships, deduce conclusions from
information or data provided, evaluate evidence or authority, etc., has been an essential goal of
education (Halpern, 1993; McMillan, 1987; Paul, Binker, 1990). It is argued that classroom
instruction is mostly inefficient to help students acquire thinking skills that they could apply to
solve important problems within disciplinary areas and in everyday life (Halpern,1993;
Nickerson, 1988). Students are taught to become critical thinkers through systematic and welldesigned instruction. Students can generate questions from teachers’ questions to get their
thinking to move forward. The questions asked or the activities selected to engage students in
learning determine the direction of their thinking. While students are learning, the teacher could
ask questionsto draw meaning from the content. The main objective for teaching critical thinking
is to help students make correct judgments based on the available evidence.
Characteristics of critical thinkers
Critical thinking is purposeful, reasoned, and goal-directed. It is the kind of thinking involved in
solving problems, formulating inferences, calculating likelihoods, and making decisions. Critical
thinkers use these skills appropriately, without prompting, and usually with conscious intent in a
variety of settings. That is, they are predisposed to think critically. When people think critically,
they are evaluating the outcomes of their thought processes how good a decision is or how well a
problem is solved (Halpern, 1996). Halpern (1998), also defined critical thinking as the kind of
thinking involved in solving problems, formulating inferences, calculating likelihoods, and
making decisions. Halpern (1998), identified the following components of critical thinking:
understanding how cause is determined, recognizing and criticizing assumptions, analyzing
means-goals relationships, giving reasons to support aconclusion, assessing degrees of likelihood
and uncertainty, incorporating isolated data into a wider framework and using analogies to solve
problems.
Ennis (1989), suggests that critical thinkers demonstrate particular attributes that distinguish
them from others who do not demonstrate critical thinking. For example, they tend to: be capable
of taking a position or changing aposition as evidence dictates, remain relevant to the point,
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seek information as well as precision in information, be open-minded, take into account the
entire situation, keep the original problem in mind, search for reasons, deal with the components
of a complex problem in an orderly manner, seek a clear statement of the problem, look for
options, exhibit sensitivity to othersெ feelings and depth of knowledge, and use credible sources.
Critical thinkers generally use these skills without prompting. Underlying Strategies (Ennis,
2011), “Reflection, Reasons, Alternatives” (RRA): Encourage students to be Reflective; stop and
think, instead of making snap judgments, or accepting what is presented in the media. Encourage
students to have good Reasons for their views and to seek reasons for others' views. Ask
questions “How do you know”, "What are the reasons?" and “Is that a good source of
information?” Emphasize alertness for Alternative hypotheses, conclusions, explanations,
sources of evidence, points of view, plans, etc.
The ideal critical thinker is habitually inquisitive, well-informed, trustful of reason, openminded, flexible, fair-minded in evaluation, honest in facing personal biases, prudent in making
judgments, willing to reconsider, clear about issues, orderly in complex matters, diligent in
seeking relevant information, reasonable in the selection of criteria, focused in inquiry and
persistent in seeking results which are as precise as the subject and the circumstances of inquiry
permit. Thus, educating good critical thinkers means working toward this ideal. “It combines
developing crtical thinking skills with nurturing those dispositions which consistently yield
useful insights and which are the basis of a rational and democratic society” (Facione, 2011,
pp.26). According to Paul, Binker (1990), the critical thinker will routinely ask the following
questions: “What is the purpose of my thinking objective? What precise question am I trying to
answer? Within what point of view am I thinking? What concepts or ideas are central to my
thinking? What am I taking for granted, what assumptions am I making? What information am I
using? How am I interpreting that information? What conclusions am I coming to? If I accept the
conclusions, what are the implications? What would the consequence be if I put my thoughts into
action? For each element, the thinker must consider standards that shed light on the effectiveness
of his/her thinking” (pp.20-23). For Enis (2011), a critical thinker: is open-minded and mindful
of alternatives, desires to be, and is, well-informed, judges well the credibility of sources,
identifies reasons, assumptions, and conclusions, asks appropriate clarifying questions, judges
well the quality of an argument, including its reasons, assumptions, evidence, and their degree of
support for the conclusion, can well develop and defend a reasonable position regarding a belief
or an action, doing justice to challenges, formulates plausible hypotheses, plans and conducts
experiments well, defines terms in a way appropriate for the context, draws conclusions and
integrates all of the above aspects of critical thinking.
Ruggiero (1995), lists the characteristics of good critical thinkers as follows: Critical thinkers
regard problems and controversial issues as exciting challenges, strive for understanding, remain
patient with complexity, and are ready to invest time to overcome confusion, base their
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judgments on evidence rather than personal preferences. They defer judgment when evidence is
insufficient and revise judgments when new evidence reveals error. Critical thinkers are
interested in other people’s ideas and are willing to read and listen attentively, even when they
tend to disagree with the position or person. Critical thinkers recognize that extreme views,
whether conservative or liberal, are seldom correct. They practice fair-mindedness and seek a
balanced view. Also, they are honest with themselves and acknowledge what they know and
don’t know. They recognize their limitations and are watchful of their own errors. Similarly,
Ruggiero (1996), suggests the eight characteristics of an effective critical thinker as follows: a
scientific attitude; awareness of the limits of opinion; curiosity; the desire and effort to improve;
willingness to acknowledge mistakes; a positive regard for convictions; fair-mindedness;
openness to disagreement and criticism; accept the burden of proof; control your defense
mechanisms; avoid explaining away evidence and attacking others personally.
Conclusion
The present study aims to highlight the value of utilizing critical thinking in instruction. The
classes need to be structured with diversity in students, exercises that are specific to the
instruction, and using the relevant tools that are available to them. It is highly recommended that
teachers need to be well-experienced in critical thinking. If students are to learn and effectively
apply critical thinking skills, then the instructors need to not only understand critical thinking,
but be able to cultivate classrooms and environments that help promote the usage of critical
thinking skills and be able to effectively evaluate its usage. Critical thinking also needs to be
taught in an instructional setting that provide necessary applications of critical thinking and
problem-based applications. If teachers are to be successful in encouraging the development of
critical thinking skills, explicit instruction in critical thinking needs to be included in the
curriculum. Teachers should model critical thinking in their instruction and provide necessary
effective strategies to improve shortcomings. Additionaly, teachers’ attitudes towards critical
thinking skills, and providing explicit explanations of the importance of critical thinking could
also help students enhance critical thinking. Indeed, critical thinking involves questioning. It is
important to teach students how to ask good questions, to think critically, in order to continue the
advancement of almost in every field in educationional settings.
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Pedagojik Formasyon Alan Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Uzaktan
E÷itime øliúkin Görüúlerinin Belirlenmesi
Mustafa UZOöLU*
Özet
Bu çalÕúma ile pedagojik formasyon e÷itimi gören ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itim
hakkÕndaki görüúleri belirlenmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Bu araútÕrma betimsel araútÕrma yöntemlerinden
tarama yöntemine göre yürütülmüútür. AraútÕrmaya pedagojik formasyon dersi gören toplam 36
ö÷retmen adayÕ 2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda katÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn verileri anket
formundan elde edilmiútir. Anket formu 6 açÕk uçlu sorudan oluúmaktadÕr. Anket formunun
kapsam geçerli÷ini sa÷lamak için, Giresun Üniversitesi E÷itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i
Ana Bilim DalÕnda uzman iki ö÷retim üyesinin görüúleri alÕnmÕútÕr. AraútÕrmadan elde edilen
bulgular içerik analiziyle de÷erlendirilmiútir. AraútÕrmanÕn sonuçlarÕna göre pedagojik formasyon
dersi gören ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimi kullanma durumlarÕ, motivasyon, araç- gereç ve
internette oluúan sorunlar, yüz yüze planlÕ bir e÷itim olmamasÕ ya da zaman ve mekan olarak
avantaj-dezavantajlarÕ bulunmasÕ bakÕmÕndan farklÕlÕk göstermektedir. Uzaktan e÷itim kavramÕnÕn
soruldu÷u soruya adaylarÕn ço÷u teknoloji ve internet aracÕlÕ÷Õ ile sunulan bir e÷itim hizmeti
úeklinde cevap verdikleri görülmüútür. Uzaktan e÷itimin avantajlarÕna iliúkin olarak ö÷retmen
adaylarÕnÕn ço÷u bu durumun kendilerine uygun zaman ve mekân fÕrsatÕ sundu÷unu belirtmiútir.
Bunun yanÕnda istedikleri an dersi tekrar etme imkânÕnÕ sunmasÕ ve ekonomik olmasÕnÕ avantaj
olarak ifade etmiúlerdir.
Anahtar Kelimeler: Uzaktan E÷itim, Pedagojik Formasyon Ö÷retmen AdaylarÕ, Görüúler
Identification of Views of Pre-service Teachers Taking Pedagogical Formation Training
About Distance Education
Abstract
Education has a very crucial role for the advancement of societies because it is the most important
element which affects and shapes the future of the society. Some changes have occurred in
education system with the developing technologies. One of the changes that emerged is distance
education. Distance education which has been offered through mail, radio, TV, and the Internet is
getting more and more importance. The need for distance education has been gradually increasing
due to some factors such as courses which have to be taken in different cities and lack of
appropriate time. In line with these increasing needs, it becomes important that views of pre
*
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service teachers taking distance education should be identified. The aim of the study was to
investigate the views of pre-service teachers taking pedagogical formation training. This study was
conducted by survey method, one of the descriptive research methods in 2014-2015 academic year.
The survey research method enables to examine the current status of the phenomena to be
described. This method was selected in the study because the aim was to explore the views of preservice teachers taking pedagogical formation training.
Total 36 pre-service teachers taking pedagogical formation training participated in this research
study. The data of the research were gathered with a questionnaire form developed by the
researchers. The questionnaire consisted of six open-ended questions. The opinions of two faculty
members working in the Department of Science Education in the Faculty of Education at Giresun
University were taken for the content validity of the questionnaire. After the views were received,
necessary changes were made and the questionnaire was finalized. The data collected via data
collection tool were presented objectively in the findings section of the paper. The data gathered
from the questionnaire were analysed via content analysis method and codes and categories were
formed. The data were examined by more than one researcher to have reliability. During the
analysis, the themes and codes which were invalid and incomprehensible were either struck out or
changed. The responses of pre-service teachers were presented in the findings section without
making remarks, objectively and comprehensively. Regarding research ethics, the participants
were coded as F1, M1. According to the results of the research, the conditions of pre-service
teachers who take pedagogical formation training for using distance education differ from each
other due to motivation, equipment and tools and problems which occur on the Internet, lack of
face-to-face instruction, and advantages and disadvantages of time and place. It was found that
considering the question which asked distance education concept, most of the pre-service teachers
answered that it was a kind of education offered through technology and the Internet. Regarding
the advantages of distance education, pre-service teachers stated that it offered an opportunity for
suitable time and place. In addition to this, they stated that distance education provided
opportunities for them to revise the course whenever they wanted and it was economical.
Moreover, they added that distance learning was an advantage for the people who were not able
to participate in the lessons in the classroom actively due to personal problems. Considering the
disadvantages of distance education they stated that there were Internet-based problems, they were
distracted as they did not have face-to-face interaction, it also had a negative effect on their
interpretation abilities because they could not express themselves exactly, it was inadequate in
terms of visuals, and distance education was not as effective and catchy as face-to-face interaction.
When their views regarding the interaction with the teacher were considered, it was revealed that
while some pre-service teachers stated negative views due to limiting communication, lack of eye
contact, and having difficulty in expressing their views, others stated positive opinions such as
communicating directly with the teachers like in a private course and having a comfortable setting
where they can express their views. Regarding the pre-service teachers’ views on distance
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education being of higher quality, they made suggestions like making sample videos for the field,
promoting opportunities for students’ active participation in the lesson, and including evaluation
at the end of the course such as test, and question and answer.
Keywords: Distance Education, Pedagogical Formation, Pre-Service Teachers, Views
Giriú
ToplumlarÕn geliúiminde e÷itimin büyük bir rolü vardÕr. Çünkü toplumun gelece÷ini etkileyen ve
gelece÷ine yön veren en önemli etken e÷itimdir. Geliúen teknolojiler ile e÷itim sisteminde de bazÕ
de÷iúiklikler ortaya çÕkmÕútÕr. YapÕlan de÷iúikliklerin bir tanesi de uzaktan e÷itimdir. Posta, radyo,
TV ve internet üzerinden gerçekleútirilen uzaktan e÷itim giderek önemli hale gelmektedir.
Uzaktan e÷itim kavramÕnÕn tanÕmÕna bakÕldÕ÷Õnda birbirinden farklÕ birçok tanÕm yapÕldÕ÷Õ dikkati
çekmektedir. Moore ve Kearsley (2012)'e göre uzaktan e÷itim iletiúim teknolojileri yardÕmÕyla
gerçekleútirilen, örgün ö÷retimin yapÕldÕ÷Õ planlÕ ö÷renme ve ö÷retimdir. YalÕn (2002) ve øúman
(1998)'a göre ise fiziksel olarak ayrÕ mekanlarda olan ö÷renci ve ö÷retmenlerin, teknoloji (Tv,
video, bilgisayar, yazÕlÕ materyaller vb.) yoluyla etkileúimde bulunduklarÕ bir sistemdir. Kaya
(2002) tarafÕndan da; insanlar arasÕndaki fÕrsat eúitsizli÷inin önüne geçen, istekli tüm bireylere
yaúam boyu e÷itim hizmeti sa÷layan, bireysel ve toplumsal amaçlarÕn gerçekleúmesine katkÕda
bulunabilen, e÷itim teknolojilerinden yararlanmaya ve daha çok kendi kendine ö÷renmeye dayalÕ
bir disiplin olarak tanÕmlanmaktadÕr. Uzaktan e÷itimin tüm tanÕmlarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda ortak
noktanÕn e÷itim-ö÷retim faaliyetlerinin gerçekleútirilmesi noktasÕnda bireyin ö÷renmesine pozitif
yönde katkÕda bulunmasÕ oldu÷u görülmektedir. Uzaktan e÷itim faaliyetlerini yürütürken ö÷renen
ve ö÷retenin aynÕ ortamda bulunmasÕ gerekmedi÷inden bilginin paylaúÕmÕ geniú alanlara ve
ortamlara yayÕlmaktadÕr. YukarÕda da ifade edildi÷i gibi uzaktan e÷itimde bilgi paylaúÕmÕ çeúitlilik
göstermekle beraber en yaygÕn olarak kullanÕlan yolunun internet yoluyla gerçekleútirildi÷idir.
ønternet dünyanÕn birçok ülkesinde, özel ve resmi kuruluú, iúyeri, okul ve bireysel kullanÕcÕlarÕn,
uydu, kablo, telefon hattÕ gibi araçlarla birbirine ba÷lanmasÕyla oluúmuú yeryüzünün en büyük
iletiúim a÷ÕdÕr. ønternetin büyük miktarda veri sa÷lamasÕ ve eriúim kolaylÕ÷Õ, uzaktan e÷itimin
internet yoluyla yapÕlmasÕna olanak sa÷lamakta, internet tabanlÕ uzaktan e÷itimin ön plana
çÕkmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr (Gök, 2011).
Uzaktan e÷itimin e÷itim-ö÷retim ortamlarÕnda yaygÕnlaúmasÕ ve kullanÕlmaya baúlamasÕ
faydalarla birlikte bir takÕm sorunlarÕ da beraberinde getirmiútir (Gök, 2011; Gürbüz, 2014).
Demokratik ortam sunma, mekandan ba÷ÕmsÕz olma, maddi tasarruf sa÷lama, maliyeti düúürme,
bireyselleútirebilme gibi avantajlarÕnÕn yanÕnda etkili iletiúim sa÷lanamamasÕ, yüz yüze
gerçekleútirilememesi, ba÷lantÕlarda sorunlarla karúÕlaúÕlmasÕ, bazÕ beceri ve yetenekleri
kazandÕrmada karúÕlaúÕlan güçlükler (Kaya, 2002) de dezavantajlarÕ olarak ifade edilmektedir.
Literatür incelendi÷inde uzaktan e÷itimle ilgili ö÷rencilerin ve ö÷retmen adaylarÕnÕn, ö÷retim
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elemanlarÕnÕn algÕ, tutum ve görüúlerinin belirlenmesine yönelik birçok çalÕúmanÕn (Tuncer ve
Tanaú, 2011; Kutluca ve Yalman, 2013; YÕlmaz ve Özkan, 2014; Gürer, Tekinarslan ve Yavuzalp,
2016); yapÕldÕ÷Õ dikkati çekmektedir. Ancak pedagojik formasyon alan ö÷retmen adaylarÕnÕn
uzaktan e÷itim hakkÕnda görüúlerini belirlemeye yönelik çalÕúmalara pek rastlanÕlmamaktadÕr.
Özellikle farklÕ úehirlerde alÕnmasÕ gereken dersler ya da uygun zamanÕn olmamasÕ gibi etkenler
ile uzaktan e÷itime duyulan ihtiyaç da giderek artmÕútÕr. Artan ihtiyaçlar do÷rultusunda uzaktan
e÷itim gören pedagojik formasyon ö÷retmen adaylarÕnÕn görüúlerinin belirlenmesi de önem
kazanmaktadÕr. Bu nedenle bu çalÕúmada pedagojik formasyon e÷itimi gören ö÷retmen adaylarÕnÕn
uzaktan e÷itime iliúkin görüú ve düúünceleri belirlenmeye çalÕúÕlacaktÕr.
Yöntem
AraútÕrmada pedagojik formasyon e÷itimi gören ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itim kullanÕmÕna
iliúkin görüúlerini belirlemek amaçlanmÕútÕr. Bu çalÕúma betimsel araútÕrma yöntemlerinden
tarama yöntemine göre 2014-2015 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda yürütülmüútür. Tarama araútÕrmalarÕ,
araútÕrÕlmak istenen olayÕn mevcut durumu hakkÕnda inceleme yapmayÕ sa÷lamaktadÕr (YÕldÕrÕm
ve ùimúek, 2006). YapÕlan çalÕúmada da pedagojik formasyon e÷itimi gören ö÷retmen adaylarÕnÕn
uzaktan e÷itim kullanÕmÕna iliúkin görüúlerini incelemek amaçlandÕ÷Õ için bu yöntem seçilmiútir.
AraútÕrmaya pedagojik formasyon e÷itimi gören toplam 36 ö÷retmen adayÕ katÕlmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn verileri araútÕrmacÕlar tarafÕndan geliútirilen anket formundan elde edilmiútir. Anket
formu 6 açÕk uçlu sorudan oluúmaktadÕr. Anket formunun kapsam geçerli÷ini sa÷lamak için,
Giresun Üniversitesi E÷itim Fakültesi Fen Bilgisi Ö÷retmenli÷i Ana Bilim DalÕnda uzman iki
ö÷retim üyesinin görüúleri alÕnmÕútÕr. Görüúler alÕndÕktan sonra anket üzerinde gerekli düzeltmeler
yapÕlarak ankete son úekli verilmiútir. Veri toplama aracÕ ile toplanÕlan veriler bulgular kÕsmÕnda
tarafsÕz bir úekilde aynen yansÕtÕlmÕútÕr. Anketten elde edilen veriler içerik analizi ile
de÷erlendirilerek kodlar ve kategoriler oluúturulmuútur. Verilerin geçerlili÷ini sa÷lamak için
birden fazla araútÕrmacÕ ile analiz edilmiútir. Analiz edilirken geçersiz ve anlaúÕlamayan kod ve
temalar çÕkartÕlmÕú ya da de÷iútirilmiútir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn vermiú olduklarÕ cevaplar yorum
katÕlmadan, yansÕz ve ayrÕntÕlÕ bir úekilde bulgular kÕsmÕnda sunulmuútur. AraútÕrma eti÷i
do÷rultusunda katÕlÕmcÕ ö÷retmen adaylarÕ K1, E1 (KÕz, Erkek) kodlarÕyla isimlendirilmiútir.
Bulgular
Ö÷retmen adaylarÕna uygulanan anketlerden elde edilen veriler içerik analiziyle de÷erlendirilerek
ö÷retmen adaylarÕnÕn görüú ve fikirleri ortaya çÕkarÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr. Tablo 1'de ö÷retmen
adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimi kullandÕklarÕ dersler listelenmiútir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn %100'ü
ölçme ve de÷erlendirme, %2,7'si de øú güvenli÷i sertifikasÕnÕ uzaktan e÷itimle aldÕklarÕnÕ ifade
etmiúlerdir.

NTHE 2016 12-13 NİSAN

INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION: KEEPING UP WITH THE CHANGE

Tema
AlÕnan
Dersler

61

Tablo 1. Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Uzaktan E÷itimi KullandÕklarÕ Dersler
KullanÕlma SÕklÕ÷Õ N=79
Yüzde
Kod
Erkek
KÕz
Ölçme ve
10
26
%100
De÷erlendirme
øú Güvenli÷i
SertifikasÕ
1
%2,7

Ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itim kavramÕyla ilgili görüúleri Tablo 2'de verilmiútir.
Tablo 2 incelendi÷inde ö÷retmen adaylarÕnÕn %30,5'i uzaktan e÷itim kavramÕnÕ uygun mekanla,
%66,6'sÕ teknoloji-internet kavramÕyla, %5,5'ide uygun zamanla iliúkilendirmiúlerdir.
Tablo 2. Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Uzaktan E÷itim KavramÕna øliúkin Görüúleri
KullanÕlma
Tema
Kod
Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Görüúleri
SÕklÕ÷Õ N=36 Yüzde
Erkek KÕz
Uygun
"E÷itimin internet aracÕlÕ÷Õyla kiúiyi 3
8
%30,5
mekan kÕsÕtlamasÕndan kurtararak sunulan
Uzaktan Mekan
e÷itim." (K10)
E÷itim
KavramÕ Teknoloji- "Bilgisayar, telefon gibi teknolojik 6
18
%66,6
ønternet
cihazlarla yapÕlan iletiúim sayesinde
yapÕlan e÷itimdir." (K23)
Uygun
"Zamandan tasarruf." (K10)
2
%5,5
Zaman
Tablo 3'de ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimle ilgili aldÕklarÕ ölçme ve de÷erlendirme dersine
iliúkin görüúleri verilmiútir. Ö÷retmen adaylarÕ ölçme ve de÷erlendirme dersini uzaktan e÷itimle
almanÕn olumlu ve olumsuz yönlerine dikkati çekmiúlerdir. Ö÷retmen adaylarÕ dikkat da÷ÕnÕklÕ÷Õ
(%11,1), yüz yüze etkileúim (%22,2), internet sorunu (%13,9), görsellik (8,3), yorumlama yetene÷i
(%5,5) gibi olumsuz yönlere dikkat çekerken, zaman (%22,2), tekrar (5,5), mekan (%33,3) ve
ö÷renci (%5,5) gibi olumlu yönlerine de dikkat çekmiútir.

NTHE 2016 12th-13th April

62

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ: DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK

Olumlu görüúler

Ölçme ve De÷erlendirme Dersi

Olumsuz görüúler

Tablo 3. Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Uzaktan E÷itimle AldÕklarÕ Ölçme ve De÷erlendirme Dersine
øliúkin Görüúleri
KullanÕlma
Te
Kod
Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Görüúleri
SÕklÕ÷Õ N=79 Yüzd
ma
Erkek KÕz e
Dikkat
"Sa÷lÕklÕ oldu÷unu düúünmüyorum 1
3
%11,1
da÷ÕnÕklÕ÷Õ
dikkat da÷ÕnÕklÕ÷Õ yaúÕyorum." (K9)
Yüz
yüze "Birebir anlatÕlanÕ görmedi÷imiz için 8
%22,2
etkileúim
fazla etkili ve akÕlda kalÕcÕ olmuyor."
(K15)
ønternet
"ønternetten kaynaklÕ kesinti sebebiyle 5
%13,9
sorunu
dersten kopuyorum." (K9)
Görsellik
"Dersliklerde iúlenen dersler gibi 1
2
%8,3
olarak
verimli olmuyor. Çünkü görsellik
eksikli÷i var." (K11)
Yorumlama "Uzaktan e÷itim kendimizi ifade etme 2
%5,5
yetene÷i
gücümüzü engellemektedir." (K16)
Zaman
"ÇalÕúma hayatÕmÕzdan zaman ayÕrarak 3
5
%22,2
e÷itimimize katkÕ sa÷lama açÕsÕndan
oldukça yararlÕ." (K10)
Tekrar
"Dersin tekrarlarÕnÕ istedi÷imizde açÕp 1
1
%5,5
izliyoruz." (E4)
Mekan
"Üniversite yaúadÕ÷Õm yerden uzak 5
7
%33,3
oldu÷u için bu açÕdan olumlu."
Ö÷renci
"SÕnÕf içi e÷itime aktif olarak 1
1
%5,5
katÕlamayan kiúilere e÷itim yönünde
sa÷lanmÕú büyük bir fÕrsat olarak
düúünüyorum." (E1)
Tablo 4'de ö÷retmen adaylarÕnÕn Uzak E÷itimin Yorum Yapma, Problem Çözme ve Kendini øfade
Etme Becerilerine Etkisine øliúkin Görüúleri verilmiútir. Tablo 4 incelendi÷inde adaylarÕn %47,2'si
uzaktan e÷itimin yorum yapma, problem çözme ve kendini ifade etme becerilerine olumlu bir
katkÕsÕ olmadÕ÷ÕnÕ düúünürken, % 55'i ise olumlu katkÕsÕ oldu÷unu düúünmüútür.
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Olumsuz görüúler

Olumlu görüúler

Uzaktan E÷itimin Yorum Yapma, Problem Çözme Ve
Kendini øfade Etmeye Etkisi

Tablo 4. Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Uzak E÷itimin Yorum Yapma, Problem Çözme ve Kendini øfade
Etme Becerilerine Etkisine øliúkin Görüúleri
KullanÕlma
Tema
Kod Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Görüúleri
SÕklÕ÷Õ N=36
Yüzde
Erkek KÕz
"Yazarak bir úeyleri anlatmak çok zor
oluyor." (K1)
"Ö÷rencinin kendisini göstermesine pek 4
13
%47,2
olanak sa÷lamÕyor." (E4)
"øfade eksili÷i yaúÕyorum. Çünkü sesli
iletiúim kuramÕyorum." (K11)
"Birebir sÕnÕf oramÕ olmadÕ÷Õ için bazen
gerekli sorularÕ sormakta zorluk çekiyorum."
(K16)
"Hocalarla direk özel ders gibi iletiúime
geçebiliyoruz. Bu yüzden konulara daha
geniú bakarak yorum yapma yetene÷imiz 6
14
%55,5
artÕyor." (K10)
"BazÕ arkadaúlarÕmÕz hocanÕn karúÕsÕnda
heyecanlanabilir
ve
düúüncelerini
açÕklayamaz. Bunun için güzel bir ortam
hazÕrlandÕ÷Õnda ve ders katÕlÕmlarÕna olumlu
yönde etki etti÷ine inanÕyorum." (E3)
Tablo 5'de ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimin kalitesini artÕrmak için önerileri verilmiútir.
Ö÷retmen adaylarÕ uzaktan e÷itimin kalitesinin artÕrÕlabilmesi için örnek videolarÕn olmasÕ (%28),
ses sorununun çözülmesi (%22,2), sunum ve sorularÕn aynÕ gün verilmesi (%3), sÕnavlarÕn da
uzaktan e÷itimle yapÕlmasÕ (7), test çözümü yapÕlmasÕ (%11,1) gibi önerilerde bulunmuúlardÕr.
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Uzaktan e÷itimin kaliteli olmasÕ için öneri

Tablo 5. Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Uzak E÷itimin Kalitesini arttÕrmayla ølgili Önerileri
KullanÕlma
Tema Kod
Ö÷retmen AdaylarÕnÕn Görüúleri
SÕklÕ÷Õ N=36 Yüzde
Erkek KÕz
Örnek
ve Örnekler ve alan videolarÕ olursa daha 1
9
%28
alan
anlaúÕlÕr olur (E1).
videolarÕ
Ö÷rencilerin Ö÷rencilerin de sesi ortama gönderilirse 3
5
%22.2
sesinin
yazmak zorunda kalmayÕz (E3).
gitmemesi
Sadece hocayÕ görmek yerine yüz yüze
olmayÕ tercih edilebilir (K4).
SunumlarÕn Sunum ve sorularÕn aynÕ gün verilmesi 1
0
%3
ayrÕ
gün daha iyi olur (E9).
olmasÕ
SÕnavlar da SÕnavlar da uzaktan e÷itim olmalÕ (E7)
2
0
%7
uzaktan
olmalÕ
Test
Ek dersler konulmalÕ (E9).
1
3
%11.1
çözümü
Ders sonrasÕnda soru-cevap kÕsmÕna
yapÕlmasÕ
daha fazla zaman ayrÕlmalÕ (K11).

