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Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  ve 

Eğitim  Fakülteleri  Öğretim Elemanlarına... 



ÖNSÖZ 

Bir ülkenin kalkınmasında en önemli kurumlardan biri üniversitedir. 
Üniversitenin temel öğesi ise öğretim elemanlarıdır. Nitelikli üniversite, 
nitelikli öğretim elemanları/üyeleri ile olanaklıdır. Nitelikli öğretim 
elemanlarına sahip bir ülke, dünyada önemli bir yer edinir. Çağımızda 
önemli bir güç kaynağı olan bilginin araştırılması, uygulanması, öğretilmesi 
ve yayılmasında; yüksek nitelikli insangücünün yetiştirilmesinde öğretim 
elemanları büyük rol üstlenir. 

Ülkemizde her üniversite açılmasıyla ilgili karar, öğretim üyesi 
sorununu gündeme getirmektedir. Öğretim üyesi sağlanmadan açılacak bir 
üniversitenin, üniversite olması çok uzun yıllar gerektirir. Diğer yandan bir 
üniversitenin kurulması için gerekli olan en az üç fakültenin  kurulmuş 
olması koşulu, ayrı bir gerçeği ortaya koymaktadır. Eğitim fakülteleri  kolay 
kuruldukları gerekçesiyle, hemen her üniversite açılması kararında gündeme 
gelmektedir. Bu durum, eğitim fakültelerinin  öğretim elemanlarının profilini 
çıkarmayı zorunlu kılmaktadır. 

Bu amaçla hizmet sunmakta olan tüm eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının nüfusbilimsel  (demografik),  toplumsal ve ekonomik 
özellikleri ile toplumsal, ekonomik, mesleksel vb konulardaki çeşitli 
konulardaki görüşleri sağlanmaya çalışılmıştır. 

Proje Numarası 106K228 olan bu araştırma 1002 - TÜBİTAK Hızlı 
Destek Programı çerçevesinde TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Araştırma Grubu (SOBAG) Yürütme Komitesince desteklenmiştir. 
Araştırma 15.08.2006 tarihinde başlamış, 15.08.2007 tarihinde bitirilmiştir. 

Burada isimlerini sıralayamadığımız pek çok kişinin bu araştırmanın 
gerçekleştirilmesinde çok büyük katkıları olmuştur; bu katkılar olmasaydı 
araştırma gerçekleştirilemezdi. Bunun için başta TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komisyonu yöneticileri ve uzmanları 
almak üzere, eğitim fakültelerinin  dekanları ve dekan yardımcıları ile 
yaştırmanın bilgi toplama aracını yanıtlayan tüm öğretim elemanlarına 
eşekkürlerimizi sunarız. 



Ailelerimiz de, onlara ayırmamız gereken zamanın bu araştırmaya 
kullanılması özverisini göstermişlerdir. Özellikle Meliha ve Özge 
Karakütük'ün araştırmanın düzeltmelerinin yapılmasındaki yoğun emekleri, 
Bilge Karakütük'ün de hoşgörüsü için teşekkür ederiz. 

Bu yapıtın yayımlanarak araştırma sonuçlarının Eğitim Fakülteleri 
yöneticileri ve öğretim elemanları ile paylaşılmasına destek sağlayan Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof.  Dr. Sayın Nusret Aras'a teşekkürlerimizi sunarız. 
Ayrıca kitabın basımında emeği geçen Ankara Üniversitesi Basımevi 
Müdürü Hakan Büyükçaylı ve Basımevi işgörenlerine teşekkür ederiz. 

Öğretim elemanı profili  konusunda sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. 
Eğitim fakülteleri  öğretim elemanlarını konu edinerek ilkler arasında girmiş 
olan bu araştırmanın yeni araştırmalara, araştırmacılara, öğretim 
elemanı/öğretim üyesi yetiştirilmesi konusunda karar vericilere ışık 
tutmasını umut ediyoruz. 

Ankara,  Temmuz  2008 Prof.  Dr. Kasım  Karakiitiik 
Y.  Doç. Dr. Binali Tunç 

Y.  Doç. Dr. Güven Özdem 
Y.  Doç. Dr. Tuncer  Bülbül 
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ÖZET 

Araştırmanın  Adı; 

"EĞİTİM  FAKÜLTELERİNİN  ÖĞRETİM  ELEMANI  PROFİLİ"dir. 

Bu araştırmanın genel amacı Türkiye'deki devlet üniversitelerine bağlı Eğitim 
Fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, nüfusbilimsel  (demografik)  ve 
sosyo-ekonomik özelliklerini, yaşam ve tüketim alışkanlıklarını, akademik 
niteliklerini ortaya koymak; toplumsal, ekonomik, siyasal, mesleksel konulardaki 
görüşlerini belirlemektir. 

Araştırma, tarama modelindedir. Araştırma evren üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın evreni 2006-2007 öğretim yılında devlet üniversitelerine bağlı eğitim 
fakültelerinde  görev yapan tüm (4900) öğretim elemanlarıdır. Araştırmacılarca 
geliştirilen "Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili  Araştırması Soru 
Formu", 52 Eğitim Fakültesinde uygulanmış, 2028 soru formu  analize alınmıştır. 

Soru formu  geliştirilirken 15 uzmanın görüşü alınarak formun  kapsam geçerliği 
sağlanmaya çalışılmış; güvenirlik için 6 eğitim fakültesinde  116 öğretim elemanına 
önuygulama yapılmıştır. Soru formundaki  beşli likert türü sorulara ilişkin veri 
setinin faktör  analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek üzere KMO tekniği 
kullanılmıştır (.82). Güvenirlik çalışmaları için ise, Cronbach Alpha Katsayısı 
formülü  kullanılmıştır (.8604). Ayrıca her bir maddenin ayırt ediciliğine ve madde 
toplam korelasyonlarına bakılmıştır. Anlamlılık testlerinde a = .05 düzeyi esas 
alınmıştır. 

Bulguların analizi cinsiyet, unvan, Eğitim Fakülteleri Grupları (kuruluş yılma 
göre üç grup) değişkenlerine göre yapılmıştır. Soru formundaki  seçenekli sorular ile 
önem sırasma göre sıralama sorularına ilişkin verilerin frekans  ve yüzde dağılımları 
çıkarılmıştır; dokuz soruya (34., 35., 36., 40., 41., 47., 48., 49. ve 50.) ilişkin 
verilerin, öğretim elemanlarının cinsiyetine, unvanına ve Eğitim Fakülteleri 
Gruplarına göre farklılaşıp  farklılaşmadığını  belirlemek üzere Kay Kare (chi-
Square) test tekniği uygulanmıştır. Beşli likert türü sorulara ilişkin verilerin frekans 
ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. "Fakültenin Niteliği" boyutuna ilişkin verilerin 
öğretim elemanlarının cinsiyetine göre farklılaşıp  farklılaşmadığı  t-testi tekniği; 
unvanlarına ve Eğitim Fakülteleri Gruplarına göre farklılaşıp  farklılaşmadığı  Tek 
Yönlü Vaıyans Analizi (ANOVA) test tekniği ile belirlenmiştir. 

Eğitim  Fakülteleri  Öğretim Elemanlarının  Nüfusbilimsel,  Toplumsal  ve 
Ekonomik  Özellikleri  İle  İlgili  ulaşılan bazı sonuçlar şunladır:  Öğretim 
elemanlarının yansından çoğu erkek, çoğunluğu 21-44 yaş kümesindedir; en çok 
olanlar Öğretim Görevlileridir; Profesör  ve Doçent sayısı çok azdır; büyük 
çoğunluğunun hizmet süresi, on yıldan azdır; çoğunluğunun evine giren ücret (maaş) 
2000 YTL'den azdır; ücret ve ek ders ücreti dışında gelirleri yoktur; yönetim 
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görevinde bulunanların çoğunluğu (% 69.0) erkektir. Öğretim elemanlannın çoğu il 
merkezinde doğmuştur; çoğu (% 68.0) evlidir; büyük çoğunluğunun (% 78.1) 
çocukları vardır. Öğretim elemanlarının en büyük bölümünün (% 45.8) eşinin 
mesleği, öğretmen, akademisyen ve memurdur. Öğretim elemanlarının yansından 
çoğunun (% 56.0) annesinin ve babasınm (% 43.7) eğitim durumu ilköğretimdir; 
babalarının eğitim düzeyleri, annelerinin eğitim düzeylerinden yüksektir. Öğretim 
elemanlannın büyük çoğunluğunun (% 74.2) annesi ev hanımıdır; çoğunun 
babasının mesleği memurdur. Öğretim elemanlarının yarısı ev sahibidir; yansından 
fazlasının  arabası vardır. Öğretim elemanlan televizyonda en çok haber 
programlarını izlemektedir. Akademik etkinlikler dışmda kalan zamanlarım en çok 
gazete ve dergi okuyarak geçirmektedir; en çok Türk Halk Müziği dinlemektedirler; 
alanlan dışında en çok okudukları kitap türü romandır; yansı her gün gazete 
okumaktadır; yarısından fazlası,  alanıyla ilgili bir akademik dergiye abone değildir; 
tatillerini en çok deniz kenarında geçirmektedirler. Öğretim elemanlarının haftalık 
ders ve danışmanlık yükleri fazladır.  Öğretim elemanlannın çoğunluğu (% 75.6) 
yabancı dil bilmektedir; akademik çalışmalannda yararlanabilecekleri bilgisayan 
vardır. Öğretim elemanlannın yansı, derslerde teknolojik araç ve gereçlerden arasıra 
yararlanmaktadır. Öğretim elemanının büyük çoğunluğu herhangi bir sivil toplum 
kuruluşuna, vakıfa,  derneğe, sendikaya üye değildir. 

Eğitim  Fakülteleri  Öğretim Elemanlarının  Çeşitli  Konularla  (Kurumsal, 
Toplumsal,  Ekonomik,  Mesleki  vb) ve Sorunlarla  İlgili  Görüşlerine  ilişkin  Sonuçlar: 
Öğretim elemanları, ücretlerini (maaşlarını) yeterli bulmamaktadır; öğretim 
elemanlannın yansından fazlası,  daha iyi bir ücret kazanmalan durumunda başka bir 
kuruma geçmeyi düşünmektedir. Öğretim elemanlan Türkiye'deki kurumlardan en 
çok Silahlı Kııvvetler'e güvenmektedir. Yaşadıklan sorunların giderilmesinde 
öncelikle YÖK'ün etkili olacağını düşünmektedir. Yaşamlannda en çok Mesleki 
Değerler etkili olmaktadır. Avrupa Birliği ile yalan ilişkiler kurulması Türkiye'ye 
yararlı olacaktır; ancak Türkiye Avrupa Birliği'ne giremeyecektir. IMF, Dünya 
Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye'nin eğitim sorunlannın çözümüne 
"Kısmen" katkı yapmaktadır. 

Öğretim elemanlarına göre: * Akademik meslekte yaşanan en önemli sorun 
"Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde yabancı 
dil koşulunun olması"dır. * Türkiye'de üniversitelerde yaşanan en önemli sorun 
"Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği"dir. * Toplumsal ve 
ekonomik alanda yaşanan en önemli sorun "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik"tir. * 
Türkiye Eğitim Sisteminde yaşanan en önemli sorun "Eğitim politikalannm 
hükümetlere göre değişmesi"dir. * "Fakültenin Niteliği" boyutunda en önemli 
görülen ifade;  "Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır". 
* "Akademik Çalışma Konulan" boyutunda öncelikli madde şudur: "Akademik 
çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm". 

Anahtar Sözcükler: Eğitim Fakültesi, Öğretim Elemanlan, Öğretim Elemanı 
Profili. 
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ABSTRACT 

Research Topic: 
ACADEMIC  PERSONNEL  PROFİLE  OFEDUCATIONAL  FACULTIES 

The purpose of  this research is to determine the state university academic 
personnel' demographic, socio economic, life  and consumption, aııd academic 
qualities, and learn their opinions about social, political, and professional  issues. 

The survey method was used in this study. The population of  the research is ali 
faculty  (4900) who work in state universities. The survey named "The Research of 
Faculty of  Educations' Academic Personnel Profiles"  applied in 52 faculties.  Totally 
2028 survey form  was analyzed. 

The opinions of  15 scientist was taken for  the validity study of  the forms.  The 
reliability analysis was performed  on 116 academic personel in 6 educational 
faculties.  The KMO (.82) technique was applied to see the vvhether the likert type 
data set was available for  factor  analysis. Cronbach Alpha statistical technique 
(.8604) was applied for  reliability analyse. In addition the item discrimination 
analysis for  the each question and total correlation were calculated. The a = .05 
signicant level was considered in the analysis. 

The gender, title, group of  education faculties  (according to their establishment 
year) were take into consideration for  the analysis. Irı addition frequency  and 
percentage of  the multiple choice questions were calculated. For the follovvüıg  nine 
questions 34., 35., 36., 40., 41., 47., 48., 49. ve 50 chi-Square Statistical analysis 
technique was calculated considering the academic personnel' gender, title, and 
education faculties  groups. The likert type questions further  analyzed by using 
fîrequency  and percentage. For "The quality of  the faculty"  dimension t-test 
technique was used and faculties'  gender were considered. The one way variance 
analyse was used for  the title variable. 

Results of  the education faculties'  academic personnel's demographic, social, 
and economic opinions are as follows:  More than half  of  the faculty  is male, and 
most of  them are in the age range of  21-44. Most of  the faculty  is lecturer and the 
number of  associate professor  is the least. In addition most of  them have less than 10 
years experince, and most of  them have montly income less than 2000 Lira. They do 
not have additional income other than extra course incomes. Most of  the managerial 
faculties  gender is male (69). Most of  them was born in city centres (68), and most 
of  them have children (78.1). Most of  the academic personnel's spouses jobs are (% 
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45.8) teacher, academician, and civil servant. More than half  of  the academic 
personnel's parents (% 56.0) have elementary school degree and their fathers' 
education level is higher than their mothers' education levels. Majority of  the 
academic personnel's mothers are housewife,  and their fathers  are civil servants. 
Half  of  the academic personnel have their own houses, and more than half  of  them 
have a car. The results showed that they most frequently  watch news programs on 
TV. They read newspaper and magazines for  their leisure times. Also, they most 
ofiten  listen Turkish Folk Music. The most frequently  book type they read is roman. 
More than half  of  them read newspaper regulalry. More than half  of  them do not 
have subscription for  the academic journals. They indicated that they spend their 
holiday in seaside cities. They also indicated that their vveekly course load is too 
much. Majority of  the academic personnel know a foreign  language (% 75.6) and 
they have a personal computer. Half  of  the academic personnel use technological 
tools rarely in their courses and they do not have membership for  the civil society 
unions orassociations. 

Results of  the education faculties'  academic personnel's opinions related to 
institutional, social, economic and occupational issues. Academic Personnel believe 
that their salaries are insuffıcient,  more than half  of  the academic personnel consider 
to transfer  to another institution if  they are offered  a better salary. Academic 
personnel trust the Turkish Army the most among the institutions in Turkey. They 
believe that YÖK is the primary institution to solve their problems. Professional 
values are the rnost influential  values in their personal lives. The close relations with 
the European Union will be benefıcal  for  Turkey; however Turkey will not be able 
to join the EU. International institutions such as IMF, World Bank and EU partly 
contribute to solve Turkey's educational system problems. According to academic 
personnel; The most important problem in academic life  is the foreign  language 
requirement for  academic promotions despite the insufficient  foreign  language 
education. The most important problem of  universities in Turkey is the lack of  well-
qualified  academic research. The most important problem in social and academic 
life  is Economical unstabilitiy and unemployment. The most important problem in 
Turkish Educational System is the changing educational polices with every 
government. The most important statement in the dimension of  the Faculty quality; 
Students get appropriate teaching education in my faculty.  The prior point in 
Academic Research Subject dimension is to choose an original subject as an 
academic research topic. 

Key VVords: Faculty of  Education, Academic Personnel, Academic Personnel 
Profiles. 
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BÖLÜM I 
GİRİŞ 

Bilginin hızla arttığı bir ortamda, bilginin üretilmesi, kullanılması ve 
bilginin tüketilmesi çok önemli olmaktadır. Özellikle 18. yüzyıldan sonra 
bilgi birikiminde çok hızlı gelişmeler sağlanmış, bilgi birikimindeki artış 
katlanarak sürmüştür. Bugün bilgiye sahip olan ülkeler, ekonomiden 
politikaya kadar her konuda daha güçlüdürler. Bilginin üretilmesi, 
öğretilmesi ve yayılmasında da eğitim sistemine görev düşmektedir. 
Üniversitelerin araştırmalar ve tartışmalar yoluyla bilgiyi üretmesi, öğretimle 
öğrencilere, yayınlarıyla topluma yayması gerekir. Ayrıca bir ülkenin 
kalkınmasının en önemli öğelerinden olan yüksek nitelikli insangücünün; 
öğretim üyesi, bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesi, üniversitenin 
lisansüstü öğretim programlarından beklenmektedir. 

Üniversite; geçmişten bugüne toplumsal konumu, rolü, örgütlenmesi, 
işleyişi ve çalışanları ile diğer kurumlardan farklı  bir nitelik göstermiştir. Bu 
farklılaşmaya  karşm, üniversite de diğer toplumsal kurumlar gibi içinde 
bulunduğu toplumdaki siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel etmenlerden 
etkilenmektedir. Üniversitenin kurumsal yapılanması, bilimsel üretim süreci, 
öğretim elemanlan, eğitim programı ve öğretim etkinlikleri toplumdaki 
gelişme ve değişmelere bağlı olarak dönüşmektedir. 

Türkiye'de üniversite öğretim elemanı yetiştirilmesinde nitelik ve 
nicelik yönünden sürekli sorunlarla karşılaşılmıştır. Planlı dönemden beri 
Kalkınma Planları'nda da öğretim üyesi yetiştirme ile ilgili hedefler 
belirlenmiş, önlemler alınmaya çalışılmıştır. Kalkınma Planları'nın tümünde 
öğretim üyesine çok büyük gereksinim duyulduğu vurgulanarak, varolan 
öğretim üyesi sayısının hızla artan öğrenci sayısı karşısında yetersiz kaldığı 
belirtilmiştir. Öğretim üyesi gereksinimi hedefleriyle  ilgili olarak, bir sonraki 
planda yapılan değerlendirmede hedeflere  ulaşılamadığı belirtilmektedir. 
Dolayısıyla bugün üniversitelerde karşılaşılan nitelik darboğazının temelleri 
daha 1963 yılından itibaren, yurtiçi ve yurtdışında öğretim üyesi 
yetiştirilmesiyle ilgili hedeflere,  diğer bir deyişle lisansüstü öğretimde 
planlanan hedeflere  ulaşılamamasıyla atılmıştır. Kalkınma Planlarında, 
"Yeterli öğretim üyesi sağlanması koşuluyla yeni üniversitelerin açılması" 
hedeflenmiş  ancak gerek yeni üniversitelerin açılmasında, gerek öğretim 
üyesi yetiştirilmesinde plansız bir uygulama görülmüştür. Kalkınma 
Planlan'nda öğretim üyeliğinin çekici duruma getirilerek, başanlı 
öğrencilerin üniversiteye katılması önemle belirtilmesine karşın, bu konuda 
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üniversiteler, yurtdışındaki üniversiteler (özellikle Yükseköğretim Kurulu ve 
Milli Eğitim Bakanlığı'nca gönderilenler) ile az bir bölümü de eğitim 
fakültelerinde  açılan lisansüstü programlardır. 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nun 35. maddesi ve Bilim İnsanı Yetiştirme Programları (BİYEP) 
ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programlan (ÖYEP), öğretim üyesi adaylarının 
çoğunlukla Ankara'daki üniversitelerde lisansüstü öğrenim görerek 
kadrolarının bulunduğu fakültelere  öğretim üyesi olarak dönmelerini 
sağlamaktadır. Eğitim fakültelerinin  eğitim bilimleri bölümlerine, kurulduğu 
1965 yılından beri birçok öğretim elemanı, Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi'nin yetiştirdiği gözlenmektedir. 

Eğitim fakültelerinin  işlevleri ise, öğretmen yetiştirmek, öğretmenlerin 
lisansüstü öğretimini yapmak, eğitim uzmanları yetiştirmek, eğitim bilimleri 
alanmdaki sorunların çözümlenmesine öneriler geliştirecek araştırmalar 
yapmak, eğitim ve okul yöneticileri ile deneticilere (müfettişlere),  eğitim 
uzmanlarına, öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim programlarını 
uygulamak, eğitim politikalarının geliştirilmesine yönelik görüş geliştirmek 
biçiminde belirtilebilir. 

Üniversitenin çok sayıda bileşeni (eğitim programı, öğretim yöntem-
teknikleri, öğrenciler, öğretim elemanları, akademik (kurumsal) kültür, 
fiziksel  ve teknolojik yapı) olmasma karşın bu araştırmada, üniversitenin 
temel bileşenlerinden biri olan öğretim elemanları ele alınmaktadır. Bu 
araştırmada öğretim elemanlarmm rolleri ve sorumluluklarını nasıl 
algıladıkları, ne tür çalışmalarda bulundukları, yaşam biçimleri, çeşitli 
akademik, toplumsal, ekonomik ve siyasal konulara ilişkin yaklaşımları 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Bir başka anlatımla öğretim elemanlarının özel 
ve mesleki yaşamlarına yön veren özellikleri, geçirdiği dönüşümleri ve 
bugün karşı karşıya bulundukları durumlar ele alınmaktadır. 

Öğretim elemanı profili,  üniversitenin kurumsal olarak nasıl algılandığı, 
toplum ve birey yaşamında ne işlev gördüğü ile yakmdan ilgilidir. Bu 
yönüyle üniversitenin geçmişten bugüne kurumsal kültür ve yapılanmasının 
irdelenmesi, öğretim elemanı profilinin  belirlenmesi, değişkenlerin ortaya 
çıkarılmasına katkıda bulunabilecektir. Bir başka anlatımla öğretim elemanı 
profilinin  etkileşim halinde olduğu değişkenlerin ortaya konulması, öğretim 
elemanlarının özel ve mesleki yaşamlarının, toplumsal konumlarının doğru 
bir bağlamda ele alınmasına katkı getirecektir. 

Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ile ilgili sınırlı sayıda 
araştırma bulunmaktadır. Bunlardan birisi Özdemir'in başkanlığında 2003 
yılında yapılmış olan "Gazi Üniversite Öğretim Elemanları Profili"dir.  Bir 
diğeri yine Özdemir'in başkanlığında 2005 yılında yayımlanan "Türkiye 
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Öğretim Elemanlan Profıli"dir.  Bunlara "Üniversitem Programı 
Araştırmaları" kapsamında Ege Üniversitesi'nce Mayıs 2003'te yapılmış 
olan "Ege Üniversitesi Akademisyen Araştırması" da eklenebilir. 

Adı geçen araştırmalar, öğretim elemanları ile ilgili önemli profil 
araştırmalarıdır. Ancak, sayısı hızla artan eğitim fakültelerinin  öğretim 
elemanlannın profili  ile ilgili araştırma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın 
problemini, Türkiye'de devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanı profilinin  (öğretim elemanlarının nüfusbilimsel 
(demografik)  özellikleri ile yaşamlarının çeşitli alanlarındaki tercihleri ve 
alışkanlıklarının betimlenmesinin yanında çeşitli ulusal, toplumsal, 
ekonomik, siyasal ve eğitsel konulara ilişkin yaklaşımları) çıkarılmamış 
olması oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı Türkiye'deki devlet üniversitelerine bağlı 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının, nüfusbilimsel 
(demografik)  ve sosyo-ekonomik özelliklerini, yaşam ve tüketim 
alışkanlıklarını, akademik niteliklerini ortaya koymak; toplumsal, ekonomik, 
siyasal, mesleksel konulardaki görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç 
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır: 

1. Öğretim elemanlarının nüfusbilimsel  (demografik),  toplumsal, 
ekonomik özellikleri nasıldır? Cinsiyet, unvan ve eğitim fakülteleri 
grupları (kuruluş yılı) değişkenlerine göre bu özellikleri nasıl bir 
dağılım göstermektedir? 

2. Öğretim elemanlarının çeşitli konularla (kurumsal, toplumsal, 
ekonomik, mesleki vb) ve sorunlarla ilgili görüşleri nelerdir? 
Cinsiyet, unvan ve eğitim fakülteleri  grupları (kuruluş yılı) 
değişkenlerine göre bu görüşleri nasıl bir dağılım göstermektedir?. 

3. Cinsiyet, unvan, eğitim fakülteleri  grupları (kuruluş yılı) 
değişkenlerine göre öğretim elemanlannın görüşleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark  var mıdır? 

Araştırmanın Önemi 

Öğretim elemanlarının üniversite ve öğretim elemanlan konusunda 
araştırma yapmayı ihmal ettikleri söylenebilir. Bu çalışma, eğitim 
fakültelerinde  görevli öğretim elemanlarının kendilerini çeşitli yönleriyle 
tanımaları açısından önemli görülebilir. 

Üniversite sayısının hızla artmasına bağlı olarak öğretim elemanı sayısı 
da giderek artmaktadır. Öğretim elemanlarının nicelik ve nitelik bakımından 
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hangi özelliklere sahip olduğunun, sorunlarının, beklentilerinin ve çeşitli 
toplumsal, ekonomik, siyasal vb. konulara ilişkin yaklaşımlarının 
değerlendirilmesi, öğretim elemanı gereksiniminin nicelik ve nitelik 
yönünden belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretim 
elemanı profilinin  belirlenmesi, eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarmm hangi yönlerden gelişmeye ve desteğe gereksinim 
duyduklarının belirlenmesi açısından önemli görülebilir. 

Eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları; gerek eğitim 
programının içeriğini yorumlama ve aktarmada, gerekse öğretmen adayları 
için rol davranışı örneği olmaları bakımından, okulöncesi eğitimde, 
ilköğretimde ve ortaöğretimde görev yapacak öğretmenlerin, kişisel ve 
mesleki özelliklerinin gelişiminde önemli rol oynayacak temel etkenlerden 
biridir. Eğitim fakültelerinin  öğretim elemanları, aynı alanda çalışacak 
öğretim elemanları adaylarının yetiştirilmesinde de önemli bir rol oynarlar. 
Öğretim elemanlarının kişilik özellikleri, yaşam biçimleri, toplumsal, 
ekonomik ve siyasal konulara ilişkin yaklaşımları, öğretmen adaylarının 
benzer özellikler taşımalarında etkili olabilmektedir. Öğretim elemanı 
profilinin  bu anlamda ele alınması, daha nitelikli öğretmenlerle daha iyi 
kuşakların yetiştirilmesi yönünden önemli görülebilir. Öğretim 
elemanlarının üstün niteliklerinin ortaya konulması da önemli bir konudur. 
Bu araştırmanın, araştırmacılara ve öğretim üyesi yetiştirilmesi konusunda 
karar vericilere ışık tutması da beklenmektedir. 

Sınırlılıklar 
Bu araştırma, devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinin  öğretim 

elemanlarmm profilinin  belirlenmesi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada, 
vakıf  üniversitelerine bağlı eğitim fakülteleri,  araştırmanın kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Ayrıca adında eğitim fakültesi  bulunan diğer fakülteler  (teknik 
eğitim, mesleki eğitim, ticaret ve turizm eğitim, endüstriyel sanatlar vb 
eğitim fakülteleri),  araştırmanın konusu dışındadır. 

Tanımlar 
Araştırmada kullanılan bazı kavramların tanımları, araştırmada 

kullanıldıkları anlamı ile aşağıdadır. 

Eğitim Fakülteleri: Araştırmanın yapıldığı sırada devlet 
üniversitelerine bağlı olarak hizmet sunmakta olan eğitim fakülteleri  ile 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'ni anlatmaktadır. 

Öğretim Elemanı: Devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinde 
görev yapmakta olan tüm akademik işgörenleri (personeli) (Profesörleri, 
doçentleri, yardımcı doçentleri, öğretim görevlilerini, araştırma görevlilerini, 
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okutmanları, uzmanları) kapsamaktadır. Eğitim-öğretim planlamacıları ve 
çevirmenlerin kadroları eğitim fakültelerinde  olmadığı için, bu tanımın 
dışında kalmışlardır. 

Öğretim Üyesi: Devlet üniversitelerine bağlı eğitim fakültelerinde 
görev yapmakta olan profesörler,  doçentler ve yardımcı doçentleri 
kapsamaktadır. 

Unvan: Devlet üniversitelerine bağlı Eğitim Fakültelerinde görev 
yapmakta olan işgörenlerin akademik sanını (Prof.  Dr., Doç. Dr., Yrd. Doç. 
Dr., Öğr. Gör., Arş. Gör., Okutman, Uzman, vb) belirtmektedir. 

Öğretim Elemanı Profili:  Öğretim elemanlarının nüfusbilimsel 
(demografik),  toplumsal, ekonomik özellikleri ve çeşitli (kurumsal, 
toplumsal, ekonomik, mesleksel) konulardaki görüşlerinin betimlenmesidir. 

Eğitim Fakülteleri Grupları; Fakülte Değişkeni: Bu araştırmada, 
elde edilen bulgular ve öğretim elemanlarının görüşlerini karşılaştırırken 
kuruluş yıllarına göre bir farklılık  olup olmadığının değerlendirilebilmesi 
için eğitim fakülteleri  üç gruba ayrılmıştır. Buna göre 1982 yılı ve öncesinde 
kurulmuş olan eğitim fakülteleri  I. grup, 1983-1996 yılları arasmda kurulmuş 
olan eğitim fakülteleri  II. grup, 1997 yılı ve sonrasında kurulmuş olan eğitim 
fakülteleri  de III. grup eğitim fakültelerini  içermektedir. Bu gruplandırma; 
"eğitim fakülteleri  grupları" ve aynı zamanda "fakülte"  değişkenini 
tanımlamaktadır. 
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BÖLÜM II 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde, öğretim elemanı profiline  genel bir bakış açısı sağlayacak 
olan üniversitenin işlevleri, üniversitenin işlevlerinde yaşanan dönüşüm, 
akademik kimlik, üniversitenin önemli bileşenlerinden biri olan öğretim 
elemanları ve öğretim elemanlığmda yaşanan dönüşüm konulan 
tartışılmıştır. 

Üniversitenin İşlevlerindeki Dönüşüm 

Üniversitenin tarihi konusunda çeşitli kaynaklarda farklı  belirlemeler 
yapılmasına karşın, günümüz üniversite kavramının aydınlanma 
(modernleşme) döneminde bugünkü anlamını kazandığı kabul edilmektedir. 
Aydınlanma, modern bilimin gelişmesi ile başlar. Aydmlama geleneğinde 
bilim ve deney, inancın yerine bilgi kaynakları olarak görülür (Swingewood, 
1998, 49). Aydınlanma felsefesinde  üniversite, yaşama bütüncül bakışı 
yakalama ve doğası gereği göreli olarak bilgiyi bütünleştirerek onu teke 
indirme isteminin varolduğu yerdir. Bu dönemde üniversite evrensel bilgi ve 
gerçek arayışının somutlaştığı ve ancak çok az sayıda, "istemde" 
bulunanların ilgi gösterdiği veya üstesinden gelebildiği bir yer olarak, 
giderek her tür bilginin üretiminde yetkili tek organ durumuna gelmiştir 
(Aktay, 2003, 97). 

Aydınlanma dönemi ile birlikte, üniversite, gerek birey düzeyinde gerek 
toplum düzeyinde birçok sorumluluk üstlenmiştir. Üniversite, bilim ve 
teknikteki gelişmelere koşut olarak, aydınlanma döneminin özgürlük ve 
eşitlik gibi temel değerlerini bireylere ve topluma kazandıracak bir siyasal 
bilinç oluşturma aracı olarak biçimlendirilmiştir (Çörekçioğlu, 2003, 217). 
Bu dönemde üniversitenin üstlendiği bir diğer sorumluluk, toplumsal 
kültürün yorumlanması ve yeniden üretilmesidir. Üniversite bir yandan, 
üniversitedeki öğretim ekinlikleriyle, diğer yandan araştırma ve toplumsal 
tartışmalardaki rolü ile, toplumun kendisini anlamasına ve eleştirmesine 
doğrudan ve dolaylı olarak etkide bulunmuştur. Bu bakımdan üniversite 
kültürel anlayışların korunmasında veya dönüştürülmesinde ve toplumsal 
amaçların geliştirilmesinde önemli bir role sahip olmuştur (Tekin, 2003, 
151). 

Readings (1997), modern üniversite modellerini "Kantçı Akıl 
Üniversitesi", "Humboldtçu Kültür Üniversitesi" ve "Mükemmeliyet 
Üniversitesi" olarak sınıflandırmıştır.  Amerikan üniversitelerinin ön plana 
çıkmasıyla üniversitenin, son aşamasına girdiği kabul edilmektedir. Yeni 
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üniversite anlayışında, "Alman entelektüalizmi" ile "Amerikan 
pragmatizminin" bir araya geldiği söylenebilir (Tekeli, 2003, 132). Whitead 
(Akt: Timur, 2000), üniversiteyle ilgili söylemlerinde Humboldtçu bir bakış 
açısıyla üniversitelerin "öğretimle araştırmaya dönük misyonu"ndan söz 
ederken bir yandan da Alman modelinden ayrılarak "eyleme dönük" 
(pragmatik) bir öğretimin övgüsünü yapmıştır. 

Timur (2000) son aşamada ortaya çıkan üniversite anlayışının 
temellerinin aslında sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan İngiliz 
üniversiteleriyle atıldığını savunmaktadır. Sanayi devrimi sonrası, 
üniversiteler de kapitalizmin gereksinimlerine uyumlu kılınma yoluna 
girmiş; Humboldt Üniversitesi görüşü önemini yitirmeye başlamıştır. 

Üniversitenin son aşamasıyla ilgili olarak ortaya atılan bu görüşler yeni 
üniversite paradigmasının nasıl olacağının da bir kanıtı olabilir. Bu süreçte 
üniversite, piyasanın isteklerine uyum sağlayabilecek biçimde 
yapılandırılmaya çalışılmıştır. Kerr (1963), farklı  istemler ve farklı  iş 
alanlarına hizmet edebilmek için ders programlarım bile değiştirmek 
zorunda kalan bu tür bir üniversiteyi "Multiversite" olarak adlandırmaktadır 
(Akt: Charle ve Verger, 2005, 157). 

Readings'e (1997) göre, üniversite yüzyıllardır yerine getirmeye 
çalıştığı işlevlerini tarihte bırakmıştır. Piyasa güçlerinin üniversitenin tüm 
disiplinleri üzerindeki etkileri artık belirgindir. Bilim felsefesi  tam 
oturmamış bir üniversitenin veya disiplinin piyasa güçlerine karşı gelmesi de 
güçleşmektedir. Yaşamın anlamını, gerçekliğin ne olduğunu sorgulayan 
bilim alanları artık bu sorgulamaları bir yana bırakmakta, daha çok bir 
uzman gözüyle olayları değerlendirmektedir. Birçok bilim alanı, piyasa 
süreçleri ile ilişkiye girdikçe, ilgi alanlarmı hatta isimlerini değiştirmektedir. 

Gürüz (1999, 2) coğrafi  sınırların öneminin azaldığı, devletçiliğin yerini 
serbest piyasa ekonomisine bıraktığı, özelleştirmeye hız verildiği ve 
rekabetin her alana damgasını vurduğu günümüz dünyasında oluşan bu yeni 
üniversitenin temel işlevlerini, eğitim-öğretim yapmak, araştırma-geliştirme 
etkinliklerine katılmak ve ülkenin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için 
bilgi ekonomisinin beyni niteliğine bürünmüş "bilgi fabrikası"  olmak 
biçiminde sıralamaktadır. 

Toplumun tümünün yararına bir etkinlikte bulunan bir kamu kurumu 
olan üniversite, topluma karşı belirli sorumlulukları yüklenmiştir. Gerek 
üniversite öğretiminin, gerekse akademik çalışmalarla elde edilen toplumsal 
ve bilimsel gelişmelerin, dolaylı yollardan tüm toplum kesimlerine çeşitli 
yararlar sağladığı açıktır (Bleiklie, 2002, 7). 
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Üniversitenin mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirmek ve çeşitli 
alanlarda bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunmak gibi temel iki işlevi 
vardır (Hayes, 2004, 125). Üniversite, bilgi aktarmanın yanında, değerlerin, 
kimliklerin, insan ve yurttaş olma bilincinin kazandırıldığı; toplum 
yaşammda, demokratik ilkelerin yerleştirilmesinde önemli bir rol üstlenilen 
yerdir (Giroux ve Tikkun, 2005). 

San (1993, 150) üniversitelerin amacının bilimsel bilgi üretmek ve bu 
bilgiyi üretecek kadroları yetiştirmek olduğunu belirtmektedir. Üniversitenin 
işlevleri ele almdığmda; bireyleri işgücü piyasalarma hazırlamak, bireylere 
demokratik bir toplumun gerektirdiği yurttaşlık bilincini kazandırmak, 
toplumda ileri düzeyde bir bilgi tabanı oluşturmak ve bunun gelişimini 
sürekli duruma getirmek gibi işlevler de belirtilmektedir. Habermas (1992, 
2-3; Akt: Aktay, 2003, 116) ise, üniversitenin dört işlevi olduğunu 
belirtmektedir. Bunlar: Teknik olarak kullanılabilir bilgiyi üretmek ve 
aktarmak; verdiği mezunlarının asgari niteliklerle donanmalarını sağlamak; 
toplumun kültürel geleneğini aktarmak, yorumlamak ve geliştirmek; 
öğrencilerin siyasal bilincini biçimlendirmek olarak sıralanabilir. 

Hayes (2004) üniversitenin toplum yaşammdaki öneminin, bilgiyi 
izleyip ortaya çıkarması ve onu geliştirerek toplumun bilim ve bilgi 
konusundaki bilincinin oluşmasmı sağlamasmdan kaynaklandığını 
belirtirken, Bosch (2003, 162) üniversitenin öneminin, öğrenciye disiplinli 
düşünme, bilimsel araştırma ve başkalarıyla işbirliği yapma yeterlikleri 
kazandırmasında yattığı görüşünü savunmaktadır. 

Timur (2000, 13) üniversitenin, tarihi olarak gerçekleri ortaya koymak, 
bilimi geliştirmek ve yaymak işleviyle ortaya çıktığı görüşüne 
katılmamaktadır. Buna dayanak olarak üniversitelerin ortaya çıktığı 
dönemde ne özgür felsefeden  ne de şimdi anladığımız biçimiyle bilim 
arayışından söz edilemeyeceğini göstermektedir. Timur, üniversitelerin 
toplumsal işbölümünün gelişiminde "okul"un uzantısı olarak ortaya çıktığını 
savunmaktadır. Bu anlamıyla üniversitenin öneminin, "yüzyıllar boyunca 
toplumların eğitilmesi ve ehlileştirilmesi için egemen sınıfın  bir aracı" 
olmasından kaynaklandığını belirtmektedir. 

Kocabaşoğlu (2003, 303), bugün üniversitenin toplumun kendisinden 
beklediği görevlerden birisi olan, toplumun gereksindiği nitelikte meslek 
elemanı yetiştirme işlevini yerine getirdiğinin söylenebileceğini, ancak, 
gerçeği aramak, olayları açıklamak, bilgiyi üretip yaymak işlevini yerine 
getirebildiği konusunda ciddi kaygılar bulunduğunu belirtmektedir. Yazar bu 
işlevin siyasal, ideolojik, smıfsal  ve örgütsel birçok koşula bağlı olmasından, 
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ayrıca zor, zahmetli ve aynı zamanda riskli bir süreç olmasından dolayı 
ihmal edildiğini ileri sürmektedir. 

Üniversitenin yaşadığı dönüşüm ulus devletin işlevlerinde meydana 
gelen dönüşümle ilintilidir (Tekeli, 2003, 48). Ulus devletlerin çok uluslu 
firmalar  karşısmda geri adım atarak, sunduğu hizmetlerin büyük bölümünü 
bu firmalara  bırakmasıyla, eğitime ayrılan kaynaklar da azalmaya 
başlamıştır. Devletin toplumsal hizmet sağlayıcısı olma konumundan, 
hizmetlerin düzenleyicisi olma konumuna gelmesinin sonuçlarından biri de 
üniversiteye aynlan kaynaklarm azalmasıdır. Bu dönemde üniversitenin 
toplumsal ve siyasal kimliğindeki çözülmeyle birlikte amaç ve 
görevlerindeki dönüşümden kaynaklanan bir "krizden" söz edilebilir. Hayes 
(2004, 128) üniversitelerdeki bu krizin temelde finansman  kaynaklarının 
sağlanması ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Bu dönemde yükseköğretime 
ayrılan kamu kaynaklarında belirli bir oranda kısıtlamaya gidilmiştir. Bu 
kısıtlamalar üniversite üzerindeki, araştırma ve öğretim etkinliklerini 
ticarileştirme baskılarım arttırmıştır (Gerlese ve Kayrooz, 2003, 329). 

Üniversitenin dönüşümünün ilintili olduğu konulardan bir diğeri de 
bilginin anlamı ve işlevindeki değişmelerdir. Önemli bir kurumsal girdi 
haline gelen bilginin ele alınıp kullanılması, geliştirilmesi, paylaşılması ve 
yayılması konusunda yeni kurumsal değerlerin oluşumu sürmektedir 
(Bleiklie, 2002, 2). Bu süreçte üniversite ile ilgili anlayışlar köklü biçimde 
dönüşmektedir. Performans,  kalite, rekabet, esneklik, etkililik ve 
denetlenebilirlik bu dönüşümü betimleyecek kavramlardır. Bu anlamsal 
dönüşüm öğretim elemanlannm düşünme ve etkinlikte bulunma koşullarını 
etkilemektedir. 

Kurumsal çözülmeye koşut olarak akademik kimlikte ve etkinlikte de 
bir çözülme ve değersizleşmeden söz edilebilir. Bu süreçte öğretim 
elemanlığının yalnızca bir meslek olarak sıradanlaşmasından, öğretim 
elemanı kimliğinin derinliğini kaybetmesinden, akademik çalışmaların 
yalnızca kariyer yapma ve maddi kazanç sağlama aracı olarak 
algılanmasından söz edilebilir. 

Kimi çevrelere göre değişen durumlar, yükseköğretimde yeni bir 
çalışma anlayışı ve istihdam politikası oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu 
politikaları savunanlara göre içinde bulunulan dönemde kurumlar, 
yaşamlarını sürdürebilmeleri için girişimcilik anlayışına uygun olarak 
yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemelerde nitelik ve sürekli gelişmeyle, 
rekabet sürecinde başarılı olabilmenin koşullarmm yaratılabileceği üzerinde 
durulmaktadır (Finkin, 1998, 729). 
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Giderek tüm eğitim tür ve düzeylerinde daha sıkı kontrol ve 
değerlendirme yöntem ve teknikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Hesap 
verme, ölçülebilme, ürün kontrolü ve değer takdiri konularında yeni 
teknikler ve donanımlar geliştirilmektedir. Bu sayede verimliliğin 
arttırabileceği ileri sürülmektedir. Katı rekabet koşullarmda yakından 
denetimin kaynakların boşa harcanmasını engelleyeceği savıyla, yakından 
kontrol mekanizmalarına daha fazla  vurgu yapılmaktadır. Yüksek oranda 
ölçünleştirme (standartlaştırma) ile katmanlaşma güçlendirilmektedir. Bu da 
rekabet koşullarında üstün (avantajlı) durumdaki üst sosyo-ekonomik 
kesimlerin konumunun sürdürülmesi açısından daha fazla  olanak 
yaratmaktadır (Apple, 2004, 126-128). 

Bu eğilim karşısında kamu üniversitelerinin hareket alanı oldukça 
daralmaktadır. Etkililiği ve verimliliği arttırmaya yönelik oluşturulmaya 
çalışılan performans  ölçümleri ve verimlilik hesaplamaları, üniversiter 
etkinliğin ölçünleştirilerek (standartlaştırılarak) kontrol altına alınması 
amacma yöneliktir. Araştırma ve öğretim etkinliklerinde verimlilik 
hesaplamaları, üretim amaçlan ile ilgili hesaplamaların bir aşamasıdır 
(Bleiklie, 2002, 7). 

Bu süreçte üniversitenin kurumsal yapılanmasındaki dönüşümle 
bağlantılı olarak bu yapıya uygun öğretim elemanı tipi yetiştirme çabaları 
gündeme getirilmektedir. Özellikle bilimsel düşüncenin yanlı ve güvenilmez 
olduğuyla ilgili oldukça güçlü bir kanı geliştirilmektedir. İnsanların 
düşünmemesi ve eleştirmemesi konusunda gizli bir propaganda 
yapılmaktadır. Çok fazla  şey bilmenin anlamsız olduğu, yalnızca amaca ve 
bireysel yarar sağlayabilecek bilgiye sahip olmanın yeterli olduğu tüm 
topluma olduğu gibi öğretim elemanlarının da bilinçaltına sokulmaya 
çalışılmaktadır (Furedi, 2003, 174). 

Üniversitenin dünyadaki toplumsal ve ekonomik gelişmeler karşısında 
eleştirel tavrından uzaklaştığı, birçok kez bu politikaları destekler çabalara 
giriştiği görülmektedir. Üniversite, dünyadaki yoksulluk, işsizlik, 
adaletsizlik ve insan hakları ihlalleri karşısında çözüm üretememektedir. 
Üniversitede işletme anlayışı yerleştikçe, insani bilgiler ve değerlerin ihmal 
edildiği görülmektedir. Bu gelişmeler yalnızca üniversite yerleşkeleriyle 
sınırlı kalmamaktadır. Üniversitede gerçekleştirilen öğretim ve araştırma 
etkinlikleri ne kadar ticarileştirilirse, toplum yararının ve toplum yaşamının 
daha iyiye götürülmesi konusunda üniversitenin çabaları azalmaktadır. 
Şirket üniversitelerde, öğretim elemanlarının maddi kaynak sağlayabilen ve 
üniversitenin saygınlığını arttırabilecek "akademik girişimci" olmaları 
beklenmektedir (Giroux ve Tikkun, 2005). 
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Öğretim elemanları, ahlaki, siyasal ve ideolojik tartışmaların ve karşı 
koymaların içinde yer almamaları konusunda baskı altma alınmaya 
çalışılmaktadırlar. Bu tür karşı koymalar cezalandırılırken, karşı 
koymayanlar da çeşitli atama, görevlendirme veya ödeneklerle 
özendirilmektedirler. Profesyonelleşme  adı altında, toplumsal olgular, 
demokratik değerler veya önemli tarihsel, kültürel, toplumsal ve kuramsal 
konularda öğrencileri yetiştirmek unutturulmaktadır. Piyasalaşma akademik 
çalışmalarm niteliğinden çok niceliği ön plana çıkarmaktadır. Sınıflarda 
eleştirel ve yaratıcı etkinlikler yerine ölçünleştirilmiş (standartlaştırılmış) 
program içerikleri ile öğretim yapılmaktadır. Öğretim elemanları kadrolu 
olmak yerine sözleşmelerle denetim altına alınmaya çalışılmaktadır. Toplum 
sorunları ile ilgilenmek ve yalnızca (pür) bilimsel çalışmalar yapmak yerine 
dışsal kaynak yaratabilecek çalışmalar yapmak özendirilmektedir (Giroux ve 
Tikkun, 2005). 

Çalışma koşullarının ve mesleki geleceğin güvensizleştirilmesi, öğretim 
elemanlarmı mesleki güvenceli konumlara gelmek konusunda 
endişelendirmektedir. Bu endişe öğretim elemanlarını kendini güvende 
hissedebileceği konumlara gelmeye koşullandırılmaktadır. Bu da bireyleri 
çeşitli araç ve yöntemlerle kontrol altına almaya yaramaktadır. Ders 
yüklerinin arttırılması, mesleki sıradizinin (hiyerarşinin) daha çok 
basamaklandırılması, yönetime katılma olanağının sınırlandırılması veya 
koşullara bağlanması, öğretim elemanlarının karşı koymalarmı 
engellemektedir. Güvensizlik ortamı öğretim elemanını kendisine sunulan 
şeyi kabul etmeye zorlamaktadır. Diğer yandan mesleki güvensizlik, öğretim 
elemanının kendi mesleki geleceğinin dışında bir konuya odaklanmasını 
engellemektedir (Giroux ve Tikkun, 2005). 

Tüm dünyada akademik kariyer koşullan giderek güçleşmekte ve 
güvencesizleşmektedir. Özellikle mesleğe yeni başlayanlar açısından bu 
belirsizlik daha fazla  hissedilmektedir. Öğretim elemanlığının istihdam 
koşulları gerilemekte, çoğunluk sözleşmeli geçici kadrolarda istihdam 
edilmektedirler. Bu belirsizlik ve gerileyen koşullar öğretim elemanlığının 
öncelikli olarak tercih edilmesini engellemektedir. Öğretim elemanları yarı 
zamanlı veya tam zamanlı kısa dönemli sözleşmeler nedeniyle akademik 
etkinliklere ve araştırmalara yoğunlaşmamaktadırlar. Sürekli akılda bir 
sonraki sözleşme dönemi ve koşulları yer tutmaktadır (Huisman ve Bartelse, 
2000, 141). 
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Üniversitenin Bileşenlerinden Akademik Kültürdeki ve Öğretim 
Elemanlığındaki Dönüşüm 

Üniversite konusu değerlendirilirken üniversitenin bileşenlerinden, 
akademik kültür ve öğretim elemanlarının da incelenmesi, tartışılması 
gerekir. 

Örgütsel kültür en temel anlamıyla, örgütsel işleyiş ve durumlar için 
örgüt üyelerince belirlenen temel beklentilerdir. Örgütsel kültür, üyelerin 
çevrelerini algılama biçimlerini belirler. Üniversiteler, varolan akademik 
kültüre uyum sağlayacak bireyleri seçer (Tang ve Chamberlain, 2003, 103). 

İnam (1999, 132), akademik etkinliğin topluluk içinde iletişimle 
sürdürülen bir araştırma etkinliği olduğunu belirterek akademik etkinliğin, iç 
özgürlüklerini yitirmiş, taklitçi ve memur öğretim elemanları ile 
gerçekleştirilemeyeceğini ileri sürer. Yazara göre, üniversite, "öğrenme 
coşkusu duyanların, araştıranların, sürekli sorgulayanlarm yeri olmalıdır". 

Bugün Avrupa ve Amerika merkezli bir bilim anlayışının tüm dünyada 
uygulanmaya çalışıldığı görülmektedir. Böylelikle, geçmişleri, deneyimleri 
çok farklı  olan toplumların, batı merkezli bir anlayışla olaylara yaklaşmaları 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Sonuçta bu toplumlar kendi bilim ve araştırma 
kültürlerini oluşturamamakta, yalnızca kendisine sunulan bilgileri 
kavramakta ve uygulamaya geçirmektedirler. Ancak üniversitelerin 
kendilerine ait olmayan bir çatı altında etkinlikte bulunmaları, kendilerine ait 
bir çatı oluşturmalarını engellemektedir. Kurumsal çatı ancak kendi kültürü 
ve kendi tarihi üzerine temellendirilerek geliştirilebilir. Çoğu üniversite, 
bilgileri devşirme çabasından öteye, kendi bilgisini oluşturmaya 
geçememektedir (İnam, 1999, 134). Toplumların akademik kültürleri, o 
toplumun kendi kültürel dinamikleriyle oluşturulabilir. İçi boş uzun 
araştırma listeleriyle, kendini başkalarma kanıtlama çabasıyla bir akademik 
kültür oluşamaz. 

Bugün üniversitede kabul gören anlayış, piyasayla bütünleşmek, 
piyasanın sorunlarına çözüm üretmektir. Çıkarsız, günlük kaygıların 
uzağında, bilimsel idealler ile araştırma yapmak, zaman ve kaynak 
savurganlığı olarak görülmektedir. 

Üniversite pazarlanabilir bilgi üretmeye yoğunlaştıkça, öğretim 
elemanları da bu bilgi pazarında çalışan firma  elemanlarına benzemeye 
başlamaktadır. Üniversiteye araştırma konuları çoğunlukla dışarıdan 
ısmarlanmaktadır. İnam (1999, 139) heyecanı olmayan, işine yabancılaşmış, 
zorlamalarla çalışılmış bir akademik yaşamın, meslek aşkının çabuk 
tükeneceğini belirtmektedir. 
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Yükseköğretim giderek daha fazla  bürokratikleşmektedir.  Yönetsel 
kültür giderek öğretim elemanlarının ve akademik birimlerin üniversiter 
yapılanmadaki gücünü azaltmaktadır (Burgan, 1998). Öğretim elemanlarının 
mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için her tür 
akademik, bil imsel, kültürel etkinliklere ilişkin kararlara katılımının giderek 
artması gerekirken uygulamada katılımın sınırlandırıldığı gözlenmektedir. 

