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Bu çalışma; Türkiye’de eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan 9 orman 

fakültesindeki ormancılık ekonomisi anabilim dallarında görev yapan öğretim 

elemanlarının son 10 yıllık dönem boyunca (1998–2007) yapmış oldukları araştırma ve 

yayın faaliyetlerinin belirlenerek bir durum değerlendirmesinin yapılabilmesi amacı ile 

ele alınmıştır. Özellikle yeni kurulan orman fakülteleri ile birlikte, fakülte sayılarının 

fazla olduğu tartışmalarının yapıldığı bir ortamda yeni orman fakültelerinin diğer köklü 

fakültelerle kıyaslandığında arada sanıldığı gibi büyük farklılıkların olup olmadığıyla 

ilgili sınırlı da olsa bir fikir sahibi olunabilecektir. Çalışmada; toplam 50 öğretim 

elemanının uluslararası indekslerce taranan araştırma ve yayın faaliyetleri belirlenerek, 

Ankara Üniversitesi yükselme ve atanma kriterlerine göre değerlendirilmiş ve yayın 

faaliyetlerine yönelik sonuçlar çeşitli çizelgeler halinde sunulmuştur. Böylece; 

araştırmanın ana materyalini oluşturan orman fakültelerinin ormancılık ekonomisi 

anabilim dallarındaki araştırma ve faaliyetlerinin durumu ile hangi fakültelerde ilerleme 

kaydedildiği belirlenerek nitelikli yayın ve araştırma faaliyetlerine yönelik yapılması 

gerekenler ortaya konmuştur. 
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1. GİRİŞ 

 

Türkiye’de var olan mevcut ormancılık yüksek eğitiminin temelleri 150 yıl öncesine 

uzanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu; sınırları içerisindeki ormanların genişlik, 

zenginlik ve niteliklerini saptamak ve bunları işletmek amacı ile gerekli teşkilatı kurmak 

için yabancı uzmanlardan faydalanırken, bu teşkilatta çalışacak teknik elemanların 

yetiştirilmesinin de bir zorunluluk olduğu anlaşılmış ve bunun için bir orman okulunun 

açılması kararlaştırılmıştır. Bu görev de Fransa’dan getirilmiş olan Ormancı Uzman 

Louis Tassy’e 1857 yılında verilmiştir (Eraslan 1989).  

 

Kurulan bu okul, ormancılık eğitim ve öğretiminin çekirdeğini oluşturmuştur. Zaman 

içinde birçok kez ve değişik şekillerde değişim gösteren bu okulun meslek mensubu 

yetiştirme işlevi, bugün 9 orman fakültesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu orman 

fakülteleri içinde ilk kurulanı İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’dir. O zamana 

kadar bünyesinde 5 fakülte barındıran İstanbul Üniversitesi, Ankara’daki Yüksek Ziraat 

Enstitüsü’nün (YZE) kapatılması ile bu enstitüye bağlı olan orman fakültesini de 1948 

yılında altıncı fakülte olarak bünyesine katmıştır.  

 

İkinci orman fakültesi olarak kurulmuş olan KTÜ Orman Fakültesi, 1963 tarihinde 336 

sayılı kanunla 1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine katılarak 

faaliyete geçmiş ve 1971–1972 yılı başında öğretime başlamıştır (Pamay vd. 1973). 

 

1990’lı yıllara kadar bu 2 orman fakültesi ile eğitim-öğretime devam edilmiş, 1992 

yılından itibaren ise 7 orman fakültesi daha açılmıştır (Gümüş 2004). Bunlar:  

 
• Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ)  Bartın Orman Fakültesi 

• Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Orman Fakültesi 

• Kafkas Üniversitesi (KÜ) Artvin Orman Fakültesi 

• Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Düzce Orman Fakültesi 

• Ankara Üniversitesi(AÜ) Çankırı Orman Fakültesi 

• Gazi Üniversitesi (GÜ) Kastamonu Orman Fakültesi 

• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Orman Fakültesi’dir.  
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Bu Fakültelerden bazıları yeni kurulan üniversitelere bağlanmış ve isimleri şu şekilde 

değişmiştir:   

 
• Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi (Kafkas Üniversitesinden ayrılmıştır) 

• Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi (Ankara Üniversitesinden  

     ayrılmıştır) 

• Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi (Gazi Üniversitesinden ayrılmıştır)  

• Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi (ZKÜ’den ayrılmıştır) 

• Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi (AİBÜ’den ayrılmıştır)   

 

Orman fakültelerinin hepsinde olmamakla beraber üç bölüm (orman mühendisliği, 

orman endüstri mühendisliği ve peyzaj mimarlığı) bulunmaktadır. Orman mühendisliği 

bölümü tüm orman fakültelerinde faaliyete geçmiş tek bölüm durumundadır. Çizelge 

1.1’de fakülteler ve bulundurduğu bölümlere ilişkin faaliyet durumları verilmiştir.  

 

Çizelge 1.1 Orman fakültelerinin öğretim faaliyetinde bulunan bölümleri  
                   (Orman Fakültelerine ait web adresleri 2008) 
 

 

   
1992’den 1995’e kadar olan kısa dönem içinde açılan 7 orman fakültesi beraberinde bir 

takım tartışmaları da başlatmıştır. Özellikle fakülte sayısındaki bu denli hızlı bir artışın 

ormancılık öğretimi üzerindeki etkinliği tartışma konusu olmuştur. Herhangi bir altyapı 

çalışması yapılmadan açılan bu fakültelerde her şeyden önce öğretim elemanı sıkıntısı 

ilk ve en önemli sorun olarak göze çarpmaktadır. Dolayısı ile bu fakültelerde verilecek 

olan ormancılık eğitiminin ne kadar yeterli olup olmadığı da çözüm gerektiren konular 

arasında yerini almaktadır. 

 

 FAKÜLTELER 

Bölümler İÜ KTÜ Artvin Düzce SDÜ Çankırı 
 

Kastamonu 
 

 
Maraş 
 

 
Bartın 
 

Orm. Müh. Var Var Var Var Var Var Var Var Var 

Orm. End. 
Müh. 

Var Var Yok Var Var Yok Yok Var Var 

Peyzaj 
Mimarlığı 

Var Var Var Var Var Yok Yok Yok Var 
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İki büyük fakülte dışındaki diğer orman fakültelerinde mevcut öğretim üyesinin 

azlığından dolayı birçok ders için ya değişik kurumlardan ders vermesi için öğretim 

üyesi getirilmekte ya da mevcut öğretim üyeleri kendi alanları dışındaki dersleri de 

vermek zorunda kalmaktadır. Bu sıkıntının nedenlerinden biri de, özellikle son yıllarda 

atama ve yükselme şartlarının zorlaştırılmış olmasıdır.   

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi yükseköğretim kurumlarının 

görevlerini “çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, 

toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime 

dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık 

yapmak” olarak tanımlamaktadır. Bunun yanında başta Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 

olmak üzere üniversiteler atama ve yükselme için akademisyenlere yerli ve yabancı 

dergilerde yayın yapma koşulu getirmektedir. Örneğin doçent unvanını alabilmek için 

kurul tarafından istenen koşullardan birisi de adayın, çeşitli uluslararası indeksler 

tarafından taranan dergilerde belirli sayılarda yayın yapmaktır. 10–15 yıl öncesine kadar 

bu tip yayın koşulları aranmamakta, yerli yayınlar atama ve yükselmeler için yeterli 

kabul edilmekteydi.  Ancak son yıllarda ÜAK ve üniversiteler atama ve yükseltme 

ölçütlerine çeşitli niteliklerdeki yabancı dillerde yazılmış yayın koşulunu da 

eklemişlerdir (Özden ve Ünal 2008). 

 

Tartışılan bir diğer konu da yeni açılan fakültelerde yapılan araştırma faaliyetlerinin 

yetersiz olduğudur. Özellikle yeni açılan fakültelerde akademik personel, laboratuar, 

iletişim teknolojileri ve diğer fiziksel koşullar yönünden yetersizlikler öne sürülerek bu 

fakültelerde kaliteli eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütülmediği sıkça rastlanılan bir 

iddia olarak özellikle İÜ ve KTÜ Orman Fakültelerinden mezunlar ve ilgili diğer 

çevreler tarafından dile getirilmektedir (Özden ve Ünal 2008).  

 

Bu noktada şunu da vurgulamakta fayda görülmektedir; her ne kadar öğretim elemanı 

sayısı önemli bir husus ise de yapılacak olan araştırma faaliyetlerindeki başarının, 

öğretim elemanı sayısından çok fakültelerde görevli öğretim elemanlarının araştırma 

faaliyetlerinin ve bireysel çalışmalarının kalitesiyle ilgili olduğu da unutulmamalıdır. 

Her ne kadar akademik başarının tek kıstası yayın ve araştırma faaliyeti olmasa da 



 

 4

bunların önceliği de göz ardı edilemez. Özellikle fakültelerin çeşitli ölçütler açısından 

birbirleriyle karşılaştırılmasında araştırma ve yayın faaliyetlerinin nicelik ve niteliği, 

yeni fakültelerin gelmiş oldukları noktayı görmeleri açısından önem arz etmektedir.  

 

ÜAK ve üniversiteler tarafından atama ve yükseltme için aranan koşullardan birisi de 

“Science Citation Index (SCI) ya da Social Science Citation Index (SSCI) gibi 

indekslerde taranan dergilerde yayın yapmak” olarak belirlenmiştir (buradan sonra 

indeks olarak kullanılacaktır). Bu nedenle özellikle genç araştırıcılar tarafından yapılan 

yurtdışı yayın sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Dolayısıyla çeşitli 

platformlarda akademik başarı ölçütü olarak, bölüm ya da anabilim dalında çeşitli 

dönemlerde üretilen ve indeks kapsamındaki dergilerde yayımlanan yayınlar dikkate 

alınır olmaktadır (Özden ve Ünal 2008). Ancak yabancı dillerde yayımlanan 

araştırmaların Türkçe yayımlanan yayınlara göre daha üstün niteliklere sahip olduğu 

iddia edilemez.  

 

Gerek fakültelere ait bölümlerde gerekse anabilim dallarında yapılan araştırma ve yayın 

faaliyetlerinin belli dönemlerde belirlenerek değerlendirmeye alınması neticesinde 

fakültelerin ya da bölüm ve anabilim dallarının söz konusu ölçütler açısından ne 

durumda olduklarının belirlenmesi, tartışma konusu olan faaliyetler hakkında tüm 

fakültelerdeki durumun ne halde olduğunu göstermesi açısından faydalı olacaktır. 

 

Bu çalışma ile mevcut 9 orman fakültesinin orman mühendisliği bölümüne ait 

ormancılık ekonomisi anabilim dallarındaki öğretim elemanlarının son 10 yıllık dönem 

(1998–2007) içindeki araştırma ve yayın faaliyetlerini belirlemek, fakülteler arasında bir 

değerlendirme yapmak ve ayrıca daha kaliteli ve faydalı çalışmalarda bulunmak için 

neler yapılabileceğini belirlemek hedeflenmiştir. Bazı fakültelerde “orman ekonomisi 

anabilim dalı” olarak bazı fakültelerde de “ormancılık ekonomisi anabilim dalı” adıyla 

faaliyette bulunulmaktadır. Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında da ormancılık 

ekonomisi anabilim dalı şeklinde kullanılacaktır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Bartın 

Üniversitesi Orman Fakültelerindeki ormancılık politikası ve ormancılık hukuku 

anabilim dalları da ormancılık ekonomisi anabilim dalı içinde değerlendirilmiştir.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın konularıyla ilgili olduğu düşünülen literatür 

çalışmaları incelenmiş ve bunlardan bir kısmı özet olarak verilmiştir.  

 

1. “Türkiye’de Ormancılık Öğretimi ve Eğitiminin Gelişimi İle İÜ Orman Fakültesi 

Kürsü Kuruluşları ve Çalışmaları” adlı yayın; 1973 yılında Prof. Dr. Besalet Pamay, 

Prof. Dr. Hasan Çanakçıoğlu, Doç. Dr. Metin Özdönmez ve Doç. Dr. Turhan İstanbullu 

tarafından hazırlanmıştır. Cumhuriyetimizin 50. yılı münasebetiyle hazırlanan 

çalışmada; yüksek dereceli, orta dereceli ve ilk dereceli ormancılık öğretimi ve 

eğitiminin tarihsel gelişimleri Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi ve bugünkü durum 

olarak ayrıntılı olarak incelenmiştir (Pamay vd. 1973).    

 

2. “Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nin Kuruluşu ve Eğitim-Öğretim 

Etkinliklerinin Tarihsel Gelişimi” adlı çalışma; 1993 yılında Prof. Dr. Avni Yücel 

Eryılmaz tarafından yapılmıştır. Çalışmada, Türkiye’de ormancılık kavramının ortaya 

çıkışı ve Türkiye’deki yükseköğretimin tarihsel gelişim süreci ayrıntılarıyla 

anlatıldıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi ve orman fakültesinin kuruluşu ile 

ilgili bilgilerin yanında orman fakültesinin o zamanki mevcut yapısı hakkında ayrıntılı 

bilgilere de yer verilmiştir (Eryılmaz 1993). 

 

3. “Ülkemizde Üniversite Eğitiminin Tarihsel Gelişimi” adlı yayın; 1997 yılında Prof. 

Dr. Yahya Akyüz tarafından hazırlanmıştır. Çalışmada üniversite eğitiminin geçmişi; 

uzak kökenler, yakın kökenler ve Cumhuriyetten günümüze başlıkları altında 

sunulmuştur (Akyüz 1997). 

 

4. “Dünyadaki Yükseköğretimin Değişimi” adlı yayın; 2006 yılında Yrd. Doç. Dr. Ali 

Rıza Erdem tarafından hazırlanmış ve Selçuk Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 

dergisinde yayımlanmıştır. Dünyada bugünkü yükseköğretim sistemi, yükseköğretimin 

finansmanı ve kullanılan bütçe sistemleri, dünyadaki yükseköğretimin işlevleri ve 

dünyadaki değişmelerin yükseköğretime olan etkileri hakkında bilgiler verilmiştir 

(Erdem 2006). 
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5. “Türkiye’de Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği Bölümlerinin Yayın 

Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” adlı yayın; 20–22 Mart 2008 tarihlerinde Ankara’da 

yapılan ve ana teması “150. Yılında Türkiye'de Ormancılık Eğitimi ve Öğretimi” olarak 

belirlenen III. Ulusal Ormancılık Kongresi’nde Doç. Dr. Sezgin Özden tarafından 

sunulmuştur. Bildirinin ana konusunu, 9 orman fakültesinde bulunan orman 

mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin 1995–2007 yıllarında yapmış oldukları 

araştırma ve yayın faaliyetlerinin ISI Web Of Knowledge olarak bilinen veri tabanından 

“cross search” yöntemiyle SCI, SSCI ve CAB Abstract indekslerini içerecek şekilde 

belirlenmesi ve bunların Ankara Üniversitesi akademik atama ve yükseltme ölçütlerine 

göre değerlendirilmesi oluşturmuştur. Değerlendirmeler hem fakülteler hem de öğretim 

üyeleri bazında çeşitli kategorilerde tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır (Özden ve Ünal 

2008).  

 

6. “Tarihsel Gelişim Sürecinde Ormancılık Öğretimi” adlı yayın; 20–22 Mart 2008 

tarihlerinde Ankara’da yapılan ve ana teması “150. Yılında Türkiye'de Ormancılık 

Eğitimi ve Öğretimi” olarak belirlenen III. Ulusal Ormancılık Kongresi’nde Prof. Dr. 

Avni Yücel Eryılmaz tarafından sunulmuştur. Bildiride öncelikli olarak ormancılık 

eğitiminin bir ihtiyaç olarak nasıl ortaya çıktığı ve ormancılık öğretiminin tarihsel 

gelişiminden bahsedilmiştir. Daha sonraki bölümlerde ise bugünkü 9 orman fakültesinin 

kuruluş bilgileri ile orman fakültelerindeki mevcut bölümlerle (orman mühendisliği, 

orman endüstri mühendisliği ve peyzaj mimarlığı) ile ilgili faaliyet bilgileri 

tablolaştırılarak verilmiş ve yorumlanmıştır (Eryılmaz 2008).                              
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bugün, 9 orman fakültesinde de kurulmuş tek bölüm olan orman mühendisliği 

bölümünde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri devam etmektedir. Ancak sonradan 

kurulan 7 fakültede eğitim-öğretim faaliyetlerinin sorunsuz devam ettiğini söylemek 

doğru olmayacaktır. Çünkü iki köklü fakülte dışındaki diğer fakültelerin kuruluşu belli 

bir plan ve program dâhilinde olmamıştır. Bu fakültelerin ulaştıkları düzeyi belirlemek 

ancak söz konusu fakültelerin çeşitli akademik ölçütlerle köklü fakültelerle 

kıyaslanmasıyla olasıdır (Özden ve Ünal 2008). Bu çalışma ile köklü orman fakülteleri 

olan İÜ OF ve KTÜ OF ile 1992 yılından itibaren kurulan orman fakültelerini yabancı 

yayın ölçütüne göre kıyaslanmak amaçlanmıştır. 10 yıllık dönemin alınmasının temel 

nedeni yeni kurulan fakültelerdeki yayın faaliyetlerinin ancak 1990’lı yılların sonlarında 

düzene oturması ve yurtdışı yayın yapma zorunluluğunun bu yıllardan itibaren 

yaygınlaşmasıdır. 