Tablo 6'da ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimin dezavantajlarÕyla ilgili görüúleri verilmiútir.
Tabloya göre ö÷retmen adaylarÕ internet ba÷lantÕsÕnÕn kesilmesini, kiúinin kendini ifade
edememesi, soru çözümünün yetersiz olmasÕ, bilgisayar ortamÕ olmamasÕ gibi dezavantajlarÕ
oldu÷unu düúünmüúlerdir.
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Tema

Kod

KullanÕlma
SÕklÕ÷Õ N=36

KÕz
9

Yüzde
%30.5

Kiúinin
Sadece ö÷retmen konuútu÷u için 3
kendini ifade kiúi kendini ifade edemiyor (E4).
edememesi
Bizimde konuúmaya katÕlmamamÕz
(K19).

15

%50

Soru
çözümünün
yetersiz
olmasÕ

3

%11.1

11

%39

ønternet
ba÷lantÕsÕnÕn
kesilmesi

Uzaktan e÷itimin dezavantajÕ

Ö÷retmen
AdaylarÕnÕn
Görüúleri

65

Erkek
E÷itim esnasÕnda internet ba÷lantÕsÕ 2
kesiliyor (E1).

Soru çözümü yetersiz kalÕyor (E4). 1
SorularÕmÕzÕ rahatlÕkla soramÕyoruz
(K18).

Bilgisayar
Bilgisayar ortamÕ oldu÷u için gözü 3
ortamÕ olmasÕ yoruyor (E5).
Samimi de÷il (K6).
Hesaplara
dayalÕ
dersler
anlaúÕlmÕyor (K7).
Toplu etkinlik yapÕlamÕyor (K12).
Yüz yüze etkileúim olmuyor (K13).

TartÕúma ve Sonuç
Pedagojik formasyon dersi gören ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimle ilgili düúüncelerinin
belirlenmeye çalÕúÕldÕ÷Õ bu çalÕúmada ö÷retmen adaylarÕ uzaktan e÷itimin anlamÕyla ilgili farklÕ
tanÕmlamalara gitmiúlerdir. Ö÷retmen adaylarÕnÕn bir kÕsmÕ uzaktan e÷itimi mekandan soyutlanma
olarak görürken bir kÕsmÕ da teknoloji-internet vasÕtasÕyla yapÕlan e÷itim olarak düúünmüúlerdir.
Ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimle ilgili düúünceleri øúman (1998) ve YalÕn (2002)'Õn farklÕ
ortamlarda bulunan ö÷renen ve ö÷retenin etkileúmesi, Kaya (2002)' nÕn teknolojiden faydalanma
yoluyla gerçekleútirilen e÷itim tanÕmlarÕyla paralellik göstermektedir. Ancak ö÷retmen adaylarÕnÕn
uzaktan e÷itimle ilgili sadece internet yoluyla gerçekleútirilen e÷itime odaklandÕklarÕ
görülmektedir. Halbuki uzaktan e÷itim tv, posta gibi yollarla da gerçekleútirilmektedir.
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ÇalÕúmada ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimle aldÕklarÕ ölçme ve de÷erlendirme dersine iliúkin
görüúleri dikkat da÷ÕnÕklÕ÷Õna neden olmasÕ, yüz yüze etkileúim olmamasÕ, internet sorununun
olmasÕ, görsellikte sÕkÕntÕlar yaúanmasÕ, yorumlama yetene÷ini geliútirmemesi gibi olumsuz
yönlere dikkat çekerken, uzaktan e÷itimin zaman tasarrufu, tekrar etme fÕrsatÕ, mekan ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ
sa÷lamasÕ gibi olumlu yönlerine de dikkat çekmiúlerdir. Kaya (2002)'da yazdÕ÷Õ eserde benzer
olumlu ve olumsuz yönlere dikkat çekmektedir. Benzer úekilde YÕlmaz ve Özkan (2014) ile Tuncer
ve Tanaú (2011)'da çalÕúmalarÕnda görselli÷in arttÕrÕlmasÕnÕn ö÷rencilerin ö÷renmelerini
arttÕrabilece÷ini belirlemiúlerdir. Kutluca ve Yalman (2013)'da uzaktan e÷itim yönetim sisteminin
yüz yüze verilen e÷itim kadar etkili olmadÕ÷Õ sonucuna ulaúmÕúlardÕr. AyrÕca çalÕúmada ö÷retmen
adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimin yorum yapma, problem çözme ve kendini ifade etme becerilerine
etkisinin ses gitmemesi, ö÷rencinin kendini tam olarak ifade edememesi gibi nedenlerden dolayÕ
negatif oldu÷unu düúünmüúlerdir. ÇalÕúmada ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan e÷itimin
dezavantajlarÕyla ilgili internet ba÷lantÕsÕnÕn kesilmesini, kiúinin kendini ifade edememesi, soru
çözümünün yetersiz olmasÕ, bilgisayar ortamÕ olmamasÕ gibi dezavantajlarÕ oldu÷unu
düúünmüúlerdir. YÕlmaz ve Özkan (2014)'da yaptÕklarÕ çalÕúmada ö÷rencilerin laboratuar
uygulamasÕ yapmamasÕ ve iúbirli÷i içinde çalÕúmalarÕna imkan verilememesinden dolayÕ
ö÷rencilerin baúarÕsÕz oldu÷unu vurgulamaktadÕrlar. ÇalÕúmada ö÷retmen adaylarÕnÕn uzaktan
e÷itimin kalitesini artÕrmak için örnek videolarÕn olmasÕ, ses sorununun çözülmesi sunum ve
sorularÕn aynÕ gün verilmesi, sÕnavlarÕn da uzaktan e÷itimle yapÕlmasÕ, test çözümü yapÕlmasÕ gibi
önerilerde bulunmuúlardÕr.
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Gelece÷in eczacÕlarÕnÕ yetiútirmek için lisans e÷itiminde
inovasyon: Türkiye'de Doktor-EczacÕ (PharmD) e÷itimini
baúlatabilir miyiz?
Fikriye URAS*
Özet
Geliúmiú ülkelerde eczacÕnÕn görevi, yÕllar önce ilaç üretmek/da÷Õtmaktan farklÕ yöne evrilmiútir:
Hastaya en yararlÕ olacak úekilde, ilaç kullanÕmÕnÕ optimize eden/yöneten bir tÕbbi profesyoneldir.
“Doktor-EczacÕ” (PharmD) ünvanÕyla görev yapmaktadÕr. Türkiye'de eczacÕlÕk e÷itimi 2005’de 5
yÕla çÕkarÕlmasÕna ra÷men ilaç-yapÕm-odaklÕ geleneksel e÷itim, hasta-bakÕm-odaklÕ olmaya pek
geçememiútir. Bu derlemede, eczacÕlÕktaki global reformlar/e÷itim trendlerine ait literatür
incelenerek, Türkiye için öneriler hazÕrlandÕ. Amerika Birleúik Devletlerinde (ABD) 1980’li
yÕllarda eczacÕlÕk e÷itimi 6 yÕla çÕkarÕlmÕútÕr: Doktor-EczacÕ ünvanÕyla mezun verir. Hekimle
birlikte konsültasyon yapan, ilaç dozlarÕnÕ planlayÕp do÷ru úekilde kullandÕran, ilaç etkileúimleri
ve yan etkileri açÕsÕndan hasta güvenli÷ini sa÷layan bir profesyoneldir. Avustralya, Kanada,
øngiltere ve az sayÕda Avrupa ülkesinde eczacÕnÕn rolü benzer úekilde de÷iúmiútir. Lübnan,
Ürdün ve øran’da 6 yÕlda Doktor-EczacÕ diplomasÕ verilmeye baúlanmÕútÕr. ølk büyük reformu
yapan ABD, 2004’te ülke çapÕnda tekrar bir reform baúlatmÕútÕr. EczalÕ÷Õn 2015’de gelmesi
gereken noktayÕ úöyle tanÕmlamÕútÕr: “ølacÕn seçilmesi/kullanÕlmasÕnÕ en iyi úekilde optimize
eden kiúi olarak, eczacÕnÕn hasta iyileútirmedeki görevi güçlendirilecektir”. Ülkemizin
ihtiyaçlarÕnÕ göz önüne alarak, sa÷lÕk ekibinin üyesi olacak úekilde, yeni eczacÕ
modelini/görevlerini belirlemeliyiz. Lisans-e÷itimini bu hedefe göre yeniden planlamalÕ, hastaiyileútirme-odaklÕ reform baúlatmalÕyÕz. Biyomedikal/tÕbbi bilimlerin e÷itimdeki yerini
arttÕrmalÕyÕz. EczacÕlÕk e÷itiminde ça÷Õ yakalamakta, pek çok Avrupa ülkesinden daha iyiyiz.
Vizyonumuz sadece Avrupa'ya uyum olmamalÕdÕr. Daha ileriyi baúarmÕú ülkelerden yararlanarak,
de÷iúimi planlamalÕ ve gerçekleútirmeliyiz.
Anahtar Kelimeler: Doktor-EczacÕ, Lisans-E÷itimi, TÕbbi Biyokimya, Biyomedikal Bilimler,
Klinik EczacÕ
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Innovation in education of future pharmacists: Could we start Doctor of Pharmacy
(PharmD) education?
Abstract
In some developed-countries, pharmacists’ traditional role has expanded/evolved over time to
include more direct patient care; Pharmacists earn Doctor of Pharmacy (PharmD) degree with a
six-year education, equivalent to a medical degree. In Turkey, pharmacy education expanded to
5 years, however, transition from traditional education to patient-care-oriented education has not
been achieved yet. In this paper, literature on global-trends in pharmacy-practice/education has
been reviewed. Innovation ideas have been discussed for Turkey. In the US, the PharmD is the
only professional Pharmacy degree. As consultants in healthcare team, pharmacists deliver
services to enhance medication use and engage patients to improve overall health. Also
pharmacy-practice has been changed in Australia, Canada and UK. Some Middle East countries
offer PharmD degree such as Jordan, Lebanon, and Iran. Strengthening the pharmacists’ role in
healthcare, the US started the second revolution (2004) and redesigned the future pharmacy
practice for 2015. In Turkey, we need to design future pharmacy-practice to move away from
primarily dispensing medications toward being the chief source of medication information in
health care, toward disease state management, and even medication therapy management. The
educational outcomes of the evolving pharmacy curriculum should be clearly defined. The use of
outcomes statements will help to drive curriculum development.
Keywords: Doctor of Pharmacy, University Education, Medical (Clinical) Biochemistry,
Biomedical Sciences, Pharmaceutical Care
Giriú
Dünyada ölüm nedenleri arasÕnda, ilaç sebebiyle meydana gelen ölümlerin 3. sÕrada yer aldÕ÷Õ
bildirilmiútir (Erin McCann, 2014). ølk iki sÕrada kalp hastalÕklarÕ ve kanserin yer aldÕ÷Õ göz
önünde tutulursa, ilaç nedenli ölümlerin önlenebilir oldu÷u yadsÕnamaz. Günümüzde ilaç
çeúitlili÷i her geçen yÕl artmaktadÕr (DeBenedette, 2007). Nüfus yaúlanmasÕna ba÷lÕ olarak birçok
ilaç bir arada kullanÕlmaktadÕr. ølaçlar sebebiyle do÷an sa÷lÕk problemleri, büyük bir halk sa÷lÕ÷Õ
ve ekonomik sorun olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Toplumun tümünü ilgilendiren bu probleme
bütün dünya çare aramaktadÕr. BazÕ geliúmiú ülkelerde eczacÕlÕk mesle÷inin icrasÕnda çok büyük
bir de÷iúim baúlatÕlmÕútÕr. Bu ülkelerde eczacÕnÕn görevi, artÕk ilaç üretmek/da÷Õtmaktan
çÕkmÕútÕr. ølaç konusunda uzman olarak daha fazla sorumluluk almaya do÷ru evrim
geçirmektedir. TÕbbi ekibin bir parçasÕ haline gelmiútir. Bu yeni rolü gerçekleútirecek eczacÕlarÕ
yetiútirmek için e÷itimde reform yapÕlmasÕ kaçÕnÕlmazdÕr. De÷iúim rüzgarÕnÕn etkisiyle, sadece
geliúmiú ülkelerde de÷il geliúmekte olan bazÕ ülkelerde de (Lübnan, Katar, øran) doktor-eczacÕ
(PharmD) yetiútirilmeye baúlanmÕútÕr. Türkiye'de eczacÕlÕk e÷itimi 2005’de 5 yÕla çÕkarÕlmasÕna
ra÷men ilaç-yapÕm-odaklÕ geleneksel e÷itim, hasta-bakÕm-odaklÕ olmaya pek geçememiútir.
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Yöntem
Bu derlemede, eczacÕlÕktaki global reformlar/e÷itim trendlerine ait literatür incelenerek, Türkiye
için yenilikçi öneriler hazÕrlanmÕútÕr.
Sonuçlar
ølaçlarÕn do÷ru ve etkin bir úekilde kullanÕlmasÕndan sorumlu olmasÕ beklenen eczacÕlarÕn, sa÷lÕk
ekibi içinde bir konsültan olarak yer alabilmesi için daha fazla tÕbbi bilgiyle donatÕlmasÕ
kaçÕnÕlmaz olmuútur. EczacÕlÕk mesle÷inde global de÷iúimi sa÷lamak amacÕyla, e÷itimle ilgili
yeni vizyon ve hedefler, 2009 yÕlÕnda WHO, UNESCO ve FIP (International Pharmaceutical
Federation) tarafÕndan açÕklanmÕútÕr (WHO, UNESCO, FIP, 2009; Anderson, Bates, Beck,
Brock, Futter, Mercer, Rouse, Whitmarsh, Wuliji, & Yonemura, 2009). Sa÷lÕk alanÕndaki
ihtiyacÕ karúÕlayacak úekilde, e÷itimin yeniden planlanmasÕnÕn úart oldu÷u vurgulanmÕútÕr. TÕbbi
biyokimya ve mikrobiyoloji gibi alanlarda tanÕsal testlerin yorumlanmasÕ, çeúitli hastalÕklarÕn
teúhis ve tedavisi gibi konularda çok daha fazla bilgi sahibi olmalarÕ gerekmektedir. Farmasötik
bakÕmda baúarÕlÕ olmalarÕ için daha fazla tÕbbi bilgiye ve hastanelerde tecrübe kazanmaya
ihtiyaçlarÕ vardÕr.
Bölgesel farklar sebebiyle, dünyanÕn çeúitli bölgelerinde eczacÕdan beklenen hizmetler
birbirinden biraz farklÕdÕr. Bu yüzden eczacÕlÕk mesle÷i ve e÷itiminde reform yaparken, her
ülkenin kendi politika ve stratejisini geliútirmesi gerekmektedir. De÷iúim sürecinde bazÕ ülkeler,
a÷ÕrlÕklÕ olarak e÷itim içeri÷ini de÷iútirmek üzerine yo÷unlaúmÕúlardÕr ama akademisyenlerin
geliútirilmesi gerekti÷ini ihmal etmiúlerdir. Bu durumun yarattÕ÷Õ negatif etkiyi fark eden ülkeler,
tecrübeli ülkelerle bilgi ve deneyimlerini paylaúmaya baúlamÕúlardÕr. Akademisyen de÷iúim
programlarÕyla, önce onlarÕn de÷iúime inanmalarÕ ve bunun önemini kavramalarÕnÕ
sa÷lamÕúlardÕr.
Geçen yüzyÕlÕn ilk yarÕsÕna kadar, eczacÕlÕk mesle÷i bütün dünyada “ilaç yapÕmÕna odaklÕ” olarak
sürdürülmüútür. Bu yüzden geleneksel eczacÕlÕk e÷itimi kimya ve laboratuvara dayalÕ bir
e÷itimdir. EczacÕnÕn bizzat kendisinin, eczanede ilaç üretmesini sa÷layamak amacÕna yöneliktir.
Günümüzde artÕk ilaçlar eczanede de÷il sanayide üretilmektedir. EczacÕlar, ilacÕn raflardan alÕnÕp
hastalara verilmesini sa÷layan profesyonellere dönüúmüútür. Dünyada ilaç çeúitlili÷i baú
döndürücü bir hÕzla artmakta ve ortalama yaúam süresi uzamaktadÕr. Birçok ilaç, özellikle yaúlÕ
nüfusta birlikte kullanÕlmaktadÕr. ølaca ba÷lÕ sa÷lÕk sorunlarÕ toplum için ciddi bir problem haline
gelmiútir. ølaç nedenli ölüm ve sakatlÕklarÕn ne büyük bir sa÷lÕk sorunu oldu÷unun farkÕna
varÕlmasÕ üzerine, dünyada eczacÕdan beklenen hizmetler baúka bir yöne do÷ru kaymaya
baúlamÕútÕr.
Geliúmiú ülkelerde ilaç da÷Õtma iúlerinde robotlar ve robotik sistemler kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr.
ArtÕk eczacÕlarÕn ilaç kullanÕmÕ, hasta bakÕmÕ ve sa÷lÕklÕ yaúam sürdürme konularÕnda danÕúman
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ve sorumlu olmalarÕ beklenmektedir. Bu ülkelerde eczacÕ, ilaç bilgi kayna÷Õ olarak sorumluluk
alÕr; hekimle birlikte ilacÕn do÷ru olarak seçilip kullanÕlmasÕnda bir konsültandÕr. Bu görevi
yerine getirirken sürekli geliúen tÕp ve ilaç bilgilerini takip etmeli ve hayat boyu kendini
geliútirmelidir.
Günümüzün de÷iúen koúullarÕna cevap verebilecek eczacÕlarÕ yetiútirmek için bazÕ ülkeler e÷itim
programlarÕnÕ de÷iútirerek, 4 yÕllÕk üniversite e÷itimini 5 veya 6 yÕla çÕkarmÕúlardÕr. BazÕ
ülkelerde e÷itim süresi hala 4 yÕl olmasÕna ra÷men, programÕn de÷iúmeye baúladÕ÷ÕnÕ
görülmektedir (øzzettin ve Sancar, 2000; Uras, 2001, 2011; Uras, Goker, Sener, Oba, OzsavcÕ,
Sancar, Omurtag, & Uzun, 2013). BazÕ ülkeler artÕk 6 yÕllÕk e÷itimle, doktor-eczacÕ ünvanÕyla
mezun vermektedir.
Doktor-EczacÕ (PharmD) yetiútiren ülkeler
ABD
ABD, eczacÕlÕk e÷itimini 1960’larÕn ortasÕnda 4 yÕldan 5 yÕla çÕkarmÕútÕr. Daha sonra 1980’li
yÕllarda, 6 yÕllÕk e÷itimle doktor-eczacÕ yetiútirmeye baúlamÕútÕr. Dünyada doktor-eczacÕ
e÷itimini baúlatan ilk ülkedir. 2006’da 6 yÕllÕk PharmD e÷itimini tüm ülkede mecburi hale
getirmiútir. Bu ülkede, eczacÕ olarak çalÕúmak sadece diploma almakla mümkün olmamaktadÕr;
mezuniyet sonrasÕnda merkezi bir olgunluk sÕnavÕnÕ baúaranlar bu hakkÕ elde edebilmektedir.
Eczane ruhsatÕnÕn ömür boyu geçerlili÷i yoktur; belirli sürelerle yenilenmesi gerekmektedir.
Yenileme iúlemlerinde, sürekli e÷itim programÕna katÕldÕ÷ÕnÕ ve profesyonel olarak kendini
geliútirdi÷ini kanÕtlamasÕ gerekiyor. 6 yÕllÕk e÷itimin ardÕndan eczacÕ isterse, genel ya da özel
alanlarda bir veya iki yÕl uzmanlÕk e÷itimi almaktadÕr. Kardiyoloji, çocuk ve enfeksiyon
hastalÕklarÕ gibi tedaviyle ilgili çeúitli uzmanlÕk alanlarÕndan birini seçebilmektedir.
“Joint Commission of Pharmacy Practitioners” (JCPP) 2015’de eczacÕlÕk mesle÷inin gelmesi
gereken noktayÕ “EczacÕlÕk mesle÷inin gelecekteki vizyonu” adÕyla yeniden planlamÕútÕr (JCPP,
2004): “ølaç kullanÕmÕnÕ en yararlÕ úekilde optimize eden kiúi olarak, eczacÕnÕn hasta
iyileútirmedeki görevi daha da güçlendirilecektir”. Bu hedefe ulaúmak için 2015’e kadar
üniversite e÷itim içeri÷i ve tarzÕnÕn de÷iútirilmesi, halen çalÕúmakta olan bütün eczacÕlarÕn
yeniden e÷itilmesi için stratejik plan hazÕrlanmÕú ve uygulanmÕútÕr. JCPP (2015) dokümanÕ úu üç
ana konuya odaklanmÕútÕ: 1) eczalÕk mesle÷inin esaslarÕ; 2) nasÕl uygulanaca÷Õ ve 3) topluma
nasÕl yararlÕ olaca÷Õ. Böylece ilk büyük reformun ardÕndan ABD, 2004 yÕlÕnda 2. reform
projesini baúlatmÕútÕr.
Bu yeni vizyona göre, eczacÕnÕn ilaç hazÕrlama ve da÷Õtmadaki geleneksel rolü tüm ülkede
de÷iúmiú, artÕk bu iúleri “bizzat yapan” kiúi olmaktan çÕkmÕútÕr. Güvenli, do÷ru ve uygun
zamanlamayla ilaç da÷ÕtÕm sistemlerini “dizayn etmesi” ve “nezaret etmesi” istenmiútir. Yeni
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görevi, ilaç kullanÕmÕnda uzman kiúi olarak sa÷lÕk alanÕnda daha fazla katkÕ sa÷lamaktÕr (ASHP,
2010).
Kanada
Kanada'da bölgesel farklÕlÕklar olmakla birlikte, vizyonunu doktor-eczacÕ yetiútirmeye
çevirmiútir. Quebec, sadece PharmD derecesiyle mezun vermektedir. Alberta Universitesi 2017
itibariyle sadece 6 yÕllÕk PharmD mezunlarÕ verecek ve 4 yÕllÕk e÷itim artÕk verilmeyecektir
(University of Alberta, 2016). 2020 itibariyle Kanada’daki bütün üniversiteler sadece PharmD
ünvanÕyla eczacÕ yetiútirecektir (University of Toronto, 2016). Bu yüzden, eczacÕlÕk e÷itimi
akreditasyon standartlarÕnÕ ABD’ye benzer hale getirerek revize etmiútir.
Fransa
Fransa, 6 yÕllÕk e÷itimle doktor-eczacÕ (Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie) derecesiyle
eczacÕ yetiútirmektedir (Paris-Sud University, 2016). TÕp fakültelerinde oldu÷u gibi eczacÕlÕk
alanÕnda da iste÷e ba÷lÕ 4 yÕllÕk uzmanlÕk e÷itimi mevcuttur. Lisans e÷itiminin 5. yÕlÕnÕ
tamamlayanlar, isterse uzmanlÕk e÷itimine baúlayabilmektedir; ancak bir giriú sÕnavÕnÕ baúarmasÕ
gerekmektedir. UzmanlÕk e÷itim programlarÕ sonunda ya “tÕbbi laboratuvar uzmanÕ” (biologie
médicale) ya da “hastane eczacÕsÕ” olmaktadÕr.
øran
øran' da 5,5 yÕllÕk bir e÷itim sonrasÕnda PharmD ünvanÕ elde edilmektedir (Morteza-Semnani ve
Saeedi, 2003). Hem fakülte hem de hastanelerde sürdürülen bir e÷itimle tÕbbi deneyim
kazandÕrÕlmaktadÕr. 2000’li yÕllarÕn baúÕndan itibaren øran üniversitelerinde “E÷itim geliútirme
merkezleri” kurulmuútur. TÕp, eczacÕlÕk, diú hekimli÷i gibi sa÷lÕkla ilgili bütün fakülteler
arasÕnda etkin bir iúbirli÷i sa÷lamak amacÕyla kurulan bu merkezler, e÷iticilerin e÷itimine ve
geliúmesine büyük önem vermiútir. Bu entegrasyon, e÷itimin kalitesini arttÕrdÕ÷Õ gibi araútÕrmalar
için de önemli bir zemin hazÕrlamÕútÕr. Bu merkezlerin rolü gitgide artmaktadÕr. Halen Sa÷lÕk
BakanlÕ÷Õ ile birlikte faaliyetleri sürmektedir.
Lübnan
Lübnan'daki, “Lebanese American” Üniversitesi, dünyada ABD dÕúÕnda ACPE (Accreditation
Council on Pharmaceutical Education) tarafÕndan akredite edilmiú tek doktor-eczacÕ programÕna
sahip üniversitedir (Lebanese American University, 2016). 6 yÕllÕk bu e÷itim dÕúÕnda, ayrÕca 5
yÕllÕk bir eczacÕlÕk lisans programÕ bulunmaktadÕr.
Katar
2008 yÕlÕnda açÕlan Katar Üniversitesi EczacÕlÕk Koleji, 2011 yÕlÕndan itibaren 6 yÕllÕk e÷itimle
doktor-eczacÕ yetiútirmeye baúlamÕútÕr (Qatar University College of Pharmacy, 2016). Bu okul,
kuruluú aúamasÕnda Kanada [Canadian Council for Accreditation of Pharmacy Programs
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(CCAPP)] tarafÕndan akredite edilmiútir. Halen 5 yÕllÕk eczacÕlÕk lisans ve 6 yÕllÕk PharmD
programlarÕ mevcuttur.
Ürdün
Lübnan ve Katardan sonra doktor-eczacÕ yetiútirmeye baúlayan, bölgedeki üçüncü ülkedir
(Pharma Press, 2014).
Tayland
Tayland’da 5 ve 6 yÕllÕk e÷itim seçenekleri mevcuttur. 2008 yÕlÕnda 6 yÕllÕk e÷itimle doktoreczacÕ yetiútirmeye baúlamÕúlardÕr. 2010 yÕlÕndan beri, eczacÕlÕk lisans programÕ olarak sadece
PharmD programÕ açÕlmaktadÕr. 2014 yÕlÕndan beri eczane açma yetkisi, sadece doktor-eczacÕlara
verilmektedir (Chanakit, Low, Wongpoowarak, Moolasarn, & Anderson, 2014). Tayland’daki
PharmD, Amerika ve di÷er ülkelerdeki hasta odaklÕ PharmD’den farklÕdÕr. Ülkenin kendi
ihtiyaçlarÕna göre farklÕ kategorilerde hizmet vermek üzere doktor-eczacÕ yetiútirilmektedir.
Modern dünyada eczacÕlÕk fakültelerindeki ö÷retim modeli, artÕk belirli içerikteki bilgiyi
ö÷renciye aktarma esasÕna dayanmamaktadÕr. Bunun yerini, ö÷renme merkezli ve çÕktÕya
(outcomes) dayanan bir e÷itim modeli almaktadÕr. Bu modelde ö÷rencilerin beceri ve deneyim
kazanmasÕ öne çÕktÕ÷Õ için ölçümler yapÕlarak e÷itimin sürekli iyileútirilmesi gerekmektedir.
Modern eczacÕnÕn üstlenmesi gereken yeni roller hakkÕnda WHO (World Health Organization)
tarafÕndan ortaya konan “Yedi yÕldÕzlÕ eczacÕ” nÕn sahip olmasÕ gereken özellikler úunlardÕr:
Hasta iyileútirme hizmeti veren, karar verici, iletiúimci, yönetici, hayat boyu ö÷renen, ö÷retmen
ve lider. FIP buna bir yenisini daha eklemiútir: AraútÕrmacÕ (WHO ve FIP, 2006). Bütün bu
özellikleri kazandÕrÕlacak úekilde eczacÕlÕk e÷itiminde de÷iúim kaçÕnÕlmazdÕr: WHO, FIP ve
EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy), laboratuvar esaslÕ e÷itimlerin yerini
klinik bilimlerin almasÕ yönünde e÷itimcileri teúvik etmektedir. Sadece e÷itim içeri÷inde büyük
de÷iúiklik yapmanÕn yeterli olmadÕ÷ÕnÕ, e÷iticilerin bu de÷iúime kendilerini adayÕp yeni ö÷renme
tarzlarÕnÕ benimsemeleri halinde baúarÕlabilece÷ini vurgulamaktadÕr.
Blouin vd. (2009), e÷itimde reformla ilgili görüúlerini, 2009 yÕlÕnda kapsamlÕ olarak bir
makalede derlemiúlerdir. Burada özellikle, klasik e÷itim yerine yeni ö÷renim metotlarÕnÕn
kullanÕlmasÕ gerekti÷ini ve akademisyen e÷itiminin úart oldu÷unu vurgulamÕúlardÕr.
TartÕúma
Türkiye'de eczacÕlÕk ve eczacÕlÕk e÷itiminde reform nasÕl baúarÕlabilir?
Dünyada ölüm nedenleri arasÕnda, ilaç sebebiyle meydana gelen ölümlerin 3. sÕrada yer aldÕ÷Õ
gerçe÷inden yola çÕkarak, bu sorunun nasÕl çözülebilece÷i Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ, YÖK, üniversiteler
ve ilgili bütün taraflarca tartÕúÕlmalÕdÕr. Temel sorun konusunda farkÕndalÕk yaratÕlÕr ve arttÕrÕlÕrsa,
çözüm arama arayÕúÕ kendili÷inden ortaya çÕkacaktÕr. Türkiye'de Hasta Güvenli÷i Kongrelerinde
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ilaç hatalarÕ konusu uzun yÕllardÕr tartÕúÕlmaktadÕr. Bu kongrelere hekim ve hemúirelik
mesleklerinden katÕlÕm oranÕ çok yüksek olmasÕna ra÷men eczacÕlarÕn katÕlÕmÕ çok düúüktür. Bu
toplantÕlara ve tartÕúma gruplarÕna eczacÕlarÕn ve akademisyenlerin katÕlmasÕ teúvik edilmelidir.
Türkiye'nin ihtiyaçlarÕnÕ göz önüne alarak, sa÷lÕk ekibinin bir üyesi olacak úekilde yeni eczacÕ
modelini ve görevlerinin belirlenmesi gerekmektedir. EczacÕlÕk mesle÷indeki de÷iúim, gerçekte
sa÷lÕk alanÕnda bir de÷iúim anlamÕna gelmektedir. Bu, tÕp alanÕnda bir kültürel de÷iúimi
beraberinde getirmektedir. De÷iúim hedefleri sa÷lÕk sektöründeki tüm taraflarca belirlenmeli;
ülkemizin uzun vadeli stratejik planlarÕnÕn içinde yer almalÕ; gerçekçi süreler içinde uygulamaya
konmalÕdÕr.
Bu konuda yol kat etmiú ülkelerin tecrübesinden yararlanÕlmalÕdÕr. Ulusal ve uluslararasÕ kongre
ve sempozyumlar düzenlenerek o ülkelerden davetli konuúmacÕlar ça÷rÕlmalÕdÕr. UluslararasÕ
deneyimler bize ÕúÕk tutmalÕ ama spesifik ihtiyaçlarÕmÕz do÷rultusunda, topluma en yararlÕ olacak
úekilde kendi eczacÕlÕk meslek modelimizi tasarlanmalÕdÕr. Ö÷renciler hangi e÷itimleri almalÕ,
hangi beceri, deneyim ve davranÕú biçimlerini kazanmalÕ sorularÕnÕn cevaplarÕna göre e÷itimi
tasarlanmalÕdÕr. E÷itimi yeniden dizayn ederken, ö÷rencilerin tÕbbi bilgi ve tecrübeleri nasÕl
kazanaca÷ÕnÕ planlamalÕdÕr. Üniversiteler ö÷rencileri entelektüel, duygusal ve profesyonel olarak
bu de÷iúim sürecine katkÕ sa÷layacak ve benimseyecek úekilde e÷itim vermelidir.
EczacÕlarÕn hasta iyileútirme sürecinde doktor, diyetisyen, hemúire ve di÷er sa÷lÕk çalÕúanlarÕ
içinde güçlü bir ekip elemanÕ olmasÕnÕ istiyorsak, onlar daha ö÷renciyken aynÕ ekip içinde
çalÕúma deneyimi kazandÕrÕlmalÕdÕr. Bu yüzden de÷iúim sürecinde e÷itimle ilgili en önemli
konulardan biri, eczacÕlara hastanelerde kaliteli bir rotasyon olana÷ÕnÕn yaratÕlmasÕdÕr.
Dönüúüm, yÕllarca sürecek bir çalÕúma gerektirmektedir. Sadece üniversite lisans e÷itiminde
reform yapmak yeterli olmayacaktÕr. YaklaúÕk 10-15 yÕl gibi bir sürede ulaúmak istenilen
hedefler arasÕna, mezun olmuú eczacÕlarÕn nasÕl e÷itilece÷i de eklenmelidir. Sadece gelecekteki
beklentiler üzerine üniversite e÷itimi de÷iútirilirse, o zaman dönüúüm tamamlanÕncaya kadar
geçecek sürede eczacÕlÕk mesle÷ini uygulamada kalite düúüklü÷ü ve toplumda güven kaybÕ
yaúanabilir.
E÷itimde en önemli faktörlerden biri úüphesiz ki akademisyenlerdir. Akademisyenlerin e÷itimi
ve de÷iúime hazÕrlanmasÕ çok önemlidir. YurtdÕúÕ partner üniversiteler seçilip yo÷un bilgi ve
deneyim paylaúÕmÕ yapÕlmalÕdÕr. Ö÷retim üyesi ve ö÷renci de÷iúimleri yapÕlmalÕ, birlikte kurs,
kongre, çalÕútaylar düzenlenmelidir.
Gelece÷in eczacÕlarÕnÕn hayat boyu ö÷renen, liderlik özellikleri olan, ö÷reten ve karúÕlarÕna çÕkan
problemleri toplum yararÕna çözen kiúiler olmasÕ istenmektedir. Halen kullandÕ÷ÕmÕz klasik
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ö÷retim teknikleri, bu özellikleri kazandÕrmaktan uzaktÕr. Aktif ö÷renim metotlarÕnÕn
kullanÕlmasÕ; ö÷rencinin kendi kendine ö÷renebilece÷i, olguya dayalÕ grup tartÕúmalarÕnÕn
yapÕlmasÕ; problem çözme ve iletiúim becerilerinin geliútirilmesi gibi farklÕ ö÷renim ve e÷itim
metotlarÕna ihtiyaç vardÕr. Aktif ö÷retim için hem akademisyenlerin e÷itimine hem de
fakültelerde küçük gruplar halinde çalÕúmayÕ mümkün kÕlacak yeni dersliklere ihtiyaç vardÕr.
Aktif e÷itime yer veren bazÕ tÕp fakülteleri, deneyimlerini eczacÕlÕk fakültelerine aktarabilir.
E÷iticilerin e÷itiminde bu iúbirli÷i çok yararlÕ olacaktÕr. Akademisyenlerin yurtdÕúÕ deneyimleri
sadece vizyon geliútirmeye yönelik de÷il, yeni ö÷renim ve e÷itim metotlarÕnÕn kurulup
geliútirilmesi için de çok yararlÕ olacaktÕr. Hastane stajlarÕ bu vizyon de÷iúikli÷ini
gerçekleútirmede yeniden ele alÕnmalÕdÕr.
EczacÕlÕk e÷itiminde doktor-eczacÕ yetiútirecek úekilde bir reform yapmanÕn önünde birçok engel
vardÕr. Bunlardan bir tanesi, do÷al savunma mekanizmasÕ olarak, de÷iúime karúÕ gösterilen
dirençtir. Halen eczacÕlÕk fakültelerinin üç ayrÕ bölümü vardÕr. BunlarÕn hiçbiri ayrÕ bir diploma
vermez; bütün fakültelerde tek bir diploma vermemektedir. Her bir bölümde birçok anabilim dalÕ
mevcuttur. Özetle, var olan geleneksel e÷itim modelinin do÷asÕnda, anabilim dallarÕ arasÕnda
aúÕlmasÕ zor, görünmez duvarlar vardÕr. 1996’dan bu yana “doktor-eczacÕ yetiútirme konusunda
büyük de÷iúimi, köklü fakültelerin baúlatmasÕ çok daha zor gibi görünmektedir.”. TÕp
fakültesine ve hastaneye sahip olan yeni üniversitelerin bu konudaki potansiyeli daha yüksek
görünmektedir.
Ülkemizin ihtiyaçlarÕnÕ göz önüne alÕnarak, sa÷lÕk ekibinin üyesi olacak úekilde yeni eczacÕ
modelini ve görevlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Lisans-e÷itimi yeniden planlanmalÕ, hastaiyileútirme-odaklÕ reform baúlatÕlmalÕdÕr. Biyomedikal/tÕbbi bilimlerin e÷itimdeki yeri
arttÕrmalÕdÕr. EczacÕlÕk e÷itiminde ça÷Õ yakalamakta, pek çok Avrupa ülkesinden iyi oldu÷umuz
söylenebilir. Vizyonumuz sadece Avrupa'ya uyum olmamalÕdÕr. Daha ileriyi baúarmÕú ülkelerden
yararlanarak, kendi de÷iúimlerimizi dizayn etmeli, planlamalÕ ve gerçekleútirmeliyiz.
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E÷itim Fakültelerinde Evrensel Bilgiye UlaúÕm: Çeviri
Kitaplar ve KullanÕmlarÕ
Nesrin IùIKOöLU ERDOöAN*
Özet
Ülkemizde e÷itim fakültelerinde ders kitaplarÕnÕn ve özellikle çevri ders kitaplarÕnÕn sayÕsÕ hÕzla
artmaktadÕr. Fen bilimlerinde yaygÕn olan çeviri ders kitaplarÕnÕn kullanÕmÕ e÷itim bilimlerinde de
hÕzla yaygÕnlaúmaktadÕr. Çeviri kitaplar üniversite ö÷rencilerin dil engeline takÕlmadan evrensel
bilgiye ulaúÕmÕna katkÕ vermektedir. Öte yandan, e÷itim gibi sosyal alanlarda ders kitaplarÕnda
evrensel bilginin yanÕnda kültürel uygulamalar ve farklÕlÕklar bulunmaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn
amacÕ “erken çocukluk döneminde geliúim” dersinde üniversite ikinci sÕnÕfta kullanÕlan çeviri ders
kitaplarÕnÕn üniversite ö÷rencilerinin ö÷renmelerine olan etkilerini ve ö÷rencilerin çeviri kitaplara
yönelik görüúlerini incelemektir. Bu amaçla, nicel ve nitel araútÕrma yöntemlerinin birlikte
kullanÕldÕ÷Õ paralel karma desen araútÕrma yöntemi olarak seçilmiútir. Pamukkale Üniversitesi okul
öncesi e÷itimi programÕna devam eden 86 ö÷renci çalÕúmaya katÕlmÕútÕr. Veriler Likert tipi ve açÕk
uçlu sorulardan oluúan “çeviri kitap anketi” ile toplanmÕú ve katÕlÕmcÕlar arasÕndan seçilen 6
ö÷renci ile yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler yapÕlmÕútÕr. AraútÕrma bulgularÕ, katÕlÕmcÕ ö÷rencilerin
çeviri kitaplarla ilgili olumlu görüúler taúÕdÕklarÕnÕ ortaya koymuútur. Çeviri kitaplara yönelik
olumlu görüúlerin bilimsel ve güncel bilgiye ulaúÕm imkânlarÕ sa÷lamaktan kaynaklandÕ÷ÕnÕ
saptanmÕútÕr. Bu bulgular ÕúÕ÷Õnda çeviri ders kitaplarÕnÕn kullanÕmÕna yönelik öneriler
sunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Çeviri Ders KitaplarÕ, Okul Öncesi E÷itimi, Okuyucu Görüúleri, Kültürel
Uygunluk
Abstract
Nowadays, the number of the text books for especially translation text books are rapidly increasing
for the faculty of education. While the translation text books are common in science education,
the usage of translation textbooks is growing fast in educational sciences. Translation text books
give higher education students opportunities to reach universal knowledge without language
barrier. On the other hand, in social sciences such as education text books not only offer universal
knowledge but also offer cultural practices and differences. The purpose of this research study is
to examine the effects of translation text book used in early childhood development course on the
students’ learning and their perceptions about the translation text books. For this purpose, the
parallel mixed research method which employed both qualitative and quantitative research is used