Türkiye'de, öğretim elemanı sağlanmadan ve altyapı tamamlanmadan, 
seçim bölgelerine yatırım yapmak uğruna açılan üniversitelerde, akademik 
kültürün gelişmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Öğretim elemanı alımında ve 
yükseltmelerde yeterliğin (liyakatin) adam kayırmaya feda  edilmesi, siyasi 
ve dini kamplaşmalar, üniversiter kültürün oluşmasının önemli tehditleri 
olarak değerlendirilebilir. 

Akademik etkinlik, öğretim elemanının uzmanlık alanı üzerine kurulu 
ve üniversiter misyonun yerine getirilmesini amaçlayan çalışmaları belirtir. 
Bu çalışmalar, UNESCO'nun, 1997 yılında yayınladığı "Yükseköğretim 
Akademik Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye" metninde belirtildiği 
gibi, "öğretim elemanlarının, alanlarında güncelin gerisinde kalmama, yayın 
yapma, çalışmalarını duyurma ve kendi disiplinlerinde öğretici olarak 
pedagojik yeteneklerini geliştirme ve akademik güvenilirliklerinin düzeyini 
yükseltme" konularını kapsamaktadır. 

Akademik etkinlikler, alanyazında (literatürde), öğretim, araştırma ve 
kamu hizmetleri olarak içeriklendirilmektedir (Kreber, 2000, 63). Ancak 
akademik etkinliklerin içeriğinin nelerden oluşması gerektiği konusunda tam 
bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ortalama bir tam zamanlı öğretim 
elemanı zamanını öğretime, araştırmaya, yönetsel (idari) hizmetlere, 
danışmanlık hizmetlerine ve mesleki gelişim çalışmalarına ayırmaktadır. 
İdeal anlamda akademik etkinlikler, veri toplamak, araştırma yapmak ve 
bunları yayınlamak, alanındaki gelişmeleri izlemek, bunları önceki bilgileri 
ile sentezleyip yorumlamak, ders hazırlığı yapmak, öğretim yapmak, 
örnekler oluşturmak, komisyon ve kurullarda görev almak, öğrenci ve diğer 
akademik çevrelerin sorularını, önerilerini yüzyüze veya iletişim araçları ile 
almak ve bunları yanıtlamak, konferanslara  katılmak, dergiler için makale 
incelemesi yapmak, öğrencilere danışmanlık yapmaktan oluşmaktadır. 

Ancak öğretim elemanlarının bunca görünen ve görünmeyen daha 
birçok etkinliğine karşın, tüm akademik etkinlikler yeterli biçimde 
değerlendirilmez ve önemsenmez. Akademik yükseltmelerde, 
ödüllendirmelerde veya kadro verilmesinde, daha çok, yayınlar, makaleler, 
kitaplar ve alınan ödüller ölçüt olarak alınmaktadır. Öğretim etkinlikleri bu 
süreçte sınırlı olarak dikkate alınmaktadır. 
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Öğretim elemanları; bilim insanlığı, öğretim ve yönetsel (idari) görevler 
gibi birçok rolü yerine getirmeye çabalamaktadır. Öğretim elemanları 
araştırma yapma, yeni gerçekleri bulma, elde edilen bilgileri diğer 
disiplinlerdeki bilgilerle bütünleştirme, uygulama ve öğrencilere ders 
verilmesi kadar bilginin insanlarla paylaşılmasını sağlayan öğretim 
çabalarmı sürdürürler. 

Bir öğretim elemanınm genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisi 
(pedagojik formasyon)  olmak üzere üç alanda yeterliğe sahip olması gerekir. 
Eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının öğreticilik rolü, 
öğretmen nitelikleriyle yakından bağlantılıdır. Öğretmenler günümüz eğitim 
gereksinimlerine yanıt verebilecek, 21. yüzyılın bilgi teknolojisi 
toplumunda, öğrencileri geleceğe hazırlayabilecek yeterlikte ve nitelikte 
olabilmelidir. 

Öğretim elemanlarının sahip olması beklenen öğreticilik nitelikleri 
genel olarak konu alanı, öğrenci gelişimi, öğretimi planlama, öğretim strateji 
ve yöntemleri konularını kapsayacak biçimde sınıflandırılabilir. 

Öğretim elemanı alanına hakim olmalı; alanına giren kavram, ilke ve 
genellemeleri bilmeli, bunları diğer alanlarla ve günlük yaşamla 
ilişkilendirerek, alanındaki gelişmeleri yakından izleyebilmelidir. Alanı ile 
ilgili etkinlikleri izlemeli, buradan elde ettiği bilgi ve becerileri kendini 
yenilemede kullanabilmelidir. 

Öğrenci gelişimi boyutunda; öğrenciyi tanıma becerisine sahip olmalı, 
bireysel farklılıkları  görebilmeli, öğrenci gelişimi ile öğrenmesi arasmda bağ 
kurabilmeli, öğrenciyi güdüleyici etkinliklerde bulunabilmeli, öğrencinin 
sorunlarının çözülmesinde yardımcı olabilmelidir. 

Öğretimi planlama boyutunda; ders etkinliğini nasıl planlayacağını 
bilmeli, planlarını olası durumlara karşı esnek tutabilmelidir. Eğitim öğretim 
araçlarından yeterince yararlanmalıdır. Öğrencide anlamlı ve kalıcı 
öğrenmeyi sağlamalı, onları düşünmeye ve araştırmaya yönlendirmeli, 
onların kendi kendisini değerlendirmesini sağlayacak yöntemleri 
kullanabilmeli ve onlardan aldığı dönütler doğrultusunda kendi etkinliklerini 
düzenleyebilmelidir. Öğretim elemanı, eğitimi öğrenci merkezli kılabilmeli, 
öğrencilerin bilgi, tutum ve beceriye ilişkin durumlarını önceden belirlenmiş 
ölçütlere göre değerlendirebilmen, bunu yapabilmek için de ölçme ve 
değerlendirme tekniklerine hakim olmalıdır. Değerlendirme sonuçlarını 
öğrenci başarısını arttırmada kullanabilmelidir. 

Öğretim stratejileri boyutunda öğretim elemanı, öğreteceği konunun 
özelliklerine göre öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilmeli, eğitim 
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ortamını daha verimli duruma getirmek için kendine özgü taktikler 
geliştirebilmeli ve bilgi iletişim teknolojisinden yararlanabilmelidir. Öğretim 
elemanı, öğrencilerine karşılaştıkları sorunları bilimsel yolla çözebilme 
yeterliği kazandırabilmelidir. 

Öğretim elemanı öğrencileri ile sağlıklı iletişim kurabilmeli, öğrenme 
ortamını öğrencilerin ve konuların özelliklerine uygun duruma getirebilmeli, 
öğrencilerin derse etkin katılımını sağlayabilmelidir. Ayrıca, ders sırasında 
etkili ve akıcı bir konuşmaya sahip olmalı, zamanı, araç-gereçleri ve 
teknolojiyi etkili bir biçimde kullanabilmeli, jest, mimik ve vücut 
hareketlerinde ölçülü olabilmelidir. 

Öğretim elemanı için çizilen bu profil,  aynı zamanda öğretmenlerde 
bulunması gerekli özelliklerdir. Bu özelliklere sahip öğretim elemanı, 
yetiştireceği öğretmen adaylarmda da bu özelliklerin gelişmesine katkıda 
bulunacak ve aynı zamanda iyi bir rol örneği olacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Yasası da öğretim üyesinin görevlerini şöyle 
sıralamıştır (Madde 22): 

a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu yasadaki amaç ve ilkelere uygun 
biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve 
uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve 
seminerleri yönetmek, 

b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar 
yapmak, 

c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli 
günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım 
etmek, bu yasadaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve 
rehberl ik etmek, 

d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek, 

e. Bu yasayla verilen diğer görevleri yapmaktır. 

Güçlüol'a (1989, 245) göre öğretim elemanlarının geliştirilmesi 
konusunda bazı güçlükler vardır: 

1. Öğretim elemanlarının geliştirilmesi kesin bir gereksinim olarak 
belirmekle birlikte bu tür etkinliklere karşı konulmaktadır. Çoğu kez ve 
özellikle gereksinimi olanlarca, geliştirme çalışmalarının yapılması bir 
gereksinim olarak kabul edilmemektedir. 

2. Öğretim elemanlarının bu tür çalışmalara katılması çoğu kez 
"gönüllülük" esasına dayanmakta veya çalışma sonunda gösterilen edimin 
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(performansın)  düzeyi hiçbir önem taşımıyor gözükmekte, başarılı çalışanla 
ilgi göstermeyen arasında farklılık  ortaya çıkmamakta, bu da bu konuda 
yalnızca gönüllülüğün veya kurumsal özendirmenin yeterli olamayacağını 
göstermektedir. 

3. Öğretim elemanlarının geliştirilmesi gereksinimi genellikle pek 
duyulmamakta ve öğretim elemanı geliştirme ve geliştirme programları 
konularında yeterince bir anlaşma sağlanamamış bulunmaktadır. 

4. Her yükseköğretim kurumu veya üniversitenin kendi içinde 
geliştirme programlarmı uygulaması başarılı olamamakta veya gereğince 
yürütülememektedir. Bunun çeşitli nedenleri olduğu bir gerçektir. Bunun 
için bölge veya ülke çapında yapılacak düzenleme ve etkinliklere gerek 
görülmekte, bu takdirde başarı ve katılım artmakta ancak bu kez de bölgesel 
veya ülke çapmda gerekli desteği sağlamak güçleşmektedir. 

5. Ne hizmetiçi eğitim ne de öğretim elemanı geliştirme veya benzeri 
isim ve yaklaşımlarla, yükseköğretimde öğretim elemanı geliştirme konusu 
kurumsallaşamamış, "bilim adamı olma", "araştırma yapabilme" 
niteliklerinin ötesinde "öğreticilik", yani öğretim elemanlarının işlevlerinin 
"öğretmenlik" yönü, öğretim üyeleri için gerekli nitelikler olarak yeterince 
benimsenmemiş durumdadır. Hatta, "özel alan eğitimi" almış ve bu alanda 
öğretim yapıyor olmak bir öğretim elemanı için "eğitimci" olmanın da 
yeterli bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yükseköğretim Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu'nda da bu konuda şöyle denilmektedir (DPT, 2000, 35): 
"Öğretim üyesi, ancak 'yetkin' üniversite ve/ya bölümlerde yetiştirilmeli, 
bunun için özel kaynak ve statü sağlanmalı, ayrıca, pedagojik formasyon 
dersleri ve deneyimi de verilmelidir". 

Akademik Kimlik ve Akademik Etkinlik 
Akademik kimlik, UNESCO'nun (1997) "Yükseköğretim Akademik 

Personelinin Durumuna İlişkin Tavsiye" metninde, öğretim elemanlığı için 
belirttiği sorumlulukları esas alarak, şöyle anlamlandırılabilir: Öğretim 
elemanlarının sorumlulukları; kurumların eğitim misyonu ve amaçlarıyla 
çelişmeyen, barış, insan hakları, toplum kalkınması ve çevre ile ilgili genel 
amaçların gerçekleştirilmesinde, hakça ve eşitlikçi olmayı, toplumu ve 
yükseköğretimi etkileyen siyasi kararlar hakkında özgürce kendi görüşlerini 
belirterek toplumsal değişime katkıda bulunmayı, sistemi eleştirme 
özgürlüğünü, kurumsal bir sansürden bağımsız olma hakkını, mesleki 
akademik organlara katılma özgürlüğünü ve demokratik bir toplumu 
geliştirmek için çaba göstermeyi içerir. 
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Öğretim elemanı, görevleri, rolleri, sorumlulukları ve toplumdaki 
işlevleri nedeniyle, bilim insanı, aydın, entelektüel (Said, 1994, 11) gibi 
tanımlamaları alabilmektedir. Öğretim elemanı, kendini, bilgiyi aramaya 
adadığmdan ve evrendeki olayları, olguları ve bunların altmda yatan 
nedenleri sorguladığından "bilim insanı", toplumsal sorunlar karşısmdaki 
tutumu ve getirdiği çözümlerle toplumda öncü olması nedeniyle "aydın" 
tanımlamalarmı hak eder. Ayrıca olup biteni, çevresini sorgulamakla, 
entelektüel sorumluluklarını yerine getirir. 

Üniversitenin işlevselliğinin oturduğu zeminin yeniden tanımlanması, 
öğretim elemanının bu süreç içinde oynadığı rolleri farklılaştırmaktadır 
(Ergur, 2003, 186). Öğretim elemanınm görevi toplumsal dünyayı doğal 
olmaktan, kader olmaktan çıkarmak, yani iktidarın kullanılmasını örten ve 
tahakkümü sürdüren mitleri yıkmaktır (Bourdieu, 1997, 143). Bir bilim 
insanı olarak öğretim elemanı, bunu yaparken temel güdüleme kaynağını, 
başkalarmın kedisine gereksinim duyduğu, bunun için varolduğu inancından 
alır (Martin, 2002, 1). 

Çağı ile birlikte yaşamaya uğraşan öğretim elemanları, kendi çağlarına 
egemen oldukları yanılsaması içine girebilirler. Bu öğretim elemanları, 
takvime sıkı sıkıya bağlı olduklarmdan o çağla birlikte yok olurlar. Öğretim 
elemanı, her zaman günlük, günün zevkine uygun olan kişilerin, kendi 
zamanlarına bağlayan yanılsama içindeki bireylerle ilişkisini açığa 
çıkarmalı, büyüyü bozmalıdır. Öğretim elemanının moda konularla 
ilgilenmesi, olaylarm tarihsel geçmişlerini ve evrimini bir kenara bırakması, 
yanılsamaya götürebilir (Bourdieu, 1997, 66). 

Öğretim elemanları, özeleştirel bir tutum sergileyerek, kendi bilim 
alanlarının ve mesleklerinin ön kabullerini, araştırmalarının demokratik 
toplumun değerlerine yönelik etkilerini, eleştirel bakış açısmdan 
sorgulamayı temel ilke olarak kabul ettiklerinde, Kant'ın eleştirel aklı 
kullanmanın önkoşulunu yerine getirmiş olacaklardır. Eleştirel aklı 
önemsemeyen öğretim elemanı, piyasanm istemlerine göre hareket ederek 
kendi yargı gücünü yitirir (Çörekçioğlu, 2003, 231). 

Öğretim elemanı, saygınlığını, kamusal bir entelektüel olmanın 
gereklerini yerine getirerek kazanmalıdır. Bu misyon, öğretim elemanlarının 
yaşadığı saygınlık ve özerklik krizinden de çıkış yoludur. Oysa bugün, 
öğretim elemanlan özerkleşme yerine, kendi alanlannda baskın olan piyasa 
ve diğer gruplarla uzlaşmak eğilimindedirler. Bir öğretim elemanı kamusal 
entelektüel olarak, bilginin iktidar olmasına değil, iktidarın bilinir 
kılınmasına odaklanmalıdır (Taşkm, 2004,44). 
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Öğretim elemanlarının araştırma yapma, çalışmalarmı yaymlama, 
topluma ulaştırma, toplumsal hizmetlere katılma gibi birçok sorumlulukları 
bulunmaktadır. Ancak akademik değerlendirme giderek daha yaygın olarak, 
akademik meslekteki çalışmaları belgelendirme (sertifikalar,  smav sonuçlan 
vb.) niteliğine bürünmektedir (Osborne vd, 1995, 24). Merkezi sınavlar ve 
merkezileştirilmiş derece verme süreçleri ile akademik gelişimde daha fazla 
basamaklı ve koşullu bir mesleki yapılanma oluşturulmaktadır. Bu durum 
öğretim elemanı profilini  etkileyen önemli değişkenlerden biridir. 

Son yıllarda akademik kimlikte de bir dönüşüm yaşanmaktadır. 
Akademik etkinlik, bilimsel üretimin doğası gereği, dürüstlük, kuşkuculuk, 
çalışkanlık ve saygılı olmayı gerektirir. Öğretim elemanı, bilgisi ve aklı ile 
sürekli gerçeğin peşindedir. Özellikle son yirmi yılda öğretim elemanlarının 
ilgi alanları gerçeği bulmaktan uzaklaşmış, öğretim elemanları emir-komuta 
zincirinin bir parçası haline gelmişlerdir (Kocabaşoğlu, 2003, 304). 

Postmodern koşullar, entelektüel koşulları etkileyerek, öğretim 
elemanlarmm düşünme ve etkinlikte bulunma biçimleri üzerinde önemli bir 
etki gücü oluşturmaktadır. Bugünün öğretim elemanları, daha çok düşünceye 
yararcı (pragmatist) bakış ile yaklaşan bireyselciliği temsil etmektedirler 
(Furedi, 2003, 176). 

Öğretim elemanları artık, öğrencilerin piyasada daha fazla  gelir elde 
edebilmelerini sağlayacak yeterlik ve becerileri kazandıran, ders veren 
teknik elemanlara dönüşmektedirler. Akademik etkinlikler ve üretimler, 
sürekli bir denetleme ve değerlendirme sürecine alınmaktadır. Performans 
ölçüm teknikleri sürekli bir denetleme süreci geliştirmenin yolunu 
açmaktadır. Yönetim kademelerine gelenlerin daha çok şirket yöneticisi 
nitelikleri ve anlayışına sahip olması, stratejik planlama ve bütçeleme 
tekniklerini kullanabilmesi, piyasa değerlerine ve kurallarına göre düşünmesi 
ve davranması beklenmektedir. Akademik kültür, dil, ilişkiler, etkinliklerin 
gerçekleştirilme süreçleri, öğretim elemanlarının davranış ve tutumlan bir 
ticari firma  ile büyük benzerlikler göstermektedir (Winter ve diğerleri, 2000, 
282). 

Nalbantoğlu (2003, 32-33) gri renkte olan öğretim elemanlarının 
giderek çoğaldığını, siyah ve beyaz tonlarından kaçınıldığını belirtmektedir. 
Yazar, gri tonların çoğunlukta olmasının akademik kimliğin çözülmesinin 
önemli bir göstergesi olduğunu ve bu öğretim elemanlannı güdüleyen en 
önemli şeyin akademik dünyada bir yer bulabilme kaygısı olduğunu ileri 
sürmektedir. Akademik ortam rakiplerle ve hatta düşmanlarla dolu olarak 
betimlenmekte, daha güçsüzleri sindirme, kontrol etme, göstermelik ilişkiler 
kurma, gerçekçi olmayan bir incelik sergileme gibi mesleki profesyonellik 
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stratejileri yaygınlaşmaktadır. Yazar, bu çabaların sonucunda gerçekleşen 
"seçkin yalnızlığın" ortaklaşa ve paylaşımcı ortamda gerçekleştirilebilecek 
üretimi sağlayamayacağını, ihtiras ve rekabetle akademik üretimini 
arttırmaya uğraşan öğretim elemanından, gerçeği aramayı, kendisi dışındaki 
yaşama dair sorunlar karşısında gerçek bir duyarlık, "taşm altma elini 
koymasını" beklemenin biraz hayalcilik olacağmı ileri sürmektedir. 

Yeni akademik kültür paradigmasının; bir yandan bütçelerin kısılması, 
diğer yandan ücretlerin ve çalışma olanaklarının gerilemesi gibi uygulamaya 
geçmiş yanlan, üniversiteleri ve öğretim elemanlarmı kendi kaynaklarını 
kendi sağlama ve piyasa ile işbirliği yapmaya yöneltmektedir (Huisman ve 
diğerleri, 2002). Sözü edilen işbirliğine ulaşmak için öğretim elemanı 
akademik unvanını da kullanarak akademi dışındaki işlerin peşinde 
koşmaktadır. Özuğurlu (1999, 118) böyle bir durumda akademik unvanm bir 
"rant aracına", öğretim elemanm da "rant kollayıcıya" dönüşeceğini 
belirtmektedir. Bu süreçte özellikle ücret ve çalışma koşullarının gerilemesi 
öğretim elemanlarının bazı arayışlara yönelmesine yol açmaktadır 
(Hatipoğlu, 2000, 35). Bu arayışlar, öğretim elemanlarının, esnek çalışma ve 
sözleşmeli istihdamı kabul etmesi, piyasaya dönük araştırmalara yönelmesi, 
vakıf  üniversitelerine geçmesi ve ek ders, ikinci öğretim, yaz okulu gibi gelir 
artırıcı olan etkinliklere ağırlık vermesi gibi uygulamalarla 
sonuçlanmaktadır. 

Üniversitenin temel felsefi  düzenlemeleri değiştikçe öğretim 
elemanlarının çalışma koşulları da özellikle son yıllarda dikkat çekecek 
düzeyde değişmektedir. Ama, bu değişimin sonuçlarının ne olacağı açık 
değildir. Açık olan, kuralların ve öğretim elemanlarının rollerinin değişmeye 
başladığı ve toplumsal-siyasal düşüncelerin akademik yaşam için farklı 
senaryolar hazırladığıdır. 

Üniversiteler artan ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kaldıkça ve 
şirketlerle yakın ilişkiye girdikçe, daha önce özel sektör ile sınırlı olan 
istihdam biçimlerini ve çalışma koşullarım benimsemektedirler (Kleinman 
ve Vallas, 2004, 16). Böyle bir yapılanmanın son yıllarda çoğunlukla 
sözleşmeli geçici kadroların ortaya çıkması ile görülmeye başladığı 
söylenebilir. 

Yarı zamanlı veya sözleşmeli öğretim elemanlığı uygulaması, kadro 
güvencesi konusunda çok önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit 
öğretim elemanlarını çeşitli özelliklere göre (kadrolu, yarı zamanlı, 
sözleşmeli vb) kategorilere ayırarak, mesleki dayanışmayı azaltmakta, 
bireyler arasında rekabet duygusu ile çatışmaya neden olmaktadır (AAUP, 
2003; Slantcheva, 2003, 425-454). 
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Üniversite bu anlamda, kendine özgü bir bölünmüş işgücü piyasaları 
örneği oluşturmaktadır. Bölünmüş işgücü piyasaları insanların çeşitli 
niteliklerine göre smıflandırıldığından  (cinsiyet, etnik köken, din-mezhep, 
vb), bunların varolan işlerde istihdam edilmek için birbirleri arasında rekabet 
etmelerine, sonuçta iş olanaklarının ve ücretlerin düşmesine neden 
olmaktadır (AAUP, 2003). 

Üniversitelerde son dönemde yaşanan bir diğer gelişme de, bilimsel 
araştırma ve etkinliklerin amaçlarında yaşanan dönüşümdür. Artık 
üniversiteler, sundukları öğretim hizmeti yerine, piyasaya proje üretme 
düzeylerine göre değerlendirilmektedir. Bu anlamda üniversiteler kendi 
içinde uzmanlaşmaya ve dolayısıyla işbölümü içinde farklılaşmaya 
başlamışlardır. Ercan'a göre (2005) bazı üniversiteler öğrencilere öğretim 
hizmeti pazarlamayı temel alıp, öğrencileri de bu anlamda müşteri olarak 
görürken, bazı üniversiteler ise tam anlamıyla piyasanın istekleri 
doğrultusunda proje üretme ve bu anlamda nitelikli bilgi pazarlanması 
konusunda uzmanlaşma eğilimi içine girmişlerdir. 

Artık uzun dönemli ve kapsamlı çalışmalar yerini, kısa erimli, bireye 
veya kuruma yarar sağlayacak içerikte çalışmalara bırakmaktadır (Winter ve 
diğerleri vd, 2000). Üniversiteler, araştırma ve çalışma konularmı seçme 
bakımından öğretim elemanlarını özgür bırakmamaktadır. Üniversiteler, 
öğretim elemanlarını özellikle piyasa yönelimli çalışmalara 
yönlendirmektedir. Diğer yandan birçok öğretim elemanı kendi entelektüel 
yeterliklerini parasal kazanç için kullanmaya çalışmaktadır (Barnett, 2003; 
Finkin, 2000; Kerr, 1994). Öğretim elemanının araştırma gündemini 
oluştururken merak ettiği konuların değil, dış baskı gruplarının yönlendirdiği 
konulara yönelmek zorunda kalması öğretim elemanını kaygıya, 
doyumsuzluğa ve mutsuzluğa itecektir. Ennals'ın (2003) belirttiği gibi böyle 
bir durum, "araştırmacının yaşamsal sorgulayıcı, meydan okuyucu rolüyle 
çelişmektedir". Amerikan Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği'nce 
hazırlanan raporda bu endişe öğretim elemanlarınca doğrulanmıştır. 
Raporda, öğretim elemanlarınca "en çok dile getirilen" korkulardan birinin, 
kendilerini ilgilendirmeyen sorunlar üzerine araştırma yapmak için, kâr 
getiren patentler üretmeye ya da sanayiden bir iş ortağını memnun etmeye 
hevesli bir üniversite tarafından  zorlanmak olduğu belirtilmiştir. Rapora 
göre, bununla bağlantılı bir korku, üniversitenin ortak iş yaptığı şirketin 
öğretim elemanlarının araştırma konularmın seçimine karışma izni 
vermesidir. Böyle bir uygulamanın altında yatan tehlike, akademik mesleğin 
bu biçimde yönlendirilmesinin bilimsel özerkliğe yepyeni bir tehdit 
oluşturduğudur (Kleinman ve Vallas, 2004, 8). 
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Öğretim elemanlarının piyasaya yönelik araştırmalara yönelmeleri, 
beraberinde öğretim elemanları arasında görülebilecek bir tabakalaşmayı da 
getirmektedir. Para kazanan veya üniversiteye para getiren, öğretim elemanı 
statüsünde yeni bir seçkin tanımlamakta ve bu seçkin de üniversitedeki 
iktidarın yapısını yeniden biçimlendirmektedir. Ticari nitelikli araştırmalar 
yapanlar, görünür bir ekonomik yararı olmayan bilimsel çalışmalar 
yapanlara göre daha yüksek ücretler almakta, kendilerine daha fazla  kaynak 
sunulmakta ve daha fazla  kurumsal takdir görmektedirler. Fakülte kurulları 
ve bölüm toplantıları proje olanaklarının tartışıldığı kurullar haline gelmeye 
başlamıştır. Artık, rektör ve dekanların gözünde en saygın öğretim 
elemanları proje kapma potansiyelleri en yüksek olanlar, üniversite ve 
fakülteye  para kazandıranlardır (Stevvart, 1997; Akt: Kleinman ve Vallas, 
2004, 17; Dikmen, 2001, 105). Dikmen, bu durumu, "etik varoluş biçiminin 
yeniden kurgulanması ve fakültelerin  ve bölümlerin de varlık nedenlerini 
yeniden düzenlemesi" olarak görmektedir. Nitekim bunun sonucunda birçok 
fakültedeki  bölümler, piyasa gereksinimlerine göre yeniden 
yapılandırılmışlardır. 

Dikmen (2001, 105) ülkemiz için, piyasaya yönelik çalışmaların 
özellikle son on yıl içinde artarak geliştiğinden söz etmektedir. Özellikle 
"merkez üniversiteler" diye adlandırılan, büyük kentlerde yer alan devlet 
üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları giderek artan bir biçimde piyasa 
odaklı çalışmalarda yer almaya başlamışlardır. Dikmen, bunda YÖK'ün, 
rektörlük ve dekanlıkların özendirici etkinlikleri kadar merkez 
üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının geçim sıkıntısı içerisine 
düşmelerinin de önemli rolü olduğunu savunmaktadır. Özuğurlu (1999, 118) 
bu gelişmelerin sonucunda, öğretim elemanının üstlenmesi beklenen eğitim, 
araştırma ve gelecek kuşakları yetiştirme etkinliklerinin ihmal edileceğini 
ileri sürmektedir. Öğretim elemanlarının ders notlarını yenilemekten 
kaçınacakları, dersleri ve sınavları araştırma görevlilerine yaptıracaklarını, 
sınav kağıtlaruıı onlara okutacaklarını, danışmanlıklarını ve görüşmelerini 
ihmal edeceklerini, araştırmaların izlenmeyeceğini, zorunlu olunmadıkça 
bilimsel araştırma yapmaktan kaçınacaklarını belirtmektedir. 

Bu anlayışı kazanmak zorunda bırakılan, kendi ilgi alanı ve merakı 
dışında üreten ya da aynı şeyi başka biçimde üreterek pazarlamaya çalışan 
bir öğretim elemanının durumunun ve yine bu sistemin bir parçası olup 
öğrenme merakı ketlenmiş, salt kendi işini bilir duruma getirilmiş bir 
öğretim elemanının üretim biçimi "Fordist ModeF'e benzeyecektir. Böyle bir 
üretimin sonucunda öğretim elemanı, kendi bilimsel merakmı bir kenara 
bırakarak, daha önce belki de hiç sorun olarak görmediği, görmesi de 
gerekmeyen konular üzerinde çalışmak zorunda olan, üretim arzulan 
bastırılmış, yabancılaştırılmış bir fabrika  işçisi olacaktır (Onaran, 2001, 93). 



23 

BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evreni, verilerin toplanması ve 
verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Türkiye'deki eğitim fakültelerinin  öğretim elemanı profilini  çıkarmayı 
amaçlayan bu araştırma tarama modelindedir. Tarama modelinde temel 
amaç, varolan durumu varolduğu biçimiyle betimlemektir. 

Evren 

Araştırma evreni, 2006-2007 öğretim yılında Türkiye'deki 46 devlet 
üniversitesinin 62 eğitim fakültesinde  görev yapan 4716 öğretim 
elemanından oluşmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş 
ve evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın evreninde bulunan eğitim fakültelerine  gönderilen ve 
dönen soru formu  sayıları Çizelge l'de yer almaktadır. 

Çizelge 1. Eğitim Fakültesi Bulunan Üniversitelere Gönderilen ve Dönen 
Soru Formu Sayıları 

Üniversite Fakülte Öğretim Gönderilen Dönen 
Elemanı Soru Formu Soru 

Sayısı 
* 

Sayısı Formu 
Savısı 

Abant izzet Baysal 
Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 158 158 41 

Adnan Menderes üniversitesi Eğitim Fakültesi 40 40 35 
Afyon  Kocatepe üniversitesi Eğitim Fakültesi 28 28 28 

Uşak Eğitim Fakültesi 47 47 31 
Akdeniz üniversitesi Eğiüın Fakültesi 24 24 14 
Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi 165 165 35 
Ankara üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 156 131 98 

Ağrı Eğitim Fakültesi 59 izin alınamadı 
Atatürk Üniversitesi Bavburt Eğitim Fakültesi 5 izin alınamadı Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi 79 izin alınamadı 

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 191 izin alınamadı 
Balıkesir üniversitesi Necatibev Eğitim Fakültesi 83 83 54 
Boğaziçi üniversitesi Eğitim Fakültesi 83 83 12 
Celal Bav ar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi 61 61 36 
Cumhuriyet üniversitesi Eğitim Fakültesi 48 48 25 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 88 88 50 

Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi 82 82 68 
Dicle üniversitesi Ziva Gökalp Eğitim Fakültesi 85 85 60 

Siirt Eğitim Fakültesi 34 34 16 
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Çizelge 1 - devamı 
üniversite Fakülte Öğretim 

Elemanı 
Sayısı * 

Gönderilen 
Soru Formu 

Sayısı 

Dönen 
Soru 

Formu 
Sayısı 

Dokuz Evlül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 225 izin alınamadı 
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Eğitim Fakültesi 26 26 24 
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 42 42 40 
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 24 24 21 
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 40 40 40 Fırat Üniversitesi 

Muş Eğitim Fakültesi 4 4 0 

Gazi Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 377 377 83 

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi 69 69 42 Gazi Üniversitesi 
Kırşehir Eğitim Fakültesi 95 95 46 

Gaziantep Üniversitesi 
Adıyaman Eğitim Fakültesi 25 izin alınamadı 

Gaziantep Üniversitesi Kilis Muallim Rıfat  Eğitim Fakültesi 17 izin alınamadı Gaziantep Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 10 izin alınamadı 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 33 33 32 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 168 143 72 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 114 114 38 
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 43 43 33 
Kafkas  Üniversitesi Eğitim Fakültesi 41 41 8 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Artvin Eğitim Fakültesi 14 14 10 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 115 115 0 Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi 45 45 17 Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Rize Eğitim Fakültesi 23 23 18 
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 30 30 30 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 43 18 18 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 206 206 147 
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 31 31 6 
Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 67 67 40 
Mustafa  Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 50 50 33 

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 64 64 46 Niğde Üniversitesi Aksarav Eğitim Fakültesi 7 7 7 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 123 123 40 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi 39 39 33 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Sinop Eğitim Fakültesi 20 20 16 

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 200 200 75 

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 23 23 17 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 125 125 92 
Sakarva Üniversitesi Eğitim Fakültesi 74 İzin alınamadı 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 151 151 111 
Sütçü imam Üniversitesi Kahramanmaraş Eğittin Fakültesi 0 0 0 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi 

Burdur Eğitim Fakültesi 58 58 25 

Trakva Üniversitesi Eğitim Fakültesi 90 65 49 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 100 izin alınamadı 
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 32 32 19 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 79 79 63 
Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi 

Ereğli Eğitim Fakültesi 38 38 34 

Toplam 4716 3831 2028 
* Fakültelerin web sayfalan. 

** Ön uygulama yapılan ala fakültedeki  soru formu  sayıları dahil değildir. 
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Araştırmada, 3831 soru formu  uygulanmış, dönen soru formlarından 
hatalı doldurulanlar çıkarıldıktan sonra 2028 soru formu  analize alınmıştır. 
Soru formlarının  dönüş oranı % 52.9'dur. Beş üniversite rektörlüğünden izin 
verilmediği için on eğitim fakültesindeki  öğretim elemanlarına soru formu 
uygulanamamıştır. Dönen soru formu  sayısı ve dönüş oranının yeterli olduğu 
ve eğitim fakültesi  öğretim elemanlarmm profilini  yansıttığı kabul edilmiştir. 

Verilerin Toplanması 
Araştırma Projesinin TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma 

Grubu (SOBAG) Yürütme Komitesi'nce kabul edilmesinin ardından (EK 1), 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nce, eğitim fakültesi  bulunan tüm 
üniversitelerin rektörlüklerine, soru formunun  araştırmacılarca uygulanması 
için izin yazısı ulaştırılmıştır (EK 2). İlgili rektörlüklerden izin alındıktan 
sonra (EK 3) uygulamaya başlanmıştır. 

Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmacılarca geliştirilen, 
"Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili  Araştırması Soru Formu" 
(EK 4) kullanılmıştır. Hazırlanan formla,  öğretim elemanlarının nüfusbilim, 
toplumsal ve ekonomik özellikleri, yaşam biçimleri ve alışkanlıkları, çeşitli 
toplumsal, ekonomik ve eğitsel konulardaki yaklaşımları, görev yaptıkları 
fakültede  öğretimin niteliği ve akademik çalışma konusu seçimindeki 
önceliklerine ilişkin öğretim elemanı görüşlerinin belirlenmesine 
çalışılmıştır. 

Soru formu  hazırlanırken öncelikle konuyla ilgili alanyazın (literatür) 
taranmıştır. Alanyazında, öğretim elemanı profilini  belirlemeye yönelik 
sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Türkiye'de öğretim elemanı profilini 
konu edinen çalışmalar arasında, Özdemir'in başkanlığındaki araştırma 
grubunca gerçekleştirilen "Türkiye Üniversiteleri Öğretim Elemanları 
Profili"  araştırması, yine Özdemir başkanlığındaki araştırma grubunca 
gerçekleştirilen "Gazi Üniversite Öğretim Elemanları Profili"  araştırması, 
Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Ege Üniversitesi Akademisyen 
Araştırması" öğretim elemanı profili  konusunda yapılmış başlıca 
çalışmalardır. Bu çalışmalar dışında üniversiteler ve fakülteler  kendi 
kadrolarındaki öğretim elemanlarının nüfusbilim  özelliklerini belirlemeye 
yönelik çalışmaları zaman zaman yapmaktadırlar. Ancak üniversite ve 
fakültelerin  yaptığı bu tür çalışmalarda çoğunlukla öğretim elemanlarının 
cinsiyeti, unvanı, yaşı vb genel özelliklerine göre dağılımı üzerinde 
durulduğundan, geniş anlamda öğretim elemanı profili  çalışmaları arasında 
değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte öğretim elemanı profili  çalışmaları 
içinde eğitim fakültelerinde  görevli öğretim elemanlarının profilini  konu 
edinen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
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İlgili alarıyazın incelemesi sonunda 65 çoktan seçmeli, 30 beşli likert 
türü olmak üzere 95 sorudan oluşan bir soru havuzu oluşturulmuştur. 
Hazırlanan soru havuzu, amaca hizmet edebilirlik, kapsam, anlaşılabilirlik ve 
uygulanabilirlik bakımından değerlendirilmek üzere uzman (Prof.  Dr. Ali 
Balcı, Prof.  Dr. Işıl Ünal, Prof.  Dr. İnayet Pehlivan, Doç. Dr. Yasemin 
Kepenekçi, Doç. Dr. İsmail Güven, Yrd. Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Yrd. Doç. 
Dr. Ömay Çokluk Bökeoğlu, Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır, Arş. Gör. Dr. 
Kürşat Yılma;:, Arş. Gör. Sabri Güngör, Arş. Gör. Murat Taşdan, Arş. Gör. 
Hasan Basri Memduhoğlu, Arş. Gör. Ebru Oğuz, Arş. Gör. Mustafa  Erdem, 
Arş. Gör. Fahriye Hayırsever) görüşlerine sunulmuştur. 

Uzman görüşleri alındıktan sonra, 68 maddelik soru formu 
oluşturulmuştur. Soru formunun  birinci bölümünde öğretim elemanlarının 
çeşitli nüfusbilimsel  özellikleri, yaşam ve tüketim alışkanlıkları, toplumsal, 
ekonomik ve siyasal alanla ilgili çeşitli konulara ilişkin görüşlerini 
belirlemeyi amaçlayan 50 çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir. Soru 
formunun  ikinci bölümünde yer alan 18 soru, likert tipi beşli dereceleme 
ölçeğine uygun biçimde düzenlenmiştir. 

Soru formunun  birinci bölümünde yer alan sorular aşağıdaki konularla 
ilgili öğretim elemanı özelliklerini belirlemeyi amaçlamıştır: 

1. Öğretim elemanlarının nüfusbilimsel  özelliklerini ve mesleki 
durumlarını belirlemek üzere; öğretim elemanlarının cinsiyeti, yaşı, unvanı, 
görev yaptığı üniversite, lisansüstü öğrenimini tamamladığı üniversite, 
öğretim elemanlığında geçen hizmet süresi, yönetsel görevi bulunup 
bulunmadığı, doğduğu yerleşim birimi, medeni durumu, eşinin mesleği, 
çocuk sahibi olma, anne-babanın eğitim durumu ve anne-babanın meslekleri 
ile ilgili 13 soruya yer verilmiştir (Soru No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13). 

2. Öğretim elemanlarının toplumsal ve ekonomik (sosyo-ekonomik) 
durumlarını belirlemek üzere; kendilerine ait ev, araba ve bilgisayarlarının 
bulunup bulunmadığı, ücret (maaş) dışında bir gelirlerinin bulunup 
bulunmadığı, aylık ortalama gelir düzeyleri, öğretim elemanı ücretlerinin 
yeterliği ve daha iyi bir ücret karşılığında başka bir üniversiteye geçip 
geçmeyeceklerini sorgulayan sekiz soruya yer verilmiştir (Soru No: 14, 15, 
16, 37, 38, 39, 40,41). 

3. Öğretim elemanlarının yaşam ve tüketim alışkanlıklarını belirlemek 
amacıyla; boş zamanlarını değerlendirme etkinlikleri, izledikleri TV 
programları, dinledikleri müzik türü, okudukları kitap türü, gazete alma 
sıklığı, okuduğu gazete türü, tatilini geçirdiği mekanlar, gelenekler, milli ve 
dini değerler, demokratik ve mesleki değerlerin yaşamlarında ne düzeyde 
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etkili olduğuna ilişkin sekiz soruya yer verilmiştir (Soru No: 17, 18, 19, 20, 
21,22,24,42). 

4. Öğretim elemanlarının akademik niteliklerini belirlemek amacıyla; 
akademik bir dergiye abonelik, ders yükü, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi, 
internetten yararlanma düzeyi, derslerinde teknoloji kullanma düzeyine 
ilişkin altı soruya yer verilmiştir (Soru No: 23, 25, 26, 27,28,29). 

5. Öğretim elemanlarının, öğretim elemanlığı mesleği ve üniversiteye 
ilişkin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla; Türkiye'deki 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan, yine öğretim elemanlarının yaşadığı 
varsayılan sorun alanları içinden önemli ve öncelikli gördükleri üçünü 
belirlemeye yönelik iki soruya yer verilmiştir (Soru No: 30, 31). 

6. Öğretim elemanlarının toplumsal ve ekonomik alana ilişkin 
yaklaşımlarını belirlemek amacıyla; en fazla  güvendikleri kurumlar, dernek 
ve sendika üyelikleri, eğitim alanındaki sendikaların çalışmalarının yeterliği 
ve eğitim konusundaki sorunlara çözüm getirebilme kapasiteleri, 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının sorunlarına çözüm getirebilecek 
kurumları belirlemeye yönelik seçenekli 6 soruya yer verilmiştir. Yine aynı 
amaçla Türkiye'de toplumsal, ekonomik ve eğitim alanında yaşandığı 
varsayılan sorun alanları içinden önemli ve öncelikli gördükleri üçünü 
belirlemeye yönelik iki soruya yer verilmiştir (Soru No: 32, 33, 34, 35, 36, 
46, 43, 44). 

7. Öğretim elemanlarının Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine ilişkin 
yaklaşımlarını belirlemek amacıyla; Türkiye'nin ilişkilerini geliştirebileceği 
ülkeler, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olabilme olasılığı, AB'ye üyeliğin 
Türkiye için anlamı, IMF, Dünya Bankası ve AB'nin Türkiye'nin ekonomik 
ve eğitim alanlarındaki sorunlarına çözüm getirebilme potansiyeline ilişkin 
beş soruya yer verilmiştir (Soru No: 45, 47, 48, 49, 50). 

Soru formunun  ikinci bölümünde, öğretim elemanlarının, görev 
yaptıkları fakültelerinin  niteliklerine ilişkin yaklaşımlarını belirlemeyi 
amaçlayan beşli likert türü on soruya; ayrıca öğretim elemanlarının 
akademik çalışma konusu seçimiyle ilgili yaklaşımlarını belirlemeyi 
amaçlayan beşli likert türü sekiz soruya yer verilmiştir. 

Soru formunun  ikinci bölümünde yer alan beşli Likert türü sorular için 
yanıtlar; Hiç Katılmıyorum (1), Çok Az Katılıyorum (2), Kısmen 
Katılıyorum (3), Büyük Ölçüde Katılıyorum (4) ve Tamamen Katılıyorum 
(5) seçeneklerinden oluşmuştur. 

Soru formunun  ikinci bölümündeki sorular için en düşük puan "1" ve en 
yüksek puan "5" olarak alınmıştır. Örneğin "Fakültenin Niteliği" 
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boyutundaki "Fakültemde, öğrenciler, öğretmenlik mesleğine uygun bir 
eğitim alır" ifadesine,  "Tamamen Katılıyorum (5)" seçeneğini işaretleyen 
öğretim elemanının, fakültede,  öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim 
verildiğini düşündüğü kabul edilmiştir. Puanlar yükseldikçe öğretim 
elemanlarının, fakültedeki  öğretimin niteliği konusunda olumlu 
yaklaşımlarının arttığı kabul edilmiştir. 

Araştırmanın ön uygulaması, I. gruptaki iki eğitim fakültesi  (Ankara ve 
Hacettepe Üniversitelerinde), II. gruptaki iki eğitim fakültesi  (Ondokuz 
Mayıs ve Trakya Üniversitelerinde) ve III. gruptaki iki eğitim fakültesi 
(Kocaeli ve Mersin Üniversitelerinde) olmak üzere toplam altı üniversitede 
yapılmıştır. Araştırmanın ön uygulaması için, toplam 150 soru formu 
dağıtılmıştır. Dönen soru formlarından  hatalı ve eksik olanlar çıkartıldıktan 
sonra ön uygulama için, I. grupta yer alan eğitim fakültelerinden  48, II. 
grupta yer alan eğitim fakültelerinden  33 ve III. grupta yer alan eğitim 
fakültelerinden  35 olmak üzere toplam 116 soru formu,  analiz için 
kullanılmıştır. 

Ön uygulamaya katılan öğretim elemanlannın görev yaptıkları 
üniversitelere göre dağılımı Çizelge 2'de yer almaktadır. 

Çizelge 2. Ön Uygulamaya Katılan Öğretim Elemanlarının Görev 
Yaptıkları Üniversitelere ve Fakültelere Göre Dağılımı 

Grup Üniversite Fakülte Gönderilen 
Form Sayısı 

Dönen 
Form 
Sayısı 

Dönü; 
Oranı 
(%) 

I. Grup 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi 
25 24 96.0 

I. Grup 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 25 24 96.0 

11. Grup 
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi 

Samsun Eğitim 
Fakültesi 

25 19 76.0 
11. Grup 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 25 14 56.0 

m . Grup Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 25 20 80.0 
m . Grup Mersin üniversitesi Eğitim Fakültesi 25 15 60.0 
Toplam 150 116 77.3 

Çizelge 2'ye göre ön uygulama sonucunda altı üniversiteye bağlı altı 
eğitim fakültesine  25'er soru formu  gönderilmiş, bunlardan en fazla  Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden (24) ve Hacettepe Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi'nden (24) tam ve doğru doldurularak geri dönmüştür; bu 
fakülteler  için dönüş oranı % 96.0'dır. En düşük dönüş oranı, Trakya 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde (% 56,0) gerçekleşmiştir. 
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Ön uygulama sonucunda yapılan geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Veri Toplama Aracının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları 

Veri toplama aracının ikinci bölümünde yer alan "Fakültenin Niteliği" 
boyutundaki beşli Likert türü soruların yapı geçerliği, faktör  analizi tekniği 
ile incelenmiştir. Faktör analizi tekniği ile bu boyuttaki ifadelerin  ölçülmesi 
istenilen niteliği ölçüp ölçmediğini ve maddelerin bir veya daha fazla  yapıyı 
ölçüp ölçmediğini belirlemek amaçlanmıştır. Soru formunda  yer alan beşli 
Likert türü sorulara ilişkin veri setinin faktör  analizi için uygun olup 
olmadığını değerlendirmek üzere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tekniği 
kullanılmıştır. KMO örneklem yeterliği ölçütü, gözlenen korelasyon 
katsayıları ile kısmi korelasyon katsayılarının büyüklüğünü karşılaştıran bir 
indekstir. KMO oranının .50 ve üzerinde olması, veri setinin faktör  analizi 
için uygun olduğunu gösterir (Kalaycı vd., 2005, 322). KMO tekniği analiz 
sonucuna göre, araştırma veri setinin faktör  analizi için uygunluğu "çok iyi" 
(.82) düzeydedir. 

Yapılan faktör  analizi sonucunda, faktör  yükü .30 ve üzerinde olan 
maddeler yorumlanabilir nitelikte bulunarak (Büyüköztürk, 2002) faktör 
yükü ,30'un altındaki 5 madde soru formundan  çıkarılmıştır. Güvenirlik 
çalışmaları için ise, bir iç tutarlılık yaklaşımı olan Cronbach Alpha Katsayısı 
formülü  kullanılmıştır. Aynca her bir maddenin ayırt ediciliğine ve madde 
toplam korelasyonlarına bakılmıştır. 

Çizelge 3'te Fakültenin Niteliği boyutuna ilişkin faktör  analizi sonuçları 
yer almaktadır. 

Çizelge 3'te yer alan faktör  analizi sonuçları incelendiğinde, 
"Fakültenin Niteliği" boyutunda 10 maddenin yer aldığı, bu maddelerin 
faktör  yük değerlerinin .352 ile .832 arasında, madde-toplam 
korelasyonlarının ise .224 ile .692 arasında değiştiği görülmektedir. Faktörün 
açıkladığı varyans % 47, bu faktöre  ait Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı 
ise ,8604'tür. Buna göre, ölçme aracının bu boyutunda yer alan maddelerin, 
iyi derecede ayırt edici oldukları söylenebilir. 

Araştırmada anlamlılık testlerinde a = .05 düzeyi esas alınmıştır. 
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Çizelge 3. Fakültenin Niteliği Boyutuna İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
Madde 

No 
İfade Faktör 

Yük 
Değeri 

Madde-
Toplam 

Korelasyonu 
1 Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir 

eğitim alır. .352 .224 

2 Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik tutumlar 
kazandırılır. .746 .557 

3 Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, atölye gibi ders ortamları 
yeterlidir. .676 .457 

4 Fakültemde akademik etkinlikleri destekleyecek eğitim 
teknolojileri yeterli düzeydedir. .517 .267 

5 Fakültemdeki öğretim elemanları birbirleriyle iyi ilişkiler 
içindedir. .690 .477 

6 Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasındaki iletişim 
kanatlan açıktır .726 .526 

7 Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar 
yaparlar. .668 .447 

8 Fakültemde farklı  düşüncelere ve anlayışlara saygı gösterilir. .688 .473 
9 Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel gelişmelere katkı yapacak 

nitelikte çalışmalar yapılır .832 .692 

10 Fakültemde alınan kararlarda öğretim elemanlarının 
görüşleri alınır. .787 .620 

Açıklanan Varyans: % 47 
Cronbach-Alpha- 8604 

Verilerin Analizi 
Araştırmada, öğretim elemanlarının nüfusbilimsel,  toplumsal ve 

ekonomik durumları ile ilgili özelliklerinin, yine çeşitli toplumsal, siyasal, 
ekonomik, eğitsel ve mesleki konulara ilişkin görüşlerinin cinsiyete, unvana 
ve eğitim fakülteleri  gruplarına (görev yapılan fakültenin  kuruluş yılma) 
göre farklılaşabileceği  düşünüldüğünden, analizlerde bu üç değişken dikkate 
alınmıştır. 

Öğretim elemanlarının cinsiyetinin onların nüfusbilimsel,  toplumsal ve 
ekonomik özellikleri, yaşam biçimleri, çeşitli toplumsal, siyasal, ekonomik, 
eğitsel ve mesleki konulara ilişkin yaklaşımlarını etkileyebileceği 
düşünüldüğünden kadın ve erkek öğretim elemanlarından elde edilen veriler 
ayrı ayrı verilmiş ve yorumlanmıştır. 

Diğer yandan öğretim elemanlarının unvanlarının onların nüfusbilimsel, 
toplumsal ve ekonomik özellikleri, yaşam biçimleri, çeşitli toplumsal, 
siyasal, ekonomik, eğitsel ve mesleki konulara ilişkin yaklaşımlarını 
etkileyebileceği düşünüldüğünden, analizler unvanlara göre ayrı ayrı 
verilmiş ve yorumlanmıştır. 
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Öğretim elemanlarının unvanları: 

• Profesör, 

• Doçent, 

• Yardımcı Doçent, 

• Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, 

• Araştırma Görevlisi, 

olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. 
Yine öğretim elemanlarının nüfusbilimsel,  toplumsal ve ekonomik 

özellikleri ve yaşam biçimleriyle ilgili özelliklerinin, çeşitli toplumsal, 
siyasal, ekonomik, eğitsel ve mesleki konulara ilişkin görüşlerinin görev 
yaptıkları fakültelerin  kuruluş yıllarına göre farklılaşabileceği 
düşünüldüğünden, fakülteler  kuruluş yıllarına göre gruplandırılmıştır. 
Bilindiği gibi kuruluş yılı daha eski üniversitelerin ve fakültelerin,  daha 
sonra kurulanlara oranla, kurumsal ve akademik kültürleri daha iyi 
yerleşmekte, kurumsal bir gelenek oluşabilmekte, bu fakülteler  diğer 
fakültelere  göre öğretim elemanı niteliği ve niceliği konusunda, göreli olarak 
daha üstün (avantajlı) olabilmektedirler. Bu bakımdan eğitim fakültelerinin 
öğretim elemanı profilinin  fakültelerin  kuruluş yıllarına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını  belirlemek üzere, fakülteler  üç gruba ayrılmıştır. 