 

Araştırmanın ana materyalini 9 orman fakültesinin ormancılık ekonomisi anabilim 

dallarında bulunan öğretim elemanlarının yapmış oldukları ve uluslararası indeksler 

tarafından taranan yayın faaliyetleri oluşturmaktadır. Değerlendirmeye alınacak yayınlar 

öğretim elemanlarının son 10 yıllık dönemde üretmiş oldukları, uluslararası indeksler 

tarafından Aralık 2007 tarihine kadar taranmış olan yayınları kapsamaktadır. Orman 

fakültelerinin ormancılık ekonomisi anabilim dalında görev yapan Araştırma Görevlisi, 

Yardımcı Doçent Dr., Doçent Dr. ve Profesör Dr. unvanına sahip araştırıcıların isimleri 

fakültelerin web adreslerinden tespit edilmiştir.  

 

Yayınlar, ISI Web Of Knowledge olarak bilinen veri tabanından “cross search” 

yöntemiyle SCI, SSCI ve CAB Abstract indekslerini içerecek şekilde yapılmıştır. Elde 

edilen yayın bilgileri Ankara Üniversitesinin akademik atama ve yükseltme ölçütlerine 

göre değerlendirilmiştir. Bu ölçütlere göre SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan 

makaleler 40 puan, bu indeks kapsamında olmayıp uluslararası hakemler tarafından 

denetlenen dergilerde yayımlanan yayınlar 20 puan ve uluslararası kongrelerde sunulan 

bildiriler 15 puanla değerlendirilmektedir. Yayın tek yazar tarafından yapılmışsa yazar 

puanın tamamını almakta, 2 yazar tarafından yapılmışsa puanın %80’i her iki yazara, 3 
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kişi tarafından yapılmışsa %60’ı, 4 kişi tarafından yapılmışsa %40’ı ve 5 kişiden fazla 

yazara sahip yayınlarda ise her bir yazara temel puanın %20’si verilmektedir (Özden ve 

Ünal 2008). Değerlendirmenin Ankara Üniversitesinin atama ve yükseltme ilkelerine 

göre yapılmasının gerekçesi araştırma planlandığı zaman araştırıcının Ankara 

Üniversitesi bünyesinde olmasıdır. Değerlendirme başka üniversitelerin ilkelerine göre 

de yapılabilir. Doğaldır ki bu durumda farklı sonuçlara ulaşılabilir.  

 

Araştırmanın planlanması sırasında bütün ormancılık ekonomisi anabilim dalı öğretim 

elemanlarına yönelik bir anket yapılması da öngörülmüştür. Ancak deneme 

anketlerinden alınan olumsuz sonuçlar ve tepkiler nedeniyle anket yapmaktan 

vazgeçilmiştir. Bunun yerine çeşitli ortamlarda sözü geçen öğretim elemanları ile 

yapılan informel görüşmeler ile yeni kurulan orman ekonomisi anabilim dalları 

hakkındaki genel görüşler öğrenilmeye çalışılmıştır.  

 

Bu araştırma sonucu elde edilen bulgular çeşitli çizelgeler haline getirilmiştir. Elde 

edilen bazı veriler için tek bir bağımsız değişkene ilişkin iki veya daha fazla grubun 

bağımlı bir değişkene göre ortalamalarının karşılaştırılarak, ortalamalar arasındaki 

farkın belirli bir güven düzeyinde (%95, %99 gibi) anlamlı (önemli) olup olmadığını 

test etmek için kullanılan istatistiksel bir teknik olan “Tek Faktörlü Anova Testi (F 

Testi)” uygulamak istenmiştir. Ancak parametrik testlerden biri olan bu testin 

kullanılması için bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar aşağıda verilmiştir 

(Ural ve Kılıç 2006): 

 

• Veriler nicel özellikte olmalıdır 

• Veriler normal dağılıma sahip olmalıdır 

• Varyanslar homojen olmalıdır 

• Örneklemi oluşturan birimler evrenden yansız olarak seçilmelidir 

• Örneklemi oluşturan birimler birbirinden bağımsız olmalıdır 

• Örneklem büyüklüğü 10’dan az olmamalıdır. Eğer örneklem büyüklüğü 30’dan 

büyük ise parametrik testler her zaman parametrik olmayan testlerden daha 

üstündür.  
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Yapılan değerlendirmelerde veri setlerinin, normal dağılım ve homojenlik şartlarını 

sağlayamadığı gözlemlenmiştir. Dolayısı ile araştırma bulgularına yönelik yapılması 

düşünülen “Anova Testi” kullanılamamıştır. Ancak bir fikir vermesi açısından elde 

edilen bazı veri tabloları bulgular ve tartışma bölümünde araştırma bulguları başlığı 

altında verilmiştir. 

 

Veri setlerinin değerlendirilmesinde, bir başka analiz yöntemi olan “Basit Korelasyon 

Analizi” kullanılmıştır. Basit korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin 

düzeyini (derecesini-şiddetini-gücünü) ve yönünü belirlemek amacı ile yapılmakta ve 

korelasyon katsayısı şu formülle hesaplanmaktadır (Ural ve Kılıç 2006); 

 

r=
( )( )

( ) ( )∑ ∑

∑

−−

−−

22
YYİXXİ
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Korelasyon katsayısının pozitif olması (r>0), bir değişkene ilişkin verilerin artması 

durumunda diğerinin de artması, verilerin azalması durumunda da diğerinin de azalması 

anlamına gelmekte ve değişkenler arasında doğru yönlü bir ilişki olduğu şeklinde 

yorumlanmaktadır. Negatif olması (r<0) durumunda ise bir değişkene ilişkin verilerin 

artması durumunda diğerinin azalması veya bir değişkene ilişkin verilerin azalması 

durumunda diğerinin artması anlamına gelmekte ve değişkenler arasında ters yönlü 

ilişki olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi 

korelasyon katsayısının 0–0,29 arasında olması durumunda “zayıf”, 0,30–0,64 arasında 

olması durumunda “orta”, 0,65–0,84 arasında olması durumunda “yüksek” ve 0,85–1 

arasında olması durumunda “çok yüksek” ilişki olduğu şeklinde yorumlanmaktadır 

(Ural ve Kılıç 2006). 

 

Basit korelasyon analizi ve yorumları yapılırken, SPSS 15.0 istatistik paket 

programından faydalanılmıştır. Elde edilen bulgular ve yorumları araştırma bulguları 

başlığı altında verilmiştir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

4.1 Genel Bulgular 

 

4.1.1 Yükseköğretim kavramı  

 

Üniversite kavramı sözlüklerde; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, 

yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, 

yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu olarak 

tanımlanmaktadır (Sarı 2000).  

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre ise yükseköğretim tanımı, “milli eğitim 

sistemi içinde ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim–

öğretimin tümüdür” şeklinde tanımlanmıştır (http://www.yok.gov.tr 2007). 

 

Üniversite, hem insan malzemesinin belli disiplinler bazında mükemmelliğe ulaştırıldığı 

bir öğretim kurumu hem de ülkenin ulusal araştırma geliştirme ağının odak noktaları 

olan kurumlardır. Bu anlamda üniversite, üretim sürecinin ve entelektüel faaliyetin 

ayrılmaz bir parçasıdır (http://www.dpt.gov.tr 2007).   

 

Üniversiteler, yüksek düzeyde eğitim ve öğretim yaparak seçkin kadrolar yetiştiren, 

bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan ve araştırma sonuçlarını toplum yararına 

sunarak sosyal ve ekonomik kalkınmaya hizmet eden kuruluşlardır. Bugün toplumların 

üstünlükleri, bilim ve teknoloji alanında vardıkları düzeyler ile ölçülmektedir. 

Üniversitelerin temel amacı; bilgiyi araştırmak, aktarmak ve yenilemektir. Üniversiteler, 

yeni düşünce normları geliştirirler ve bunları topluma aktarırlar. Üniversiteler 

gerçeklerin bekçisi, yeni gerçeklerin devamlı arayıcısı, toplum değerlerinin koruyucusu, 

gençliğin şekillendiricisi ve geleceğe yol göstericidir (Sarı 2000). 

 

Üniversitelerin yukarıda kısaca ifade edilen önemi, üstlenmiş oldukları işlevden 

kaynaklanmaktadır. Üniversitelerin bu işlevleri, mensupları tarafından şu şekilde ifade 

edilmiştir (Sarı 2000): 
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• Bilim adamı ve araştırıcı yetiştirmek, bilimsel araştırmalarda bulunmak  

• Üniversite de dâhil olmak üzere, bütün eğitim kademeleri için öğretmen yetiştirmek 

• Kaliteli idare ve iş adamı yetiştirmek 

 

Bu önemli işlevlere sahip olan üniversiteler, gerek Türk tarihinde ve gerekse dünya 

tarihinde asırlar boyunca, çeşitli şekillerde varlığını sürdürmüş ve bugüne kadar 

ulaşmıştır (Sarı 2000).  

 

Coğrafi sınırların öneminin azaldığı, devletçiliğin yerini serbest pazar ekonomisine 

bıraktığı, özelleştirmeye hız verildiği ve rekabetin her alana damgasını vurduğu 

bugünün küreselleşmiş dünyasında, yükseköğretim sistemi üç temel işlevi olan, eğitim-

öğretim, araştırma-geliştirme ve toplum hizmetleri ile toplum hizmetlerinin itici gücü, 

ülkenin uluslararası rekabet gücünü belirleyen başlıca unsurlardan biri ve insanlığın 

ulaşmış olduğu bilgi toplumu aşamasında, bilgi ekonomisinin beyni niteliğine bürünmüş 

bilgi fabrikasıdır (http://www.yok.gov.tr 2007). 

 

4.1.1.1 Dünyada üniversite kavramının gelişimi ve bugünkü durumu 

 

Çağdaş yükseköğretimin kökenlerini Eflatun’un Academia’sına (M.Ö. 400), Aristo’nun 

Lyceum’una (M.Ö. 387), Çin'deki İmparatorluk Akademisi'ne (M.Ö. 124) ve hatta bir 

araştırma kurumu niteliğini de taşıması nedeniyle, İskenderiye Müzesi'ne (M.Ö. 330–

200) kadar götürmek mümkündür. Ancak, günümüzdeki yükseköğretim sisteminin en 

önemli kurumunu oluşturan üniversitenin prototipleri olan Bologna Üniversitesi’nin 

1088, Paris Üniversitesi'nin 1160, Oxford Üniversitesi'nin ise 1167 yılında kurulduğu 

göz önüne alındığında, çağdaş yükseköğretimin yaklaşık 910 yıllık bir geçmişe sahip 

olduğu genellikle kabul edilen bir husustur (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 

19. yüzyılın başında, Wilhelm von Humboldt ideal üniversiteyi, bir mesleğe yönelik 

olmaksızın eğitim-öğretim ve pratik sonuçlarına bakılmaksızın araştırma yapılan bir 

kurum olarak tanımlamış ve eğitim-öğretim ile araştırmanın birbirlerini tamamlar 

nitelikte işlevler olduğunu ileri sürmüştür (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 



 

 12

Dünyada yükseköğretime bakıldığında, yükseköğretime damgasını vuranın Batı diye 

adlandırılan Anglo-Sakson ülkeleri (Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere) ve Kıta 

Avrupası ülkeleri (Almanya, Fransa, İsveç, Hollanda) olduğunu görülmektedir. Bunun 

da temelinde, bu ülkelerin yüzlerce yıl süren bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyo-

ekonomik alt yapı, değişim ve gelişme sürecini yaşamaları yatmaktadır ( Erdem 2006). 

910 yıllık bir süre içinde çeşitli aşamalardan geçerek gelinen bugünkü noktada, bir 

ülkenin yükseköğretim sisteminin: 

• Araştırma üniversiteleri 

• Kitlesel eğitim yapan üniversiteler 

• Kısa süreli mesleki eğitim yapan kurumlar 

• Uzaktan öğretim kurumları     

• Ticari amaçla örgün ve uzaktan öğretim yapan kuruluşlar 

• Şirketlerin bünyelerindeki eğitim birimleri 

 

olmak üzere, 6 ana türdeki kurum ve kuruluştan oluştuğu görülmektedir. Bunlardan son 

ikisinin sistem içindeki oranları henüz çok az olmakla birlikte, özellikle ileri ülkelerde 

son yıllarda gelişme eğilimindedirler (http://www.yok.gov.tr 2007). 

 

Dünyada, yükseköğretimde 2 tür üniversite yönetim sistemi vardır. Bu sistemler 

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda Cumhuriyeti ve 

İsrail’de uygulanan “Anglo-Sakson Modeli” ve Almanya, Avusturya, Fransa, İspanya, 

İsveç, Hollanda, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Portekiz, Danimarka, Norveç ve 

Japonya’da uygulanan “Kıta Avrupa’sı Modeli”dir. “Anglo-Sakson Modeli” büyük 

ölçüde âdem-i merkeziyetçi, “Kıta Avrupa’sı Modeli” ise büyük ölçüde merkezidir 

(Erdem 2006).  

 

Çeşitli ülkelerdeki yükseköğretim finansman yöntemleri, kamu kaynaklarından hiç 

destek almaksızın sadece öğrencilerin ödediği öğrenim ücretleri ile finanse edilen 

kurumlardan, öğrencilerin beslenme ve barınma giderleri dâhil, yükseköğretim 

giderlerinin tamamen kamu kaynaklarından karşılandığı kurumlara kadar uzanan geniş 
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bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tüm ülkelerde kamu yükseköğretim kurumlarının başlıca 

gelir kaynağı devlet bütçesinden ayrılan ödeneklerdir. Kamu kaynaklarından sağlanan 

gelirin oranı genellikle %80’nin üzerindedir (Erdem 2006). 

 

Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren hız kazanan değişmelerin üniversitelere 

etkisi şöyle özetlenebilir (Erdem 2006): 

 

• Devlet ve üniversiteler arasındaki ilişkinin değişmesi 

• Üniversite özerkliğinin kamuya hesap verme sorumluluğu eksenine yönelmesi 

• Bilişim teknolojisinin araştırmalarda, eğitim-öğretim hizmetlerinin sunulmasında ve              

      sanal eğitimde etkin olarak kullanılması 

• Üniversitelerin uluslararası olması  

• Üniversitelerin öğrenci–öğretmen topluluğundan öte bilgi toplumu ve ekonomisinin 

       kaynağı ve karmaşık bir işletme olarak görülmesi 

• Kamu yüksek öğretim kurumlarının rakiplerinin çıkmasıdır 

 

4.1.1.2 Türkiye’de üniversite eğitiminin tarihsel gelişimi  

 

Türklerde üniversite eğitiminin geçmişi çok eski zamanlara gitmektedir. Üniversite 

eğitiminin tarihsel gelişimi 3 dönemde ele alınabilir (Akyüz 1997). Bunlar; 

 

• Üniversite eğitiminin uzak kökenleri  

• Üniversite eğitiminin yakın kökenleri  

• Cumhuriyetten günümüze üniversite eğitimi   

 

Üniversite eğitiminin uzak kökenleri dendiği zaman Karahanlılar, Selçuklular ve 

Osmanlılar düşünülmektedir (Akyüz 1997). Türk dünyasındaki ilk örgün yükseköğretim 

kurumlarının yaygın hale gelmesini Selçuklular döneminden başlatmak gerekmektedir. 

Bu dönemde başta Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, Nizamülmülk ve Sancar olmak 

üzere Selçuklu Sultanları ve devlet adamları, ilim ve ilim adamına büyük önem vermiş; 

ilk Selçuklu medreseleri 1040’da Nişabur’da kurulmuş ve zamanla yaygınlaştırılmıştır. 

Osmanlılar döneminde de bu gayret Orhan Gazi ile devam etmiş; Fatih Sultan 
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Mehmet’in ve Kanuni Sultan Süleyman’ın kurdukları medreselerle gerek nicelik,  

gerekse nitelikte hat safhaya ulaşılmıştır (Sarı 2000).  

 

Bu girişim içinde ilk Osmanlı Medresesinin 1330’larda İznik’te Orhan Bey tarafından 

kurulduğu görülmektedir. Daha sonra Bursa, Edirne ve İstanbul’da medreseler 

kurulmuştur (Akyüz 1997). Gerek teşkilatlanması, gerek muhtevası açısından Osmanlı 

medreselerinin ilk yükseköğretim kurumları olduğu bazı kaynaklarda belirtilse de, batı 

standartlarına uygun ilk yükseköğretim kurumlarının 1773 yılında açılan mühendislik 

okulları olduğu daha yaygın bir kanaattir. 1773’de İstanbul’da kurulup 1789’da adı 

“Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun” olan okul, bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin 

temelini oluşturmuştur (Sarı 2000).  

 

Üniversite eğitiminin yakın kökenleri ele alındığında, Tanzimat’tan bu yana yapılan 

çalışmalara göz atmak gerekmektedir. İlk defa Darülfünun adıyla (fenler evi) medrese 

dışında bir üniversite kurulması 1863 tarihine rastlamaktadır. Kurulan bu üniversite 

halka açık dersler halinde başlamıştır. İki sene sonunda Darülfünun, kirada bulunduğu 

bina bir yangın geçirmiş ve 4–5 bin kitabıyla birlikte kül olmuştur. 1870’de tekrar bir 

üniversite açılmış fakat çeşitli olaylar sonucunda kapatılmıştır. 1900’a kadar artık 

üniversite yoktur. 1900’de üniversite tekrar açıldıktan sonra Meşrutiyet Dönemi içinde 

gelişmeler olmuştur. 1912 ve 1919 Nizamnameleri üniversitelerle ilgilidir  

(Akyüz 1997).  