*

Prof.Dr. Pamukkale Üniversitesi, E÷itim Fakültesi, Okul Öncesi E÷itimi, nisikoglu@pau.edu.tr

NTHE 2016 12th-13th April

 80

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ: DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK



as a method. Participants of the study were 86 students attending Pamukkale University’s Early
Childhood Education Program. Data was gathered through the translation text book survey which
consisted of Likert and open ended questions. Additionally, semi structured interviews with the
selected six students were conducted. The results of the study showed that the participant students
had positive views about translation text books. Interview results indicated that the reasons behind
the positive views were the scientific and contemporary knowledge carried by the translation text
books. In light of these findings, the proper usage of the translation text books was suggested.
Keywords: Translation Textbooks, Early Childhood Education, Readers’ Views, Cultural
Relevance
Giriú
Okul öncesi e÷itiminden yüksekö÷retime kadar hemen hemen tüm e÷itim kademelerinde e÷itim
ve ö÷retimi destekledikleri için ders kitaplarÕ kullanÕlmaktadÕr. Ders kitaplarÕnÕn ö÷retmene ve
ö÷rencilere kaynak olmalarÕ, ö÷rencilere konuyu tekrar etme fÕrsatÕ sunmalarÕ, sistemli olarak bilgi
içermelerinden dolayÕ ö÷renmeye önemli etkileri olmaktadÕr (Baútürk, 2012). Ders kitaplarÕ
e÷itimi destekleyen bir araç olmalarÕna ra÷men bu kitaplarÕn nitelikleri ö÷renmeyi do÷rudan
etkilemektedir. Ders kitaplarÕn nitelikleri incelenirken genel olarak da biçimsel görünüm, bilimsel
içerik ve dil ve anlatÕm özelliklerine dikkat edilir (Demirel, 2003). Biçimsel görünüm özellikleri
arasÕnda kâ÷Õt kalitesi, punto büyüklü÷ü, kullanÕlan görsellerin özellikleri gibi unsurlar yer alÕr.
Bilimsel içerik özellikleri olarak metinlerin bilimsel ve güncel bilgiye dayalÕ olmasÕ, bilimsel
hatanÕn olmamasÕ, ö÷rencilerin düzeyine uygunluk, araútÕrmaya özendiricilik, günlük yaúamla
iliúkilendirmeyi sa÷layÕcÕ etkinlikler gibi özellikler yer almaktadÕr. Dil ve anlatÕm özellikleri
arasÕnda kitabÕn anlaúÕlÕr, düzgün ve iyi bir Türkçe ile yazÕlmasÕndan söz edilmektedir (Demirel,
2003). FarklÕ alanlardaki üniversite ders kitaplarÕnÕn nitelikleri tartÕúÕlmakta; uzmanlar tarafÕndan
yazÕlmadÕklarÕ, birbirlerine çok benzer özellikleri taúÕmlarÕ gibi yönlerden eleútirilmektedir
(Erdo÷an ve Alemdar, 2010).
Nitelikli ders kitaplarÕnÕn ö÷renmeyi destekledi÷i açÕktÕr. Son yÕllarda üniversite ders kitaplarÕnÕn
sayÕsÕ hÕzla artmaktadÕr. Bu kapsamda yabancÕ dillerden Türkçe ’ye tercüme edilerek basÕlan yani
çeviri ders kitaplarÕnÕn sayÕsÕnda son yÕllarda artmÕútÕr. YakÕndan incelendi÷inde çeviri ders
kitaplarÕnÕn kullanÕmÕ e÷itim tarihi boyunca görülmektedir. Türk tarihinde Uygurlar dönemine
kadar uzanan çeviri metinlerin kullanÕlmasÕyla baúlayan bu süreç Cumhuriyet döneminde Milli
E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak 1940 yÕlÕnda kurulan Tercüme Bürosu ile sistemli ve yaygÕn hale
gelmiútir. Bu büroda düzenli ve sistemli olarak klasik eserler ve di÷er kitaplarÕn çevirileri yapÕlmÕú
ve okuyucularla sunulmuútur (Vural Kara, 2010). Üniversite düzeyinde kullanÕlan ders ve kaynak
kitaplarda çeviri kitaplar yaygÕnlaúmaktadÕr. Öncelikle fen bilimlerinde yaygÕn olan çeviri ders
kitaplarÕnÕn kullanÕmÕ, son yÕllarda e÷itim bilimlerinde de hÕzla artmaktadÕr. ULAKBøM ulusal
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toplu katalog taramasÕnda 2010 ile 2016 yÕllarÕ arasÕnda okul öncesi e÷itimi anahtar kelimesi ile
tarama yapÕldÕ÷Õnda 504 adet kitaba ulaúÕlmakta ve bunlardan 38’i yabancÕ dilden Türkçe ’ye
çevrilmiú kitaplardan oluúmaktadÕr (Toplu Katalog, 2016). Bu kitaplar arasÕnda sÕklÕkla çocuk
geliúimi, matematik, sanat, özel gereksinimli çocuklarÕn e÷itimi, okul öncesi e÷itim modelleri,
çocuklarÕ tanÕma teknikleri gibi derslerde kullanÕlan çeviri kitaplar yer almaktadÕr. AyrÕca, bu
alanda Türkçe ’ye çevirisi yapÕlmÕú oldukça çok sayÕda resimli hikâye kitabÕ ve elektronik oyun
gibi çocuklara yönelik materyallerde mevcuttur. Ülkemizde, çeviri ders kitaplarÕnÕn sayÕsÕ,
üniversitelerde kullanÕm oranlarÕ ya da çeviri kitaplarÕ kullananlarÕn görüúlerine yönelik ampirik
bir araútÕrmaya rastlanmamÕútÕr. Genel anlamda çevirilerin üniversite ö÷rencilerin dil engeline
takÕlmadan evrensel bilgiye ulaúÕmÕna katkÕ verdi÷i düúünülmektedir. Küreselleúme ile bilgeye
ulaúÕmÕn çok kolay oldu÷u günümüzde, sistemli olarak bilimsel bilgiye ulaúmaya imkân veren ders
kitaplarÕnÕn Türkçe ’ye çevrilmesi olumlu olarak de÷erlendirilmektedir (Vural Kaya, 2010; Yücel,
2006). Öte yandan, çeviri kitaplarÕn kullanÕmlarÕ ile ilgili bazÕ eleútiriler ve çekinceler de
bulunmaktadÕr. Bunlardan ilki kültüre uygunlu÷a yönelik olan eleútirilerdir. Özellikle, e÷itim gibi
sosyal alanlarda mevcut olan kültürel farklÕlÕklar bu kitaplarÕ kullanÕlÕrken dikkate alÕnmasÕ
gereken önemli bir ö÷e haline getirmektedir. FarklÕ bir kültürde yazÕlmÕú ve o kültüre ait de÷erleri,
uygulamalarÕ ve örnekleri içeren kitaplarÕn ö÷renenleri nasÕl etkiledi÷i tartÕúÕlmaktadÕr. Edwards
ve Walker (1996), çeviri çocuk kitaplarÕnda kültürel uygunlu÷un her anlamda sa÷lanmayaca÷ÕnÕ
özellikle günlük yaúamÕnla ilgili hikâyelerin farklÕ kültürde büyümüú çocuklara tuhaf
gelebilece÷ini belirtmiúlerdir. AynÕ zamanda, Hamilton (2009) çeviride kelimelerin kültürel
anlamlarÕnÕn gözden kaçtÕ÷ÕnÕ Freire’nin pedagoji kavramÕ üzerinden örneklendirmiútir. Çeviri
ders kitaplarÕ ile ilgili di÷er önemli bir eleútiri de çevirinin nitelik sorunu olarak belirtilmektedir.
Çevirilerin nasÕl yapÕlaca÷Õ kelime ya da anlama odaklÕ ya da çevirileri kimin yapaca÷Õ alan uzmanÕ
veya dil uzmanÕ gibi unsurlar çevirilerin niteli÷ini etkilemektedir. Çeviri ders kitaplarÕndaki artÕú
ve bu alandaki araútÕrmalarÕn azlÕ÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda çeviri kitaplarÕn kullanÕmÕ ve etkileri ile
ilgili araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ bir ihtiyaçtÕr. Bu nedenle araútÕrmanÕn amacÕ, çeviri ders kitaplarÕna
yönelik ö÷rencilerin görüúlerini ve bu kitaplarÕn ö÷renmelerine olan etkilerini incelemektir.
Yöntem
Bu araútÕrmada, nicel ve nitel araútÕrma yöntemlerinin birlikte kullanÕldÕ÷Õ yakÕnsayan paralel
karma desen araútÕrma yöntemi olarak seçilmiútir. Bu yöntemde; nitel ve nicel veriler eú zamanlÕ
olarak toplanÕr ve analiz edilir ve her iki veri türe eúit öncelik verilir (Creswell, 2014).
ÇalÕúma Grubu
Pamukkale Üniversitesi okul öncesi e÷itimi programÕna devam eden ve erken çocukluk döneminde
geliúim I ve II derslerini daha önce almÕú veya halen bu derslere kayÕtlÕ olan ö÷renciler çalÕúmaya
katÕlmalarÕ için davet edilmiútir. Bu dersin araútÕrma amacÕyla seçilmesinin sebebi derste çeviri
ders kitaplarÕnÕn temel kaynak olarak kullanÕlmasÕdÕr. AraútÕrmaya katÕlmanÕn ders notlarÕna
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herhangi bir etki etmeyece÷i ö÷rencilere söylenmiú; tamamÕyla gönüllü olarak katÕlmak
isteyenlerin elektronik posta adres bilgilerini vermeleri istenmiútir. Elde edilen bu elektronik posta
listesi aracÕlÕ÷Õ ile online olarak hazÕrlanan anketin web adresi ö÷rencilere gönderilmiú ve bu yolla
veriler elde edilmiútir. 150 ö÷renci e-posta adresini vermesine ra÷men, anketi 86 ö÷renci
doldurmuú ve çalÕúmaya dahil edilmiúlerdir. ÇalÕúma grubunda yer alan okul öncesi e÷itimi
programÕ ö÷rencilerinin % 51.2’si 2. sÕnÕf, % 18.8’i 3.sÕnÕf, % %30’u 4.sÕnÕf ö÷rencisidir. Bu dersi
almadÕklarÕ için birinci sÕnÕf ö÷rencileri çalÕúma kapsamÕ dÕúÕnda tutulmuútur. KatÕlÕmcÕlara
gizlilik gere÷i cinsiyetleri sorulmamÕútÕr, fakat onlarÕn büyük bir bölümü bayandÕr. ÇalÕúma
grubunun yaúlarÕ 20 ile 28 yaú arasÕnda de÷iúmektedir.
Veri Toplama
Veriler “Çeviri Kitaplara Yönelik Görüúler” adÕ verilen araútÕrmacÕ tarafÕndan geliútirilen bir
anketle toplanmÕútÕr. Bu anket katÕlÕmcÕlarÕn okuma ve kitap satÕn alma davranÕúlarÕnÕ içen 7
çoktan seçmeli soru, çeviri kitaplara yönelik görüúlerini 5 olarak derecelendiren 20 Likert tipi soru
ve görüúlerini serbest olarak belirttikleri 3 açÕk uçlu sorulardan oluúmuútur. KatÕlÕmcÕlar arasÕndan
seçilen 6 ö÷renci ile yarÕ yapÕlandÕrÕlmÕú görüúmeler yapÕlmÕútÕr. Bu görüúmelerde, ö÷rencilere
çeviri kitaplarla ilgili görüúleri, kültürel ö÷eler, dil anlatÕm ve bilimsel düzey baúlÕklarÕ altÕnda yarÕ
yapÕlandÕrÕlmÕú sorular sorulmuútur.
Veri Analizi
Online olarak elde edilen veriler SPSS paket programÕna yüklenmiútir. Veri analizleri için
tanÕmlayÕcÕ istatistikler yapÕlmÕú, frekanslarÕ ve yüzdelik oranlarÕ hesaplanmÕútÕr. Nitel verilerin
yazÕya dökümü yapÕlmÕútÕr. Daha sonra bunlar okunmuú ve tekrar eden veriler kodlanmÕú ve
temalar çerçevesinde örnekler seçilerek nicel verilerle birlikte sunulmuútur.
Bulgular
Nicel ve nitel araútÕrma yöntemlerinin birlikte kullanÕldÕ÷Õ yakÕnsayan paralel karma desen
araútÕrma yöntemi ile gerçekleútirilen bu araútÕrmada bulgular 3 ana tema çerçevesinde
sunulmuútur. Bu temalar: (1) çeviri kitaplara yönelik görüúler, (2) çeviri kitaplarÕn ö÷renmeye olan
etkileri, (3) kitap okuma ve satÕn almaya yönelik görüúler. Ortaya çÕkan bu temel temalar aúa÷Õda
tartÕúÕlmÕútÕr.
Çeviri Kitaplara Yönelik Görüúler
ÇalÕúma grubunda bulunan ve daha önce çeviri bir ders kitabÕ okumuú olan okul öncesi e÷itimi
programÕ ö÷rencilerine bu kitaplara yönelik görüúleri sorulmuútur. Çeviri kitaplarla ilgili nicel
sorulara ö÷rencilerin verdikleri cevaplar içeren verilerin analiz sonuçlarÕ Tablo 1’de gösterilmiútir.
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Çeviri kitaplar güncel
ulaúmamÕ sa÷lar
Çeviri kitaplar bilimsel bilgiye
ulaúmamÕ sa÷lar
Çeviri kitaplar evrensel bilgiler sunar
Çeviri kitaplarda konular detaylÕ
anlatÕlmÕútÕr
Çeviri kitaplar araútÕrma sonuçlarÕna
dayalÕ bilgiler sunar
Çeviri kitaplarda anlatÕm uygun
görsellerle desteklenmiútir
Çeviri kitaplarda bölüm özetleri
yeterlidir
Okuyucunun
dikkatini
çekecek
uyarÕcÕ sorular vardÕr
Okuyucunun
dikkatini
çekecek
uyarÕcÕ etkinlikler vardÕr
Çeviri kitaplarÕn kâ÷Õt ve baskÕ
kaliteleri yeterlidir
Çeviri kitaplarÕ okudu÷umda farklÕ
kültürler hakkÕnda bilgi edinirim
Çeviri kitaplardaki bilgiler benim
kültürümle örtüúmez
Çeviri kitaplarda konu anlatÕmÕnda
verilen örnekler uygundur
Çeviri kitaplarÕn dili anlaúÕlÕrdÕr