Çizelge 4'te eğitim fakültelerinin  kuruluş yıllarına göre 
gruplandırılması yer almaktadır. 

Çizelge 4. Eğitim Fakülteleri Grupları: Eğitim Fakültelerinin Kuruluş 
Yıllarına Göre Grupland ırılması (2006) 

Fakülte Grubu Üniversite Fakülte Kurulu; Yılı 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 1965 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 1981 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Celal Bavar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Atatürk  Üniversitesi Kazım  Karabekir  Eğitim  Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 1982 I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Dicle Üniversitesi 
Siirt Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Dokuz Eylül  üniversitesi Buca Eğitim  Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Uludağ  üniversitesi Eğitim  Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 

I. Grup 
(1982 Yılı ve 
Öncesinde 
Kurulan 
Fakülteler) 

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1975(1982 
öğretim) 
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Çizelge 4 - devam 
Fakülte Grubu Üniversite Fakülte Kuruluş Yılı 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1987 

Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitini Fakültesi 1989 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi 1989 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1992 

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi 1992 

D. Grup (1983-
19% Yıllarında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Atatürk  Üniversitesi Ağrı Eğitim  Fakültesi 1992 D. Grup (1983-
19% Yıllarında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Erzincan Eğitim  Fakültesi 1992 D. Grup (1983-
19% Yıllarında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi 1992 

D. Grup (1983-
19% Yıllarında 
Kurulan 
Fakülteler) Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi 1992 

D. Grup (1983-
19% Yıllarında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Mustafa  Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1992 
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1992 
Ondokuz Mavıs Üniversitesi Amasva Eğitim Fakültesi 1992 
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1992 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1992 
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1995 
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1995 
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 1995 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Eğitim Fakültesi 1997 
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1997 
Gaziantep Üniversitesi Adıyaman  Eğitim  Fakültesi 1987 (1997 

öğretim) 
Sakan'a  Üniversitesi Eğitim  Fakültesi 1997 
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1998 
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1998 
Kafkas  Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1998 
Gaziantep Üniversitesi Kilis  Muallim  Rıfat  Eğitim  Fakültesi 1998 
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1998 
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 1998 

III. Grup 
(1997 Yılı ve 
Sonrasında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Niğde Üniversitesi Aksaray Eğitim Fakültesi 1998 
III. Grup 
(1997 Yılı ve 
Sonrasında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999 III. Grup 
(1997 Yılı ve 
Sonrasında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Eğitim Fakültesi 1999 
III. Grup 
(1997 Yılı ve 
Sonrasında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999 

III. Grup 
(1997 Yılı ve 
Sonrasında 
Kurulan 
Fakülteler) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999 

III. Grup 
(1997 Yılı ve 
Sonrasında 
Kurulan 
Fakülteler) 

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2000 
Ondokuz Mavıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi 2000 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2000 
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2001 
Afyon  Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2001 
Afyon  Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi 2001 
Atatürk  Üniversitesi Bavburt Eğitim  Fakültesi 2002 
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim  Fakültesi 2002 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Artvin Eğitim Fakültesi 2002 
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2002 
Fırat Üniversitesi Muş Eğitim Fakültesi 1998(2005 

öğretim) 
Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Eğitim Fakültesi 2004 

(Öğretime 
başlamadı) 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkari Eğitim Fakültesi 2007 
(Öğretime 
başlamadı) 

" Kurulmuş, ancak henüz öğretime açılmamıştır. 
Üniversitelerin web sayfalarından  derlenmiştir. 
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Çizelge 4'te görüldüğü gibi, araştırma kapsamında yer alan eğitim 
fakülteleri  üç grupta toplanmıştır. Bu gruplandırma yapılırken eğitim 
fakültelerinin  fazla  sayıda kurulduğu yıllar (1982, 1992, 1997 ve soması) 
göz önünde bulundurulmuş, gruplardaki eğitim fakültesi  sayıları ve 
fakültelerin  kuruluş yıllan arasında göreli bir denge sağlanmasına özen 
gösterilmiştir. 

I. Grup: Bu grupta yer alan 19 eğitim fakültesinin  l ' i 1965 yılında 
kurulmuş, l'i 1981 yılında kurulmuş, 17'si 1982 yılında kurulmuş (l ' i 
1975 yılında kurulmuş ancak 1982 yılında öğretime başlamış) olan eski 
fakültelerdir.  Bu fakültelerin  birçoğu eğitim fakültesi  olmadan önce de 
yükseköğretmen okulu olarak hizmet vermekteydi. 

II. Grup: Bu grup, 1983-1996 yıllannı kapsayan dönemde l ' i 1987 
yılında, 2'si 1989 yılında, l l ' i 1992 yılında ve 3'ü 1995 yılında kurulmuş 
olan 17 fakülteden  oluşmaktadır. 

III. Grup: Bu grup, 1997 ve sonraki yıllarda kurulan 26 eğitim 
fakültesini  kapsamaktadır. Bu fakültelerin  4'ü 1997 yılında ( l ' i 1987 yılında 
kurulmuş ama 1997 yılında öğretime başlamış), 7'si 1998 yılında, 4'ü 1999 
yılında, 3'ü 2000 yılında, 3'ü 2001 yılında, 4'ü 2002 yılında kurulmuş ve l ' i 
de 1998'de kurulmuş 2005'te öğretime başlamış olan eğitim fakülteleridir. 
Bu eğitim fakülteleri  göreli olarak yeni kurulmuş olan fakültelerdir. 

Araştırmada soru formuna  dayalı olarak toplanan veriler, "Toplumsal 
Bilimler İçin İstatistik Paket Programı (SPSS 11.5 sürümü)" yardımı ile 
çözümlenmiştir. 

Soru formunun  birinci bölümünde yer alan çok seçenekli sorulara 
ilişkin verilerin frekans  ve yüzde dağılımlan öğretim elemanlannın 
cinsiyetine, unvanına ve eğitim fakülteleri  gruplarına (görev yaptıkları 
fakültelerin  kuruluş yıllarına) göre betimlenmiş ve yorumlanmıştır. Ayrıca 
soru formunun  birinci bölümünde yer alan önem sırasına göre sıralama 
sorularına ilişkin verilerin frekans  ve yüzde dağılımlan, öğretim 
elemanlarının cinsiyetine, unvanına ve eğitim fakülteleri  gruplarına göre 
betimlenmiş ve yorumlanmıştır. Yine birinci bölümde yer alan dokuz soruya 
(34., 35., 36., 40., 41., 47., 48., 49., ve 50. sorular) ilişkin verilerin, öğretim 
elemanlarının cinsiyetine, akademik unvanına ve eğitim fakülteleri 
gruplarına göre farklılaşıp  farklılaşmadığını  belirlemek üzere Kay Kare 
(chi-Square) test tekniği uygulanmıştır. 

Soru formunun  ikinci bölümünde yer alan beşli likert türü sorulara 
ilişkin verilerin frekans  ve yüzde dağılımlan, öğretim elemanlarının 
cinsiyetine, unvanına ve eğitim fakülteleri  gruplarına göre betimlenmiş ve 
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yorumlanmıştır. Yine bu bölümde yer alan "Fakültenin Niteliği" boyutuna 
ilişkin verilerin öğretim elemanlarının cinsiyetine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı  t-testi tekniği; akademik unvanlarına ve eğitim fakülteleri 
gruplarına göre farklılaşıp  farklılaşmadığı  Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) test tekniği ile belirlenmiştir. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 
"Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili  Araştırması Soru Formu"na 
verdikleri yanıtlarla ilgili bulgular yer almıştır. 

Öğretim Elemanlarının Unvanları 

Çizelge 5'te araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarının 
dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 5. Öğretim Elemanlarının Unvanları 
Unvan f % 
Profesör 141 7.0 
Doçent 83 4.0 
Yardımcı Doçent 594 29.3 
Oğr. Gör.. Okutman. Uzman 631 31.1 
Araştırma Görevlisi 579 28.6 
Toplam 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 31.1'inin (631 kişi) 
öğretim görevlisi, okutman ve uzman, % 29.3'ünün (594 kişi) yardımcı 
doçent, % 28.6'sının (579 kişi) araştırma görevlisi, % 7.0'ının (141 kişi) 
profesör  ve % 4.0'ının (83 kişi) doçent oldukları görülmektedir (Çizelge 5). 
Araştırmaya katılan öğretim elemanları içinde öğretim üyesi sayılarının, 
öğretim üyesi sayısı/fakülte  sayısı oranına bakıldığında özellikle profesör  ve 
doçent sayılarının her eğitim fakültesine  bir-iki düşmeyecek kadar az olduğu 
gözlenmektedir. Doçent sayısının çok az olmasmda yükseltme ölçütlerinde 
yabancı yayın koşulunun getirilmesinin, etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca 
eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazlalığı 
nedeniyle akademik çalışma yapmaya yeterli zaman ayıramamaları 
nedeniyle doçent ve profesörlük  koşullarını karşılayamamalarının etkisi 
olabilir. Eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm en çoğu 
(% 31.1) öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlardır. 

Öğretim Elemanlarının Cinsiyetleri 
Çizelge 6'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetine göre 

unvanları verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 42.3'ü (858 kişi) kadm, % 
57.7'si (1170 kişi) erkektir. Bu bulgu, eğitim fakültelerinde  görev yapan 
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öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre sayısal olarak erkekler lehine bir 
durum olmakla birlikte, göreli olarak cinsiyetler arasında bir dengenin 
olduğu da söylenebilir (Çizelge 6). 

Çizelge 6. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Unvanları 
Unvaıı Kadın Erkek Toplam Unvaıı 

f % f % f % 
Profesör 47 5.5 94 8.0 141 7.0 
Doçent 36 4.2 47 4.1 83 4.0 

Yardımcı Doçent 218 25.4 376 32.1 594 29.3 
Oğr. Gör., Okutman, Uzman 240 28.0 391 33.4 631 31.1 

Araştırma Görevlisi 317 36.9 262 22.4 579 28.6 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Öğretim elemanlarının unvanlara göre dağılımına bakıldığında, 
araştırmaya katılan kadın öğretim elemanlarının % 5.5'i (47 kişi) profesör, 
% 4.2'si (36 kişi) doçent, % 25.4'ü (218 kişi) yardımcı doçent, % 28.0'ı (240 
kişi) öğretim görevlisi, okutman, uzman, % 36.9'u (317 kişi) araştırma 
görevlisidir. Kadın öğretim elemanlannın en çoğu (% 36.9) araştırma 
görevlisidir; bunu öğretim görevlisi, okutman, uzmanlar izlemektedir ve 
yardımcı doçentler de buna yakın orandadır. Kadın öğretim elemanlarının en 
azı doçentler ve profesörlerdir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarmm % 8.0'ı (94 kişi) 
profesör,  % 4.l'i (47 kişi) doçent, % 32.1'i (376 kişi) yardımcı doçent, % 
33.4'ü (391 kişi) öğretim görevlisi, okutman, uzman, % 22.4'ü (262 kişi) 
araştırma görevlisidir. Erkek öğretim elemanlarmm en büyük bölümü (% 
33.4) öğretim görevlisi, okutman, uzmandır. Aynı oranda yardımcı doçent, 
sonra dörttebire yakın oranı araştırma görevlisidir. Erkek öğretim 
elemanlarının da en azı doçent ve profesörlerdir. 

Öğretim Elemanlarının Yaş Grupları 

Çizelge 7'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre 
yaş gruplarının dağılımı verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 44.7'si (907 kişi) 21-34 
yaş, % 33.2'si (674 kişi) 35-44 yaş, % 16.3'ü (330 kişi) 45-54 yaş, % 5.3'ü 
(107 kişi) 55-64 yaş grubunda yer alırken, % 0.5'i (10 kişi) de 65 yaş ve 
daha üzeri yaşlardadır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm önemli 
bir bölümünün 21-34 yaş kümesinde olması, çoğunluğunun (% 77.9) ise 21-
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44 yaş kümesinde bulunması, eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının genç olduklarını göstermektedir (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Yaş Grupları 

Yaş Grubu Kadın Erkek Toplam Yaş Grubu 
f % f % f % 

21-34 vaş 480 55.9 427 36.5 907 44.7 
35-44 yaş 267 31.1 407 34.8 674 33.2 
45-54 vaş 86 10.0 244 20.9 330 16.3 
55-64 yaş 22 2.6 85 7.3 107 5.3 
65+ vaş 3 0.4 7 0.5 10 0.5 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Çizelge 7'den araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyete göre 
dağılımına bakıldığında kadın öğretim elemanlarının % 55.9'i (480 kişi) 21-
34 yaş, % 31.1'i (267 kişi) 35-44 yaş, % 10.0'u (86 kişi) 45-54 yaş, % 2.6'sı 
(22 kişi) 55-64 yaş grubunda, % 0.4'ü (3 kişi) de 65 yaşından büyüktür. 
Erkek öğretim elemanlarının % 36.5'i (427 kişi) 21-34 yaş, % 34.8'i (407 
kişi) 35-44 yaş, % 20.9'u (244 kişi) 45-54 yaş, % 7.3'ü (85 kişi) 55-64 yaş 
grubunda, % 0.5'i (7 kişi) de 65 yaşından büyüktür. Bu bulgulara göre 
araştırmaya katılan kadın öğretim elemanlarının yarısından fazlası  (% 55.9), 
erkek öğretim elemanlarının ise üçtebirinden fazlası  (% 36.5) 21-34 yaş 
grubu içinde yer almaktadır. 

Çizelge 8'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına 
göre yaş gruplarına dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 8. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Yaş Grupları 
Yaş 

Grubu 
Prof. Doçent Yrd. 

Doçent 
Ogr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Yaş 
Grubu 

f % f % f % f % f % f % 
21-34 yaş 4 2.8 4 4.8 129 21.7 237 37.6 533 92.1 907 44.7 
35-44 yaş 16 11.3 48 57.8 318 53.5 248 39.3 44 7.6 674 33.2 
45-54 yaş 66 46 8 25 30.2 118 19.9 119 18.9 2 0.3 330 16.3 
55-64 yaş 49 34.8 6 7.2 26 4.4 26 4.0 0 0.0 107 5.3 
65+ yaş 6 4.3 0 0.0 3 0.5 1 0.2 0 0.0 10 0.5 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 8'de görüldüğü üzere öğretim elemanlarının unvanlarına göre 
yaş grupları incelendiğinde araştırmaya katılan profesörlerin  % 46.8'i (66 
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kişi) 45-54 yaş, % 34.8'i (49 kişi) 55-64 yaş, % 11.3'ü (16 kişi) 35-44 yaş, 
% 4.3'ü 65+ yaş, % 2.8'i (4 kişi) 21-34 yaş grubundadır. Doçentlerin % 
57.8'i (48 kişi) 35-44 yaş, % 30.2'si (25 kişi) 45-54 yaş, % 7.2'si (6 kişi) 55-
64 yaş, % 4.8 (4 kişi) 21-34 yaş grubundadır. Yardımcı doçentlerin % 53.5'i 
(318 kişi) 35-44 yaş, % 21.7'si (129 kişi) 21-34 yaş, % 24.8'i (147 kişi) de 
45-67 yaşları arasında yer almaktadır. Öğretim görevlisi, okutman, 
uzmanların % 39.3'ü (248 kişi) 35-44 yaş, % 37.6'sı (237 kişi) 21-34 yaş, % 
23.1 'i (146 kişi) 45-67 yaşları arasmdadır. Araştırma görevlilerinin % 92.1 'i 
(533 kişi) 21-34 yaş, % 7.6'sınm (44 kişi) 35-44 yaş, % 0.3'ünün (2 kişi) de 
45-54 yaş grubunda olduğu görülmektedir. 

Bu bulgulara göre; profesör,  doçent, araştırma görevlilerinin yaş 
kümelerine dağılımları beklenen düzeyi yansıtmakta; öğretim görevlileri, 
okutmanlar ve uzmanların her yaş grubuna dağılmalarının olağan olduğu 
söylenebilir. Ancak yardımcı doçentlerin dörttebirinin (% 24.8) 45 yaşından 
büyük olması, doçentliğe yükselme koşullarını sağlamada zorlandıklarını 
göstermektedir. 

Çizelge 9'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm çalıştıkları 
eğitim fakültelerine  göre yaş gruplarına dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 9. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Yaş Grupları 

Yaş Grubu I. Grup H. Grup HI. Grup Toplam Yaş Grubu 
r % f % f % f % 

21-34 yaş 497 50.2 177 33.0 233 46.5 907 44.7 
35-44 yaş 283 28.6 206 38.4 185 36.9 674 33.2 
45-54 yaş 149 15.0 118 22.0 63 12.6 330 16.3 
55-64 yaş 53 5.3 34 6.4 20 4.0 107 5.3 
65+ yaş 9 0.9 1 0.2 0 0.0 10 0.5 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 9'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 
görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre yaş grupları incelendiğinde 
araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının % 50.2'sinin (497 kişi) 21-34 yaş, % 28.6'sınm (283 kişi) 35-
44 yaş, % 15.0'ının (149 kişi) 45-54 yaş, % 5.3'ü (53 kişi) 55-64 yaş 
grubunda iken, % 0.9'u (9 kişi) 65 yaşından büyüktür. 
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II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
38.4'ünün (206 kişi) 35-44 yaş, % 33.0'ının (177 kişi) 21-34 yaş, % 
22.0'ının (118 kişi) 45-54 yaş, % 6.4'ü (34 kişi) 55-64 yaş grubunda iken, % 
0.2'si (1 kişi) 65 yaşından büyüktür. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; % 46.5'nin (233 kişi) 21-34 
yaş grubunda toplandıkları, sonra % 36.9'unun (185 kişi) 35-44 yaş, % 
12.6'sının (63 kişi) 45-54 yaş, % 4.0'ının (20 kişi) 55-64 yaş grubunda 
bulunmakta, 65 yaşından büyük öğretim elemanı ise bulunmadığı 
görülmektedir. 

Bu bulgulara göre öğretim elemanlarının yaş dağılımlarının eğitim 
fakülteleri  gruplarına göre benzer olmakla birlikte, göreli olarak 21-34 yaş 
grubundaki öğretim elemanlarının I. gruptaki eğitim fakültelerinde  daha 
fazla  olduğu, II. gruptaki eğitim fakültelerinde  bu yaş grubundaki öğretim 
elemanlarının az olduğu gözlenmektedir. 

Öğretim Elemanlarının Hizmet Sûreleri 
Çizelge 10'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetine 

göre hizmet süreleri verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının hizmet sürelerine 
bakıldığında % 54.5'inin (1106) 1-5 yıl, % 28.7'sinin (581 kişi) 6-10 yıl, % 
12.1'inin (244 kişi) 11-15 yıl, % 3.1'inin (62 kişi) 16-20 yıl hizmeti varken, 
% 1.7'sinin (35 kişi) 21 yıl ve daha fazla  hizmeti vardır. Bu oranlardan 
öğretim elemanlarının yarısından fazlasının  (% 54.5) 1-5 yıl, büyük 
çoğunluğunun (% 83.2) on yıl ve daha az, neredeyse tümüne yakın kısmının 
(% 95.3) 15 yıl ve daha az hizmeti olduğu gözlenmektedir (Çizelge 10). 

Çizelge 10. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Hizmet Süreleri 
Hizmet Süresi Kadın Erkek Toplam Hizmet Süresi 

f % f % f % 
1-5 yıl 546 63.6 560 47.9 1106 54.5 
6-10 yıl 217 25.3 364 31.1 581 28.7 
11-15 yıl 79 9.2 165 14.1 244 12.0 
16-20 vıl 12 1.4 50 4.3 62 3.1 
21 + yıl 4 0.5 31 2.6 35 1.7 
Toplam 857 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Çizelge 10'da görüldüğü üzere, kadın öğretim elemanlarının 
çoğunluğunun (% 63.6, 546 kişi) hizmet süresi 1-5 yıl, dörttebirinin (% 
25.3, 217 kişi) hizmet süresi 6-10 yıl, % 9.2'sinin (79 kişi) hizmet süresi 11-
15 yıl, % 1.4'ünün (12 kişi) hizmet süresi 16-20 yıl iken, % 0.5'inin (4 kişi) 
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hizmet süresi 21 yıl ve daha fazladır.  Bu bulgular, kadın öğretim 
elemanlarmm tamamına yakın bölümünün (% 88.9) hizmet süresinin 10 
yıldan az olduğunu göstermektedir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının hizmet sürelerine 
bakıldığında çoğunluğunun (% 47.9, 560 kişi) hizmet süresi 1-5 yıl, 
üçtebirinin (% 31.1, 364 kişi) hizmet süresi 6-10 yıl, % 14.1'inin (165 kişi) 
hizmet süresi 11-15 yıl, % 4.3'ünün (50 kişi) hizmet süresi 16-20 yıl iken, % 
2.6'sının (31 kişi) hizmet süresi 21 yıl ve daha fazladır.  Erkek öğretim 
elemanlarmm büyük çoğunluğunun (% 79.0) hizmet süresi 10 yıldan azdır. 
Bununla birlikte erkek öğretim elemanlarının hizmet süreleri, kadın öğretim 
elemanlarının hizmet sürelerinden daha fazladır. 

Çizelge l l 'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına 
göre hizmet süreleri verilmiştir. 

Çizelge 11. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Hizmet Süreleri 
Hizmet 
Süresi 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Hizmet 
Süresi 

f % f % f % f % f % f % 
1-5 yıl 9 6.4 10 12.0 188 31.6 346 54.8 553 95.5 1106 54.5 

6-10 yıl 21 14.9 48 57.8 296 49.8 194 30.8 22 3.8 581 28.7 
11-15 yıl 72 51.1 25 30.2 85 14.3 59 9.4 3 0.5 244 12.0 
16-20 yıl 24 17.0 0 0.0 16 2.7 22 3.4 0 0.0 62 3.1 
21+yıl 15 10.6 0 0.0 9 1.6 10 1.6 1 0.2 35 1.7 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 11 'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına 
göre hizmet süreleri incelendiğinde profesörlerin  % 51.1'inin (72 kişi) 
hizmet süreleri 11-15 yıl, % 17.0'ının (24 kişi) 16-20 yıl, % 14.9'unun (21 
kişi) 6-10 yıl, % 10.6'sının (15 kişi) 21 yıldan fazla,  % 6.4'ünün (9 kişi) 1-5 
yıldır. Doçentlerin % 57.8'inin (48 kişi) 6-10 yıl, % 30.2'sinin (25 kişi) 11-
15 yıl, % 12.0'ının (10 kişi) 1-5 yıl hizmet yaptıkları gözlenmektedir. 
Yardımcı doçentlerin hizmet süreleri ve oranları da şöyledir: % 49.8 (296 
kişi) 6-10 yıl, % 31.6 (188 kişi) 1-5 yıl, % 14.3 (85 kişi) 11-15 yıl, % 2.7 
(16 kişi) 16-20 yıl ve % 1.6 (9 kişi) 21 yıldan fazladır.  Öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanların % 54.8'inin (346 kişi) hizmet süresi 1-5 yıl, % 30.8 
(194 kişi) 6-10 yıl, % 9.4 (59 kişi) 11-15 yıl, % 3.4 (22 kişi) 16-20 yıl ve % 
1.6 (10 kişi) 21 yıldan fazladır.  Araştırma görevlilerin ise % 95.5'inin (553 
kişi) 1-5 yıl, % 3.8'inin (22 kişi) 6-10 yıl, % 0.5 (3 kişi) 11-15 yıl hizmet 
yapmış olduğu görülmektedir. 
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Bu bulgulardan profesörlerin  çoğunluğunun (% 78.7) hizmeti 11 yıldan 
fazla,  doçentlerin çoğunluğunun (% 88.0) 6-15 yıl, yardımcı doçentlerin 
çoğunluğunun (% 81.4) 1-10 yıl, öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanların çoğunluğunun (% 85.6) 1-10 yıl, araştırma görevlilerin ise 
çoğunluğunun (% 95.5) 1-5 yıl hizmet yaptıkları görülmektedir. Bu 
bulgulara göre öğretim elemanlarının hizmet süreleri ile unvanlarının doğru 
orantılı olarak arttığı söylenebilir. 

Çizelge 12'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre hizmet süreleri verilmiştir. 

Çizelge 12. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Hizmet Süreleri 

Hizmet Süresi I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Hizmet Süresi 

f % f % f % f % 
1-5 yıl 598 60.3 234 43.6 274 54.7 1106 54.5 

6-10 yıl 259 26.1 186 34.7 136 27.1 581 28.7 

11-15 yıl 105 10.6 78 14.6 61 12.2 244 12.1 

16-20 yıl 22 2.3 22 4.1 18 3 6 62 3.0 

21+yıl 7 0.7 16 3.0 12 2.4 35 1.7 

Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 12'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre hizmet süreleri incelendiğinde 
araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının % 60.3'nün (598 kişi) 1-5 yıl, % 26.1 'inin (259 kişi) 6-10 yıl, 
% 10.6'smın (105 kişi) 11-15 yıl, % 2.3'ünün (22 kişi) 16-20 yıl, % 0.7'sinin 
de 21 yıldan fazla  hizmeti vardır. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
hizmet süreleri incelendiğinde % 43.6'sının (234 kişi) 1-5 yıl, % 34.7'sinin 
(186 kişi) 6-10 yıl, % 14.6'sınm (78 kişi) 11-15 yıl, % 4.1'inin (22 kişi) 16-
20 yıl ve % 3.0'ının (16 kişi) 21 yıldan fazla  olduğu görülmektedir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
ise % 54.7'si (274 kişi) 1-5 yıl, % 27.1'i (136 kişi) 6-10 yıl, % 12.2'sinin 
(61 kişi) 11-15 yıl, % 3.6'smın (18 kişi) 16-20 yıl ve % 2.4'ının (12 kişi) 21 
yıldan fazla  olduğu görülmektedir. 

Hizmet sürelerine göre eğitim fakültelerinde  çalışan öğretim 
elemanlarının en büyük oranının 1-5 yıl hizmet grubunda yer aldıkları, bu 
hizmet grubundakilerin en çok I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  sonra III. 
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gruptaki eğitim fakültelerinde  ve en az da II. gruptaki eğitim fakültelerinde 
çalıştıkları gözlenmektedir. 

Öğretim Elemanlarının Yönetim Görevinde Olma Durumu 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarından cinsiyete göre yönetim 

görevinde olma ya da olmama durumları Çizelge 13'te verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarından 453 kişi (% 22.3) bir 
yönetim görevinde bulunmaktadır. Yönetim görevinde olmayan öğretim 
elemanlarının sayısı 1575 kişidir (% 77.7). Başka bir anlatımla, araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının yaklaşık beştebiri yönetim görevinde 
bulunurken, çoğunluğunun herhangi bir yönetim görevi bulunmamaktadır 
(Çizelge 13). 

Çizelge 13. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Yönetim Görevi 
Olma Durumu 

Yönetim Görevi Olma Durumu Kadın Erkek Toplam Yönetim Görevi Olma Durumu 
f % f % f % 

Yönetim Görevinde Olan 140 16.3 313 26.8 453 22.3 
Yönetim Görevinde Olmayan 718 83.7 857 73.2 1575 77.7 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Çizelge 13'te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının yalnızca % 22.3'ü (453 kişi) herhangi bir yönetim görevinde 
bulunmaktadır. Yönetim görevinde bulunan öğretim elemanlarının büyük 
çoğunluğu (% 69.0, 313 kişi) erkektir. Tüm öğretim elemanları içinde 
yönetim görevi olan erkek öğretim elemanlarmm oranı ancak % 15.4 iken, 
kadın öğretim elemanlarmm oranı % 6.9'dur. Bu bulguya göre araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının çok azı yönetim görevinde bulunmakta, 
yönetim görevinde olan öğretim elemanlarının çoğunluğu erkektir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre yönetim 
görevinde olma veya olmama durumlarıyla ilgili bulgular Çizelge 14'te 
verilmiştir. 
Çizelge 14. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Yönetim Görevi 

Olma Durumu 
Yönetim 
Görevi 
Olma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Yönetim 
Görevi 
Olma 
Durumu f % f % f % f % f % f % 
Yönetim 
Görevi 
Olmayan 

52. 36.9 38 45.8 364 61.3 564 89.4 557 96.2 1575 77.7 

Yönetim 
Görevi Olan 

89 63.1 45 54.2 230 38.7 67 10.6 22 3.8 453 22.3 

Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlannın yönetim görevi olup olmama 
durumlarına göre dağılımlan incelendiğinde profesörlerin  % 63.1'i (89 kişi), 
doçentlerin % 54.2'si (45 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların 
% 10.6'sı (67 kişi), araştırma görevlilerinin % 3.8'i (22 kişi) yönetim 
görevinde bulunduklarını belirtmişlerdir (Çizelge 14). Bu bulgudan eğitim 
fakültelerinde  sınırlı sayıdaki profesörler  ile doçentlerin önemli bir 
bölümünün yönetim görevinde olduğu gözlenmektedir. Öğretim elemanları 
içinde yönetici oranı en büyük olanlar profesörlerdir.  Araştırma 
görevlilerinin yönetim görevi almaları yasal olarak olanaklı değildir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre yönetim görevinde olma durumlarıyla ilgili bulgular 
Çizelge 15'te verilmiştir. 

Çizelge 15. Öğretim Elemanlannın Görev Yaptıklan Eğitim 
Fakültelerine Göre Yönetim Görevi Olma Durumu 

Yönetim Görevi Olma 
Durumu 

I. Grup n. Grup UI. Grup Toplam Yönetim Görevi Olma 
Durumu 

f % r % f % f % 
Yönetim Görevi Olmayan 826 83.4 394 73.5 355 70.9 1575 77.7 

Yönetim Görevi Olan 165 16.6 142 26.5 146 29.1 453 22.3 

Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 15 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlannın % 16.6'sının (165 kişi), II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
26.5'inin (142 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının % 29.1'inin (146 kişi) yönetim görevinde 
bulunduktan görülmektedir. Bu bulgulara göre öğretim elemanlarının 
yaklaşık beştebiri yönetim görevinde bulunmakta iken, yönetim görevinde 
bulunanların göreli olarak daha fazla  III. grupta bulunan eğitim 
fakültelerinde,  sonra II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az yönetim 
görevinde bulunma oranı I. grupta bulunan eğitim fakültelerindedir.  Bunun 
nedeni öğretim elemanı sayısının en az III. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en 
çok da I. gruptaki eğitim fakültelerinde  olmasıdır. Öğretim elemanlarından 
yönetici olanların sayısı, I. gruptaki eğitim fakültelerinde  diğer gruplardaki 
eğitim fakültelerinden  fazladır;  ama yönetici olanlann oranı diğer 
gruplardaki eğitim fakültelerinden  düşüktür. 

Öğretim Elemanlarının Doğduktan Yerleşim Birimi 
Çizelge 16'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetine 

göre doğdukları yerleşim birimlerinin dağılımı verilmiştir. 



Çizelge 16. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Doğdukları 
Yerleşim Birimi 

Doğdukları Yerleşim Birimi Kadın Erkek Toplam Doğdukları Yerleşim Birimi 
f % f % f % 

11 562 65.5 475 40.6 1037 51.1 
İlçe 210 24.5 294 25.2 504 24.9 
Kasaba 24 2.8 70 6.0 94 4.6 
Köy 45 5.2 321 27.4 366 18.0 
Yurtdışı 17 2.0 10 0.8 27 1.4 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm doğdukları yerleşim birimine 
göre dağılımına bakıldığında, öğretim elemanlarının % 51.1'nin (1037 kişi) 
il merkezinde, % 24.9'unun (504 kişi) ilçe merkezinde, % 18.0'ının (366 
kişi) köyde, % 4.6'sının (94 kişi) kasabada ve % 1.4'ünün (37 kişi) ise 
yurtdışında doğdukları görülmektedir (Çizelge 16). Bu bulgu araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarmm çoğunluğunun il ve ilçe merkezinde 
doğduklarmı göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm doğdukları yerleşim birimine 
göre dağılımına bakıldığında, kadın öğretim elemanlarının yarısından fazlası 
(% 65.5, 562 kişi) il merkezinde, % 24.5'i (210 kişi) ilçe merkezinde, % 
5.2'si (45 kişi) köyde, % 2.8'i (24 kişi) kasabada, % 2.0'ı (17 kişi) 
yurtdışında doğmuştur. Erkek öğretim elemanlarının ise % 40.6'sı (475 kişi) 
il merkezinde, % 27.4'ü (321 kişi) köyde, % 25.2'si (294 kişi) ilçe 
merkezinde, % 6.0'ı (70 kişi) kasabada, % 0.8'i (10 kişi) de yurtdışında 
doğmuştur (Çizelge 16). Kadm öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun 
il ve ilçe merkezinde doğduğu, diğer yerleşim birimlerinde doğanların 
oranmm az olduğu gözlenmektedir. Kadm öğretim elemanlarına göre daha 
az oranda olmasına karşın, erkek öğretim elemanlarının da çoğunluğu il ve 
ilçe merkezinde doğmuştur; köyde doğanların oranı kadm öğretim 
elemanlarma göre daha yüksektir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarma göre doğdukları 
yerleşim birimi Çizelge 17'de verilmiştir. 

Çizelge 17'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının doğdukları yerleşim birimlerinin unvanlarına göre dağılımları 
incelendiğinde, Profesörlerin  % 41.1 'i (58 kişi) il merkezinde, % 31.9'u (45 
kişi) köyde, % 19.9'u (28 kişi) ilçe merkezinde, % 5.7'si (8 kişi) kasabada ve 
% 1.4'ü (2 kişi) yurtdışında doğmuştur. Doçentlerin % 48.2'si (40 kişi) il 
merkezinde, % 22.9'u (19 kişi) köyde, % 22.9'u (19 kişi) ilçe merkezinde, 
% 6.0'ı ise (5 kişi) kasabada doğmuştur. Yardımcı Doçentlerin doğdukları 
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yerlere bakıldığında % 46.5'inin (276 kişi) il merkezinde, % 23.9'unun (142 
kişi) ilçe merkezinde, % 22.4'ünün (133 kişi) köyde, % 5.9'unun (35 kişi) 
kasabada, % 1.3'ünün (8 kişi) yurtdışında doğduğu görülür. Öğretim 
Görevlileri, Okutmanlar, Uzmanların % 48.0'ı (303 kişi) il merkezinde, % 
27.3'ü (172 kişi) ilçe merkezinde, % 19.1'i (121 kişi) köyde, % 4.3'ü (27 
kişi) kasabada, % 1.3'ü (8 kişi) yurtdışında doğmuştur. Araştırma 
Görevlilerinin de % 62.2'si (360 kişi) il merkezinde, % 24.7'si (143 kişi) 
ilçe merkezinde, % 8.2'si (48 kişi) köyde, % 3.3'ü (19 kişi) kasabada, % 
1.6'sı (9 kişi) yurtdışında doğmuştur. 

Çizelge 17. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Doğdukları 
Yerleşim Birimi 

Doğduktan 
Yerleşim 
Birimi 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Öğr. Gör.. Okutman, 
Uzman 

\r>. Gör. Toplam Doğduktan 
Yerleşim 
Birimi 

t % f % f r f f 

İl 58 41.1 40 48.2 276 46.5 303 48.0 360 62.2 1037 51.1 

ilçe 28 19.9 19 22.9 142 23.9 172 27.3 143 24.7 504 24.9 

Kasaba 8 5.7 5 6.0 35 5.9 27 4.3 19 3.3 94 4.6 

Köy 45 31.9 19 22.9 133 22.4 121 19.1 48 8.2 366 18.0 

Yurtdışı 2 1.4 0 0.0 8 1.3 8 1.3 9 1.6 27 1.4 

T o p l a n 141 ıoo.« 83 100.» 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Öğretim elemanlarmm doğdukları yerleşim birimi olarak ilk sırada il 
merkezleri, sonra ilçe merkezleri gelmektedir. Başka bir deyişle öğretim 
elemanlarının çoğunluğunun (% 76.0) il merkezi ve ilçe merkezinde 
doğdukları gözlenmektedir. İl merkezinde doğanların en büyük oranmı 
araştırma görevlileri, ilçe merkezinde doğan öğretim elemanlarmm en büyük 
oranmı da öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar oluşturmaktadır. 
Ayrıca, profesörler  içinde köyde doğanlarm oranı da azımsanamayacak 
düzeydedir (% 31.9, 45 kişi). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre doğdukları yerleşim birimleri Çizelge 18'de verilmiştir. 

Çizelge 18. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Doğdukları Yerleşim Birimi 

Yerleşim Birimi I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Yerleşim Birimi 

f % f % f % f % 
İl 525 53.0 243 45.4 269 53.6 1037 51.1 
üçe 243 24.5 149 27.8 112 22.4 504 24.9 
Kasaba 35 3.5 29 5.4 30 6.0 94 4.6 
Köy 170 17.2 108 20.1 88 17.6 366 18.0 
Yurtdışı 18 1.8 7 1.3 2 0.4 27 1.4 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 
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Çizelge 18 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 53.0'ı (525 kişi) il 
merkezinde, % 24.5'i (243 kişi) ilçe merkezinde, % 17.2'si (170 kişi) köyde, 
% 3.5'i (35 kişi) kasabada ve % 1.8'i (18 kişi) yurtdışında doğmuştur. II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının da % 
45.4'ü (243 kişi) il merkezinde, % 27.8'i (149 kişi) ilçe merkezinde, % 
20.1'i (108 kişi) köyde, % 5.4'ü (29 kişi) kasabada ve % 1.3'ü (7 kişi) 
yurtdışında doğmuştur. III. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim 
elemanlarmm ise % 53.6'sı (269 kişi) il merkezinde, % 22.4'ü (112 kişi) ilçe 
merkezinde, % 17.6'sı (88 kişi) köyde, % 6.0'ı (30 kişi) kasabada ve % 0.4'ü 
(2 kişi) yurtdışında doğmuştur. 

Bu bulgulardan öğretim elemanlarının en çok il merkezinde doğduğu, 
sonra ilçe merkezinde, daha soma köyde doğduğu gözlenmektedir. Öğretim 
elemanlarından il merkezinde doğanların oranı en fazla  III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde,  buna yakın oranda da I. gruptaki eğitim fakültelerindedir;  bu 
gruplardaki öğretim elemanlarının yarısından fazlası  il merkezinde 
doğmuştur. II. gruptaki eğitim fakültelerinde  de il merkezinde doğanlarm 
oranı, I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  daha az olmakla birlikte, il 
merkezinde doğanlarm oranı diğer yerleşim yerlerinde doğanlardan fazladır. 

Öğretim Elemanlarının Medeni Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyet değişkenine göre 
medeni durumlarının dağılımı Çizelge 19'da verilmiştir. 

Çizelge 19. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Medeni Durumu 
Medeni Durun Kadın Erkek Toplam Medeni Durun 

f % f % f % 
Evli 451 52.6 928 79.3 1379 68.0 
Bekar 396 46.2 235 20.1 631 31.1 
Dul 11 1.3 7 0.6 18 0.9 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 68.0'ı (1379 kişi) evli 
iken, % 31.1'i (631 kişi) bekardır (Çizelge 19). Bu bulgu öğretim 
elemanlarmm yarısmdan fazlasının  evli olduğunu göstermektedir. 

Çizelge !9'da görüldüğü üzere, araştırmaya katılan kadın (% 52.6, 451 
kişi) ve erkek (% 79.3, 928 kişi) öğretim elemanlarının yarısından çoğu 
evlidir. Kadın öğretim elemanlarının % 46.2'si bekar iken bu oran erkek 
öğretim elemanlarında % 20.1'dir. Bu bulgu kadın öğretim elemanları 
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arasında erkek öğretim elemanlarma göre daha çok bekar olduğunu 
göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre medeni 
durumlarıyla ilgili bulgular Çizelge 20'de verilmiştir. 

Medeni 
Durum 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Medeni 
Durum 

f % f % f % f % f % f % 
Evli 117 83.0 66 79.5 468 78.8 472 74.8 256 44.2 1379 68.0 
Bekar 17 12.0 17 20.5 120 20.2 154 24.4 323 55.8 631 31.1 
Dul 7 5.0 - - 6 1.0 5 0.8 - - 18 0.9 
Toplara 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre medeni 
durumlarıyla ilgili veriler incelendiğinde profesörlerin  % 83.0'ının (117 
kişi), doçentlerin % 79.5'inin (66 kişi), yardımcı doçentlerin % 78.8'inin 
(468 kişi), öğretim görevlilileri, okutmanlar, uzmanların % 74.8'inin (472 
kişi) ve araştırma görevlilerinin % 44.2'sinin (256 kişi) evli oldukları 
görülmektedir (Çizelge 20). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre medeni durumlarıyla ilgili bulgular Çizelge 21'de 
verilmiştir. 

Çizelge 21. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Medeni Durumu 

Medeni Durum I. Grup n . Grup III. Grup Toplam Medeni Durum 

f % f % f % f % 
Evli 642 64.8 416 77.6 321 64.1 1379 68.0 
Bekar 339 34.2 115 21.5 177 35.3 631 31 1 
Dul 10 1.0 5 0.9 3 0.6 18 0.9 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 21 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 64.8'nin (642 kişi), II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 
77.6'sının (416 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının da % 64.1'inin (321 kişi) evli oldukları görülmektedir. 
Bu bulgular öğretim elemanlarmm çoğunluğunun (% 68.0) evli olduğunu ve 
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en çok evli olan öğretim elemanlarının II. gruptaki eğitim fakültelerinde 
görev yaptığını göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Eşlerinin Mesleği 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre eşlerinin 
mesleği Çizelge 22'de verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının eşlerinin meslekleriyle ilgili 
veriler incelendiğinde, öğretim elemanlarmm % 45.8'inin (574 kişi) 
eşlerinin öğretmen veya akademisyen oldukları görülmektedir. Bu oran 
yaklaşık iki öğretim elemanından birinin, eşlerini de kendilerine benzer 
mesleklerden seçtiklerini göstermektedir. Geri kalan öğretim elemanlarmm 
eşlerinin mesleğinin oranları da % 29.6'sı (371 kişi) memur, % 17.4'ü (218 
kişi) ev hanımı, % 2.9'u (36 kişi) serbest meslek, % 2.2'si (28 kişi) işçi, % 
1.6'sı (20 kişi) emekli iken, % 0.5'inin (6 kişi) eşlerinin bir işi yoktur 
(Çizelge 22). 

Çizelge 22. Öğretim Eleman arının Cinsiyetine Göre Eşlerinin Mesleği 
Eşlerin Mesleği Kadın Erkek Toplam Eşlerin Mesleği 

f % f % f % 
Memur 170 41.5 201 23 8 371 29.6 
işçi 17 4.1 11 1.3 28 2.2 
Serbest Meslek 27 6.6 9 1.1 36 2.9 

Emekli 3 0.7 17 2.0 20 1.6 

Ev Hanımı 0 0.0 218 24 9 218 17.4 

işsiz 2 0.5 4 0 5 6 0.5 

Öğretmen, Akademisyen 183 44.6 391 46.4 574 45.8 

Toplam 410 100.0 843 100.0 1253 100.0 

Araştırmaya katılan kadın öğretim elemanlarının % 44.6'smın (183 
kişi) eşlerinin öğretmen, akademisyen, % 41.5'inin (170 kişi) eşlerinin 
memur, % 6.6'sının (27 kişi) serbest meslek, geri kalanların eşlerinin emekli 
ve işsiz oldukları gözlenmektedir. Araştırmaya katılan erkek öğretim 
elemanlarmm eşlerinin meslekleriyle ilgili veriler incelendiğinde ise, % 
46.4'ünün (391 kişi) eşlerinin öğretmen, akademisyen, % 24.9'unun (218 
kişi) eşlerinin ev hanımı, % 23.8'inin (201 kişi) eşlerinin memur, geri 
kalanların eşlerinin serbest meslek, emekli ve işsiz oldukları gözlenmektedir. 
Kadın ve erkek öğretim elemanlarmdan eşleri öğretmen veya akademisyen 
olanların oranı birbirine yakındır. Ayrıca kadın ve erkek öğretim 
elemanlarının eşlerinin önemli oranda memur oldukları görülmektedir. Bu 
bulgular kadın ve erkek öğretim elemanlarının eşlerinin büyük oranda 
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öğretmen, akademisyen ve memur olduğunu göstermektedir. Dikkat çeken 
bir bulgu da, erkek öğretim elemanlarmm % 24.9'unun (218 kişi) eşlerinin 
ev hanımı olduğu görülmektedir (Çizelge 22). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre eşlerinin 
mesleği Çizelge 23'te verilmiştir. 

Çizelge 23. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Eşlerinin Mesleği 

Eşlerin 
Mesleği 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Eşlerin 
Mesleği 

f % f % f % f % r % f % 
Memur 31 28.4 18 30.5 133 30.9 129 30.6 60 25.8 371 29.6 
İşçi 5 4.6 1 1.7 11 2.6 9 2.1 2 0.9 28 2.2 
Serbest 
Meslek 

1 0.9 3 5.1 15 3.5 13 3.1 4 1.7 36 2.9 

Emekli 6 5.5 1 1.7 5 1.2 7 1.7 1 0.4 20 1.6 
Ev Hanımı 21 19.3 12 20.3 77 17.9 96 22.8 12 5.2 218 17.4 
işsiz 0 0.0 0 0.0 3 0.7 2 0.5 1 0.4 6 0.5 
Öğretmen. 
Akademisyen 

45 41.3 24 40.7 187 43.2 165 39.2 153 65.6 574 45.8 

Toplam 109 100.0 59 100.0 431 100.0 421 100.0 233 100.0 1253 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre eşlerinin 
mesleğiyle ilgili verilere göre profesörlerin  % 41.3'ünün (45 kişi) eşi 
öğretmen, akademisyen, % 28.4'ünün (31 kişi) eşi memur, % 19.3'ünün (21 
kişi) eşi ev hanımı, % 5.5'inin (6 kişi) eşi emekli, % 4.6'sının (5 kişi) eşi 
işçi; doçentlerin % 40.7'sinin (24 kişi) eşi öğretmen, akademisyen, % 
30.5'inin (18 kişi) eşi memur, 20.3'ünün (12 kişi) eşi ev hanımı, % 5.1'inin 
(3 kişi) eşi serbest meslek; yardımcı doçentlerin % 43.2'sinin (187 kişi) eşi 
öğretmen, akademisyen, % 30.9'unun (133 kişi) eşi memur, % 17.9'unun 
(77 kişi) eşi ev hanımı; öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 
39.2'sinin (153 kişi) eşi öğretmen, akademisyen, % 30.6'sının (129 kişi) eşi 
memur, % 22.8'inin (96 kişi) eşi ev hanımı ve araştırma görevlilerinin, % 
65.6'sının (153 kişi) eşi öğretmen, akademisyen, % 25.8'inin (60 kişi) eşi 
memur, % 5.2'sinin (12 kişi) eşi ev hanımıdır. Bu bulgudan öğretim 
elemanlarının eşlerinin en çok öğretmen, akademisyen, sonra memur ve bir 
bölümünün de ev hanımı oldukları görülmektedir (Çizelge 23). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre eşlerinin mesleği Çizelge 24'te verilmiştir. 

Çizelge 24 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 54.0'ının (317 kişi) 
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eşlerinin mesleğinin öğretmen/akademisyen, % 25.3'ünün (148 kişi) 
eşlerinin memur, % 13.8'inin (81 kişi) eşlerinin ev hanımı, % 2.6'smm (15 
kişi) eşlerinin işçi, % 2.0'ının (12 kişi) serbest meslektir. 

Çizelge 24. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Eşlerinin Mesleği 

Eşlerinin Mesleği I. Grup n . Grup m . Grup Toplam Eşlerinin Mesleği 
f % r % f % f % 

Memur 148 25.3 131 35.5 92 30.9 371 29.6 
İşçi 15 2.6 1 0.3 12 4.0 28 2.2 
Serbest Meslek 12 2.0 9 2.4 15 5.0 36 2.9 
Emekli 10 1.7 7 1.9 3 1.0 20 1.6 
Ev Hanımı 81 13.8 94 25.5 43 14.4 218 17.4 
İşsiz 3 0.6 0 0.0 3 1.1 6 0.5 
Oğretmen/Akadem i sy en 317 54.0 127 34.4 130 43.6 574 45.8 
Toplam 586 100.0 369 100.0 298 100.0 1253 100.0 

Araştırmaya katılan II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının çoğunun (% 35.5, 131 kişi) eşlerinin memur, buna 
yakm oranda (% 34.4, 127 kişi) eşlerinin mesleğinin öğretmen/akademisyen, 
dörttebirinin (% 25.5, 94 kişi) eşlerinin ev hanımı, % 2.4'inin (9 kişi) 
eşlerinin serbest meslek, % 1.9'unun (7 kişi) eşlerinin emekli, % 0.3'ünün (1 
kişi) işçidir (Çizelge 24). 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlannın % 
43.6'sının (130 kişi) eşlerinin mesleğinin öğretmen, akademisyen, % 
30.9'nun (92 kişi) eşlerinin memur, % 14.4'nün (43 kişi) eşlerinin ev hanımı, 
% 5.0'ınm (15 kişi) serbest meslek, % 4.0'ı (12 kişi) işçi, % 1.0'ının (3 kişi) 
emekli oldukları; % 1,1'inin (6 kişi) eşlerinin ise işsiz olduğu görülmektedir. 

Bu bulgulardan öğretim elemanlarmm eşlerinin mesleğinin en çok 
öğretmen, akademisyen ve memur oldukları görülmektedir. I. ve III. grupta 
yer alan eğitim fakültelerinde  yer alan öğretim elemanlarmm yarısmm eşi 
öğretmen/akademisyen, sonraki oranda ise memurdur. II. grupta yer alan 
eğitim fakültelerinde  çalışan öğretim elemanlarmm en büyük oranı memur 
iken, buna yakın oranda da öğretmen, akademisyendir. 

Ö'ğretim Elemanlarının Çocuk Sahibi Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre çocuk 
sahibi olma durumları Çizelge 25'te verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 78.1'inin (1100 kişi) 
çocuğunun olduğu, % 21.9'unun (308 kişi) çocuğunun olmadığı 
görülmektedir. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm ondasekizinin 
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çocuğu vardır (Çizelge 25). Yukarıda medeni durumla ilgili bulgudan da 
öğretim elemanlarının % 31.1'inin bekar oldukları gözlenmişti. 

Çizelge 25. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Çocuk Sahibi 
Olma Durumu 

Çocuk Sahibi Olma Kadın Erkek Toplam 
f % f % f % 

Hayır 143 30.6 165 17.5 308 21.9 
Evet 324 69.4 776 82.5 1100 78.1 
Toplam 467 100.0 941 100.0 1408 100.0 

Araştırmaya katılan kadm öğretim elemanlarmm çoğunluğu (% 69.4, 
324 kişi) ve erkek öğretim elemanlannın daha büyük çoğunluğu (% 82.5, 
776 kişi) çocuk sahibidir (Çizelge 25). Bu bulguya göre, öğretim 
elemanlarının büyük bir çoğunluğunun çocukları olduğunu, erkek öğretim 
elemanlarından çocuk sahibi olanlarm oranının, kadm öğretim 
elemanlarmdan çocuk sahibi olanlarm oranından daha fazladır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarma göre çocuk 
sahibi olma durumuyla ilgili bulgular Çizelge 26'da verilmiştir. 

Çizelge 26. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Çocuk Sahibi 
Olma Durumu 

Çocuk 
Sahibi 
Olma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Ogr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Çocuk 
Sahibi 
Olma 
Durumu f % f % f % f % f % f % 
Hayır 11 8.7 4 6.2 55 11.7 82 16.8 156 59.5 308 21.9 
Evet 115 91.3 60 93.8 416 88.3 403 83.2 106 40.5 ııoo 78.1 
Toplam 126 100.0 64 100.0 471 100.0 485 100.0 262 100.0 1408 100.0 

Çizelge 26'da, araştırmaya katılan öğretim elemanlannm unvanlarına 
göre çocuk sahibi olup olmama durumları incelendiğinde profesörlerin  % 
91.3'ünün (115 kişi), doçentlerin % 93.8'inin (60 kişi), yardımcı doçentlerin 
% 88.3'ünün (416 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 
83.2'sinin (403 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 40.5'inin (106 kişi) çocuk 
sahibi oldukları görülmektedir. 

Çizelge 27'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre çocuk sahibi olma durumları ile ilgili 
bilgilere yer verilmiştir. 