 

Cumhuriyet döneminin başında yükseköğretim kurumlarının yaygınlaştırılmasına 

Ankara’dan başlanmıştır. Türkiye’nin başkenti olan Ankara’nın gelişmesi ve kültür 

merkezi haline gelmesi için 1923’te Harp Okulu, 1925’te Hukuk Mektebi ve Musiki 

Muallim Mektebi, 1927’de Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

kurulmuştur. Osmanlı’dan devralınan Darülfünun üzerinde de çalışmalar yapılmasına 

rağmen, kendisinden beklenen işlevi göremeyince 1933’de 2252 Sayılı Kanunla 

kaldırılmıştır. Darülfünun’un kaldırılmasında etkili olan temelde 2 eleştiri 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Darülfünun’un inkılâplara karşı olumsuz tavır 

takınması; ikincisi ise burada ciddi, topluma yararlı çalışmalar yapılmamasıdır. 1933’te 

çıkarılan ve Darülfünun’un kapatılarak yükseköğretimde reform gayreti olarak 
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yorumlanan yasayla İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Yeni yasa; üniversitelerin 

özerkliğini kaldırarak rektörün, bakanın önerisiyle bakanlar kurulu tarafından, 

dekanların ise rektörün önerisiyle bakan tarafından atanmasını hükme bağlamıştır (Sarı 

2000).  

 

Üniversitelerin Ankara ve İstanbul gibi kentlerin dışına taşması ancak çok partili siyasal 

dönem içinde olmuştur. Gerçekten de; Türk tarihinde ilk kez 1950’den sonra İstanbul ve 

Ankara dışındaki illerde üniversiteler açılmıştır. İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik 

Üniversitelerine ek olarak; KTÜ, Ege, ODTÜ, Atatürk, Hacettepe ve Boğaziçi 

Üniversiteleri kurulmuştur (Sarı 2000).   

 

4.1.1.3 Türkiye’de üniversite eğitiminin bugünkü durumu  

 
• Kurumsal gelişmeler  
 

Yukarıda da belirtildiği gibi Cumhuriyetimizin ilk döneminde (1933’e kadar) 

yükseköğretim kurumu olarak sadece Darülfünun bulunmaktaydı. 1933’de 

gerçekleştirilen Üniversite Reformu ile birlikte Darülfünun kaldırılmış ve yerine 

İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Bunun ardından Türkiye’de yükseköğretim kurumları 

hem sayısal hem de sahip oldukları birimler olarak gelişmiş ve genişlemiştir 

(http://www.dpt.gov.tr 2007).    

  

1981 yılında Yükseköğretim Kurulu Türkiye’nin yükseköğretim kurumlarını 

yönlendirmek amacıyla kurulduğunda, tüm yükseköğretim kuruluşları 27 üniversite 

içinde toplanmıştır. Ancak bu sayı ilerleyen yıllarda hızla artmış ve 2003–2007 yılları 

arasındaki dört yıllık dönemde devlet üniversite sayısı 53’den 85’e, vakıf üniversite 

sayısı ise 24’den 30’a çıkmıştır (http://www.yok.gov.tr 2007). 2008 yılı itibariyle 9 yeni 

devlet üniversitesi 2 tane de yeni vakıf üniversitesi kurulmuştur. Böylece devlet 

üniversite sayısı 94, vakıf üniversite sayısı da 32’ye ulaşmıştır. 
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Çizelge 4.1 ve 4.2’de yükseköğretim sisteminin durumu ile ilgili göstergeler verilmiştir.  

 
Çizelge 4.1 Yükseköğretim kurumlarının birim sayıları 2008 
 

 
 
Çizelge 4.1’de 285 yüksekokulda belirli bir mesleğe ve uygulamaya yönelik bir öğretim 

yapılmaktadır. Bu okullardaki öğretim lisans düzeyindedir. Organları ve işleyişi 

açısından fakültelere çok benzeyen bu yüksekokullarda yaklaşık 61000 öğrenciye 28 

farklı alanda öğretim verilmektedir (http://www.yok.gov.tr 2008).  

 

Türkiye’de yükseköğretim sistemini betimlerken meslek yüksek okulları (MYO) 

üzerinde de ayrıca durmakta yarar vardır. 1982 yılında çıkartılan 41 sayılı kanun 

hükmünde kararnameyle meslek yüksek okulları üniversite sistemi içine alınmıştır. 

Yükseköğretim Kurulu’nun Nisan 2006 verilerinde toplam MYO sayısı 632 olarak 

verilmiş, buna karşılık kurulan 137 MYO’nun faal olmadığı belirtilmiştir. Çizelge 

4.1’de görüldüğü üzere ise toplam MYO sayısı 540’dır. 2008 verilerine göre MYO’ların 

%93,15’i devlet üniversitelerince, %6,85’i ise vakıf yükseköğretim kurumlarınca 

yürütülmektedir (http://www.yok.gov.tr 2008).     

 

Türkiye’nin artan yükseköğretim talebinin bir kısmı 1984 yılından itibaren vakıf 

üniversitelerince karşılanmaya başlanmıştır. İlk vakıf üniversitesi, 1984 yılında kurulan 

ve 1986-87’de eğitime başlayan Bilkent Üniversitesidir. Bunu, 1992 yılında kurulan 

Koç Üniversitesi, 1994’de kurulan Başkent Üniversitesi izlemiş ve vakıf üniversitesi 

sayısı 1996’da 8’e, 1997’de 15’e, 1999’da 20’ye 2001’de 23’e, 2002’de 24’e ve 

2006’da 25’e yükselmiştir. Son olarak; Mayıs 2007’de 5 ve 2008 yılında da 2 vakıf 

  
Üniversite 
Sayısı 

 
Fakülte 
Sayısı 

 
Enstitü 
Sayısı 

 
Yüksekokul 
Sayısı 

 
MYO 
Sayısı 

 
Toplam 
Birim 
Sayısı 

Devlet 
Üniversiteleri 94 631 318 246 503 1792 

Vakıf 
Üniversiteleri 32 174  93  39  34 372 

4702 Sayılı 
Kanunla Vakfa 
Bağlı Kurulan 
MYO’ları 

- - - -   3 3 

Genel 
Toplam 

126 805 411 285 540 2167 
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üniversitesi daha açılarak sayıları 32’ye çıkmıştır. Çizelge 4.1’de görüldüğü üzere 

sayıları 32’yi bulan vakıf üniversiteleri; bünyelerinde yer alan 174 fakülte, 39 

yüksekokul ve 34 MYO ile öğretim vermektedirler (http://www.yok.gov.tr 2008).  

 
Çizelge 4.2 Öğrenci sayılarına göre devlet ve diğer üniversitelerin oranı  (%) 2004 
                   (http://www.yok.gov.tr 2007) 

 
 
Gelişmiş ülkelerdeki özel yükseköğretim kurumlarının “daha çok kar amacı gütmeyen 

vakıflar tarafından kurulmuş, yüksek prestijli araştırma üniversiteleri niteliğine sahip 

kurumlar” olduğu ifade edilmektedir. Ülkemizdeki vakıf yükseköğretim kurumlarının 

oranı, pek çok ülkeye göre düşük durumdadır (http://www.dpt.gov.tr 2007).  

 
• Öğrenci ve öğretim elemanı sayıları  
 

Bir yükseköğretim kuruluşundaki öğretim elemanı sayısı 2 farklı türde yorumlanabilir. 

Bu elemanlar bir yandan yükseköğretim sisteminin bir ürünüdür, öte yandan öğretim 

işlevini yerine getirecek elemanların kalitesini belirleyen temel bir girdidir.  

 

Türkiye’deki devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarındaki toplam öğrenci, öğretim 

elemanı sayısı ile mezun olan öğrenci sayılarının öğretim yıllarına göre değişimi 

Çizelge 4.3’de görülmektedir (http://www.tuik.gov.tr 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Lisans Ön Lisans 

 Devlet Üniv. Vakıf Üniv. Devlet Üniv. Vakıf Üniv. 

Türkiye 96 4 98,8 1,2 

OECD Ort. 79 11,4 68,6 13,7 
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Çizelge 4.3 Üniversitelerde öğrenci, öğretim elemanı ve mezun olan öğrenci sayıları 
   (http://www.tuik.gov.tr 2007)              

Not: Önlisans-Lisans öğrencilerini kapsamaktadır 

  

• Yükseköğretim bütçelerindeki gelişmeler  
 

Ülkelerin eğitime yaptıkları harcamalar aslında ülkenin ekonomik ilerlemesine, üretimin 

artmasına, kişisel ve sosyal gelişimine ve dolayısıyla sosyal eşitsizliği azaltmaya 

yönelik bir yatırımdır (http://www.dpt.gov.tr 2007).  

 

 

      Yükseköğretimde öğretim yılına göre birim, öğretim elemanı, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı   

     A. Toplam     B.Erkek      C.Kadın 

Öğretim yılı Birim  Öğretim Elemanı  Öğrenci   Mezun 

    A B C  A B C  A B C 

              

1994/'95 741  44 086 29 629 14 457  1 107 320 681 408 425 912  135 346 77 279 58 067 

              

1995/'96 817  50 259 33 779 16 480  1 160 688 706 400 454 288  149 130 84 702 64 428 

              

1996/'97 863  53 805 35 977 17 828  1 222 362 740 584 481 778  168 204 94 913 73 291 

              

1997/'98 937  56 401 37 336 19 065  1 330 241 800 619 529 622  190 321 106 414 83 907 

              

1998/'99 1006  60 129 39 303 20 826  1 382 149 830 374 551 775  200 582 113 782 86 800 

              

1999/'00 1053  65 204 42 105 23 099  1 419 927 843 999 575 928  212 028 121 574 90 454 

              

2000/'01 1084  67 880 43 519 24 361  1 508 205 886 945 621 260  234 181 133 781 100 400 

              

2001/'02 1131  71 290 45 136 26 154  1 568 384 913 960 654 424  267 791 153 560 114 231 

              

2002/'03 1203  76 090 47 885 28 205  1 798 623 1 052 739 745 884  289 579 162 951 126 623 

              

2003/'04 1248  78 804 48 946 29 858  1 841 546 1 079 059 762 487  296 113 169 448 126 665 

              

2004/'05 1257  82 096 50 662 31 434  1 969 086 1 145 161 823 925  346563 194943 151620 

              

2005/'06 1306  84 785 51 927 32 858  2 342 898 1 350 663 992 235  - - - 
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri; bir yandan eğitim 

sistemlerini ve bunun alanını genişletirken, diğer yandan da kamu harcamalarının 

bütçeye olan ağır maliyetini hafifletmek için yollar aramaktadırlar; çünkü her 

kademedeki eğitime yönelik harcamalar büyük oranda kamu tarafından finanse 

edilmektedir (http://www.dpt.gov.tr 2007).  

 

Türkiye’de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim için Milli Eğitim Bakanlığı’na 

(MEB), yükseköğretim için ise, Yükseköğretim Kurumlarına ayrılan bütçe 

ödeneklerinin genel bütçe içindeki payları ve GSMH’ya oranları Çizelge 4.4’de 

gösterilmiştir. 2005 Mali Yılı bütçesi 148.822.595.000 YTL, YÖK bütçesi 

5.218.467.000 YTL, toplam eğitim bütçesi ise 20.100.776.500 YTL olarak 

gerçekleşmiştir (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 

2005 yılı itibariyle yükseköğretim bütçesinin toplam bütçe içindeki payı %3,4, toplam 

eğitim bütçesi içindeki payı %26, GSMH içindeki payı ise %1,1’dir. Tüm öğrenciler 

hesaba katıldığında, bütçe ödeneklerinde öğrenci başına cari harcama 1197 dolar 

düzeyindedir. Sadece örgün öğretimdeki öğrenciler hesaba katıldığında, bütçe 

ödeneklerinde öğrenci başına cari harcama 1.938 dolara yükselmektedir. Bu rakam 

OECD ortalamasının dörtte birine tekabül etmektedir (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 

Çizelge 4.4’de görüldüğü gibi, Türkiye’de 1995–2005 yılları arasında toplam eğitim 

ödeneklerinin genel bütçe içindeki payı %9,2 ile %13,5 arasında, GSMH payı ise %2,3 

ile %4,18 arasında değişmiştir. Son üç yılda toplam eğitim ödeneklerinde bir artış 

gözlenmektedir. Ancak Türkiye, GSYİH’dan eğitime ayırdığı pay bakımından OECD 

ülkeleri arasında her yıl sonuncu sırada yer almıştır (http://www.yok.gov.tr 2007). 1995 

ve 2002 yılları arasında OECD ülkelerinin GSYİH’dan eğitime ayırdıkları paylar Şekil 

4.1’de gösterilmiştir. 
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Çizelge 4.4 MEB ve yükseköğretim bütçe ödeneklerinin genel bütçe ve GSMH’ya 
oranları, 1995–2005  

                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4.1 OECD ülkelerinin GSYİH'dan eğitime ayırdıkları paylar (%) 1995-2002 
                  (http://www.tisk.org.tr 2008) 
 

 

YILLAR 
MEB BÜTÇESİ YÖK BÜTÇESİ TOPLAM EĞİTİM 

BÜTÇESİ 
Genel 
Bütçeye 
Oranı % 

GSMH’ ya 
Oranı % 

Genel 
Bütçeye 
Oranı % 

GSMH’ ya 
Oranı % 

Genel 
Bütçeye 
Oranı % 

GSMH’ ya 
Oranı % 

1995 10,3 1,40 3,2 0,90 13,5 2,30 

1996 7,2 1,57 2,6 0,80 9,8 2,37 

1997 8,1 2,01 3,1 0,80 11,2 2,81 

1998 8,4 2,53 2,9 0,86 11,3 3,39 

1999 8,9 2,66 2,8 0,84 11,7 3,50 

2000 7,1 2,68 2,2 0,84 9,3 3,52 

2001 8,4 2,64 2,8 0,89 11,2 3,53 

2002 7,6 2,65 2,5 0,89 10,1 3,54 

2003 6,9 2,87 2,3 0,94 9,2 3,81 

2004 8,5 3,06 2,6 0,93 11,1 3,99 

2005 9,5 3,09 3,4 1,09 12,9 4,18 
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OECD verilerine göre Türkiye’de tüm eğitim kurumları (devlet+özel sektör) ve tüm 

eğitim seviyelerinde toplam harcama 1995’de GSYİH’nın %2,3’ü iken bu oran 2002 

yılında ancak %3,8’e çıkabilmiştir. Bu açıdan Türkiye 30 OECD ülkesi içinde eğitime 

en az pay ayıran ülke konumundadır. 2002 yılı OECD ülkeleri ortalaması GSYİH’nın 

%6,1’dir. 2002 yılında eğitime en fazla pay ayıran ülkeler İzlanda, ABD, Kanada, 

Danimarka ve Kore olup, bu oran GSYİH’nın %7’sinden yüksektir. Eğitime ayrılan pay 

açısından OECD ortalaması Türkiye’ye göre 1,6 kat yüksektir  

(http://www.tisk.org.tr 2008). 

 
• Yükseköğretimde araştırma ve yayın faaliyetleri    
 

Bugün bir yükseköğretim kuruluşuna toplumda saygınlık kazandıran, onu toplumun 

umudu haline getiren en önemli işlevi araştırma ve geliştirme faaliyetleri olduğu 

söylenebilir. Ondan dünya bilimine katkı sağlaması, içinde bulunduğu toplumun 

dünyada yarışabilirliğini sağlayacak ve sürdürülebilecek yeniliklerle donatılmasına 

katkıda bulunması beklenmektedir. Bu işlev yükseköğretim kurumlarının yaratıcı 

yüzünü oluşturmaktadır (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 

Türkiye, 2003 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasının %0,66’sını AR-GE (Araştırma- 

Geliştirme)’ye ayırmıştır. Bu oran aynı yıl İsveç’te %3,76, Kore’de %2,82, Japonya’da 

%2,8, ABD’de %2,62, Fransa’da %2,25, Pakistan’da %0,92, Ürdün’de %0,26, Mısır’da 

%0,22 dir. Türkiye 2005 yılında söz konusu oranı %0,79’a çıkarmıştır. Türkiye, AB’ye 

üyelik süreci içinde Avrupa Araştırma Alanı’nın önemli bir parçası olmayı amaçladığı 

için, GSYİH’dan AR-GE’ye ayırdığı payı belli bir süreç içinde %2’nin üstüne 

çıkaracaktır. Ama Türkiye bu düzeyde bir AR-GE harcaması yapmaya karar verse de, 

bu miktardaki bir harcamayı araştırma personeli sayısındaki darboğaz dolayısıyla 

gerçekleştiremeyecektir (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 

OECD standartlarına göre, Türkiye’nin tam zaman eşdeğeri araştırma geliştirme 

personeli sayısı 2002 yılında 28.964’dür. Aynı yıl için bu sayı Almanya’da 480.000, 

Danimarka’da 42.406, İtalya’da 164.023, Polonya’da 76.204, Yunanistan’da 60.226 

(2001 yılı) olarak hesaplanmıştır. 2002’de bin çalışan nüfus başına araştırma ve 

geliştirme personeli sayısı Almanya’da 12, Danimarka’da 15.2, İtalya’da 6.8, 
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Polonya’da 5.1, Yunanistan’da (2001 yılı) 7.7 iken, Türkiye’de 1.4 idi. Türkiye’nin ve 

üniversitelerinin araştırma performansını değerlendirirken bu durumu göz önünde 

tutmak gerekmektedir (http://www.yok.gov.tr 2007). 