s
%
s
%
s
%
11 12,8 26 30,2 31 36

Kesinlikle
KatÕlÕyorum

KatÕlÕyorum

KararsÕzÕm

s %
bilgilere 2 2.3

KatÕlmÕyorum

Çeviri kitaplara yönelik görüúler

Kesinlikle
katÕlmÕyorum

Tablo 1. Çeviri Kitaplara Yönelik Görüúlerin SayÕ Ve Yüzdelik OranlarÕ

s
%
16 18,6

2 2,4

7

8,2

1 2.3
3 3,5

9
9

10,5 16 18,6 24 27,9 35 40,7
10,6 31 36,5 22 25,9 20 23,5

3 3,5

7

8,1

11 12,8 27 31,4 38 44,2

3 3,5

8

9,3

23 26,7 28 32,6 24 27,9

5 6

15 17,9 18 21,4 24 28,6 22 26,2

4 4,7

13 15,1 18 20,9 38 44,2 13 15,1

2 2,3

11 12,8 18 20,9 27 31,4 28 32,6

2 2,3

11 12,8 18 20,9 27 31,4 28 32,6

5 6

5

6

20 23,5 33 38,8 23 27,1

14 16,7 14 16,7 46 54,8

9 10,6 23 27,1 31 36,5 14 16,5 8
5,8

9,4

3 3,5

5

23 26,7 33 38,4 22 25,6

3 3,5

13 15,1 23 26,7 29 33,7 18 20,9

YukarÕdaki Tablo 1’de yer alan sonuçlar incelendi÷inde “çeviri kitaplar güncel, bilimsel, evrensel
bilgiye ulaúmamÕ sa÷lar” ifadelerine ö÷rencilerin ço÷unlukla katÕldÕklarÕ saptanmÕútÕr. Benzer
úekilde, çeviri kitaplarda yer alan görsellere, ö÷renmeyi destekleyici olan etkinliklere ve ka÷Õt
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kalitesi gibi biçimsel özelliklere yönelik ö÷rencilerin olumlu görüúler taúÕdÕklarÕ bulunmuútur.
ÇalÕúma grubunda bulunan ö÷rencilerin % 54,6’sÕ çeviri kitabÕnÕn anlaúÕlÕr bir dile sahip oldu÷unu
belirtmiú ve % 71,5 farklÕ kültürlere yönelik bilgilere ulaútÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. Öte yandan,
çeviri kitaplarÕn kültüre uyumu konusunda ö÷rencilerin % 36,5’inin kararsÕz görüú taúÕdÕklarÕ
saptanmÕútÕr. Ö÷renci görüúmelerinde çeviri kitaplarÕn özelliklerine yönelik olumlu görüúler
ö÷renciler tarafÕndan ifade edilmiútir. Bu görüúler arasÕnda “farklÕlÕklarÕ karúÕlaútÕrma imkânÕ”
sÕklÕkla dile getirilmiútir. Örne÷in;
FarklÕ dil konuúan ve kültür farkÕ bulunan yazarlarÕn yazdÕklarÕ kitaplar hakkÕnda ve onlarÕn
düúünceleri hakkÕnda bilgi edinmek bence en önemli avantaj oldu. Bizim yazarlarÕmÕz ile yabancÕ
yazarlarÕn aynÕ konuyu nasÕl, hangi açÕdan ele aldÕklarÕnÕ görme fÕrsatÕ yakalÕyoruz. YazarlarÕn
yaptÕklarÕ çeúitli bilimsel deneyler hakkÕnda bilgi sahibi oluyoruz. Çeviri bir kitabÕ okumamÕz
oldukça yararlÕ oldu benim için.
Çeviri kitaplar Dünya’da alanÕmla ilgili yapÕlan çalÕúmalarÕ görmemi sa÷ladÕ.
FarklÕ kaynaklardan farklÕ açÕlardan bakmanÕn her zaman bize katkÕsÕ olabilece÷ini düúünüyorum.
Bir konu üzerine farklÕ yerlerde farklÕ durumlarda olan geliúmelerden haberdar oluyorum.
Ö÷rendi÷im konu üzerinde daha kapsamlÕ fikir sahibi oluyorum ve böylece kendi tanÕk oldu÷umuz
durumlarla bunlarÕ kÕyaslayabiliyorum. Çeviri kitaplarda araútÕrma verilerinin bulunmasÕ da bir
avantaj.
Ö÷rencilerin ifadelerinde belirtikleri farklÕ bir açÕdan çocuk geliúimi ve e÷itimini okumak, onlara
ülkemizdeki e÷itimle karúÕlaútÕrma imkânÕ vermektedir. Bu tarz karúÕlaútÕrmalarÕn ö÷renmeye
olumlu etkileri “Yerelle birlikte evrenseli ö÷renmeyi kÕyaslamayÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ düúünüyorum”
ifadesiyle baúka bir ö÷renci tarafÕndan dile getirilmiútir. AyrÕca çeviri kitapta araútÕrma sonuçlarÕna
dayalÕ olarak bilginin verilmesi okuyan ö÷rencilerin dikkati çekmiú ve bunu olumlu olarak
de÷erlendirmiúlerdir. Öte yandan, ö÷renciler çeviri kitaplarÕ okuyarak farklÕ kültürleri
tanÕdÕklarÕnÕ ifade ederken, bazÕ ö÷renciler ise bunun kendi kültürlerine uygunlu÷u konusunda
olumsuz görüúler taúÕmaktadÕr. Örne÷in;
Çeviri kitaplarÕnÕ yazan yazarlar genellikle kendi kültürlerine yönelik yazÕyorlar. Kültürel
farklÕlÕklardan dolayÕ bize pek yararlÕ olaca÷ÕnÕ düúünmüyorum.
Kendi kültürümüzden pek fazla örnek olmadÕ÷Õ için ülkemiz çocuklarÕna e÷itimde
zorlanabilece÷imizi düúünüyorum. Örne÷in, özel isimlerin kÕz ismi mi yoksa erkek ismi mi
oldu÷unu anlayamamak.
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Çeviri kitaplar kendi kültürümüzü yansÕtmayabilir.
YukarÕdaki ifadelerle belirtilen kültürel farklÕlÕklarÕ bir dezavantaj gören ö÷renciler bu kitaplarÕn
yararlÕ olmadÕ÷ÕnÕ düúünmektedir. Çeviri kitapla ilgili ö÷rencilerin ifade ettikleri bir di÷er
olumsuzluk kitaplarÕn dili ile ilgili olmuútur. ÇalÕúmaya katÕlanlarÕn % 54,6’ü dilli anlaúÕlÕr
bulurken, % 26,7’si kararsÕz kalmÕú ve % 18,6’sÕ dili anlaúÕlÕr bulmamÕútÕr. Ö÷rencilerle yapÕlan
görüúmelerde çeviri kitaplarÕn dili ile ilgili sorunlar ifade edilmiútir Örne÷in;
Çeviri yapÕlan dilde kullanÕlan dilin karúÕladÕ÷Õ her mananÕn çevrilen dile aynen geçmesi zordur.
Bu açÕdan dezavantaj olabilir. Burada çeviren çevirmenin çok iyi olmasÕ gerekir, alanÕnda uzman
olmasÕ gerekir neyin kast edildi÷ini anlamasÕ gerekir diye düúünüyorum...
Dili her zaman yalÕn olmayabiliyor. BazÕ durumlarda çeviri eksikli÷inden veya yanlÕúlÕ÷Õndan
dolayÕ konu bütünlü÷ünü anlamak zorlaúabiliyor.
Çeviri sÕrasÕnda bazÕ sözcüklerin ve kavramlarÕn tam karúÕlÕklarÕnÕn olmayÕúÕ ya da anlam kayÕplarÕ
nedeniyle çevirinin dilinin yalÕn olmamasÕ çeviri kitaplarda dille ilgili önemli bir sorun olarak
belirtilmiútir. Çeviri yapÕlÕrken sözcüklerin ya da anlamÕn temel alÕnmasÕ gerekti÷i çeviri bilim
alanÕnda tartÕúÕlmaktadÕr. Çevirilerde aynen orijinal dilde yazÕldÕ÷Õ gibi çeviri yapÕldÕ÷Õnda anlam
bütünlü÷ü sorunlarÕ yaúanabilmektedir. Yani, çeviride dilin yalÕn olmayÕúÕ temel bir sorun olarak
araútÕrmaya katÕlan ö÷renci grubunda yaúanmÕútÕr.
Çeviri KitaplarÕn Ö÷renmeye Olan Etkileri
ÇalÕúmaya katÕlan ö÷rencilerin çeviri kitaplarÕnÕn ö÷renmelerini nasÕl etkiledi÷ine dair sorulara
verdikleri cevaplarÕn sayÕ ve yüzdelik oranlarÕ hesaplanmÕú ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiútir.



3,5
5,8

%

2
5

2,3
5,8

s

%

Kesinlikle
KatÕlÕyorum

Çeviri kitaplar ö÷renmemi sa÷lar
3
Çeviri kitabÕnÕ okuduktan sonra bu 5
derste
baúka
ülkelerdeki

s

KatÕlÕyorum

%

KararsÕzÕm

s

KatÕlmÕyorum

Ö÷renmeye olan etkileri

Kesinlikle
katÕlmÕyorum

Tablo 2. Çeviri KitaplarÕn Ö÷renmeye Olan Etkileri øliúkin Görüúlerin SayÕ ve Yüzdelik OranlarÕ

s

%

s

%

18
18

20,9 40 46,5 21 25
20,9 30 34,9 28 32,6
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akranlarÕmla
ortak
bilgiye
ulaútÕ÷ÕmÕ düúünüyorum.
Çeviri kitaplarÕ okumanÕn alanÕmda 3 3,5 8 9,3 22
rekabet edebilmemi sa÷ladÕ÷ÕnÕ
düúünüyorum
AlanÕmda evrensel ve güncel 5 5,8 6 7,1 30
bilgiye ulaútÕ÷Õm için kendimin
yeterli oldu÷unu düúünüyorum
Çeviri kitap okudu÷umda yerel 25 29,1 26 30,6 21
bilgilerden mahrum oldu÷umu
düúünüyorum.

25,6 34 39,5 19 22,1

34,9 30 34,9 14 16,5

24,7 10 11,8 3

3,5

Tablo 2’de yer alan sonuçlar, ö÷rencilerin % 71,5’inin çeviri kitaplarÕn ö÷renmelerini sa÷ladÕ÷ÕnÕ,
% 61,6’sÕ baúka ülkelerdeki akranlarÕ ile rekabet edebileceklerini düúündüklerini göstermektedir.
%59,7’si ile çeviri kitaplarÕ okuduklarÕ için yerel bilgilerden mahrum kaldÕklarÕ fikrine
katÕlmamaktadÕr. Görüúme sonuçlarÕ da bu bulgularÕ desteklemektedir. Örne÷in;
Çeviri kitaplar bize daha geniú çerçevelerden farklÕ bakÕú açÕlarÕndan bakma imkânÕ veriyor.
KitabÕn birçok konuya de÷inmiú ve çok sayfalÕ olmasÕ bence olumlu çünkü örneklerle
zenginleútirerek ö÷renmeyi kolaylaútÕrdÕ÷ÕnÕ düúünüyorum. FarklÕ kültürlerin ele alÕnmasÕ önce
gereksiz gibi görünse de bazen KenyalÕ biriyle karúÕlaúma imkânÕ oluyor ve o kültürü bilmek
gerekli olabiliyor. Biz Kenya’ya gitmesek Kenya’lÕ üniversiteye geliyor.
Çeviri kitaplar geniú kapsamlÕ bilgi edinmemize yardÕmcÕ olur. Bilgilerin güvenilir olmasÕ çok
önemlidir. Kültürlerin sentezlenmesi, bilgi alÕúveriúi, bilgi ça÷Õ için gereklidir.
Bize daha yeni bakÕú açÕlarÕ sunar. Çevrilen kitabÕn kültürünü, onlarÕn düúünce tarzÕyla
düúünmemize imkân verir ki; bu da bize daima fayda sa÷lar daha fazla seçenek iyidir.
Çeviri kitaplarÕn ö÷rencilerin ö÷renmelerine olumlu etkileri yukarÕdaki ifadelerle belirtilmiútir.
Özellikle farklÕ kültürleri tanÕma, farklÕ bakÕú açÕlarÕnÕ anlama, kültürlerin sentezlenmesi ve bilgi
alÕúveriúi gibi kavramlarÕn dile getirilmesi, ö÷rencilerin sadece alan konusunda bilgi edinmekle
kalmayÕp farklÕlÕklara de÷er verdiklerini de göstermektedir.
Kitap Okuma ve SatÕn Almaya Yönelik Görüúler
AraútÕrma kapsamÕnda ö÷rencilere kitap okuma sÕklÕklarÕ, okumaya yönelik görüúleri ve satÕn alma
ile ilgili sorular yöneltilmiútir. Bu sorulara verdikleri cevaplarÕn sayÕ ve yüzde oranlarÕ Tablo 3’te
gösterilmiútir.
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Tablo 3. Ö÷rencilerin Kitap Okuma SÕklÕklarÕ ve Okumaya Yönelik Görüúleri
Kitap okuma sÕklÕ÷Õ
s
%
Her gün düzenli olarak kitap okumaya zaman ayÕrÕrÕm

17

19,8

Haftada iki ya da üç gün kitap okumaya zaman ayÕrÕrÕm

25

29,1

Haftada en az bir kez kitap okumaya zaman ayÕrÕrÕm

12

14,0

Ayda bir ya da iki kez kitap okurum

24

27,9

Zorunda kalmadÕ÷Õm da kitap okumam

7

8,1

Kitap okumayÕ çok severim

58

67,4

Bu konuyla ilgili kararsÕzÕm

19

22,1

Kitap okuma sevdi÷im etkinlikler arasÕnda son sÕralarda yer alÕr

6

7,0

Kitap okumayÕ hiç sevmem

2

2,3

AlÕrÕm

68

79,1

Almam

11

12,8

Kütüphaneden alÕrÕm

2

2,4

Üst sÕnÕftaki arkadaúÕmdan ödünç aldÕm

1

1,2

Kitap okumaya yönelik görüúler

Kitap satÕn alma durumu

Tablo 3’ün sonuçlarÕ ö÷rencilerin % 19,8’inin düzenli olarak her gün kitap okudu÷unu, öte yandan
% 7’sinin ise zorunda olmadÕkça hiç kitap okumadÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Yine ö÷rencilerin %
67,4’ü okumayÕ çok sevdi÷ini belirtirken % 2,3’ü okumayÕ hiç sevmedi÷ini belirtmiúlerdir.
KitaplarÕ satÕn alma durumlarÕ soruldu÷unda ö÷rencilerin büyük bir bölümünün %79,1’i kitap
aldÕ÷ÕnÕ belirtmiú, özellikle ders kitabÕ alÕp almadÕklarÕ soruldu÷unda %33’ü kitabÕn fotokopisini
çektirdi÷ini ifade etmiútir. YapÕlan görüúmelerde, ö÷renciler kitap okuduklarÕnÕ fakat zaman
sorunlarÕ nedeniyle düzenli olarak okuyamadÕklarÕnÕ ifade etmiúlerdir. Ö÷renciler çeviri kitaplarÕ
okuma ile ilgili olarak aúa÷Õdaki ifadeleri kullanmÕúlardÕr.
Çeviri kitabÕ görünce insan ilk bakÕúta korkuyor. Bu kadar kalÕn kitabÕ nasÕl okurum diye, ama
úimdi neredeyse bitirdik. O kadar da zor de÷ilmiú.
Bir durum hakkÕnda yaúantÕ edinmeden sadece okuyarak bilgi edinmek bazÕ noktalarda eksik
kalÕyor.
Sadece fiyat bakÕmÕndan daha uygun olsa çok iyi olur.
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Bu ifadelerde belirtildi÷i gibi ö÷rencilerin okumaya bakÕúlarÕ birbirinden farklÕdÕr. Birinci örnekte,
ö÷renci okumanÕn yararlÕ oldu÷unu ifade ederken ikinci örnekteki ö÷renci okumanÕn ö÷renme için
eksik kaldÕ÷Õ görüúünü taúÕmaktadÕr. Bunlara ilave olarak birçok ö÷renci kitaplarÕn pahalÕ
oldu÷unu ve bunun okumayÕ kÕsÕtladÕ÷ÕnÕ ifade etmiúlerdir. Bu araútÕrmada soru olarak
yöneltilmeyen fakat ö÷rencilerin dile getirdi÷i önemli bir konuda çeviri kitaplarÕn kaynak
ülkelerine yönelik olmuútur. Örne÷in;
Elbet sürekli batÕdan örneklerin alÕnmasÕ beni düúündürüyor do÷uda hiç mi güzel düúünce yok
sürekli batÕyÕ bize örnek gösteriyorlar bence do÷uda da çok de÷erli insanlarÕn oldu÷una
inanÕyorum ki yanlÕú anlaúÕlmasÕn batÕda da bu alanda çok yetkin insanlar var.
YukarÕda ifadelerde çeviri kaynaklarÕn farklÕ co÷rafyalardan olmasÕ önerilmiútir. Baúka bir ö÷renci
ise “Ülkemizle ilgili de araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕ baúka dillere çevrilmesi temennisinde
bulunuyorum” ifadesi ile bizden di÷er ülkelere çeviriler yapÕlmasÕnÕn önemine de÷inmiútir.
Sonuç ve Öneriler
Bu araútÕrmada, çeviri ders kitabÕnÕ okuyan ö÷rencilerin bu kitaplara yönelik görüúleri incelenmiú
ve üç temel tema ortaya çÕkmÕútÕr. Bu temalardan ilkinde ö÷rencilerin çeviri kitaplarla ilgili olumlu
görüú taúÕdÕklarÕ saptanmÕútÕr. Ö÷renciler çeviri kitaplarÕn bilimsel araútÕrma sonuçlarÕna dayalÕ,
evrensel ve güncel bilgiler içerdi÷ini düúünmektedirler. Bunlara ilaveten, çeviri kitaplarÕn dil ve
anlatÕmÕ ve kültürel uygunluklarÕ ilgili olarak ö÷rencilerin görüúlerinde farklÕlÕklar oldu÷u tespit
edilmiútir. Çeviri kitaplarda dil ve anlatÕmÕn önemli bir unsur oldu÷u çeviri bilim alanÕ
uzmanlarÕnca vurgulanmaktadÕr. Çevirilerde dilbilimsel hâkimiyetin kÕrÕlmasÕ ile kültür odaklÕ
çeviri önem kazanmaktadÕr (ùimúek, 2013). Bu yaklaúÕmlarÕn çeviri kitaplarda dil ve kültür
sorunlarÕn giderilmesi için yararlÕ olaca÷Õ düúünülmektedir. AyrÕca, dili bilen herkesin iyi çeviri
yapaca÷ÕnÕ düúünmenin yanlÕú oldu÷u, iyi çeviride orijinal metnin ruhunu bozmadan yansÕtmanÕn
önemli bir ustalÕk gerektirdi÷i vurgulanmaktadÕr. Bu nedenle, farklÕ uzmanlardan oluúan bir ekibin
birlikte çalÕúmasÕ çeviride iyi bir dil ve anlatÕm için önerilmektedir (Edwards, 1996). Gelecekte
basÕlacak çeviri kitaplarda dil ve anlatÕma hassasiyet gösterilmesi ve farklÕ uzmanlardan oluúan
ekip çalÕúmasÕ yoluyla yapÕlmasÕ önerilmektedir.
økinci olarak araútÕrma bulgularÕ ö÷rencilerin ö÷renmelerinde çeviri kitaplarÕn önemli etkileri
oldu÷unu göstermiútir. Özellikle farklÕ kültürlere ait bilgileri kendi kültüründe olan bilgilerle
karúÕlaútÕrma imkânÕ, ö÷renciler tarafÕndan oldukça yararlÕ bulunmuútur. Kültürler arasÕ
karúÕlaútÕrmalar ve kÕyaslamalar yaparak ö÷rencilerin bilgileri sorgulamalarÕ onlarÕn ö÷renmelerini
desteklemiútir. Okul öncesi e÷itimi ülkemizde yeni geliúen bir bilim dalÕdÕr ve bu nedenle alandaki
araútÕrmalar “bebeklik döneminde” olarak tanÕmlanmaktadÕr (Berkman, 2005). Bu durum alanda
kapsamlÕ bir yerel literatür eksikli÷ini beraberinde getirmektedir. Bu kÕsÕtlÕlÕk teoride, e÷itim
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programlarÕnda, uygulama örneklerinde, çocuklara yönelik kullanÕlan test ve ölçme araçlarÕnda
büyük ölçüde yabancÕ literatüre yönelmeye neden olmuútur. Bu durum ders kitaplarÕnÕn içeri÷ine
de benzer úekilde yansÕmÕútÕr. Mutlaka bu alandaki bilimsel araútÕrmalarÕn desteklenmesi ve alan
yazÕnÕn geliútirilmesi önerilmektedir. AyrÕca, ülkemizde farklÕ fakültelerde okutulan ders
kitaplarÕnÕn içerik olarak birbirine benzerlikleri, sistemli bir akademik editörlük sürecinden
geçmeyen derlemelerden oluúmalarÕ, farklÕ bir felsefe ya da yaklaúÕmdan uzak olmalarÕ, kapsamlÕ
olarak araútÕrÕlmadan ve uzman olmayanlarca yazÕlmalarÕ eleútirilmektedir (Erdo÷an ve Alemdar,
2010). Bu anlamda üniversite düzeyinde kullanÕlan yerel ders kitaplarÕnÕn kalitelerinin
iyileútirilmesi bir ihtiyaçtÕr. Okul öncesi e÷itimi alanÕnda çeviri kitaplarÕn mevcut yerel kitaplarÕn
kalitelerinin iyileútirilmesi konusunda rekabetten dolayÕ zorlayÕcÕ olumlu bir etkisi olaca÷Õ
düúünülmektedir.
Son olarak, araútÕrma sonucu da ö÷rencilerinin gerek ders kitabÕ gerekse di÷er güncel kitaplarÕ
sÕklÕkla ve satÕn aldÕklarÕ tespit edilmiútir. Ö÷rencilerin kitap okumaya ve satÕn almaya yönelik
olumlu görüúleri dikkate alÕndÕ÷Õnda daha fazla sayÕda ve nitelikli kitaplarÕn basÕlmasÕ yararlÕ
olacaktÕr. Kitaplardaki çeúitlilik ve sayÕnÕn artmasÕ gelecekte alanda basÕlacak olan kitaplarÕn
kalitesine olumlu etki edecektir. Üniversite ö÷rencilerinin toplumda kitap okumaya en açÕk grup
olduklarÕ düúünüldü÷ünde kaliteli bilimsel kitaplarÕn çeviri ya da yerel olmalarÕna bakÕlmaksÕzÕn
artmasÕ önerilmektedir.
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FarklÕ bölümlerdeki ö÷rencilerin teknoloji kullanÕmlarÕ ile
akademik baúarÕlarÕ arasÕndaki iliúkinin incelenmesi
Mete Okan ERDOöAN
Özet
Biliúim teknolojileri kullanÕmÕnÕn önemi ö÷renciler açÕsÕndan her geçen gün daha da artmaktadÕr.
Bu araútÕrmanÕn amacÕ, biliúim teknolojileri ve üniversiteye devam eden ö÷rencilerin akademik
baúarÕlarÕ arasÕndaki iliúkinin incelenmesidir. AraútÕrmaya Pamukkale Üniversitesine devam
eden, farklÕ fakülte ve yüksekokullarda okuyan 214 ö÷renci katÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn verilerin
Likert ve çoktan seçmeli sorulardan oluúan Teknoloji FarkÕndalÕk Anketi ile toplanmÕútÕr.
KatÕlÕmcÕ ö÷rencilerden bu Biliúim Teknoloji FarkÕndalÕk Anketini online doldurmalarÕ istenmiú
ve bu yolla teknoloji hakkÕndaki görüúleri ve teknoloji kullanÕm sÕklÕklarÕ saptanmÕútÕr. Veri
analizinde katÕlÕmcÕlarÕn verdikleri bilgilerle tanÕmlayÕcÕ istatistikler hesaplanmÕútÕr. Daha sonra
ise katÕlÕmcÕ akademik baúarÕlarÕlar ile teknoloji kullanÕmlarÕ arasÕnda korelasyon analizleri
hesaplanmÕútÕr. AraútÕrma bulgularÕ katÕlÕmcÕ ö÷rencilerin biliúim teknolojilerinin önemi
konusundaki yüksek bir farkÕndalÕk düzeyinde olduklarÕnÕ ortaya koymuútur. AyrÕca, teknoloji
ile akademik baúarÕ arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ iliúki saptanmamÕútÕr. Elde edilen
sonuçlar ÕúÕ÷Õnda üniversite ö÷rencilerinin derslerinde ve ö÷renmelerinde teknolojinin etkin
kullanÕmÕyla yönelik çeúitli önerilerde bulunulmuútur.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Teknolojisi, Üniversite Ö÷rencileri, Akademik BaúarÕ
Examining the Relationship between Students’ Academic Achievement and Technology
Usage
Abstract
The technology usage among the university students are increasing rapidly in nowadays. The
purpose of this study is to examine the relationships between the university students’ academic
achievement and their technology usage. The participants of the study were 214 students
enrolled in Pamukkale University’s various departments. The data was collected through the
“Technology Awareness Survey” which had Likert and open-ended questions. The participant
students were asked filled out the online survey, in this way student’ views and frequency of
technology use were collected. For data analysis, the descriptive statistic were calculated, later
the correlation analysis between the students’ academic achievement and technology usage were
examined. The data analysis revealed that students’ had high level of awareness related to
technology. Additionally, there was no statistically significant relationship between students’
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academic achievement and technology usage. In the light of these findings, the suggestions were
made related to effective usage of technology in students’ learning and classroom practices.
Keywords: Information Technologies, University Students, Academic Achievement
Giriú
Günümüzde teknoloji çok hÕzla geliúmekte ve de÷iúmektedir. Bu hÕzlÕ geliúim insanlarÕn günlük
yaúamlarÕnÕ ve e÷itimde dahil olmak üzere bir çok alanÕ etkilemekte ve de÷iútirmektedir.
Özelikle, teknolojide yaúanan geliúme e÷itimi, farklÕ açÕlardan de÷iútirmiútir. Bunlar; teknolojik
ortamda yaúayacak bireylere gerekli genel yetenekleri kazandÕrma, teknolojik ortamÕn
gerektirdi÷i niteliklere sahip insan gücünü yetiútirme ve teknolojik olanaklardan yararlanma
olarak üç temel yönde tanÕmlanmaktadÕr (Alkan, 1997). E÷itimde teknolojiyi kullanmanÕn,
e÷itim ve ö÷retime eriúim her yerde artÕrmasÕ, ö÷renimin kalitesi yükselmesi ve e÷itim
maliyetlerini azaltmasÕ gibi temel avantajlarÕ öngörülmektedir. Böylece, teknolojiyi bilen ve
yaúamlarÕnda ihtiyaç duyacaklarÕ teknolojiyi etkin kullanabilen ö÷renciler yetiútirilmiú olacaktÕr
(Yürütücü, 2002).
Teknoloji e÷itiminin tüm seviyelerinde kullanÕlmaktadÕr. Bu gruplar arasÕnda üniversite
ö÷rencileri yer almakta ve bilgi ve iletiúim teknolojilerini etkin kullanan üniversite ö÷rencilerinin
akranlarÕndan daha avantajlÕ olduklarÕ saptanmÕútÕr. Teknolojiyi etkin kullanan ö÷rencilerin
araútÕrma, iletiúim ve bilgiye ulaúma becerileri daha çok geliúmekte ve bu yöndeki becerileri ile
mezuniyet sonrasÕ bilgi ve iletiúim teknolojilerini kullanma konusunda daha avantajlÕ konuma
gelmektedirler (Akbaba ve Altun, 2000; Yavuz ve Coúkun, 2008).
Mezuniyet sonrasÕnda farklÕ alanlarda çalÕúacak olan üniversite ö÷rencileri teknolojinin sadece
tüketicisi olmamalÕ aynÕ zamanda teknoloji üretebilmelidir. Günümüzde, iktisadi büyümenin
temel belirleyicisi teknoloji üretebilmek ve mevcut teknolojileri üretim faaliyetlerinde
kullanabilme becerisi geliútirmeye ba÷lÕ hale gelmiútir. Nikolay Kondtratieff'in adÕyla anÕlan
“kondratieff dalga” kavramÕyla teknoloji de÷iúim dalgalarÕ toplumsal yaúamda meydana gelen
de÷iúimleri açÕklamÕú ve içinde yaúadÕ÷ÕmÕz bu ça÷Õ beúinci dalga olarak tanÕmlamÕútÕr (Tuncel,
2009). Bu teoride her dalga boyunca kendine özgü bir teknoloji atÕlÕmÕ oldu÷u vurgulanmÕútÕr
Bunlar, ekonomik uygulamalarÕ ve mevcut sermaye birikimini çekip götüren atÕlÕmlardÕr: Buhar
gücü ve pamuk (1. dalga), demiryolu ve çelik (2. dalga), elektrik ve kimya (3. dalga),
petrokimya ve otomobil (4.dalga). Her dalga kendi içinde bir sonraki dalganÕn teknolojik
atÕlÕmlarÕnÕ da barÕndÕrdÕ÷Õ için, 4. dalganÕn son 10 yÕlÕnda günlük yaúamÕmÕza iyice hakim olan
bilgi iúlem ve iletiúim teknolojilerinin daha büyük ölçek ve daha geniú uygulamalarla 5. dalgada
yaygÕnlaúmasÕ söz konusu olacaktÕr (Tukel, 2016). Bu Tablo 1’de aúa÷Õda verilmiútir.
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Tablo 1. ArdÕúÕk Teknolojik De÷iúim DalgalarÕ
Uzun Dalgalar veya Döngüler
Temel
AltyapÕnÕn
Özellikleri
Zaman
Kondratieff
Bilim,
Teknoloji, UlaútÕrma,
Enerji
DalgalarÕ
Ö÷retim, E÷itim
Haberleúme
Sistemleri