Çizelge 27. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Çocuk Sahibi Olma Durumu 

Çocuk Sahibi 
Olma Durumu 

I. Grup II. Grup IH. Grup Toplam Çocuk Sahibi 
Olma Durumu 

f % r % f % f % 
Hayır 169 26.0 58 14.0 84 24.6 311 21.9 
Evet 485 74.0 355 86.0 257 75.4 1097 77.8 

Toplam 654 100.0 413 100.0 341 100.0 1408 100.0 

Çizelge 27 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 74.0'ının (485 kişi), II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
86.0'ının (35:5 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarmm % 75.4'ünün (257 kişi) çocuk sahibi oldukları 
görülmektedir. Bu bulgular her üç grup eğitim fakültelerinde  öğretim 
elemanlarmm çoğunluğunun çocuk sahibi olduğunu, en çok çocuk sahibi 
olan öğretim elemanlarmm II. gruptaki eğitim fakültelerinde  bulunduğunu 
göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Annelerinin Eğitim Durumu 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre 

annelerinin eğitim durumları Çizelge 28'de verilmiştir. 

Çizelge 28. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Annelerinin Eğitim 
Durumu 

Annelerinin Eğitim Durumu Kadın Erkek Toplam Annelerinin Eğitim Durumu 
f % f % f % 

Okumaz Yazmaz 46 5.4 246 21.0 292 14.4 
İlköğretim 414 48.3 722 61.7 1136 56.0 
Ortaöğretim 234 27.3 121 10.3 355 17.5 
Lisans 156 18.2 73 6.2 229 11.3 
Lisansüstü 8 0.8 8 0.8 16 0.8 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 56.0'ının (1136 kişi) 
annelerinin eğitim durumu ilköğretim, % 17.5'nin (355 kişi) ortaöğretim, % 
11.3'ünün (229 kişi) lisans ve % 0.8'inin (16 kişi) lisansüstü olduğu, % 
14.4'ünün (292 kişi) ise okuma yazma bilmedikleri görülmektedir (Çizelge 
28). Bu bulgu, öğretim elemanlannm yalnızca ondabirinin (% 12.1) 
annelerinin lisans ve lisansüstü öğrenim gördüğü, geri kalan öğretim 
elemanlarının annelerinin aldıkları eğitimin daha düşük düzeyde olduğunu 
göstermektedir. Aynı bulgu, Türkiye'de eğitimin dikey hareketliliğin önemli 
bir aracı olduğunun da göstergesi olduğu belirtilebilir. 
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Araştırmaya katılan kadın öğretim elemanlarmm annelerinin eğitim 
durumları incelendiğinde; % 5.4'ünün (46 kişi) annesi okumaz yazmaz, % 
48.3'ünün annesi (414 kişi) ilköğretim, % 27.3'ünün (234 kişi) annesi 
ortaöğretim, % 18.2'sinin (156 kişi) annesi lisans ve % 0.8'inin (8 kişi) 
annesi lisansüstü öğretim düzeyinde öğrenim görmüştür. Erkek öğretim 
elemanlarmm annelerinin eğitim durumu incelendiğinde ise, % 21.0'ınm 
(246 kişi) okumaz yazmaz, % 61.7'sinin annesi (722 kişi) ilköğretim, % 
10.3'ünün (121 kişi) annesi ortaöğretim, % 6.2'sinin (73 kişi) annesi lisans 
ve % 0.8'inin (8 kişi) annesi lisansüstü öğretim düzeyinde öğrenim 
görmüştür. Bu bulgulara göre, kadın öğretim elemanlarmm göreli olarak 
daha büyük bölümünün anneleri ilköğretim düzeyinde öğrenim görmüş, 
soma ortaöğrenim görenler, daha sonra lisans öğrenimi görenler 
gelmektedir. Erkek öğretim elemanlarmm da göreli olarak daha büyük 
bölümünün anneleri ilköğretim düzeyinde öğrenim görmüş, daha sonra 
okumaz yazmaz ve ortaöğrenim düzeyinde öğrenim görenler gelmektedir. 
Kadın öğretim elemanlarının % 5.4'ünün anneleri okuma yazma bilmezken, 
erkek öğretim elemanlarmm % 21.0'mm anneleri okuma yazma 
bilmemektedir. Ayrıca kadm öğretim elemanlarının % 19.0'mın anneleri 
lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş iken, erkek öğretim 
elemanlarmm yalnızca % 7.0'ının anneleri lisans ve lisansüstü düzeyde 
öğrenim görmüştür. Buna göre, kadm öğretim elemanlarının annelerinin 
eğitim durumu, erkek öğretim elemanlarının annelerine göre daha yüksektir 
(Çizelge 28). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına göre annelerinin 
eğitim durumu Çizelge 29'da verilmiştir. 

Çizelge 29. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Annelerinin 
Eğitim Durumu 

Annelerinin 
Eğitim Durumu 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplanı Annelerinin 
Eğitim Durumu 

f % f % f % f % f % f % 
Okumaz Yazmaz 38 27.0 13 15.7 123 20.7 78 12.4 40 6.9 292 14.4 
ilköğretim 65 46.1 51 61.4 353 59.4 390 61.8 277 47.8 1136 56.0 
Ortaöğretim 25 17.7 13 15.7 77 13.0 92 14.6 148 25.6 355 17.5 
Lisans 12 8.5 5 6.0 38 6.4 65 10.2 109 18.8 229 11.3 
Lisansüstü 1 0.7 1 1.2 3 0.5 6 1.0 5 0.9 16 0.8 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanları arasında profesörlerin  % 
46.1'inin (65 kişi), doçentlerin % 61.4'ünün (51 kişi), yardımcı doçentlerin 
% 59.4'ünün (353 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 
61.8'inin (390 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 47.8'inin (277 kişi) 
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annelerinin eğitim düzeyinin ilköğretim olduğu görülmektedir. Bu bulgu, 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının annelerinin eğitim düzeyinin en 
çok ilköğretim olduğunu göstermektedir. İkinci sırada ortaöğretim 
düzeyindeki anneler gelirken, üçüncü sırada okumaz-yazmaz anneler 
gelmektedir. Öğretim elemanlarmm annelerinin eğitim düzeyi lisans ve 
lisansüstü olanların oranının (% 12.1), anneleri okumaz yazmaz olanlarm 
oranmdan (% 14.4) azdır. Araştırma görevlilerinin en büyük oranının 
annesinin eğitim düzeyi lisans düzeyidir (Çizelge 29). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre annelerinin eğitim durumu Çizelge 30'da verilmiştir. 

Çizelge 30. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Annelerinin Eğitim Durumu 

Annelerinin Eğitini 
Durumu 

I. Grup O. Grup İÜ. Grup To. Dİam Annelerinin Eğitini 
Durumu f % r % f % f % 
Okumaz Yazmaz 136 13.7 88 16.4 68 13.6 292 14.4 
İlköğretim 512 51.7 335 62.5 289 57.7 1136 56.0 
Ortaöğretim 213 21.5 65 12.1 77 15.3 355 17.5 
Lisans 123 12.4 43 8.1 63 12.6 229 11.3 
Lisansüstü 7 0.7 5 0.9 4 0.8 16 0.8 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarmm % 51.7'sinin (512 kişi) annelerinin eğitim durumunun 
ilköğretim, % 21.5'nin (213 kişi) ortaöğretim, % 13.7'sinin (136 kişi) 
okumaz yazmaz, % 12.4'ünün (123 kişi) lisans, % 0.7'sinin (7 kişi) 
lisansüstü olduğu görülmektedir. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm ise 
% 62.5'inin (335 kişi) annelerinin eğitim durumunun ilköğretim, % 
16.4'ünün (88 kişi) okumaz yazmaz, % 12.1'nin (65 kişi) ortaöğretim, % 
8.1'ini (43 kişi) lisans, % 0.9'unun (5 kişi) lisansüstü öğretimdir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
annelerinin eğitim durumu da şöyledir: İlköğretim (% 57.7, 289 kişi), 
ortaöğretim (% 15.3, 77 kişi), okumaz yazmaz (% 13.6, 68 kişi), lisans (% 
12.6, 63 kişi) ve lisansüstü (% 0.8, 4 kişi). 

Bu bulgular I., II. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarmm yarısmdan fazlasının  annelerin eğitim durumunun 
ilköğretim ve sonra ortaöğretim olduğunu göstermektedir. Okumaz yazmaz 
annelerin oranı da dikkat çekmektedir. En çok okumaz yazmaz öğretim 
elemanı annesinin II. gruptaki eğitim fakültelerinde  olduğu, I. ve III. 
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gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
annelerinin eğitim durumlarının benzer olduğu görülmektedir (Çizelge 30). 

Öğretim Elemanlarının Babalarının Eğitim Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetine göre babalarının 
eğitim durumu Çizelge 31 'de verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 43.7'sinin (887 kişi) 
babalarının eğitim durumlarının ilköğretim, % 25.4'ünün (515 kişi) lisans, % 
22.9'unun (464 kişi) ortaöğretim ve % 3.3'nün (66 kişi) lisansüstü öğretim 
olduğu, % 4.7'sinin (96 kişi) ise okuma yazma bilmedikleri Çizelge 31'de 
görülmektedir. Bu bulgulardan da öğretim elemanlarının ondaüçünün (% 
28.7) babalarının eğitim durumlarının lisans ve lisansüstü olduğu, geri 
kalanların daha düşük düzeyde olduğu gözlenmektedir. Öğretim 
elemanlarının, babalarından daha yüksek bir öğrenim aldıkları 
görülmektedir. Bir diğer nokta, öğretim elemanlarının babalarının eğitim 
düzeyleri, annelerinin eğitim düzeylerinden daha yüksektir ki, bu da 
Türkiye'deki cinsiyete göre eğitimin genel durumunu yansıtmaktadır . 

Çizelge 31. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Babalarının 
Eğitim Durumu 

Babalarının Eğitim Durumu Kadın Erkek Toplam Babalarının Eğitim Durumu 
f % f % f % 

Okumaz Yazmaz 9 1.0 87 7.4 96 4.7 
ilköğretim 250 29.1 637 54.5 887 43.7 
Ortaöğretim 225 26.2 239 20.4 464 22.9 
Lisans 336 39.3 179 15.3 515 25.4 
Lisansüstü 38 4.4 28 2.4 66 3.3 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan kadm öğretim elemanlarının babalarının eğitim 
durumları incelendiğinde; % 1.0'ının (9 kişi) babası okumaz yazmaz, % 
29.1'inin babası (250 kişi) ilköğretim, % 26.2'sinin (225 kişi) babası 
ortaöğretim, % 39.3'ünün (336 kişi) babası lisans ve % 4.4'inin (38 kişi) 
babası lisansüstü düzeyde öğrenim görmüştür. Erkek öğretim elemanlarmm 
babalarının eğitim durumu incelendiğinde ise, % 7.4'ünün (87 kişi) okumaz 
yazmaz, % 54.5'inin babası (637 kişi) ilköğretim, % 20.4'ünün (239 kişi) 
babası ortaöğretim, % 15.3'ünün (179 kişi) babası lisans ve % 2.4'ünün (28 
kişi) babası lisansüstü düzeyde öğrenim görmüştür. Bu bulgulara göre, 
kadın öğretim elemanlarının göreli olarak daha büyük bölümünün babaları 
lisans düzeyinde öğrenim görmüş, sonra ilköğretim görenler, daha sonra 
ortaöğretim görenler gelmektedir. Erkek öğretim elemanlarının da göreli 
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olarak daha büyük bölümünün babalan ilköğretim düzeyinde öğrenim 
görmüş, daha sonra ortaöğretim ve lisans düzeyinde öğrenim görenler 
gelmektedir. Kadın öğretim elemanlarmm babalarının % l.O'ı okuma yazma 
bilmezken, erkek öğretim elemanlarının babalarmm % 7.4'ü okuma yazma 
bilmemektedir. Ayrıca kadm öğretim elemanlarmm % 43.7'sinin babaları 
lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmüşken, erkek öğretim 
elemanlarının babalarmm yalnızca % 17.7'si lisans ve lisansüstü öğrenim 
görmüştür. Buna bulgu, kadın öğretim elemanlarmm babalarının eğitim 
durumunun erkek öğretim elemanlarının babalarına göre daha yüksek 
olduğunu göstermektedir (Çizelge 31). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarma göre babalarının 
eğitim durumu Çizelge 32'de verilmiştir. 

Çizelge 32. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Babalarının 
Eğitim Durumu 

Babalarının 
Eğitim 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Babalarının 
Eğitim 
Durumu 

f % f % f % f % f % f % 
Okumaz 
Yazmaz 

12 8.5 5 6.0 48 8.1 21 3.3 10 1.7 96 4.7 

İlköğretim 65 46.1 41 49.4 299 50.3 305 48.3 177 30.6 887 43.7 

Ortaöğretim 33 23.4 17 20.5 133 22.4 131 20.8 150 25.9 464 22.9 

Lisans 28 19.9 20 24.1 102 17.2 153 24.3 212 36.6 515 25.4 

Lisansüstü 3 2.1 0 0.0 12 2.0 21 3.3 30 5.2 66 3.3 

Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100 J) 2028 100.0 

Çizelge 32'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm babalarının 
eğitim durumu incelendiğinde profesörlerin  % 46.1'inin (65 kişi), 
doçentlerin % 49.4'ünün (41 kişi), yardımcı doçentlerin % 50.3'ünün (299 
kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 48.3'ünün (305 kişi), 
araştırma görevlilerinin % 30.6'sının (177 kişi) babalarmm eğitim düzeyinin 
ilköğretim olduğu görülmektedir. Bu bulgu araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm babalarmm eğitim düzeyinin en çok ilköğretim olduğunu 
göstermektedir. Sonraki sırada lisans düzeyindeki babalar, daha soma 
ortaöğretim düzeyindeki babalar gelmektedir. Araştırma görevlilerinin en 
büyük oranmm babasının eğitim düzeyi lisans düzeyidir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre babalarmm eğitim durumu Çizelge 33'te verilmiştir. 
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Çizelge 33. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 

Babalarının 
Eğitim Durumu 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Babalarının 
Eğitim Durumu f % f % f % f % 
Okumaz Yazmaz 42 4.2 28 5.2 26 5.2 96 4.7 
ilköğretim 397 40.1 273 50.9 217 43.2 887 43.7 
Ortaöğretim 225 22.7 126 23.5 113 22.6 464 22.9 
Lisans 292 29.5 100 18.7 123 24.6 515 25.4 
Lisansüstü 35 3.5 9 1.7 22 4.4 66 3.3 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının % 40.1'inin (397 kişi) babalarının eğitim durumunun 
ilköğretim, % 29.5'inin (292 kişi) lisans, % 22.7'sinin (225 kişi) ortaöğretim, 
% 4.2'sinin (42 kişi) okumaz yazmaz, % 3.5'inin (35 kişi) lisansüstü 
öğretimdir. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
50.9'unun (273 kişi) babalarınm eğitim durumunun ilköğretim, lisans % 23.5 
(126 kişi), ortaöğretim % 18.7'sinin (100 kişi) lisans, % 5.2'sinin (28 kişi) 
okumaz yazmaz, % 1.7'sinin (9 kişi) lisansüstü öğretimdir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
babalarmm eğitim durumu şöyledir: İlköğretim % 43.2 (217 kişi), lisans % 
24.6 (123 kişi), ortaöğretim % 22.6 (113 kişi), okumaz yazmaz % 5.2 (26 
kişi), lisansüstü öğretim % 4.4 (22 kişi). 

Bu bulgulara göre II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının yarısının, I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarmm büyük oranının babalarmm eğitim 
durumunun ilköğretim olduğu, sonraki oranın lisans düzeyi olduğu; 
babalarmm öğrenim düzeyinin lisans olduğu öğretim elemanlarının büyük 
oranı I. gruptaki eğitim fakülteleri,  sonra III. gruptaki eğitim fakülteleri  iken 
bu oran II. gruptaki eğitim fakültelerinde  göreli olarak daha azdır. Ayrıca I. 
ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm 
babalarının eğitim durumu ile ilgili verilerin benzer olduğu anlaşılmaktadır 
(Çizelge 33). 

Öğretim Elemanlarının Annelerinin Mesleği 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre 
annelerinin mesleği Çizelge 34'te verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 74.2'sinin (1504 kişi) 
annesi ev hanımı, % 8.6'sının (175 kişi) öğretmen, akademisyen, % 
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6.7'sinin (135 kişi) memur, % 6.6'smın (133 kişi) emekli, % 1.8'inin (37 
kişi) işçi, % 1.5'inin (31 kişi) ticaret, % 0.5'inin (11 kişi) çiftçi  olduğu 
görülmektedir (Çizelge 34). Bu bulgu, öğretim elemanlarının çoğunun (% 
74.2) annesinin ev hanımı olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 34. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Annelerinin 
Mesleği 

Annelerinin Mesleği Kadın Erkek Toplam Annelerinin Mesleği 
f % f % f % 

Memur 88 10.3 47 4.0 135 6.7 
işçi 14 1.6 23 2.0 37 1.8 
Ticaret 17 2.0 14 1.2 31 1.5 
Emekli 67 7.8 66 5.6 133 6.6 
Ev Hanımı 552 64.3 952 81.4 1504 74.2 
işsiz 1 0.1 1 0.1 2 0.1 
Çiftçi 0 0.0 11 0.9 11 0.5 
Öğretmen, Akademisyen 119 13.9 56 4.8 175 8.6 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Çizelge 34'e göre kadm öğretim elemanlarının % 64.3'ünün (552 kişi) 
annesi ev hanımı, % 13.9'unun (119 kişi) annesi öğretmen, akademisyen, % 
10.3'ünün (88 kişi) annesi memur, % 7.8'inin (67 kişi) annesi emekli, % 
2.0'ının (17 kişi) annesi ticaretle uğraşıyor, % 1.6'sının (14 kişi) annesi 
işçidir. 

Erkek öğretim elemanlarının ise % 81.4'ünün (952 kişi) annesi ev 
hanımı, % 5.6'sının (66 kişi) annesi emekli, % 4.8'inin (56 kişi) annesi 
öğretmen, akademisyen, % 4.0'ının (47 kişi) annesi memur, %.2.0'ınm (23 
kişi) annesi işçi, % 1,2'sinin (14 kişi) annesi ticaretle uğraşıyor, % 0.9'unun 
(11 kişi) annesi çiftçidir.  Bu bulgulara göre araştırmaya katılan kadm 
öğretim elemanlarının annelerinin büyük çoğunluğu ev hanımıdır. Kadın 
öğretim elemanlarmm annelerinin meslekleriyle ilgili sonraki göreli büyük 
oran öğretmen, akademisyen ve daha sonra memurlardır. Erkek öğretim 
elemanlarmm daha büyük çoğunluğunun annesi ev hanımıdır. Erkek öğretim 
elemanlarının annelerinin meslekleriyle ilgili sonraki oran öğretmen, 
akademisyen ve memurlardır. Anneleri öğretmen, akademisyen ve memur 
olan kadın öğretim elemanlarının oranı; erkek öğretim elemanlarınkinden 
fazladır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarma göre annelerinin 
mesleği Çizelge 35'te verilmiştir. 
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Çizelge 35. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Annelerinin 
Mesleği 

Annelerinin 
Mesleği 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Annelerinin 
Mesleği 

f % f % f % f % f % f % 
Memur 5 3.5 5 6.0 27 4.5 37 5.8 61 10.5 135 6.7 
işçi 1 0.7 - - 11 1.9 12 1.9 13 2.3 37 1.8 
Ticaret 1 0.7 2 2.4 8 1.3 10 1.6 10 1.7 31 1.5 
Emekli 11 7.8 2 2.4 28 4.7 28 4.4 64 11.1 133 6.6 
Ev Hanımı 112 79.4 71 85.5 480 80.8 490 77.7 351 60.6 1504 74.2 
İşsiz - - 1 1.3 1 0.3 - - - - 2 0.1 
Çiftçi 1 0.8 - - 5 0.8 5 0.8 - - 11 0.5 
Öğretmen, 
Akademisyen 

10 7.1 2 2.4 34 5.7 49 7.8 80 13.8 175 8.6 

Toplam 141 100.0 83 100.0 S94 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 35'ten araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre annelerinin mesleğiyle ilgili veriler incelendiğinde profesörlerin  % 
79.4'ünün (112 kişi), doçentlerin % 85.5'inin (71 kişi), yardımcı doçentlerin 
% 80.8'inin (480 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 
77.7'sinin (490 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 60.6'smm (351 kişi) 
annelerinin ev hanımı oldukları görülmektedir. Bu bulgu öğretim 
elemanlarının çoğunluğunun (% 74.2) annelerinin mesleğinin ev hanımı 
olduğunu göstermektedir. Çok az oranının (% 8.6) annelerinin öğretmen, 
akademisyen, çok az oranının (% 6.7) memur, o kadarının (% 6.6) da emekli 
olduğu gözlenmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıklan eğitim 
fakültelerine  göre annelerinin mesleği Çizelge 36'da verilmiştir. 

Çizelge 36. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıklan Eğitim 
Fakültelerine Göre Annelerinin Mesleği 

Annelerinin Mesleği I. Grup D. Grup m . Grup Toplam Annelerinin Mesleği 
f % f % f % f % 

Memur 62 6.3 36 6.7 37 7.4 135 6.7 
işçi 18 18 8 1.5 11 2.2 37 1.8 
Ticaret 15 1.5 9 1.7 7 1.4 31 1.5 
Emekli 80 8.1 15 2.8 38 7.6 133 6.6 
Ev Hanımı 699 70.5 442 82.5 363 72.4 1504 74.2 
işsiz 4 0.4 6 1.1 3 0.6 13 0.6 
Öğretmen, Akademisyen 113 11.4 20 3.7 42 8.4 175 8.6 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 36'da araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarmm annelerinin mesleği incelendiğinde; % 
70.5'inin (699 kişi) annesi ev hanımı, % 11.4'ünün (113 kişi) 
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öğretmen/akademisyen, % 6.3'ünün (62 kişi) memur, % 8.1'inin (80 kişi) 
emekli, % 1.8'inin (18 kişi) işçi, % 1.5'inin (15 kişi) ticaretle uğraşmaktadır. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 
82.5'inin (442 kişi) annesi ev hanımı, % 6.7'sinin (36 kişi) memur, % 
3.7'sinin (20 kişi) öğretmen/akademisyen, % 2.8'inin (15 kişi) emekli, % 
1.7'sinin (18 kişi) ticaretle uğraştığı, % 1.5'inin (8 kişi) işçi olduğu 
gözlenmektedir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm 
% 72.4'inin (363 kişi) annesinin ev hanımı, % 8.4'ünün (42 kişi) öğretmen, 
akademisyen, % 7.6'sının (38 kişi) emekli, % 2.2'sinin (11 kişi) işçi, % 
1.4'ünün (7 kişi) ticaretle uğraştığı görülmektedir. 

Bu bulgular, I. gruptaki, II. gruptaki ve III. gruptaki yer alan eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlannın çoğunluğunun annelerinin 
ev hanımı olduğunu, II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarmm annelerinin daha büyük çoğunluğunun ev hanımı olduğunu 
göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Babalarının Mesleği 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre 
babalarının mesleği Çizelge 37'de verilmiştir. 

Çizelge 37. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetlerine Göre Babalarının 
Mesleği 

Babalarının Mesleği Kadın Erkek Toplam Babalarının Mesleği 

r % f % f % 
Memur 294 34.3 220 18.8 514 25.3 
İşçi 89 10.4 185 15.8 274 13.5 
Ticaret 151 17.6 234 20.0 385 19.0 
Emekli 161 18.8 275 23.5 436 21.5 
Serbest Meslek 8 0.9 6 0.5 14 0.7 
İşsiz 8 0.9 6 0.5 14 0.7 
Çiftçi 5 0.6 134 114 139 6.9 
Öğretmen, Akademisyen 142 16.5 110 9.5 252 12.4 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm oranlarma göre babasının 
mesleği şöyledir: % 25.3'ünün (514 kişi) memur, % 21.5'inin (436 kişi) 
emekli, % 19.0'mm (385 kişi) ticaret, % 13.5'inin (274 kişi) işçi, % 
6.9'unun (139 kişi) çiftçi,  % 0.7'sinin (14 kişi) serbest meslek. Öğretim 
elemanlarmm % 0.7'sinin (14 kişi) babası işsizdir (Çizelge 37). Bu bulgu, 
öğretim elemanlannın yansının (% 51.2) babasının memur, işçi, öğretmen, 
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akademisyen olduğunu göstermektedir. Emekli olanların oranı (% 21.5) da 
dikkate alındığında bu oran yükselmektedir. Ticaretle uğraşanların oranı da 
beştebire yakmdır (% 19.0). Öğretim elemanlarmm babalarınm mesleği daha 
çok memur ve işçidir. 

Araştırmaya katılan kadm öğretim elemanlarının % 34.3'ünün (294 
kişi) babası memur, % 18.8'inin (161 kişi) babası emekli, %.17.6'sının (151 
kişi) babası ticaretle uğraşıyor, % 16.5'nin (142 kişi) babası öğretmen, 
akademisyen, % 10.4'ünün (89 kişi) babası işçi, % 0.9'unun (8 kişi) babası 
ticaretle uğraşmakta, % 0.6'sının (5 kişi) babası çiftçi  iken; % 0.9'unun (8 
kişi) babası işsizdir. Erkek öğretim elemanlarının % 23.5'inin (275 kişi) 
babası emekli, % 20.0'mın (234 kişi) babası ticaretle uğraşmakta, 
%.18.8'inin babası memur, % 15.8'inin (185 kişi) babası işçi, % 11.4'ünün 
(134 kişi) babası çiftçi,  % 9.5'inin (110 kişi) babası öğretmen, akademisyen, 
% 0.5'inin (6 kişi) babası ticaretle uğraşmakta; % 0.5'inin (6 kişi) babası 
işsizdir. 

Kadın öğretim elemanlarının yarısının (% 50.8) babası memur, 
öğretmen, akademisyen; ondabirinin (% 10.4) babası ise işçidir. Erkek 
öğretim elemanlarmm dörttebirden biraz fazlasmm  (% 27.3) babası memur, 
öğretmen, akademisyen; ondabirden biraz fazlasının  (% 15.8) babası ise 
işçidir. Kadın ve erkek öğretim elemanlarının yaklaşık beştebirinin babası 
emekli iken, beştebire yakın oranı da ticaretle uğraşmaktadır. Hem kadın, 
hem erkek öğretim elemanlarmm daha çok memur, öğretmen, akademisyen 
ve işçi çocuğu olduğu görülmektedir (Çizelge 37). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına göre babalarının 
mesleği Çizelge 38'de verilmiştir. 

Çizelge 38. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Babalarının 
Mesleği 

Babaların 
Mesleği 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Babaların 
Mesleği 

f % f % f % f % f % f % 
Memur 42 29.8 27 32.5 142 23.9 157 24.9 146 25.2 514 25.3 
işçi 15 10.6 11 134 100 16.8 82 13.0 66 11.4 274 13.5 
Ticaret 28 19.9 19 22.9 111 18.9 133 21.3 94 16.2 385 19.0 
Emekli 21 14.9 10 12.0 123 20.7 133 21.3 149 25.7 436 21.5 
Serbest Meslek 0 0.0 0 0.0 4 0.6 4 0.2 6 1.0 14 0.7 
işsiz 0 0.0 3 3.6 4 0.6 3 0.5 4 0.8 14 0.7 
Çiftçi 18 12.7 10 12.0 59 9.9 45 7.1 7 1.2 139 6.9 
Öğretmen, 
Akademisyen 

17 12.1 3 3.6 51 8.6 74 11.7 107 18.5 252 12.4 

Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 
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Çizelge 38'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarma 
göre babalarmm mesleğiyle ilgili veriler incelendiğinde profesörlerin  % 
29.8'inin (42 kişi) babası memur, % 19.9'unun (28 kişi) ticaret, % 14.9'unun 
(21 kişi) emekli, % 12.7'sinin (18 kişi) çiftçi,  % 10.6'sının (15 kişi) işçi 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Doçentlerin % 32.5'inin (27 kişi) babasının memur, % 22.9'unun (19 
kişi) ticaret, % 13.4'ünün (11 kişi) işçi, % 12.0'ının (10 kişi) çiftçi,  % 
12.0'ının (10 kişi) emekli, % 3.6'sının (3 kişi) öğretmen, akademisyen, % 
3.6'sının (3 kişi) da işsiz olduğu görülmektedir. 

Yardımcı doçentlerin % 23.9'unun (142 kişi) babasının memur, % 
20.7'sinin (123 kişi) emekli, % 18.9'unun (111 kişi) ticaret, % 16.8'inin 
(100 kişi) işçi, % 9.9'unun (59 kişi) çiftçi,  % 8.6'sının (51 kişi) öğretmen, 
akademisyen olduğu gözlenmektedir. 

Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların babalarının mesleği 
incelendiğinde, % 24.9'unun (157 kişi) babasmın memur, % 21.3'ünün (133 
kişi) emekli, % 21.3'ünün (133 kişi) ticaretle uğraşıyor, % 13.0'ünün (82 
kişi) işçi, % 7.1'inin (45 kişi) çiftçi,  % 11.7'sinin (74 kişi) öğretmen, 
akademisyen olduğu görülmektedir. 

Araştırma görevlilerinin de % 25.7'sinin (149 kişi) babasının emekli, % 
25.2'sinin (146 kişi) memur, % 18.5'inin (107 kişi) öğretmen, akademisyen, 
% 16.2'sinin (94 kişi) ticaret, % 11.4'ünün (66 kişi) işçi, % 1.2'sinin (7 kişi) 
çiftçi  olduğu görülmektedir. 

Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarmm büyük çoğunluğunun babası 
memurdur; babası memur olanların oranı en çok (% 32.5) doçentlerdedir. 
Buna Öğretmenleri, akademisyenleri de eklemek gerekir. Araştırma 
görevlilerinin en çoğunun (% 25.7) babasının emekli olduğu görülmektedir. 
Ayrıca işçi olan babalar da dikkate alındığında, öğretim elemanlarmm 
yarısından biraz fazlasının  babasının memur ve işçi olduğu yani ücretli 
olduğu görülür. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre annelerinin mesleği Çizelge 39'da verilmiştir. 

Çizelge 39 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 
babalarmm mesleği incelendiğinde I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev 
yapan öğretim elemanlarmm % 26.7'sinin (265 kişi) babasının mesleğinin 
memur, % 22.1'sinin (219 kişi) emekli, % 17.7'sinin (175 kişi) ticaretle 
uğraşıyor, % 14.8'inin (147 kişi) öğretmen/akademisyen, % 12.0'ınm (119 
kişi) işçi, % 5.8'inin (57 kişi) çiftçi  olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 39. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 

Babalarının Mesleği I. Grup II. Grup İÜ. Grup Toplam Babalarının Mesleği 
f % f % f % f % 

Memur 265 26.7 120 22.4 129 25.7 514 25.3 
İşçi 119 12.0 76 14.2 79 15.8 274 13.5 
Ticaret 175 17.7 129 24.4 81 16.6 385 19.0 
Emekli 219 22.1 118 22.0 113 22.6 450 22.2 
işsiz 9 0.9 2 0.1 3 0.1 14 0.7 
Çiftçi 57 5.8 41 7.6 41 8.2 139 6.9 
Öğretmen, Akademisyen 147 14.8 50 9.3 55 11.0 252 12.4 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
24.4'nün (129 kişi) babasının mesleğinin ticaretle ilgili, % 22.4'ünün (120 
kişi) memur, % 22.0'ınm (118 kişi) emekli, % 14.2'sinin (76 kişi) işçi, % 
9.3'ünün (50 kişi) öğretmen/akademisyen, % 7.6'sının (41 kişi) çiftçi  olduğu 
gözlenmektedir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
25.7'nin (129 kişi) babasmm mesleğinin memur, % 22.6'sının (113 kişi) 
emekli, % 16.6'sının (81 kişi) ticaretle uğraşıyor, % 15.8'inin (79 kişi) işçi, 
% 11.0'ının (55 kişi) öğretmen, akademisyen, % 8.2'sinin (41 kişi) çiftçi 
oldukları görülmektedir. 

Bu bulgulardan her üç gruptaki öğretim elemanlarmm büyük 
bölümünün babalarmm mesleğinin memur olduğu, babası memur olan 
öğretim elemanlarmm oranmm en çok I. gruptaki eğitim fakültelerinde, 
sonra III. gruptaki eğitim fakültelerinde,  daha soma II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görevli öğretim elemanlarınındır. Öğretim elemanlarmm 
babalarına ilişkin sonraki büyük oranı emekliler oluşturmakta, bunu ticaretle 
uğraşan babalar izlemektedir. 

Öğretim Elemanlarının Evlerine Giren Ücret (Maaş) 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre evlerine 
giren ücretle ilgili veriler Çizelge 40'ta verilmiştir. 

Evlerine giren aylık ücret (maaş) incelendiğinde, araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarmm % 56.3'ünün (1141 kişi) 1001-2000 YTL, % 
22.0'inin (445 kişi) 2001-3000 YTL ve % 11.3'ünün (230 kişi) 1000 
YTL'den az, % 6.1'inin (124 kişi) 3001-4000 YTL, % 4.3'ünün (88 kişi) 
4001 YTL'den fazla  evlerine ücret girdiği gözlenmektedir. Öğretim 
elemanlarmm yarısmdan fazlasının  evine aylık 1001-2000 YTL girmektedir; 
çoğunluğunun (% 67.6) evine giren ücret 2000 YTL'den azdır (Çizelge 40). 
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Sonuç olarak, öğretim elemanlarının ücretleri düşüktür. Bu sonuç, başka 
araştırmalarla da ortaya konulmuştur. 

Çizelge 40. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Evlerine Giren 
Ücret (Maaş) 

Eve Giren Ücret Kadın Erkek Toplam Eve Giren Ücret 
f % r % f % 

1000 YTL'den az 130 15.1 100 8.6 230 11.3 
1001-2000 YTL 421 49.1 720 61.5 1141 56.3 
2001-3000 YTL 175 20.4 270 23.1 445 22.0 
3001-4000 YTL 70 8.2 54 4.6 124 6.1 
4001 YTL ve üzeri 62 7.2 26 2.2 88 4.3 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetine göre evlerine 
giren aylık ücret incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarının % 49.l'i (421 
kişi) 1001-2000 YTL, % 20.4'ü (175 kişi) 2001-3000 YTL, % 15.2'si (130 
kişi) 1000 YTL'den az, % 8.2'si (70 kişi) 3001-4000 YTL ve % 7.2'si (62 
kişi) 4001 YTL'den fazla  evlerine aylık ücret girdiğini belirtmişlerdir. 
Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarmm da % 61.5'i (720 kişi) 
1001-2000 YTL, % 23.1'i (270 kişi) 2001-3000 YTL, % 8.6'sı (100 kişi) 
1000 YTL'den az, % 4.6'sı (54 kişi) 3001-4000 YTL ve % 2.2'si (26 kişi) 
4001 YTL'den fazla  evlerine aylık ücret girdiğini belirtmişlerdir. Bu 
bulgulardan, kadın ve erkek öğretim elemanlarının en az yarısının 
(erkeklerde % 61.5) aylık ücretlerinin 1001-2000 YTL, kadın ve erkek 
öğretim elemanlarının beştebirinin ücretlerinin de 2001-3000 YTL olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, 1000 YTL'den az aylık ücrete sahip olduğunu 
belirten kadın öğretim elemanlarının oranı, erkek öğretim elemanlarının 
oranından fazladır.  Bunun, 1000 YTL'den az ücret diliminde kadın öğretim 
elemanı sayısının, erkek öğretim elemanı sayısından fazla  olmasından 
kaynaklandığı söylenebilir (Çizelge 40). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına göre evlerine 
giren ücret ile ilgili veriler Çizelge 41'de sunulmuştur. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre evlerine 
giren ücretlerle (maaşlarla) ilgili veriler incelendiğinde profesörlerin  % 
40.4'ü (57 kişi) evlerine aylık 2001-3000 YTL, % 24.1'i (34 kişi) 3001-4000 
YTL, % 22.0'ı (31 kişi) 4001 YTL'den fazla  ücret girdiğini belirtmişlerdir. 
Doçentlerin % 44.6'sı (37 kişi) 1001-2000 YTL, % 28.9'u (24 kişi) 2001-
3000 YTL, % 13.3'ü (11 kişi) 3001-4000 YTL, % 10.8'i 4001 YTL'den 
fazla  aylık ücretin evlerine girdiğini belirttikleri görülmektedir. Yardımcı 
doçentlerin % 55.l'i (327 kişi) evlerine aylık 1001-2000 YTL ücret 
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girdiğini, % 30.3'ü (180 kişi) 2001-3000 YTL ücret girdiğini belirtmişlerdir. 
Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 67.2'sinin (424 kişi) 1001-
2000 YTL, % 18.1'inin de (114 kişi) evlerine giren aylık ücret 2001-3000 
YTL'dir. Araştırma görevlilerinin ise % 58.0'i (336 kişi) evlerine 1001-
2000 YTL, % 26.6'sı (154 kişi) 1000 YTL'den az, % 12.1'i (70 kişi) 2001-
3000 YTL ücret girdiğini belirtmişlerdir. Evlerine 1000 YTL'den az ücret 
girenlerin oranı öğretim elemanları arasında en çok araştırma 
görevlilerindedir. Öğretim elemanlarmm evlerine aylık giren ücret miktarı 
unvana bağlı olarak, araştırma görevlilerinden profesörlere  doğru 
yükselmektedir (Çizelge 41). 

Çizelge 41. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Evlerine Giren 
Ücret 

Eve Giren Ücret Prof. Doçent Yrd. Doçent Ögr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Eve Giren Ücret 

f % f % f % f % f % f % 
1000 YTL'den az 2 1.4 2 2.4 19 3.2 53 8.4 154 26.6 230 11.3 
1001-2000 YTL 17 12.1 37 44.6 327 55.1 424 67.2 336 58.0 1141 56.3 
2001-3000 YTL 57 40.4 24 28.9 180 30.3 114 18.1 70 12.1 445 22.0 
3001-4000 YTL 34 24.1 11 13.3 40 6.7 27 4.3 12 2.1 124 6.1 
4001 YTL ve üzeri 31 22.0 9 10.8 28 4.7 13 2.0 7 1.2 88 4.3 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre evlerine 
giren ücret ile ilgili veriler Çizelge 42'de verilmiştir. 

Çizelge 42. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Evlerine Giren Ücret 

Evler ine G i r e n 
Ücre t 

I. G r u p II. G r u p m . G r u p T o p l a m Ev ler ine G i r e n 
Ücre t 

f % f % f % f % 
1000 YTL'den az 143 14.4 37 6.9 50 10.0 230 11.3 
1001-2000 YTL 529 53.4 345 64.4 267 53.3 1141 56.3 
2001-3000 YTL 192 19.4 127 23.7 126 25.1 445 22.0 
3001-4000 YTL 76 7.7 22 4.1 26 5.2 124 6.1 
4001 YTL ve üzeri 51 5.1 5 0.9 32 6.4 88 4.3 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 42 incelendiğinde I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının % 53.4'ü (529 kişi), II. gruptaki eğitim 
fakülteleri  öğretim elemanlarının % 64.4'ü (345 kişi) ve III. Gruptaki eğitim 
fakülteleri  öğretim elemanlarının % 53.3'ü (267 kişi) evlerine 1001-2000 
YTL arası ücret girdiğini belirtmişlerdir. Bu bulgu her üç gruptaki öğretim 
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elemanlarının yarısından fazlasmm  evlerine 1001-2000 YTL. arası ücret 
girdiğini göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Ücret (Maaş) Dışındaki Gelirleri 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyet değişkenine göre 
ücretleri dışında gelir kaynaklarıyla ilgili veriler Çizelge 43'te verilmiştir. 

Çizelge 43. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Ücret (Maaş) 
Dışında Gelirleri 

Ücret Dışında Gelirleri Kadın Erkek Toplam Ücret Dışında Gelirleri 
f % f % f % 

Ek Ders 257 76.5 442 79.8 699 78.5 
Döner Sermaye 26 7.7 38 6.9 64 7.2 
Proje 13 3.9 23 4.1 36 4.0 
Kira 36 10.7 33 6.0 69 7.8 
Geliştirme Ödeneği 0 0.0 8 1.4 8 0.9 
Bilimsel Yayınlar 4 1.2 10 1.8 14 1.6 
Toplam 336 100.0 554 100.0 890 100.0 

Çizelge 43 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretim elemanlarından 
ücret dışında gelirleri olduğunu belirtenlerin büyük çoğunluğu (% 78.5, 699 
kişi) ek ders ücreti aldıklarını, % 7.8'i (69 kişi) kira geliri, % 7.2'si (64 kişi) 
döner sermaye geliri, % 4.0'ı (36 kişi) proje geliri, % 1.6'sı (14 kişi) bilimsel 
yaymlar ve % 0.9'u (8 kişi) kuruluş geliştirme ödeneği sağladıklarını 
belirtmişlerdir. Bu yanıtlardan da gözlendiği gibi, öğretim elemanlarmm 
gelirleri; ücret (maaş) ve ücretten ayrı düşünülemeyecek olan ek ders 
ücretleridir. Öğretim elemanlarının ücret (maaş) dışmda belirttiği en önemli 
gelir kalemi, kiradır. Ancak, kira da öğretim elemanlarmm çok azının 
sağladığı bir gelirdir. Sonuç olarak öğretim elemanlarının gelirleri ücret 
(maaş) ve ek ders ücretinden oluşmakta, bunun dışmda önemli bir 
gelirlerinin olmadığı gözlenmektedir. 

Çizelge 43'ten araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm ücret dışında 
gelirlerinde en büyük oranı ek ders ücretlerinin aldığı görülmektedir. 
Araştırmaya katılan kadm öğretim elemanlarından bu soruya yanıt verenlerin 
% 76.5'i (257 kişi) ücret dışında "Ek Ders", % 10.7'si (36 kişi) "Kira", % 
7.7'si (26 kişi) "Döner Sermaye", % 3.9'u (13 kişi) "Proje" ve % 1.2'si (4 
kişi) de "Bilimsel Yaymlar" yoluyla gelir elde ettiklerini belirtmişlerdir. 
Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarından bu soruya yanıt verenlerin 
% 79.8'i (442 kişi) ücret dışmda "Ek Ders", % 6.9'u (38 kişi) "Döner 
Sermaye", % 6.0'ı (33 kişi) "Kira", % 4.1'i (23 kişi) "Proje", % 1.8'i (10 
kişi) "Bilimsel Yaymlar" ve % 1.4'ü (8 kişi) de "Geliştirme Ödeneği" 
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yoluyla gelir elde ettiklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, kadın ve erkek 
öğretim elemanlarmm ücretleri dışmda en büyük gelir kaynağının "Ek Ders" 
ücretleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca, "Ek Ders" ücreti alan erkek 
öğretim elemanlarının oranı, kadm öğretim elemanlarının oranından; "Kira" 
geliri elde eden kadın öğretim elemanlarmm oranı, erkek öğretim 
elemanlarmm oranından fazladır.  "Kira" geliriyle ilgili bulgu, kadm öğretim 
elemanlarının ondabirinin, kira getiren bir taşınmazının olduğunu 
göstermektedir. 

Öğretim elemanlarmm unvanlarına göre ücret dışmdaki gelirleriyle 
ilgili bulgular Çizelge 44'te sunulmuştur. 

Çizelge 44. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Ücret Dışındaki 
Gelirleri 

Ücret Dışındaki 
Gelir 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 
Uzman 

Arş. Gör. Toplam Ücret Dışındaki 
Gelir 

f % f % f % f % f % f % 
Ek Ders 70 74.5 40 78.4 293 84.9 263 83.2 33 39.3 699 78.5 
Döner Sermaye 4 4.3 4 7.8 10 2.9 28 8.9 18 21.4 64 7.2 
Proje 3 3.2 2 3.9 11 3.2 5 1.6 15 17.9 36 4.0 
Kira 16 17.0 3 5.9 20 5.8 17 5.4 13 15.5 69 7.8 
Geliştirme Ödeneği 0 0.0 0 0.0 3 0.9 3 0.9 2 2.4 8 0.9 
Bilimsel Yayınlar 1 1.1 2 3.9 8 2.3 0 0.0 3 0.3 14 1.6 
Toplam 94 100.0 51 100.0 345 100.0 316 100.0 84 100.0 890 100.0 

Çizelge 44'e göre araştırmanın bu sorusuna yanıt veren profesörlerin  % 
74.5'i (70 kişi) ücret (maaş) dışında ek ders ücreti, % 17.0'ı (16 kişi) kira 
geliri, % 4.3'ü (4 kişi) döner sermaye geliri, % 3.2'si (3 kişi) proje geliri, % 
1.1'i (1 kişi) bilimsel yayınlardan gelir elde etmektedir. Burada ücret 
dışındaki en önemli gelir kaynağı kiradır. Bu ise, mesleğin ilerleyen 
yıllarında bazı öğretim elemanlarmm kira getiren bir taşmmaza sahip 
olabildiğini göstermektedir. 

Araştırmanın bu sorusuna yanıt veren doçentlerin % 78.4'ü (40 kişi) 
ücret dışmda ek ders ücreti, % 7.8'i (4 kişi) döner sermaye geliri, % 5.9'u (3 
kişi) kira geliri, % 3.9'u (2 kişi) proje geliri, % 3.9'u (2 kişi) bilimsel yaym 
geliri elde etmektedir. 

Yardımcı doçentlerin % 84.9'u (293 kişi) ek ders ücreti, % 5.8'i (20 
kişi) kira geliri, % 3.2'si (11 kişi) proje geliri, % 2.9'u (10 kişi) döner 
sermaye geliri, % 2.3'ü (8 kişi) bilimsel yaym geliri, % 0.9'u (3 kişi) 
geliştirme ödeneği geliri elde etmektedir. 
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Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 83.2'si (263 kişi) ek 
ders ücreti, % 8.9'u (28 kişi) döner sermaye geliri, % 5.4'ü (17 kişi) kira 
geliri, % 1.6'sı (5 kişi) proje geliri, % 0.9'u (3 kişi) geliştirme ödeneği elde 
etmektedir. 

Araştırma görevlilerinin % 39.3'ü (39 kişi) ek ders ücreti, % 21.4'ü (18 
kişi) döner sermaye geliri, % 17.9'u (15 kişi) proje geliri, % 15.5'i (13 kişi) 
kira geliri, % 2.4'ü (2 kişi) geliştirme ödeneği, % 0.3 (3 kişi) bilimsel yayın 
geliri elde etmektedir. Bu bulgulara göre araştırma görevlilerinin ek ders 
ücreti aldığı görülmektedir. Araştırma görevlilerinin yasal olarak derse girme 
yükümlülükleri yoktur. Ancak araştırma görevlisi kadrosunda, "Öğretim 
Görevlisi" statüsünde çalışarak ek ders alabilirler. Araştırma görevlileri 
içinde döner sermaye ve proje geliri elde edenlerin oranmın diğer 
unvanlardakilere göre en yüksek olması, bilimsel araştırmalara katılarak 
gelir elde ettiklerini göstermektedir. Ayrıca, kira geliri elde edenlerin oranı 
da dikkat çekmektedir. 

Bu bulgular topluca değerlendirildiğinde öğretim elemanlarmdan ek 
ders ücreti alanların en büyük bölümü yardımcı doçentler iken, döner 
sermaye ve proje geliri elde edenler en çok araştırma görevlileridir. Ücret 
dışında değerlendirilmesi gereken en önemli gelir kaynağı olan kiranm, en 
yüksek oranda profesörlerce  elde edildiği gözlenmektedir. 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları fakülte  gruplarına göre ücret 
dışında elde ettikleri gelirlerle ilgili bulgular Çizelge 45 'te verilmiştir. 

Çizelge 45. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Fakültelere Göre 
Ücret Dışındaki Gelirleri 

Ücret Dışındaki Gelir I. Grup II. GruD III. Grup Toplam Ücret Dışındaki Gelir 
f % f % f % f % 

Ek Ders 311 75.9 223 85.8 165 75.0 699 78.5 
Döner Sermaye 48 11.7 8 3.1 8 3.6 64 7.2 
Proje 17 4.1 4 1.5 15 68 36 4.0 
Kira 27 6.6 16 6.2 26 11.8 69 7.8 
Geliştirme Ödeneği 0 0.0 5 1.9 3 1.4 8 0.9 
Bilimsel Yayınlar 7 1.7 4 1.5 3 1.4 14 1.6 
Toplam 410 100.0 260 100.0 220 100.0 890 100.0 

Çizelge 45'e göre araştırmanın bu sorusuna yanıt veren I. gruptaki 
eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının % 75.9'u (311 kişi) ücret 
(maaş) dışında ek ders ücreti, % 11.7'si (48 kişi) döner sermaye geliri, % 
6.6'sı (27 kişi) kira geliri, % 4.1'i (17 kişi) proje geliri, % 1.7'si (7 kişi) 
bilimsel yayınlardan gelir elde etmektedir. 



69 

Araştırmanın bu sorusuna yanıt veren II. gruptaki eğitim 
fakültelerindeki  öğretim elemanlarının % 85.8'i (223 kişi) ücret (maaş) 
dışmda ek ders ücreti, % 6.2'si (16 kişi) kira geliri, % 3.1'i (8 kişi) döner 
sermaye geliri, % 1.9'u (5 kişi) geliştirme ödeneği, % 1.5'i (4 kişi) proje 
geliri, % 1.5'i (4 kişi) bilimsel yayınlardan gelir elde etmektedir. 

Araştırmanın bu sorusuna yanıt veren III. gruptaki eğitim 
fakültelerindeki  öğretim elemanlarmm % 75.0'ı (165 kişi) ücret (maaş) 
dışmda ek ders ücreti, % 11.8'i (26 kişi) kira geliri, % 6.8'i (15 kişi) proje 
geliri, % 3.6'sı (8 kişi) döner sermaye geliri, % 1.4'ü (3 kişi) geliştirme 
ödeneği, % 1.4'ü (3 kişi) bilimsel yayınlardan gelir elde etmektedir. 

Bu bulgulara göre ek ders ücreti kazanan öğretim elemanları en çok II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  döner sermaye geliri elde eden öğretim 
elemanları I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  proje geliri elde edenler III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapmaktadırlar. Sayılan gelirler ücretle 
birlikte düşünülebileceğinden, ücret dışındaki en önemli gelir sayılabilecek 
gelir kaynağı olan kira, en çok III. gruptaki eğitim fakültelerinin  öğretim 
elemanlarınca, en az da II. gruptaki eğitim fakültelerinin  öğretim 
elemanlarınca elde edilmektedir. 

Öğretim Elemanlarının Ev Sahibi Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyet değişkenine göre ev 
sahibi olup olmama durumları Çizelge 46'da verilmiştir. 

Çizelge 46. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Ev Sahibi Olma 
Durumu 

Ev Sahibi Olma Durumu Kadm Erkek Toplam 

f % f % f % 
Hayır 502 58 5 570 48.7 1072 52.9 
Evet 356 41.5 600 51.3 956 47.1 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarısından biraz fazlası  (% 
52.9, 1072 kişi) ev sahibi değilken, % 47.1'i (956 kişi) ev sahibidir. 
Buradan her öğretim elemanının bir evinin olmadığı görülmektedir (Çizelge 
46). Ev sahibi olamamanın temel nedenlerinden birisinin öğretim 
elamanlarının gelirlerinin düşük olması, diğerinin ise ağırlıklı olarak memur 
ve işçi çocukları olmalarının etkisi olduğu belirtilebilir. 

Çizelge 46'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan kadın öğretim 
elemanlarının % 41.5'i (356 kişi) ev sahibi iken, ev sahibi olan erkek 
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öğretim elemanlarmm oranı % 51.3'tür. Bu bulgu araştırmaya katılan erkek 
öğretim elemanlarmdan ev sahibi olanların oranmın, kadm öğretim 
elemanlarına göre daha çok olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 47'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına 
göre ev sahibi olup olmama durumları verilmiştir. 