 

Genel olarak yükseköğretimin özellikle de üniversitelerin araştırma işlevlerinin 

değerlendirilmesinde genellikle 2 ölçüt kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi; lisansüstü 

(özellikle doktora) öğrenci ve mezun sayıları, ikincisi ise; Science Citation Index (SCI) , 

Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) 

gibi uluslararası atıf indekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır. Bu ölçütler 

üniversitelerin salt akademik performansları için önemli olmakla birlikte, 

üniversitelerden beklenen, içinde bulunduğu toplumun yenilik süreçlerine ve yerel 

bilginin gelişmesine katkı sağlama işlevlerini ölçmek bakımından yetersizdir. Bu 

yetersizliğin, yerel gelişmeye katkıda bulunabilecek araştırma faaliyetlerinin 

yükseköğretim camiası içinde önemsizleştirilmesine neden olmak gibi bir sonucu 

olmaktadır (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 

Bu ölçütlerden birincisinin, yani lisansüstü programlardan mezun olanların sayılarının 

1993–2004 yılları arasındaki gelişimi Çizelge 4.5’de gösterilmiştir  

(http://www.yok.gov.tr 2007). 
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Çizelge 4.5 Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık programlarından mezun sayıları 
            (http://www.yok.gov.tr 2007) 

 
 
Çizelge 4.5’de görüldüğü gibi,  10 yılda yüksek lisans mezunlarının sayısında yaklaşık 

dört kat, doktora ve tıpta uzmanlık derecelerini alanların sayısında ise 2 kat artış 

gözlenmiştir. Bu artışa karşın, özellikle doktora mezunlarının sayısı Türkiye’nin 

öğretim üyesi ve araştırmacı açığını kapatmaktan çok uzaktır (http://www.yok.gov.tr 

2007).  

 

Uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayımlanan Türkiye kaynaklı yayın 

sayıları ile Türkiye’nin bu yayınlar itibarıyla dünya sıralamasındaki yerinin yıllara göre 

değişimi Çizelge 4.6’da gösterilmiştir (http://www.yok.gov.tr 2007).  

 

Çizelge 4.6’ya göre, son 20 yılda fen bilimleri (temel, mühendislik, sağlık, tarım, 

orman, hayvancılık) alanında yayın sayısı 20 yılda 30 kat artış göstermiş ve Türkiye bu 

dalda Dünya sıralamasında 43. sıradan 20. sıraya yükselme başarısını göstermiştir. Bu 

gelişmede, Türkiye’nin bu göstergeye çok önem vererek üniversitelerde atama ve 

yükseltmeleri bu alandaki performansa bağlamasının ve bu tür yayınları 

ödüllendirmesinin büyük katkısı olmuştur (http://www.yok.gov.tr 2007).               

YILLAR YÜKSEK LİSANS DOKTORA TIPTA UZMANLIK 

1993–1994 5057 1466 1460 

1994–1995 5419 1623 905 

1995–1996 8070 2104 2073 

1996–1997 7539 1879 2302 

1997–1998 8329 2364 2323 

1998–1999 8518 2577 2116 

1999–2000 7943 2214 2263 

2000–2001 9556 1985 2588 

2001–2002 13719 2472 2558 

2002–2003 16433 2815 2408 

2003–2004 21850 2680 2939 
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  Çizelge 4.6 Değişik atıf indekslerinde yayınlanan Türkiye kaynaklı bilimsel yayın    
                   sayıları (http://www.yok.gov.tr 2007) 

 
 

1985 yılında her üç indeks açısından dünya sıralamasında Türkiye’nin konumu aynıdır. 

Fen Bilimleri Atıf İndeksinde (SCI) Türkiye’nin sırasını yükseltmesi diğer indekslere 

kıyasla daha hızlı olmuştur. 1985 yılında 43. sırasındaki yerini 1998’de 27. sıraya, 

2004’de ise 20. sıraya yükseltmiştir. Sosyal Bilimler Atıf İndeksinde 1985 yılında 47. 

olan sırasını 1998’de 33. sıraya, 2004 yılında 27. sıraya çıkarmıştır. Sanat ve Beşeri 

Bilimler Atıf İndeksinde 1985’de 42. olan sırasını 1998’de 29. sıraya yükseltmiş, ancak 

2004 yılında yeniden 34. sıraya gerilemiştir. Türkiye’nin Sanat ve Beşeri Bilimler 

İndeksince taranan dergilerdeki yayın sayısında ise bir gerileme görülmektedir. 

 

Fen bilimleri alanında, SCI kapsamında 2004 yılında yayınlanan yaklaşık bir milyon 

makaleye Türkiye’nin katkısı %1,30 olmuştur. Bu yılda Türkiye’nin katkısı SSCI 

kapsamında yayınlanan yaklaşık 132.225 makaleye % 0,40, AHCI kapsamında yayınlanan 

36.854 makaleye ise %0,12 oranında olmuştur. Türkiye kaynaklı makalelerin  %98,2’si 

üniversiteler, sadece %1,8’i diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki araştırmacılar 

tarafından yayınlanmıştır. Atıf indekslerinde Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin SCI 

deki paylarının SSCI ve AHCI’deki paylarından yüksek olması genel bir eğilimdir. 

2002’de SCI’de ABD payı %39 iken, SSCI’de %63, AHCI’de %53,71 olmuştur. Bu 

farklılaşmayı son iki alanda yayın yapmanın yabancı dil bilgisinden daha çok 

etkilenmesiyle açıklamak olanaklıdır (http://www.yok.gov.tr 2007). 

 

ATIF 
ENDEKSİ 

1985 2000 2001 2002 2003 2004 

 Sayı Sıra Sayı Sıra Sayı Sıra Sayı Sıra Sayı Sıra Sayı Sıra 

SCI 493 43 6.074 25 7.592 22 9.303 22 12.160 22 13.773 20 

SSCI 31 47 246 ** 276 ** 326 ** 528 ** 527 27 

AHCI 8 42 39 ** 21 ** 35 ** 74 ** 71 34 

TOPLAM 532  6.359  7.889  9.664  12.762  14.371  
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4.1.2 Türkiye’de ormancılığın gelişimi  

 

Toplumların yaşantısında önemli bir yer tutan ormanlar, tarihin her döneminde olduğu 

gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde de devletin ilgi duyduğu doğal kaynaklardan 

biri olmuştur. Ancak ormanların korunması ve onlardan düzenli bir şekilde 

yararlanılması yönünde tedbirlerin alınmaya başlandığını Tanzimat’ın ilânını izleyen 

yıllarda görülmektedir. O tarihlerde İmparatorluğun içinde bulunduğu mali koşulların 

bu konuda önemli rolü olmuştur (Pamay vd. 1973). 

 

1854–1856 yılları arasında Ruslarla yapılan Kırım Savaşı’nın Fransa ve İngiltere 

birleşiklerimizin yardımı ile kazanılarak, Sivastopol ele geçirildikten sonra, 1856 

yılında Paris antlaşması yapılmış ve bu antlaşma hükümlerine göre, Osmanlı 

İmparatorluğu bünyesinde ıslahat yapılması gerekmiştir. Bu nedenle 1856 yılında 

Islahat Fermanı çıkarılmış ve Islahat Hattı Humayun’u yayımlanmıştır. Buna uyularak, 

yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan Meclisi Meabir kurulmuş ve bu meclise yol, kanal, 

demiryolu, endüstri, tarım ve orman işlerinde yapılacak ıslahat esaslarının incelenmesi 

görevi verilmiştir (Eraslan 1989). 

 

Ormancılığı bir düzene koymak amacıyla 1856 yılından itibaren Türkiye’ye davet 

edilen yabancı uzmanlar, bir yandan imparatorluk ormanlarının incelenmesi, ormancılık 

mevzuat ve teşkilatının hazırlanmasıyla uğraşırken biryandan da ormancılık teşkilatında 

görevlendirilecek olan personelin belli bir bilgiye sahip olmaları için bir ormancılık 

öğretim kurumunun kurulması üzerinde durmuşlardır (Pamay vd. 1973).  

 

Böylece Louis Tassy, İstanbul’da bir orman okulu kurmak ve ormancılık teşkilatının 

gereksinim duyacağı teknik elemanları yetiştirmekle, A. Steheme ise imparatorluk 

ormanlarında incelemeler yapmak ve bir teşkilat kurmakla görevlendirilmiştir. Bu 

çalışmaların ilk ürünü olarak 17 Kasım 1857 tarihinde Türkiye’de Tassy tarafından ilk 

orman okulu kurulmuş ve böylece Türkiye’de ormancılık başlamıştır (Eraslan 1989, 

Gümüş 2004).  
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4.1.3 Türkiye’de ormancılık öğretimi kavramının ortaya çıkışı  

 

Türkiye’de ormancılık öğretimi kavramının ortaya çıkışı 19. yüzyılın II. yarısında 

gerçekleşebilmiştir. Bu tarihe kadar ülkede yapılan ormancılık, bilimsellikten ve 

ormancılık tekniğinden uzak bir biçimde yapılmaktaydı. Padişah fermanı, fetva, emir, 

vilayet yasaları vb. ile öngörülen sınırlı ve yerel yaptırımlarla ormancılık etkinliklerinin 

düzenlenmesini belli bir esasa bağlamak olanaksızdı. Kaldı ki, Osmanlı Devleti’nin 

ekonomik ve asgari yapısını dayandırdığı “Dirlik” düzeni de buna el vermemekteydi. 

Bir süre başarıyla yürütülen dirlik düzeninin giderek bozulmasının yanı sıra merkezi 

otoritenin de zayıflaması sonucu devlet gelirlerinde azalmalar meydana gelmiş ve bu 

durum, devleti yeni gelir kaynakları aramaya yöneltirken ormanlar ilk akla gelen gelir 

kaynakları arasında yer almıştır (Eryılmaz 1993).  

 

4.1.3.1 Ormancılık öğretimi ve eğitimi alanındaki girişimler  

 

Türkiye’de ormancılık öğretimi ve eğitimi alanındaki girişimler 3 kısımda incelenebilir. 

Birinci kısımda, yüksek dereceli öğretim ve eğitim kurumları, ikinci kısımda orta 

dereceli öğretim ve eğitim kurumları ve üçüncü kısımda ise ilk dereceli öğretim ve 

eğitim kurumları ele alınmıştır. Her üç derecedeki ormancılık öğretim ve eğitiminin 

tarihsel gelişimi, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki dönem 

içinde belirtilmiştir (Pamay vd. 1973). 

 
• Yüksek dereceli ormancılık öğretimi ve eğitiminin tarihsel gelişimi  
 

Türkiye’de ilk ormancılık yükseköğretimi Fransız ormancı uzman Louis Tassy 

yönetiminde 17 Kasım 1857’de İstanbul’da açılan orman okulunda başlamıştır 

(Eryılmaz 1993).  

 

A- Osmanlı imparatorluğu dönemi 

 
Türkiye’de yüksek dereceli bir öğretim kurumu, imparatorluk ormancılığını düzenlemek 

amacıyla Türkiye’ye davet edilen Louis Tassy’nin yönetiminde 1857 yılında İstanbul’da 

kurulmuştur. Daha çok bir kurs niteliği taşıyan bu öğretim kurumunda dersler Fransızca 

olarak verilmiştir. 1862’de Tassy’nin Fransa’ya dönmesi üzerine öğretime bir süre ara 
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verilmiş, 1865’de Tassy’nin tekrar İstanbul’a dönmesiyle yeniden öğretime başlayan 

kurum 1868 yılına kadar Tassy’nin yönetimi altında kalmıştır (Pamay vd. 1973).  

 

L. Tassy’nin 1868’de ülkesine dönmesi üzerine okul müdürlüğüne Godehaux, daha 

sonra M. Simon atanmıştır. Simon’un yönetimi sırasında 13 maddelik bir “Orman 

Okulu Tüzüğü” yürürlüğe konmuştur. Bu okul yapısı, programı ve yönetimi bir tüzükle 

belirlenen okulların ilki olmuştur (Eryılmaz 1993).  

 

1860 yılına kadar bu şekildeki öğretimine devam eden Orman Okulu, görülen lüzum 

üzerine Maden Okulu ile birleştirilmiş ve “Orman ve Maadin Mektebi” adını almıştır. 

1893 yılında ise ormancılık ve madencilik konularının birbirinden tamamen farklı 

olması ve aralarında organik bir bağın bulunmaması nedeniyle Orman ve Maadin 

Mektebi’nin kapatılmasına ve madencilerin Avrupa’da, ormancılarında “Halkalı Ziraat 

Mektebi”nde yetiştirilmesine karar verilmiştir. 1903 yılında çıkartılan bir tüzükle 

okulun adı “Halkalı Ziraat ve Orman Mektebi Âlisi” şeklinde değiştirilmiştir. 1908 

Meşrutiyet devriminden sonra Halkalı Ziraat ve Orman Mektebi Âlisi’ndeki ormancılık 

derslerinin yeterli olmadığı görülerek ormancılık öğretiminin bağımsız bir okulda 

yapılması için girişimlerde bulunulmuş ve 1910 yılında “Orman Mektebi Âlisi” adıyla 

bir okul kurulmuştur (Pamay vd. 1973). 

 

B- Cumhuriyet dönemi  

 
Cumhuriyetin 29.10.1923’de ilân edildiği tarihte ormancılık alanında Yüksek Orman 

Okulunda öğretim devam etmekteydi (Eryılmaz 1993). 

 

1933 yılında; tarım alanında girişilen reformların bir sonucu olarak, bu yılda çıkartılan 

2291 Sayılı Kanunla “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü” kurulmuştur. Tabii ilimler, 

Ziraat, Veteriner ve Ziraat Sanatları Fakültelerini içine alan bu kurum, aslında bir 

enstitüden çok bir üniversite niteliğini taşımıştır. Bağımsız bir rektörlükle yönetilen 

“Orman Mektebi Âlisi” 1934 yılında çıkartılan 2524 Sayılı Kanunla kaldırılmış ve bir 

fakülte haline getirilerek Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlanmıştır. Alman 

yüksek ormancılık öğretim sistemine göre kurulan Orman Fakültesi’nde enstitülerin 

(Silvikültür, Orman Politikası ve Amenajman, Orman Entomolojisi ve Koruma, Orman 
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Hasılat ve İşletme Ekonomisi) başına yabancı profesörler getirilmiştir. Orman 

fakültesinin, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlı olarak öğretimi 1948 yılına kadar 

sürmüştür. Bu yılda 5234 Sayılı Kanunla,  Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kapatılmış 

ve orman fakültesi İstanbul Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Diğer taraftan, 19 Eylül 1963 

tarihinde kabul edilen 336 Sayılı Kanunla Türkiye’de ilk defa olmak üzere ikinci bir 

orman fakültesinin açılması yoluna gidilmiştir. Bu fakülte, Trabzon’daki Karadeniz 

Teknik Üniversitesi bünyesi içinde faaliyete geçmiş ve ilk öğrencilerini 1971–1972 ders 

yılı başında alarak öğretime başlamıştır (Pamay vd. 1973).  

 
• Orta dereceli ormancılık öğretiminin tarihsel gelişimi  
 

A- Osmanlı imparatorluğu dönemi 

 
Orman teşkilatının yönetici kadrolarında görevlendirilen yüksek öğrenim görmüş teknik 

elemanlara yardımcı olacak, hazırlanan ormancılık plan ve projelerini uygulayacak bilgi 

ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi amacını güden orta dereceli bir ormancılık 

öğretim kurumuna ilk defa II. Meşrutiyet devrinde ihtiyaç duyulmuştur. 1913 yılında 

“Orman Ameliyat Mektepleri Nizamnamesi” adını taşıyan bir tüzük çıkartılmıştır. Söz 

konusu tüzük hükümleri uyarınca ilk “Orman Ameliyat Mektebi” 1915 yılında Sakarya 

ili Hendek ilçesinde, ikincisi de 1917 yılında Adana ili İslahiye ilçesinde kurulmuştur  

(Pamay vd. 1973).  

 

B- Cumhuriyet dönemi  

 
Zamanla orman teşkilatının genişlemesi karşısında, yükseköğrenim görmüş elaman 

azlığını kısmen gidermek amacı ile cumhuriyetin ilk yıllarında da orta dereceli 

ormancılık öğretim kurumları açılması üzerinde durulmuştur. Bu konuda ilk adım, 1930 

yılında İstanbul’da Bahçeköy’deki “Orman Mektebi Âlisi” binasında yeniden bir 

“Orman Ameliyat Mektebi” kurulması ile atılmıştır. Orman Mektebi Âlisi 

rektörlüğünün yönetimindeki bu okul 1934 yılında kapatılmış ve yerine 2538 Sayılı 

Kanunla, aynı yerde fakat bu kez bağımsız bir müdürün yönetiminde, yine “Orman 

Mühendis Muavini” yetiştirmek üzere “Orta Orman Mektebi” adıyla bir okul açılmıştır. 

Aynı nitelikte bir ikinci orta orman okulu da 1937’de Bolu’da kurulmuştur. 1949 yılına 

kadar öğretime devam eden bu okul, aynı yıl Bursa’daki okulun Bolu’ya taşınması 
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üzerine, onunla birleştirilmiştir. 1951 yılına kadar bu şekilde Bolu’da öğretimde 

bulunan orta orman okulu, 1951 ve 1952 ders yılında Düzce’ye taşınmış ve1952 yılı 

sonunda da kapatılmıştır. Mesleğin bu kademedeki eleman ihtiyacını karşılamak üzere, 

Düzce’deki orta orman okulu yerine 1953 yılında 1959 yılına kadar öğretime devam 

edecek olan “Orman Tatbikat Okulu” açılmıştır. 1959 yılından itibaren orta dereceli 

ormancılık öğretiminde yeni bir atılım olmuş ve ortaokul üzerine dört yıl meslek 

öğretimi veren “Orman Tekniker Okulu” kurulmasına başlanmıştır. İlk Orman Tekniker 

Okulu 1958 yılında Düzce’de açılmış, 1965 yılında ise bu okulu Trabzon’da kurulan bir 

ikinci Orman Teknik Okulu izlemiştir (Pamay vd. 1973).  