Birinci
1780–
1840

økinci
1840–
1890

Sanayi
Devrimi:
Tekstilde
fabrika
üretimi
Buhar gücü
ve
demiryollarÕ
ça÷Õ

ÇÕraklÕk,
yaparak Kanallar,
ö÷renmek, din dÕúÕ arabasÕ
akademiler, bilimsel yollarÕ
dernekler

Profesyonel, makine
ve
inúaat
mühendisleri,
teknoloji enstitüleri,
kitlesel ilkö÷retim
Üçüncü
Elektrik ve Sanayi
Ar-Ge
1890–
Çelik Ça÷Õ
laboratuvarlarÕ,
1940
kimyasallar
ve
elektrik makineleri,
ulusal
ArGe
laboratuvarlarÕ,
StandartlarÕ
belirleyen
laboratuvarlar
Dördüncü Otomotivde
Büyük kamu ve özel
1940–
ve sentetik sektör
Ar-Ge’si,
1990
maddelerde
kitlesel
yüksek
kitle üretimi ö÷retim
ça÷Õ
(Fordism)
Beúinci
Mikro
Veri a÷larÕ, Ar-Ge’de
1990–….. elektronik ve küresel a÷lar, yaúam
bilgisayar
boyu e÷itim
a÷larÕ ça÷Õ

at Su Gücü

Anahtar
Evrensel
ve Ucuz
Temel
Faktör
Pamuk

Demiryolu
Buhar
(demir raylar) Gücü
, telgraf

Kömür,
demir

Demiryolu
Elektrik
(çelik
raylar),telefon

Çelik

Karayolu,
Petrol
radyo ve TV,
Havayolu

Petrol,
Plastik

Enformasyon
otoyollarÕ,
dijital a÷lar

93

Gaz/Petrol Mikro
elektronik

Kaynak : Freeman & Soete, 2003 s:23

NTHE 2016 12th-13th April

94

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ: DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK

Bu teoride tanÕmlanan dalgalar incelendi÷inde 1. Dalga da “buhar gücü ve pamuk” 2. Dalgada
“demiryolu ve çelik” 3. dalgada, “elektrik ve kimya” 4. dalgada, “petrokimya ve otomobil”
temel ekonomik unsurlardÕr. Ça÷ÕmÕzÕ tanÕmlayan 5. Dalgada ise bilgi iúlem ve iletiúim
teknolojilerinin yaygÕnlaúmasÕ öngörülmüútür (Tukel, 2016).
5. Dalga ça÷Õnda yeni
teknolojilerin hÕzlÕ yayÕlÕmÕ, bu teknolojilerin a÷ kurma iradesi ve etkileúimi, esnekli÷in temel
oldu÷u ve yatÕrÕm üretim planlamasÕnÕ bilgisayar a÷larÕna ba÷lÕ yapan oluúumlarÕn ortaya
çÕkmasÕ ve üretim zincirini oluúturmasÕ paradigmanÕn baúlÕca ayaklarÕ olarak açÕklanmÕútÕr. Bu
de÷iúimin e÷itime yansÕmalarÕ ise; e÷itimin okula sÕnÕrlÕ olmamasÕ, dört duvar arasÕndan çÕkÕúÕ ve
bilginin baúlÕca kayna÷ÕnÕn ö÷retmen olmamasÕ; sonsuz bilgiye ulaúÕm ve e÷itim materyallerinin
teknolojiyle entegre olmasÕ gibi de÷iúimleri kapsamÕútÕr. 5. Dalgada öngörülen de÷iúimler yavaú
yavaú e÷itimde kendini göstermeye baúlamÕútÕr.
Gelecek nesillerin bu de÷iúimden en olumlu úekilde etkilenmesi için de÷iúime uyumlarÕ
önemlidir. Yani, ö÷rencilerin teknolojiye iyi kullanmasÕ ve teknolojiyi üretmesi beklenmektedir.
Öte yandan, ö÷rencilerin günlük yaúamlarÕnda kullandÕklarÕ bilgi teknolojileri (akÕllÕ cep telefonu
gibi) okulda ö÷retim amaçlÕ kullanÕlan mevcut teknolojilerden daha ileri düzeydedir. Bu nedenle
ö÷rencilerin sÕnÕfta geleneksel yöntemlerle ö÷renmesi hatta teknolojiyi çok kullanmalarÕ
engellenmeye çalÕúÕlmaktadÕr. Bilgi teknolojilerini kullanmanÕn ö÷rencileri nasÕl etkiledi÷i
tartÕúÕlmaktadÕr. Alan yazÕn incelendi÷inde üniversite ö÷rencilerinin bilgi teknolojileri
kullanmalarÕ ve akademik baúarÕlarÕnÕ nasÕl etkiledi÷ini inceleyen güncel araútÕrmalar çok
sÕnÕrlÕdÕr. Bu nedenle de÷iúen ça÷da teknoloji ve baúarÕ arasÕndaki iliúkinin incelenmesinin
yararlÕ olaca÷Õ düúülmektedir. Bu amaçla, Pamukkale Üniversitesinde farklÕ programlara
devam eden ö÷rencilerin bilgi ve iletiúim teknoloji düzeyleri ile akademik baúarÕlarÕ arasÕndaki
iliúkiler incelenmiútir.
Yöntem
Biliúim teknolojileri ve üniversiteye devam eden ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕ arasÕndaki
iliúkinin incelenmesini amaçlayan bu araútÕrmada iliúkisel tarama modeli kullanÕlmÕútÕr. øliúkisel
tarama modeli, iki ve daha çok sayÕdaki de÷iúken arasÕnda birlikte de÷iúim varlÕ÷ÕnÕ ve
derecesini belirlemeyi amaçlayan araútÕrma modelidir (Karasar, 2008). Bu araútÕrmada; cinsiyet,
bölümler ve akademik baúarÕ düzeyi de÷iúkenlerinin bilgi iletiúim teknolojileri faktörleri ile olan
iliúkisi araútÕrÕlmÕútÕr.
ÇalÕúma Grubu
Pamukkale Üniversitesinde bulunan farklÕ fakülte yüksekokullara devam eden ö÷rencileri temsil
etmek üzere tesadüfü yolla bilgisayar teknolojileri, iúletme, turizm, spor teknolojileri, okul
öncesi e÷itimi ve giyim teknolojileri programÕna devam eden ö÷renciler çalÕúmaya katÕlmalarÕ
için davet edilmiútir. AraútÕrmaya gönüllü olarak katÕlmak isteyenlere kiúisel web sitemde
bulunan araútÕrma anketinin web sitesi verilmiútir. Ö÷renciler online olarak hazÕrlanan anketi 241
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ö÷renci doldurmuú ve çalÕúmaya dahil edilmiúlerdir. ÇalÕúma grubunda yer alan ö÷rencilerinin
%58 erkek, %42’si bayandÕr. Bu ö÷rencilerin %95’i bilgi ve iletiúim araçlarÕndan olan akÕllÕ
telefona, %66’sÕ dizüstü bilgisayara, %23 masaüstü bilgisayara, %19’u cep telefonuna ve %18
de tablete sahip olduklarÕnÕ belirtmiúlerdir. Sahip oldu÷unuz bu cihazlardan en çok hangisini
kullanÕyorsunuz sorusuna ise %79’u akÕllÕ cep telefonu, %15’i dizüstü bilgisayar, %3’ü cep
telefonu ve %3’ü de di÷erlerini kullandÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir. ÇalÕúma grubunun yaúlarÕ 20 ile
23 yaú arasÕnda de÷iúmektedir. BunlarÕn %85’i kullandÕklarÕ cihazÕn hayatlarÕnÕ
kolaylaútÕrdÕklarÕnÕ, %26’sÕ kullandÕklarÕ cihazÕn tüm özelliklerini kullanamadÕ÷ÕnÕ ve ö÷renmek
istedi÷ini ifade etmiúlerdir. KullanmÕú olduklarÕ cihazÕ yetersiz oldu÷unu düúünen ve maddi
olarak yeterli oldu÷unda de÷iútirmeyi düúünenlerin oranÕ da %22’dir.
Veri Toplama AracÕ
AraútÕrmanÕn verilerin Likert ve çoktan seçmeli sorulardan oluúan Teknoloji FarkÕndalÕk Anketi
ile toplanmÕútÕr. Anket Günbatar (2014) tarafÕndan geliútirilmiú geçerlilik ve güvenirlik
analizleri yapÕlmÕútÕr. AçÕmlayÕcÕ Faktör Analizi (AFA) ve Do÷rulayÕcÕ Faktör Analizi (DFA)
sonunda aracÕn 5 faktör saptanmÕútÕr. Faktörler “ Genel BøT E÷ilimi, Sanal Ortamda Bilgiye
Eriúim, Bilgisayar DonanÕmÕ ,YazÕlÕm KullanÕmÕ
ve Sanal Ortamda øletiúim olarak
isimlendirilmiútir. Bu boyutlarÕn içtutarlÕlÕk Cronbach’s Alpha katsayÕlarÕ 0.76 ile 0,90 arasÕnda
de÷iúmektedir.
Veri Analizi
ølk olarak online olarak elde edilen veriler SPSS paket programÕna yüklenmiútir. Veri analizleri
için tanÕmlayÕcÕ istatistikler yapÕlmÕú, ortalama, standart sapma, frekanslarÕ ve yüzdelik oranlarÕ
hesaplanmÕútÕr. Veriler düzenlendikten sonra akademik baúarÕ ve bilgi iletiúim teknolojileri
anketinin alt boyutlarÕ arasÕnda Pearson Momentler ÇarpÕmÕ korelasyon katsayÕsÕ hesaplanmÕútÕr.
Sonuçlarda 0.05 manidarlÕk de÷eri anlamlÕ olarak kabul edilecektir.
Bulgular
AraútÕrmada ilk olarak ö÷rencilerin bilgi iletiúim teknolojileri anketinin alt boyutlarÕndan
aldÕklarÕ puanlar ve akademik baúarÕ düzeyleri betimlenmiútir. AraútÕrma kapsamÕnda incelenen
ö÷rencilere ait betimsel istatistikler Tablo 2’de gösterilmiútir.
Tablo 2. Ö÷rencilerin bilgi iletiúim teknolojileri anketinden aldÕklarÕ puanlar ve akademik not
ortalamalarÕ
ഥ
ss
De÷iúkenler
S
En Düúük
En Yüksek
࢞
Genel BøT E÷ilimi
214
1,00
5,00
4,06
0,91
Sanal Ortamda Bilgiye Eriúim
214
1,00
5,00
4,13
0,85
Bilgisayar DonanÕmÕ
214
1,00
5,00
3,01
1,38
YazÕlÕm KullanÕmÕ
214
1,00
5,00
3,81
0,89
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Sanal Ortamda øletiúim
Akademik not ortalamasÕ

214
145

1,00
0,94

5,00
3,88

3,63
2,56

0,96
0,61

YukarÕdaki Tablo 2’ de yer alan sonuçlar incelendi÷inde ö÷rencilerin sanal ortamda bilgiye
eriúim ortalamasÕnÕn 4,13 ile en yüksek ortalamaya sahip oldu÷u görülmektedir. Daha sonra
sÕrasÕ ile 4,06 ortalamaya sahip Genel bilgi iletiúim teknoloji e÷ilimi, 3,81 ortalama ile yazÕlÕm
kullanÕmÕ, 3,63 ile sanal ortamda iletiúim ve bilgisayar donanÕmÕ gelmektedir. Bu ö÷rencilerin
akademik not ortalamalarÕ 4’lük sisteme göre 2,56 olarak yüksek oldu÷u görülmektedir. 214
ö÷renciden 69’u ortalamasÕnÕ ankete girmedi÷i için 145 tane ö÷rencinin ortalamasÕ üzerinden
analizler yapÕlmÕútÕr.
Beklentinin aksine sanal ortamda iletiúimin yüksek çÕkmamasÕ, bunun ile beraber sanal ortamda
bilgiye eriúimin ve akademik not ortalamasÕnÕn yüksek çÕkmasÕ ö÷rencilerin kullandÕklarÕ cihazÕ
kendilerini akademik olarak geliútirmek için kullandÕklarÕnÕ düúündürmektedir. Bunun ile
beraber en çok kullandÕklarÕ cihazÕn akÕllÕ cep telefonu oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda ders
kaynaklarÕ baúta olmak üzere birçok bilgiye eriúimi akÕllÕ cep telefonu ile yaptÕklarÕ
anlaúÕlmaktadÕr.
AraútÕrmaya katÕlan ö÷renciler baúta olmak üzere alanda da yapmÕú oldu÷umuz gözlemlerde
ö÷rencilerin akademik çalÕúmalarda ders notu yazma, tahtaya yazÕlan ders notlarÕnÕ akÕllÕ cep
telefonu kullanarak görüntüsünü alma, dersin ses veya video kayÕtlarÕnÕ alma ve ders kaynak
notlarÕnÕ alma iúlemleri yaptÕklarÕnÕ görülmektedir. Bu kaynaklarÕ da taúÕmasÕ, kullanmasÕ ve
çalÕútÕrmasÕ son derece kolay olan akÕllÕ cep telefonlarÕnda çalÕúmalarÕ son derece kolay
olmaktadÕr.
Ö÷rencilerin akademik baúarÕ ve bilgi iletiúim teknolojileri anketinin alt boyutlarÕ arasÕnda
iliúkiyi saptamak amacÕyla Pearson Momentler ÇarpÕmÕ korelasyon katsayÕsÕ hesaplanmÕútÕr.
Sonuçlar Tablo 3’te gösterilmiútir.
Tablo 3. Akademik baúarÕ ve bilgi iletiúim teknolojileri arasÕndaki korelasyon analizi sonuçlarÕ
Sanal
Genel Bilgi Ortamd Bilgisay
Sanal
øletiúim
a
ar
YazÕlÕm Ortamd
Akadem Teknolojile Bilgiye DonanÕ KullanÕ a
De÷iúkenler
ik
ri E÷ilimi Eriúim mÕ
mÕ
øletiúim
Akademik
Pearson
1
Correlation
Sig.
(2tailed)
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Genel
Bilgi
øletiúim
Teknolojileri
E÷ilimi
Sanal Ortamda
Bilgiye Eriúim

Bilgisayar
DonanÕmÕ

YazÕlÕm
KullanÕmÕ

Sanal Ortamda
øletiúim

N
Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N

145
,073

1

,381
145
,088

214
,760**

,292

,000

145
-,130

214
,121

214
,059

,120

,077

,393

145
,140

214
,557**

214
,559**

214
,265**

,092

,000

,000

,000

145
-,009

214
,347**

214
,378**

214
,192**

214
,513**

,918

,000

,000

,005

,000

145

214

214

214

214

1

1

1

1

214

Tablo 3’te yer alan korelasyon analizi sonuçlarÕ ö÷rencilerin akademik baúarÕ puanlarÕ ile “Genel
Bilgi øletiúim Teknolojileri E÷ilimi” puanlarÕ arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir iliúki
bulunmamÕútÕr (r= 0.73; p>0.05). Di÷er bir ifadeyle, ö÷rencilerin akademik baúarÕ puanlarÕ
artÕkça ya da azaldÕkça biliúim teknolojileri e÷ilimlerinde bir de÷iúim olmamÕútÕr. Anketin “Sanal
Ortamda Bilgiye Eriúim” boyutu ile akademik baúarÕ arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir
iliúki saptanmamÕútÕr (r= 0.08; p>0.05). Yani, ö÷rencilerin sanal ortamda bilgiye ulaúma
düzeyleri ile akademik baúarÕlarÕ iliúkili de÷ildir.
ÇalÕúmaya katÕlan ö÷rencilerin akademik baúarÕlarÕ ve bilgi iletiúim teknolojileri anketinden
aldÕklarÕ puanlar ile cinsiyetleri arasÕndaki iliúkiyi saptamak amacÕyla ba÷ÕmsÕz örneklemli t testi
analizi yapÕlmÕútÕr. Sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiútir.
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Tablo 4. Akademik baúarÕlarÕ ve bilgi iletiúim teknolojileri ile cinsiyetleri arasÕndaki iliúki
De÷iúkenler

Cinsiyet

N

Genel Bilgi øletiúim
Teknolojileri E÷ilimi
Sanal Ortamda Bilgiye
Eriúim
Bilgisayar DonanÕmÕ

Erkek
KadÕn
Erkek
KadÕn
Erkek
KadÕn
Erkek
KadÕn
Erkek
KadÕn
Erkek
KadÕn

125
89
125
89
125
89
125
89
125
89
82
63

YazÕlÕm KullanÕmÕ
Sanal Ortamda øletiúim
Akademik

ഥ
ࢄ

4,06
4,05
4,14
4,11
3,31
2,60
3,76
3,88
3,54
3,76
2,50
2,63

SS
0,96
0,85
0,85
0,84
1,37
1,31
0,93
0,83
1,04
0,82
0,60
0,63

t

p

,110

,912

,299

,765

3,809

,000

-,987

,325

-1,636

,103

-1,216

,226

Sonuçlar, sadece anketin “Bilgisayar DonanÕma” boyutunda bayan ve erkek ö÷renciler arasÕnda
istatistiksel olarak anlamlÕ fark oldu÷unu göstermiútir (t 214= -3.33; p< 0.05). Bu sonuç beklenen
bir sonuçtur özellikle bilgisayar donanÕmÕ konusunda sökme-takma iúlemlerinde fiziksel kuvvet
de gerekmektedir. Bayanlar bu konuda zorlanmaktadÕrlar. Buda bilgisayar donanÕmÕnÕ bayanlarÕn
ilgi alanÕndan çÕkarmaktadÕr. Bir di÷er neden ise donanÕmÕn erkek iúi oldu÷u genel algÕsÕdÕr. Bu
her ne kadar do÷ru olmasa da analiz sonuçlarÕ bayanlar üzerinde etkili oldu÷unu göstermektedir.
Ö÷rencilerin devam ettikleri programa ile bilgi iletiúim teknolojileri anketinden aldÕklarÕ puanlar
arasÕndaki farklarÕ belirlemek amacÕyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmÕú ve
sonuçlar Tablo 5’te gösterilmiútir. Analizde önce analiz için gerekli sayÕda olmayan bölümler
çÕkarÕlmÕútÕr. Bu sayÕda 214 ö÷renciden 13’üdür.
Tablo 5. Ö÷rencilerin bilgi iletiúim teknolojileri anketinden aldÕklarÕ puanlarÕyla devam ettikleri
programlar arasÕndaki iliúki
ഥ
SS
F
p
Post hoc
De÷iúkenler
N
ࢄ
Spor
Bilimleri
19
3,98
1,09
Fakültesi
Genel Bilgi
Bilgisayar
59
4,28
0,76
øletiúim
0,42
Teknolojileri
0,98
Teknolojiler
9
øøBF-øúletme
47
4,00
0,95
i E÷ilimi
E÷itim
Fak-Okul
18
4,21
0,58
Öncesi
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Sanal
Ortamda
Bilgiye
Eriúim

Bilgisayar
DonanÕmÕ

YazÕlÕm
KullanÕmÕ

Sanal
Ortamda
øletiúim

Otomotiv
Turizm
Toplam
Spor
Bilimleri
Fakültesi
Bilgisayar
Teknolojileri
øøBF-øúletme
E÷itim
Fak-Okul
Öncesi
Otomotiv
Turizm
Toplam
Spor
Bilimleri
Fakültesi
Bilgisayar
Teknolojileri
øøBF-øúletme
E÷itim
Fak-Okul
Öncesi
Otomotiv
Turizm
Toplam
Spor
Bilimleri
Fakültesi
Bilgisayar
Teknolojileri
øøBF-øúletme
E÷itim
Fak-Okul
Öncesi
Otomotiv
Turizm
Toplam
Spor
Bilimleri
Fakültesi
Bilgisayar
Teknolojileri

16
42
201

3,96
3,98
4,09

1,01
0,88
0,87

19

3,97

1,10

59

4,16

0,73

47

4,13

0,91

18

4,26

0,58

16
42
201

4,38
4,14
4,16

0,51
0,75
0,79

19

2,39

1,34

59

3,82

1,00

47

2,75

1,42

18

2,33

1,07

16
42
201

3,34
2,64
3,02

1,41
1,42
1,38

19

3,83

0,77

59

4,03

0,83

47

3,64

0,95

18

4,00

0,62

16
42
201

4,01
3,60
3,83

0,81
0,91
0,87

19

3,53

0,70

59

3,73

0,95

0,52

99

0,75

8,03
3

0

2,03
5

0,07

Spor
Bilimleri,
øúletme,
Okul
Öncesi,
Turizm”<
Bilgisayar
teknolojileri

“Turizm<Otomotiv
3,29
9

0,00

”
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øøBF-øúletme
E÷itim
Fak-Okul
Öncesi
Otomotiv
Turizm
Toplam