Çizelge 47. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Ev Sahibi Olma 
Durumu 

Ev Sahibi 
Olma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Ev Sahibi 
Olma 
Durumu 

f % f % f % f % f % f % 
Hayır 20 14.2 24 28.9 284 47.8 301 47.7 443 76.5 1072 52.9 
Evet 121 85.8 59 71.1 310 52.2 330 52.3 136 23.5 956 47.1 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 47'de görüldüğü gibi profesörlerin  % 85.8'i (121 kişi), 
doçentlerin % 71.1'i (59 kişi), yardımcı doçentlerin % 52.2'si (310 kişi), 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarm % 52.3'ü (330 kişi) ve araştırma 
görevlilerinin % 23.5'i (136 kişi) ev sahibidir. Araştırma görevlileri 
dışmdaki öğretim elemanlarının yarısından fazlası  ev sahibidir. Bu bulgu, 
öğretim elemanlarmm unvanları yükseldikçe ev sahibi olma oranlarının da 
arttığı biçiminde yorumlanabilir. 

Çizelge 48'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre ev sahibi olma durumları ile ilgili 
bilgilere yer verilmiştir. 

Çizelge 48. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Ev Sahibi Olma Durumu 

Ev Sahibi Olma 
Durumu 

I. Grup II. Grup İÜ. Grup Toplam Ev Sahibi Olma 
Durumu f % f % f % f % 
Hayır 528 53.3 263 49.1 282 56.3 1072 52.9 
Evet 463 46.7 273 50.9 219 43.7 956 47.1 

Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 48 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 46.7'sinin (463 kişi), II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 
50.9'unun (273 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarmm % 43.7'sinin (219 kişi) ev sahibi oldukları 
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görülmektedir. Bu bulgular en çok ev sahibi olan öğretim elemanlarmm II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yaptığını göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Araba Sahibi Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının araba sahibi olma 
durumlarının cinsiyet değişkenine göre dağılımı Çizelge 49'da verilmiştir. 

Çizelge 49. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Araba Sahibi Olma 
Durumu 

Araba Sahibi Olma Durumu Kadın Erkek Toplam Araba Sahibi Olma Durumu 
f % f % f % 

Hayır 424 49.4 363 31.0 787 38.8 
Evet 434 50.6 807 69.0 1241 61.2 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 61.2'sinin (1241 kişi) 
arabası vardır. Arabası olmayan öğretim elemanlarmm oranı da % 38.8'dir 
(787 kişi) (Çizelge 49). Buradan öğretim elemanlarının yarısından fazlasının 
(ondaaltısının) araba sahibi olduğu görülmektedir. 

Çizelge 49'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan kadm öğretim 
elemanlarının % 50.6'sınuı (434 kişi) arabası varken, araba sahibi olan erkek 
öğretim elemanlarmm oranı % 69.0'dır (807 kişi). Bu bulguya göre hem 
kadın, hem erkek öğretim elemanlarmm yarısmdan fazlasmm  arabası vardır; 
ama arabası olan erkekler daha fazladır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlanna göre araba 
sahibi olma veya olmama durumları Çizelge 50'de verilmiştir. 

Çizelge 50. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Araba Sahibi 
Olma Durumu 

Araba 
Sahibi 
Olma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Araba 
Sahibi 
Olma 
Durumu f % f % f % f % f % f % 
Hayır 22 15.6 9 10.8 141 23.7 211 33.4 404 69.8 787 38.8 
Evet 119 84.4 74 89.2 453 76.3 420 66.6 175 30.2 1241 61.2 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 50 incelendiğinde profesörlerin  % 84.4'ünün (119 kişi), 
doçentlerin % 89.2'sinin (74 kişi), yardımcı doçentlerin % 76.3'ünün (453 
kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 66.6'sının (420 kişi) ve 
araştırma görevlilerinin % 30.2'sinin (175 kişi) araba sahibi oldukları 
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görülmektedir. Araştırma görevlileri dışındaki öğretim elemanlarının 
yarısından fazlasının  arabası vardır. Bu bulgu öğretim elemanlarmm 
unvanları arttıkça araba sahibi olma oranlarının da arttığı biçiminde 
yorumlanabilir. 

Çizelge 51 'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları Eğitim Fakültelerine göre araba sahibi olma durumları ile ilgili 
bulgulara yer verilmiştir. 

Çizelge 51. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Araba Sahibi Olma Durumu 

Araba Sahibi 
Olma Durumu 

I. Grup n . Grup m . Grup Toplam Araba Sahibi 
Olma Durumu f % f % f % f % 
Hayır 416 42.0 170 31.7 201 40.1 787 38.8 

Evet 575 58.0 366 68.3 300 59.9 1241 61.2 

Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 51 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 58.0'ının (575 kişi), II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
68.3'ünün (366 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının % 59.9'nun (300 kişi) araba sahibi oldukları 
görülmektedir. Bu bulgular en çok araba sahibi olan öğretim elemanlannın 
II. gruptaki eğitim fakültelerinde  bulunduğunu göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Sahibi Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının akademik çalışmalannı 
yürütecek bilgisayar sahibi olma durumlarının cinsiyet değişkenine göre 
dağılımı Çizelge 52'de verilmiştir. 

Çizelge 52'de araştırmaya katılan öğretim elemanlannm büyük 
çoğunluğu (% 92.9'u, 1883 kişi) akademik çalışmalarını yürütebilecekleri 
bilgisayarları olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre, öğretim elemanlannın 
tümüne yakınının akademik çalışmalarında yararlanabilecekleri bilgisayarı 
vardır. 

Çizelge 52. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Akademik 

Bilgisayar Sahibi Olma Kadın Erkek Toplam Bilgisayar Sahibi Olma 
f % f % f % 

Hayır 55 6.4 90 7.7 145 7.1 

Evet 803 93.6 1080 92.3 1883 92.9 

Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 
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Çizelge 52 araştırmaya katılan kadın öğretim elemanlarının % 
93.6'sının (803 kişi), erkek öğretim elemanlarmm da % 92.3'ünün (1080 
kişi) akademik çalışmalarını yürütecek bilgisayarı olduğu; dolayısıyla kadm 
ve erkek öğretim elemanlarmm tümüne yakınının bilgisayar sahibi 
olduklarını göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik 
çalışmalarını yürütecek bilgisayar sahibi olma durumlarıyla ilgili veriler 
Çizelge 53'te verilmiştir. 

Çizelge 53. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Akademik 
Çalışmalarını Yürütecek Bilgisayara Sahip Olma Durumu 

Bilgisayar Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., Arş- Gör. Toplam 
Sahibi Okutman, 
Olma Uzman 
Durumu f % f % f % f % f % f % 
Hayır 8 5.7 4 4.8 35 5.9 64 10.1 34 5.9 145 7.1 
Evet 133 94.3 79 95.2 559 94.1 567 89.9 545 94.1 1883 92.9 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 53'ten profesörlerin  % 94.3'ünün (133 kişi), doçentlerin % 
95.2'sinin (79 kişi), yardımcı doçentlerin % 94.1'inin (559 kişi), öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlarm % 89.9'unun (567 kişi) ve araştırma 
görevlilerinin % 94.1'inin (545 kişi) akademik çalışmalarını yürütecek 
bilgisayar sahibi oldukları görülmektedir. Bu bulgular, öğretim 
elemanlarının tümüne yakınının akademik çalışmalarını yürütecek 
bilgisayara sahip olduklarını göstermektedir. 

Çizelge 54'ten araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre akademik çalışmalarım yürütecek 
bilgisayar sahibi olma durumları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Çizelge 54. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Akademik Çalışmalarını Yürütecek 
Bilgisayar Sahibi Olma Durumu ^ 

Bilgisayar Sahibi 
Olma Durumu 

L Grup II. Grup III. Grup Toplam Bilgisayar Sahibi 
Olma Durumu f % f % f % f % 
Hayır 64 6.5 46 8.6 35 7.0 145 7.1 

Evet 927 93.5 490 91.4 466 93.0 1883 92.9 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının % 93.5'inin (927 kişi), II. gruptaki eğitim 
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fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 91.4'ünün (490 kişi) ve 
III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 
93.0'ının (466 kişi) bilgisayar sahibi oldukları görülmektedir. Bu bulgular 
öğretim elemanlarmm tümüne yakınının akademik çalışmalarını 
yürütebileceği bilgisayar sahibi olduğunu, bununla birlikte en çok bilgisayar 
sahibi olan öğretim elemanlarmm I. gruptaki eğitim fakültelerinde 
bulunduğunu göstermektedir (Çizelge 54). 

Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışmalarına Destek Sağlayacak 
Düzeyde Bilgisayar Bilgisine Sahip Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyet değişkenine göre 
akademik çalışmalarını destek sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine sahip 
olma durumları ile ilgili verilere Çizelge 55'te yer verilmiştir. 

Çizelge 55. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Akademik 
Çalışmalarına Destek Sağlayacak Düzeyde Bilgisayar 
Bilgisine Sahip Olma Durumu 

Bilgisayar Bilgisine Sahip 
Olma Durumu 

Kadın Erkek Toplam Bilgisayar Bilgisine Sahip 
Olma Durumu f % f % f % 
Hayır 57 6.6 133 11.4 190 9.4 

Evet 801 93.4 1037 88.6 1838 90.6 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm büyük çoğunluğu (% 90.6, 
1838 kişi) akademik çalışmalanna destek sağlayacak düzeyde bilgisayar 
bilgisine sahip olduklarını belirtmişlerdir (Çizelge 55). Araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu (% 92.9) bilgisayara sahip 
olduklarını belirmişti. Bilgisayara sahip olanların, bilgisayar bilgisine sahip 
olduklarını belirtmeleri de doğal bir sonuçtur. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına 
destek sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olup olmadıklarının 
cinsiyete göre durumu incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın öğretim 
elemanlarının % 93.4'ü (801 kişi), erkek öğretim elemanlarının ise % 88.6'sı 
(1037 kişi) akademik çalışmalarına destek sağlayacak düzeyde bilgisayar 
bilgisine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu kadın ve erkek öğretim 
elemanlarmm tümüne yakınının akademik çalışmalarına destek sağlayacak 
düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olduklarını göstermektedir (Çizelge 55). 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik 
çalışmalarma destek sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olma 
durumlarıyla ilgili veriler Çizelge 56'da sunulmuştur. 

Çizelge 56. Öğretim Elemanlannın Unvanlarına Göre Akademik 
Çalışmalarını Destek Sağlayacak Düzeyde Bilgisayar 
Bilgisine Sahip Olma Durumu 

Bilgisayar 
Bilgisine 
Sahip Olma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Bilgisayar 
Bilgisine 
Sahip Olma 
Durumu r % f % f % f % f % f % 
Hayır 15 10.6 3 3.6 43 7.2 106 16.8 23 4.0 190 9.4 
Evet 126 89.4 80 96.4 551 92.8 525 83.2 556 96.0 1838 90.6 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlanna göre akademik 
çalışmalarına destek sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olma 
durumlarıyla ilgili veriler incelendiğinde, profesörlerin  % 89.4'ü (126 kişi), 
doçentlerin % 96.4'ü (80 kişi), yardımcı doçentlerin % 92.8'i (551 kişi), 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 83.2'si (525 kişi) ve 
araştırma görevlilerinin % 96.0'ı (556 kişi) akademik çalışmalarına destek 
sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
bulgu öğretim elemanlarmm büyük bir çoğunluğunun bilgisayar kullanma 
becerisine sahip oldukları biçiminde değerlendirilebilir (Çizelge 56). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlannın görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre akademik çalışmalarını destek sağlayacak düzeyde 
bilgisayar bilgisine sahip olma durumlarıyla ilgili veriler Çizelge 57'de 
verilmiştir. 

Çizelge 57. Öğretim Elemanlannın Görev Yaptıklan Eğitim 
Fakültelerine Göre Akademik Çalışmalarına Destek 
Sağlayacak Düzeyde Bilgisayar Bilgisine Sahip Olma 
Durumu 

Bilgisayar Bilgisine 
Sahip Olma Durumu 

I. Grup n. Grup IH. Grup Toplam Bilgisayar Bilgisine 
Sahip Olma Durumu f % f % f % f % 
Hayır 85 8.6 78 14.6 27 5.4 190 9.4 
Evet 906 91.4 458 85.4 474 94.6 1838 90.6 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 57'den akademik çalışmalarına destek sağlayacak düzeyde 
bilgisayar bilgisine sahip olma durumu, öğretim elemanlarmm görev yaptığı 
eğitim fakültesi  grubuna göre incelendiğinde I. gruptaki eğitim 
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fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 91.4'ü (906 
kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 
85.4'ü (458 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarmm % 94.6'sı (400 kişi) akademik çalışmalarına destek sağlayacak 
düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu 
bulgulardan, I. ve III grupta yer alan eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının akademik çalışmalarına destek sağlayacak 
bilgisayar bilgilerinin oranının birbirine yakm, II. Gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının bilgisayar 
bilgisine sahip olma oranmın diğer gruplara göre biraz daha düşük olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışmalarında İnternetten 
Yararlanma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre akademik 
çalışmalarmda internetten yararlanma durumları ile ilgili bulgulara Çizelge 
58'de yer verilmiştir. 

Çizelge 58. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Akademik 
Çalışmalarında İnternetten Yararlanma Durumu 

Akademik Çalışmalarında İnternetten 
Yararlanma Durumu 

Kadm Erkek To ilanı Akademik Çalışmalarında İnternetten 
Yararlanma Durumu f % f % f % 
Hiç 8 0.9 14 1.2 22 1.1 
Arasıra 153 17.8 336 28.7 489 24.1 
Her Zaman 697 81.3 820 70.1 1517 74.8 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının akademik çalışmalarmda 
internetten yararlanma durumları incelendiğinde çoğunluğunun (% 74.8'i, 
1517 kişi) internetten her zaman, % 24.1'inin (489 kişi) arasıra 
yararlandıkları, % 1.1'inin (22 kişi) interneti kullanmadığı gözlenmektedir. 
Öğretim elemanlarmm çoğunluğunun (% 74.8) akademik çalışmalarında 
internetten düzenli yararlandığı görülmektedir (Çizelge 58). 

Çizelge 58'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm cinsiyetlerine göre akademik çalışmalarında internetten 
yararlanma durumları incelendiğinde, araştırmaya katılan kadm öğretim 
elemanlarının % 81.3'ünün (697 kişi) "Her Zaman", % 17.8'inin (153 kişi) 
ise "Arasıra" akademik çalışmalarmda internetten yararlandıkları 
görülmektedir. Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarmm ise % 
70.1'inin (820 kişi) "Her Zaman", % 28.7'sinin (336 kişi) ise "Arasıra" 
akademik çalışmalarında internetten yararlandıkları görülmektedir. Bu bulgu 
öğretim elemanlarmm çoğunluğunun "Her Zaman" akademik çalışmalarında 
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internetten yararlandıklarını, kadın öğretim elemanlarmm erkek öğretim 
elemanlarına göre akademik çalışmalarda internetten daha çok 
yararlandıklarını göstermektedir. 

Çizelge 59'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre akademik çalışmalarmda internetten yararlanma durumlarıyla ilgili 
bulgular verilmiştir. 

Çizelge 59. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Akademik 
Çalışmalarında İnternetten Yararlanma Durumu 

internetten Prof. Doçent Yrd. Oğr. Gör., Arş. Gör. Toplam 
Yararlanma Doçent Okutman, 
Durumu Uzman 

f % f % f % f % f % f % 
Hiç 1 0.7 - - 6 1.0 9 1.5 6 1.1 22 1.1 
Arasıra 56 39.7 18 21.7 132 22.2 233 36.9 50 8.6 489 24.1 
Her Zaman 84 59.6 65 78.3 456 76.8 389 61.6 523 90.3 1517 74.8 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 59'da görüldüğü üzere öğretim elemanlarmm unvanlarına göre, 
profesörlerin  % 59.6'sının (84 kişi), doçentlerin % 78.3'ünün (65 kişi), 
yardımcı doçentlerin % 76.8'nin (456 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanların % 61.6'sının (389 kişi) ve araştırma görevlilerinin de % 
90.3'ünün (523 kişi) akademik çalışmalarmda internetten "Her zaman" 
yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu öğretim elemanlarının akademik 
çalışmalarında önemli oranda internetten "Her Zaman" yararlandıkları, 
öğretim elemanları arasmda araştırma görevlilerinin akademik 
çalışmalarında diğer öğretim elemanlarına göre daha çok internetten 
yararlandıkları biçiminde değerlendirilebilir. Öğretim elemanları arasmda 
internetten her zaman yararlananların oranının göreli olarak öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlarda düşük, ama profesörlerde  en düşük 
olduğu görülmektedir. 

Çizelge 60'ta araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları 
eğitim fakültelerine  göre akademik çalışmalarında internetten yararlanma 
durumlarıyla ilgili bulgulara yer verilmiştir. 

Çizelge 60. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Akademik Çalışmalarında İnternetten 
Yararlanma Durumu 

İnternetten 
Yararlanma 
Durumu 

I. Grup U. Grup m . Grup Toplam İnternetten 
Yararlanma 
Durumu 

f % f % f % f % 

Hiç 14 1.4 5 0.9 3 0.6 22 1.1 
Arasıra 212 21.4 178 33.2 99 19.8 489 24.1 
Her zaman 765 77.2 353 65.9 399 79.6 1517 74.8 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 
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Çizelge 60'tan öğretim elemanlarmm akademik çalışmalarında 
internetten yararlanma durumu eğitim fakülteleri  gruplarına göre 
incelendiğinde, I. gruptaki eğitim Fakültelerinden araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının % 77.2'si (765 kişi), internetten "Her Zaman", % 
21.4'ü (212 kişi) "Arasıra" yararlandıklarını, % 1.4'ü ise (14 kişi) "Hiç" 
yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 65.9'u (353 kişi) internetten 
"Her Zaman", % 33.2'si (178 kişi) "Arasıra" yararlandıklarını, % 0.9'u ise 
(5 kişi) "Hiç" yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. III. Gruptaki Eğitim 
Fakültelerinden araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 79.6'sı (399 
kişi) internetten "Her Zaman", % 19.8'i (99 kişi) "Arasıra" yararlandıklarını, 
% 0.6'sı ise (2 kişi) "Hiç" yararlanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular 
I., II. ve III grupta yer alan eğitim fakültelerinde  görev alan öğretim 
elemanlarmm çoğunluğunun akademik çalışmalarında internetten "Her 
Zaman" yararlandıklarını göstermiştir. Ayrıca, internetten "Her Zaman" 
yararlanma oranı karşılaştırıldığında; I. ve III. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmda internetten 
yararlanma oranının birbirine yakm, II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarında bu oranm göreli olarak daha 
düşük olduğu gözlenmiştir. 

Öğretim Elemanlarının Derslerde Teknolojik Araç Ve Gereçlerden 
Yararlanma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre derslerde 
teknolojik araç ve gereçlerden yararlanma durumu Çizelge 61 'de verilmiştir. 

Çizelge 61. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Derslerde 
Teknolojik Araç ve Gereçlerden Yararlanma Durumu 

Teknolojik Araç ve Gereçlerden 
Yararlanma Durumu 

Kadın Erkek Toplam Teknolojik Araç ve Gereçlerden 
Yararlanma Durumu f % f % f % 
Hiç 43 6.4 59 5.9 102 6.1 
Arasıra 301 45.1 518 52.0 819 49.2 
Her Zaman 324 48.5 420 42.1 744 44.7 
Toplam 668 100.0 997 100.0 1665 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarısı (% 49.2, 819 kişi) 
derslerde teknolojik araç ve gereçlerden arasıra, önemli bir bölümü (% 44.7, 
744 kişi) de her zaman yararlanmaktadır. Öğretim elemanlarmm çok azı (% 
6.1, 102 kişi) ise derslerinde teknolojik araç ve gereçlerden hiçbir şekilde 
yararlanmadıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 61). 

Çizelge 61'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarından bu soruya yanıt verenlerin cinsiyetine göre derslerde 
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teknolojik araç ve gereçlerden yararlanma durumu incelendiğinde; kadm 
öğretim elemanlarmm % 48.5'i (324 kişi) "Her Zaman", % 45.1'i (301 kişi) 
"Arasıra" derslerde teknolojik araç ve gereçlerden yararlanmakta iken, % 
6.4'ü "Hiç" yararlanmamaktadır. 

Erkek öğretim elemanlarmm % 42.1'i (420 kişi) "Her Zaman", % 52.0'ı 
(518 kişi) "Arasıra" derslerde teknolojik araç ve gereçlerden yararlandığını, 
% 5.9'u "Hiç" yararlanmadıklarını belirtmiştir. Bu maddenin, araştırmaya 
katılanların tümü tarafından  (2028 kişi) yanıtlanmadığı gözlenmektedir. 
Bunun gerekçesi, yönetim görevi olup derse girmeyen öğretim elemanları ile 
ders yükü olmayan Araştırma görevlilerinin bu soruyu boş bırakmış 
olmasıdır. 

Bu bulgulara göre derslerde teknolojik araç ve gereçlerden "Her 
Zaman" yararlandığını belirten kadm öğretim elemanlarmm oranı, aynı 
seçeneği işaretlemiş olan erkek öğretim elemanlarından fazladır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlanna göre derslerde 
teknolojik araç ve gereçlerden yararlanma durumlarıyla ilgili veriler Çizelge 
62'de verilmiştir. 

Çizelge 62, Öğretim Elemanlannın Unvanlanna Göre Derslerde 
Teknolo ik Araç ve Gereçlerden Yarar anma Durumu 

Derslerde 
Teknolojik 
Araçlardan 
Yararlanma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Ögr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Derslerde 
Teknolojik 
Araçlardan 
Yararlanma 
Durumu 

f % f % f % f % f % f % 

Hiç 10 7.3 5 6.1 34 5.9 40 6.5 13 5.1 102 6.1 
Arasıra 61 44.5 43 52.4 294 51.1 312 50.6 109 42.7 819 49.2 
Her Zaman 66 48.2 34 41.5 247 43.0 264 42.9 133 52.2 744 44.7 
Toplam 137 100.0 82 100.0 575 100.0 616 100.0 255 100.0 1665 100.0 

Çizelge 62'de görüldüğü üzere öğretim elemanları arasmda 
profesörlerin  % 48.2'si (66 kişi), doçentlerin % 41.5'i (34 kişi), yardımcı 
doçentlerin % 43.0'ı (247 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların 
% 42.9'u (264 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 52.2'si (133 kişi) derslerde 
"Her Zaman" teknolojik araç ve gereçlerden yararlandıklarını belirtmişlerdir. 
Derslerde teknolojik araç ve gereçlerden "Arasıra" yararlanma oranları da 
unvanlara göre şöyledir: Profesörler  % 44.5 (61 kişi), doçentler % 52.4 (43 
kişi), yardımcı doçentler % 51.1 (294 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlar % 50.6 (312 kişi) ve araştırma görevlileri % 42.7 (109 kişi). 
Derslerde teknolojik araç ve gereçlerden "Hiç" yararlanmayanlara oranı 
bütün unvanlarda oldukça düşüktür. Öğretim elemanlarının derslerde 
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teknolojik araç ve gereçlerden "Arasıra" oranı daha yüksek olmak üzere, 
"Her Zaman" ve "Arasıra" yararlandıkları; unvanlara göre duruma 
bakıldığında Araştırma görevlilerinin "Her Zaman" teknolojik araç ve 
gereçlerden yararlanma oranının en yüksek, Doçentlerin ise "Her Zaman" 
yararlanma oranının diğer unvanlara göre düşük olduğu gözlenmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre derslerde teknolojik araç ve gereçlerden yararlanma 
durumlarıyla ilgili bulgular Çizelge 63 'te verilmiştir. 

Çizelge 63. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Derslerde Teknolojik Araç ve 

Derslerde Teknolojik Araç 
ve Gereçlerden Yararlanma 
Durumu 

I. Grup n. Grup ni . Grup Toplam Derslerde Teknolojik Araç 
ve Gereçlerden Yararlanma 
Durumu f % f % f % f % 

Hiç 62 8.0 28 5.9 12 2.9 102 6.1 
Arasıra 354 45.8 260 54.5 205 49.4 819 49.2 
Her Zaman 357 46.2 189 39.6 198 47.7 744 44.7 
Toplam 773 100.0 477 100.0 415 100.0 1665 100.0 

Çizelge 63 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 45.8'i (354 kişi) 
"Arasıra", % 46.2'si (357 kişi) "Her Zaman", II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 54.5'i (260 kişi) 
"Arasıra", % 39.6'ı (189 kişi) "Her Zaman" ve III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 49.4'ü (205 kişi) 
"Arasıra", % 47.7'i (198 kişi) "Her Zaman" derslerde teknolojik araç ve 
gereçlerden yararlandıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte öğretim 
elemanlarmm her zaman derslerde teknolojik araç ve gereçlerden yararlanma 
oranları karşılaştırıldığında diğer gruplarda yer alan eğitim fakültelerine  göre 
en az oran II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarına aittir. 

Öğretim Elemanlarının Alanlarıyla İlgili Akademik Bir Dergiye Abone 
Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre 
alanlarıyla ilgili akademik bir dergiye abone olma durumlarıyla ilgili veriler 
Çizelge 64'te verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarından alanlarıyla ilgili akademik 
bir dergiye abone olmayanların oranı % 51.8 (1050 kişi), abone olanlarm 
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oranı da % 48.2'dir (978 kişi) (Çizelge 64). Öyleyse öğretim elemanlarmm 
yarısmdan fazlası,  herhangi bir akademik dergiye abone değildir. 

Çizelge 64. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Alanlarıyla İlgili 
Akademik Bir Dergiye Abone Olma Durumu 

Alanlarıyla tlgili Akademik Bir Dergiye 
Abone Olma Durumu 

Kadın Erkek Toplam Alanlarıyla tlgili Akademik Bir Dergiye 
Abone Olma Durumu r % f % f % 
Hayır 446 52.0 604 51.6 1050 51.8 
Evet 412 48.0 566 48.4 978 48.2 
Toplanı 858 100.0 1170 100.0 2028 100,0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre 
alanlarıyla ilgili akademik bir dergiye abone olup olmama durumları 
incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarmm % 52.0'ının (446 kişi), erkek 
öğretim elemanlarının da % 51.6'sının (604 kişi) herhangi bir akademik 
dergiye abone olmadıkları görülmektedir. Bu bulgu kadın ve erkek öğretim 
elemanlarının yarısından biraz fazlasının  herhangi bir akademik dergiye 
abone olmadıklarını göstermektedir (Çizelge 64). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre alanlarıyla 
ilgili akademik bir dergiye abone olma durumu konusundaki bulgular 
Çizelge 65 'da verilmiştir. 

Çizelge 65. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Alanlarıyla İlgili 

Akademik 
Bir Dergiye 
Abone Olma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör, 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Akademik 
Bir Dergiye 
Abone Olma 
Durumu f % f % f % f % f % f % 
Hayır 65 46.1 28 33.7 244 41.1 365 57.8 348 60.1 1050 51.8 
Evet 76 53.9 55 66.3 350 58.9 266 42.2 231 39.9 978 48.2 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 65'te görüldüğü üzere öğretim elemanları arasında akademik 
bir dergiye aboneye olan öğretim elemanı oranı profesörlerde  % 53.9 (76 
kişi), doçentlerde % 66.3 (55 kişi), yardımcı doçentlerde % 58.9 (350 kişi), 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarda % 42.2 (266 kişi), Araştırma 
görevlilerinde % 39.9'dur (231 kişi). Bu bulgular öğretim elemanları 
arasında unvan değişkenine göre akademik bir dergiye abone olanların en 
çok doçentler, en az araştırma görevlileri olduğunu göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre alanlarıyla ilgili akademik bir dergiye abone olma 
durumlarıyla ilgili veriler Çizelge 66'da verilmiştir. 
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Çizelge 66. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Alanlarıyla İlgili Akademik Bir Dergiye 
Abone Olma Durumu 

Alanlarıyla İlgili Akademik 
Bir Dergiye Abone Olma 
Durumu 

I. Grup n. Grup m . Grup Toplam Alanlarıyla İlgili Akademik 
Bir Dergiye Abone Olma 
Durumu f % f % f % f % 
Hayır 520 52.5 267 49.8 263 52.5 1050 51.8 

Evet 471 47.5 269 50.2 238 47.5 978 48.2 

Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 66'dan alanlarıyla ilgili bir akademik dergiye abone olma 
oranları incelendiğinde I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarmm % 52.5'inin (520 kişi), II. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 49.8'inin (267 
kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının da % 52.5'inin (263 kişi) alanlarıyla ilgili herhangi bir 
akademik dergiye abone olmadıkları bulunmuştur. 

Bu bulgular I., II. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarmm alanlarıyla ilgili akademik bir dergiye abone 
olma durumlarıyla ilgili bulguların benzer olduğunu ve öğretim 
elemanlarının yarısından biraz fazlasının  alanlarıyla ilgili herhangi bir 
dergiye abone olmadıklarını göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Haftalık  Ortalama Ders ve Danışmanlık Yükü 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre haftalık 

ortalama ders ve danışmanlık yükleri ile ilgili bulgular Çizelge 67'de 
verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmdan lisans programlarında 
haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yükü seçeneğini belirtenler şöyle 
sıralanmaktadır: 20 saat ve üstü % 47.6, 11-20 saat % 30.8, 1-10 saat % 
21.6. Bu bulguda dikkat edilmesi gereken bir nokta, araştırmaya katılan 2028 
kişiden 1624'ünün lisans programlarındaki ders yüklerini belirtmiş 
olmalarıdır. Yönetim görevi olanların derse girmedikleri, öte yandan derse 
girmemeleri gerekmesine karşm araştırma görevlilerinin derse girdikleri 
dikkate alındığında bu seçeneği işaretleyenlerin düşük olması anlaşılabilir. 
Bu seçeneği işaretleyenlerin yarışma yakmmm lisans programlarındaki ders 
yüklerinin haftada  20 saatten fazla  olduğu, üçtebirinin de 11-20 saat olduğu 
görülmektedir (Çizelge 67). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmdan yüksek lisans 
programlarında haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yüklerini belirtenlerin 
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dağılımı da şöyledir: 1-10 saat % 78.7, 11-20 saat % 16.2, 20 saat ve üstü 
% 5.1. Bu seçeneği işaretleyen öğretim elemanlarının çoğunluğunun (% 
78.7) yüksek lisans programlarında 1-10 saat ders verdikleri, üçtebirinin de 
11 -20 saat ders verdikleri belirlenmiştir. 
Çizelge 67. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Haftalık  Ortalama 

Ders ve Danışmanlık Yükü 
Haftalık  Ortalama Ders ve 
Danışmanlık Yükü 

Kadın Erkek To, ilam Haftalık  Ortalama Ders ve 
Danışmanlık Yükü f % f % f % 
Lisans 
1-10 saat 196 29.6 155 16.1 351 21.6 
11-20 saat 213 32.1 287 29.9 500 30.8 
20 saat ve üstü 254 38.3 519 54.0 773 47.6 
Toplam 663 100.0 961 100.0 1624 100.0 
Yüksek Lisans 
1-10 saat 205 80.4 276 77.5 481 78.7 
11-20 saat 40 15.7 59 16.6 99 16.2 
20 saat ve üstü 10 3.9 21 5.9 31 5.1 
Toplam 255 100.0 356 100.0 611 100.0 
Doktora 
1-10 saat 89 90.8 113 84.3 202 87.1 
11-20 saat 8 8.2 18 13.4 26 11.2 
20 saat ve üstü 1 1.0 3 2.3 4 1.7 
Toj>lam 98 100.0 134 100.0 232 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmdan doktora programlarında 
haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yüklerini belirtenlerin dağılımı da 
şöyledir: 1-10 saat % 87.1, 11-20 saat % 11.2, 20 saat ve üstü % 1.7. Bu 
seçeneği işaretleyen öğretim elemanlarmm çoğunluğunun (% 87.1) doktora 
programlarındaki ders yüklerinin haftada  1-10 saat olduğu, ondabirinin de 
11-20 saat arası olduğu gözlenmektedir. 

Eğitim fakültelerinin  öğretim elemanlarmm lisans, yüksek lisans ve 
doktora programlarındaki ders yükleri birlikte değerlendirildiğinde haftalık 
ders yüklerinin fazla  olduğu gözlenmektedir. 

Bu anket maddesini araştırmaya katılan 2028 öğretim elemanının 
tümünün yanıtlamadığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni Araştırma 
görevlileri ile yönetim görevi olan öğretim elemanlarmm, ders ve 
danışmanlık yüklerinin olmaması olabilir. 

Araştırmaya katılan ve bu maddeyi yanıtlayan öğretim elemanlarının 
haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yükünün cinsiyet değişkenine göre 
durumu incelendiğinde, lisans programlarında kadın öğretim elemanlarmm 
% 38.3'ünün (254 kişi) 20 saat ve üstü, % 32.1'inin (213 kişi) 11-20 saat ve 
% 29.6'sınm (196 kişi) 1-10 saat ders ve danışmanlık yükü vardır. Yüksek 
lisans programlarında kadm öğretim elemanlarmm % 80.4'ünün (205 kişi) 1-
10 saat, % 15.7'sinin (40 kişi) 11-20 saat ve % 3.9'unun (10 kişi) 20 saat ve 
üstü ders ve danışmanlık yükü vardır. Doktora programlarında da kadm 
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öğretim elemanlarmm % 90.8'inin (89 kişi) 1-10 saat, % 8.2'sinin (8 kişi) 
11-20 saat ve % 1.0'ının (1 kişi) 20 saat ve üstü ders ve danışmanlık yükü 
vardır (Çizelge 67). 

Araştırmaya katılan ve bu maddeyi yanıtlayan erkek öğretim 
elemanlarmm lisans programlarında haftalık  ortalama ders ve danışmanlık 
yükü incelendiğinde, erkek öğretim elemanlannın % 54.0'ünün (519 kişi) 20 
saat ve üstü, % 29.9'unun (287 kişi) 11-20 saat ve % 16.1'inin (155) 1-10 
saat ders ve danışmanlık yükü vardır. Yüksek lisans programlarında erkek 
öğretim elemanlarının % 77.5'inin (276 kişi) 1-10 saat, % 16.6'smtn (59 
kişi) 11-20 saat ve % 5.9'unun (21 kişi) 20 saat ve üstü ders ve danışmanlık 
yükü vardır. Doktora programlarında da erkek öğretim elemanlarmm % 
84.3'ünün (113 kişi) 1-10 saat, % 13.4'ünün (18 kişi) 11-20 saat ve % 
2.3'ünün (3 kişi) 20 saat ve üstü ders ve danışmanlık yükü vardır. 

Bu bulgulardan hem kadın hem erkek öğretim elemanlarmm lisans 
programlarında haftalık  ders ve danışmanlık yükünün fazla  olduğu 
görülmektedir. Kadın ve erkek öğretim elemanlarmm lisans programlarında 
haftalık  20 saat ve üzeri ders ve danışmanlık yükü göreli olarak daha fazladır 
ve bu yüke sahip olan erkek öğretim elemanlarının oranı, kadın öğretim 
elemanlarmm oranmdan yüksektir. Yüksek lisans ve doktora programlan da 
dikkate alındığında hem kadın, hem erkek öğretim elemanlarmm haftalık 
ders ve danışmanlık yükünün fazla  olduğu ortaya çıkar. Lisansüstü 
öğretimde kadın öğretim elemanlarının haftalık  ders ve danışmanlık yükü, 
erkek öğretim elemanlarından biraz fazladır. 

Çizelge 68'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlanna 
göre haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yükleriyle ilgili veriler 
sunulmuştur. 

Çizelge 68 incelendiğinde öğretim elemanlarmm unvanlarına göre 
lisans programlarında haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yükü, 
profesörlerde  en çok (% 43.3, 52 kişi) 11-20 saat, sonra 1-10 saat (% 33.3, 
40 kişi) ve 20 saat ve üstü (% 23.4, 28 kişi) olduğu, dolayısıyla profesörlerin 
çoğunluğunun (% 66.7) haftalık  yüklerinin 10 saatten fazla  olduğu 
gözlenmektedir. Doçentlerin lisans programlannda haftalık  ortalama 
yüklerinin en çok (% 46.3, 38 kişi) 11-20 saat, soma 20 saat ve üstü (% 
29.3, 24 kişi) ve 1-10 saat (% 24.4, 20 kişi) olduğu, doçentlerin de 
çoğunluğunun (% 75.6) haftalık  yüklerinin 10 saatten fazla  olduğu 
görülmektedir. Yardımcı doçentlerin lisans programlarında haftalık  ortalama 
yüklerinin en çok 20 saat ve üstü (% 52.5, 292 kişi), soma 11-20 saat (% 
33.5, 186 kişi) ve 1-10 saat (% 14.0, 78 kişi) olduğu, yardımcı doçentlerin 
daha büyük çoğunluğunun (% 86.0) haftalık  yüklerinin 10 saatten fazla 
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olduğu görülmektedir. Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların lisans 
programlarındaki haftalık  ortalama yükleri de yardımcı doçentler gibi en çok 
20 saat ve üstü (% 66.9, 404 kişi), sonra 11-20 saat (% 25.6, 155 kişi) ve 1-
10 saat (% 7.5, 45 kişi) olduğu, bu gruptaki öğretim elemanlarmm daha 
büyük çoğunluğunun (% 92.5) haftalık  yüklerinin 10 saatten fazla  olduğu 
görülmektedir. Araştırma görevlileri de lisans programlarında haftada  en çok 
1-10 saat (% 64.1, 168 kişi), sonra 11-20 saat (% 26.3, 69 kişi) ve 20 saat 
üzeri (% 9.6, 25 kişi) derse girdiklerini belirtmişlerdir. 

Çizelge 68. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Haftalık 
Ortalama Ders ve Danışmanlık Yükü 

Haltakk 
Ortalama 
Yük 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Ogr. Gör, 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplanı Haltakk 
Ortalama 
Yük 

f  ı % f  1 % f  1 % r 1 % f  1 % f  1 % 
Lisans 
1-10 saat 40 33.3 20 24.4 78 14.0 45 7.5 168 64.1 351 21.6 
11-20 saat 52 43.3 38 46.3 186 33.5 155 25.6 69 26.3 500 30.8 
20 saat ve üstü 28 23.4 24 29.3 292 52.5 404 66.9 25 9.6 773 47.6 
Toplam 120 100.0 82 100.0 556 100.0 604 100.0 262 100.0 1624 100.0 
Yüksek Lisans 
1-10 saat 82 80.4 45 71.4 304 80.2 26 68.4 24 82.8 481 78.7 
11-20 saat 15 14.7 12 19.0 60 15.8 9 23.7 3 10.3 99 16.2 
20 saat ve üstü 5 4.9 6 9.6 15 4.0 3 7.9 2 6.9 31 5.1 
Toplam 102 100.0 63 100.0 379 100.0 38 100.0 29 100.0 611 100.0 
Doktora 
1-10 saat 59 85.5 23 88.5 98 93.3 10 58.8 12 80.0 202 87.1 
11-20 saat 6 8.7 3 11.5 7 16.7 7 41.2 3 20.0 26 11.2 
20 saat ve üstü 4 5.8 - - - - - - - - 4 1.7 
Toplam 69 100.0 26 100.0 105 100.0 17 100.0 15 100.0 232 100.0 

Bu bulgulardan, lisans programlarında öğretim üyelerinin haftalık  ders 
ve danışmanlık yüklerinin fazla  olduğu, öğretim üyeleri arasmda ders ve 
danışmanlık yükünün en çok yardımcı doçentlerde, sonra doçentlerde ve 
daha sonra profesörlerde  olduğu anlaşılmaktadır. Profesörlerin  ders 
yüklerinin göreli olarak az olmasının, yönetim görevi alan profesörlerin 
çoğunlukta olmasmdan kaynaklandığı söylenebilir. Öğretim görevlilerinin 
yer aldığı gruptaki öğretim elemanlarmm haftalık  ders yükleri de fazladır. 
Bununla birlikte öğretim görevlisi istihdam edilmesinin temel gerekçesi, 
öğretim üyesi yetersizliğidir. Araştırma görevlilerinin de derslere girdiği, 
elde edilen önemli bulgulardan biridir. 

Öğretim elemanlarının lisansüstü programlardaki yükleri 
incelendiğinde profesörlerin  % 80.4'ünün (82 kişi), doçentlerin % 71.4'ünün 
(45 kişi), yardımcı doçentlerin % 80.2'sinin (304 kişi), öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanların da % 68.4'ünün (26 kişi) yüksek lisans 



86 

programlarındaki haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yüklerinin 1-10 saat 
olduğu gözlenmektedir. 

Yine bu seçeneği yanıtlayan profesörlerin  % 85.5'inin (59 kişi), 
doçentlerin % 88.5'inin (23 kişi), yardımcı doçentlerin % 93.3'ünün (98 
kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların da % 58.8'inin (10 kişi) 
doktora programlarındaki haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yüklerinin 
1-10 saat olduğu gözlenmektedir. 

Öğretim elemanlarmm lisans ve lisansüstü programlardaki haftalık  ders 
ve danışmanlık yükleri birlikte ele alındığında, yüklerinin fazla  olduğu; 
öğretim üyeleri arasında haftalık  yükün en çok yardımcı doçentlerde, soma 
doçentler ve profesörlerde  olduğu; araştırma görevlilerinin lisans, yüksek 
lisans ve doktora programlarında, öğretim görevlilerinin yüksek lisans ve 
doktora programlarında da derslere girdikleri gözlenmektedir. Yasal olarak 
araştırma görevlilerinin lisans ve lisansüstü derslere girme; okutmanlarm ve 
uzmanların lisansüstü derslere girme olanağı bulunmamasına karşm, birçok 
fakültede  öğretim üyesi sayısının yetersiz olması nedeniyle, öğretim 
üyelerinin sorumluluğunda veya birlikte dersi yürüttükleri gösterilerek derse 
girdikleri bilinmektedir. 

Çizelge 69'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev 
yaptıklan eğitim fakültelerine  göre haftalık  ortalama ders ve danışmanlık 
yükleriyle ilgili verilere yer verilmiştir. 

Çizelge 69. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Haftalık  Ortalama Ders ve Danışmanlık 
Yükü 

Haftalık  Ortalama 
Ders ve Danışmanlık 
Yükü 

I. Grup n . Grup m . Grup Toplam Haftalık  Ortalama 
Ders ve Danışmanlık 
Yükü f % f % f % f % 
Lisans 
1-10 saat 29 5.0 42 9.0 92 24.0 351 21.6 
11-20 242 41.6 143 30.3 115 30.0 500 30.8 
20 ve üstü 311 53.4 286 60.7 176 46.0 773 47.6 
Toplam 582 100.0 471 100.0 383 100.0 1624 100.0 
Yüksek Lisans 
1-10 saat 262 83.7 94 82.6 129 70.1 481 79.4 
11-20 42 13.4 15 13.0 42 22.8 99 16.2 
20 ve üstü 9 2.9 5 4.4 13 7.1 31 4.4 
Toplam 313 100.0 114 100.0 184 100.0 611 100.0 
Doktora 
1-10 saat 136 88.9 18 88.8 49 86.0 202 87.1 
11-20 14 9.1 4 18.2 8 14.0 26 11.2 
20 ve üstü 3 2.0 0 0.0 0 0.0 4 1.7 
Toplam 153 100.0 22 100.0 57 100.0 232 100.0 
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Çizelge 69'dan öğretim elemanlarının haftalık  ders ve danışmanlık 
yükünün görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarına göre durumu 
incelendiğinde, I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmdan bu soruya yanıt verenlerin % 53.4'ünün 20 saat ve üstü 
lisans programlarında haftalık  ders ve danışmanlık yükü olduğu, % 
41,6'sının 11-20 saat haftalık  ders ve danışmanlık yükü olduğu ve % 5.0'ınm 
da 1-10 saat haftalık  ders ve danışmanlık yükü olduğu gözlenmektedir. Diğer 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm lisans 
programlarında haftalık  ders ve danışmanlık yüküne bakıldığında, II. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 
60.7'sinin 20 saat ve üstü, % 30.3'ünün 11-20 saat ve % 9.0'mın 1-10 saat 
olduğu görülmektedir. III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının ise % 46.0'sının lisans programlarında haftalık 
20 saat ve üstü ders ve danışmanlık yükünün olduğu, % 30.0'mın 11-20 saat, 
% 24.0'ının 1-10 saat olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgulara göre, her üç 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 
lisans programlarındaki ders ve danışmanlık yüklerinin oranı en çok 20 saat 
ve üstü, sonra 11-20 saattir. Lisans programlarında haftalık  20 saat ve üstü 
ders ve danışmanlık yükü olan öğretim elemanlarının oranı en yüksek II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  sonra I. gruptaki eğitim fakültelerinde  ve 
daha soma III. gruptaki eğitim fakültelerinde  gerçekleşmektedir. 

Öğretim elemanlarının yüksek lisans programlarındaki haftalık  ders ve 
danışmanlık yükünün görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarına göre 
durumu incelendiğinde, I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarmdan bu soruya yanıt verenlerin % 83.7'sinin 1-10 saat, % 
13.4'ünün 11-20 saat ve % 2.9'unun 20 saat ve üstü haftalık  ders ve 
danışmanlık yükünün olduğu anlaşılmaktadır. Diğer eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarının yüksek lisans programlarında haftalık 
ders ve danışmanlık yüküne bakıldığında, II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 82.6'sınınl-10 saat, % 
13.0'ının 11-20 saat ve % 4.4'ünün 20 saat ve üstü haftalık  ders ve 
danışmanlık yükünün olduğu anlaşılmaktadır. III. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının ise % 70.1'inin 1-
10 saat, % 22.8'inin 11-20 saat ve % 7.1'inin 20 saat ve üstü haftalık  ders ve 
danışmanlık yükünün olduğu anlaşılmaktadır. Yüksek lisans programlarında 
haftada  1-10 saat ders ve danışmanlık yükü olan öğretim elemanlarının oranı 
en yüksek I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  buna yakın oranda II. gruptaki 
eğitim fakültelerinde,  göreli olarak daha az oranda ise III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  gerçekleşmiştir. Yüksek lisans programlarında haftalık  ders ve 
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danışmanlık yükü 11-20 saat olan öğretim elemanlarmm oranının ise III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  göreli olarak fazla  olduğu görülmektedir. 

Öğretim elemanlarının doktora programlarındaki haftalık  ders ve 
danışmanlık yükünün görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarına göre 
durumu incelendiğinde, I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarından bu soruya yanıt verenlerin % 88.9' unun 1-10 saat, % 
9.1'inin 11-20 saat ve % 2.0'ınm 20 saatten fazla  haftalık  ders ve 
danışmanlık yükünün olduğu anlaşılmaktadır. Diğer eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarmm doktora programlarında haftalık  ders ve 
danışmanlık yüküne bakıldığında, II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 88.8'inin 1-10 saat, % 
18.2'sinin 11-20 saat haftalık  ders ve danışmanlık yükünün olduğu 
anlaşılmaktadır. III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının ise % 86.0'ının 1-10 saat, % 14.0'ının 11-20 saat 
haftalık  ders ve danışmanlık yükünün olduğu anlaşılmaktadır. Doktora 
programlarında haftada  1-10 saat ders ve danışmanlık yükü olan öğretim 
elemanlarmm oranı en yüksek I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  aynı oranda 
II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  buna yakın oranda ise III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  gerçekleşmiştir. 

Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Bilme Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre yabancı 
dil bilme durumları ile ilgili verilere Çizelge 70'te yer verilmiştir. 

Çizelge 70. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Yabancı Dil 
Bilme Durumu 

Yabancı 
Dil Bilme 
Durumu 

Kadın Erkek Toplam Yabancı 
Dil Bilme 
Durumu 

f % f % f % 

Hayır 160 18 6 334 28.5 494 24.4 
Evet 698 81.4 836 71.5 1534 75.6 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm çoğunluğu (% 75.6'sı, 1534 
kişi) yabancı dil bildiğini belirtmiştir (Çizelge 70). Öğretim elemanlarmm 
atamalarmda yabancı dil sınavlarında alması gereken puan düzeyi giderek 
yükselmekte, yabancı yayın koşulu akademik yükseltmelerde aranmaktadır. 
Öte yandan öğretim üyesi bulunamaması durumunda öğretim görevini 
sürdürmek üzere öğretim görevlilerinin görevlendirilmesi de hem yasanm 
öngördüğü hem de koşullarm zorladığı bir çözümdür. Geçmiş yıllarda 
öğretim görevliliğine atamalarda yabancı dil koşulu aranmamaktaydı. Bu 
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nedenle yabancı dil bilmediğini belirtenlerin dörttebir oranında olması 
olağandır. Bununla birlikte, öğretim elemanlarının yabancı dil sorunu olduğu 
bir gerçektir. 

Çizelge 70'te görüldüğü gibi araştırmaya katılan kadın öğretim 
elemanlarının % 81.4'ü (698 kişi), erkek öğretim elemanlarmm % 71.5'i 
(836 kişi) yabancı dil bildiklerini belirtmişlerdir. Kadın öğretim 
elemanlarının yabancı dil bilme oranı, erkek öğretim elemanlarmm 
oranından fazladır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlannın unvanlarına göre yabancı dil 
bilme durumlarıyla ilgili veriler Çizelge 71'de verilmiştir. 

Çizelge 71. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Yabancı Dil 
Bilme Durumu 

Yabancı 
Dü Bilme 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam 

f % f % f % f % f % f % 
Hayır 19 13.5 8 9.6 111 18.7 280 44.4 76 13.1 494 24.4 
Evet 122 86.5 75 90.4 483 81.3 351 55.6 503 86.9 1534 75.6 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Araştırmaya katılan 141 profesörden  122'si (% 86.5), 83 doçentten 75'i 
(% 90.4), 594 yardımcı doçentten 483'ü (% 81.3), 631 öğretim görevlisi, 
okutman, uzmandan 35l'i (% 55.6) ve 579 araştırma görevlisinden 503'ü (% 
86.9)'u yabancı dil bildiklerini belirtmişlerdir (Çizelge 71). Öğretim 
elemanlarının büyük çoğunluğunun yabancı dil bildiklerini belirttikleri 
gözlenmektedir. Bununla birlikte öğretim elemanlarmm bir bölümünün 
yabancı dil ile ilgili sorunlar yaşadığı bir gerçektir. Öte yandan, 1982 
yılından sonra yeni kurulan eğitim fakültelerinin  bazı bölümlerinde öğretim 
üyesi olmadığı için doktora yapmış olma koşulu aranmadan o bölümlerde 
çalışan akademik işgörenlere verilen profesör,  doçent ve yardımcı doçent 
kadrolarının sayılarının yabancı dil bilme oranı üzerinde bir etkisinin olduğu 
da düşünülebilir. 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası'nın yürürlüğe 
girmesinden (1981) önceki dönemde olduğu gibi, yeniden öğretim üyelerine 
ve öğretim üyesi adaylarına yurtdışı olanakları sağlanması, bu sorunun 
azaltılmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre yabancı dil bilme durumlarıyla ilgili veriler Çizelge 72'de 
verilmiştir. 
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Çizelge 72. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Yabancı Dil Bilme Durumu 

Yabancı Dil 
Bilme Durumu 

I. Grup n . Grup ffl.  Grup Toplam Yabancı Dil 
Bilme Durumu f % f % f % f % 
Hayır 194 19.8 197 36.8 101 20.2 494 24.4 
Evet 797 80.2 339 63.2 400 79.8 1534 75.6 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 72 incelendiğinde I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının % 80.2'si (797 kişi), II. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 63.2'si (339 
kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 79.8'i (400 kişi) yabancı dil bildiklerini belirtmişlerdir. Bu 
bulgular, I. ve III. grupta yer alan eğitim fakültelerinde  görev alan öğretim 
elemanlarmm yabancı dil bilme oranlarının birbirine yakın olduğunu, II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  yer alan öğretim elemanlarmm yabancı dil 
bilme oranının ise göreli olarak düşük olduğunu göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Herhangi Bir Sivil Toplum Kuruluşuna, Vakıfa 
Veya Derneğe Üye Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre herhangi 
bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olma durumları ile 
ilgili veriler Çizelge 73'te verilmiştir. 