 
• İlk dereceli ormancılık öğretiminin tarihsel gelişimi  
 

A- Osmanlı imparatorluğu dönemi 

 
Türkiye’de ormancılık alanında ilk dereceli öğretime, daha çok ormanların korunması 

içinde görevlendirilecek elemanların yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

konudaki girişimler, I. Dünya Savaşı’na yakın günlerde olmuştur. O tarihlerde Rumeli 

Vilayeti Jandarma Teşkilatında görevli bulunan Fransız Yüzbaşı Sarroun’un teklifiyle 

1954 yılında bir “Orman Jandarma Mektebi” açılmıştır. Öğretim süresi 6 ay olan bu 

okulun öğretim kadrosu subay ve ormancı öğretmenlerden kurulmuştur. Ancak 

açılışından kısa bir süre sonra I. Dünya Savaşı’nın ilân edilmesi ve hocalarla 

öğrencilerin orduya alınması üzerine okul kapanmıştır (Pamay vd. 1973).  

 

B- Cumhuriyet dönemi 

 
İlk dereceli ormancılık öğretimi alanındaki çabalar, Cumhuriyet’in ilânını izleyen 

yıllarda da sürdürülmüştür. Özellikle, orman teşkilatındaki eleman sıkıntısını kısmen 

gidermek amacıyla kısa süreli kurslar düzenlenmesi yönünden girişimlerde 

bulunulmuştur. Söz konusu kurslardan ilki, 1924 yılında İstanbul’da “Orman Mektebi 

Âlisi” nde açılmıştır (Pamay vd. 1973).  

 

1937 yılında yürürlüğe giren 3157 Sayılı Kanunla askeri orman koruma teşkilatı 

kurulmuş ve ormanları koruma bu kuruluşa verilmiştir. Fakat beklenen sonuç 

alınamayınca, bu kuruluş 1945 yılında 4767 Sayılı Kanunla kaldırılmış ve ormanların 
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korunması orman idaresine verilmiştir. Bu işte görevlendirilecek elemanları yetiştirmek 

için kurslar düzenlenmiş, ancak bu kurslardan da başarılı sonuç çıkmayınca 1952’de 

Düzce’de bir “Orman Bakım ve Muhafaza Memuru Okulu” açılmış, 1953’de Araç’a 

taşınan bu okulun adı da “Orman Muhafaza Memuru Okulu” olarak değiştirilmiştir. 

Yine, ilk dereceli ormancılık öğretimi alanında bir diğer kuruluş da “Orman Fidancısı 

Eğitim Merkezleri” olmuştur. Ağaçlandırma çalışmalarında görev alacak orman 

fidancılarını yetiştirmek amacını güden bu kurumlardan ilki 1966 yılında Eskişehir’de 

ikincisi de 1971 yılında Elazığ’da kurulmuştur (Pamay vd. 1973).  

 

4.1.4 Ormancılık öğretim ve eğitiminde yeni arayışlar ve ormancılık 
yükseköğretiminin değerlendirilmesi ve izlenmesi   

 
 
Son yıllarda dünyanın birçok bölge ve ülkesinde ormancılık sektörü, orman kaynakları 

ve ormanların sağladığı mal ve hizmetler üzerindeki baskıyı artıran yeni taleplere uyum 

sağlama, bu doğrultuda kendini yenileme, geliştirme ve değiştirme çabaları içine 

girmiştir. Bu amaçla 2001 sonlarında Rabat’ta FAO önderliğinde yapılan “Ormancılık 

Öğretimi Uzmanlar Toplantısı” nda üç gün boyunca bu konu üzerinde durulmuş ve bazı 

öneriler ortaya konulmuştur. Bu toplantıda yapılan saptamaların bazıları şunlardır; 

(Görcelioğlu 2001a). 

 

• Farklı düzeylerdeki ormancılık öğretim kurumlarıyla ilgili yasal çerçeveler, çoğu 

zaman gerekli değişiklikleri yapabilme esnekliği tanımamaktadır. 

• Geçerli olan ormancılık öğretiminin amaçları, içeriği ve öğretme-öğrenme 

yöntemleri, ormanları korumanın, orman amenajmanının ve sürdürülebilir 

kalkınmanın değişen gereksinimlerine yeterince cevap veremediği gibi, gıda 

güvenliği ve yoksulluğun giderilmesiyle ilgili konuları da yeterince 

kapsamamaktadır.  

• Ormancılık eğitiminin ders programları ve ders içerikleri, toplumun ormanların 

sağladığı mal ve hizmetlere verdiği değerlerdeki değişimlere cevap verebilmelidir. 

• Öğretme yaklaşımları, genelden özele gidecek şekilde sıralanmalı ve sosyal, 

ekonomik ve biyofizik dinamikleri ele alınmalıdır. 
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• Ormancılık öğretimi, ormancılıkla tarımsal sürdürülebilirlik arasındaki, daha 

spesifik olarak da toplumun çeşitli sektörlerinin geçim koşulları arasındaki ilişki 

bakımından gıda güvenliği ile gelir yaratma arasındaki bağlantıya dikkat çekmelidir. 

• Öğretme-öğrenme yöntemleri, uygulamalara ağırlık vermeli, spesifik sorunların 

analiz ve çözümünü kapsayan çalışmaları yeterince içermelidir.  

 

Ormanlardan ve ormancılıktan beklentilerde ortaya çıkan değişiklikler, ormancılık 

öğretiminde kapsam, içerik ve yöntemler bakımından yeniden gözden geçirilmesini 

zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda özellikle ormancılık yükseköğretim kurumlarında 

tüm dünyada yoğun değerlendirme ve izleme çabaları harcandığı gözlenmektedir 

(Görcelioğlu 2001b). 

 

Değerlendirme; yanıtlanması gereken sorularla ilgili bilgi toplanması ve bu bilginin 

değerlendirilip yorumlanması sürecidir. İzleme ise; sürecin kontrolü amacıyla 

değerlendirmenin sürekli biçimde, düzenli aralıklarla ya da gerek duyuldukça 

yapılmasıdır (Görcelioğlu 2001b).  

 

Üniversitelerde öğretimin değerlendirilmesinde genel amaç, öğretimin başarısı, öğretme 

ve öğrenme süreçlerinin ayrıntıları, bu süreçlerin hangi koşullarda sürdürüldüğü, girdi 

ve çıktının nitelikleri hakkında bilgi toplamaktır. Bu karmaşık yapı Şekil 4.2’de şematik 

olarak gösterilmiştir (Görcelioğlu 2001b).   
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Şekil 4.2 Yüksek öğretimin değerlendirilmesinde anahtar değişkenler  
               (Görcelioğlu 2001b) 
  

Bugün özellikle yükseköğretim kurumlarında uygulanan çağdaş bir yaklaşım, çoğu kez 

iki aşamalı bir değerlendirmeden oluşmaktadır. Birinci aşama, kurumun kendisi 

tarafından gerçekleştirilen bir “iç değerlendirme”dir. İç değerlendirmede fakülte; 

derslik, seminer, laboratuar durumlarını, öğrenci performansını ölçme kriterlerini, 

öğrenci çalışmalarını, ders programlarını, kaynak kullanımını vb. ortaya koyan bir rapor 

hazırlayarak durum saptaması yapmaktadır. İkinci aşama, aynı doğrultuda eğitim veren 

başka bir fakülte tarafından veya bir acente tarafından yapılacak bir “dış değerlendirme” 

olabilir (Görcelioğlu 2001b).  

 

Bazı ülkelerde (örneğin ABD) ormancılık mesleğinde çalışacak ormancılık öğretim 

kurumları mezunlarının bilgi ve beceri bakımından bu mesleğin gerektirdiği yeterlilikte 

olmalarını garanti altına alma endişesiyle, mesleğe girebilmek için gerekli eğitim-

öğretim standartlarını belirleme ve meslekteki performansını izleme sorumluluk ve 

yetkisine sahip profesyonel kuruluşlar oluşturulmuştur. Kuruluşların mezunları “tescil 

edilmiş profesyonel ormancı” ya da benzeri sıfatlarla anılmaktadır (Görcelioğlu 2001b). 

 

Yükseköğretimin Değerlendirilmesinde Anahtar 
Değişkenler 

 

  

 

              

KAYNAKLAR 
(Öğretim kadrosu, mekan, 

ekipman vb) 

ÖĞRENCİ  
GİRDİSİ  

(Kişisel motifler, 
performans, orijin vb) 

 
 

SÜREÇLER 
 (Öğretme, öğrenme, ders 

programları vb) 

SAĞLANAN 
SONUÇ 

(Yeterlilik, meslek 
başarısı, toplum için 
ilgi ve uyum vb) 
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4.1.5 Türkiye’deki orman fakülteleri ve tarihçeleri 

 

• İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
 

   Ankara’daki Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 30.6.1948 tarihli ve 5234 sayılı yasa ile 

kapatılıp orman fakültesinin İstanbul Üniversitesi’ne altıncı fakülte olarak bağlanması 

ile 13.6.1946 tarihli ve 4936 sayılı Üniversiteler Yasası kapsamına girilmiştir. Bu 

uygulamanın doğal sonucu Ankara’da öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de 1948–

1949 öğretim yılından itibaren İstanbul’a getirilmişlerdir (Eryılmaz 1993).   

 

İstanbul Üniversitesi’ne bağlanması ile gelişmesini daha da hızlandıran orman fakültesi; 

bilimsel ve akademik faaliyetlerini bu köklü üniversitenin bünyesinde 

yaygınlaştırmıştır. 1948–1961 yılları arasında eğitim ve öğretim 13 kürsüde mevcut 

öğretim üyeleri ve asistanlar tarafından yürütülmüştür. Kürsü sayısı 1973–1981 

döneminde 15’e yükselmiştir (http://www.orman.istanbul.edu.tr 2008). 

 

Ormancılık Yüksek Öğreniminde 1975 yılında önemli bir değişiklik yapılarak “Lisans”, 

“Yüksek Lisans” ve “Doktora” düzeyinde öğretim başlatılmıştır. 4 yıllık Ormancılık 

Yüksek Öğrenimini tamamlayanlara verilen “Orman Yüksek Mühendisi” unvanı bu 

tarihten itibaren kaldırılmış ve lisans eğitimini tamamlayanlara “Orman Mühendisi” 

unvanı verilmeye başlanmıştır. Orman fakültesindeki yüksek lisans eğitimi ilk olarak 

1980–1981 öğretim yılında Silvikültür Kürsüsünde başlatılmıştır. 1982 yılında çıkarılan 

Yüksek Öğretim Yasası ile Enstitü ve Kürsüler kaldırılmış, yerine “Bölüm” ve 

“Anabilim Dalı” adı altında yeni birimler oluşturulmuştur    

(http://www.orman.istanbul.edu.tr 2008).  

 

• Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 

 

1955 yılında 6594 sayılı yasa ile kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 

diğerleriyle birlikte bir orman fakültesinin de yer alması 19.9.1963 tarihli ve 336 sayılı 

yasa ile gerçekleştirilmiştir. KTÜ Orman Fakültesi 1971–1972 öğretim yılında orman 

mühendisliği bölümü ile orman endüstri mühendisliği bölümüne ilk öğrencilerini alarak 

öğretime başlamıştır. Daha sonra 18.8.1975 tarihli ve 2 sayılı üniversite senatosu kararı 
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ile fakültede peyzaj mimarlığı bölümü açılması izni verilmiş ise de bu üçüncü bölümün 

açılması öğretim elemanı sağlanamaması, mevcut elemanlarla bölüm derslerinin 

yürütülmesinin olanaksızlığı gibi nedenlerle YÖK tarafından 1982 yılında kapatılmıştır. 

Daha sonra yinelenen girişimler sonucunda 1990 yılında tekrar açılmıştır (Eryılmaz 

1993). 

 
Fakültenin öğretime başladığı 1971 yılındaki örgütleme şekli 25.10.1961 tarihli ve 115 

sayılı Üniversiteler Yasasının belirlediği “Kürsü” esasına göre biçimlendirilmiştir. İÜ 

Orman Fakültesinde var olan kürsülerin isimleri bir- iki değişiklik dışında aynen alınmış 

olup, orman mühendisliği bölümü bünyesinde yer alan bu kürsüler aşağıda 

görülmektedir: 

 
* Toprak İlmi ve Ekoloji Kürsüsü 

* Orman Botaniği Kürsüsü 

* Silvikültür Kürsüsü  

* Orman Hasılatı ve İktisadı Kürsüsü 

* Orman Entomolojisi ve Koruma Kürsüsü 

* Orman İşletme İnşaatı Kürsüsü 

* Ormancılık Coğrafyası ve Yakınşark Ormancılığı Kürsüsü 

* Geodezi ve Fotogrametri Kürsüsü 

* Orman Amenajmanı Kürsüsü 

* Ormancılık Politikası Kürsüsü 

* Park-Bahçe ve Peyzaj Mimarisi Kürsüsü  

 

Yukarıda isimleri verilen 13 kürsü, sayı yönünden İÜ Orman Fakültesindeki 

kürsülerden iki tane eksik bulunmaktadır. Bu durum, orman ürünleri kimyası ve orman 

ürünlerini değerlendirme kürsülerinin KTÜ Orman Fakültesi’nin diğer bir bölümü olan 

OEM bölümünde yer almasından ileri gelmektedir (Eryılmaz 1993).  
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• Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 

 
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 

sayılı resmi gazetede yayımlanan 3837 sayılı Kanun ile kurulan üniversitenin 

kuruluşunda yer alan 12 fakülteden biridir. Orman mühendisliği, orman endüstri 

mühendisliği ve peyzaj mimarlığı bölümlerinden oluşan fakülte, Üniversite 

Senatosunun 25 Kasım 1995 tarihindeki toplantısında alınan karar ve Yüksek Öğretim 

Kurulu Yürütme Kurulunun 18 Nisan 1995 tarihli izni ile 1995–1996 Eğitim-Öğretim 

yılında orman mühendisliği bölümü ile eğitime başlamıştır. 

 

2000–2001 Eğitim-Öğretim yılına kadar Isparta’nın Atabey İlçesinde hizmet veren 

Fakülte, 2001–2002 Eğitim-Öğretim yılında Isparta’ya Merkez Kampüse taşınarak, 

kampüsün tüm olanaklarından yararlanma imkânı bulmuştur  

(http://www.ormanweb.sdu.edu.tr 2008). 

 

• Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi 

 
11.07.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yüksek 

Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair 20809 sayılı Kanun ile 78 ve 90 Sayılı Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun” başlıklı 3837 sayılı Kanunun 3. maddesi (d) bendi 

gereğince Gazi Üniversitesine bağlı “Kastamonu Orman Fakültesi” yasal olarak 

kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.02.1998 tarih ve 250 Sayılı 

yazılarıyla 1998–1999 öğretim yılında Kastamonu Orman Fakültesi bünyesinde orman 

mühendisliği bölümünün açılması ve ilk olarak 30 öğrenci alınması kararlaştırılmıştır.  

 

17 Mart 2006 tarihli kararla Kastamonu Üniversitesinin kurulmasıyla fakülte Gazi 

Üniversitesi’nden ayrılarak Kastamonu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Halen orman 

mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi devam etmektedir 

(http://www.kastamonu.edu.tr 2008).  
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• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi 
 

Orman Fakültesi 1992’de kurulmuştur. Orman mühendisliği bölümü 1996–1997, orman 

endüstri mühendisliği bölümü 2001–2002 ders yıllarında eğitim-öğretime başlamış 

olup, peyzaj mimarlığı bölümü henüz öğrenci almamıştır (http://www.ksu.edu.tr 2008). 

 

• Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi 

 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’ne bağlı Bartın Orman Fakültesi 1992 yılında 

kurulmuş olup, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve peyzaj mimarlığı 

bölümlerinden oluşmaktadır (http://www.bof.karaelmas.edu.tr 2008). 2008 yılında 

yapılan yasa ile Bartın’a üniversite kurulmuş, Orman Fakültesi de bu üniversiteye 

bağlanarak Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi adını almıştır. 

 

• Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi 

 
Fakülte, 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı kararı ile Ankara Üniversitesine bağlı olarak 

kurulmuş ve 1996–1997 öğretim yılında faaliyete başlamış olup 2007 yılında, yeni 

kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlanmıştır    

(http://www.forestry.ankara.edu.tr 2008).  

 

Fakültede yalnızca orman mühendisliği bölümünde eğitim-öğretim faaliyeti 

yapılmaktadır. Diğer iki bölümden peyzaj mimarlığı bölümünde öğretim elemanı 

olmasına rağmen eğitim-öğretime başlanmamıştır. Kuruluş yasasında orman endüstri 

mühendisliği bölümü mevcut olmasına rağmen, bölümde öğretim elemanı 

bulunmamakta ve eğitim-öğretim yapılmamaktadır.  

 

• Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi 

 
1992 yılında kurulmuş olan Bolu İzzet Baysal Üniversitesi fakültelerinden birisi olarak 

Düzce’de 1994–1995 eğitim-öğretim yılında peyzaj mimarlığı bölümü ile öğretim 

etkinliğine başlamıştır. Daha sonra ise 1995–1996 öğretim yılında orman endüstri 

mühendisliği, 1996–1997 öğretim yılında da orman mühendisliği bölümlerine öğrenci 
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alınmıştır. Daha sonra ise 17.03.2006 tarihli 5467 sayılı yasa (R.Gazete,2006) ile Düzce 

Üniversitesi'nin kurulmasıyla da fakülte Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden ayrılarak 

Düzce Üniversitesi'ne bağlanmıştır (Eryılmaz 2008) 

 

2005–2006 bahar dönemi itibariyle orman mühendisliği bölümünde 150 öğrenci 

öğrenim görmüştür. 2005–2006 bahar dönemi itibariyle 117 öğrenci orman mühendisi 

unvanı ile mezun olmuştur (http://www.dof.ibu.edu.tr 2008). 