47

3,62

0,82

18

3,94

0,79

16
42
201

4,23
3,27
3,65

0,72
1,12
0,94

YapÕlan analiz sonucunda bilgisayar donanÕmÕ ve sanal ortamda iletiúim konularÕnda anlamlÕ
farkÕn oldu÷u görülmektedir. Buna göre bilgisayar teknolojileri bölümünde okuyan ö÷rencilerin
di÷er bölümde okuyanlara göre bilgisayar donanÕmÕ konusunda daha yeterli oldu÷u bulunmuútur.
Sanal ortamda iletiúim konusunda ise otomotiv bölümünde okuyan ö÷renciler turizm bölümünde
okuyan ö÷rencilere göre daha ileri oldu÷u görülmektedir. Bunun sebebi olarak otomotiv bölümü
ö÷rencilerinin ço÷u hem okuyup hem de çalÕúmaktadÕr. Müúterileri ve çalÕútÕklarÕ di÷er firmalar
ile iletiúimi sanal yolla yaptÕklarÕndan dolayÕ turizm ö÷rencilerinden fazla çÕkmÕútÕr.
Sonuç ve Öneriler
Bu araútÕrmada, üniversite ö÷rencilerinin bilgi teknolojileri kullanÕmÕ ile akademik baúarÕ
arasÕndaki iliúkiyi açÕklayan önemli bulgular ortaya çÕkmÕútÕr. ølk olarak bilgi teknolojilerinin
kullanÕmÕ ile akademik baúarÕ arasÕnda anlamlÕ düzeyde iliúki saptanmamÕútÕr. Yani bilgi
teknolojilerini sÕklÕkla kullanan ö÷renciler ne di÷erlerine göre daha baúarÕlÕ nede baúarÕsÕzlardÕr.
Bu nedenle, bilgi teknolojilerine sahip ö÷rencilerin bunlarÕ ö÷renmelerini destekleyecek úekilde
daha etkin kullanmalarÕ konusunda desteklenmeleri önerilmektedir. AyrÕca üniversitede
derslerde ö÷rencilerin ellerinde olan bilgi teknolojilerini daha etkin kullanacaklarÕ úekilde ders
materyalleri, kaynak kitaplarÕ, ders içerikleri ve araútÕrma imkânlarÕ güncellenmelidir.
økinci olarak araútÕrma bulgularÕ, üniversite ö÷rencilerinin devam ettikleri programa göre farklÕ
düzeylerde teknoloji kullanmakta olduklarÕnÕ göstermiútir. Otomotiv ve bilgisayar gibi teknik
programlara devam eden ö÷renciler, turizm ve okul öncesi e÷itimi gibi sosyal programlara
devam eden ö÷rencilere göre daha etkin bilgi teknolojilerini kullanmaktadÕrlar. Bu nedenle, bilgi
teknolojilerinde meydana gelen de÷iúimleri bu ö÷renciler in takip edebilmesi için seminerler,
kulüpler ve teknolojik içerikli sosyal toplantÕlarÕn düzenlenmesi önerilmektedir. Bu sayede, bilgi
teknolojilerini daha etkin ve verimli kullanabileceklerdir.
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In-ServÕce Education and Training (Inset) Needs: Cases in
The European UnÕon and Turkey: An Analysis of In-service
Education and Training (INSET) Needs
U÷ur DøLER*
Abstract
In the recent years, Turkey has experienced a popular series of reforms that are reshaping the
means of social life. It is has been a great necessity for individuals to gain the skills and information
required in this new era of dynamic changes. Just like any other social systems, these changes
force the educational system to restructure its mechanisms and functions to comply with the
changing times. In the education world, to maintain and extend the change developments in the
desired way and up to the set standards, it is compulsory to train regularly the teachers to offer the
best education to the students. Teachers are the sources of information to every individual at some
point in their life, and they, therefore, require to be educated and trained to offer the best
information. However, to develop and reach the world class level in education, one country should
have the capability to compete with other countries. The characteristics resulting to these
competitive levels ranges from continent to continent in the world. Therefore, Turkey should have
capabilities to match the level of INSET as compared to EU countries.
Introduction
In-Service Education and Training in Turkey
As a developing country, during the past couple of decades, Turkey has been making significant
efforts to establish an education system that is capable of providing students with a broad range of
knowledge and skills. In the last two decades, the Ministery of National Education (MoNE) has
been in the front line in ensuring that the quality of education in the schools is up to the European
Union standards. The efforts to increase the quality of teaching occur in all dimensions of
education, INSET included. Although there are limited researches carried out regarding the
effective of INSET in Turkey, various shortcomings have evidently surfaced via teacher's
complaints and the reflection in performance (Aydin & Baskan, 2005)
Studies have pointed out that despite the efforts towards the in-service training, models offered to
the teachers are very centralized. Furthermore, the INSET programs are institutionalized in
patterns of organizations, resource allocation, and management. Other factors that affect the
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teacher professional development include a change in process and incentives to motivate the
teachers. Also, most teachers describe the program as unengaging and irrelevant, and they tend to
forget the largest portion of the teaching.
INSET takes different forms in its process of achieving its various objectives to bring the required
change in the in the education system. Professional developments fall under three titles; namely
professional education, support, and training. Professional education is meant to widen and deepen
teacher's theoretical perspective using advanced studies (EACEA, 2015). Professional support
aims to advance the job experience and performance. Professional training, on the other hand,
refers to the development of skills and knowledge directly applicable to a teacher's day to day
experience (Cavkaytar, 2006).
The classifications as previously mentioned seem only to focus on teachers’ development.
However, the ultimate aim of the INSET program is to help teachers improve personal and
professional skill for better delivery of knowledge to all students. Undoubtedly, INSET offers a
broad range of opportunities to teachers for their continuous development (Buyruk,
2015). However, the question regularly asked is whether these developments reflect in the teaching
and learning in the classrooms and how it impacts the student. Contemporary researchers have
indicated that there is relatively little systematic evidence on the extent to which INSET brings
about the required difference in the classrooms (Ozer, 2004)
A survey conducted in 2011 provided useful insight into the strengths and weaknesses of the
INSET in Turkey which has includings as explained below.
The standard of competence that teachers acquire in the INSET program have proven insufficient
to handle challenges that emerge as they carry out their teaching job. Low standards of education
directly affect the in-service education and training requirements of the teachers as they engage in
the INSET program. The study considered fields such as tutoring, didactics, psychology,
assessment on learning acquired, and the methods of teaching. To solve the problem of posed by
noncontinuous learning, cooperation between the elementary education and the INSET program.
Clear policies point out development guidelines need to be implemented in the education system
if apprenticeship, primary education, and continuous in-service training (Shahmohammadi,
2013). The INSET also needs to invest in research and developments to gain necessary insight
required in the process of making reform decisions regarding the improvement of the INSET
program. The government needs to emphasize on improving the level of competence that teachers
acquire, informed by the agreed competence policies, on the levels of both the beginner and
experienced teachers.
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The funds allocated to the INSET system has proved to be insufficient over time, which is a major
weakness in the INSET system. The financial resources assigned to the various schools are
decreasing, with the current economic crisis persistently playing its part too. The money invested
is not enough to invite experts who can provide quality education and training to the teachers
especially experts from outside the country. To curb this problem financing should be provided
for INSET (Barbieri, 2011). The government should also include a personal account of the INSET
program that will enable teachers to have flexibility in deciding the kind of training they prefer.
The reform in the INSET programs should include setting aside funds to sustain the process
towards achieving the development to attain EU standards.
The objectives of the INSET and the program followed by the teachers are inconsistent in Turkey.
Without setting long-term targets and strategies for INSET system, there is a lack of coherence in
the activities of its program. It is, therefore, important that INSET adopts a model change, in all
the levels of the traditional ways and forms that still exist the in-service education and training of
teachers. There is a need to establish a clear strategy that will be part of implementing lifelong
learning to the INSET system (Uysal, 2012). The policy needs to have distinct vision and
objectives to ensure consistency within the in-service education and training.
There is a lack of a quality assurance system in Turkey's INSET program. Currently, the INSET
program is not well developed monitor the process of quality assurance in the provision. Therefore,
no evaluation is done regarding the effect of the program. There is a need for a quality assurance
review in all phases of the INSET program to analyze the feedback on quality added (Aydin &
Baskan, 2005). The system should also ensure that the curricula are relevant and assist in the future
planning of the INSET events. The government of Turkey should fully support the development
of a system that evaluate the effectiveness of INSET program on the final outcomes as reflected
by the student’s performance.
Studies have pointed out that there is a significant imbalance in the ratio of experts in the INSET
system to teachers who enroll in the training program. There is a need to correct the deficiency in
the workload by minimizing the occurrence of teachers’ training events held for large groups. The
in-system education and training should explore other options such as e-learning programs,
newsletters, video-conferencing, and other online-based teaching platforms (Cavkaytar, 2006)
There is a mentoring system in Turkey, but it is very formal. Teachers need a mentoring program
that is engaging and interactive so that they can express their feelings. Contemporary studies have
pointed out that effective mentoring leads to increased quality in the induction process that is
passed on to the manner of teaching in the schools. The mentoring program in the INSET system
needs revision and further development to provide the required training to new teachers and school
directors. It is, therefore, important that the mentorship is tailor-made to meet specific needs in the
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INSET program (Shahmohammadi, 2013). Teachers need a mentoring system that is not very
formal; they need to feel like a part of the solution and not as part of the problem.
The INSET plan and the school plan tend to clash; the school plan is per the academic calendar
while the INSET plan concurs with the yearly calendar. There is no system to analyze the training
needs at the school level that results in the clash. Due to this reason not all objectives of the INSET
are realized in most schools (Barbieri, 2011). Coordination is therefore needed to assess the needs
of the schools and the need for the INSET system. MoNE should regularly assess training
requirements or the schools, on the other hand, should provide MoNE with their training needs to
ensure that both systems are in harmony. MoNE should, therefore, implement strategies that
adequately address teacher's needs, whether individual or generated within the INSET system.
MoNE and the Higher Education Commission of Turkey (HEC) manage INSET's primary system.
The system aims to help both the organizers and teachers in the course of the teachers training
programs. The system needs reforms that to include various analytical tools, and online surveys to
determine the training shortcomings. Full insight into the shortcomings will enable the
stakeholders to address optimally the requirements of the different groups participating. The
system also needs to be further developed in order to provide support tools like analysis and
reporting. A good information system will enable INSET to have data for comparative analysis
that is a significant step towards quality assurance in the education sector.
Information about the training programs and events, currently entered manually in the INSET
catalog, can be entered by digital means, using keywords as indices with drop-down options
comprising fixed choices. The support tools will enhance efficiency and accountability that allow
preparation of statistical analysis, using information captured in the system. Application to the
training programs also needs to be integrated into the system, where one can register to the program
without having to download and fill out various requirements forms. The conventional tools used
in the analysis of periodical reports can also be installed to generate evaluation reports
automatically. However, to make all these happen it is important to ensure a constant supply of the
necessary funds and for the continuous updating of the system.
There is very minimal research conducted on the performance of the INSET, which restricts the
capacity of the system to perform better due to lack of monitoring by survey organizations. There
is a need for the INSET to establish cooperation with universities and colleges, particularly, areas
that conduct teacher education and training, research agencies and other teachers’ organizations.
Through partnerships, it is possible to establish a platform that will enable joint projects that will
steer the change needed in the INSET program.

NTHE 2016 12-13 NİSAN



INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION: KEEPING UP WITH THE CHANGE

107



Currently, teachers have not yet accepted plenary sessions conducted as part of the INSET program
in Turkey. According to contemporary studies, there is a need for a change in the existing plenary
model to motivate teachers to attend these sessions. The stakeholders should amend the curricula
of these conference sessions to be more engaging to attract more teachers. Currently, the preferred
methods of training are mostly programs that focus on workshops, fieldwork, and pedagogical
with the conference sessions being least preferred.
The preference of the training programs varies with different teachers. It is, therefore, important
that the INSET program is to be reviewed to meet the varying needs of teachers. The program
should, therefore, be tailor-made to be more interactive and engaging. By use of this approach, the
INSET will be able to address more precise needs by considering particular subjects and issues
regarding the program.
Currently, only 12% of the training is conducted by use of e-learning approach, but its importance
in the education system is gaining popularity in Turkey. There is a need to embrace this approach
more in the INSET program as it is cheaper compared to other forms and extending to remote
areas is easy. E-learning will allow for high-quality provision, an individual approach, and
flexibility in the in-service education and training system. E-learning will enable teachers to
choose the pace and education level that they are comfortable with in handling.
It is evident that there are some shortcomings in the in-service education and training system in
Turkey. The government of Turkey is putting much effort towards reforming the education sector
INSET included. The government, however, the ministry of national education should, however,
shift efforts towards addressing the real issues. There is urgent need to change the INSET system
to fit the teachers and not the other way round. Teachers, therefore, need to be more involved in
determining what program will so that every teacher will develop professionally and realize their
full potential.
In-Service Education and Training in the European Union
The last ten years have witnessed significant challenges, reforms, and developments in all aspects
of life in the European Union. Education, inevitably, has been reconstructed and reshaped in line
with international standards. Teacher training is always in the middle of these reforms. The
structure, the training periods and the institutions are the central concerns of these reforms.
Although most of these reforms have been in the In-Service Education and Training (INSET),
there still exists some shortcomings in the INSET system. This paper aims to analyze the needs
of the INSET in both Turkey and the European Union, their similarities and differences and
recommendations.
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Since there are many member states of the EU with slightly differing in-service this analysis will
use Italy as an EU representative. In-service training for teachers has come a long way facing
major reforms mainly in the latest decades. In Italy, the tradition of in-service teacher training was
established during the Conferenze Pedagogiche in the end of the 19th century. The Conferenze
pedagogiche refers to initiatives was established to develop teachers professionally, mainly in
preliminary schools (Teachers Training Italy, 2013). Due to the slow pace of the development of
early teacher’s training, INSET acquired a significant importance and had been growing for the
past 50 years in Italy.
Although Italy has changed its INSET program through several reform processes since the
19th century, it still has some shortcomings in the education sector. In Italy, INSET has been
criticized over time due to various reasons including short-term nature, poor planning, minimal
influence and lack of evidence on impact. INSET has also faced criticism of missing relations with
teachers' cognitive process. Other shortcomings include poor management with many unresolved
challenges and uneven distribution of funds (Cedefop, 2015).
In response to the shortcomings named above Italy has invested a lot in the education sector
specifically in teachers training. An example is the e-learning area in the INSET program. Italy
implemented an e-learning project costing 500 Million Euro in the period 1997 that introduced
technologies in the education system, teacher training included. There is a training process for
teachers that is conducted via a virtual campus and is established nationwide (Bozkurt et al., 2012)
In collaboration with the national television broadcasting company, education and training courses
are carried out via satellite television. Centers, where in-service education and training happen
have digital equipment to facilitate e-learning. There is also pilot a platform for videos available
on the demand that acts as a hub where teachers can choose a lesson (mainly ten minutes sessions)
among a large variety and get it via satellite. Most of these training centers have a particular
integral element, at least an online library to facilitate e-learning (Piwowar, Thiel & Ophardt, 2013)
Another example of such developments is the professional workshop. Italy lays significant
emphasis on setting up of locally-based professional opportunities. Instead of creating a planned
network of centers, Italy has established a series of training and learning opportunities within based
locally. In collaboration with the local governments, art galleries, museums, and various public
libraries, INSET continues to offer teachers a broad range of initiatives (Archives, 2015).
Educational authorities also play a significant role in promoting this policy by setting up local
units.
Amid all the reforms and developments, Italy still falls short of the required standards to be termed
as successful in its provision of services in some areas of its INSET program. Several shortcomings
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in Turkey are begging to be dealt with in Italy's in-service education and training system as
discussed below.
Traditionally, Italy geared public investments towards promoting the providers of in-service
education and training. Currently, there is a policy aims at promoting teachers professional growth
rather than the existence of the INSET program. In Italy the primary focus is supporting schools
so that individual schools decides on training services required to deal with their structural
changes. Although this is a sound system, the rate of adherence to this policy is subtle and,
therefore, need to be addressed. Also, the schools needs to implement a more integrated to reduce
the cost of training. Moreover, there is a need to apply new approaches through ICT and hybrid
system of financing to facilitate the current administrative regulations in the INSET.
The high number of courses established in Italy's INSET are not useful in developing teachers'
career professionally as most of them are theoretical in nature. It is, therefore, necessary for Italy
to shift from theoretical courses to professional learning. Turkey needs to change the perspective
of the in-service training from being a tool for implementing innovation to a system that addresses
teachers’ needs to enhance professional development. The INSET should work at giving
international standards status to teachers' professional development (Piwowar, Thiel & Ophardt,
2013)
Italy implemented policies that aimed at moving from the hierarchical delivery system of the
INSET towards adaptive learning framework. Rather than wholly abolishing the old structure, Italy
has only modified the delivery system. Italy needs to shift fully from the current system INSET to
a fully accredited system with international standards. Fully accredited system will improve the
quality of training offered and ensure the reliability of teacher training programs. The INSET needs
to adopt new ways of matching teachers with quality promising programs in the in-service
education and training curricula.
The in-service education and training program are lack of adequate research not only in Italy but
also in almost every country. Research is a primary component of development and the initial step
towards quality assurance as it points out areas that require addressing. Italy has been investing in
research through universities and private organizations but still there is less to show in these
research success as the researchers do not involve themselves proactively. To rectify this problem,
the government of Italy should invest in projects such as pilot schemes for research grants to
promote a culture of research. Another approach that can be used to address this problem is
encouraging cooperative research projects in universities and research centers (Cedefop, 2015)
Although the INSET system in Italy invests more on teachers, individual teachers have been
neglected. There has been a long carried out tradition of collegiality in the Italy’s in-service
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training and education system. Italy's INSET needs to start supporting individual through special
programs to enhance an innovation culture in the system. It is important for the INSET that being
restructured to accommodate the professional autonomy of teachers. The initiative should
commence by asking schools to support individual teacher professional development by offering
grants aimed at individual teachers research.
The in-service education and training program in Italy almost seems to be uniform for all teachers
which should not be the case. For teacher's professional development, there is a need for a holistic
approach. A holistic approach will lead to diversification of the opportunities and personal,
professional growth of the teachers. It is, therefore, important that the courses offered to be of
more quality and focused on specific initiatives. In this way, the courses will consider teacher’s
needs, professional cycles, life cycles, and career length, to enhance a constructive approach that
is vital to teacher's career growth (EuList, 2015)
The INSET shortcomings mentioned above for the EU countries need to be addressed to provide
a continuously interrupted training and education to the teachers. To be able to provide lifelong
learning, all involved stakeholders have to play their part. The government has to disburse the
required funds to enhance the seamless flow of the operations of the INSET. The teacher on their
part has to face the program with the required enthusiasm determined to better themselves
professionally (Tandfonline.com, 2015). Involved governing bodies in the education sector on
their side are obliged to ensure that the program offered by the INSET system is professionally
benefitting and operates in line with the school calendars.
The needs of in-service in both the European Union and Turkey seem to be almost the same apart
from the fact that European Union countries have addressed most of their needs at a larger
proportion than Turkey. It is evident that both Turkey and the European Union have the same
objectives, and they are putting in efforts to restructure the systems though they have not
adequately addressed these needs. The needs of INSET for both the EU and Turkey can be
generalized under four themes namely; Lifelong learning, modes of learning, ownership and effect,
and research.
Differences between Turkey and the European Union
There exists a difference between these two cases related to ownership of the INSET or sharing
the responsibility of teachers' INSET. Although, in both instances, government (or ministry) seems
to be very much in the power of INSET provision, in the EU, certainly school-initiated INSET
programs take a lot of space in the whole INSET provision (Tandfonline.com, 2015).
The other significant difference is the aspect of correlation between teachers' professional
development activities taught in the INSET program and the careers and economic levels of the
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teachers with Turkey having the least correlation. Constituting conditions to professionalize
teaching job in EU countries necessitate continuing effort for professional development, depends
on a performance based career system, which starts with the pre-service training of teachers within
the scope of profession progression criteria.
In the EU, e-learning has been well established in the in-service training and education and is
widely implemented as compared to Turkey's INSET with only an approximate rate of 10%
utilization of e-learning its in-service education and training program. Though Turkey is putting
measures in place to embrace e-learning in its INSET system, it still has a long way to go to achieve
the levels of EU countries.
There is also a difference between these two systems regarding evidence on increased level of
competence in teachers as a result of the training. The competency of teachers in Turkey compared
to their counterparts in the EU seems to be a bit lower, this may be because INSET in Turkey
focuses on teacher’s knowledge. However, teachers training in the EU is more holistic and
committed to the continuous learning policy (Cedefop, 2015). The EU program treats teachers not
just as workers who provide services to students but as individual with dynamic relationships.
Teachers in the EU, therefore, seems to improve their competence level more than their
counterparts in Turkey after going through the program.
The importance of a teachers’ role in INSET, as well as the utilization of the value of school-based
curriculum and school-centered INSET, has gained sufficient recognition in the EU. The
awareness has reinforced the need to put teacher development more explicitly into the context of
the school-based INSET. EU also has elaborated its framework for INSET, which recognizes
teachers’ continuing needs as learners in a changing society (OECD, 2015). In Turkey, however,
school-initiated INSET activities are yet to be implemented through teachers’ participation. The
whole INSET system is centrally officiated and due to the limited resources in schools, it seems
that there is still a long way to go in promoting an efficient INSET model; where every teacher
can develop professionally and realize their full potential. Also, participate with confidence in a
collaborative management structure. Lastly, where every teacher can share collective
responsibility for the development of the school.
The EU INSET system has been restructured to change the role of school administration from a
training channel to a planning and monitoring body. As a result, school administrations are the
steering force that is turning things around in the EU. In-service training accreditation and
outsourcing are becoming popular practices with gradually reinforced monitoring (EACEA, 2015).
Turkey, on the other hand, the practice of outsourcing teachers’ trainers has proved to be quite a
challenge due to limited funds allocated to the INET program.
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Another notable difference lies in the planning and decision making between the two systems.
INSET in Turkey is centralized while in most countries in the EU use a decentralized INSET
system. For example in the UK, teachers’ networks mandated to work on developing curriculum
in various areas of the UK’s INSET have been established, in cooperation with school
administration. The networks are a form of lean management that provide development platforms
and technologies like enhancing technology implementation and exchange of ideas.
Lastly, there is an evident difference in the financing system in these two programs. The EU
countries most of them being developed countries can fund the INSET program in their respective
countries quite comfortably. Turkey, on the other hand, being a developing country does not
disburse enough funds to steer INSET to the levels that it ought to attain. Insufficiency of funds is
evident in the ICT and research programs. EU countries have invested heavily in technology
through e-learning and research through grants and combined efforts with universities and research
institutes. Turkey on its side seems to be trailing behind in these two aspects.
Conclusions
Although the in-service education and training are facing a couple of shortcomings, it is only fair
to acknowledge that there have been a series of reforms that have affected the INSET
positively. However, the achievements should not blind the involved parties not seeing that there
are still some significant shortcomings in the INSET system. The concerned government and
education bodies should, therefore, implement the necessary policies and strategies to address the
issues mentioned in this article. The INSET program should also be restructured to enhance
learning and affect the students in the classrooms positively by boosting performance. For
teachers, it is worth noting that developing in career means being helped by the training program
to develop professionally rather than helping the program to grow and establish itself, Turkey is
trailing behind in the in-service education and training as compared to the European Union
countries. But with the series of reforms that Turkey is implementing in its education sector might
catch up with the EU education. To achieve this standard, Turkey has to invest massively in
research so as to determine areas that need addressing. The study will aid Turkey to spend in
developing teachers professionally rather than implementing the system and get the same results
over and over again. The EU countries though they are better off, their INSET system still require
addressing to be termed as perfect. Lastly, both countries need to restructure their system and meet
the needs mentioned to ensure that they provide quality training to the teachers that will be passed
on to students to enhance better performances in the schools.
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Tanzimat (1839)’tan Cumhuriyet (1923)’e OsmanlÕ
Devleti’nde Ö÷retmen Yetiútiren Kurumlar HakkÕnda
ÇÕkarÕlan Resmi Metinlere (Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere)
Dair Bir Kaynak øncelemesi
Eyüp CÜCÜK*
Özet
Bu araútÕrmanÕn konusu, OsmanlÕ Devleti’nde Tanzimat’Õn ilanÕndan (1839) Cumhuriyet’in ilan
edildi÷i (1923) yÕla kadar geçen süre içerisinde ö÷retmen yetiútiren kurumlarla ilgili olarak resmi
makamlar tarafÕndan çÕkarÕlmÕú olan nizamname ve talimatname türündeki resmi metinlerin
incelenmesidir. Bu araútÕrmada, söz konusu resmi metinlerin sayÕsÕ, yayÕnlanma tarihi, orijinal
baúlÕ÷Õ, künye ve ulaúÕm yeri bilgisi, içerik bilgisi açÕsÕndan incelenmesi ve de÷erlendirilmesi
amaçlanmÕútÕr. Bu türden tarihi ve resmi metinlerin de÷iúik açÕlardan incelenmesi, OsmanlÕ
Devleti’nde modern anlamda ö÷retmen yetiútiren kurumlarla ilgili olarak günümüzde yapÕlacak
e÷itim tarihi çalÕúmalarÕna bir nevi kaynak tanÕtÕmÕ olmasÕ ve araútÕrmacÕlara pratik fayda
sa÷lamasÕ hasebiyle önemlidir. Nitel araútÕrma yaklaúÕmÕn do÷asÕna uygun olarak doküman
incelemesi yöntemiyle gerçekleútirilen bu araútÕrmada, 1848 ile 1923 yÕllarÕ arasÕnda ö÷retmen
yetiútiren kurumlarla ilgili olarak nizamname ve Talimatname türünde toplamda 13 adet belgenin
yayÕnlandÕ÷Õ tespit edilmiútir. OsmanlÕca dilindeki bu dokümanlar, çeúitli açÕlardan incelenerek
tasvir edilmiútir. øncelemeye alÕnan 13 adet belgenin betimsel analiziyle bulgulara ulaúÕlmÕútÕr.
Sonuç olarak, ö÷retmen yetiútiren kurumlarÕn ayrÕntÕlÕ ders programlarÕ, idari ve e÷itici kadrosu,
ö÷renci kapasitesi, sÕnavlar, vs. birçok konunun söz konusu nizamname ve Talimatname türündeki
metinlerde ne úekilde yer aldÕ÷Õ ve bu kaynaklarÕn detaylÕ içeri÷i ortaya konmuútur. Bir çeúit tarihi
kaynak incelemesini amaçlayan bu çalÕúmanÕn, OsmanlÕ’da ö÷retmen yetiútiren kurumlar üzerine
bundan sonra yapÕlacak olan e÷itim tarihi araútÕrmalarÕna pratik fayda sa÷layaca÷Õ
düúünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ö÷retmen Yetiútirme, Nizamname, Talimatname, Darülmuallimin,
Darülmuallimat
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A Document Review with Reference to Published Official Texts (Laws, Rules and
Regulations) about Teacher Training Institutions in the Ottoman Empire from Tanzimat
Era (1839) to the Republic (1923)
Abstract
The subject of this research is the examination of official texts such as regulations and instructions
in regard to teacher training institutions published by official authority in the period of
proclamation of “Tanzimat Era” (1839) to the proclamation of the Republic of Turkey (1923) in
the Ottoman Empire. In this research it is aimed to examine and evaluate the number of these
official texts, dates of publish, original titles, imprints and information of access and contexts.
Reviewing this kind of historical and official texts in different perspectives is important for not
only being a literature source to the studies of the history of education related to the modern teacher
training institutions in the Ottoman Empire but also providing a practical favor to the researchers.
In this study conducted by the method of document review in accordance with the nature of
qualitative research approach, it was found that in total there were 13 documents published in type
of regulation and instruction regarding teacher training institutions between 1848 and 1923. These
documents written in Ottoman Turkish were described from various aspects. Findings were
reached through descriptive analysis of these examined 13 documents. As a result, it is revealed
how various topics such as detailed syllabus of teacher training institutions, administrative and
educative staff, student capacity, exams etc. were described in these texts and what the detailed
contexts of these resources were. It is expected that this study which aims a kind of historical
literature examination will provide practical usefulness to researches regarding teacher training
institutions in the Ottoman Empire.
Keywords: Turkish History of Education, Teacher Training, “Nizamname”, “Talimatname”
Giriú
Bu araútÕrmanÕn konusu, OsmanlÕ Devleti’nde Tanzimat döneminden devletin resmen ortadan
kalktÕ÷Õ 1923 yÕlÕna kadar geçen süreç içerisinde ö÷retmen yetiútirme üzerine faaliyet gösteren
kurumlarla ilgilidir. OsmanlÕ Devleti’nde ö÷retmen yetiútiren yeni kurumlarÕn açÕlmasÕ veya
faaliyette olanlarÕn iúleyiúi, yönetim mekanizmasÕ, programlarÕ, genel kurallarÕ vs. ile ilgili
düzenleme yapÕlmasÕ; resmi makamlar tarafÕndan çÕkarÕlan kanun, nizamname ve
Talimatnamelerle gerçekleúmiútir. Bu araútÕrmada, 1839-1923 yÕllarÕ arasÕnda OsmanlÕ
Devleti’nde ö÷retmen yetiútiren kurumlar hakkÕnda çÕkarÕlan resmi belgelerin;
¾ tespit edilmesi,
¾ sayÕsÕ (kaç adet oldu÷u), türü, yayÕnlanma tarihi, künyesi, ulaúÕm yeri, içeri÷i
açÕlardan incelenmesi,
¾ e÷itim tarihi veri kayna÷Õ olarak de÷erlendirilmesi,
¾ ö÷retmen yetiútirme alanÕnda yapÕlacak araútÕrmalarda kullanÕmÕ için bir nevi
tanÕtÕmÕnÕn yapÕlmasÕ amaçlanmÕútÕr.
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DolayÕsÕyla bu araútÕrma, OsmanlÕ Devleti’nde modern ö÷retmen yetiútiren kurumlarla ilgili
yapÕlacak olan e÷itim tarihi araútÕrmalarÕna bir çeúit birincil kaynak tasviri olmasÕ ve pratik fayda
sa÷lamasÕ hasebiyle önemlidir.
Bu kapsamda yola çÕkÕlan araútÕrmada, temel olarak úu soruya cevap aranmÕútÕr:
¾ Tanzimat’tan Cumhuriyet’e OsmanlÕ’da faaliyet gösteren ö÷retmen yetiútiren
kurumlara yönelik olarak devlet tarafÕndan çÕkarÕlan nizamname ve Talimatname
türündeki resmi metinlerin; sayÕsÕ (kaç adet oldu÷u), türü, yayÕnlanma tarihi, künyesi,
belgelere ulaúÕm yeri, içerik bilgisi nasÕldÕr/nedir?
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ö÷retmen Yetiútiren Kurumlar
OsmanlÕ Devleti’nde Tanzimat dönemi, devletin hemen her alanda modernleúme yönünde bir
de÷iúim dönüúüm yaúadÕ÷Õ bir devir olmuútur. Devletin yapÕsal anlamda bir de÷iúime zorunlu
oldu÷unun geç de olsa anlaúÕldÕ÷Õ 18.yüzyÕlÕn sonlarÕndan itibaren baúlayan modernleúme
yönündeki de÷iúim-dönüúüm süreci, Tanzimat’Õn ilanÕnÕ müteakip yÕllarda hÕzlÕ bir ivme
kazanmÕútÕr. Bu süreçte OsmanlÕ e÷itim sisteminde de yenileúmeye gidilerek ça÷daú ve modern
bir e÷itim sistemi yapÕlandÕrÕlmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Tanzimat Dönemi’nde modern e÷itimin geliúmesinin önünde birçok sorun olmakla birlikte,
öncelikle çözülmesi gereken en önemli sorunlarÕn baúÕnda yetiúmiú, nitelikli ö÷retmen ihtiyacÕ
gelmiútir. Ahmet Cevdet Efendi, Mustafa Reúit Paúa, Âli ve Fuat Paúalar vs. gibi dönemin bazÕ
devlet adamlarÕ; medrese hocalarÕnÕn yeni ö÷retim metotlarÕndan ve imtihan usullerinden habersiz,
konularÕ iyi bir úekilde ö÷retmekten uzak, ezberci tutumlarÕnÕn farkÕnda olmuú (Duman ve Dilaver,
1999) ve modern düúünce ile donatÕlmamÕú ö÷retmenlerle ça÷daú düzeyde bir e÷itimin sa÷lÕklÕ bir
úekilde gerçekleútirilemeyece÷i anlaúÕlmÕútÕr (Kodaman, 1999). DolayÕsÕyla e÷itimde
modernleúmenin, yeni kurulan okullara eski tip medrese hocalarÕnÕn ö÷retmen olarak atanmasÕyla
sa÷lanamayaca÷Õ kabul edilmiútir.
OsmanlÕ Devleti’nde Tanzimat’tan (1839) Cumhuriyet’e (1923) kadar geçen süreçte ö÷retmen
yetiútiren birçok kurum açÕlmÕútÕr. Bunlardan ilki, Dârülmuallimîn-i Rüúdi (1848) olup bu okula
zamanla Dârülmuallimîn-i sÕbyan (1868), Dârülmuallimîn-i idadi (1874) bölümleri eklenmiútir.
Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi’nde kadÕn ö÷retmen yetiútirme amacÕyla açÕlmasÕ öngörülen bir
kurum olan Dârülmuallimât 1870 yÕlÕnda tesis edilmiútir. Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât’Õn
dÕúÕnda da ö÷retmen yetiútirmeye yönelik bazÕ kurumlarÕn faâliyet gösterdi÷i bilinmektedir. Bunlar
kuruluú tarihlerine göre; Menúe-i Muallimîn (1875), Dârülfünûn-Õ ùahane (1900), Hamidiye
Medrese-i Muallimîni (1906), Ana Muallime Mektebi (1914-1919), ønas Dârülfünûnu (19151920) úekilinde sÕralanabilir. Söz konusu bu kurumlar arasÕnda örne÷in Dârülfünûn ve ønas
Dârülfünûnu esasÕnda do÷rudan ö÷retmen yetiútirmeye yönelik olarak kurulmuú okullar de÷ildir.
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Ancak bu okullardan mezun olanlarÕn ülkenin çeúitli yerlerinde ö÷retmen olarak istihdam olunmuú
olmasÕ bunlarÕn da ö÷retmen yetiútiren kurumlar kapsamÕnda de÷erlendirilmesini gerektirmiútir.
Genel çerçevede, “Ö÷retmen yetiútiren kurumlar” tabirinden bu araútÕrmada anlaúÕlmasÕ istenen
anlam, OsmanlÕ Devleti’nde 1839-1923 yÕllarÕ arasÕnda faaliyet gösteren ö÷retmen e÷itimine
yönelik modern okullardÕr. BunlarÕ kronolojik kuruluú sÕrasÕ itibariyle, úu úekilde tanÕmlamak
mümkündür (Akyüz, 2013; Ergün, 1996 ):
¾ Dârülmuallimîn-i Rüúdi: OsmanlÕ Devleti’nde BatÕ tarzÕnda oluúturulan, zamanla
ilkö÷retim kademesiyle birleúen orta ö÷retim kurumlarÕ olan rüútiyelerin ö÷retmen
ihtiyacÕnÕ karúÕlamak için ilk defa 1848 yÕlÕnda açÕlan erkek ö÷retmen yetiútiren ilk
modern kurumdur.
¾ Dârülmuallimîn-i SÕbyan: OsmanlÕ Devleti’nde örgün e÷itimin ilk kademesindeki
sÕbyan mektebi gibi okullarÕn en büyük sorunlarÕndan biri olan nitelikli ö÷retmen
ihtiyacÕnÕ gidermek amacÕyla 1868 yÕlÕnda kurulan ö÷retmen yetiútiren modern
kurumdur.
¾ Dârülmuallimîn-i Ali: OsmanlÕ Devleti’nde e÷itimde modernleúme kapsamÕnda ilk
defa 1891 yÕlÕnda açÕlmÕú olan ö÷retmen yetiútiren kurumlarÕn en üst derecedeki
kÕsmÕnÕ ifade eden bölümünün adÕdÕr.
¾ Dârülmuallimât: OsmanlÕ Devleti’nde ilk ve orta düzeydeki kÕz mekteplerine
ö÷retmen yetiútirmek amacÕyla açÕlan ve 1870-1924 yÕllarÕ arasÕnda faâliyet gösteren
kadÕn ö÷retmen yetiútiren ilk modern kurumdur.
¾ Medrese-i Muallimin: OsmanlÕ Devleti’nde özellikle köy ilkokullarÕna ö÷retmen
yetiútirebilmek amacÕyla Taúradaki kasaba ve ilçelerde bulunan medrese binalarÕnda
yeni bir formasyonla açÕlmasÕ düúünülen ö÷retmen yetiútiren kurumdur. 1906 yÕlÕnda
Hamidiye Medrese-i muallimini adÕnda bir Medrese-i muallimin’in kuruldu÷u bilinse
de baúka bir örne÷ine rastlanÕlamamÕútÕr.
¾ Menúe-i Muallimin: OsmanlÕ Devleti’nde askeri mekteplerdeki sivil ö÷retmen açÕ÷ÕnÕ
kapatmaya yönelik olarak ilki 1875 yÕlÕnda açÕlan ö÷retmen yetiútiren kurumdur.
¾ Dârülfünûn: OsmanlÕ Devleti’nde 19. yüzyÕlda kurulan yüksek ö÷retim düzeyindeki
bir kurumdur. AyrÕca bugünkü østanbul Üniversitesi’nin tarihi temelleri bu kuruma
dayanmaktadÕr.
¾ ønas Dârülfünûnu: OsmanlÕ Devleti’nde 1914-1921 yÕllarÕ arasÕnda faâliyet gösteren
kadÕnlara özel açÕlan yüksek ö÷retim düzeyindeki kurumdur. Buradan mezun olan
kadÕnlarÕn büyük bir kÕsmÕ ülkenin dört bir tarafÕnda ö÷retmen olarak çalÕúmÕúlardÕr.
¾ Anaö÷retmen Okulu: Okul öncesi e÷itim-ö÷retim kademesine ö÷retmen yetiútirmek
amacÕyla Dârülmuallimât’Õn içinde bir birim olarak ilk defa 1914 yÕlÕnda açÕlan
ö÷retmen yetiútiren kurumdur.
¾ Mektep: Köken olarak Arapça olan mektep kelimesi yazma yeri, yazÕhane manasÕnÕ
taúÕmaktadÕr. Ancak Türkçe’de øslâm ülkelerinde ve özellikle OsmanlÕlar’da
çocuklara temel e÷itimin verildi÷i okul olarak kendine özgü bir anlam kazanmÕútÕr.
Bu araútÕrmanÕn ilgili yerlerinde anlatÕlan içeri÷in durumuna göre hem mektep hem
de okul tabiri kullanÕlmÕútÕr.
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Bu araútÕrmada ele alÕnan, söz konusu ö÷retmen yetiútiren okullar, genel olarak østanbul merkezli
açÕlan ve faaliyet gösteren kurumlardÕr. Bunun yanÕnda Taúra’da ö÷retmen yetiútirmeye yönelik
adÕmlar atÕldÕ÷Õ da görülmektedir. Nitekim taúradaki ilk Dârülmuallimîn-i sÕbyan okullarÕnÕn
1870’li yÕllarda Girit’e ba÷lÕ Hanya ve Saraybosna’da açÕldÕ÷Õ bilinmektedir. Bu tarihten sonra
Taúra’da vilayet merkezlerinde ö÷retmen yetiútiren kurumlar açÕlmaya devam etmiútir (YÕldÕrÕm,
2010).
Ö÷retmen Yetiútiren Kurumlarla ølgili ÇÕkarÕlan Resmi Metinler: Nizamnâme Ve
Talimatnâmeler
Nizamnâme, Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlü÷ü’nde, “tüzük” olarak geçmektedir.
Tüzük ise herhangi bir kurumun veya kuruluúun tutaca÷Õ yolu ve uygulayaca÷Õ hükümleri sÕrasÕyla
gösteren maddelerin hepsi olarak açÕklanmaktadÕr (TDK). øçinde bulunulan dönemin gerektirdi÷i
úekilde konulan esas ve düzen manasÕna gelen nizam sözcü÷ünden türeyen Nizamnâme,
Develio÷lu’nun (1978) sözlü÷ünde ise; “Tüzük, konulan nizam ve usûlü içine alan ve ne yolda
hareket edilece÷ini bildiren resmî hükümler” olarak geçmektedir (s. 1009). Türkiye Cumhuriyeti
1982 AnayasasÕ’nÕn 115. maddesine göre ise; Bakanlar Kurulu tarafÕndan, kanunun uygulanmasÕnÕ
göstermek veya emretti÷i iúleri belirtmek üzere, yine kanunlara aykÕrÕ olmamak ve DanÕútay
incelemesinden geçirilmek koúuluyla çÕkarÕlan yazÕlÕ hükümlerin bütünüdür (Gözler, 2010).
Buradan hareketle ve en genel ifadeyle nizamname bir kurum ya da kuruluúun faaliyet gösterdi÷i
süreçte o kurum için uygulanacak kurallar bütünüdür.
Talimatnâme, TDK sözlü÷ünde “yönetmelik” olarak ifade edilmektedir. Bu ise “1- Bir kuruluúun
çalÕúma yöntemini belirleyen kurallarÕn tümü; 2- Bu kurallarÕn yazÕlÕ oldu÷u belge, Talimatnâme;
3- Hukuk, Yasa ve tüzüklerin uygulanmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla hazÕrlanan, düzenleyici kurallarÕn
yazÕlÕ oldu÷u resmî belge” olarak açÕklanmaktadÕr. Bu araútÕrmada Talimatnâme kavramÕ, söz
konusu farklÕ anlamlarÕ arasÕndan üçüncüsünü karúÕlar nitelikte kullanÕlmÕútÕr. T.C. 1982
AnayasasÕ’nÕn 125. maddesine göre günümüzde Yönetmelikler, BaúbakanlÕk, BakanlÕklar ve
Kamu Tüzel kiúilerinin kendi görev alanlarÕnÕ ilgilendiren kanunlarÕn, tüzüklerin
(nizamnâmelerin) uygulanmasÕnÕ sa÷lamak üzere ve bunlara aykÕrÕ bir durum teúkil etmemek
koúuluyla çÕkardÕklarÕ yazÕlÕ hukuk kurallarÕ metinleridir (Gözler, 2010).
Nizamnâme ve Talimatnâmelerin, dolayÕsÕyla tüzük ve yönetmeliklerin hukuk sistemindeki derece
ve kuvveti, aúa÷Õdaki Normlar Hiyerarúisi Piramidi’nde gösterildi÷i úekildedir:
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Grafik 1: Normlar Hiyerarúisi Piramidi