Çizelge 73. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Herhangi Bir Sivil 
Toplum Kuruluşuna, Vakıfa  Veya Derneğe Üye Olma 
Durumu 

Sivil Toplum Kuruluşuna Vakıfa 
Veya Derneğe Üye Olma Durumu 

Kadın Erkek Toplam Sivil Toplum Kuruluşuna Vakıfa 
Veya Derneğe Üye Olma Durumu f % f % f % 
Hayır 580 67.6 767 65.6 1347 66.4 
Evet 278 32.4 403 34.4 681 33.6 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Çizelge 73'ten araştırmaya katılan 2028 öğretim elemanının 
çoğunluğunun (% 66.4, 1347 kişi) herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, 
vakıfa  veya derneğe üye olmadıkları; az bir bölümünün (% 33.6, 681 kişi) 
üye oldukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre herhangi bir 
sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olma durumu 
incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarmm çoğunluğunun (% 67.6, 580 
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kişi) ve erkek öğretim elemanlarının da çoğunluğunun (% 65.6, 767 kişi) 
herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olmadıkları 
görülmektedir. Bu bulgu kadın ve erkek öğretim elemanlarının 
çoğunluğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe 
üye olmadıklarını; üye olmayanların oranınm kadmlarda daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına göre herhangi 
bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olma durumlarıyla ilgili 
bulgular Çizelge 74'te verilmiştir. 

Çizelge 74. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Herhangi Bir 
Sivil Toplum Kuruluşuna Vakıfa  Veya Derneğe Üye Olma 
Durumu 

Sivil 
Toplum 
Kuruluşuna 
Vakıfa  Veya 
Derneğe 
Üye Olma 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Öğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Sivil 
Toplum 
Kuruluşuna 
Vakıfa  Veya 
Derneğe 
Üye Olma 

f % f % f % f % f % f % 

Hayır 64 45.4 39 47.0 358 60.3 439 69.6 447 77.2 1347 66.4 
Evet 77 54.6 44 53.0 236 39.7 192 30.4 132 22.8 681 33.6 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 ıoo.o 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 74'ten araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına 
göre sivil toplum kuruluşu, vakıfa  veya derneğe üye olma durumları 
incelendiğinde profesörlerin  % 54.6'sı (77 kişi), doçentlerin % 53.0'ı (44 
kişi), yardımcı doçentlerin % 39.7'si (236 kişi), öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlarm % 30.4'ü (192 kişi), araştırma görevlilerinin de % 
22.8'i (132 kişi) bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üyedir. 
Öğretim elemanları arasında herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa 
veya derneğe üye olma oranı en çok profesörlerde,  en az ise araştırma 
görevlilerindedir. Araştırma görevlisinden profesöre  doğru unvan 
yükseldikçe bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olma oranı 
artmaktadır. Bu, profesörlerin  deneyim, topluma hizmet sunma olanağı, 
ekonomik düzey, iş güvencesi, sivil toplum kuruluşu, vakıf,  dernek kurma 
ve bunlara üye olma açısından diğer öğretim elemanlarına göre koşullarının 
daha uygun olmasından kaynaklanabilir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe 
üye olma durumlarıyla ilgili veriler Çizelge 75'te verilmiştir. 
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Çizelge 75. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Herhangi Bir Sivil Toplum Kuruluşuna, 
Vakıfa  Veya Derneğe Üye Olma Durumu 

Sivil Toplum Kuruluşuna, 
Vakıfa  Veya Derneğe Üye 
Olma Durumu 

I. Grup n. Grup m . Grup Toplam Sivil Toplum Kuruluşuna, 
Vakıfa  Veya Derneğe Üye 
Olma Durumu f % f % f % f % 

Hayır 653 65.9 357 66.6 337 67.3 1347 66.4 
Evet 338 34.1 179 33.4 164 32.7 681 33.6 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

Çizelge 75 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 65.9'u (653 
kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 66.6'sı (357 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 67.3'ü (337 kişi) herhangi bir 
sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olmadıklarım 
belirtmişlerdir. Bu bulgular her üç grupta yer alan eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarının yarısından fazlasının  herhangi bir sivil 
toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olmadıklarını göstermektedir. 
Ayrıca araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe 
üye olma durumlarıyla ilgili verilerin oranları birbirlerine yakındır. 

Öğretim Elemanlarının Herhangi Bir Sendikaya Üye Olma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre herhangi 
bir sendikaya üye olma durumları ile ilgili veriler Çizelge 76'da verilmiştir. 

Çizelge 76. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Herhangi Bir 
Sendikaya Üye Olma Durumu 

Sendikaya Uye Olma Durumu Kadın Erkek Toplam 
f % f % f % 

Hayır 736 85.8 829 70.9 1565 77.2 
Evet 122 14.2 341 29.1 463 22.8 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

Çizelge 76'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının çoğunluğu (% 77.2, 1565 kişi) herhangi bir sendikaya üye 
değildir. Öğretim elemanlarmm dörttebirine yakın bölümü (% 22.8, 463 
kişi) ise sendika üyesidir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının herhangi bir sendikaya üye 
olma durumu cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde, kadm öğretim 
elemanlarının % 85.8'inin (736 kişi) ve erkek öğretim elemanlarmm % 
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70.9'unun (829 kişi) herhangi bir sendikaya üye olmadıkları görülmektedir. 
Bu bulgu, kadın ve erkek öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun 
herhangi bir sendikaya üye olmadıklarını, sendikaya üye olmayan kadm 
öğretim elemanlarmm oranının, erkek öğretim elemanlarmm oranından 
yüksek olduğunu göstermektedir. 

Çizelge 77'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre herhangi bir sendikaya üye olma durumlarıyla ile ilgili veriler 
görülmektedir. 

Çizelge 77. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Herhangi Bir 
Sendikaya Üye Olma Durumu 

Sendikaya 
Üye Olma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör, 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Sendikaya 
Üye Olma 
Durumu 

f % f % f % f % f % f % 
Hayır 112 79.4 57 68.7 446 75.1 449 71.2 501 86.5 1565 77.2 

Evet 29 20.6 26 31.3 148 24.9 182 28.8 78 13.5 463 22.8 

Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 77'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre herhangi bir sendikaya üye olma durumlarıyla ile ilgili veriler 
incelendiğinde, profesörlerin  % 20.6'sı (29 kişi), doçentlerin % 31.3'ü (26 
kişi), yardımcı doçentlerin % 24.9'u (148 kişi), öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanların % 28.8'i (182 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 
13.5'i (78 kişi) bir sendikaya üyedir. Öğretim elemanları arasmda herhangi 
bir sendikaya üye olanların oranı en çok doçentlerde, en az ise araştırma 
görevlilerindedir. 

Çizelge 78'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre herhangi bir sendikaya üye olma 
durumlarıyla ile ilgili veriler görülmektedir. 

Çizelge 78. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Herhangi Bir Sendikaya Üye Olma 
Durumu 

Sendikaya Uye 
Olma Durumu 

L Grup n . Grup m . Grup Toplam Sendikaya Uye 
Olma Durumu 

f % f % f % f % 
Hayır 767 77.5 406 75.7 392 78.2 1565 77.2 
Evet 223 22.5 130 24.3 109 21.8 463 22.8 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 
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Çizelge 78 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 77.5'i (767 kişi), II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 75.7'si 
(406 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının % 78.2'si (392 kişi) herhangi bir sendikaya üye olmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu bulgular her üç grupta yer alan eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarmm çoğunluğunun herhangi bir sendikaya 
üye olmadıklarını göstermektedir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre herhangi bir 
sendikaya üye olma durumlarıyla ilgili oranları birbirlerine yakındır. 

Öğretim Elemanlarının Akademik Etkinlikler Dışında Kalan 
Zamanda Gerçekleştirdikleri Etkinlikler 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre akademik 
etkinlikler dışında kalan zamanda gerçekleştirdikleri etkinliklerin dağılımı 
Çizelge 79'da verilmiştir. 

Çizelge 79. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Akademik 
Etkinlikler Dtşında Kalan Zamanda Gerçekleştirdikleri 
Etkinlikler 

Akademik Etkinlikler Dışmda 
Kalan Zamanda GerçekleştfriteR 
Etkinlikler 

Kadın Erkek Toplam Akademik Etkinlikler Dışmda 
Kalan Zamanda GerçekleştfriteR 
Etkinlikler 

f % f % f % 

Sinemaya, tiyatroya giderim 598 22.2 532 15.5 1130 18.4 
Hobilerimle ilgilenirim 422 15.6 510 14.8 932 15.2 
TV seyrederim 529 19.6 756 22.0 1285 21.0 

Kafe,  lokal, vb. yerlere giderim 185 6.9 251 7.3 436 7.1 

Spor yaparım 282 10.4 481 14.1 763 12.4 

Gazete, dergi okurum 683 25.3 903 26.3 1586 25.9 
Toplam 2699 100.0 3433 100.0 6132 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanları, akademik etkinlikler dışmda 
kalan zamanlarında gerçekleştirdikleri etkinlikleri de şöyle sıralamışlardır: 
"Gazete, dergi okurum" % 25.9 (1586), "TV seyrederim" % 21.0 (1285), 
"Sinemaya, tiyatroya giderim" % 18.4 (1130), "Hobilerimle ilgilenirim" % 
15.2 (932 kişi), "Spor yaparım" % 12.4 (763), "Kafe,  lokal vb yerlere 
giderim" % 7.1 (436) (Çizelge 79). Öğretim elemanlarının akademik 
etkinlikler dışında kalan zamanlarını sırasıyla gazete ve dergi okuyarak, 
televizyon izleyerek, sinemaya tiyatroya giderek, hobileriyle uğraşarak, spor 
yaparak geçirdikleri gözlenmektedir. Öğretim elemanlarmm çok az bir 
bölümü kafe,  lokal, vb. yerlere gitmektedir. 
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Çizelge 79'dan araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetine 
göre akademik etkinlikler dışında kalan zamanlarmda ne yaptıkları 
incelendiğinde kadm öğretim elemanlarının şu yanıtları verdiği 
gözlenmektedir: "Gazete, dergi okurum" % 25.3, "Sinemaya tiyatroya 
giderim" % 22.2, "Televizyon seyrederim" % 19.6, "Hobilerimle 
ilgilenirim" % 15.6, "Spor yaparım" % 10.4, "Kafe,  lokal vb yerlere 
giderim" % 6.9. Erkek öğretim elemanlarının da akademik etkinlikler 
dışmda kalan zamanlarmda; "Gazete, dergi okurum" % 26.3, "Televizyon 
seyrederim" % 22.0, "Sinemaya tiyatroya giderim" % 15.5, "Hobilerimle 
ilgilenirim" % 14.8, "Spor yaparım" % 14.1, "Kafe,  lokal vb yerlere 
giderim" % 7.3 dedikleri gözlenmektedir. Kadm ve erkek öğretim elemanları 
akademik etkinlikler dışında kalan zamanlarını en çok gazete ve dergi 
okuyarak, televizyon izleyerek; en az ise kafe,  lokal, vb. yerlere giderek 
geçirdikleri anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik 
etkinlikler dışmda kalan zamanda gerçekleştirdikleri etkinliklerin dağılımı 
Çizelge 80'de verilmiştir. 

Çizelge 80. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Akademik 
Etkinlikler Dışında Kalan Zamanda Gerçekleştirdikleri 
Etkinlikler 

Akademik 
Etkinlikler 
Dışında Kalan 
Zamanda 
Gerçekleştirilen 
Etkinlikler 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Öğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Akademik 
Etkinlikler 
Dışında Kalan 
Zamanda 
Gerçekleştirilen 
Etkinlikler 

f % f % f % f % f % f % 

Sinemaya, 
tiyatroya 
giderim 

72 15.9 44 17.5 295 16.9 314 16.9 405 22.2 1130 18.4 

Hobilerimle 
ilgilenirim 

75 16.6 35 13.9 242 13.8 312 16.8 268 14.7 932 15.2 

TV seyrederim 96 21.2 59 23.5 399 22.8 373 20.1 358 19.6 1285 21.0 
Kafe,  lokal vb. 
yerlere giderim 

25 5.5 13 5.2 102 5.9 145 7.8 151 8.4 436 7.1 

Spor yaparım 64 14.2 33 13.2 237 13.6 225 12.1 204 11.2 763 12.4 
Gazete, dergi 
okurum 

120 26.6 67 26.7 473 27.0 490 26.3 436 23.9 1586 25.9 

Toplam 452 100.0 251 100.0 1748 100.0 1859 100.0 1822 100.0 6132 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına göre akademik 
etkinlikler dışmda kalan zamanlarını nasıl geçirdikleri incelendiğinde 
profesörlerin  % 26.6'sı (120 kişi) "Gazete, dergi okurum", % 21.2'si (96 
kişi) "Televizyon seyrederim", % 16.6'sı (75 kişi) "Hobilerimle ilgilenirim", 
% 15.9'u (72 kişi) "Sinemaya, tiyatroya giderim", % 14.2'si (64 kişi) "Spor 
yaparım", % 5.5'i "Kafe,  lokal vb yerlere giderim" seçeneğini belirtmiştir. 
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Akademik etkinlikler dışmdaki zamanlarında doçentlerin % 26.7'si (67 
kişi) "Gazete, dergi okuduğunu", % 23.5'i (59 kişi) "Televizyon 
seyrettiğini", % 17.5'i (44 kişi) "Sinemaya, tiyatroya gittiğini", % 13.9'u (35 
kişi) "Hobileriyle ilgilendiğini", % 13.2'si (33 kişi) "Spor yaptığını", % 
5.2'si (13 kişi) de "Kafe,  lokal vb yerlere gittiğini" belirtmiştir. 

Akademik etkinlikler dışmdaki zamanlarmda ne yaptıklarına ilişkin 
görüşleri incelendiğinde yardımcı doçentlerin % 27.0'ı (473 kişi) "Gazete, 
dergi okurum", % 22.8'i (399 kişi) "Televizyon seyrederim", % 16.9'u (295 
kişi) "Sinemaya, tiyatroya giderim", % 13.8'i (242 kişi) "Hobilerimle 
ilgilenirim", % 13.6'sı (237 kişi) "Spor yaparım", % 5.9'u (102 kişi) "Kafe, 
lokal vb yerlere giderim" seçeneğini belirtmiştir. 

Aynı konuda öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 26.3'ü 
(490 kişi) "Gazete, dergi okurum", % 20.1'i (373 kişi) "Televizyon 
seyrederim", % 16.9'u (314 kişi) "Sinemaya, tiyatroya giderim", % 16.8'i 
(312 kişi) "Hobilerimle ilgilenirim", % 12.1'i (225 kişi) "Spor yaparım", % 
7.8'i (145 kişi) "Kafe,  lokal vb yerlere giderim" demiştir. 

Araştırma görevlilerinin ise % 23.9'u (436 kişi) akademik etkinlikler 
dışındaki zamanlarında en çok "Gazete, dergi okurum", % 22.2'si (405 kişi) 
"Sinemaya, tiyatroya giderim", % 19.6'sı (358 kişi) "Televizyon 
seyrederim", % 14.7'si (268 kişi) "Hobilerimle ilgilenirim", % 11.2'si (204 
kişi) "Spor yaparım", % 8.4'ü (151 kişi) "Kafe,  lokal vb yerlere giderim" 
demiştir. 

Öğretim elemanlannın unvanlarına göre akademik etkinlikler 
dışındaki zamanlarında en çok gazete, dergi okudukları, sonra televizyon 
izledikleri; en az "kafe,  lokal, vb" yerlere gittikleri gözlenmektedir. Ayrıca, 
unvan düzeyi yükseldikçe, kafe,  lokal vb yerlere gitme oranı azalmaktadır 
(Çizelge 80). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre akademik etkinlikler dışında kalan zamanda 
gerçekleştirdikleri etkinliklerin dağılımı Çizelge 81'de verilmiştir. 

Çizelge 81 incelendiğinde araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 25.9'u (804 kişi) 
akademik etkinlikler dışmda kalan zamanlarını gazete, dergi okuyarak, % 
20.7'si (643 kişi) televizyon seyrederek, % 19.9'u (621 kişi) sinema ve 
tiyatroya giderek, % 14.3'ü (444 kişi) hobileriyle ilgilenerek, % 12.2'si (378 
kişi) spor yaparak, % 7.0'ı (217 kişi) kafe,  lokal vb. yerlere giderek boş 
zamanlarını değerlendirdikleri görülmektedir. 
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Çizelge 81. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Akademik Etkinlikler Dışında Kalan 
Zamanda Gerçekleştirdikleri Etkinlikler 

Akademik Etkinlikler 
Dışında Kalan Zamanda 
Gerçekleştirilen Etkinlikler 

I. Grup II. Grup m . Grup Toplam Akademik Etkinlikler 
Dışında Kalan Zamanda 
Gerçekleştirilen Etkinlikler f % f % f % f % 
Sinemaya, tiyatroya giderim 621 19.9 234 15.6 275 18.1 1130 18.4 

Hobilerimle ilgilenirim 444 14.3 249 16.6 239 15.7 932 15.2 
TV seyrederim 643 20.7 319 21.2 323 21.2 1285 21.0 

Kafe,  lokal vb. yerlere giderim 217 7.0 102 6.8 117 7.7 436 7.1 
Spor yaparım 378 12.2 200 13.3 185 12.2 763 12.4 
Gazete, dergi okurum 804 25.9 399 26.5 383 25.1 1586 25.9 

Toplam 3107 100.0 1503 100.0 1522 100.0 6132 100.0 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
26.5'i (399 kişi) akademik etkinlikler dışmda kalan zamanlarını gazete, dergi 
okuyarak, % 21.2'si (319 kişi) televizyon seyrederek, % 15.6'sı (234 kişi) 
sinema ve tiyatroya giderek, % 16.6'sı (249 kişi) hobileriyle ilgilenerek, % 
13.3'ü (200 kişi) spor yaparak, % 6.8'i (102 kişi) kafe,  lokal vb. yerlere 
giderek boş zamanlarını değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm 
ise % 25.1'nin (383 kişi) akademik etkinlikler dışmda kalan zamanlarmı 
gazete, dergi okuyarak, % 21.2'nin (323 kişi) televizyon seyrederek, % 
18.1 'nin (275 kişi) sinema ve tiyatroya giderek, % 15.7'si (239 kişi) 
hobileriyle ilgilenerek, % 12.2'si (185 kişi) spor yaparak, % 7.7'nin (117 
kişi) kafe,  lokal vb. yerlere giderek zamanlarım değerlendirdikleri 
görülmektedir. 

Bu bulgular öğretim elemanlarının akademik etkinlikler dışmdaki 
zamanlarında en çok gazete ve dergi okuyarak", en az ise kafe,  lokal, vb 
yerlerde geçirdiklerini, görüşlerinin görev yaptıkları eğitim fakültelerinin 
gruplarına göre benzer olduğunu göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının En Çok İzledikleri Televizyon Programı 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre en çok 
izledikleri televizyon programlarıyla ilgili bilgiler Çizelge 82'de verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının en çok izlediklerini 
belirttikleri televizyon programı, haber programlarıdır (% 25.8). Bunu 
belgesel (% 20.2), tartışma (% 16.5), televizyonda sinema (% 13.5), dizi (% 
9.4), yarışma (% 6.6), spor (% 6.4) programları izlemektedir. Öğretim 
elemanlarmm en az magazin programı (% 1.6) izledikleri gözlenmektedir 
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(Çizelge 82). Bu bulgulardan öğretim elemanlarının televizyon 
programlarından en çok haber, belgesel ve tartışma programlarını izlediği, en 
az da magazin programı izlediği anlaşılmaktadır. 

Çizelge 82. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre En Çok İzledikleri 
Televizyon Programı 

En Çok İzledikleri TV Programı Kadın Erkek Tol ilanı En Çok İzledikleri TV Programı 
f % r % f % 

Haber 675 26.4 957 25.5 1632 25.8 
Belgesel 449 17.6 826 22.0 1275 20.2 
Dizi 349 13.6 244 6.5 593 9.4 
TV'de Sinema 433 16.9 420 11.2 853 13.5 
Yanşma 203 8.0 211 5.6 414 6.6 
Magazin 49 1.9 54 1.4 103 1.6 
Tartışma 357 14.0 684 18.2 1041 16.5 
Spor Programı 40 1.6 363 9.6 403 6.4 
Toplam 2555 100.0 3759 100.0 6314 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre izledikleri 
televizyon programları incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarmm en çok 
izledikleri televizyon programı "Haber Programı" (% 26.4), sonra 
"Belgesel" (% 17.6), "Televizyonda Sinema" (% 16.9), "Tartışma" (% 
14.0), "Dizi" (% 13.6), "Yarışma" (% 8.0), "Magazin" (% 1.9) programı ve 
en az da "Spor Programı"dır (% 1.6). Araştırmaya katılan erkek öğretim 
elemanlarmm ise, en çok "Haber Programı" (% 25.5), soma "Belgesel" (% 
22.0), "Tartışma" (% 18.2), "Televizyonda Sinema" (% 11.2), "Spor 
Programı" (% 9.6), "Dizi" (% 6.5), "Yarışma" (% 5.6) programı ve en az da 
magazin (% 1.4) izledikleri gözlenmektedir. Bu bulgulara göre kadm ve 
erkek öğretim elemanlarmm televizyon programlarından en çok haber 
programlarını, sonra belgesel programları izledikleri görülmektedir. Öğretim 
elemanlarmm cinsiyetine göre televizyon programlarında en az izledikleri 
programlar farklılaşmaktadır:  Kadm öğretim elemanları televizyon 
programlarından spor programlarını, erkek öğretim elemanları ise magazin 
programlarını en az izlemektedirler (Çizelge 82). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre en çok 
izledikleri televizyon programlarıyla ilgili veriler Çizelge 83'te verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlanna göre en çok 
izledikleri televizyon programının hangisi olduğu incelendiğinde 
Profesörlerin  % 25.5'inin (124 kişi) en çok "Haber", % 21.2'sinin (103 kişi) 
"Belgesel", % 18.7'sinin (91 kişi) "Tartışma", % 10.7'sinin (52 kişi) 
"Televizyonda Sinema", % 8.0'ınm (39 kişi) "Dizi", % 7.2'sinin (35 kişi) 



"Yanşma", % 6.6'smm (32 kişi) "Spor Programı", % 2.1'inin (10 kişi) 
"Magazin" programlarını izledikleri bulunmuştur (Çizelge 83). 

Çizelge 83. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre En Çok 
İzledikleri Televizyon Programı 

En Çok 
İzledikleri 
TV 
Programı 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam En Çok 
İzledikleri 
TV 
Programı f % f % f % f % f % f % 
Haber 124 25.5 76 27.8 479 26.0 501 25.9 452 26.1 1632 25.8 
Belgesel 103 21.2 49 17.9 390 20.1 395 20.4 338 19.5 1275 20.2 
Dizi 39 8.0 23 8.4 150 7.1 158 8.2 223 12.9 593 9.4 
TV'de 
Sinema 

52 10.7 33 12.2 246 13.3 265 13.7 257 14.8 853 13.5 

Yanşma 35 7.2 12 4 4 122 6.6 117 6.0 128 7.4 414 6.6 
Magazin 10 2.1 3 1.1 21 1.1 38 2.0 31 1.8 103 1.6 
Tartışma 91 18 7 54 19 8 344 18.7 332 17.1 220 12.7 1041 16 5 
Spor 
Programı 

32 6 6 23 8 4 132 7.1 132 6.7 84 4.8 403 6.4 

Toplam 486 100.0 273 100.0 1844 100.0 1938 100.0 1733 100.0 6314 100.0 

Araştırmaya katılan doçentlerin % 27.8'i (76 kişi) televizyon 
programlarından en çok "Haber" programını, % 19.8'i (54 kişi) "Tartışma", 
% 17.9'u (49 kişi) "Belgesel", % 12.2'si (33 kişi) "Televizyonda Sinema", 
% 8.4'ü (23 kişi) "Dizi", % 8.4'ü (23 kişi) "Spor Programı", % 4.4'ü (12 
kişi) "Yarışma", % 1.1'i (3 kişi) "Magazin" programlarını izlediklerini 
belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan yardımcı doçentlerin % 26.0'ı (479 kişi) televizyon 
programlarından en çok "Haber'" programmı, % 20.1'inin (390 kişi) 
"Belgesel", % 18.7'sinin (344 kişi) "Tartışma", % 13.3'ünün (246 kişi) 
"Televizyonda Sinema", % 7.1'inin (150 kişi) "Dizi", % 7.1'inin (150 kişi) 
"Spor Programı", % 6.6'smm (122 kişi) "Yarışma", % 1.1'inin (21 kişi) 
"Magazin" programlarını izlemektedir. 

Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 25.9'u (501 kişi) 
televizyon programlarından en çok "Haber" programını, % 20.4'ü (395 kişi) 
"Belgesel", % 17.1'i (332 kişi) "Tartışma", % 13.7'si (265 kişi) 
"Televizyonda Sinema", % 8.2'si (158 kişi) "Dizi", % 6.7'si (132 kişi) 
"Spor Programı", % 6.0'ı (117 kişi) "Yanşma", % 2.0'ı (38 kişi) "Magazin" 
programlarını izlemektedir. 

Araştırma görevlilerinin % 26.1 'i (452 kişi) televizyonda en çok 
"Haber" programlarını izlediklerini belirtmişlerdir. Araştırma görevlilerinin 
televizyonda izledikleri diğer programlar ve oranları da şöyledir: % 19.5 
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(338 kişi) "Belgesel", % 14.8 (257 kişi) "Televizyonda Sinema", % 12.9 
(223 kişi) "Dizi", % 12.7 (220 kişi) "Tartışma", % 7.4 (128 kişi) "Yarışma", 
% 4.8 (84 kişi) "Spor Programı", % 1.8 (31 kişi) "Magazin" programları. 

Bu bulgulara göre öğretim elemanlarmm televizyonda en çok "Haber" 
programlarını (Doçentlerin oranı göreli olarak daha yüksektir), en az ise 
"Magazin" programlarını izledikleri; unvanlara göre bu sıralamanın aynı 
olduğu bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine göre en çok izledikleri televizyon programlarıyla ilgili veriler 
Çizelge 84'te verilmiştir. 

Çizelge 84. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre En Çok İzledikleri Televizyon Programı 

En Çok İzledikleri 
TV Programı 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam En Çok İzledikleri 
TV Programı f % f % f % f % 
Haber 816 26.1 422 25.7 394 25.6 1632 25.8 
Belgesel 640 20.4 331 20.3 304 19.8 1275 20.2 
Dizi 339 10.8 119 7.2 135 8.8 593 9.4 
TV'de Sinema 429 13.7 196 11.9 228 14.8 853 13.5 
Yarışma 187 6.0 122 7.4 105 6.8 414 6.6 
Magazin 38 1.2 32 1.9 33 2.1 103 1.6 
Tartışma 518 16.5 291 17.7 232 15.2 1041 16.5 
Spor Programı 167 5.3 129 7.9 107 6.9 403 6.4 
Toplam 3134 100.0 1642 100.0 1538 100.0 6314 100.0 

Çizelge 84'te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre en çok izledikleri 
televizyon programının "Haber" en az izledikleri televizyon programının ise 
"Magazin" programları olduğu görülmektedir. I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 26.1 'i (816 kişi) en çok 
izledikleri televizyon programı olarak "Haber", % 20.4'ü (640 kişi) 
"Belgesel", % 16.5'i (518 kişi) "Tartışma" , % 13.7'si (429 kişi) 
"Televizyonda Sinema", % 10.8'i (339 kişi) "Dizi", % 6.0'ı (187 kişi) 
"Yarışma", % 5.3'ü (167 kişi) "Spor Programı"nı belirtirken, öğretim 
elemanlarının yalnızca % 1.2'si (38 kişi) "Magazin" programlarını 
işaretlemiştir. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 
25.7'si (422 kişi) en çok izledikleri televizyon programı olarak "Haber", % 
20.3'ü (331 kişi) "Belgesel", % 17.7'si (291 kişi) "Tartışma" , % 11.9'u (196 
kişi) "Televizyonda Sinema", % 7.9'u (129 kişi) "Spor Programı, % 7.4'ü 
(122 kişi) "Yarışma", % 7.2'si (119 kişi) "Dizi" programlarını belirtirken, 
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öğretim elemanlarmm yalnızca % 1.9'u (32 kişi) "Magazin" programlarını 
izlediğini belirtmiştir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının en 
çok izledikleri televizyon programları incelendiğinde ise, % 25.6'sının en 
çok izledikleri televizyon programı olarak "Haber" programlarını belirtirken, 
% 20.3'ü (331 kişi) "Belgesel", % 15.2'si (232 kişi) "Tartışma" , % 14.8'u 
(228 kişi) "Televizyonda Sinema", % 8.8'si (135 kişi) "Dizi", % 6.9'u (127 
kişi) "Spor Programı, % 6.8'i (105 kişi) "Yarışma" programlarını izlediği, 
öğretim elemanlarının yalnızca % 2.1'inin (33 kişi) "Magazin" programlarım 
izlediği gözlenmektedir. 

Bu bulgular araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları 
Eğitim Fakültelerine göre en çok izledikleri televizyon programlarının 
benzer olduğu öğretim elemanlarının en çok izledikleri televizyon 
programlarının "Haber" en az izledikleri televizyon programlarının ise 
"Magazin" programlan olduğunu göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının En Çok Dinledikleri Müzik Türü 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre en çok 

dinledikleri müzik türüyle ilgili bilgiler Çizelge 85 'te verilmiştir. 

Çizelge 85. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre En Çok 
Dinledikleri Müzik Türü 

En Çok Dinledikleri Müzik 
Türü 

Kadın Erkek Toplam En Çok Dinledikleri Müzik 
Türü f % f % f % 
Klasik Müzik 447 22.6 456 17.3 903 19.6 
Rock 161 8.1 162 6.2 323 7.0 
Türk Sanat Müziği 371 18.7 644 24.5 1015 22.0 
Türk Halk Müziği 327 16.6 780 29.6 1107 24.0 
Arabesk 33 1.7 84 3.2 117 2.6 
Türkçe Pop 376 19.0 330 12.5 706 15.3 
Yabancı Dilde Pop 264 13.3 176 6.7 440 9.5 
Toplam 1979 100.0 2632 100.0 4611 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının en çok dinledikleri müzik 
türü, "Türk Halk Müziği"dir (% 24.0). Sonra sırasıyla Türk Sanat Müziği (% 
22.0), Klasik Müzik (% 19.6), Türkçe Pop (% 15.3), Yabancı Dilde Pop (% 
9.6), Rock (% 7.0), arabesktir (% 2.5). Öğretim elemanlarmm çok 
dinledikleri müzik türü Türk Halk Müziğidir; bunu Türk Sanat Müziği ile 
Klasik Müzik izlemekte; en az dinlenen müzik türü arabesktir (Çizelge 85). 

Çizelge 85'ten araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyete göre 
dinledikleri müzik türü incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarının en çok 
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Klasik Müzik (% 22, 6), sonra Türkçe Pop (% 19.0), Türk Sanat Müziği (% 
18.7), Türk Halk Müziği (% 16.6), Yabancı Dilde Pop (% 13.3), Rock (% 
8.1), en az da Arabesk (% 1.7) dinlemektedir. Araştırmaya katılan erkek 
öğretim elemanlannın dinledikleri müzik türleri ise en çok Türk Halk 
Müziği (% 29, 6), sonra Türk Sanat Müziği (% 24.5), Klasik Müzik (% 
17.3). Türkçe Pop (% 12.5), Yabancı Dilde Pop (% 6.7) ve Rock (% 6.2), en 
az da Arabesktir (% 3.2). Bu bulgulardan araştırmaya katılan kadın öğretim 
elemanlarmm en çok dinledikleri müzik türünün Klasik Müzik, sonra Türkçe 
Pop iken, erkek öğretim elemanlarmm en çok dinledikleri müzik türü Türk 
Halk Müziği, sonra Türk Sanat Müziğidir. Buna göre cinsiyetin, öğretim 
elemanlarınca en çok dinlenilen müzik türünü farklılaştırdığı  görülmektedir. 
Araştırmaya katılan hem kadın hem de erkek öğretim elemanlarmm en az 
dinledikleri müzik türü ise Arabesktir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarma göre en çok 
dinledikleri müzik türüyle ilgili veriler Çizelge 86'da verilmiştir. 

Çizelge 86. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre En Çok 
Dinledikleri Müzik Türü 

Eti Çok 
Dinledikleri 
Müzik 
Türü 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Eti Çok 
Dinledikleri 
Müzik 
Türü f % f % f % f % f % f % 
Klasik 
Müzik 

92 25.8 55 25.1 246 18.5 268 19.4 242 18.3 903 19.6 

Rock 12 3.4 9 4.1 68 5.1 82 5.9 152 11.5 323 7.0 
Türk Sanat 
Müziği 94 26.3 45 20.6 319 24.0 333 24.1 224 16.9 1015 22.0 
Türk Halk 
Müziği 85 23.8 50 22.8 369 27.8 360 26.1 243 18.4 1107 24.0 
Arabesk 4 1.1 6 2.7 28 2.1 35 2.5 44 3.4 117 2.6 
Türkçe Pop 41 11.5 28 12.8 198 14.9 187 13.5 252 19.0 706 15.3 
Yabancı 
Dilde Pop 29 8.1 26 11.9 101 7.6 118 8.5 166 12.5 440 9.5 
Toplanı 357 100.0 219 100.0 1329 100.0 1383 100.0 1323 100.0 4611 100.0 

Çizelge 86'dan öğretim elemanlarının dinledikleri müzik türünün 
unvana göre değişip değişmediği incelendiğinde profesörlerin  en çok Türk 
Sanat Müziği (% 26.3, 94 kişi), Klasik Müzik (% 25.8, 92 kişi), Türk Halk 
Müziği (% 23.8. 85 kişi), soma Türkçe Pop (% 11.5, 41 kişi), Yabancı Dilde 
Pop (% 8.1, 29 kişi), Rock (% 3.4, 12 kişi), en az Arabesk (% 1.1, 4 kişi) 
dinledikleri görülmektedir. 

Doçentler, en çok Klasik Müzik (% 25.1, 55 kişi), Türk Halk Müziği (% 
22.8, 50 kişi), Türk Sanat Müziği (% 20.6, 45 kişi), Türkçe Pop (% 12.8, 28 



103 

kişi), Yabancı Dilde Pop {% 11.9, 26 kişi), Rock (% 4.1. 9 kişi), en az da 
Arabesk (% 2.7, 6 kişi) dinlemektedir. 

Yardımcı doçentlerin en çok dinledikleri müzik türü sırasıyla Türk Halk 
Müziği (% 27.8, 369 kişi). Türk Sanat Müziği (% 24.0. 319 kişi). Klasik 
Müzik (% 18.5. 246 kişi). Türkçe Pop (% 14.9, 198 kişi). Yabancı Dilde Pop 
(% 7.6, 101 kişi), Rock (% 5.1, 68 kişi), en az da Arabesk (% 2.1, 28 kişi) 
olduğu gözlenmektedir. 

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanlar en çok Türk Halk Müziği 
(% 26.1, 360 kişi), Türk Sanat Müziği (% 24.1, 333 kişi), Klasik Müzik (% 
19.4, 268 kişi), Türkçe Pop (% 13.5, 187 kişi), Yabancı Dilde Pop (% 8.5, 
118 kişi), Rock (% 5.9. 82 kişi), en az da Arabesk (% 2.5. 35 kişi) 
dinlemektedir. 

Araştırma görevlilerine ise en çok Türkçe Pop (% 19.0. 252 kişi). Türk 
Halk Müziği (% 18.4, 243 kişi), Klasik Müzik (% 18.3, 242 kişi). Türk 
Sanat Müziği (% 16.9, 224 kişi), Yabancı Dilde Pop (% 12.5, 166 kişi), 
Rock (% 11.5, 152 kişi), en az ise Arabesk (% 3.4, 44 kişi) dinlemektedir. 

Unvanlara göre, en çok dinlenilen müzik türünde farklılaşma 
bulunmaktadır. Profesörler  en çok Türk Sanat Müziği; doçentler Klasik 
Müzik; yardımcı doçentler Türk Halk Müziği; öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar Türk Halk Müziği ve araştırma görevlileri Türkçe Pop 
dinlemektedir. Öğretim elemanlarmm en az dinledikleri müzik türü ise 
unvanlara göre farklılaşmamaktadır.  Çünkü, öğretim elemanları en az 
Arabesk dinlemektedirler. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine göre en çok dinledikleri müzik türüyle ilgili veriler Çizelge 
87'de verilmiştir. 

Çizelge 87. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre En Çok Dinledikleri Müzik Türü 

En Çok Dinledikleri 
Müzik Türü 

I. Grup 11. Grup m . Grup Toplam En Çok Dinledikleri 
Müzik Türü f % f % f % f % 
Klasik Müzik 486 21.1 186 16.2 231 20.0 903 19.6 
Rock 177 7.7 67 5.8 79 6.9 323 7.0 
Türk Sanat Müziği 480 20.7 284 24.7 251 21.8 1015 22.0 
Türk Halk Müziği 500 21.6 323 28.1 284 24.6 1107 24.0 
Arabesk 45 2.0 34 3.0 38 3.3 117 2.6 
Türkçe Pop 380 16.5 159 13.7 167 14.5 706 15.3 
Yabancı Dilde Pop 239 10.4 98 8.5 103 8.9 440 9.5 
Toplam 2307 100.0 1151 100.0 1153 100.0 4611 100.0 
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Çizelge 87'de görüldüğü üzere öğretim elemanlarının çalıştıkları 
fakültenin  kuruluş yılma göre gruplandırılmasıyla I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 21.6'sı (500 kişi) 
müzik türleri arasında en çok Türk Halk Müziği, % 21.1'i (486 kişi) Klasik 
Müzik, % 20.7'si (480 kişi) Türk Sanat Müziği, % 16.5'i (380 kişi) Türkçe 
Pop, % 10.4'ü (239 kişi) Yabancı Dilde Pop, % 7.7'si (177 kişi) Rock 
dinlediklerini belirtirken, yalnızca % 2.0'ı (45 kişi) Arabesk dinlediklerini 
belirtmişlerdir. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 
28.1'i (323 kişi) Türk Halk Müziği, % 24.7'si (284 kişi) Türk Sanat Müziği, 
% 16.2'si (186 kişi) Klasik Müzik, % 13.7'si (159 kişi) Türkçe Pop, % 8.5'i 
(98 kişi) Yabancı Dilde Pop, % 5.8'i (67 kişi) Rock dinlerken, yalnızca % 
3.0'ı (34 kişi) Arabesk dinlemektedir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  göre yapan öğretim elemanlarmm ise 
% 24.6'sı (284 kişi) Türk Halk Müziği, % 21.8'i (251 kişi) Türk Sanat 
Müziği, % 20.0'ı (231 kişi) Klasik Müzik, % 14.5'i (167 kişi) Türkçe Pop, 
% 8.9'u (103 kişi) Yabancı Dilde Pop, % 6.9'u (79 kişi) Rock dinlerken, 
yalnızca % 3.3'ü (38 kişi) Arabesk dinlemektedir. 

Bu bulgular araştırmaya katılan öğretim elemanlannın görev yaptıkları 
Eğitim Fakültelerine göre en çok dinledikleri müzik türünün benzer olduğu; 
öğretim elemanlarının en çok dinledikleri müzik türünün Türk Halk Müziği, 
en az dinledikleri müzik türünün ise Arabesk olduğunu göstermektedir. Türk 
Halk Müziğini, sonra Türk Sanat Müziğini dinleyenlerin oranı en yüksek II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  her üç fakülte  grubu içinde göreli olarak 
Klasik Müzik ile Türkçe Pop dinleyenlerin oranı da en fazla  I. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlanndadır. 

Öğretim Elemanlarının Alanları Dışında Okudukları Kitap Türü 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre alanları 
dışmda okudukları kitap türüyle ilgili veriler Çizelge 88'de verilmiştir. 

Çizelge 88. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Alanları Dışında 
Okudukları Kitap Türü 

Alanları Dışında Okudukları Kitap 
Türü 

Kadın Erkek To, >lam Alanları Dışında Okudukları Kitap 
Türü f % f % f % 
Roman 682 52.2 653 36.0 1335 42.8 
Şiir Kitapları 183 14.0 329 18.1 512 16 4 
Dini Kitaplar 45 3.4 135 7.5 180 5.8 
Tarih Kitapları 208 16.0 497 27.4 705 22.6 
Sağlık Kitapları 188 14 4 200 11.0 388 12.4 
Toplam 1306 100.0 1814 100.0 3120 100.0 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm alanları dışmda en çok 
okudukları kitap türleri ve oranları şöyle sıralanmaktadır (Çizelge 88): 
Roman (% 42.8), tarih kitapları (% 22.6), şiir kitapları (% 16.4), sağlık 
kitapları (% 12.4) ve dini kitaplar (% 5.8). Öğretim elemanlarmm alanları 
dışmda en çok roman, en az dini kitaplar okudukları anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm alanları dışmda en çok 
okudukları kitap türünün onların cinsiyetine göre farklılaşıp  farklılaşmadığı 
incelenirse, kadın öğretim elemanlarmm en çok okuduğu kitap türünün 
roman (% 52.2) olduğu, sonra tarih kitapları (% 16.0), sağlık kitapları (% 
14.4), şiir kitapları (% 14.0) ve en az dini kitaplar (% 3.4) olduğu 
görülmektedir. Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının en çok 
okuduğu kitap türünün ise yine roman (% 36.0) olduğu, sonra tarih kitapları 
(% 27.4), şiir kitapları (% 18.1), sağlık kitapları (% 11.0) ve en az dini 
kitaplar (% 7.5) okudukları görülmektedir. Bu bulgulara göre araştırmaya 
katılan kadın ve erkek öğretim elemanlarmm en çok okudukları kitap türü 
roman, sonra tarih kitapları iken, en az okudukları kitap türü dini kitaplardır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarma göre alanları 
dışında okudukları kitap türüyle ilgili veriler Çizelge 89'da görülmektedir. 

Çizelge 89. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Alanları Dışında 
Okudukları Kitap Türü 

Alan 
Dışında 
Okunulan 
Kitap Türü 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Alan 
Dışında 
Okunulan 
Kitap Türü f % f % f % f % f % f % 
Roman 86 34.3 65 44.5 377 41.8 393 39.9 414 49.6 1335 42.8 
Şiir Kitapları 48 19.1 24 16.4 152 16.9 170 17.2 118 14.1 512 16.4 
Dini Kitaplar 15 6.0 13 8.9 48 5.3 72 7.3 32 3.8 180 5.8 
Tarih Kitapları 73 29.0 29 19.9 205 22.7 214 21.7 184 22.1 705 22.6 
Sağlık 
Kitapları 

29 11.6 15 10.3 120 13.3 137 13.9 87 10.4 388 12.4 

Toplanı 251 100.0 146 100.0 902 100.0 986 100.0 835 100.0 3120 100.0 

Çizelge 89'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre en çok okudukları kitap türüyle ilgili belirttikleri görüşleri 
incelendiğinde profesörlerin  en çok roman (% 34.3, 86 kişi), sonra tarih 
kitapları (% 29.0, 73 kişi), şiir kitapları (% 19.1, 48 kişi), sağlık kitapları (% 
11.6, 29 kişi) ve dini kitaplar (% 6.0, 15 kişi) okudukları görülmektedir. 

Doçentler en çok roman (% 44.5, 65 kişi), sonra tarih kitapları (% 19.9, 
29 kişi), şiir kitapları (% 16.4, 24 kişi), sağlık kitapları (% 10.3, 15 kişi) ve 
dini kitaplar (% 8.9, 13 kişi) okuduklarını belirtmişlerdir. 
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Yardımcı doçentlerin okuduklan kitap türlerinin sıralaması da şöyledir: 
Roman (% 41.8, 377 kişi), sonra îanh kitapları (% 22.7, 205 kişi), şiir 
kitapları (% 16.9, 152 kişi), sağlık kitapları (% 13.3, 120 kişi) ve dini 
kitaplar (% 5.3, 48 kişi). 

Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların en çok roman (% 39.9. 
393 kişi), soma tarih kitapları (% 21.7. 214 kişi), şiir kitapları (% 17.2, 170 
kişi), sağlık kitapları (% 13.9, 137 kişi) ve dini kitaplar (% 7.3, 72 kişi) 
okudukları anlaşılmaktadır. 

Araştırma görevlilerinin de yine en çok roman (% 49.6, 414 kişi), soma 
tarih kitapları (% 22.1, 184 kişi), şiir kitapları (% 14.1, 118 kişi), sağlık 
kitapları (% 10.4, 87 kişi) ve dini kitaplar (% 3.8, 32 kişi) okumaktadırlar. 

Bu bulgulara göre öğretim elemanlarının okudukları kitap türleri 
sıralaması unvanlara göre değişmemektedir; öğretim elemanları en çok 
roman, soma tarih kitaplan, şiir kitapları, sağlık kitapları ve en az dini 
kitaplar okumaktadırlar. Araştırma görevlilerinde roman okuma oranı en 
yüksektir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre alanları dışmda okudukları kitap türüyle ilgili veriler 
Çizelge 90'da verilmiştir. 

Çizelge 90. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Alanları Dışında Okudukları Kitap Türü 

Alanları Dışında 
Okudukları Kitap Türü 

I. Grup II. Grup m . Grup Toplam Alanları Dışında 
Okudukları Kitap Türü 

f % f f % r % 
Roman 715 45 2 314 37.4 306 44.1 1335 42.8 
Şiir Kitaplan 239 15.2 148 17.6 125 18.1 512 16.4 
Dini Kitaplar 87 5.2 55 6.5 38 5.5 180 5.8 
Tarih Kitaplan 354 22.3 202 24.1 149 21.5 705 22.6 
Sağlık Kitaplan 192 12.1 121 14.4 75 10.8 388 12.4 
Toplam 1587 100.0 840 100.0 693 100.0 3120 100.0 

Çizelge 90'da öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre alanları dışında okudukları kitap türleri incelendiğinde, I. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının alanları 
dışında okudukları kitap türleri arasmda en çok (% 45.2, 715 kişi) roman 
okudukları, sonra tarih kitaplan (% 22.3, 354 kişi), şiir kitaplan (% 15.2, 239 
kişi), sağlık kitapları (% 12.1, 192 kişi) ve son olarak dini kitaplar (% 5.2, 87 
kişi) okudukları görülmektedir. 
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II. Gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının da 
en çok (% 37.4, 314 kişi) roman okudukları, sonra sırasıyla tarih kitapları 
(% 24.1, 202 kişi), şiir kitapları (% 17.6, 148 kişi), sağlık kitapları (% 14.4, 
121 kişi) ve son olarak dini kitaplar (% 6.5, 55 kişi) okudukları 
gözlenmektedir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm 
alanları dışında okudukları kitap türlerine ilişkin bulgulara bakıldığında ise, 
en çok (% 44.1, 306 kişi) roman okudukları, bunu sırasıyla tarih kitapları" 
(% 21.5, 149 kişi), şiir kitapları (% 18.1, 125 kişi), sağlık kitapları (% 10.8, 
75 kişi) ve son olarak dini kitaplar (% 5.5, 38 kişi) izlediği ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgular araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları 
eğitim fakülteleri  gruplarına göre en çok okudukları kitap türlerinin benzer 
olduğunu, öğretim elemanlarının en çok okudukları kitap türünün roman, en 
az okudukları kitap türünün ise dini kitaplar olduğunu göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Gazete Okuma Sıklığı 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre gazete 
okuma sıklıkları Çizelge 91'de verilmiştir. 

Çizelge 91. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Gazete Okuma 
Sıklığı 

Gazete Okuma Sıklığı Kadın Erkek Toplam Gazete Okuma Sıklığı 

f % f % f % 
Her Gün 470 59.0 542 51.7 1012 54.9 
3-5 Günde Bir 88 11.1 166 15 8 254 13.8 
Hafta  Sonları 176 22.1 226 21.6 402 21.8 
Ayda Bir 62 7.8 114 10.9 176 9.5 
Toplam 796 100.0 1048 100.0 1844 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarından bu seçeneği 
işaretleyenlerin yarısından biraz fazlası  (% 54.9, 1012 kişi) her gün gazete 
okumaktadır. Geri kalan öğretim elemanlarının beştebiri (% 21.8, 402 kişi) 
hafta  sonları, onda biri (% 13.8, 254 kişi) 3-5 günde bir ve ondabiri de (% 
9.5, 176 kişi) ayda bir gazete okuduklarmı belirtmişlerdir (Çizelge 91). Bu 
oranlar dikkate alındığında öğretim elemanlarmm yarısının günlük bir 
gazete okuduğu anlaşılmaktadır. 

Çizelge 91'de görüldüğü üzere bu seçeneği işaretleyen kadın öğretim 
elemanlarının % 59.0'u (470 kişi) her gün, % 22.1 'i (176 kişi) hafta  sonları, 
% 11.l'i (88 kişi) 3-5 günde bir, % 7.8'i (62 kişi) ayda bir gazete 
okuduklarını belirtmişlerdir. Bu seçeneği işaretleyen erkek öğretim 
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elemanlarının % 51.7'si (542 kişi) her gün, % 21.6'sı (226 kişi) hafta  sonları, 
% 15.8'i (166 kişi) 3-5 günde bir, % 10.9'u (114 kişi) ayda bir gazete 
okuduklarını belirtmişlerdir. Bu bulgulara göre kadın ve erkek öğretim 
elemanlarının yarısından fazlasının  günlük gazete okuduğu, günlük gazete 
okuma oranının kadınlarda daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Günlük 
gazete almayla, aylık gelir düzeyi arasmda bir ilişki vardır. Aylık gelir 
düzeyinin düşük olması, günlük gazete alınmasını sınırlandırır. Ama, 
internetten ücretsiz gazete okuma seçeneğinin bulunduğunu da dikkatten 
kaçırmamak gerekir. 

Çizelge 92'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre gazete okuma sıklığı ile ilgili bulgular gösterilmiştir. 

Çizelge 92. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Gazete Okuma 
Sıklığı 

Gazete 
Okuma 
Sıklığı 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Gazete 
Okuma 
Sıklığı 

f % f % f % f % f % f % 
Her Gün 102 77.3 58 73.4 306 56.4 312 54.7 234 45.0 1012 54.9 
3-5 Günde Bir 12 9.1 6 7.6 59 10.9 78 13.7 99 19.0 254 13.8 
Hafta  Sonları 14 10.6 8 10.1 115 21.1 124 21.8 141 27.2 402 21.8 
Ayda Bir Kez 4 3.0 7 8.9 63 11.6 56 9.8 46 8.8 176 9.5 
Toplanı 132 100.0 79 100.0 543 100.0 570 100.0 520 100.0 1844 100.0 

Çizelge 92'de bu soruya yanıt veren öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre hangi sıklıkta gazete okuduğu incelenecek olursa; Profesörlerin  % 
77.3'ü (102 kişi) her gün, % 10.6'sı (14 kişi) hafta  sonları, % 9.1 (12 kişi) 3-
5 günde bir, % 3.0 (4'ü) ayda bir gazete okuduklarını belirtmişlerdir. 
Doçentlerin % 73.4'ü (58 kişi) her gün, % 10.1'i (8 kişi) hafta  sonlan, % 
8.9'u (7 kişi) ayda bir kez, % 7.6'sı (6 kişi) 3-5 günde bir gazete 
okumaktadır. Yardımcı doçentlerin de % 56.4'sı (356 kişi) her gün, % 21.1 
(115 kişi) hafta  sonları, % 11.6'sı (63 kişi) ayda bir, % 10.9'u (59 kişi) 3-5 
günde bir gazete okudukları gözlenmektedir. Öğretim görevlisi, okutman, 
uzmanın % 54.7'si (312 kişi) her gün, % 21.8'i (124 kişi) hafta  sonları, % 
13.7'si (78 kişi) 3-5 günde bir, % 9.8 (56 kişi) ayda bir gazete okudukları 
anlaşılmaktadır. Araştırma görevlilerinin de % 45.0'ı (234 kişi) her gün, % 
27.2 (141 kişi) hafta  sonları, % 19.0'u (99 kişi) 3-5 günde bir, % 8.8'i (46 
kişi) ayda bir gazete okuduklannı belirtmişlerdir. 

Bu bulgulardan öğretim elemanlarmm unvanlarına göre gazete okuma 
sıklığı yönünden profesörler  ile doçentlerin dörtteüçünün her gün, yardımcı 
doçentler ile öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların yarısmdan 
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çoğunun, Araştırma görevlilerinin de yarıya yakınının her gün gazete 
okudukları söylenebilir. Ayrıca unvana göre bakıldığında günlük gazete 
okuyanların oranı profesör  ve doçentlerde en yüksek, araştırma 
görevlilerinde en düşüktür. 

Çizelge 93 'te araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları 
eğitim fakültelerine  göre gazete okuma sıklıkları ile ilgili veriler 
gösterilmiştir. 