 
• Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi 

 
1992 yılında Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve 1993 yılında eğitim-

öğretime başlamıştır. Fakülte bünyesinde üç bölüm yer almakta ve bu bölümlerden 

orman mühendisliği bölümü 1993, peyzaj mimarlığı bölümü de 2006 yılında eğitim-

öğretime başlamış bulunmaktadır. Üçüncü bölüm olan orman endüstri mühendisliği 

bölümünde henüz eğitim-öğretim yapılmamaktadır (Eryılmaz 2008).   

 
Daha sonra, 29.05.2007 de yürürlüğe giren 5662 sayılı “Yüksek Öğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanununda ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 

Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kurulması üzerine Artvin Orman Fakültesi, Kafkas 

Üniversitesi’nden ayrılmış ve bu yeni üniversitenin bünyesinde yerini almıştır 

(Eryılmaz 2008).  

 

4.1.5.1 Orman fakültelerinin öğretim elemanı dağılımı ve öğrenci sayısı 

  
• Öğretim elemanı durumu 
 
 
Bu başlık altında öncelikle tüm orman fakültelerindeki genel öğretim elemanı durumu 

Çizelge 4.7’de gösterilmiştir. Daha sonra ki Çizelge 4.8 ve Çizelge 4.9’da ise sırasıyla 

Orman mühendisliği bölümü öğretim elemanları ile ormancılık ekonomisi anabilim dalı 

öğretim elemanlarının sayıları gösterilecektir. 
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Çizelge 4.7’de görüldüğü gibi halen orman fakültelerinde 86’sı Prof. Dr. (% 17,26), 59’i 

Doçent Dr. (%11,84), 150’i Yrd. Doç. Dr. (%30,12), 184’ü Araş. Gör. (%36,94) ve 19 

tane de Öğr. Gör. (%3,81) olmak üzere toplam 498 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 
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Çizelge 4.7 Orman fakültelerine göre öğretim elemanı dağılımı 
                   (Orman Fakülteleri web adresleri 2008) 

 

 

Fakülteler Bölümler Prof. Dr. Doç.Dr. Yrd. Doç. Ögr. Gör Arş. Gör. Toplam 

İstanbul Üniversitesi  
Orman Fakültesi 
 

Or.müh. 25 12 17 - 29 83 

Or.End. Müh. 9 5 4 - 12 30 
Peyzaj Mim. 3 - 3 - 11 17 
TOPLAM 37 17 24 - 52 130 

% 28,46 13,07 18,46 - 40,0 100,0 

Karadeniz Teknik Üniv. 
Orman Fakültesi 
 
 

Or.müh. 14 8 5 1 34 62 

Or.End. Müh. 7 7 5 - 14 33 
Peyzaj Mim. 2 2 1 2 7 14 

TOPLAM 23 17 11 3 55 109 

% 21,1 15,59 10,09 2,75 50,45 100,0 

Artvin Çoruh Üniv.  
Orman Fakültesi 
  

Or.müh. 1 4 17 1 6 29 
Or.End. Müh. - 1 1 - - 2 
Peyzaj Mim. - - 3 - 4 7 
TOPLAM 1 5 21 1 10 38 

% 2,6 13,15 55,26 2,6 26,31 100,0 

Düzce Üniversitesi 
Orman Fakültesi 
  

Or.müh. 1 1 6 3 7 18 
Or.End. Müh. 1 - 7 1 4 13 
Peyzaj Mim. 1 - 4 - 3 8 
TOPLAM 3 1 17 4 14 39 

% 7,69 2,56 43,58 10,25 35,89 100,0 

Süleyman Demirel Üniv. 
Orman Fakültesi 

Or.müh. 4 2 18 - 7 31 
Or.End. Müh. - - 8 - 1 9 
Peyzaj Mim. - 1 4 1 2 8 

TOPLAM 4 3 30 1 10 48 
% 8,33 6,25 62,5 2,08 20,8 100,0 

Çankırı Karatekin Üniv. 
Orman Fakültesi 
  

Or.müh. 1 1 4 1 7 14 
Or.End. Müh. - - - - - - 
Peyzaj Mim. - - 2 - 1 3 
TOPLAM 1 1 6 1 8 17 

% 5,88 5,88 35,29 5,88 47,05 100,0 

Kastamonu Üniv.  
Orman Fakültesi 
  

Or.müh. - 1 5 3 3 12 

Or.End. Müh. 1 - 2 - - 3 

Peyzaj Mim. - - - - 3 3 

TOPLAM 1 1 7 3 6 18 
% 5,55 5,55 38,8 16,6 33,3 100,0 

K. maraş Sütçü İmam Üniv. 
Orman Fakültesi 
  

Or.müh. 4 2 7 2 1 16 
Or.End. Müh. 1 6 4 - 2 13 

Peyzaj Mim. - 1 - 1 - 2 

TOPLAM 5 9 11 3 3 31 
% 16,12 29,03 35,48 9,67 9,67 100,0 

Bartın Üniversitesi  
Orman Fakültesi 
  

Or.müh. 5 3 8 1 15 32 

Or.End. Müh. 4 2 11 - 5 22 

Peyzaj Mim. 2 - 4 2 6 14 

TOPLAM 11 5 23 3 26 68 

% 16,17 7,35 33,82 4,41 38,23 100,0 

 TOPLAM 
  
  
  

Or.müh. 55 34 87 12 109 297 
Or.End. Müh. 23 21 42 1 38 125 
Peyzaj Mim. 8 4 21 6 37 76 
GENEL 
TOPLAM 

86 59 150 19 184 498 

% 17,26 11,84 30,12 3,81 36,94 100,0 
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Öğretim elemanı dağılımının orman mühendisliği bazında yapıldığını gösteren Çizelge 

4.8 incelendiğinde ise; fakültelerdeki öğretim etkinliklerinde 285 öğretim elemanının 

görev aldığı görülmektedir. Bu öğretim elemanlarının da 55’i profesör (%19,3), 34’ü 

doçent (%11,9), 87’i yardımcı doçent (%30,5) ve 109’u da araştırma görevlisi (%38,2) 

olarak görev yapmaktadır.  

 

Profesörlerin %70,9’u (39 kişi); İÜ (%45,45) ile KTÜ (%25,45) Orman Fakültelerinde 

ve doçentlerin %60,6’sı (20 kişi) da yine İÜ ve KTÜ Orman Fakültelerinin bünyesinde 

yer almaktadır. Yardımcı doçentlerin %59,07’si (52 kişi) ise 3 fakültede bulunmaktadır. 

Bunlar; %19,31 ile İÜ ve Artvin Çoruh Orman Fakültelerinde (17 kişi), %20,45 ile de 

SDÜ (18 kişi) Orman Fakültesindedir. Araştırma görevlilerinin %71,55’i İÜ, KTÜ ve 

Bartın Üniversitesi Orman Fakültelerinde bulunmaktadır. Çizelge 4.8’den görüleceği 

gibi Kastamonu Orman Fakültesinde henüz profesör bulunmazken; Artvin Çoruh, 

Düzce ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültelerinde birer tane profesör 

görev yapmaktadır. 

 

Çizelge 4.8 Orman mühendisliği bölümleri düzeyindeki durum  
                   (Orman Fakülteleri web adresleri 2008) 

  Not:12 öğretim görevlisi tabloya alınmamıştır. 
 
 
 
 

 
ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI 

 
 

Fakülteler Prof. 
Dr. 

% 
Doç. 
Dr. 

% 
Yrd. 
Doç 

% 
Arş. 
Gör. 

% Toplam % 

İstanbul 25 45,45 12 36,36 17 19,31 29 26,60 83 29,12 

KTÜ 14 25,45 8 24,24 5 5,68 34 31,19 61 21,40 

Artvin Çoruh 1 1,81 4 12,12 17 19,31 6 5,50 28 9,82 

Düzce 1 1,81 1 3,03 6 6,81 7 6,42 15 5,26 

SDÜ 4 7,27 2 6,06 18 20,45 7 6,42 31 10,87 

Çankırı Karatekin 1 1,81 1 3,03 4 4,54 7 6,42 13 4,56 

Kastamonu - - 1 3,03 5 5,68 3 2,75 9 3,15 

Kahramanmaraş 4 7,27 2 6,06 7 7,95 1 0,91 14 4,91 

Bartın 5 9,09 3 8,82 8 9,19 15 13,76 31 10,87 

Toplam 55 100,0 34 100,0 87 100,0 109 100,0 285 100,0 

% 19,3  11,9  30,5  38,2  100,0  



 

 41

Çizelge 4.9 incelendiğinde; orman mühendisliği bölümlerinin ormancılık ekonomisi 

anabilim dallarına ait toplam öğretim elemanı sayısının 50 olduğu görülmektedir. Bu 

toplam Çizelge 4.8’de verilmiş olan orman mühendisliği bölümü öğretim elemanları 

toplamının %17,54’ünü teşkil etmektedir. İstanbul Orman Fakültesi sahip olduğu 19 

öğretim elemanı ile ilk sırada yer alırken, 10 öğretim elemanına sahip KTÜ Orman 

Fakültesi ikinci sırada bulunmaktadır. En az öğretim elemanına sahip iki üniversite 

olarak 1 öğretim elemanıyla Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ve 2 öğretim elemanı 

ile Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi dikkat çekmektedir. 

 

    Çizelge 4.9 Orman fakülteleri ormancılık ekonomisi A.B.D. öğretim elemanı durumu 
       (Orman Fakülteleri web adresleri 2008) 

 

• Mevcut ve mezun öğrenci sayıları 

A-  Mevcut öğrenci sayısı 

 

9 orman fakültesinin orman mühendisliği bölümlerinde yaklaşık olarak 2565 öğrenci 

öğrenim görmektedir. Çizelge 4.10’a göre fakültelerde öğretim üyesi başına düşen 

öğretim yükünde önemli farklılıklar vardır. En fazla yük Kahramanmaraş (%31,4), 

Çankırı (%22,2), Kastamonu (%21,7) Orman Fakültelerinde bulunmaktadır (Eryılmaz 

2008). 

 

 

Personel Artvin Bartın Çankırı Düzce SDÜ İÜ KÜ KTÜ KSÜ Σ 

Prof - 1 - - - 4 - 2 1 8 
Doç - 1 1 - - 4 - 1 - 7 
Y.Doç 3 1 - - 3 2 1 1 2 13 
Öğr. Gör. - - - - - - 1 1 - 2 
Araş. Gör. - 2 2 1 1 9 - 5 - 20 

Σ 3 5 3 1 4 19 2 10 3 50 
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  Çizelge 4.10 Orman mühendisliği bölümlerinin öğrenci durumu  

Not: Kahramanmaraş Orman Fakültesi öğrenci sayısı iki yılın toplamı olarak alınmıştır. 
 

B- Mezun öğrenci durumu 

 

Fakültelerden son yıl itibariyle (2007) mezun olan öğrenci sayısı 776’dır. Sadece orman 

mühendisliği bölümlerinden 377 öğrenci mezun olmuş ve bu öğrencilerin de yarısından 

fazlası  (%53,84’ü);  İÜ %25,19 (95 kişi), KTÜ % 15,92 (60 kişi) ve % 12,73 (48 kişi) 

BÜ Orman Fakültelerinden mezun olmuştur (Çizelge 4.11), (Eryılmaz 2008). 

 

Çizelge 4.11 Orman mühendisliği bölümlerinin 2007 yılı mezun öğrenci durumu  
          (Eryılmaz 2008) 

 

• Lisansüstü öğrenci mezun sayıları 
 

Genel olarak yükseköğretimin, özellikle de üniversitelerin araştırma işlevlerinin 

değerlendirilmesinde kullanılan ölçütten birisi de lisansüstü (özellikle doktora) öğrenci 

ve mezun sayılarıdır.  Performans ölçümünde eğitim verilen öğrenci sayısından daha 

önemli bir gösterge verilen mezun sayısıdır (http://www.yok.gov.tr 2007). 

 

 

Bölüm  İÜ
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Orman 
Müh.Böl. 628 633 160 118 236 111 130 345 204 2565 

% 24,5 24,7 6,24 4,60 9,20 4,33 5,07 13,45 7,95 100,0 

Öğrenci / 
Öğretim 
Üyesi % 

12,1 17,6 7,3 14,8 9,8 22,2 21,7 31,4 12,0  

Bölüm İÜ KTÜ AÇÜ DÜ SDÜ ÇKÜ KÜ KSÜ BÜ Toplam % 

Toplam 219 170 40 75 50 19 41 39 123 776 100,0 

Orm. 
Müh. 

95 60 40 19 31 19 41 24 48 377 48,6 
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Ormancılık ekonomisi anabilim dalarındaki lisansüstü öğrenci mezun sayıları son 10 

yıllık dönem göz önüne alınarak aşağıda verilmiştir. İstanbul Orman Fakültesi ve Bartın 

Orman Fakültesinde ormancılık ekonomisi anabilim dalı dışında ormancılık politikası 

ve ormancılık hukuku anabilim dalı da bulunduğundan bu 2 fakülteye ait çizelgeler ayrı 

olarak verilmiştir. Buna göre Çizelge 4.12’de İstanbul Orman Fakültesi, Çizelge 4.13’de 

Bartın Orman Fakültesi ve Çizelge 4.14’de ise diğer fakültelerin lisansüstü öğrenci 

mezun sayıları verilmiştir (http://www.yok.gov.tr 2008). 

 

Çizelge 4.12 İÜ orman fakültesi ormancılık ekonomisi, ormancılık politikası, 
ormancılık hukuku A.B.D. lisansüstü öğrenci mezun sayıları (1998-2007) 

 
 
Çizelge 4.12’de görüldüğü gibi, İÜ Orman Fakültesi orman mühendisliği bölümü 

ormancılık ekonomisi anabilim dalından son 10 yılda mezun olan yüksek lisans öğrenci 

sayıları ile ormancılık politikası anabilim dalı ve ormancılık hukuku anabilim dalından 

mezun olan yüksek lisans öğrenci sayıları birbirine yakın durumdadır. Ancak bu durum 

son 10 yılda mezun olan doktora öğrencileri açısından incelendiğinde, ormancılık 

ekonomisi anabilim dalı diğer iki anabilim dalına göre sayıca daha fazladır. 

 

Çizelge 4.13 BÜ orman fakültesi ormancılık ekonomisi, ormancılık politikası, 
ormancılık hukuku A.B.D. lisansüstü öğrenci mezun sayıları (1998-2007) 

 
 
 
 
 

Anabilim Dalları 
Yüksek Lisans Doktora 

Mezun Mezun 
Ormancılık Ekonomisi A.B.D. 11 10 
Ormancılık Politikası A.B.D. 14 4 
Ormancılık Hukuku A.B.D. 8 4 

TOPLAM 33 18 

Anabilim Dalları 
Yüksek Lisans Doktora 

Mezun Mezun 
Ormancılık Ekonomisi A.B.D. 6 - 
Ormancılık Politikası A.B.D. 3 - 
Ormancılık Hukuku A.B.D. - - 

TOPLAM 9 - 
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Çizelge 4.13 ile verilen sayılara bakıldığında son 10 yılda mezun olan yüksek lisans 

öğrenci sayısı 9’dur (http://www.yok.gov.tr 2008). Bu öğrencilerden 6’sı ormancılık 

ekonomisi anabilim dalı mezunu öğrenciler iken, 3 öğrenci ise ormancılık politikası 

anabilim dalından mezun olmuştur. Son 10 yılda Bartın Orman Fakültesi orman 

mühendisliğine ait bu üç anabilim dalından mezun olan doktora öğrencisi ise 

bulunmamaktadır. 

 

Çizelge 4.14 incelendiğinde, son 10 yıllık dönem içinde KTÜ Orman Fakültesi ve 

Kahramanmaraş Orman Fakültesi orman mühendisliği bölümü ormancılık ekonomisi 

anabilim dalından mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısının diğer 5 fakülteye göre 

daha fazla olduğu; Düzce Orman Fakültesi ve Artvin Orman Fakültesi orman 

mühendisliği bölümü ormancılık ekonomisi anabilim dalından mezun olan yüksek 

lisans öğrencisi olmadığı görülmektedir (http://www.yok.gov.tr 2008). Doktoradan 

mezun olan öğrenci sayılarının ise yüksek lisans mezunu olan öğrenci sayılarına göre 

daha az  olduğu ve son 10 yıllık dönemde sadece KTÜ Orman Fakültesi orman 

mühendisliği bölümü ormancılık ekonomisi anabilim dalının mezun öğrenci mezun 

ettiği dikkat çekmektedir. 

 

 Çizelge 4.14 Diğer orman fakülteleri ormancılık ekonomisi A.B.D. lisansüstü öğrenci 
mezun sayıları  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fakülteler 

Yüksek Lisans Doktora 
Mezun Sayısı Mezun Sayısı 

Artvin - - 
Çankırı 2 - 
Düzce - - 
Isparta 4 - 

Kastamonu 1 - 
KTÜ 11 6 

Kahramanmaraş 6 - 
TOPLAM 24 6 
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4.2 Araştırma Bulguları 

 

Çalışmanın bu kısmında yer alan bulgular, tezin esas araştırma konusu olan 9 orman 

fakültesinin orman mühendisliği bölümü ormancılık ekonomisi anabilim dalındaki 

öğretim elemanlarının son 10 yıllık (1998–2007) dönemdeki yayın faaliyetlerine 

yöneliktir. Ayrıca veri setlerine ait istatistikî analizler de bu kısımda irdelenecektir.  

Elde edilen bulgular çizelgeler halinde aşağıda verilecektir. Bunlardan ilki, yayınların 

ortalama kaç yazarla yapıldığını gösteren Çizelge 4.15’dir. 