Anayasa

Kanun
Tüzük
(Nizamname)
Yönetmelik
(Talimatname)
Genelge
Yönerge

Günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin bürokratik ve hukuki yapÕsÕnÕn temelleri OsmanlÕ Devleti’nin
son yüzyÕlÕnda özellikle Tanzimat FermanÕ’nÕn ilanÕndan sonraki geliúmeler neticesinde atÕlmÕútÕr.
Günümüzde çÕkarÕlan tüzük ve yönetmeliklerin idarî ve yönetim alanÕndaki iúlevi, OsmanlÕ
Devleti’nin son döneminde de büyük benzerliklerle sürdürülmekteydi. Sözgelimi 1839-1923
yÕllarÕ arasÕnda ülkede belli bir yerde bir mektep kurulmasÕ plânlandÕ÷Õnda bunun için önceden
çÕkarÕlan padiúah emri veya kanunlarÕn akabinde nizamnâmeler çÕkarÕlmÕú, kurulacak mektebin
genel úartlarÕ ve kurallarÕ yazÕlÕ maddeler hâlinde kÕsa ve öz bir úekilde belirtilmiútir. ArkasÕndan
bu nizamnâmelerin uygulanmasÕnÕ kolaylaútÕrmak ve daha ayrÕntÕlÕ bir kurallar dizisi oluúturmak
adÕna talimatnâmeler çÕkarÕlmÕútÕr. Bu araútÕrmada OsmanlÕ Devletinde ö÷retmen yetiútiren
modern kurumlar hakkÕnda çÕkarÕlan nizamnâme ve talimatnâmeler tespit edilerek e÷itim tarihi
araútÕrmalarÕna fayda sa÷layabilecek olan bir çeúit kaynak incelemesi ve tanÕtÕmÕ yapÕlmaya
çalÕúÕlmÕútÕr.
Resmi Metinlerin Yer AldÕ÷Õ Kaynaklar: Düstur Ve Maarif Salnameleri
Bu araútÕrmada OsmanlÕ Devleti’nde ö÷retmen yetiútiren kurumlarla ilgili çÕkarÕlmÕú olan resmi
metinler olarak incelemeye alÕnan nizamname ve talimatnamelerin önemli bir kÕsmÕna düstur ve
maarif salnameleri külliyatÕndan ulaúÕlmÕútÕr. ølk olarak, Düstur, Develio÷lu’nun (1978)
OsmanlÕca-Türkçe sözlü÷ünde “1- kanun, kaide, kural; 2- Vezir, müúür; 3- Büyük defter; 4- Esas
kaide; 5- devlet kanunlarÕnÕ içine alan kitap” úeklinde geçmektedir (s. 231). Bir baúka kaynakta
ise OsmanlÕ Devleti’nde Tanzimat’tan sonra ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluúundan itibaren
resmî makamlarca çÕkarÕlan kanun, nizamnâme ve di÷er hukukî mevzuatÕ bir araya getiren külliyat
olarak tanÕmlanmaktadÕr.
Tanzimat Dönemi’nde hazÕrlanmÕú ve kabul edilmiú olan kanun, tüzük ve yönetmelik gibi resmî
metinlerin bir kitap içerisinde bir araya getirilme zaruretinden ötürü, ilk defa 1851 yÕlÕnda, bu yÕla
kadarki hukuki metinleri içeren 142 sayfalÕk isimsiz bir kitap oluúturulmuútur. Daha sonra düstur
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olarak isimlendirilen bu kitap, 1866 yÕlÕnda, bu yÕla kadar kabul edilen söz konusu resmî metinlerin
eklenip, yürürlükten kaldÕrÕlanlarÕn çÕkarÕlmasÕyla ikinci defa yayÕnlanmÕútÕr. Bu tarihten sonra,
yürürlükten kaldÕrÕlan hukuki metinlerin çÕkarÕlmasÕ ve yeni kabul edilenlerin eklenmesi yoluyla
belirli periyodlarla düsturlar yayÕnlanmaya devam etmiútir. Düsturlarda yer alan kanunlar,
nizamnâmeler ve di÷er mevzuat padiúah tarafÕndan tasdik tarihi esas alÕnarak sÕralanmÕútÕr. Genel
olarak bu yayÕn dizisinde, yürürlü÷e giren ya da yürürlükten kaldÕrÕlan kanun ve nizamnâmelerin
yanÕ sÕra devletlerarasÕ antlaúma ve sözleúmeler, umumi mukaveleler, cemaat reislerinin beratlarÕ
da yer almaktadÕr. AyrÕca Türkiye Cumhuriyeti’nde hâlen yÕllÕk olarak yayÕnlanmaya devam eden
düsturlarda, OsmanlÕ dönemi düsturlarÕnda zikredilen söz konusu belgelerin yanÕnda tekel hakkÕ
tanÕyan sözleúme ve imtiyaznâmeler, kanunlarÕn yorumuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) kararlarÕ, tüzüklerin yorumuyla ilgili DanÕútay kararlarÕ, Bakanlar Kurulunca onaylanan
sözleúmeler, YargÕtay içtihadÕ birleútirme kararlarÕ vs. gibi metinler de yer almaktadÕr (AydÕn,
1994).
Bu araútÕrmada düsturlar, devletin resmî organlarÕnca çÕkarÕlan kanun, kaide ve kurallarÕ ihtiva
eden metinleri içinde barÕndÕran eser anlamÕyla kullanÕlmÕútÕr. AraútÕrmanÕn veri grubunu
oluúturan kanunname, nizamnâme ve talimatnâme gibi belgelerin önemli bir kÕsmÕ düsturlardan
elde edilmiútir.
Bir di÷er veri kayna÷Õ olan Maarif salnameleri, Maârif-i Umûmiyye Nezâreti tarafÕndan
1894/1895 yÕlÕndan itibaren yayÕnlanmaya baúlanan, OsmanlÕ Devleti’ndeki e÷itim sistemine dair
belge ve istatistikleri içeren e÷itim-ö÷retim yÕllÕklarÕ olarak tanÕmlanabilir. AdÕ geçen nezaretin
1898-1903 (1316-1321) yÕllarÕnda, Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye (Millî E÷itim BakanlÕ÷Õ
Genel YÕllÕ÷Õ) adÕyla, altÕ defa yayÕnlamÕú oldu÷u bu yÕllÕklar içerik bakÕmÕndan oldukça zengin
verilere sahiptir (AydÕn, 2009). Söz konusu kaynaklarda Nezâretin tarihçesi, maarif nâzÕrlarÕ,
memurlar, okullar ve kütüphaneler, imtihanlar ve mükâfat cetvelleri hakkÕnda önemli bilgi ve
belgeler yer almaktadÕr. Bu araútÕrmanÕn birincil kaynaklarÕnÕ ifade eden nizamnâme ve
talimatnâme gibi belgelerin bir kÕsmÕna da Maarif Salnamelerinden ulaúÕlmÕútÕr.
Yöntem
Bu araútÕrmada Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar geçen süreç içerisinde OsmanlÕ’da ö÷retmen
yetiútiren kurumlarla ilgili olarak resmi makamlarca çÕkarÕlmÕú resmi metinlerin tespit edilerek
incelemesi ve de÷erlendirilmesi nitel tarih araútÕrmalarda sÕk kullanÕlan tarihi doküman incelemesi
yöntemiyle yapÕlmÕútÕr. Doküman incelemesi, nitel araútÕrmalarda do÷rudan gözlem ve
görüúmenin olanaklÕ olmadÕ÷Õ durumlarda veya araútÕrmanÕn geçerli÷ini arttÕrmak amacÕyla,
görüúme ve gözlem yöntemlerinin yanÕ sÕra yapÕlÕr. ÇalÕúÕlan araútÕrma problemiyle iliúkili yazÕlÕ
ve görsel materyal ve malzemeler araútÕrmanÕn veri kayna÷Õ olarak kullanÕlabilir (YÕldÕrÕm ve
ùimúek, 2005).

NTHE 2016 12th-13th April

122

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ: DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK

Bu çerçevede baúlatÕlan veri toplama sürecinin ilk aúamasÕnda araútÕrma konusu ile alakalÕ
belgelerin neler oldu÷u öncelikle literatürde yer alan bilgiler üzerinden tespit edilmeye
çalÕúÕlmÕútÕr. Literatürde konu ile ilgili belgeler üzerine yeterince araútÕrma yapÕlmamÕú ve
kaynaklar tam olarak tespit edilmemiú oldu÷undan dolayÕ; 1840-1923 yÕllarÕ arasÕnda resmi
makamlarca yayÕnlanan kanun, nizamname ve talimatname gibi resmi metinlerin bir araya
getirilerek muhafaza edildi÷i “düstur” ve “maarif salnameleri” adÕ verilen belge külliyatlarÕ
incelenmeye baúlanmÕútÕr. AdÕ geçen bu külliyatlar BaúbakanlÕk Devlet Arúivleri Genel
Müdürlü÷ü OsmanlÕ Arúivi Daire baúkanlÕ÷Õ, Milli Kütüphane, Türkiye Diyanet VakfÕ øslam
araútÕrmalarÕ merkezi’nde ve bu kurumlarÕn dijital kütüphanelerinde bulunmaktadÕr. Düstur ve
maarif salnameleri üzerinden 2013 Haziran ayÕnda baúlatÕlan taramalar sonucunda, OsmanlÕ’da
ö÷retmen yetiútiren kurumlar (Darülmuallimin, Darülmuallimat, Darülfünun vs.) hakkÕnda de÷iúik
zaman aralÕklarÕnda ve çeúitli konu baúlÕklarÕ altÕnda çÕkarÕlan 13 adet kanunname, nizamnâme,
talimatnâme türünden belgenin bulundu÷u tespit edilmiútir.
Belgeler belirlendikten sonra, bunlarÕn dijital kopyalarÕna ulaúÕlmÕútÕr. TamamÕ OsmanlÕca dilinde
olan 13 belgenin, yukarÕda bahsedilen kurumlardan elde edilmiú olmasÕ belgelerin orijinalli÷ine
ve dÕú geçerliklerinin yüksekli÷ine en büyük dayanaktÕr. Bunun yanÕnda konu ilgili dokümanlarÕn
seçimi, analizi ve bunlarÕn iç ve dÕú geçerlikleriyle güvenirliklerinin saptanmasÕ gibi aúamalarda
biri e÷itim bilimleri alanÕnda doçent doktor, di÷eri tarih bilimi alanÕnda doktor olarak çalÕúan iki
uzmanÕn görüúlerine baúvurulmuú ve araútÕrma, onlarÕn onayÕ ve düzeltmeleri dikkate alÕnarak
sürdürülmüútür.
UlaúÕlabilen OsmanlÕca belgelerin analizi aúamasÕnda ise ilk olarak belgeler baútan sona okunmuú
ve kronolojik sÕraya konmuútur. SonrasÕnda her bir belgedeki ilgili yerlerin günümüz Türkçesine
transkripsiyonu yapÕlarak belgelerin tam adlarÕ, oluúturulma tarihi, künye bilgisi, eriúim yeri, içerik
bilgisi incelenmiútir.
Bulgular ve Yorum
AraútÕrmanÕn zamansal sÕnÕrlarÕ olan 1839-1923 yÕllarÕ arasÕnda, yeni açÕlan ö÷retmen yetiútiren
kurumlarÕ ve bu kurumlarla ilgili düzenlemeleri içeren nizamnâme ve talimatnâmelerin sayÕsÕ,
yayÕnlanma tarihi, adÕ, künyesi ve ulaúÕm yerine iliúkin bilgilerle, bunlarÕn bazÕlarÕnÕn incelendi÷i
çalÕúmalar aúa÷Õdaki tabloda ayrÕntÕlÕ ve net bir úekilde sunulmuútur. Tablonun altÕnda ise söz
konusu belgelerin içerik bilgilerine yer verilmiútir:

No
1

Tablo 1. Ö÷retmen Yetiútiren Kurumlarla ølgili Nizamnâme ve Talimatnâmeler
Tarih
AdÕ-baúlÕ÷Õ
Künye bilgisi
Bulundu÷u yer
1 MayÕs 1851 Darülmuallimîn
BOA, ørade Meclis-i BaúbakanlÕk
(H.
Selh-i Nizamnâmesi
Vâlâ, ø.MVL., 211,6894. OsmanlÕ Arúivi
(BOA),
Akyüz, 1990
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Cemaziyelâhir
1267)
1 Eylül 1869 (24 Maarif-i Umumiye
cemaziel evvel Nizamnâmesi
1286)

3

27 Ekim 1891
(H.23
Rebiülevvel
1309-R.15
Teúrinievvel
1307)

Maarif-i Umumiye
Nizamnâmesi’nin
økinci
FaslÕnÕn
Dârülmuallimîn
HakkÕndaki
MevaddÕnÕ Tâdilen
Kaleme
AlÕnan
Nizamnâme
(Dârülmuallimîn
Nizamnâmesi)

4

29
Temmuz
1895 (7 saferül
hayr 1313- 17
Temmuz 1311)
12 A÷ustos 1900
(H. 16 rebiülahir
1318/R.
30
Temmuz 1316)

Dârülmuallimât ile
ihtiyat
kÕsmÕna
mahsus talimattÕr

5

6

7

23 MayÕs 1908
(r. 10 MayÕs
1324/Hicrî
21
Rebiül
Ahir
1326)
10 Haziran 1909
(H.
21

123

Ünal ve Birbudak, 2013
Düstur, H.1289/M. 1872- Türkiye Büyük
73:184-219
Millet
Meclisi
(TBMM)
Bilim, 2002a: 437-474
Kütüphanesi,
MS- (Salname-i Nezareti Türkiye Diyanet
Maarif-i Umumiyye) , H. VakfÕ
øslam
1317/M. 1899:130-134.
AraútÕrmalarÕ
Merkezi
(TDVøAM)
Kütüphanesi
MS,
H.
1317/M. TDVøAM
1899:132-136.
Kütüphanesi
MS,
H.
1318/M. TDVøAM
1900:133-140.
Kütüphanesi ve
Millî Kütüphane
(yer numarasÕ: 06
Mil EHT A 5334)
BOA, ø.MM., nr. 5394.
BOA
Külekçi, 2010: 150-156.
MS, H. 1317/M. 1899, TDVøAM
321-342.
Kütüphanesi

Dârülfünûn-Õ ùahane BOA, DUøT, 115/31_3,6. BOA
Nizamnâmesi
BOA,
A.DVNS.NZAM.d, no: 9
(31-36).
(MS, H. 1319/M. 1901:
19-23)
Dârülmuallimîn
BOA, Maarif Tedrisât-Õ
Nizam-Nâmesi’ni
Âliye, 15/114
Tadilen
Kaleme Kaya, 2012-2013.
AlÕnan Nizamnâme
BOA
LâyihasÕdÕr
Tahsil-i
ibtidai BOA,
ùD.TNZ, BOA
layiha-yÕ kanuniyesi 224/80_2,6.
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9

10

11

12
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Cemaziyelevvel
1327/R.
23
MayÕs 1325)
5 Temmuz 1915
(H.22
ùaban
1333-R.22
Haziran 1331)

(ølkö÷retim
TasarÕsÕ)

Kanun DAGM, 2014:244-251.

Dârülmuallimîn
M.S.,
H.
1316/M. TBMM
ve Dârülmuallimât 1898:649-659.
Kütüphanesi
Nizamnâmesi
Maarif-i
Umumiye
Nezareti.
(1331).
Dârülmuallimîn
ve
Dârülmuallimât
Nizamnâmesi. østanbul:
Matbaa-yÕ Âmire.
Ünal ve Birbudak, 2013.
30 Ocak 1917 Dârülmuallimîn ve Matbaa-i Amire, østanbul. Millî Kütüphane
(H.6 Rebiülâhir Dârülmualimât–Õ
Faik Reúid, 1927:326-353
1335-17
øbtidaiye
Kanunisâni
Talimâtnamesi
1332)
(DDøT), (148 madde)
27 Mart 1917 (R. ønas Dârülfünûnuna
27 Mart 1333)
Talibat Kayd ve
Kabulü
HakkÕnda
Talimatnâme
9 Nisan 1918 (R. ønas
Dârülfünûnu
9 Nisan 1334)
Talimatnâmesi

BOA. MF. ALY. 115/13- BOA
1.
BaskÕn, 2008.