Çizelge 93. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Gazete Okuma Sıklığı 

Gazete Okuma 
Sıklığı 

I. Grup H. Grup m . Grup Toplam Gazete Okuma 
Sıklığı f % f % f % f % 
Her Gün 490 54.3 278 57.6 244 53.3 1012 54.9 
3-5 Günde Bir 134 14.8 67 13.9 53 11.6 254 13.8 
Hafta  Sonlan 211 23.4 83 17.1 108 23.5 402 21.8 
Ayda Bir 68 7.5 55 11.4 53 11.6 176 9.5 
Toplam 903 100.0 483 100.0 458 100.0 1844 100.0 

Öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarına 
göre gazete okuma sıklığı incelendiğinde, I. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 54.3'ü (490 kişi) her gün, % 
23.4'ü (211 kişi) hafta  sonları, % 14.8'i (134 kişi) 3-5 günde bir, % 7.5'i 
(68 kişi) ayda bir gazete okumaktadır (Çizelge 93). 

II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarına ilişkin bulgular ise şöyledir: % 57.6 (278 kişi) her gün, % 17.1 
(83 kişi) hafta  sonları, % 13.9 (67 kişi) 3-5 günde bir, % 11.4 (55 kişi) ayda 
bir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 53.3'ünün (244 kişi) her gün, sona sırasıyla % 23.5'i (108 
kişi) hafta  sonları, % 11.6'sı (53 kişi) hafta  sonları ve aynı oranda ayda bir 
gazete okudukları ortaya çıkmıştır. 

Bu bulgu I., II. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının yarısından biraz fazlasının  her gün gazete 
okuduğunu, her gün gazete okuyanların oranlan birbirine yakın olmakla 
birlikte en yüksek oranın II. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim 
elemanlarmm olduğunu göstermiştir. Ayrıca, her üç gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının gazete okuma 
sıklığının birbirine benzediği anlaşılmıştır. 
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Öğretim Elemanlarının Yıllık Tatillerini Geçirdikleri Yer 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre yıllık 
tatillerini geçirdikleri yerlerle ilgili veriler Çizelge 94'te verilmiştir. 

Çizelge 94. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Yıllık Tatillerini 
Geçirdikleri Yer 

Yıllık Tatillerini 
Geçirdikleri Yer 

Kadın Erkek Toplam Yıllık Tatillerini 
Geçirdikleri Yer f % f % f % 
Deniz Kenan 675 45.6 707 35.4 1382 39.8 
Yurtdışı 117 7.9 84 4.2 201 5.8 
Doğa Alanlan 268 18.1 453 22.7 721 20.7 
Köy 91 6.2 263 13.2 354 10.2 
Ev 328 22.2 488 24.5 816 23.5 
Toplam 1479 100.0 1995 100.0 3474 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 39.8'i yıllık tatillerini 
deniz kenarmda geçirdiklerini belirtmişlerdir. Öğretim elemanlarmdan 
tatillerini evde geçirenlerin oranı % 23.5, doğa alanlarında geçirenlerin oranı 
% 20.7, köyde geçirenlerin oranı % 10.2, yurtdışında geçirenlerin oranı da % 
5.8 (Çizelge 94). Buna göre öğretim elemanları, tatillerini en çok deniz 
kenarında soma evde ve doğa alanlarında, en az yurtdışında ve köyde 
geçirmektedirler. 

Çizelge 94'ten araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yıllık 
tatillerini geçirdikleri yerlerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, kadın 
öğretim elemanlarının % 45.6'sı (675 kişi) yıllık tatillerini deniz kenarında, 
% 22.2'si (328 kişi) evde, % 18.1'i (268 kişi) doğa alanlarında, % 7.9'u (117 
kişi) yurtdışında ve % 6.2'si (91 kişi) de köyde geçirdiğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının yıllık tatillerini 
geçirdikleri yerler ise, % 35.4'ü (707 kişi) deniz kenarı, % 24.5'i (488 kişi) 
ev, % 22.7'si (453 kişi) doğa alanları, % 13.2'si (263 kişi) köy, % 4.2'si (84 
kişi) yurtdışı olarak sıralanmıştır. Kadın ve erkek öğretim elemanları yıllık 
tatillerini en çok deniz kenarında, ikinci olarak evde, üçüncü olarak doğa 
alanlarında geçirmektedir. Tatilin evde geçirilmesinde öncelikle gelir 
düzeyinin düşük olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Ayrıca, kadın 
öğretim elemanları tatillerini en az köyde, erkek öğretim elemanları ise en az 
yurtdışında geçirdiklerini belirtmişleridir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına göre yıllık 
tatillerini geçirdikleri yerlerle ilgili bulgular Çizelge 95'te verilmiştir. 
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Çizelge 95. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Yıllık Tatillerini 
Geçirdikleri Yer 

Yıllık 
TatUin 
Geçirildiği 
Yer 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Yıllık 
TatUin 
Geçirildiği 
Yer f % f % f % f % f % f % 
Deniz Kenarı 107 42.8 54 34.4 401 39.0 423 37.5 397 43.5 1382 39.8 
Yurtdışı 25 10.0 20 12.7 57 5.5 74 6.6 25 2.8 201 5.8 
Doğa Alanları 53 21.2 34 21.7 221 21.5 236 21.0 177 19.4 721 20.7 
Köy 27 10.8 16 10.2 113 11.0 128 11.3 70 7.7 354 10.2 
Ev 38 15.2 33 21.0 236 23.0 266 23.6 243 26.6 816 23.5 
Toplanı 250 100.0 157 100.0 1028 100.0 1127 100.0 912 100.0 3474 100.0 

Çizelge 95'ten araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvan 
değişkenine göre tatillerini geçirdikleri yer incelendiğinde, profesörlerin 
yıllık tatillerini en çok deniz kenarında (% 42.8, 107 kişi), sonra sırasıyla 
doğa alanlarında (% 21.2, 53 kişi), evde (% 15.2, 38 kişi), köyde (% 10.8, 27 
kişi), yurtdışmda (% 10.0, 25 kişi) geçirdikleri gözlenmektedir. Doçentler, 
yıllık tatillerini en çok deniz kenarında (% 34.4, 54 kişi), sonra sırasıyla 
soma doğa alanlarında (% 21.7, 34 kişi), evde (% 21.0, 33 kişi), yurtdışında 
(% 12.7, 20 kişi) ve köyde (% 10.2, 16 kişi) geçirmektedirler. Yardımcı 
doçentlerin yıllık tatillerini en çok geçirdikleri yer de deniz kenarıdır (% 
39.0, 401 kişi); bunu ev (% 23.0, 236 kişi), doğa alanları (% 21.5, 221 kişi), 
köy (% 11.0, 113 kişi), yurtdışı (% 5.5, 57 kişi) izlemektedir. Öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanların yıllık tatillerini en çok deniz kenarında 
(% 37.5, 423 kişi), sonra evde (% 23.6, 266 kişi), doğa alanlarında (% 21.0, 
236 kişi), köyde (% 11.3, 128 kişi) ve yurtdışında (% 6.6, 74 kişi) 
geçirdikleri gözlenmektedir. Araştırma görevlilerinin de yıllık tatillerini en 
çok deniz kenarmda (% 43.5, 397 kişi), sonra evde (% 26.6, 243 kişi), 
ardından doğa alanlarında (% 19.4, 177 kişi), köyde (% 7.7, 70 kişi), son 
olarak yurtdışında (% 2.8, 25 kişi) geçirdikleri anlaşılmaktadır. 

Bu bulgulardan tüm unvanlardaki öğretim elemanlarmm yıllık tatillerini 
geçirdikleri yerlerin başında deniz kenarının geldiği; yıllık tatilin en az 
yurtdışında ve köyde geçirildiği gözlenmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre yıllık tatillerini geçirdikleri yerlerle ilgili veriler Çizelge 
96'da verilmiştir. 

Çizelge 96'dan öğretim elemanlarmm yıllık tatillerini geçirdikleri 
yerlerin çalıştıkları eğitim fakültesi  grubuna göre dağılımları dikkate 
alındığında, I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm yıllık tatillerini en çok deniz kenarmda (% 40.4) geçirdikleri 
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sonra sırasıyla yıllık tatillerini, evde (% 22.8), doğa alanlarında (% 20.4), 
köyde (% 9.0) ve yurtdışında (% 7.4) geçirdiklerini belirtmişlerdir. 

Çizelge 96. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakü telerine Göre Yıllık Tatı İlerini Geçirt ikleri Yer 

Yıllık Tatillerini 
Geçirdikleri Yer 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Yıllık Tatillerini 
Geçirdikleri Yer f % f % f % f % 
Deniz Kenarı 679 40.4 364 38.1 339 40.4 1382 39.8 
Yurtdışı 124 7.4 38 4.0 39 4.6 201 5.8 
Doğa Alanları 342 20.4 214 22.4 165 19.7 721 20.7 
Köy 152 9.0 120 12.6 82 9.8 354 10.2 
Ev 383 22.8 219 22.9 214 25.5 816 23.5 
Toplam 1680 100.0 955 100.0 839 100.0 3474 100.0 

II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanları ise yıllık tatillerini geçirdikleri yerleri şöyle sıralamışlardır: 
Deniz kenarında (% 38.1), evde (% 22.9), doğa alanlarında (% 22.4), köyde 
(% 12.6), yurtdışında (% 4.0). 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm da yıllık tatillerini en çok deniz kenarında (% 40.4), daha 
sonra sırasıyla evde (% 25.5), doğa alanlarında (% 19.7), köyde (% 9.8) ve 
yurtdışında (% 4.6) geçirdikleri görülmektedir. 

Bu bulgular I., II. ve 111. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarının yıllık tatillerini geçirdikleri yerlerin 
sıralamasının benzer olduğunu, yıllık tatillerini en çok deniz kenarında 
olmak üzere, sırasıyla evde, doğa alanlarında, köyde, en az da yurtdışında 
geçirdiklerini göstermektedir. 

Öğretim Elemanlarının Ücretlerini Yeterli Bulma Durumu 

Çizelge 97'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine 
göre öğretim elemanı ücretlerinin yeterliliği ile ilgili soruya verdikleri 
yanıtlara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının neredeyse tümü (% 96.0, 
1946 kişi) ücretlerini yeterli bulmamaktadır. Öğretim elemanlarının az bir 
bölümü (% 4.0, 82 kişi) ücretlerini yeterli bulmaktadır. Ücretlerini yeterli 
bulanların, evlerine 4000 YTL'den fazla  ücret girenler olduğu 
anlaşılmaktadır. Türkiye'de 1980 yılından soma uygulanan politikalar, kamu 
kesiminde çalışanların ücretlerinde yapılan artışların, fiyat  artışları ve 
pahalılığın (enflasyon)  altında kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle, öğretim 
elemanları, yıllar geçtikçe, yaşamlarını daha zor koşullarda sürdürmek 
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durumunda kalmaktadırlar. Öğretim elemanlarmm ücretlerinin düşük olması, 
onların ev sahibi olma, araba sahibi olma, günlük gazete okuma, mesleki bir 
dergiye abone olma, başka bir kuruma geçme gibi konulardaki kararlarmı 
birinci derecede etkilemektedir. 

Çizelge 97. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Ücretleri Yeterli 
Bulma Durumu 

Ücretleri Yeterli Bulma 
Durumu 

Kadın Erkek Toplam Ücretleri Yeterli Bulma 
Durumu r % f % f % 
Hayır 829 96.6 1117 95.5 1946 96.0 
Evet 29 3.4 53 4.5 82 4.0 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

X 2= 1,687, sd = 1, p = . 194 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının ücretlerini yeterli bulma 
durumlarının cinsiyete göre farklılaşıp  farklılaşmadığına  bakıldığında; 
araştırmaya katılan kadın öğretim elemanlarmm % 96.6'sının (829 kişi) ve 
erkek öğretim elemanlarının % 95.5'i (1117 kişi) ücretlerini yeterli 
bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu öğretim elemanlarının tümüne yakın 
bölümünün ücretlerini yeterli bulmadıklarını göstermektedir (Çizelge 97). 

Yapılan Kay-Kare testi sonucuna göre, öğretim elemanı ücretlerinin 
yeterli olup olmadığı konusunda öğretim elemanı görüşleri cinsiyete göre 
anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır  [X2

U ) = 1,687, p > .05], Bir başka 
ifadeyle  kadm ve erkek öğretim elemanlan, öğretim elemanı ücretlerini 
yeterli bulmadıkları konusunda benzer görüşlere sahiptirler. 

Çizelge 98'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre ücretleri yeterli bulma durumlarıyla ilgili verilere yer verilmiştir. 

Çizelge 98. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Ücretleri Yeterli 
Bulma Durumu 

Ücretleri 
Yeterli 
Bulma 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör , 
Okutman, 

(Jzman 

Arş. Gör. Toplanı Ücretleri 
Yeterli 
Bulma 

f % f % f % f % f % f % 
Hayır 133 94.3 78 94.0 565 95.1 615 97.5 555 95.9 1946 96.0 
Evet 8 5.7 5 6.0 29 4.9 16 2.5 24 4.1 82 4.0 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

X2= 6,595 sd= 4 p=.159 



114 

Çizelge 98'de araştırmaya katılan profesörlerin  % 94.3'ü (133 kişi), 
doçentlerin % 94.0'ı (78 kişi), yardımcı doçentlerin % 95.1'i (565 kişi), 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 97.5'i (615 kişi) ve araştırma 
görevlilerinin % 95.9'u (555 kişi) ücretlerini yeterli bulmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu bulgu, öğretim elemanlarının tümüne yakınının ücretlerini 
yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Türkiye'deki yaşam koşullan ve 
pahalılık karşısında öğretim elemanlarının ücretlerinin, onların yaşamlarını 
sürdürmeye yetmediği başka araştırmalarla da ortaya konulmuştur. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda öğretim elemanlarmm ücretlerini 
yeterli bulup bulmamayla ilgili görüşleri arasında unvanlara göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark  olmadığı bulunmuştur [X2

(4)= 6,595, p>.05]. Bu bulgu 
öğretim elemanlarının ücretlerini yeterli bulma durumlarının unvan 
değişkenine göre farklılaşmadığmı  ortaya koymaktadır. Tüm unvanlardaki 
öğretim elemanları, ücretlerini yeterli bulmamaktadır; bu konudaki görüşleri 
aynıdır. 

Çizelge 99'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre ücretleri yeterli bulma durumlarıyla ilgili 
verilere yer verilmiştir. 

Çizelge 99. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Ücretleri Yeterli Bulma Durumu 

Ücretleri 
Yeterli Bulma 
Durumu 

I. Grup n. Grup III. Grup Toplam Ücretleri 
Yeterli Bulma 
Durumu f % f % f % f % 
Hayır 962 97.1 510 95.1 474 94.6 1946 96.0 

Evet 29 2.9 26 4.9 27 5.4 82 4.0 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X 2 = 6,426, sd = 2, p = .040 

Çizelge 99'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarına göre ücretleri 
(maaş) yeterli bulma durumlarıyla ilgili veriler incelendiğinde öğretim 
elemanlarının ücretlerini yeterli bulmadıkları görülmektedir. I. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 97.1 'i 
(962 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 95.1'i (510 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 94.6'ı (474 kişi) ücretlerini 
yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Ücretlerini yeterli bulmayan öğretim 
elemanlarmm oranının en yüksek I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  sonra II. 
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gruptaki eğitim fakültelerinde  ve daha sonra III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  olduğu anlaşılmıştır. Bu bulgu, kuruluş yılları en eski ve daha 
çok büyük kentlerde olan eğitim fakültelerinde  yetersiz kalmaktadır. 

Kay-Kare testi analiz sonucuna göre, öğretim elemanlarının, öğretim 
elemanı ücretlerini yeterli bulma konusundaki görüşleri, görev yaptıkları 
fakültelerin  kuruluş yıllarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır  [X"(2) = 
6.426, p < .05]. Başka bir anlatımla kuruluş yılları farklı  eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, öğretim elemanı ücretlerinin 
yeterliği konusunda farklı  düşünmektedirler. 

Öğretim Elemanlarının Daha İyi Bir Ücret Karşılığı Başka Bir 
Kuruma Geçmeye İlişkin Görüşleri 

Çizelge 100'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine 
göre daha iyi bir ücret karşılığı başka bir kuruma geçmeye ilişkin soruya 
verdikleri yanıtların dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 100. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Daha İyi Bir 
Ücret Karşılığı Başka Bir Kuruma (Vakıf  Üniversitesi, 
Özel Sektör) Geçmeye İlişkin Görüşleri 

Daha İyi Bir Ücret Karşılığı Başka Bir 
Kuruma (Vakıf  Üniversitesi, Özel 
Sektör) Geçmeye İlişkin Görüşler 

Kadın Erkek Toplam Daha İyi Bir Ücret Karşılığı Başka Bir 
Kuruma (Vakıf  Üniversitesi, Özel 
Sektör) Geçmeye İlişkin Görüşler 

f % f % f % 

Hayır 427 49.8 413 35.3 840 41.4 

Evet 431 50.2 757 64.7 1188 58.6 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

X 2 = 42,702, sd = 1, p=.000 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarısmdan fazlası  (% 58.6, 
1188), daha iyi bir ücret kazanmaları durumunda başka bir kuruma (vakıf 
üniversitesi, özel sektör) geçebileceğini belirtmiştir. Buna karşılık, öğretim 
elemanlarının ondadördü (% 41.4, 840 kişi) daha iyi bir ücret karşılığı başka 
bir kuruma geçmeyi düşünmemektedir (Çizelge 100). Bu bulgu, öğretim 
elemanlarmm ücretlerinin düşüklüğünden büyük oranda etkilenmektedir. 

Çizelge 100'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm daha iyi bir ücret karşılığı başka bir kuruma geçmeye ilişkin 
soruya verdikleri yanıtların cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; kadm 
öğretim elemanlarmm % 50.2'si (431 kişi) daha iyi bir ücret karşılığı başka 
bir kuruma geçebileceğini belirtirken, bu oran erkek öğretim elemanlan için 
% 64.7 (757 kişi)'dir. Bu bulgudan öncelikle daha iyi bir ücret önerilirse 
kadm ve erkek öğretim elemanlarının en az yarısının başka bir kuruma 
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geçmeyi isteyecekleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca kadın öğretim elemanları, 
erkek öğretim elemanlarına göre daha iyi bir ücret karşılığı başka bir kuruma 
geçmeyi daha az düşünmektedirler. Bu bulgu, öğretim elemanlarının 
üniversitelerden aldıkları ücretleri yeterli bulmadıkları ve yetersiz ücret 
yüzünden öğretim elemanlarının başka bir kuruma geçmeyi düşündükleri 
şeklinde yorumlanabilir. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucuna göre, daha iyi bir ücret karşılığında 
başka bir kuruma geçme konusunda öğretim elemanı görüşleri cinsiyete göre 
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır  [ X 2

( D = 42.702, p<.05]. Bu bulguya göre, 
kadın ve erkek öğretim elemanları, daha iyi bir ücret karşılığında başka bir 
kuruma geçme konusunda farklı  düşünmektedirler. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre daha iyi 
bir ücret karşılığı başka bir kuruma geçmeye ilişkin görüşlerinin dağılımı 
Çizelge 101'de verilmiştir. 

Çizelge 101. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Daha tyi Bir 
Ücret Karşılığı Başka Bir Kuruma (Vakıf  Üniversitesi, 

Daha iyi Bir 
Ücret 
Karşılığı 
Başka 
Kuruma 
Geçme 

Prof. Doçent Yrd. 
Doçent 

Oğr. Gör, 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Daha iyi Bir 
Ücret 
Karşılığı 
Başka 
Kuruma 
Geçme 

i % f % f % f % f % f % 

Hayır 78 55.3 44 53.0 254 42.8 220 34.9 244 42.1 840 41.4 
Evet 63 44.7 39 47.0 340 57.2 411 65.1 335 57.9 1188 58.6 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

X2= 27,561 sd= 4 p= 000 

Çizelge 101'e göre araştırmaya katılan profesörlerin  % 55.3'ü (78 kişi), 
doçentlerin % 53.0'ı (44 kişi), yardımcı doçentlerin % 42.8'i (254 kişi), 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 34.9'u (220 kişi) ve araştırma 
görevlilerinin % 42.1 'i (244 kişi) daha iyi bir ücret karşılığı başka bir 
kuruma (vakıf  üniversitesi, özel sektör) geçmeyi düşünmemektedir. 
Unvanlara göre bu konudaki görüşlerde profesör  ve doçentler ile diğer 
öğretim elemanları arasında bir farklılık  bulunmaktadır. Profesörler  ve 
doçentlerin yarısından çoğu kazandıkları ücretten daha iyi bir ücret önerilse 
de başka kuruma geçmek istemezken; yardımcı doçentler, öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar ve araştırma görevlilerinin yarısından çoğu 
daha iyi bir ücret önerilse başka bir kuruma geçebileceklerini belirtmişlerdir. 
Bu bulguya göre, profesörler  ile doçentlerin örgütsel bağlılıklarının diğer 
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öğretim elemanlarına göre daha yüksek olduğu belirtilebilir. Bunun nedeni 
de profesörler  ve doçentlerin iş güvencelerinin diğer unvanlardaki öğretim 
elemanlarına göre daha yüksek olmasıdır. Başka bir neden, profesörler  ile 
doçentlerin ücretlerinin, göreli olarak diğer öğretim elemanlarından fazla 
olmasıdır. Bu bulguda değerlendirilmesi gereken önemli bir nokta da, 
aslında daha yüksek bir ücret önerilmesi durumunda profesörlerin  ve 
doçentlerin, diğer unvanlardaki öğretim elemanlarına göre başka kuruma 
geçmelerinin daha kolay olmasıdır. Özellikle emeklilik hakkının da elde 
edilmesi, bu durumu kolaylaştırmaktadır. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda daha iyi bir ücret karşılığı başka bir 
kuruma geçmeye ilişkin görüşleri arasında unvan değişkenine göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark  bulunmuştur [X2

(4 |= 27,561, p<.05]. 
Bu bulgu, yüksek ücret alan öğretim elamanlarının düşük ücret alan öğretim 
elemanlarına göre üniversitelerde daha çok kalmayı düşündükleri şeklinde 
yorumlanabilir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre daha iyi bir ücret karşılığı başka bir kuruma geçmeye 
ilişkin görüşlerinin dağılımı Çizelge 102'de verilmiştir. 

Çizelge 102. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Daha İyi Bir Ücret Karşılığı Başka Bir 
Kuruma (Vakıf  Üniversitesi, Özel Sektör) Geçmeye İlişkin 
Görüşleri 

Daha tyi Bir Ücret Karşılığı 
Başka Bir Kuruma Geçmeye 
İlişkin Görüşleri 

I. Grup II. Grup IU. Grup Toplam Daha tyi Bir Ücret Karşılığı 
Başka Bir Kuruma Geçmeye 
İlişkin Görüşleri f % f % f % f % 
Hayır 420 42.4 176 32.8 244 48.7 840 41.4 
Evet 571 57.6 360 67.2 257 51.3 1188 58.6 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X 2 = 27,606 sd = 2 p= .000 

Çizelge 102 incelendiğinde I. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 57.6'sı (571 kişi), II. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 67.2'si 
(360 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 51.3'ü (257 kişi) çalıştıkları eğitim fakültelerinden  daha iyi 
bir ücret karşılığı başka bir kuruma geçmeyi düşündüklerini belirtmişlerdir. 
Bu bulgu 1., II. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının yarısından fazlasının  eğitim fakültelerinden  daha iyi bir ücret 
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karşılığı başka bir kuruma geçmeyi düşündüklerini göstermektedir. Daha iyi 
bir ücret karşılığı görev yaptıkları eğitim fakültelerinden  başka bir kuruma 
geçmeyi düşünenlerin oranı en çok II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az 
ise III. gruptaki eğitim fakültelerinde  çalışan öğretim elemanlarına aittir. 

Kay-Kare testi analiz sonucuna göre, öğretim elemanlarının, daha iyi bir 
ücret karşılığında başka bir kuruma geçme konusundaki görüşleri, görev 
yaptıkları fakültenin  kuruluş yılma göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır 
[X~(2) = 27,606, p <.05]. Başka bir anlatımla kuruluş yılları farklı  eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, daha iyi bir ücret karşılığında 
başka bir kuruma geçme konusunda farklı  düşüncelere sahiptirler. 

Öğretim Elemanlarının Yaşamlarında Etkili Olan Değerlere İlişkin 
Görüşleri 

Çizelge 103'te araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine 
göre yaşamlarında etkili olan değerlere ilişkin görüşlerinin dağılımı 
verilmiştir. 

Çizelge 103. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre 
Yaşamlarında Etkili Olan Değerlere lişkin Görüşler 

Yaşamlarında Kadın Erkek Toplam 
Etkili Olan Değerler f % f % f % 
Gelenekler/Töreler 
Hiç 194 22.6 209 17.9 403 19.9 
Orta 566 66.0 758 64.8 1324 65.3 
Çok 98 11.4 203 17.3 301 14.8 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 
Milli Değerler 
Hiç 45 5.2 61 5.2 106 5.2 
Orta 419 48.8 461 39.4 880 43.4 
Çok 394 46.0 648 55.4 1042 51.4 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 
Dini Değerler 
ffiç 199 23.2 206 17.6 405 20.0 
Orta 534 62.2 657 56.2 1191 58.7 
Çok 125 14.6 307 26.2 432 21.3 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 
Demokratik Değerler 
Hiç 12 1.4 20 1.7 32 1.6 
Orta 146 17.0 273 23.3 419 20.7 
Çok 700 81.6 877 75.0 1577 77.7 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 
Mesleki Değerler 
Hiç 7 0.8 18 1.5 25 1.2 
Orta 123 14.4 223 19.1 346 17.1 
Çok 728 84.8 929 79.4 1657 81.7 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yaşamlarında en "Çok" etkili 
olan değerin % 81.7 (1657 kişi) oranı ile "Mesleki Değerler" olduğunu, yine 
% 77.7 oranıyla (1577 kişi) "Demokratik Değerler"in "Çok" etkili 
olduğunu, % 51.4 oranıyla (1042 kişi) "Milli Değerler"in "Çok" ve % 43.4 
(880 kişi) oranıyla "Orta" düzeyde etkili olduğunu, "Gelenekler ve 
Töreler"in % 65.3 oranıyla (1324 kişi) "Orta" ve % 14.8 oranıyla (301 kişi) 
"Çok" etkili olduğunu, "Dini Değerler"in de % 58.7 oranıyla (1191 kişi) 
"Orta" ve % 21.3 oranıyla (432 kişi) "Çok" etkili olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğretim elemanlarının yaşamlarında en "Çok" etkili olan değerler, "Mesleki 
Değerler", soma "Demokratik Değerler"dir. Ardından "Milli Değerler" 
gelmektedir; "Çok" ve "Orta", "Gelenekler ve Töreler" ile "Dini Değerler"in 
"Orta" ve "Çok" düzeyde etkili olduğu gözlenmektedir (Çizelge 103). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yaşamlarında en çok etkili 
olan değerlerin cinsiyete göre durumu incelendiğinde; araştırmaya katılan 
kadın öğretim elemanlarmm yaşamlarında en çok etkili olan değerler 
"Mesleki Değerler" ve sonra da "Demokratik Değerler"dir. Çünkü kadm 
öğretim elemanlarmm % 84.8'i (728 kişi) "Çok" ve % 14.4'ü (123 kişi) 
"Orta" düzeyde "Mesleki Değerler" seçeneğini; % 81.6'sı (700 kişi) "Çok" 
ve % 17.0*ı (146 kişi) "Orta" düzeyde "Demokratik Değerler" seçeneğini 
işaretlemiştir. "Gelenekler/Töreler" kadm öğretim elemanlarının % 66.0'smı 
(566 kişi) "Orta" ve % 11,4'ünü (98 kişi) "Çok"; "Milli Değerler" kadın 
öğretim elemanlarının % 48.8'ini (419 kişi) "Orta" ve % 45.9'unu (394 
kişi) "Çok"; "Dini Değerler" de kadın öğretim elemanlarının % 62.2'sini 
(534) "Orta" ve % 14.6'sını (125 kişi) "Çok" düzeyde yaşamlarmı 
etkilemektedir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarmm yaşamlarmda en çok 
etkili olan değerler de yine "Mesleki Değerler" ve soma "Demokratik 
Değerler"dir. Çünkü erkek öğretim elemanlarmm % 79.4'ü (929 kişi) 
"Çok" ve % 19.l'i (223 kişi) "Orta" düzeyde "Mesleki Değerler" 
seçeneğini; % 75.0 (877 kişi) "Çok" ve % 23.3'ü (273 kişi) "Orta" düzeyde 
"Demokratik Değerler" seçeneğini işaretlemiştir. "Gelenekler/Töreler" erkek 
öğretim elemanlarının % 64.8'ini (758 kişi) "Orta" ve % 17.3'ünü (203 kişi) 
"Çok"; "Milli Değerler" erkek öğretim elemanlarının % 39.4'ünü (461 kişi) 
"Orta" ve % 55.4'ünü (648 kişi) "Çok"; "Dini Değerler" de erkek öğretim 
elemanlannın % 56.2'sini (657 kişi) "Orta" ve % 26.2'sini (307 kişi) "Çok" 
düzeyde yaşamlarını etkilemektedir (Çizelge 103). 

Bu bulgulardan araştırmaya katılan kadm ve erkek öğretim 
elemanlarının yaşamlarında en çok etkili olan değerlerin "Mesleki Değerler, 
sonra "Demokratik Değerler" olduğu görülmektedir. Kadın ve erkek 
öğretim elemanları "Gelenekler/Töreler" ile "Dini Değerler" seçeneğini 



120 

ağırlıklı olarak "Orta" (ve biraz "Çok"); "Milli Değerler" seçeneğini ağırlıklı 
olarak "Orta" ve "Çok" düzeyde yaşamlarını etkilediğini belirtmişlerdir. 
Araştırmaya katılan kadm ve erkek öğretim elemanlarının yaşamlarmda en 
çok etkili olan değerler konusundaki görüşleri cinsiyete göre benzediği 
anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre 
yaşamlarmda etkili olan değerlere ilişkin görüşlerinin dağılımı Çizelge 
104'te verilmiştir. 

Çizelge 104. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Yaşamlarında 
Etkili Olan Değerlere İlişkin Görüşleri 

Yaşamlarında 
Etkili Olan 
Değerler 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Ögr. Gör , 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Yaşamlarında 
Etkili Olan 
Değerler 

f  | % r | % f  | % f  | % f  | % f  | % 
Gelenekler/Töreler 
Hiç 34 24.1 17 20.5 115 19.4 121 19.2 116 20.0 403 19.9 
Ora 85 60.3 53 63.8 404 68.0 416 65.9 366 63.2 1324 65.3 
Çok 22 15.6 13 15.7 75 12.6 94 14.9 97 16.8 301 14.8 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 
Milli Değerler 
Hiç 12 8.5 2 2.4 26 4.4 30 4.8 36 6.2 106 5.2 
Orta 60 42.6 35 42.2 257 43.2 250 39.6 278 48.0 880 43.4 
Çok 69 48.9 46 55.4 311 52.4 351 55.6 265 45.8 1042 51.4 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 
Dini Değerler 
Hiç 40 28.4 22 26.5 114 19.2 118 18.7 111 19.2 405 20.0 
Orta 75 53.2 43 51.8 372 62.6 354 56.1 347 59.9 1191 58.7 
Çok 26 18.4 18 21.7 108 18.2 159 25.2 121 20.9 432 21.3 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 
Demokratik Değerler 
Hiç 1 0.7 1 1.2 9 1.5 10 1.6 11 1.9 32 1.6 
Orta 24 17.0 13 15.7 124 20.9 123 19.5 135 23.3 419 20.7 
Çok 116 82.3 69 83.1 461 77.6 498 78.9 433 74.8 1577 77.7 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 
Mesleki Değerler 
Hiç 1 0.7 0 0.0 4 0.7 10 1.6 10 1.7 25 1.2 
Orta 19 13.5 12 14.5 111 18.7 90 14.3 114 19.8 346 17.1 
Çok 121 85.8 71 85.5 479 80.6 531 84.1 455 78.5 1657 81.7 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

Çizelge 104'te araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına 
göre yaşamlarında en çok etkili olan değerlerin "Mesleki Değerler" olduğu 
görülmektedir. Öğretim elemanları arasında profesörlerin  % 85.8'i (121 
kişi), doçentlerin % 85.5'i (71 kişi), yardımcı doçentlerin % 80.6'sı (479 
kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 84.1'i (531 kişi) ve 
araştırma görevlilerinin % 78.5'i (455 kişi) yaşamlarmda en çok etkili olan 
değerlerin "Mesleki Değerler" olduğunu belirtmişlerdir. Yaşamlarında en 
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çok "Mesleki Değerlerin" etkili olduğunu belirten öğretim elemanları 
arasında katılım düzeyi oranı en çok olanlar profesörler  (% 85.8), en az 
olanlar ise araştırma görevlileridir (% 78.5). 

Öğretim elemanlarının yaşamlarında "Çok" etkili olan ikinci sıradaki 
değerler "Demokratik Değerlerdir". Öğretim elemanlarmm % 77.8'i (1577 
kişi), Demokratik Değerlerin yaşamlarını "Çok" etkilediğini belirtmiştir. 
Profesörlerin  % 82.3'ü (116 kişi), doçentlerin % 83.1 'i (69 kişi), yardımcı 
doçentlerin % 77.6'sı (461 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların 
% 78.9'u (498 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 74.8'i (433 kişi) 
yaşamlarmda en çok etkili olan değerlerin "Demokratik Değerler" olduğunu 
belirtmişlerdir. Yaşamlarında en çok "Demokratik Değerlerin" etkili 
olduğunu belirten öğretim elemanları arasmda katılım düzeyi oranı en çok 
olanlar doçentler (% 83.1), en az olanlar ise araştırma görevlileridir (% 
74.8). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının. Gelenekler/Töreler'in 
yaşamlarmda "Orta" (% 65.3) ve "Çok" (% 14.8) etkili olduğu seçeneklerini 
belirtenlerin oranı birlikte % 80.1'dir (1625 kişi). Profesörlerin  % 60.3'ü 
(85 kişi), doçentlerin % 63.8'i (53 kişi), yardımcı doçentlerin % 68.0'ı (404 
kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 65.9'u (416 kişi) ve 
araştırma görevlilerinin % 63.2'si (366 kişi) yaşamlarmda "Orta" düzeyde 
etkili olan değerlerin "Gelenekler/Töreler" olduğunu belirtmişlerdir. 
Yaşamlarında "Gelenekler/Törelerin" "Orta" düzeyde etkili olduğu görüşüne 
katılım oranı en çok olanlar yardımcı doçentler (% 68.0), en az olanlar ise 
profesörlerdir  (% 60.3). Yaşamlarında "Gelenekler/Törelerin" "Çok" etkili 
olduğunu belirten öğretim elemanlarmm oranı ise % 14.8'dir (301 kişi). 
Yaşamlarında "Gelenekler/Töreler"in "Çok" etkili olduğunu belirten öğretim 
elemanlarının unvanlarına göre oranları da şöyledir: Profesörler  % 15.6 (22 
kişi), doçentler % 15.7 (13 kişi), yardımcı doçentler % 12.6 (75 kişi), 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar % 14.9 (94 kişi), araştırma 
görevlileri % 16.8 (97 kişi). Yaşamlarında "Gelenekler/Törelerin" "Çok" 
etkili olduğunu belirten öğretim elemanları arasmda katılım oranı en çok 
olanlar araştırma görevlileri (% 16.8), en az olanlar ise öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlardır (% 14.9). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm, "Dini Değerler"in 
yaşamlarında "Orta" (% 58.7) ve "Çok" (% 21.3) etkili olduğu seçeneklerini 
belirtenlerin oranı birlikte % 80.0'dır (1623 kişi). Profesörlerin  % 53.2'si (75 
kişi), doçentlerin % 51.8'i (43 kişi), yardımcı doçentlerin % 62.6'sı (372 
kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 56.1 'i (354 kişi) ve 
araştırma görevlilerinin % 59.9'u (347 kişi) yaşamlarmda "Orta" düzeyde 
etkili olan değerlerin "Dini Değerler" olduğunu belirtmişlerdir. 
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Yaşamlarında "Dini Değerlerin" "Orta" düzeyde etkili olduğunu belirten 
öğretim elemanları arasında katılım oranı en çok olanlar yardımcı doçentler 
(% 62.6), en az olanlar ise doçentlerdir (% 51.8). Yaşamlarında "Dini 
Değerlerin" "Çok" etkili olduğunu belirten öğretim elemanlarmm oranı ise 
% 21.3'tür (432 kişi). Yaşamlarında "Dini Değerlerin" "Çok" etkili 
olduğunu belirten öğretim elemanlarmm unvanlarına göre oranları da 
şöyledir: Profesörler  % 18.4 (26 kişi), doçentler % 21.7 (18 kişi), yardımcı 
doçentler % 18.2 (108 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar % 
25.2 (159 kişi), araştırma görevlileri % 20.9 (121 kişi). Yaşamlarında "Dini 
Değerlerin" "Çok" düzeyde etkili olduğunu belirten öğretim elemanları 
arasında katılım oranı en çok olanlar öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlar (% 25.2), en az olanlar ise yardımcı doçentlerdir (% 18.2). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının, "Milli Değerler"in 
yaşamlarında "Orta" (% 43.4) ve "Çok" (% 51.4) etkili olduğu seçeneklerini 
belirtenlerin oranı birlikte % 94.8'dir (1922 kişi). Profesörlerin  % 42.6'sı (60 
kişi), doçentlerin % 42.2'si (35 kişi), yardımcı doçentlerin % 43.2'si (257 
kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 39.6'sı (250 kişi) ve 
araştırma görevlilerinin % 48.0'ı (278 kişi) yaşamlarında "Orta" düzeyde 
etkili olan değerlerin "Milli Değerler" olduğunu belirtmişlerdir. 
Yaşamlarında "Milli Değerlerin" "Orta" düzeyde etkili olduğunu belirten 
öğretim elemanları arasında katılım oranı en çok olanlar araştırma görevlileri 
(% 48.0), en az olanlar ise öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlardır (% 
39.6). Yaşamlarında "Milli Değerlerin" "Çok" etkili olduğunu belirten 
öğretim elemanlarmm oranı ise % 51.4'tür (1042 kişi). Yaşamlarında "Milli 
Değerlerin" "Çok" etkili olduğunu belirten öğretim elemanlarmm 
unvanlarına göre oranları da şöyledir: Profesörler  % 48.9 (69 kişi), doçentler 
% 55.4 (46 kişi), yardımcı doçentler % 52.4 (311 kişi), öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar % 55.6 (351 kişi), araştırma görevlileri % 45.8 (265 
kişi). Yaşamlarında "Milli Değerlerin" "Çok" düzeyde etkili olduğunu 
belirten öğretim elemanları arasında katılım oranı en çok olanlar öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar (% 55.6), en az olanlar ise araştırma 
görevlileridir (% 45.8). 

Bu bulgulardan tüm unvanlara göre öğretim elemanlarmm yaşamlarında 
"Mesleki Değerler"in en çok etkili değerler olduğu, "Demokratik 
Değerler"in de çok etkili olduğu saptanmıştır. Milli Değerler öğretim 
elemanlarının yaşamlarında çok ve orta, Gelenekler/Töreler ve Dini 
Değerler de orta ve çok etkili olan değerlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre 
yaşamlarında etkili olan değerlere ilişkin görüşlerinin dağılımı Çizelge 
105'te verilmiştir. 
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Çizelge 105. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Yaşamlarında Etkili Olan Değerlere 
İlişkin Görüşleri 

Yaşamlarında Etkili 
Olan Değerler 

I. Grup II. Grup İÜ. Grup Toplam Yaşamlarında Etkili 
Olan Değerler f % f % f % f % 
Gelenek/Töreler 
Hiç 205 20.7 102 19.1 96 19.2 403 19.9 
Orta 656 66.2 332 61.9 336 67.1 1324 65.3 
Çok 130 13.1 102 19.0 69 13.7 301 14.8 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 
Milli Değerler 
Hiç 67 6.8 20 3.7 19 3.8 106 5.2 
Orta 488 49.2 189 35.3 203 40.5 880 43.4 
Çok 436 440 327 61.0 279 55.7 1042 51.4 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 
Dini Değerler 
Hiç 234 23.6 70 13.2 101 20.2 405 20.0 
Orta 569 57.4 323 60.3 299 59.7 1191 58.7 
Çok 188 19.0 143 26.5 101 20.1 432 21.3 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 
Demokratik Değerler 
Hiç 8 0.8 15 2.8 9 1.8 32 1.6 
Orta 196 19.8 122 22.8 101 20.2 419 20.7 
Çok 787 79.4 399 74.4 391 78.0 1577 77.7 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 
Mesleki Değerler 
Hiç 10 1.0 10 1.9 5 1.0 25 1.2 
Orta 173 17.5 100 18.7 73 14.6 346 17.1 
Çok 808 81.5 426 794 423 84.4 1657 81.7 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 81.5'i (808 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinde 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 79.4'ü (426 kişi) ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 
84.4'ü (423 kişi) yaşamlarında en "Çok" etkili olan değerlerin "Mesleki 
Değerler" olduğunu belirtmişlerdir. Yaşamlarında en "Çok" "Mesleki 
Değerlerin" etkili olduğunu belirten öğretim elemanları arasında katılım 
oranı en çok olanlar III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlan, en az olanlar ise II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarıdır (Çizelge 105). 

"Demokratik Değeler" de araştırmaya katılan öğretim elemanlarınca 
yaşamlarında ikinci sırada "Çok" etkili olduğunu belirttikleri değerlerdir. I. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 
79.4' ü (787 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarmm % 74.4'ü (399 kişi) ve III. gruptaki eğitim 
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fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 78.0'ı (388 kişi) 
yaşamlarmda "Çok" etkili olan değerlerin "Demokratik Değerler" olduğunu 
belirtmişlerdir. Yaşamlarında "Demokratik Değerler"in "Çok" etkili 
olduğunu belirten öğretim elemanları arasmda katılım düzeyi en çok I. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, en az ise III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarıdır. 

"Milli Değerlerin" yaşamlarında "Çok" etkili olduğunu belirten 
öğretim elemanlarının oranı, I. gruptaki eğitim fakültelerinde  % 44.0 (436 
kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinde  % 61.0 (327 kişi) ve III. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  % 55.7 (279 kişi)'dir. "Milli Değerlerin" yaşamlarını 
"Çok" etkilediğini belirten öğretim elemanlarmm oranı en yüksek II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak en düşük I. gruptaki eğitim 
fakültelerindedir.  "Milli Değerlerin" yaşamlarında "Orta" düzeyde etkili 
olduğunu belirten öğretim elemanlarmm oranı incelendiğinde, I. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  % 49.2 (488 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinde  % 
35.3 (189 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  % 40.5 (203 kişi)'dir. 
"Milli Değerlerin" yaşamlarını "Orta" düzeyde etkilediğini belirten öğretim 
elemanlarmm oranı en yüksek I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak 
en düşük III. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 66.2'i (656 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 61.9'u (332 kişi) ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 
67.1'i (336 kişi) yaşamlarında "Orta" düzeyde etkili olan değerlerin 
"Gelenekler/Töreler" olduğunu belirtmişlerdir. Değer yapısı olarak 
yaşamlarında "Orta" düzeyde Gelenekler/Törelerin" etkili olduğunu belirten 
öğretim elemanları arasında katılım düzeyi en çok III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, en az ise II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarıdır. Araştırma'ya katılan 
öğretim elemanlarının % 14.8'inin, "Gelenekler/Törelerin" yaşamlarında 
"Çok" etkili olduğunu belirmelerini de gözden uzak tutmamak gerekir. 

I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 57.4'ü (569 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 60.3'ü (323 kişi) ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 
59.7'si (299 kişi) yaşamlarında "Orta" düzeyde etkili olan değer yapısının 
"Dini Değerler" olduğunu belirtmişlerdir. Değer yapısı olarak yaşamlarında 
"Orta" düzeyde "Dini Değerler"in etkili olduğunu belirten öğretim 
elemanları arasında katılım düzeyi en çok II. gruptaki eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanları, en az ise I. gruptaki eğitim fakültelerinde 
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görev yapan öğretim elemanlarıdır. Araştırma'ya katılan öğretim 
elemanlarının % 21.3'ünün, "Dini Değerler"in yaşamlarında "Çok" etkili 
olduğunu belirtmelerini de gözden uzak tutmamak gerekir. "Dini 
Değerlerin" yaşamlarında "Çok" etkili olduğunu belirten öğretim 
elemanlarının oranı, en yüksek (% 26.5, 141 kişi) II. gruptaki eğitim 
fakültelerindedir. 

Bu bulgulara göre öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre yaşamlarında etkili olan değerler, I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  "Mesleki Değerler" "Çok", "Demokratik Değerler" "Çok", 
"Milli Değerler" "Orta" ve "Çok", "Gelenekler/Töreler" ile "Dini Değerler" 
"Orta" düzeyde etkili olmaktadır. Diğer gruplardaki eğitim fakültelerinde 
öğretim elemanlarmm yaşamlarında etkili olan değerler incelendiğinde, II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  "Mesleki Değerler" "Çok", "Demokratik 
Değerler" "Çok", "Milli Değerler" "Çok" ve "Orta", "Gelenekler/Töreler" 
ile "Dini Değerler" "Orta" ve "Çok" düzeyde etkili olmaktadır. III. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  "Mesleki Değerler" "Çok", "Demokratik Değerler" 
"Çok", "Milli Değerler" "Çok" ve "Orta", "Gelenekler/Töreler" ile "Dini 
Değerler" "Orta" ve "Çok" düzeyde etkili olmaktadır (Çizelge 105). 

Öğretim Elemanlarının Akademik Meslekte Yaşanan Sorunlara 
İlişkin Görüşleri 

Öğretim elemanlarmm, akademik meslekte yaşandığı varsayılan 
sorunlara ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre dağılımı Çizelge 106'da 
verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de akademik 
meslekte yaşandığı varsayılan sorunlardan birinci derecede önemli 
gördükleri sorun "Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik 
yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması"dır. Araştırmaya katılan 2028 
öğretim elemanından 468'i (% 23.1) birinci derecede önemli sorun olarak 
bunu görmüşlerdir. Bu grupta "Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı" 
(% 4.4, 90 kişi) maddesi, en son sırada belirtilmiştir (Çizelge 106). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de akademik 
meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara ilişkin verdikleri yanıtlardan ikinci 
(% 26.8, 544 kişi) ve üçüncü (% 18.4, 373 kişi) derecede önemli gördükleri 
sorun "Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılmasf'dır.  "Tüm 
unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme 
hakkının olmaması" (% 5.9, 120 kişi) (% 6.9, 139 kişi) maddesi ise, en son 
sırada belirtilmiştir. 
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Çizelge 106. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre 
Akademik Meslekte Yaşandığı Varsayılan Sorunlara 

Türkiye'de Akademik 
Meslekte Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f 
% 

Kadm Erkek Toplam Türkiye'de Akademik 
Meslekte Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f 
% Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de Akademik 
Meslekte Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f 
% 

1. 2. 3. I. 2. 3. 1. 2. 3. 
Akademik yükseltmelerin 
uluslararası indekslerde 
yayın yapmaya bağlı olması 

f 138 96 97 231 97 107 369 193 214 Akademik yükseltmelerin 
uluslararası indekslerde 
yayın yapmaya bağlı olması % 16.1 11.1 11.2 19.8 8.2 12.5 18.1 9.5 10.6 
Öğretim elemanları 
arasında mesleki işbirliği ve 
davamşmamn azalması 

f 89 124 107 120 106 150 209 230 317 Öğretim elemanları 
arasında mesleki işbirliği ve 
davamşmamn azalması % 10.3 14.4 12.5 10.5 9.1 12.8 10.3 11.3 15.6 
Akademik çalışmalarda 
toplumsal yararın gözardı 
edilmesi 

f 103 147 105 152 207 117 255 354 272 Akademik çalışmalarda 
toplumsal yararın gözardı 
edilmesi % 12.0 17.1 12.2 12.9 17.7 10.0 12.6 17.5 13.4 
Akademik yayınların unvan 
almak amacıyla yapılması 

f 187 204 147 253 340 206 440 544 373 Akademik yayınların unvan 
almak amacıyla yapılması % 21.8 23.9 17.1 21.7 29.1 15.2 21.7 26.8 18.4 
Yükseltme ve atama 
ölçütlerinin fazlalığı 

f 44 82 71 46 116 110 90 198 234 Yükseltme ve atama 
ölçütlerinin fazlalığı % 5.1 9.5 8.3 3.9 9.9 8.5 4.4 9.8 11.5 
Yabancı dil eğitiminin 
yetersiz olmasına karşın 
akademik yükseltmelerde 
yabancı dil koşulunun 
olması 

f 201 104 98 267 150 202 468 254 310 Yabancı dil eğitiminin 
yetersiz olmasına karşın 
akademik yükseltmelerde 
yabancı dil koşulunun 
olması 

% 23.4 12.2 11.4 22.5 12.9 17.2 23.1 12.5 15.8 

Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlannın yönetsel 
görevlere seçme ve seçilme 
hakkının olmaması 

f 43 47 46 54 73 70 97 120 139 Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlannın yönetsel 
görevlere seçme ve seçilme 
hakkının olmaması 

% 5.0 5.5 5.6 4.6 6.2 6.0 4.8 5.9 6.9 

Üniversite olanaklarından 
(araştırma desteği, lojman, 
vb.) yararlanmanın 
unvanlara göre farklılık 
göstermesi 

f 53 54 187 47 81 208 100 135 169 Üniversite olanaklarından 
(araştırma desteği, lojman, 
vb.) yararlanmanın 
unvanlara göre farklılık 
göstermesi 

% 6.3 6.3 21.7 4.0 6.9 17.8 4.9 6.7 8.3 

Toplam f 858 858 858 1170 1170 1170 2028 2028 2028 Toplam 
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bu bulgulardan araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de 
akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlardan birinci derecede önemli 
gördükleri sorun "Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik 
yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması", soma "Akademik yayınların 
unvan almak amacıyla yapılması"dır. En az önemli görülen sorunların da 
"Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı,  "Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkının olmaması"dır. 
Bu bulgu, öğretim elemanlarmm yabancı dilde yayın yapma konusunda 
zorlandıklarını göstermektedir. Diğer yandan yükseltme ölçütlerini genel 
olarak önemli bir sorun olarak görmedikleri söylenebilir. Dikkati çeken 
nokta öğretim elemanlarının, yönetim görevlerine gelme olanağının tüm 
öğretim elemanlarına tanınmamasını tüm sorunlar içinde öncelikli olarak 
değerlendirmemeleridir. 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyet değişkenine göre 
Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara ilişkin 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde; araştırmaya katılan kadın öğretim 
elemanlarmm Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan 
sorunlardan birinci derecede önemli gördükleri sorun "Yabancı dil 
eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olması"dır (% 21.8, 187 kişi). Kadın öğretim elemanlarmm ikinci 
derecede önemli gördükleri sorunun "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması" (% 23.9, 204 kişi), üçüncü derecede önemli sorunun da 
"Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, lojman, vb.) yararlanmanın 
unvanlara göre farklılık  göstermesi" (% 21.7, 187 kişi) olduğu 
görülmektedir. Kadın öğretim elemanlarınca en az önemli görülen sorun ise 
"Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarmm yönetsel görevlere seçme ve 
seçilme hakkının olmaması"dır (% 5.0, 43 kişi) (Çizelge 106). 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarmm Türkiye'de akademik 
meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara ilişkin verdikleri yanıtlar 
incelendiğinde, birinci derecede önemli gördükleri sorunun "Yabancı dil 
eğitiminin yetersiz olmasma karşın akademik yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olması" (% 22.5, 267 kişi), ikinci derecede önemli gördükleri 
sorunun "Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılması" (% 29.1, 
340 kişi), üçüncü derecede önemli sorunun da "Üniversite olanaklarmdan 
(araştırma desteği, lojman, vb.) yararlanmanın unvanlara göre farklılık 
göstermesi" (% 17.8, 208 kişi), en az önemli görülen sorunun ise 
"Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı"dır  (% 3.9, 46 kişi). 