4.2.1  Yayınlara ait ortalama yazar sayısı  

 

Çizelge 4.15’e göre İstanbul Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı 

1,33’lük yazar ortalaması ile sıralamada yer almaktadır. Çankırı Orman Fakültesi 

ormancılık ekonomisi anabilim dalı 2,38 ortalama yazar sayısına sahiptir. Artvin Orman 

Fakültesi ve KTÜ Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalında yapılan 

yayınların ortalama yazar sayısı ise 2,88’dir.  Buna karşılık sıralamada son sırada yer 

alan Düzce ve Kastamonu Orman Fakültelerindeki ormancılık ekonomisi anabilim 

dalları için herhangi bir yayın taraması elde edilemediği için Çizelge 4.15 ve diğer 

çizelgelerdeki değerleri sıfır olarak gösterilmiştir.  

 

 Çizelge 4.15 Yayınlara ait ortalama yazar sayısı 

 
 
 
 
 
 
 

Anabilim Dalları Yazar Sayısı 

İstanbul 1,33 
Çankırı 2,38 
Bartın 2,5 

Kahramanmaraş 2,5 
Isparta 2,64 
KTÜ 2,88 
Artvin 2,88 

Kastamonu 0 
Düzce 0 
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4.2.2  Yayınlardan elde edilen net puanlara göre anabilim dalları sıralaması 

 

Çizelge 4.16 Yayınlardan üretilen puana göre anabilim dalları sıralanışı 

 

Çizelge 4.16’a bakıldığında İstanbul Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim 

dalı ürettiği 806 puanla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 424 puanla KTÜ Orman 

Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı yer almaktadır. Üçüncü sıradan itibaren 

puanlarda bir düşüş olduğu görülmektedir.  

 

4.2.3  Yayın yapan öğretim elemanlarının oranları 

 

Çizelge 4.17 Öğretim elemanlarının yayın yapma oranına göre anabilim dalları 
sıralanışı 

   
                                  
Çizelge 4.17 incelendiğinde, Çizelge 4.16 ile farklılık gösterdiği görülmektedir. 

Yayınlardan elde edilen toplam puan sıralamasında ilk sırada yer alan İstanbul Orman 

Sıra No Anabilim Dalları Üretilen Puan 
1 İstanbul 806 
2 KTÜ 424 
3 Bartın 220 
4 Çankırı 151 
5 Isparta 148 
6 Kahramanmaraş 144 
7 Artvin 116 
8 Düzce 0 
9 Kastamonu 0 

Sıra No Anabilim Dalı 
Yayın 
Yapan 

Toplam Öğr. Elemanı 
Sayısı 

% 

1 Artvin 3 3 100 
2 Isparta 3 4 75 
3 Çankırı 2 3 66,6 
4 Kahramanmaraş 2 3 66,6 
5 İstanbul 12 19 63,15 
6 KTÜ 5 10 50 
7 Bartın 2 5 40 
8 Düzce 0 1 0 
9 Kastamonu 0 2 0 
 Toplam 29 50 58 
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Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı ve ikinci sıradaki KTÜ Orman Fakültesi 

ormancılık ekonomisi anabilim dalı Çizelge 4.17’de verilen öğretim elemanlarının yayın 

yapma oranına göre sıralanmasında orta sıralarda yer almaktadır. Buna karşılık, Çizelge 

4.16’da yapılan sıralamada son sıralarda yer alan Artvin Orman Fakültesi ile orta 

sıralardaki Isparta Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalları ise Çizelge 

4.17’de görüleceği üzere %100 ve %75’lik oranlarla ilk iki sırayı paylaşmaktadır.  

 

4.2.4  Anabilim dallarına ait yayın sayıları 

 

Çizelge 4.18’de ise toplam yayın sırasına göre anabilim dallarının sıralaması verilmiştir. 

Buna göre İstanbul Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı toplam 36 

yayın ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yer alan KTÜ Orman Fakültesi ormancılık 

ekonomisi anabilim dalı 25 yayına sahiptir. Diğer fakültelerde yapılan toplam yayın 

sayılarının ise birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 4.18 Toplam yayın sayısına göre anabilim dalları sıralanışı 

                        

4.2.5  Öğretim elemanı başına düşen ortalama yayın sayısı 

 

Çizelge 4.19’a göre Isparta Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı, 

öğretim elemanı başına 2,75 yayın ortalamasıyla ilk sırada yer almaktadır. Onu; aynı 

yayın ortalaması (2,67) ile Artvin, Çankırı ve Kahramanmaraş Orman Fakülteleri 

ormancılık ekonomisi anabilim dalları takip etmektedir. 

 

Sıra No Anabilim Dalları Yayın Sayısı 
1 İstanbul 36 
2 KTÜ 25 
3 Isparta 11 
4 Bartın 10 
5 Artvin 8 
6 Kahramanmaraş 8 
7 Çankırı 8 
8 Düzce 0 
9 Kastamonu 0 
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Çizelge 4.19 Öğretim elemanı başına düşen ortalama yayın sayısına göre anabilim 
dalları sıralanışı 

 

4.2.6  1998-2007 yılları arasında öğretim elemanı başına düşen ortalama yayın 
sayısı 

 

Çizelge 4.20 Öğretim elemanı başına düşen yıllık ortalama yayın sayısına göre anabilim   
dalları sıralanışı (son 10 yıl için) 

 
 
Çizelge 4.20’e göre Isparta Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı 

0,28’lik ortalama ile ilk sırada yer alırken onu 0,27’lik ortalama ile Artvin, Çankırı ve 

Kahramanmaraş Orman Fakülteleri ormancılık ekonomisi anabilim dalları takip 

etmektedir. 9 fakülteye ait ormancılık ekonomisi anabilim dallarının hiçbirinde yıllık 1 

yayın ortalamasına bile ulaşılamamış olması dikkat çekicidir. 

 

 

 

Sıra No Anabilim Dalı Ortalama Yayın Sayısı 
1 Isparta 2,75 
2 Artvin 2,67 
4 Çankırı 2,67 
5 Kahramanmaraş 2,67 
6 KTÜ 2,50 
3 Bartın 2,00 
7 İstanbul 1,89 
8 Düzce 0 
9 Kastamonu 0 

Sıra No Anabilim Dalı Yayın Sayısı 
1 Isparta 0,28 
2 Artvin 0,27 
4 Çankırı 0,27 
5 Kahramanmaraş 0,27 
6 KTÜ 0,25 
3 Bartın 0,20 
7 İstanbul 0,19 
8 Düzce 0 
9 Kastamonu 0 
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4.2.7 Fen bilimleri ve sosyal bilimler atıf indekslerindeki yayın sayıları 

 

Çizelge 4.21 SCI-SSCI yayını sayısına göre anabilim dalları sıralanışı 

 
 

Çizelge 4.21’e göre KTÜ Orman Fakültesi 9 SCI-SSCI yayını ile ilk sırada yer alırken, 

ikinci sıradaki İstanbul Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı 8 SCI-

SSCI yayınına sahiptir. Bu fakülteleri sırasıyla Bartın (6 SCI-SSCI yayın), Çankırı (3 

SCI-SSCI yayın), Artvin (2 SCI-SSCI yayın) ve Kahramanmaraş (2 SCI-SSCI yayın) 

Orman Fakülteleri ormancılık ekonomisi anabilim dalları takip etmektedir. 

4.2.8  Fen bilimleri ve sosyal bilimler atıf indekslerinde öğretim elemanı başına 
yayın sayıları 

 
 
Çizelge 4.22’e göre, ilk sırada yer alan Bartın Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi 

anabilim dalında öğretim elemanı başına düşen ortalama SCI-SSCI yayın sayısı 1,2’dir. 

İkinci sırada yer alan Çankırı Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalında 

ise bu sayı 1’dir. Diğer fakültelerde SCI-SSCI ortalaması 1’in altında kalmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıra 
No 

Anabilim Dalları SCI-SSCI Sayısı 

1 KTÜ 9 
2 İstanbul 8 
3 Bartın 6 
4 Çankırı 3 
5 Artvin 2 
6 Kahramanmaraş 2 
7 Isparta 0 
8 Düzce 0 
9 Kastamonu 0 
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Çizelge 4.22 Öğretim elemanı başına SCI-SSCI yayını 

 

4.2.9  Fakültelerinde yayın sayısı, elde edilen puan ve yayın başına puan 
dağılımında ilk sırayı alan araştırıcılar 

 

Çizelge 4.23’de her fakültede ilk sırayı alan öğretim elemanları gösterilmiştir. Çizelgeye 

göre 16 indeks yayını ile 316 puan toplayan M. Fehmi Türker hem kendi bölümünde 

hem de diğer fakültelerin ormancılık ekonomisi anabilim dalları içinde ilk sırayı 

almıştır. İkinci sıradaki İsmet Daşdemir ise 6 yayın ile 144 puana sahiptir. Yayın başına 

puan durumuna bakıldığında ise sıralamanın farklılık gösterdiği görülmektedir. Puan 

sıralamasında 4 yayın ve 100 puanla beşinci sırada yer alan Özden Görücü yayın başına 

puan sıralamasında ilk sırada yer almıştır. Buna karşılık puan sıralamasında ilk sırada 

olan M. Fehmi Türker dördüncü sırada yer almaktadır. 

 

Çizelge 4.23 1998–2007 Yılları arasında yapılan uluslararası yayınlara göre 
araştırıcıların puan sıralaması 

 

Sıra No Anabilim Dalı Yayın Sayısı 
1 Bartın 1,2 
2 Çankırı 1 
3 KTÜ 0,90 
5 Artvin 0,67 
4 Kahramanmaraş 0,67 
6 İstanbul 0,42 
7 Isparta 0 
8 Düzce 0 
9 Kastamonu 0 

Öğretim Üyesi Puan Yayın Sayısı Yayın Başına Puan 
M.Fehmi Türker (KTÜ) 316 16 19,75 
İsmet Daşdemir (Bartın) 144 6 24 
Aynur Aydın Çoşkun (İÜ) 142 7 20,29 
Sezgin Özden (Çankırı) 131 7 18,71 
Özden Görücü (K.maraş) 100 4 25 
Atakan Öztürk (Artvin) 68 5 13,6 
A. Tolunay- M. Korkmaz (SDÜ) 56 4 14 
Düzce 0 0 0 
Kastamonu 0 0 0 
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4.2.10 İndeks kapsamında en çok puan üreten araştırıcılar 

 

Çizelge 4.24’e bakıldığında sıralamada İstanbul Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi 

anabilim dalı öğretim elemanlarının fazlalığı dikkat çekmektedir. Ancak sıralamada ilk 

iki sırada KTÜ Orman Fakültesinden M. Fehmi Türker (316 puan) ve Bartın Orman 

Fakültesinden İsmet Daşdemir’in (144 puan) yer aldığı görülmektedir. Üç, dört ve 

beşinci sırada İstanbul Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı öğretim 

elemanları A. Aydın Çoşkun (142 puan), Kenan Ok (136 puan), Yalçın Kuvan (132 

puan) sıralanmaktadır. Sırasıyla diğer öğretim elemanları ise; Çankırı Orman Fakültesi 

ormancılık ekonomisi anabilim dalından Sezgin Özden (131 puan), Kahramanmaraş 

Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalından Özden Görücü (100 puan), 

Bartın Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalından Erdoğan Atmış (76 

puan), Artvin Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalından Atakan Öztürk 

(68 puan) ve İstanbul Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalından Yusuf 

Güneş (68 puan) şeklindedir.  

 

Çizelge 4.24 İndeks kapsamındaki dergilerde en çok puan üreten araştırıcılar 

                      
 
Materyal ve yöntem bölümünde de değinildiği gibi çalışmadan elde edilen veri 

setlerinin çizelgeler haline getirilmesi yanında, istatistiksel analizler yapılarak çeşitli 

değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak yapılmak istenen “Tek Faktörlü Anova Testi” 

parametrik test için gerekli uygunluk şartlarının sağlanamamasından dolayı 

kullanılamamıştır. Yine de elde edilen bulgular genel fikir vermesi açısından Çizelge 

4.25 ve Çizelge 4.26’da gösterilmiştir.  

Sıra No İsim Fakülte Puan 
1 M.Fehmi Türker KTÜ 316 
2 İsmet Daşdemir Bartın 144 
3 A.Aydın Çoşkun İstanbul 142 
4 Kenan Ok İstanbul 136 
5 Yalçın Kuvan İstanbul 132 
6 Sezgin Özden Çankırı 131 
7 Özden Görücü Kahramanmaraş 100 
8 Erdoğan Atmış Bartın 76 
9 Atakan Öztürk Artvin 68 
10 Yusuf Güneş İstanbul 68 
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Bazı veri setleri arasındaki ilişkinin boyutunu ve yönünü belirlemek üzere, basit 

korelasyon analizi yapılarak bu şekilde bir istatistiksel analiz yapılmıştır. Toplam yayın-

öğretim elemanı sayısı ve net puan-öğretim elemanı sayısı değişkenlerinin aralarındaki 

ilişkinin düzeyi (derecesi-şiddeti-gücü) belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Çizelge 4.27 

ve Çizelge 4.28’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4.25’de taranan yayın, SCI-SSCI kapsamında taranan yayın ve yayınlardan elde 

edilen net puan değişkenlerinin orman fakültelerinin ormancılık ekonomisi anabilim 

dalları arasındaki farklılıkları gösterilmiştir. Taranan yayın sayısına bakıldığında, SDÜ 

Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı ortalama 2,75 yayın ile ilk sırada 

yer alırken, ikinci sırayı 2,67’lik yayın ortalamasıyla AÇÜ, ÇKÜ ve KSÜ Orman 

Fakülteleri ormancılık ekonomisi anabilim dallarının paylaştığı görülmektedir. SCI-

SSCI kapsamında taranan yayın sayısının ormancılık ekonomisi anabilim dallarına göre 

ortalamalarına bakıldığında ise, 1,20 ile BÜ ilk sırada yer alırken; onu 1,00 ile ÇKÜ ve 

0,90 ile KTÜ takip etmektedir. Net puan ortalamalarına bakılacak olursa, 3 öğretim 

elemanına sahip ÇKÜ Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı 50,33 

ortalama puan ile ilk sırayı almıştır. İkinci sırada yer alan ve 3 öğretim elemanına sahip 

KSÜ Orman Fakültesi ormancılık ekonomisi anabilim dalı ortalama 48,00 puana 

sahiptir. Sıralamada son sırada yer alan DÜ ve KÜ Orman Fakülteleri ormancılık 

ekonomisi anabilim dalı öğretim elemanlarının uluslararası indekslerce taranan yayınları 

bulunmadığı görülmektedir.  
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Çizelge 4.25 Gruplara ilişkin bazı istatistikler 

 

F
re
ka
ns
 

O
rt
al
am
a 

S
ta
nd
ar
t 

S
ap
m
a 

S
ta
nd
ar
t 

H
at
a 

Ortalama için %95 güven 
aralığı 

M
in
im
um
 

M
ak
si
m
um
 

Alt Sınır Üst Sınır 

T
ar
an
an
 Y
ay
ın
 

İÜ 19 1,89 2,105 ,483 ,88 2,91 0 7 

KTÜ 10 2,50 4,927 1,558 -1,02 6,02 0 16 

ÇKÜ 3 2,67 3,786 2,186 -6,74 12,07 0 7 

SDÜ 4 2,75 1,893 ,946 -,26 5,76 0 4 

AÇÜ 3 2,67 2,082 1,202 -2,50 7,84 1 5 

BÜ 5 2,00 2,828 1,265 -1,51 5,51 0 6 

KSÜ 3 2,67 2,309 1,333 -3,07 8,40 0 4 

DÜ 1 ,00 . . . . 0 0 

KÜ 2 ,00 ,000 ,000 ,00 ,00 0 0 

Total 50 2,12 2,890 ,409 1,30 2,94 0 16 

S
C
I-
S
S
C
I 
K
ap
sa
m
ın
da
 T
ar
an
an
 Y
ay
ın
 

İÜ 19 ,42 ,692 ,159 ,09 ,75 0 2 

KTÜ 10 ,90 1,729 ,547 -,34 2,14 0 5 

ÇKÜ 3 1,00 1,732 1,000 -3,30 5,30 0 3 

SDÜ 4 ,00 ,000 ,000 ,00 ,00 0 0 

AÇÜ 3 ,67 1,155 ,667 -2,20 3,54 0 2 

BÜ 5 1,20 1,643 ,735 -,84 3,24 0 3 

KSÜ 3 ,67 1,155 ,667 -2,20 3,54 0 2 

DÜ 1 ,00 . . . . 0 0 

KÜ 2 ,00 ,000 ,000 ,00 ,00 0 0 

Total 50 ,60 1,143 ,162 ,28 ,92 0 5 

N
et
 P
ua
n 

İÜ 19 42,42 48,619 11,154 18,99 65,85 0 142 

KTÜ 10 42,40 97,783 30,922 -27,55 112,35 0 316 

ÇKÜ 3 50,33 70,571 40,744 -124,98 225,64 0 131 

SDÜ 4 37,00 26,407 13,204 -5,02 79,02 0 56 

AÇÜ 3 38,67 26,633 15,377 -27,49 104,83 16 68 

BÜ 5 44,00 64,869 29,010 -36,55 124,55 0 144 

KSÜ 3 48,00 50,120 28,937 -76,50 172,50 0 100 

DÜ 1 ,00 . . . . 0 0 

KÜ 2 ,00 ,000 ,000 ,00 ,00 0 0 

Total 50 40,18 58,820 8,318 23,46 56,90 0 316 
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Çizelge 4.26 Bağımsız örneklemler için tek-faktörlü varyans analizi sonuçları 
 

 
 
Çizelge 4.26’da taranan yayın, SCI-SSCI kapsamında taranan yayın ve net puan 

değişkenlerine ait sayıların ormancılık ekonomisi anabilim dallarına göre önemli 

farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Öncelikle her bir değişken için kurulan 

hipotezler aşağıdaki gibidir; 

 

1. Taranan yayın-Ormancılık Ekonomisi A.B.D. için: 

 
H0: Uluslararası indekslerce taranan yayın sayıları ormancılık ekonomisi anabilim 

dallarına göre anlamlı bir farklılık göstermez. 