BOA. MF. ALY. 115/13- BOA
1
BaskÕn, 2008.
20 Ekim 1919 Dârülfünûn-Õ Osmanî Düstûr,
H.1337-38/M. TBMM
(M.
25 Nizamnâmesi
1918:401-409.
Kütüphanesi
muharrem
1338/R.
21
Teúrinievvel
1335)
?
BazÕ Vilayatda Ba MS,
H.
1316/M. TDVøAM
ørade-i
Seniyye 1898:353-357
Kütüphanesi
Küúad Olunmuú Olan MS,
H.
1317/M.
Dârülmuallimîn-i
1899:398-401
SÕbyan
ùubelerine
Dair TalimattÕr
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YukarÕdaki tabloda açÕklandÕ÷Õ üzere; araútÕrmanÕn zamansal dönemi içerisinde ö÷retmen
yetiútiren kurumlarla ilgili tespit edilen ilk belge, Devlet Arúivleri Genel Müdürlü÷ü BaúbakanlÕk
OsmanlÕ Arúivi’nde kayÕtlÕ olan 1 MayÕs 1851 tarihli Dârülmuallimîn Nizamnâmesi’dir. Bu
Nizamnâme beú ana bölüm ve on altÕ maddeden oluúmaktadÕr. 1848 yÕlÕnda kurulmuú olan
Dârülmuallimîn’in ilk Nizamnâmesi olma özelli÷ini taúÕyan bu belge, Ahmet Cevdet Efendi
(Paúa) tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr. ølk defa Akyüz (1990) tarafÕndan Dârülmuallimîn ølk
Nizamnâmesi (1851), Önemi ve Ahmet Cevdet Paúa adÕ altÕnda ayrÕntÕlÕ bir çalÕúmayla ortaya konan
bu Nizamnâme’de; okulun idari ve mali yapÕsÕ, ö÷retim süresi, ö÷renci sayÕsÕ, ö÷renci giriú úartlarÕ
ile ö÷retmen adaylarÕnÕn sosyal ve mali haklarÕ vs. gibi iúleyiúe dair birçok husus yer almaktadÕr.
Türk e÷itim tarihi açÕsÕndan önemli bir noktayÕ oluúturan 1869 tarihinde ilân edilen Maarif-i
Umumiye Nizamnâmesi bu araútÕrmada incelenen ikinci belgedir. Bu belgenin bulundu÷u düsturlar
ve di÷er düsturlar TBMM kütüphanesi ve TBMM web sayfasÕnÕn e-kaynaklar kÕsmÕnda yer
almaktadÕr (TBMM). 5 bölüm ve 198 madde olarak hazÕrlanan 1869 Nizamnâmesi’nde, OsmanlÕ
e÷itim sisteminin ilkokuldan üniversiteye kadar bütün ö÷retim kademelerindeki e÷itim-ö÷retimin
özellikleri, genel olarak tüm e÷itim kurumlarÕndaki yönetim ve iúleyiúin ne úekilde sa÷lanaca÷Õ,
okuldaki ö÷retmen vs. görevlilerin maaúlarÕ, okutulacak dersler, okullara ö÷renci alÕm úartlarÕ,
usulleri vs. gibi birçok konuda düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. AyrÕca e÷itim sisteminin temelinde yer
alan ö÷retmen yetiútirme uygulamalarÕna iliúkin konular Nizamnâme’de yer alan önemli
konulardandÕr. Türk e÷itim tarihi için önemli bir yere sahip olan bu Nizamnâme günümüz Türkçesi
ile de yayÕnlanmÕútÕr (AltÕn, 2008).
øncelenen üçüncü belge, 1851 ve 1869 yÕlÕ Nizamnâmeleri’ndeki eksikliklerin giderilmesi
düúüncesiyle yayÕnlanan 29 Ekim 1891 (H.23 Rebiülevvel 1309-R.15 Teúrinievvel 1307) tarihli
Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi’nin økinci FaslÕnÕn Dârülmuallimîn HakkÕndaki MevaddÕnÕ
Tâdilen Kaleme AlÕnan Nizamnâme layihasÕ dÕr. Bu layiha Dârülmuallimîn’in asÕl Nizamnâmesi
olan 29 Ekim 1891 tarihli Nizamnâme’nin taslak hâlidir. Maarif salnamesinden elde edilen ve 21
maddeden oluúan bu Nizamnâme layihasÕnda Dârülmuallimîn ile ilgili önemli düzenlemeler
bulunmakla beraber okulun âliye bölümüyle ilgili açÕklamalara özel bir yer ayrÕlmÕútÕr.
Nizamnâmenin sonuna bir de ibtidaiye, rüúdiye ve âliye úubelerinde uygulanacak ders programÕ
eklenmiútir (M.S., H. 1316/M. 1898:130-134).
27 Ekim 1891 tarihli bu layihanÕn (tasarÕnÕn) resmiyet kazandÕ÷Õ Nizamnâme, Cahit Külekçi’nin
(2010) günümüz harflerine çevirerek yayÕmlamÕú oldu÷u 29 Ekim 1891 tarihli “Dâru’l-Muallimîn
Nizamnâme-i Cedîdi” dir . 22 maddeden oluúan bu Nizamnâme’de okulun her bölümünde
uygulanacak olan ders programÕ metin içinde verilmiútir. Dârülmuallimînlerle ilgili önemli


KÜLEKÇø (2010)’nin makale çalÕúmasÕnda, adÕ geçen nizamnâmenin tarihi 1892 olarak yanlÕú verilmiútir. Belgede yer alan H. 25 Rebiül Evvel
1309 tarihi, TTK’nÕn tarih çevirme kÕlavuzuna göre miladi olarak 29 Ekim 1891’e den gelmektedir. AyrÕca makalede, söz konusu nizamnâmenin
Dârülmuallimînlerle ilgili son nizamnâme oldu÷u belirtilmiútir. Ancak bunun da yanlÕú bir tespit oldu÷u, bu araútÕrmanÕn ilgili yerlerinde incelenen
ve teferruatÕ verilen 1908 ve 1915 yÕllarÕndaki iki önemli Nizamnâme’den anlaúÕlmaktadÕr.
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düzenlemeler içeren bu Nizamnâme’nin 21. Maddesine göre; Maarif Umumiye Nizamnâmesi’nde
bu Nizamnâme’ye ters düúen hükümlerin yürürlükten kaldÕrÕlmÕú oldu÷u belirtilmiútir. Burada yer
alan düzenlemelerden genel olarak; Dârülmuallimîn ile ilgili mevzuatta eksikliklerin oldu÷u, 1891
Nizamnâmesi’yle bu eksikliklerin giderilerek söz konusu okullarÕn ileriye dönük geliúebilmesi ve
ö÷retmen yetiútirme sisteminin daha sa÷lam bir zemine oturtulabilmesi için gayret gösterildi÷i
anlaúÕlmaktadÕr. Bu Nizamnâme’nin 1851 ve 1869 nizamnâmelerinden daha ayrÕntÕlÕ bir úekilde
oluúturulmuú oldu÷u fark edilmektedir. ølk bakÕúta aralarÕnda iki gün tarih farkÕ bulundu÷u görülen
bu Nizamnâme ile 27 Ekim 1891 tarihli Nizamnâme layihasÕ arasÕnda;
¾ Her úubenin ders programlarÕna ayrÕntÕlÕ bir úekilde ayrÕ ayrÕ yer vermesi
¾ Okulda bulunmasÕ gereken alet-edevat
¾ Maarif-i umumiye Nizamnâmesi’nde yer alan hükümlerin mefsuh olarak görülüp
görülmemesi vs. hususlarÕnda da farklÕlÕk bulunmaktadÕr.
AçÕkçasÕ, iki ayrÕ belge arasÕnda yukarÕda belirtilen hususlarÕn dÕúÕnda pek bir fark olmamakla
beraber nizamname maddelerinin de ço÷u örtüúmektedir. DolayÕsÕyla bu araútÕrma boyunca,
Maarif salnamesinden edinilen orijinal metni elimizde bulunan 29 Ekim 1891 tarihli nizamnâme
layihasÕ esas alÕnmÕútÕr (MS, H. 1316/M. 1898:130-134).
AraútÕrmada kullanÕlan dördüncü sÕradaki belge, 29 Temmuz 1895 (H. 7 saferülhayr 1313/ R. 17
Temmuz 1311) tarihli “Dârülmuallimât ile ihtiyat kÕsmÕna mahsus talimattÕr” baúlÕ÷ÕnÕ
taúÕmaktadÕr. Söz konusu Talimatnâme’de kadÕn ö÷retmen yetiútiren bir kurum olarak
Dârülmuallimât’ta öngörülen düzenlemeleri içermektedir. Okulun idarî yapÕsÕ, ö÷retim kadrosu,
ö÷rencileri, ders programÕ vs. konularda yeni düzenlemelerin yer aldÕ÷Õ ve toplam 82 maddeden
oluúan bu Talimatnâme’nin son bölümünde, Dârülmuallimât’Õn birinci, ikinci ve üçüncü senelerine
iliúkin ders programÕ da yer almaktadÕr. H. 1317/M. 1899 yÕlÕ Maarif Salnamesi’nden ulaúÕlan bu
Talimatnâme, 1895 yÕlÕna kadar Dârülmuallimâtla ilgili yayÕnlanmÕú, ulaúÕlabilen en kapsamlÕ,
resmî düzenlemedir (M.S., H. 1317/M. 1899).
Beúinci sÕradaki belge, 12 A÷ustos 1900 (H. 16 rebiülahir 1318/R. 30 Temmuz 1316) tarihli
Dârülfünûn-Õ ùahane Nizamnâmesi’dir. Bölümler hâlinde ve 27 maddeden oluúan Nizamnâme’nin
ùerait-i Duhul ve Kabul” baúlÕklÕ bölümünde okula giriú için gerekenler ve kayÕt usülleri hakkÕnda
11 madde yer almaktadÕr. Darülfünun’un genel kurumsal bilgileri ve iúleyiúi, ö÷retim düzeni ve
programÕ vs. konular hakkÕnda hükümler bulunan bu Nizamnâme’nin orijinal metnine BOA’da
bulunan Bab-Õ Asafi Divan-Õ Hümayun sicilleri Nizamat Defterlerinden ulaúÕlmÕútÕr. AyrÕca H.
1319/M. 1901 yÕlÕ Maarif Salnamesi’nde de matbu olarak yer almaktadÕr (s. 19-23).
AraútÕrmada kullanÕlan altÕncÕ sÕradaki belge, 23 MayÕs 1908 (R. 10 MayÕs 1324/Hicrî 21 Rebiül
Ahir 1326) “Dârülmuallimîn Nizamnâmesi’ni Tadilen Kaleme AlÕnan Nizamnâme LâyihasÕdÕr”
baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan Nizamnâmedir (Kaya, 2012-2013, Maarif-i Tedrisât-Õ Âliye, 15/114). Bu
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Nizamnâme Dârülmuallimîn’in ülkedeki idadîlere ö÷retmen yetiútirmek için açÕlan kÕsmÕ olan
Âliye bölümü için kaleme alÕnmÕútÕr. 28 maddeden oluúan söz konusu belgede, Dârülmuallimîn’in
dayandÕ÷Õ temel ilkeler, okulun giriú úartlarÕ ve usulleri, ders programlarÕ, imtihanlarÕnÕn ne úekilde
olaca÷Õ, okuldan mezun olanlarÕn istihdamlarÕ vs. konular yer almaktadÕr.
Yedinci sÕradaki belge, ö÷renci giriú alÕmlarÕ hakkÕnda giriú úartlarÕ ve usulleri hakkÕnda veriler
sunan 10 Haziran 1909 tarihli Tahsil-i øbtiadi Layiha-yÕ Kanuniyesi baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan ølkö÷retim
Kanun TasarÕsÕ’dÕr. AslÕnda bu belgenin içindeki bir maddede “øú bu Nizamnâmeyle” úeklinde
baúlayan ifadeden dolayÕ bunun kanun tasarÕsÕndan öte bir Nizamnâme oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr.
DolayÕsÕyla bu araútÕrmada Nizamnâme olarak yer almÕú ve bu úekilde de÷erlendirilmiútir. Söz
konusu bu Nizamnâme, 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi’nin yetersiz kalmasÕ
nedeniyle hazÕrlanmÕútÕr. Nizamnâme’de yer alan maddelerde, 7-11 yaú arasÕ erkek çocuklarÕnÕn
e÷itimini zorunlu hâle getirilmiútir. Bu do÷rultuda açÕlacak veya yeniden düzenlenecek olan köy
ve mahalle mekteplerinin vasÕflarÕ, ö÷retmenlerinin Dârülmuallimîn mezunu olmalarÕ gerekti÷i
gibi konular hükme ba÷lanmÕútÕr (BOA, ùD.TNZ, 224/80_2,6; DAGM, 2014:244-251).
Sekizinci sÕradaki belge, 5 Temmuz 1915 (H.22 ùaban 1333-R.22 Haziran 1331) tarihli olup
Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât Nizamnâmesi baúlÕ÷ÕnÕ taúÕmaktadÕr. 1848-1923 dönemine ait
olan ve ulaúÕlabilen Nizamnâme’ler arasÕnda, müstakil olarak Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât
ile ile ilgili düzenlemeleri içeren sonuncu ve en kapsamlÕ Nizamnâme’dir. Bu Nizamnâme
Düstur’da yer aldÕ÷Õ gibi orijinal nüshasÕna Millî Kütüphane’den ulaúÕlabilir. 6 bölüm 39
maddeden oluúan Nizamnâme’de, østanbul’daki Dârülmuallimîn ve Darülmualimat ilgili özellikle
okulun teúkilat yapÕsÕ ve idare ve yönetimi konularÕnda köklü de÷iúikliklere gidilmiútir. OkullarÕn
ders programlarÕ zenginleútirilerek e÷itim-ö÷retim süreci tüm ayrÕntÕlarÕyla ele alÕnmÕútÕr. Bu
Nizamnâme’nin 21 Haziran 1930 yÕlÕna kadar geçerlili÷ini korudu÷u bilinmektedir (Ünal ve
Birbudak, 2013; Maarif-i Umumiye Nezareti, 1331).
AraútÕrmada kullanÕlan dokuzuncu belge, 30 Ocak 1917 (H. 6 Rebiülâhir 1335/R. 17 Kanunisâni
1332) tarihli Dârülmuallimîn ve Dârülmualimât-Õ øbtidaiye Talimâtnamesi’dir (DDøT). Bu
Talimatnâme, 1915 yÕlÕnda yayÕmlanan Nizamnâme’de belirtilen hükümlerin detaylÕ bir úekilde
açÕklamasÕnÕ úeklindedir. Muhtemelen 1915 Nizamnâmesi’nin uygulanmasÕnÕ kolaylaútÕrmak ve
Nizamnâme’de belirtilmeyen daha ayrÕntÕlÕ konular hakkÕnda bilgi vermek maksadÕyla
çÕkarÕlmÕútÕr. 10 bölüm ve 148 maddeden oluúan bu Talimatnâme’de, Dârülmuallimîn ve
Dârülmuallimât’Õn iúleyiúinde uyulmasÕ gereken tüm kural ve kaideler ile idareci, ö÷retmen ve
ö÷rencilerin görev sorumluluklarÕ hakkÕnda ayrÕntÕlÕ açÕklamalarÕn yer aldÕ÷Õ görülmektedir. Bu
düzenlemeyle Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât’ta teúkilat ve ö÷retim programlarÕ açÕsÕndan
önemli de÷iúiklikler kaydedilmiútir (Faik Reúid, 1927). Onuncu sÕradaki belge, bu araútÕrmada
kullanÕlmÕú olan ønas Dârülfünûn hakkÕndaki iki önemli belgeden ikincisi olan 27 Mart 1917 (R.
27 Mart 1333) tarihli ønas Dârülfünûnuna Talibat Kayd ve Kabulü HakkÕnda Talimatnâme’dir.
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Tek sayfada yer alan altÕ maddeden oluúan bu Talimatnâme ønas Dârülfünûnu’na baúvuran
adaylarda aranan úartlar belirtilmiú, adaylarÕn kayÕt ve kabul muamelesi açÕklanmÕútÕr. YalnÕzca,
adaylarÕn okula giriú úartlarÕ ve usullerini temele alarak oluúturulmuú bir belge olmasÕ dikkat
çekmektedir (BOA. MF. ALY. 115/13-1; BaskÕn, 2008).
On birinci sÕradaki belge, ønas Dârülfünûnu hakkÕnda 9 Nisan 1918 (R. 9 Nisan 1334) tarihli olup
ønas Dârülfünûnu Talimatnâmesi baúlÕ÷ÕnÕ taúÕmaktadÕr. Bu belge BaúbakanlÕk OsmanlÕ
Arúivi’nde (BOA. MF. ALY. 115/13-1) kayÕtlÕ olup, Bahar BaskÕn’Õn (2008) makale çalÕúmasÕnda
orijinal-OsmanlÕca metin olarak yayÕnlanmÕútÕr. Toplam 33 madde ve 6 bölümden oluúan
Talimatnâme, okulun idari yapÕsÕ, disiplin ve di÷er konular hakkÕnda önemli bilgiler içermektedir
(BOA. MF. ALY. 115/13-1; BaskÕn, 2008).
On ikinci sÕradaki belge 11 Ekim 1919 (H. 15 muharrem 1338/R. 11 teúrin-i evvel 1335) tarihli
Dârülfünûn-Õ Osmanî Nizamnâmesi’dir. Düsturdan ulaúÕlan bu Nizamnâme ile Darülfünun’un
genel olarak tüm iúleyiú konularÕnÕ içeren birtakÕm yeni düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Nizamnâme’nin
en dikkat çeken kÕsÕmlarÕndan biri Darülfünun’a ilmî özerklik verildi÷ini belirten maddesidir.
Bunun dÕúÕnda genel olarak Darülfünun’un tüm fakültelerini kapsayacak úekilde okulun idari ve
yönetim mekanizmasÕ ile ö÷renci ve ö÷retmenleri ilgilendiren birtakÕm konular ele alÕnmÕútÕr.
Okula ö÷renci alÕm úartlarÕ ve usulleri ise genel ifadelerle belirtilmiú, her bir fakültenin nasÕl
ö÷renci alÕmÕ yaptÕ÷Õ konusunda özele girilmemiútir (Düstûr, H.1337-38/M. 1918-19: 401-409).
On üçüncü sÕradaki belge “BazÕ vilayatda ba irade-i seniyye küúad olunmuú olan Dârülmuallimîni sÕbyan úubelerine dair talimattÕr” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕmaktadÕr. Tam olarak tarihi bilinemedi÷i için
birincil kaynaklarÕn tanÕtÕldÕ÷Õ yukarÕdaki tabloda en son sÕraya konulmuútur. Bununla beraber
içinde yer aldÕ÷Õ Maarif Salnamesi’nin yayÕmlanma tarihinin H. 1316 (1898/1899) oluúundan ötürü
bu yÕldan daha önceki bir tarihte yayÕmlanmÕú oldu÷u açÕktÕr. Di÷er yandan dokuz maddeden
oluúan bu Talimatnâme’de, vilayetlerdeki Dârülmuallimîn-i SÕbyanlarÕn kÕrsal bölgelerdeki sÕbyan
mekteplerine muktedir ö÷retmenler yetiútirmek üzere iki yÕllÕk olarak açÕlmÕú oldu÷u
belirtilmektedir. Nizamnâme’de bu okullarÕn kurulmasÕndaki amaç ve esaslarÕn yanÕnda bunlarÕn
genel iúleyiú düzenin ne úekilde olaca÷Õ, ders programlarÕ vs. gibi önemli veriler yer almaktadÕr.
Dârülmuallimîn-i SÕbyanlara ö÷renci alÕmÕndaki giriú úartlarÕ ve usulleri konusu ise, sadece
dördüncü maddesinde kÕsa bir úekilde belirtilmiútir (MS, H. 1316/M. 1898:353-357; MS, H.
1317/M. 1899:398-401).
Sonuç ve De÷erlendirme
Bu araútÕrmada OsmanlÕ Devletinde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki süreçte ö÷retmen
yetiútiren kurumlarla ilgili resmi makamlarca çÕkarÕlmÕú olan Nizamname ve Talimatnameler
incelenmiútir. Bu araútÕrmayla tüm teferruatÕyla incelenmiú olan söz konusu 13 resmi metinde,
ö÷retmen yetiútiren kurumlarÕn ayrÕntÕlÕ ders programlarÕ, idari ve e÷itici kadrosu, ö÷renci
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kapasitesi, sÕnavlar, vs. birçok konuda bilginin yer aldÕ÷Õ ortaya çÕkmÕútÕr. Böylelikle bahsedilen
resmi metinlerin e÷itim tarihi-ö÷retmen yetiútirme alanÕnda yapÕlacak araútÕrma ve incelemelerde
birincil kaynak olarak kullanÕlabilece÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. DolayÕsÕyla bu araútÕrmada e÷itim
tarihi araútÕrmalarÕnda kullanÕlabilir oldu÷u anlaúÕlan resmi metinler bir araya getirilip bunlarla
ilgili betimsel de÷erlendirmeler yapÕlarak araútÕrmacÕlar tarafÕndan istifade edilebilir bir kaynak
incelemesi sunumu ortaya konmuútur.
Öte yandan bu araútÕrmada ele alÕnan Nizamnâme ve Talimatnâmelerin uygulanma durumu ile
ilgili tam ve kesin hükümlerde bulunmak zordur. Resmî makamlarca yapÕlan bu tür resmî
düzenlemelerin hemen uygulamaya geçirilmesi bugün bile birtakÕm zorluklar do÷urmaktadÕr.
KaldÕ ki 19. yüzyÕl boyunca oldukça güçsüzleúmiú ve 20. yüzyÕlÕn baúlarÕnda yÕkÕlmaya yüz tutmuú
olan OsmanlÕ Devleti’nde çÕkarÕlan kanun, Nizamnâme ve Talimatnâme gibi resmî hükümlerin
uygulamaya geçirilebilmesi çok daha fazla güçlü÷ü beraberinde getirmekteydi. Nitekim Maarif-i
Umumiye Nizamnâmesi yayÕnlandÕ÷Õ yÕl veya ondan sonraki süreçte tam anlamÕyla
uygulanamamÕútÕr. Örne÷in Dârülmuallimîn’in idadi kÕsmÕ birkaç yÕllÕk gecikmeyle ancak 1874
yÕlÕnda açÕlabilmiútir. Öte yandan hiç gerçekleútirilememiú olan hükümler de vardÕr. Bu ba÷lamda
OsmanlÕ Devleti’nde Nizamnâme ve Talimatnâmelerin kâ÷Õt üzerinde kalarak hayata geçmemesi
ola÷an durumlardandÕr. DolayÕsÕyla bu araútÕrmada incelemeye alÕnan söz konusu resmî hükümler
içeren belgelerin uygulanÕp-uygulanamadÕ÷Õ veya ne ölçüde uygulandÕ÷Õ konusu mu÷lâktÕr. Bu
durumu açÕklÕ÷a kavuúturmak adÕna, belgelerin uygulanma durumuyla ilgili bilgi veren
alanyazÕnda yer alan bazÕ yayÕnlardan da faydalanÕlarak bu konuda olabildi÷ince aydÕnlatÕcÕ
olmaya çalÕúÕlmÕútÕr.
Fakat söz konusu belgeler, OsmanlÕ Devleti’nde Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki süreçte
uygulanmaya çalÕúÕlan e÷itim politikalarÕnÕ, ö÷retmen e÷itimine karúÕ tutumu, ö÷retmen
e÷itimindeki de÷iúim-dönüúümleri, temel gereksinimleri vs. ortaya koymasÕ ve bir dönemin e÷itim
konjonktürüne projeksiyon tutmasÕ bakÕmÕndan oldukça de÷erlidir.
KAYNAKÇA
[1] Akyüz, Y. (1990). Dârülmuallimîn ilk nizamnâmesi (1851), önemi ve Ahmet Cevdet Paúa,
Millî E÷itim, 95, 3-20.
[2] Akyüz, Y. (2013). Türk E÷itim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2013. (25. BaskÕ). Pegem Akademi,
Ankara.
[3] AltÕn, H. (2008). 1869 Maarif-i umumiye nizamnâmesi ve ö÷retmen yetiútirme
tarihimizdeki yeri. FÕrat Üniversitesi ølahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 271–283,
[4] AydÕn, B. (2009). Salname. TDVøA, 36, 51-54.
[5] AydÕn, M. K. (1994). Düstur. TDVøA, 10, 48-49.
[6] BaskÕn, B. (2008). II. Meúrutiyet’te kadÕn e÷itimine yönelik bir giriúim: ønas Dârülfünûnu,
østanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 38, 89-123.
[7] BOA, DUøT, 115/31_3,6.
NTHE 2016 12th-13th April

130

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ EĞİLİMLER KONGRESİ: DEĞİŞİME AYAK UYDURMAK

[8] BOA, Bab-Õ Asafi Divan-Õ Hümayun Sicilleri Nizamat Defterleri (A.DVNS.NZAM.d), 9,
31-36; MS, H. 1319, 19-23.
[9] BOA, ørade Meclis-i Vâlâ, ø.MVL., 211/ 6894; (Akyüz, 1990).
[10] BOA, MF. Tedrisât-Õ Âliye, 15/114; (Kaya, 2012-2013).
[11] BOA, ùD.TNZ, 224/80_2,6; (DAGM, 2014: 244-251).
[12] BOA. MF. ALY. 115/13-1; (BaskÕn, 2008).
[13] Dârülmuallimîn ve Dârülmualimât-Õ øbtîdaiye Talimâtnamesi (DDøT), Matbaa-i Amire,
østanbul 1332; (Faik Reúid, 1927).
[14] Develio÷lu, F. (1978). OsmanlÕca-Türkçe Ansiklopedik Lugat.
[15] Devlet Arúivleri Genel Müdürlü÷ü (DAGM). (2014). Arúiv Belgelerine Göre OsmanlÕ
E÷itiminde Modernleúme. Muzaffer Albayrak, Kevser ùeker (Yay. Haz.). Bion, østanbul.
[16] Duman, T. ve Dilâver, H. Hüseyin (1996). østanbul’da açÕlan ilk Dârülmuallimîn (kuruluú
amacÕ müdürü ve hocalarÕnÕn nitelikleri, tayin ve maaúlarÕ), Erdem Atatürk Kültür. Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 9 (26), 651-659.
[17] Düstur (H.1289/M. 1872-73). 1. Tertip, C. 2. Matbaa-yÕ Amire.
[18] Düstûr (H.1330/M. 1911-12). Tertib-i Sani, C. 2, Dersaadet: Matbaa-i Osmaniye.
[19] Düstur (H.1332/M. 1913-14). Tertib-i Sani, C. 5, Dersaadet: Matbaa-i Amire.
[20] Düstur (H.1336/M. 1917-18). Tertib-i Sani, C.7, Dersaadet: Matbaa-i Amire.
[21] Düstur (H.1337-38/M. 1918-19). Tertib-i Sani, C.11, østanbul Evkaf MatbaasÕ.
[22] Ergün, M. (1996). økinci Meúrutiyet Devrinde E÷itim Hareketleri (1908-1914). Ankara.
[23] Gözler, K. (2010). Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕ. Bursa.
[24] Kaya, U. (2013). Dârülmuallimîn ile ilgili bir nizamname layihasÕ ve dârülmuallimîn’e
giriú sürecinde bir imtihan. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 49 (5), 35-54.
[25] Kodaman, B. (1999). Abdülhamit Devri E÷itim Sistemi. (3. BaskÕ). TTK, Ankara:
[26] Külekçi, C. (2010). Dâru’l-Muallimîn nizamnâme-i cedîdi, e-ùarkiyat ølmi AraútÕrmalar
Dergisi, 3, 150-156. ISSN: 1308-9633
[27] Maarif-i Umumiye Nezareti. (1331). Dârülmuallimîn ve Dârülmuallimât Nizamnâmesi.
Matbaa-yÕ Âmire. østanbul.
[28] Reúid, F. (1927), Maarif Düsturu. C. 1, østanbul.
[29] Salname-i Nezareti Maarif-i Umumiyye. (H. 1316/M. 1898). Birinci Def’a Olarak Tertib
Edilmiútir, (Darülhilafetülâliye/østanbul: Matbaa-i Amire). http://ktp.isam.org.tr/.
[30] Salname-i Nezareti Maarif-i Umumiyye. Üçüncü (H. 1318/M. 1900), Def’a Olarak Tertib
Edilmiútir, (Darülhilafetülâliye/østanbul: Matbaa-i Amire). http://ktp.isam.org.tr/.
[31] Salname-i Nezareti Maarif-i Umumiyye., (H. 1321/M. 1903), AltÕncÕ Def’a Olarak Tertib
Edilmiútir, (Darülhilafetülâliye/østanbul: Matbaa-i Amire), http://ktp.isam.org.tr/ ,
[32] Salname-i Nezareti Maarif-i Umumiyye. (H. 1317/M. 1899). økinci Def’a Olarak Tertib
Edilmiútir (Darülhilafetülâliye/østanbul: Matbaa-i Amire), http://ktp.isam.org.tr/ ,
[33] Salname-i Nezareti Maarif-i Umumiyye. (H. 1319/M. 1901). Dördüncü Def’a Olarak
Tertib Edilmiútir, (Darülhilafetülâliye/østanbul: Matbaa-i Amire), http://ktp.isam.org.tr/.
[34] Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arúivleri Genel Müdürlü÷ü (DAGM). (2014). BaúbakanlÕk
OsmanlÕ Arúivi Daire BaúkanlÕ÷Õ (BOA). (4), 204-207. ø.MMS, 126/53941
[35] Ünal, U. & Birdudak, T.S. (2013). østanbul Dârülmuallimîni (1848-1924). Atatürk
AraútÕrma Merkezi, Ankara.
[36] YÕldÕrÕm, ø. & ùimúek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel AraútÕrma Yöntemleri (5. BaskÕ).
Seçkin yayÕnevi, Ankara.
NTHE 2016 12-13 NİSAN

INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION: KEEPING UP WITH THE CHANGE

131

[37] YÕldÕrÕm, M. A. (2010). Tanzimat Döneminde Meslek OkullarÕ. YayÕnlanmamÕú doktora
tezi. T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (YakÕnça÷ Tarihi) Anabilim
DalÕ, Ankara.

NTHE 2016 12th-13th April

Notlar

Notlar