H1: Uluslararası indekslerce taranan yayın sayıları ormancılık ekonomisi anabilim 

dallarına göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

 

2. SCI-SSCI kapsamında taranan yayın- Ormancılık Ekonomisi A.B.D. için: 
 

H0:  SCI-SSCI kapsamında taranan yayın sayıları ormancılık ekonomisi anabilim 

dallarına göre anlamlı bir farklılık göstermez. 

H1:  SCI-SSCI kapsamında taranan yayın sayıları ormancılık ekonomisi anabilim 

dallarına göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

 

 

 

ANOVA 

  Kareler Toplamı Serb. Der. Kareler Ort. F Anlamlılık 

Taranan Yayın Gruplar arası 20,241 8 2,530 ,267 ,973 

Grup içi 388,039 41 9,479   

Toplam 409,280 49    

SCI Kapsamında 
Taranan Yayın 

Gruplar arası 6,335 8 ,792 ,563 ,802 

Grup içi 57,665 41 1,406   

Toplam 64,000 49    

Net Puan Gruplar arası 5601,015 8 700,127 ,175 ,993 

Grup içi 163930,365 41 3998,302   

Toplam 169531,380 49    
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3. Net puan- Ormancılık Ekonomisi A.B.D. için: 

 
H0:  Uluslararası indekslerce taranan yayınlardan elde edilen net puanlar ormancılık 

ekonomisi anabilim dallarına göre anlamlı bir farklılık göstermez. 

H1:  Uluslararası indekslerce taranan yayınlardan elde edilen net puanlar ormancılık 

ekonomisi anabilim dallarına göre anlamlı bir farklılık gösterir. 

 

Bu hipotezlerin kabul ya da red durumlarını inceleyebilmek için Çizelge 4.26’daki 

Anova tablosunun anlamlılık sütunundaki değerlerin yorumlanması gerekmektedir. 

Buna göre, taranan yayın açısından anlamlılık değerimiz 0,973’dür. Bu değer 0,01’den 

büyük olduğu için (F= 0,267; p>0,01) 0,01 anlamlılık düzeyinde taranan yayın sayısı 

ormancılık ekonomisi anabilim dalları arasında anlamlı bir fark göstermediği için H0 

hipotezi kabul edilmektedir. 

 

Diğer hipotezlere baktığımızda da yine anlamlılık sütunlarındaki değerlerin, SCI-SSCI 

kapsamında taranan yayın (p=0,802) ve Net puan için (p=0,993) 0,01’den büyük 

oldukları ve bu nedenle H0 hipotezlerinin kabul edildiği görülmektedir. Yani; SCI-SSCI 

kapsamında taranan yayın sayıları ve uluslararası indekslerce taranan yayınlardan elde 

edilen net puanları ormancılık ekonomisi anabilim dallarına göre anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

 

Çizelge 4.27 Toplam yayın-öğretim elemanı sayısı basit korelasyon analizi sonuçları 

**. Korelasyon %1 anlamlılık düzeyinde önemlidir (2-uçlu). 
                        

  
 
 
 

Korelasyon 

 Toplam Yayın Öğretim Elemanı Sayısı 

 Toplam yayın                      Pearson Korelasyon 
                                              Anlamlılık (2-uçlu) 
                                                         N 

1 
. 
9 

,969** 
  ,000 
       9 

 Öğretim Elemanı                Pearson Korelasyon 
        Sayısı                            Anlamlılık (2-uçlu)              

                                   N 

,969** 
   ,000 
        9 

1 
. 
9 



 

 56

Çizelge 4.27’deki verilere göre, toplam yayın ile öğretim elemanı sayısı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır (p<0,01). Çizelgede Pearson korelasyon olarak verilen 

korelasyon katsayısı “r” nin değeri 0,969’dür. Bu değer iki değişken arasında çok güçlü 

pozitif doğrusal bir ilişki (korelasyon) olduğunu göstermektedir. 

 

Çizelge 4.28 Net puan-öğretim elemanı sayısı basit korelasyon analizi sonuçları 

**.Korelasyon %1 anlamlılık düzeyinde önemlidir (2-uçlu). 
   
 
Çizelge 4.28’e göre, toplam yayın sayısında olduğu gibi net puan ve öğretim elemanı 

sayısı arasında da anlamlı bir ilişki vardır. r= 0,992 olarak bulunmuştur. Yani; 

değişkenler arasında doğru yönlü (pozitif) güçlü bir ilişki (korelasyon) vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korelasyon 

 Net Puan Öğretim Elemanı Sayısı 

 Net Puan                             Pearson Korelasyon 
                                              Anlamlılık (2-uçlu) 
                                                         N 

1 
. 
9 

,992** 
  ,000 
       9 

 Öğretim Elemanı                Pearson Korelasyon 
        Sayısı                            Anlamlılık (2-uçlu) 

                                   N 

,992** 
   ,000 
        9 

1 
. 
9 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Türk yükseköğretiminin kökenine bakıldığında, ilk yükseköğretim kurumlarının 

Osmanlı Dönemlerine ait olduğu görülmektedir. Kaynakların bir kısmı ilk 

yükseköğretim kurumları olarak Osmanlı Medreselerini gösterirken yaygın bir diğer 

görüşe göre ise ilk yükseköğretim kurumları 1773 yılında açılan Mühendislik 

Okullarıdır. Cumhuriyet dönemiyle beraber bu yükseköğretim kurumlarının daha da 

yaygınlaştırılması için çalışılmış ve bu çalışmalar bugüne kadar devam ederek 

yükseköğretim kurumları olan üniversitelerin sayıca artırılmasına devam edilmiştir. 

 

Bugün ise yükseköğretim kurumları sayısı özellikle son yıllarda yoğun bir artış 

göstermektedir ve bu artış devam etmektedir. Özellikle devlet üniversiteleri sayısının 

2003–2008 döneminde sayıca 53’den 94’e çıkması ne kadar hızlı bir artış olduğunu 

göstermesi açısından önemlidir.  

 

Türkiye yükseköğretim sisteminde öncelikli olarak her ne kadar üniversite sayısının 

yeterli olup olmadığı tartışılsa da, asıl üzerinde durulması gereken konu mevcut 

üniversitelerdeki faaliyetlerin ne derece verimli yapıldığıdır. Bugün birçok 

üniversitemizde en büyük sorunlardan biri yeterli sayıda öğretim elemanının 

olmayışıdır. Bu durum özellikle yeni açılan üniversitelerdeki temel sorun olarak göze 

çarpmaktadır. 

 

Yükseköğretimin en önemli amaçlarından biri de araştırma ve geliştirmedir.  

Üniversitelerin temel faaliyetlerinin başında, araştırma yapmak ve bu araştırmalar 

neticesinde hem bilimin gelişmesine katkı sağlamak hem de toplumun her kesimini 

bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla elde edilen bulguları yayımlamak 

gelmektedir. Ancak bunun sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılması için öncelikle mevcut 

yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesi ve 

üniversitelerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Ulusal ve 

uluslararası alanlarda faydalı çalışmalar yapılabilmesi ve rekabet ortamındaki diğer 

ülkelerin yükseköğretim kurumlarıyla aynı seviyeye ulaşılması için aynı şartların 

oluşturulması gerekmektedir. Bu sorunun çözümü yeni üniversiteler açmak değil, 
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mevcut olan yeni üniversitelerin teknik ve akademik açıdan daha iyi duruma getirilmesi 

olmalıdır.  

 

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden orman fakülteleri açısından bakıldığında ise, genel 

sorunların aynı olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde 9 orman fakültesi 

bulunmaktadır. Bunlardan İÜ Orman Fakültesi ve KTÜ Orman Fakültesi kuruluş yılları 

itibariyle köklü fakültelerdir. Diğer 7 fakülte ise birbirine yakın yıllarda kurulmuşlardır. 

Bu kadar kısa aralıklarla ve yeterli alt yapı çalışması yapılmadan kurulmaları da 

beraberinde “acaba bu kadar orman fakültesi fazla mı?” sorusunun tartışmaya 

açılmasına neden olmaktadır. Çünkü kurulan bu yeni fakültelerin büyük kısmında 

yukarıda değinilen öğretim elemanı sayısındaki yetersizlik en önemli sorun olarak yerini 

korumaktadır.  

 

Üniversitelerde yapılan araştırma faaliyetleri bilimin gelişmesine katkı sağladığı gibi 

aynı zamanda araştırmayı yapan bilim insanı ve çalıştığı kurum için de artı değerlerdir. 

Çünkü araştırmacının yapmış olduğu çalışmalar hem kendisinin akademik kariyerinde 

hem de çalıştığı kurumun diğer kurumlarla arasında yapacağı kıyaslamalarda 

değerlendirmeye alınacak önemli ölçütlerdir.   

 

Üniversitelerin araştırma işlevlerinde kullanılan bir çok ölçüt vardır. Bunlardan bazıları; 

lisansüstü öğrenci ve mezun sayıları ile Science Citation Index (SCI), Social Science 

Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası 

atıf indekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır. Özelikle son değişikliklerle 

üniversiteler, atama ve yükselmelerde bu indekslerde taranan dergilerde yayın yapmak 

koşulunu getirmişlerdir. Dolayısı ile bu tür indekslerde yapılan yayın faaliyetleri başarı 

ölçütü olarak görülmektedir. Bu durum yeni tartışmaları da gündeme getirmektedir. Bu 

çalışmanın sonuçları irdelendiğinde genellikle genç araştırıcıların sıralamalara girdiği, 

profesör düzeyindeki kıdemli araştırıcıların genellikle listelerde yer almadığı 

görülmektedir. Bu genç araştırıcıların daha başarılı olduğu anlamına gelmemektedir. 

Listelerde genç araştırıcıların yer almasının nedeni araştırmanın belirlediği ölçütün 

yabancı yayın ölçütü olmasıdır. Kıdemli araştırıcıların atama ve yükseltme koşulları 

arasında yabancı yayın koşulu olmaması onların listede görülmemelerine neden 
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olmuştur. Ancak yetiştirilen araştırıcı, yazılan kitap, hazırlanan bilimsel rapor ve 

tamamlanan projeler gibi ölçütlere bir değerlendirme yapıldığında sıralamanın tamamen 

değişeceği ve kıdemli araştırıcıların listelerde hakim olacakları görülecektir. Bu 

çalışmada, performans değerlendirmesi yapabilmek için bir model ortaya konmuştur. 

Doğaldır ki modelin dayandığı ölçüt değiştirildiğinde yeni performans ölçütleri de 

ortaya konulabilecektir ve buna da ileri çalışmalarda ihtiyaç vardır.  

 

Bu çalışma sonucunda mevcut ölçütlere göre sonuçlara ulaşılmıştır. Son 10 yıllık 

(1998–2007) dönemdeki ormancılık ekonomisi anabilim dalı yükseköğretim mezun 

sayıları elde edildiğinde görülmüştür ki; doktora programına sahip 2 fakülte olarak İÜ 

ve KTÜ Orman Fakülteleri olduğundan diğer fakültelerden yüksek lisans öğrencilerinin 

doktora programı için bu fakültelere gitmesi sonucu sadece bu fakültelerde doktora 

mezunu mevcuttur. Bartın Orman Fakültesinde doktora programı olmasına rağmen 

henüz mezun vermiş değildir. Yüksek lisans mezun sayılarında ise yine İÜ ve KTÜ 

Orman Fakültelerinin üstünlüğü olmakla beraber Bartın, Isparta ve Kahramanmaraş 

Orman Fakülteleri ormancılık ekonomisi anabilim dallarının da etkinliği dikkat 

çekmektedir. 

 

Bu çalışma ile ulaşılmak istenen diğer bir hedef ise, ana materyal olan 9 orman 

fakültesinin ormancılık ekonomisi anabilim dallarındaki öğretim elemanlarının son 10 

yılda yapmış oldukları yabancı yayın faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucu acaba bu 

öçüt açısından yeni kurulmuş olan fakültelerle diğer köklü fakülteler arasında büyük 

farklılıkların söz konusu olup olmadığıdır.  

 

Çalışma kapsamında 9 orman fakültesinin ormancılık ekonomisi anabilim dallarındaki 

50 öğretim elemanının uluslararası indekslerce taranan yayın faaliyetleri tespit 

edilmiştir. İstatistikî analizler neticesinde görülmüştür ki öğretim elemanı sayısı ile 

yapılan yayın sayısı ve elde edilen net puan arasında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır. 

Yani öğretim elemanı sayısı arttıkça yayın sayısı da artmaktadır. Ancak öğretim 

elemanının sayısının fazla olması konuyu anlamak için tam bir fikir vermemektedir. 

Örneğin çalışma sonucu elde edilen bulgulardan biri de SCI-SSCI kapsamında taranan 

yayın sayılarıdır. Öğretim elemanı sayıları bakımından diğer fakültelere göre sayıca çok 
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daha fazla olan İÜ ve KTÜ Orman Fakülteleri ormancılık ekonomisi anabilim dalları ile 

öğretim sayısı daha az olan diğer bazı orman fakülteleri arasında çok büyük farklar 

olmadığı görülmüştür.  

 

Yine çalışma sonuçlarından birisi olan indeks kapsamında en çok puan üreten 

araştırıcılar sıralamasında da görülmüştür. Yeni kurulan orman fakültelerinin ormancılık 

ekonomisi anabilim dalları ile köklü fakültelerin ormancılık ekonomisi anabilim dalları 

arasında çok önemli farklar olmadığı gibi, yeni kurulan fakültelerdeki kimi öğretim 

elemanlarının daha çok yayın ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun da temel nedeni 

yeni kurulan orman fakültelerinde genellikle genç araştırıcıların görev yapması ve bu 

araştırıcıların yükselebilmeleri için yabancı yayının ön koşul olarak görülmesidir.  

 

Çalışma ile ulaşılan en çarpıcı ve üzerinde durulması gereken sonuçlardan birisi; bu 10 

yıllık dönem içinde öğretim elemanı başına düşen yıllık ortalama yayın sayısının 1’e 

bile ulaşamamış olmasıdır. Asıl üzerinde durulması ve tartışılması gereken konunun bu 

olması yerinde olacaktır. Türkçe yayın açsından değerlendirildiğinde yıllık olarak 

araştırıcı başına düşe yayın sayısı 1’in üzerinde yer almaktadır. Yabancı yayın sayısını 

yükseltmek için bilim insanlarının sadece kendi alanı ile ilgili bilgi donanımına sahip 

olması tek başına yeterli olmamaktadır. İyi bir yabancı dil bilgisine sahip olmak şu an 

tüm akademisyenler için olmazsa olmaz bir koşul durumundadır. Bu konuda 

yükseköğretim kurumlarına önemli bir görev düşmektedir. Akademisyenlere belli 

dönemler boyunca yurt dışı imkânlarının sağlanması dil sorunun düzeltilmesindeki en 

önemli çözüm yoludur. Elbette ki bu yapılmayan bir uygulama değildir, ancak olanaklar 

dâhilinde bunun yaygınlaştırılması yükseköğretim kurumlarının yayın ve araştırma 

faaliyetlerinde dışarı ile rekabet etme şansı yakalayabilmesi ve daha iyi yerlere 

ulaşabilmesi açısından gereklidir.   

 

Yabancı dil kadar önemli bir diğer konu ise, araştırmalara ayrılan kaynakların yeterli 

olup olmadığıdır. Çünkü üniversiteler sadece kendi içinde birtakım çalışmaların 

yapıldığı kurumlar değil, aynı zamanda toplumun içinde bulunduğu olumsuz durumlarla 

ilgili olarak sosyo-ekonomik faydalar sağlayacak şekilde çözümlerin de üretildiği 

kurumlardır. Dolayısı ile bu tür faydalar sağlayacak çalışmaların desteklenmesi önemli 
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bir konudur. Araştırmalar ne kadar sağlam temellere dayanırsa bu çalışmalar sonucunda 

yapılacak yayın faaliyetlerinin etkinliği de o kadar artacaktır. 

 

Yabancı yayın koşulu atama ve yükselmelerde koşulardan birisi olmalı ancak tek başına 

ön koşul olmamalıdır. Hatta öncelikli olarak ülkemizin sorunlarına odaklanmış ve bu 

sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışan Türkçe araştırmalar atama ve 

yükseltmelerde ön koşul olarak getirilmelidir. Çünkü yurtdışında yayımlana makaleler 

editör ve hakem müdahalesine maruz kalmakta bu da yayının uluslararası okuyucunun 

istediği şekilde değişmesine neden olmakta, ulusal faydası azalmaktadır. Yabancı yayın 

önkoşulu araştırıcının bu müdahaleleri kabul etmesi sonucunu doğurmakta ve sonuçta 

yabancı dille yazılmış ancak pratikte yararlanılması pek mümkün olmayan genel 

değerlendirmeler ortaya çıkmaktadır. 

 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi dergisi ve son iki yıldır da SDÜ Orman Fakültesi 

dergisinin CAB Abstract’ta taranması bu fakültelerin öğretim elemanlarına sıralamada 

bir avantaj sağlamış gibi görülse de SCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde yapılan 

yayınlara göre yapılan sıralama bu avantajı ortadan kaldırmaktadır.  

 

Sonuç olarak vurgulanacak en önemli konu araştırıcıların ülke ve dünya ormancılık 

sorunlarına çözüm üretebilmesinin önünü açacak önlemlerin alınmasıdır. Bilimsel 

araştırmaya yeteri kadar kaynak ayırabilen ülkelerin ekonomik olarak da ileriye gitmesi 

bu konunun önemini ortaya koymaktadır.   
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