Kadm ve erkek öğretim elemanları, Türkiye'de akademik meslekte 
yaşandığı varsayılan en önemli sorun olarak "Yabancı dil eğitiminin yetersiz 
olmasma karşm akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması"nı 
düşünmektedirler. Ayrıca "Akademik yayınların unvan almak amacıyla 
yapılması" ve "Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, lojman, vb.) 
yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi" de önemli görülen 
sorunlardır. Bu konuda öğretim elemanlarının cinsiyetine göre görüşlerde bir 
farklılık  olmadığı görülmektedir. Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı 
varsayılan sorunlardan kadm öğretim elemanlarma göre en az önemli sorun 
"Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve 
seçilme hakkının olmaması", erkek öğretim elemanlarına göre ise 
"Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı"dır. 

Bu bulgular, eğitim sisteminde verilen yabancı dil eğitiminin yetersiz 
olduğu, akademik yayınların tasarlanmasında ve sonuçlandırılmasında unvan 
almak amacınm ön planda tutulduğu ve öğretim elemanlarının üniversite 
olanaklarmdan eşit şekilde yararlanamadıkları biçiminde değerlendirilebilir. 
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Çizelge 107'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara 
verdikleri öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre Türkiye'de 
akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara verdikleri öneme ilişkin 
görüşlerinin dağılımı incelendiğinde; "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması" profesörlerin  % 24.8'ince (35 kişi) en önemli sorun 
olarak görülmüştür. Bunu "Akademik çalışmalarda toplumsal yararın 
gözardı edilmesi (% 29.7, 42 kişi)" ve "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması (% 29,7, 42 kişi)" izlemiştir. Diğer yandan "Yükselme 
ve atama ölçütlerinin fazlalığı"  (% 2.1, 3 kişi), "Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkının olmaması" (% 
0.7, 1 kişi) ve "Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, lojman vb) 
yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi" (% 2.8, 4 kişi) 
profesörlerce  en son sırada belirtilen sorunlardır. Bu bulgulara göre 
profesörler,  Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar 
arasında en önemli sorun olarak "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılmış olması"nı en önemli, yine "Akademik çalışmalarda 
toplumsal yararın gözardı edilmesi"ni önemli bir sorun olarak; "Yükseltme 
ve atama ölçütlerinin fazlalığı",  "Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarmm 
yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkmın olmaması" ve "Üniversite 
olanaklarından (araştırma desteği, lojman vb) yararlanmanın unvanlara göre 
farklılık  göstermesi"ni de en az önemli sorunlar olarak görmektedir (Çizelge 
107). 

Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara 
doçentlerin verdikleri öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde, 
"Akademik yükseltmelerin uluslararası indekslerde yayın yapmaya bağlı 
olması" doçentlerce (% 28.9, 24 kişi) birinci önemli sorun, "Akademik 
yayınların unvan almak amacıyla yapılması" ikinci (% 32.5, 27 kişi) ve 
üçüncü (% 20.5, 17 kişi) önemli sorun olarak görülmektedir. "Tüm 
unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme 
hakkının olmaması" (% 2.4, 2 kişi) ile "Üniversite olanaklarından (araştırma 
desteği, lojman vb) yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi" (% 
1.2, 2 kişi) doçentlerce en son sırada belirtilen sorunlardır. Bu bulgulara göre 
doçentler, Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar 
arasında en önemli sorun olarak "Akademik yükseltmelerin uluslararası 
indekslerde yayın yapmaya bağlı olması"nı, sonra "Akademik yayınların 
unvan almak amacıyla yapılması"nı; en az önemli sorunlar olarak da "Tüm 
unvanlardaki öğretim elemanlarmm yönetsel görevlere seçme ve seçilme 
hakkının olmaması", "Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, lojman 
vb) yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi"ni görmektedirler. 



Çizelge 107. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Türkiye'de Akademik Meslekte Yaşandığı Varsayılan Sorunlara Verdikleri 
Öneme İlişkin Görüşleri 

Türkjye 'de Akademik Meslekte 
Yaşandığı Varsayılan Sorunlar 

f Prof. Doçent Yrd.Doçent Öğr. Gör. .Okutman, 
Uzman 

Ar$. Gör. Toplam Türkjye 'de Akademik Meslekte 
Yaşandığı Varsayılan Sorunlar 

f 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırnsı Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkjye 'de Akademik Meslekte 
Yaşandığı Varsayılan Sorunlar 

f 

1. 1. 3. 1. 1 3. 2. 3. > 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 

Akademik yükseltmelerin 
uluslararası indekslerde yayın 
Yapmaya bağlı olması 

f 30 18 12 24 9 8 157 66 56 83 32 74 75 68 64 369 193 214 Akademik yükseltmelerin 
uluslararası indekslerde yayın 
Yapmaya bağlı olması 

% 21.3 12.8 8.5 289 10.9 9.6 26.4 11.1 9.4 13.2 5.1 11.7 13.0 11.7 11.1 18.2 9.5 10.6 

Öğretim elemanları arasında mesleki 
işbirliği ve dayanışmanın azalması 

f P 18 21 9 6 16 46 71 105 69 58 8̂ 68 77 97 209 230 317 Öğretim elemanları arasında mesleki 
işbirliği ve dayanışmanın azalması 12.1 12.8 14.9 10 8 7.2 193 7.7 12.0 17.7 10.9 9.2 12.3 11.7 13.3 16.7 10.3 11.3 15.6 
Akademik çalışmalarda toplumsal 
yararın göz ardı edilmesi 

f 24 35 22 II 25 5 60 108 83 72 71 83 88 115 79 255 354 272 Akademik çalışmalarda toplumsal 
yararın göz ardı edilmesi 17.0 24.8 15.6 13.3 30.1 6.0 10.1 18.2 14.0 114 11.2 13.2 15.2 19.9 13.6 12.6 17.5 13.4 
Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması 

f 35 31 42 14 27 17 123 171 107 122 174 114 146 141 93 440 544 373 Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması •/. 24.8 22.0 29.7 16.9 32.5 20.5 20.7 28.8 18.0 19.3 27.6 18.1 25.1 24.4 16.1 21.7 268 18.4 
Yükselime vc alama ölçütlerinin 
fazlalığı 

t 3 15 16 4 4 14 22 58 80 34 75 60 27 46 64 90 198 234 Yükselime vc alama ölçütlerinin 
fazlalığı % 2.2 10.6 11.4 4 8 4.8 16.9 3.7 9.8 13.5 5.4 11.9 9.5 4.7 7.9 11.1 4.4 9.8 11.5 
Yabancı dil eğiliminin yetersiz 
olmasına kailin akademik 
yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olması 

f 24 19 16 15 9 13 136 66 89 183 100 101 110 60 91 468 254 310 Yabancı dil eğiliminin yetersiz 
olmasına kailin akademik 
yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olması 

% 17.0 13.5 11.4 18.1 10.9 15.7 22.9 11.1 15.0 29.0 15.8 16.0 19.0 10.4 15.7 23.1 12.5 15.3 

Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlarının yönetsel görevlere 
seçme ve seçilme hakkının olmaması 

f 4 1 8 2 2 6 20 26 27 37 55 69 34 36 29 97 120 139 Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlarının yönetsel görevlere 
seçme ve seçilme hakkının olmaması 2.8 0.7 5.7 2.4 2.4 7.2 3.4 4.3 4.5 5.9 8.7 108 5.9 6.2 5.0 4.8 5.9 6.9 
Üniversite olanaklarından (araştırma 
desteği, lojman, vb. yararlanmanın 
unvanlara göre farklılık  göstermesi 

f 4 4 4 4 1 4 30 28 47 31 66 52 31 36 62 100 135 169 Üniversite olanaklarından (araştırma 
desteği, lojman, vb. yararlanmanın 
unvanlara göre farklılık  göstermesi % 2.8 2.8 2.8 4.8 1.2 4.8 5.1 4.7 7.9 4.9 10.5 8.4 5.4 6.2 10.7 4.9 6.7 8.3 
Toplam 1 141 141 141 83 83 83 594 594 594 631 631 631 579 579 579 2028 2028 2028 Toplam 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1000 100.0 

K> 
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Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasında 
araştırmaya katılan yardımcı doçentlerin en önemli gördükleri sorunun 
"Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasma karşm akademik yükseltmelerde 
yabancı dil koşulunun olması" (% 22.9, 136 kişi) olduğu, "Akademik 
yayınların unvan almak amacıyla yapılması" ikinci (% 28.8, 171 kişi) ve 
üçüncü (% 18.0, 107 kişi) en önemli gördükleri sorun maddesi olduğu 
anlaşılmaktadır. Yardımcı doçentlerin en son sıraya yerleştirdiği sorun "Tüm 
unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme 
hakkınm olmaması"dır (% 3.4, 20 kişi. Bu bulgulardan Türkiye'de akademik 
meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda araştırmaya katılan yardımcı 
doçentlerin en önemli gördükleri sorunun "Yabancı dil eğitiminin yetersiz 
olmasma karşm akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması" 
olduğu, sonra "Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılması"nı 
önemli gördükleri ortaya çıkmıştır. Yardımcı doçentlerin en az önemli 
gördükleri sorun "Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel 
görevlere seçme ve seçilme hakkmın olmaması"dır. 

Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasında 
araştırmaya katılan öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların en önemli 
gördükleri sorunun "Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın 
akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması" (% 29.0, 183 kişi) 
olduğu, "Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılması"nın da 
ikinci (% 27.6, 174 kişi) ve üçüncü (% 18.1, 114 kişi) en önemli gördükleri 
sorun olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarm 
en son sırada belirttiği sorun "Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı"  (% 
5.4, 34 kişi), "Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel görevlere 
seçme ve seçilme hakkının olmaması" (% 8.7, 55 kişi), "Üniversite 
olanaklarından (araştırma desteği, lojman vb) yararlanmanın unvanlara göre 
farklılık  göstermesi"dir (% 8.4, 52 kişi). Bu bulgulardan Türkiye'de 
akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlara göre en önemli sorun "Yabancı dil 
eğitiminin yetersiz olmasına karşm akademik yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olması", "Akademik yayınların unvan almak amacıyla 
yapılması"dır. Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlara göre en az önemli 
sorunlar da "Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı",  "Tüm unvanlardaki 
öğretim elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkınm 
olmaması", "Üniversite olanaklarmdan (araştırma desteği, lojman vb) 
yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi"dir. 

Araştırma görevlilerinin ise en önemli gördükleri birinci (% 25.1, 146 
kişi) ve ikinci (% 24.4, 141 kişi) sorun "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması"dır. Araştırma görevlileri (% 16.7, 97 kişi) Türkiye'de 
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akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasında üçüncü önemli 
sorun olarak "Öğretim elemanları arasında mesleki işbirliği ve dayanışmanın 
azalması" ifadesini  göstermişlerdir. Araştırma görevlilerinin Türkiye'de 
akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda en az önemli 
sorun olarak da "Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı"  (% 4.7, 27 kişi), 
"Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, lojman vb) yararlanmanm 
unvanlara göre farklılık  göstermesi" (% 6.2, 36 kişi) ile "Tüm unvanlardaki 
öğretim elemanlarmm yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkının 
olmaması"dır (% 5.0, 29 kişi). Bu bulgulardan araştırma görevlilerinin en 
önemli gördükleri sorunun "Akademik yayınların unvan almak amacıyla 
yapılması", sonra "Öğretim elemanları arasında mesleki işbirliği ve 
dayanışmanm azalması" olduğu görülmektedir. Araştırma görevlilerinin 
Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasında en az 
önemli gördükleri sorun olarak da "Yükseltme ve atama ölçütlerinin 
fazlalığı",  "Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, lojman vb) 
yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi" ile "Tüm unvanlardaki 
öğretim elemanlarmm yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkının 
olmaması"dır. 

Bu bulgular Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan 
sorunlar arasında "Akademik yayınların unvan almak amacıyla 
yapılması"nın profesörlerce  ve araştırma görevlilerince; "Akademik 
yükseltmelerin uluslararası indekslerde yayın yapmaya bağlı olması"nın 
doçentlerce; "Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik 
yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması"nın yardımcı doçentlerce ve 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarca en önemli sorun olarak 
belirtilirken; "Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı"  profesörler  ile 
öğretim görevlileri, okutmanlar uzmanlar ve araştırma görevlilerince; "Tüm 
unvanlardaki öğretim elemanlarmm yönetsel görevlere seçme ve seçilme 
hakkının olmaması" doçentlerce ve yardımcı doçentlerce en az önemli sorun 
olarak belirtilmiştir. Bu bulgularda dikkat çeken en önemli noktalardan 
birisi, "Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşm akademik 
yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması"nın yardımcı doçentler, 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarca en önemli sorun olarak 
belirtilmesidir. Bu bulgu, bu unvandaki öğretim elemanlannın, yabancı dil 
sorunu yaşadıklarının da bir anlatımıdır. Bu nedenle, yardımcı doçentlerin, 
doçentlik unvanı almasında sıkıntılar yaşadığı gözlenmektedir. 

Çizelge 108'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı 
varsayılan sorunlara verdikleri öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı 
verilmiştir. 



Çizelge 108. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim Fakültelerine Göre Türkiye'de Akademik Meslekte Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlara Verdikleri Öneme ilişkin Görüşleri 

Türkiye'de Akademik Meslekte Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlara Verdikleri Öneme İlişkin 
Görüşler 

f 
% 

I. Grup 11. Grup III. Grup Toplam Türkiye'de Akademik Meslekte Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlara Verdikleri Öneme İlişkin 
Görüşler 

f 
% 

Önem Sırası Önenı Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de Akademik Meslekte Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlara Verdikleri Öneme İlişkin 
Görüşler 

f 
% 

1. 2. 3. l. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Akademik yükseltmelerin uluslararası indekslerde 
yayın yapmaya bağlı olması 

f 193 95 105 93 48 50 83 50 59 369 193 214 Akademik yükseltmelerin uluslararası indekslerde 
yayın yapmaya bağlı olması % 19.5 9.6 10.6 17.3 9.0 9.3 16.6 9.9 11.8 18.2 9.5 10.6 
Öğretim elemanları arasında mesleki işbirliği ve 
dayanışmanın azalması 

f 109 130 134 58 57 83 42 43 100 209 230 317 Öğretim elemanları arasında mesleki işbirliği ve 
dayanışmanın azalması 

% 11.0 13.1 13.5 10.8 10.6 15.5 8.4 8.6 19.9 10.3 11.3 15.6 
Akademik çalışmalarda toplumsal yararın göz ardı 
edilmesi 

f 145 192 140 60 77 76 58 85 56 255 354 272 Akademik çalışmalarda toplumsal yararın göz ardı 
edilmesi % 14.6 19.4 14.1 11.2 14.4 14.2 10.0 17.0 11.2 12.6 17.5 13.4 
Akademik yayınların unvan almak amacıyla 
yapılması 

f 208 258 196 106 153 83 126 133 94 440 544 373 Akademik yayınların unvan almak amacıyla 
yapılması % 21.0 26.0 19.8 19.8 28.5 15.5 25.1 26.5 18.8 21.7 26.8 18.4 
Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı f 41 88 124 30 58 56 19 52 54 90 198 234 Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı 

°/o 4.1 8.9 12.5 5.6 10.8 10.4 3.8 10.4 10.8 4.4 9.8 11.5 
Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın 
akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun 
olması 

f 205 122 134 140 73 114 123 59 62 468 254 310 Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın 
akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun 
olması % 20.7 12.3 13.5 26.1 13.6 21.3 24.5 11.8 12.3 23.1 12.5 15.3 
Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel 
görevlere seçme ve seçilme hakkının olmaması 

f 36 50 71 30 40 38 31 30 30 97 120 139 Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel 
görevlere seçme ve seçilme hakkının olmaması % 3.6 5.0 7.2 5.6 7.5 7.1 6.2 6.0 6.0 4.8 5.9 6.9 
Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, 
lojman.vb.) yararlanmalım unvanlara göre farklılık 
göstermesi 

f 54 56 87 19 30 36 27 49 46 100 135 169 Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, 
lojman.vb.) yararlanmalım unvanlara göre farklılık 
göstermesi % 5.5 5.7 8.8 3.6 5.6 6.7 5.4 9.8 9.2 4.9 6.7 8.3 
Toplanı t 991 991 991 536 536 536 501 501 501 2028 2028 2028 Toplanı 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



133 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan 
sorunlara verdikleri öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde 
"Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılması" sorun maddesi I. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm % 21.0'i 
(208 kişi) tarafından  birinci, % 26.0'ı (258 kişi) tarafından  ikinci, % 19.8'i 
(196 kişi) tarafından  ise üçüncü önemli sorun olarak belirtilmiştir. En az 
önemli sorun olarak da "Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel 
görevlere seçme ve seçilme hakkının olmaması" (% 3.6, 36 kişi) 
belirtilmiştir. Bu bulgular araştırmaya katılan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarına göre, Türkiye'de akademik 
meslekte yaşanan en önemli sorun "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılmış olması", en az önemli sorun da "Tüm unvanlardaki 
öğretim elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkının 
olmaması"dır (Çizelge 108). 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara verdikleri 
öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde en önemli gördükleri 
birinci (% 26.1, 140 kişi) ve üçüncü (% 21.3, 114 kişi) sorun olarak 
"Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde 
yabancı dil koşulunun olması"nı göstermişlerdir. II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının % 28.5'i (153 kişi) 
"Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılması"nı Türkiye'de 
akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda ikinci önemli 
sorun olarak belirtmişlerdir. En az önemli sorun olarak "Üniversite 
olanaklarından (araştırma desteği, lojman vb) yararlanmanın unvanlara göre 
farklılık  göstermesi" (% 3.6, 19 kişi) belirtilmiştir. Bu bulgu II. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının Türkiye'de 
akademik meslekte yaşanan en önemli sorun olarak "Yabancı dil eğitiminin 
yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun 
olması", en az önemli sorun olarak da "Üniversite olanaklarmdan (araştırma 
desteği, lojman vb) yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi"ni 
görmektedirler. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm 
Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlara verdikleri 
öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı incelendiğinde en önemli gördükleri 
birinci (% 25.1, 126 kişi), ikinci (% 26.5, 133 kişi) ve üçüncü (% 18.8, 94 
kişi) sorun olarak "Akademik yayınların unvan almak amacıyla 
yapılması"nı göstermişlerdir. III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanları en az önemli sorun olarak da "Yükseltme ve atama 
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ölçütlerinin fazlalığı"nı  (% 3.8, 19 kişi) belirtmişlerdir. Bu bulgular 
araştırmaya katılan III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarına göre, Türkiye'de akademik meslekte yaşanan sorunlar arasmda 
"Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılmış olması" en önemli, 
"Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı"  da en az önemli sorundur. 

Bu bulgular I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının Türkiye'de akademik meslekte yaşanan sorunların 
sıralamasında en önemli gördükleri sorunlara bakış açılarının benzer 
olduğunu buna karşm II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarmm I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarından farklı  düşündüklerini göstermektedir. I. ve III. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları Türkiye'de akademik 
meslekte yaşanan sorunlar arasmda "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması"nı en önemli sorun, II. gruptaki eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanları ise "Yabancı dil eğitiminin yetersiz 
olmasına karşm akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun olması"nı 
en önemli sorun olarak belirtmişlerdir. En az önemli görülen sorunlar da 
şunlardır: I. gruptaki eğitim fakültelerinde  "Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkının olmaması", II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  "Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, 
lojman vb) yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi", III. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  de "Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı"  (Çizelge 
108). 

Öğretim Elemanlarının Üniversitelerde Yaşanan Sorunlara İlişkin 
Görüşleri 

Çizelge 109'da, soru formunda  sıralanmış olan Türkiye'deki 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan çeşitli sorunlara, araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarmm cinsiyet değişkenine göre verdiği yanıtlar ile önem 
dereceleri verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm, Türkiye'deki üniversitelerde 
yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda birinci derecede önemli gördükleri 
sorun maddesi "Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının 
ayrılmamasıdır. Araştırmaya katılan 2028 öğretim elemanından 594'ü (% 
29.3) birinci derecede önemli sorun olarak bunu belirtmişlerdir. Bu grupta en 
son sırada belirtilen sorun, "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf 
üniversitelerine geçmesi"dir (% 4.1, 83 kişi) (Çizelge 109). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm Türkiye'de üniversitelerde 
yaşandığı varsayılan sorunlara ilişkin verdikleri yanıtlardan ikinci derecede 
önemli gördükleri ilk sıradaki sorun "Üniversitelerde nitelikli akademik 
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çalışmaların yetersizliği" (% 25.1, 510 kişi), son sıradaki sorun ise 
"Üniversitede yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"dir (% 7.3, 148 
kişi). 

Çizelge 109. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Türkiye'de 
Üniversitelerde Yaşandığı Varsayılan Sorunlara Verdikleri 
Öneme İlişkin Görüşleri 

Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

Kadın Erkek Toplam Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% Önem Sırası Onenı Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Üniversitede yapılan 
akademik çalışmaların 
ticarileşmesi 

f 77 68 94 161 80 121 238 148 215 Üniversitede yapılan 
akademik çalışmaların 
ticarileşmesi 

% 9 0 7.9 11.0 13.8 6 8 10.3 11.7 7.3 10 6 

Üniversitelere yeterli 
finansman  kaynağının 
ayrılmaması 

f 246 178 156 348 236 196 594 414 352 Üniversitelere yeterli 
finansman  kaynağının 
ayrılmaması % 28.7 20.7 18.1 29.7 20.2 16 8 29.3 20.4 17.4 

Nitelikli öğretim 
elemanlarının vakıf 
üniversitelerine 
geçmesi 

f 38 99 88 45 152 156 83 251 244 Nitelikli öğretim 
elemanlarının vakıf 
üniversitelerine 
geçmesi 

% 4.4 11.6 10.3 3.9 13.0 13.3 4.1 12.4 12.0 

Üniversitelerde nitelikli 
akademik çalışmaların 
yetersizliği 

f 210 212 180 219 298 284 429 510 464 Üniversitelerde nitelikli 
akademik çalışmaların 
yetersizliği 

% 24.5 24.7 21.0 18.7 25.5 24.3 21.1 25.1 22.9 

Üniversiteler, YÖK ve 
hükümet arasındaki 
eşgüdüm eksikliği 

f 140 141 194 246 222 228 386 363 422 Üniversiteler, YÖK ve 
hükümet arasındaki 
eşgüdüm eksikliği 

% 16.3 16.4 22.6 21.0 19.0 19 5 19.0 17.9 20.8 

Üniversitelerin öğretim 
elemanı açığı 

f 147 160 146 151 182 185 298 342 331 Üniversitelerin öğretim 
elemanı açığı % 17.1 18.6 17.0 12.9 15.5 15.8 14.7 16.9 16.3 
Toplam f 858 858 858 1170 1170 1170 2028 2028 2028 Toplam 

% 100.0 100.0 100.0 ıoo.o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de üniversitelerde 
yaşandığı varsayılan sorunlara ilişkin verdikleri yanıtlardan üçüncü derecede 
önemli gördükleri ilk sorun "Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların 
yetersizliği" dir (% 22.9, 464 kişi). Bu grupta da en sonda belirtilen sorun, 
"Üniversitede yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"dir (% 10.6, 215 
kişi). Bu bulgulardan araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlardan birinci derecede en önemli 
gördükleri sorun "Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının ayrılmaması" 
ve soma "Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği"dir. En 
az önemli görülen sorunlar da "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf 
üniversitelerine geçmesi", "Üniversitede yapılan akademik çalışmaların 
ticarileşmesi"dir. 

Çizelge 109'dan araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlara verdikleri yanıtların önem 
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derecesinin cinsiyete göre farklılaşıp  farklılaşmadığı  incelendiğinde, kadm 
öğretim elemanlarına göre Türkiye'deki üniversitelerde yaşandığı varsayılan 
sorunlar arasında birinci derecede önemli gördükleri sorun maddesi 
"Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının ayrılmaması"dır (% 28.7, 246 
kişi). Kadm öğretim elemanlarmm % 24.7'si (212 kişi) Türkiye'deki 
üniversitelerde yaşanan sorunlar arasında "Üniversitelerde nitelikli akademik 
çalışmaların yetersizliği" maddesini ikinci derecede önemli sorun olarak; 
kadın öğretim elemanlarının % 22.6'sı da (194 kişi) "Üniversiteler, YÖK ve 
hükümet arasındaki eşgüdüm eksikliğini" üçüncü derecede önemli sorun 
olarak görmektedirler. Kadın öğretim elemanlarının "Nitelikli öğretim 
elemanlarmm vakıf  üniversitelerine geçmesi"ni (% 4.4, 38 kişi), sonra da 
"Üniversitede yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"ni (% 7.9, 68 
kişi) Türkiye'deki üniversitelerde yaşanan sorunlar arasında en az önemli 
sorun olarak işaretlemişlerdir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının Türkiye'de 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlara verdikleri yanıtlara göre, 
birinci derecede önemli gördükleri sorun "Üniversitelere yeterli finansman 
kaynağınm ayrılmaması" (% 29.7, 348 kişi), ikinci (% 25.5, 298 kişi) ve 
üçüncü (% 24.3, 284 kişi) derecede önemli sorun maddesinin 
"Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmalarm yetersizliği" olduğu 
gözlenmektedir. Erkek öğretim elemanlarının Türkiye'deki üniversitelerde 
yaşanan sorunlar arasında en az önemli gördüğü sorun maddesi "Nitelikli 
öğretim elemanlarmm vakıf  üniversitelerine geçmesi" (% 3.8, 45 kişi), sonra 
da "Üniversitede yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"dir (% 6.8, 80 
kişi). 

Bu bulgulardan araştırmaya katılan kadın ve erkek öğretim 
elemanlarınca Türkiye'deki üniversitelerde yaşanan sorunlar arasında en 
önemli görülen sorun maddesinin "Üniversitelere yeterli finansman 
kaynağınm ayrılmaması" olduğu, ardından "Üniversitelerde nitelikli 
akademik çalışmaların yetersizliği"nin belirtildiği; en az önemli sorun 
maddesinin de "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine 
geçmesi" olduğu, daha sonra "Üniversitede yapılan akademik çalışmalarm 
ticarileşmesi" geldiği anlaşılmaktadır. Buna göre, Türkiye'deki 
üniversitelerde yaşanan sorunlar arasında en önemli ve en az önemli sorunlar 
konusunda, öğretim elemanlarının cinsiyetine göre görüşlerinin farklı 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

Çizelge 110'da, soru formunda  sıralanmış olan Türkiye'de 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan çeşitli sorunlara, araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarmm unvan değişkenine göre verdiği yanıtlar ile önem 
dereceleri verilmiştir. 



Çizelge 110. Öğretim Elemanlarının Unvanlara Göre Türkiye'de Üniversitelerde Yaşandığı Varsayılan Sorunlara Verdikleri 

Öneme İlişkin Görüşleri 

Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

r 
% 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Öğr. Gör., Okutman. 
Uzman 

Arş. Gör Toplam Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

r 
% 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

r 
% 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Üniversitede yapıları 
akademik 
çalışmaların 
ticarileşmesi 

f 19 9 13 7 12 6 60 43 64 99 41 66 53 43 66 238 148 215 Üniversitede yapıları 
akademik 
çalışmaların 
ticarileşmesi 13.5 6.4 9.2 8.4 14.4 7.2 10.1 7.2 10.8 15.6 6.5 10.5 9.2 7.4 11.4 11.7 7.3 10.6 

Üniversitelere yeterli 
finansman 
kaynağının 
ayrılmaması 

r 44 25 24 25 14 16 178 126 98 186 153 102 161 96 112 594 414 352 Üniversitelere yeterli 
finansman 
kaynağının 
ayrılmaması 

•/• 31.2 17.7 17.0 30.1 16.9 19.3 30.0 21.2 16.5 29.5 24.2 16.2 27.8 16.6 19.3 29.3 20.4 17.4 

Nitelikti öğretim 
elemanlarının vakıf 
üniversitelerine 
geçmesi 

t II 20 12 6 14 8 17 73 64 25 85 91 24 59 69 83 251 244 Nitelikti öğretim 
elemanlarının vakıf 
üniversitelerine 
geçmesi 

% 7.8 14.2 8.5 7.2 16.9 9.6 2.9 12.3 10.8 4.0 13.5 14.4 4.1 10.2 11.9 4.1 12.4 12.0 

üniversitelerde 
nitelikli akademik 
çalışmaların 
Yetersizliği 

r 25 40 29 15 16 21 126 143 152 111 155 156 152 156 106 429 510 464 üniversitelerde 
nitelikli akademik 
çalışmaların 
Yetersizliği 

17.7 28.4 20.6 18.1 19.2 25.3 21.2 24.1 25.6 l7.6 24.6 24.7 26.3 26.9 18.3 21.2 25.1 22.9 

Üllivereiteler. YÖK 
ve hükümet 
arasındaki eşgüdüm 
eksikliği 

r 22 18 42 9 14 14 111 112 121 138 112 123 106 107 122 386 363 422 Üllivereiteler. YÖK 
ve hükümet 
arasındaki eşgüdüm 
eksikliği 

% 15.6 12.8 29.8 10.9 16.9 16.9 18.7 18.9 20.3 21.9 17.7 19.5 18.3 18.5 21.1 19.1 17.9 20.8 

üniversitelerin 
öğretim elemanı 
açığı 

f 20 29 21 21 13 18 102 97 95 72 85 93 83 118 104 298 342 331 üniversitelerin 
öğretim elemanı 
açığı •/. 14 2 20.5 14.9 25.3 15.7 21.7 17.1 16.3 16.0 11.4 13.5 14.7 14.3 20.4 18.0 14.7 16.9 16.3 
Toplam r 141 141 141 83 «3 8.3 594 594 594 631 631 631 579 579 579 2028 2028 2028 Toplam 

ıoo .o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ıoo.o 100.0 ıoo.o 
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Profesörler  (% 31.2, 44 kişi), "Üniversitelere yeterli finansman 
kaynağının ayrılmaması"m Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan 
sorunlar arasında en önemli sorun maddesi olarak görmektedirler. 
Profesörlerce  (% 28.4, 40 kişi) ikinci önemli sorun olarak "Üniversitelerde 
nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği" ifadesi,  üçüncü (% 29.8, 42 kişi) 
önemli sorun olara da "Üniversiteler, YÖK ve hükümet arasındaki eşgüdüm 
eksikliği" işaretlenmiştir. Profesörlerin  az önemli buldukları sorunlar da 
"Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine geçmesi" (% 7.8, 11 
kişi) ve "Üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"dir (% 
6.4, 9 kişi) (Çizelge 110). Bu bulgulardan profesörlerin,  "Üniversitelere 
yeterli finansman  kaynağının ayrılmamasını" Türkiye'de üniversitelerde 
yaşanan en önemli sorun olarak, "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf 
üniversitelerine geçmesi"ni de en az önemli sorun olarak gördükleri 
anlaşılmaktadır. 

Doçentler (% 30.1) (25 kişi) Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı 
varsayılan sorunlar arasmda en önemli sorun olarak "Üniversitelere yeterli 
finansman  kaynağının ayrılmaması" sorun maddesini görmektedirler. 
Doçentlerce ikinci (% 19.2, 16 kişi) ve üçüncü (% 25.3, 21 kişi) önemli 
sorun olarak "Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği" 
ifadesi  belirtilmiştir. Doçentlerin az önemli buldukları sorunlar da 
"Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine geçmesi" (% 7.2, 6 
kişi) ve "Üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"dir (% 
14.4, 12 kişi). Bu bulgulardan doçentlerin, "Üniversitelere yeterli finansman 
kaynağınm ayrılmamasını" Türkiye'de üniversitelerde yaşanan en önemli 
sorun olarak, "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine 
geçmesi"ni de en az önemli sorun olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 

Yardımcı doçentler "Üniversitelere yeterli finansman  kaynağınm 
ayrılmaması"nt Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar 
arasında en önemli sorun olarak görmektedirler (% 30.0, 178 kişi). Yardımcı 
doçentler, "Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği"ni 
ikinci (% 24.1, 143 kişi) ve üçüncü (% 25.6, 152 kişi) önemli sorun olarak 
belirtmişlerdir. Yardımcı doçentlerin az önemli buldukları sorunlar da 
"Nitelikli öğretim elemanlarmm vakıf  üniversitelerine geçmesi" (% 2.9, 17 
kişi) ve "Üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"dir (% 
7.2, 43 kişi). Bu bulgulardan yardımcı doçentlerin, "Üniversitelere yeterli 
finansman  kaynağının ayrılmamasını" Türkiye'de üniversitelerde yaşanan en 
önemli sorun olarak, "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine 
geçmesi"ni de en az önemli sorun olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 
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Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar da (% 29.5, 186 kişi), 
"Üniversitelere yeterli finansman  kaynağınm aynlmaması"m Türkiye'de 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda en önemli sorun 
olarak belirtmişlerdir. "Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların 
yetersizliği" ifadesi  de öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarca ikinci (% 
24.6, 155 kişi) ve üçüncü (% 24.7, 156 kişi) önemli sorun olarak 
belirtilmiştir. Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların az önemli 
buldukları sorunlar da "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf 
üniversitelerine geçmesi" (% 4.0, 25 kişi), "Üniversitelerde yapılan 
akademik çalışmalara ticarileşmesi"dir (% 6.5, 41 kişi). Bu bulgulara göre 
yardımcı doçentler, "Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının 
ayrılmamasını" Türkiye'de üniversitelerde yaşanan en önemli sorun olarak, 
"Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine geçmesi"ni de en az 
önemli sorun olarak görmektedirler. 

Araştırma görevlileri "Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının 
ayrılmaması"nı Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar 
arasmda en önemli sorun olarak görmektedirler. Yardımcı doçentlerce 
"Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği" (% 26.9, 156 
kişi) ikinci önemli sorun ve "Üniversiteler, YÖK ve hükümet arasındaki 
eşgüdüm eksikliği" (% 21.1, 122 kişi) de üçüncü önemli sorun olarak 
belirtilmiştir. Araştırma görevlilerince, az önemli bulunan sorunlar da 
şunlarıdır: "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine geçmesi" 
(% 4.1, 24 kişi), "Üniversitelerde yapılan akademik çalışmaların 
ticarileşmesi" (% 7.4, 43 kişi). Bu bulgulardan araştırma görevlilerinin, 
"Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının ayrılmaması" ifadesini 
Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar arasında en önemli 
sorun olarak, "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine 
geçmesi"ni de en az önemli sorun olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 

Bu bulgulara göre, profesörler,  doçentler, yardımcı doçentler, öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanların "Üniversitelere yeterli finansman 
kaynağının ayrılmamasını" Türkiye'de üniversitelerde yaşanan en önemli 
sorun olarak görürlerken, araştırma görevlileri aynı konuda "Üniversitelerde 
nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği"ni en önemli sorun olarak 
düşünmektedir. Tüm unvanlardaki öğretim elemanları, "Nitelikli öğretim 
elemanlarının vakıf  üniversitelerine geçmesi"ni en az önemli sorun olarak 
görmektedirler. 

Tüm unvanlardaki öğretim elemanları "Üniversitelere yeterli finansman 
kaynağının ayrılmamasını", Türkiye'de üniversitelerde yaşanan en önemli 
sorun olarak görmektedirler. Bu, üniversitelere giderek daha az oranda bütçe 
ayrılmasının somut bir göstergesidir. Yine tüm unvanlardaki öğretim 
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elemanları "Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmalarm yetersizliğini de 
üniversitelerin en az önemli sorunu olarak belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarma Türkiye'deki eğitim 
fakültelerinde  yaşandığı varsayılan çeşitli sorunlar verilerek, yaşanan 
sorunları önem derecesine göre sıralamaları istenmiştir. Çizelge 111 'de 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye'de eğitim fakültelerinde  yaşandığı varsayılan 
sorunlara verdikleri yanıtların önem derecesine göre dağılımı sunulmuştur. 

Çizelge 111. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Türkiye'de Üniversitelerde Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlara Verdikleri Öneme İlişkin Görüşleri 

Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlara Verdikleri 
Öneme İlişkin 
Görüşler 

f 
% 

1 Grup IL Grup m . Grup Toplam Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlara Verdikleri 
Öneme İlişkin 
Görüşler 

f 
% 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de 
Üniversitelerde 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlara Verdikleri 
Öneme İlişkin 
Görüşler 

f 
% 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Üniversitede yapılan 
akademik çalışmaların 
ticarileşmesi 

f 118 75 111 78 44 53 42 29 51 238 148 215 Üniversitede yapılan 
akademik çalışmaların 
ticarileşmesi % 11.9 7.6 11.2 14.6 8.2 9.9 8.4 5.8 10.2 11.7 7.3 10.6 
Eğitim Fakültelerine 
yeterli finansman 
kaynağının 
ayrılmaması 

f 319 218 169 150 108 79 125 88 104 594 414 352 Eğitim Fakültelerine 
yeterli finansman 
kaynağının 
ayrılmaması % 32.2 22.0 17.1 28.0 20.1 14.7 25.0 17.6 20.7 29.3 20.4 17.4 

Nitelikli öğretim 
elemanlarının vakıf 
üniversitelerine 
geçmesi 

f 36 131 125 20 74 72 27 46 47 83 251 244 Nitelikli öğretim 
elemanlarının vakıf 
üniversitelerine 
geçmesi 

% 3.6 13.2 12.6 3.7 13.8 13.4 5.4 9.2 9.4 4.1 12.4 12.0 

Üniversitelerde 
nitelikli akademik 
çalışmaların 
yetersizliği 

f 214 245 217 101 129 140 114 136 107 429 510 464 Üniversitelerde 
nitelikli akademik 
çalışmaların 
yetersizliği 

% 21.6 24.7 21.9 18.8 24.1 26.1 ur 27.1 21.3 21.2 25.1 22.9 

Üniversiteler. YÖK 
ve hükümet arasındaki 
eşgüdüm eksikliği 

f 170 160 204 121 92 122 95 111 96 386 363 422 Üniversiteler. YÖK 
ve hükümet arasındaki 
eşgüdüm eksikliği % 17.2 16.2 20.6 22.6 17.2 22.8 18.9 22.1 19.2 19.0 17.9 20.8 

Üniversitelerin 
öğretim 
elemanı açığı 

f 134 162 165 66 89 70 98 91 96 298 342 331 Üniversitelerin 
öğretim 
elemanı açığı % 13.5 16.3 16.6 12.3 16.6 13.1 19 6 18.2 19.2 14.7 16.9 16.3 
Toplam f 991 991 991 536 536 536 501 501 501 2028 2028 2028 Toplam 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ıoo.o 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlara 
verdikleri yanıtların önem derecesine göre dağılımı incelendiğinde I. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları % 32.2'i (319 
kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları % 
28.0'i (150 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanları % 25.0'i (125 kişi) "Eğitim fakültelerine  yeterli finansman 
kaynağınm ayrılmaması"nı üniversitelerde yaşanan en önemli sorun olarak 
gördüklerini belirtmişlerdir (Çizelge 111). 
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Eğitim fakülteleri  gruplarına göre üniversitelerde yaşanan en az önemli 
sorun olarak; her üç grupta da "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf 
üniversitelerine geçmesi" belirtilmiştir. 

I., II. ve III. gruptaki görev yapan öğretim elemanları "Üniversitelerde 
nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği"ni Türkiye'de üniversitelerde 
yaşanan sorunlar arasmda ikinci ve üçüncü önemli sorun olarak 
belirtmişlerdir. "Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların 
yetersizliği"ni I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanları ikinci (% 24.7, 245 kişi) ve üçüncü (% 21.9, 217 kişi) önemli 
sorun, II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları 
ikinci (% 24.1, 129 kişi) ve üçüncü (% 26.1, 140 kişi) önemli sorun ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm ikinci (% 
27.1, 136 kişi) önemli sorun olarak gördüğü gözlenmektedir. 

Bu bulgular araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları 
eğitim fakültelerine  göre Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan 
sorunlara verdikleri yanıtların önem derecesine göre dağılımının benzer 
olduğunu göstermektedir. Her üç grupta görev yapan öğretim elemanları 
Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar arasında eğitim 
fakültelerine  yeterli finansman  kaynağının ayrılmamasını en önemli sorun, 
üniversitelerde nitelikli akademik çalışmalarının yetersizliğini ise Türkiye'de 
üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar arasında ikinci ve üçüncü 
önemli sorun olarak görmektedirler. Üniversitelerde yaşanan en az önemli 
sorun olarak ise her üç grupta da "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf 
üniversitelerine geçmesi" belirtilmiştir. 

Öğretim Elemanlarının Toplumsal ve Ekonomik Alanda Yaşanan 
Sorunlara İlişkin Görüşleri 

Çizelge 112'de, soru formunda  sıralanmış olan Türkiye'de toplumsal ve 
ekonomik alanda yaşandığı varsayılan çeşitli sorunlara, araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının cinsiyet değişkenine göre verdiği yanıtlar ile önem 
dereceleri verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 37.4'ü (760 kişi) 
"Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" sorun maddesini Türkiye'de toplumsal 
ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda birinci derecede 
önem sırasında işaretlemiştir. "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi" ise en 
son sırada (% 0.7, 14 kişi) belirtilmiştir (Çizelge 112). 

Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlar 
arasmda ikinci (% 19.4, 394 kişi) ve üçüncü (% 20.2, 410 kişi) derecede 
önemli olarak belirtilen sorun "Gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Bu 
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sıralamada en son olarak belirtilen sorun maddesi yine "Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi"dir (% 2.2, 44 kişi). 

Çizelge 112. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Türkiye'de 
Toplumsal ve Ekonomik Alanda Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlara Verdikleri Öneme flişkin  Görüşleri 

Türkiye'de Toplumsal ve 
Ekonomik Alanda Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f Kadın Erkek Toplam Türkiye'de Toplumsal ve 
Ekonomik Alanda Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f 

Önem Sırası (Snem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de Toplumsal ve 
Ekonomik Alanda Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Ekonomik istikrarsızlık ve 
işsizlik 

f 293 163 116 467 168 146 760 331 262 Ekonomik istikrarsızlık ve 
işsizlik % 34.2 19.0 13.5 40.0 14.3 12.5 37.4 16.3 13.0 
tnsan haklan ihlalleri f 45 83 83 54 159 101 99 242 184 tnsan haklan ihlalleri 

% 5.2 9.7 9.7 4.6 13.6 8.6 4.9 11.9 9.1 
Laiklik karşılı gelişmeler f 158 136 107 121 122 101 279 258 208 Laiklik karşılı gelişmeler 

% 18.4 15.8 12.5 10.3 10.4 8.6 13.8 12.7 10.3 
Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik 

f 164 122 154 200 272 256 364 394 410 Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik % 19.1 14.2 17.9 17.1 23.4 21.9 17.9 19.4 20.2 
Milli ve manevi değerlerin 
zayıflaması 

f 70 63 95 118 135 145 188 198 240 Milli ve manevi değerlerin 
zayıflaması % 8.2 7.3 11.1 10.1 11.5 12.4 9.3 9.8 11.8 
Kamu hizmetlerinin 
Özelleştirilmesi 

f 6 22 32 8 22 52 14 44 84 Kamu hizmetlerinin 
Özelleştirilmesi % 0.7 2.6 3.7 0.7 1.8 4.5 0.7 2.2 4.1 
Terör olaylan f 56 101 124 87 150 146 143 251 270 Terör olaylan 

% 6.5 11.8 14.5 7.4 12.8 12.5 7.1 12.4 13.3 
Şiddet olaylanmn 
(cinayet, hırsızlık vb.) artması 

f 48 73 96 40 71 130 88 144 226 Şiddet olaylanmn 
(cinayet, hırsızlık vb.) artması % 5.6 8.5 11.2 3.4 6.1 11.1 4.3 7.2 11.1 
Düşünce özgürlüğünün 
sınırlandın İması 

f 18 95 51 75 71 93 93 166 144 Düşünce özgürlüğünün 
sınırlandın İması % 2.1 11.1 5.9 6.4 6.1 7.9 4.6 8.2 7.1 
Toplam r 858 858 858 1170 1170 1170 2028 2028 2028 Toplam 

100.0 100.0 100.0 100.0 ıoo .o 100.0 100.0 ıoo.o 100.0 

Bu bulgulardan araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemli 
gördükleri sorun "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik"tir. "Gelir 
dağılımındaki adaletsizlik" de önemli bir sorun olarak görülmektedir. En az 
önemli bulunan sorun ise "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de toplumsal ve 
ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlarla ilgili görüşlerinin cinsiyete 
göre dağılımı incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarının Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemli 
gördükleri (birinci ve ikinci önem derecesinde) sorunun "Ekonomik 
istikrarsızlık ve işsizlik" maddesi (% 34.2, 293 kişi) (% 19.0, 163) olduğu, 
bunu "Gelir dağılımındaki eşitsizlik" (% 17.9, 154 kişi) izlediği; en son 
sırada belirtilen sorunun da "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi" (% 0.7, 6 
kişi) olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının Türkiye'de toplumsal 
ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemli gördükleri 
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(birinci önem derecesinde) sorunun "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" 
(% 40.0, 467 kişi), ikinci ve üçüncü önem derecesinde "Gelir dağılımındaki 
eşitsizlik" (% 23.4, 272 kişi) (% 21.9, 256 kişi) olduğu; en son sırada 
belirtilen sorunun da "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi" (% 0.7, 8 kişi) 
olduğu görülmektedir (Çizelge 112). 

Bu bulgulardan araştırmaya katılan kadm ve erkek öğretim 
elemanlarına göre Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlardan en önemlisi "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik", 
sonra "Gelir dağılımındaki eşitsizlik" ve en az önemli sorunun da "Kamu 
hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir. Kadm ve erkek öğretim elemanlarmm bu 
konudaki görüşleri birbirine benzemektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlara verdikleri 
öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı Çizelge 113'te verilmiştir. 

Profesörler  (% 34.8, 49 kişi), "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" 
sorununu Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan 
sorunlar arasmda birinci derecede önem sırasında işaretlemişlerdir. 
Profesörlerce,  bu konuda ikinci (% 22.7, 32 kişi) ve üçüncü (% 22.7, 32 
kişi) derecede önemli sorun olarak "Gelir dağılımındaki eşitsizlik" 
belirtilmiştir. Profesörlerce  en az önemli görülen sorun ise "Kamu 
hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir (% 1.4, 2 kişi). Bu bulgulardan Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan 
profesörlerin  en önemli gördüğü sorun "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik", 
en az önemli gördüğü sorun ise "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir 
(Çizelge 113). 

Doçentler "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" sorununu Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlar arasında birinci 
(% 36.1, 30 kişi) ve ikinci (% 22.9, 19 kişi) derecede önem sırasında 
belirtmişlerdir. Doçentlerce, üçüncü derecede önemli sorun olarak da "Gelir 
dağılımındaki adaletsizlik" (% 21.7, 18 kişi) belirtilmiştir. Doçentlerce en az 
önemli görülen sorunlar da "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi" ve "Şiddet 
olaylarının (cinayet, hırsızlık vb) artması"dır. Bu bulgulardan Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan doçentlerin 
en önemli gördüğü sorun "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik", en az önemli 
gördüğü sorunlar ise "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi" ve "Şiddet 
olaylarının (cinayet, hırsızlık vb) artması"dır. 
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Çizelge 113. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Alanda Yaşandığı Varsayılan Sorunlara 
Verdikleri Öneme tlişkin Görüşleri 

Türkiye'de 
Toplumsal ve 
t.konomik Alanda 
Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f Prof. Doçent Yrd. Doçent Ögr. Gör.. Okutman, 
l 'zman 

Arş. Gör Toplam Türkiye'de 
Toplumsal ve 
t.konomik Alanda 
Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de 
Toplumsal ve 
t.konomik Alanda 
Yaşandığı 
Varsayılan Sorunlar 

f 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Ekonomik 
istikrarsızlık ve 
issizlik 

f 49 21 18 30 19 11 215 123 70 260 85 84 206 83 79 760 331 262 Ekonomik 
istikrarsızlık ve 
issizlik % 34.8 14.9 12.8 36.2 22.9 13.3 36.2 20.7 118 41.2 13.5 13.3 35.6 14.4 13.6 37.4 16.3 13.0 

İnsan haklan 
ihlalleri 

f 12 10 11 7 9 1 25 50 61 30 99 53 25 74 58 99 242 184 İnsan haklan 
ihlalleri % 8.5 7.1 7.8 8.4 10.8 1.2 4.2 8.4 10.3 4.8 15.7 8.4 4.3 12.8 10.0 4.9 11.9 9.1 
Laiklik karşıtı 
gelişmeler 

f 28 29 11 21 14 6 83 72 63 71 89 72 76 54 56 279 258 208 Laiklik karşıtı 
gelişmeler % 19.9 20.6 7.8 25.3 16.9 7.2 14.0 12.1 10.6 11.2 14.1 11.4 13.1 9.3 9.7 13.8 12.7 10.3 

Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik 

f 23 32 32 11 18 18 123 112 110 115 119 133 92 113 117 364 394 410 Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik % 16.3 22.7 22.7 13.3 21.7 21.7 20.7 18.9 18.5 18.2 18.9 21.1 15.9 19.5 20.2 17.9 19.4 20.2 

Milli ve manevi 
değerlerin zayıflaması 

f 8 16 21 5 4 11 55 69 67 52 64 85 68 45 56 188 198 240 Milli ve manevi 
değerlerin zayıflaması % 5.7 11.3 14.9 6.0 4.8 13.3 9.3 11.6 11.3 8.2 10.1 13.5 11.8 7.8 9.7 9.3 9.8 11.8 
Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi 

f 2 6 8 0 1 2 6 13 13 3 12 38 3 12 23 14 44 84 Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi % 14 4.2 5.7 0.0 1.2 2.4 1.0 2.2 2.2 0.5 1.9 6.0 0.5 2.1 4.0 0.7 2.2 4.1 
Terör olayları f 9 12 24 5 11 12 44 76 90 41 72 72 44 80 72 143 251 270 Terör olayları 

% 64 8.5 17.0 6.0 13.3 14.4 7.4 12 8 15.1 6.5 114 11.4 7.6 13.8 12.4 7.1 12.4 13.3 
Şiddet olaylarının 
(cinayet, hırsızlık vb.) 
artması 

f 4 7 13 0 4 7 25 28 71 27 55 51 32 50 84 88 144 226 Şiddet olaylarının 
(cinayet, hırsızlık vb.) 
artması 

% 28 5.0 9.2 0.0 4.8 8.4 4.2 4.7 12.0 4.3 8.7 8.1 5.5 8.6 14.5 4.3 7.1 11.1 

Düşünce 
özgürlüğünün 
sınırlandın İni ası 

f 6 8 3 4 3 15 18 51 49 36 26 43 33 68 34 93 166 144 Düşünce 
özgürlüğünün 
sınırlandın İni ası 

% 4.2 5.7 2.1 4.8 3.6 18 1 3.0 8.6 8.2 5.7 4.1 6.8 5.7 11.7 5.9 4.6 8.2 7.1 

Toplam f 141 141 141 83 83 83 594 594 594 631 631 631 579 579 579 2028 2028 2028 Toplam 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Yardımcı doçentler "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" sorununu 
Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlar 
arasmda birinci (% 36.2, 215 kişi) ve ikinci (% 20.7, 123 kişi) derecede 
önem sırasında işaretlemişlerdir. Yardımcı doçentlerce, üçüncü derecede 
önemli sorun olarak da "Gelir dağılımındaki adaletsizlik" (% 18.5, 110 kişi) 
belirtilmiştir. Yardımcı doçentlerce en az önemli görülen sorun ise "Kamu 
hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir (% 1.0, 2 kişi). Bu bulgulardan Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan yardımcı 
doçentlerin en önemli gördüğü sorun "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik", 
en az önemli gördüğü sorun ise "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir. 

Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar "Ekonomik istikrarsızlık ve 
işsizlik" sorununu Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlar arasında birinci (% 41.2, 260 kişi) derecede önem 
sırasında, "Gelir dağılımındaki adaletsizliği" hem ikinci (% 18.9, 119 kişi) 
hem de üçüncü (% 21.1, 133 kişi) derecede önem sırasında belirtmişlerdir. 
Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarca en az önemli görülen sorun ise 
"Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesidir" (% 0.5, 3 kişi). Bu bulgulara göre 
Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların en önemli gördüğü sorun 
"Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik", en az önemli gördüğü sorun ise "Kamu 
hizmetlerinin özelleştirilmesidir". 

Araştırma görevlileri (% 35.6, 206 kişi), "Ekonomik istikrarsızlık ve 
işsizlik" sorununu Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlar arasmda birinci derecede önem sırasında, "Gelir 
dağılımındaki adaletsizliği" hem ikinci (% 19.5, 113 kişi) hem de üçüncü (% 
20.2, 117 kişi) derecede önem sırasında belirtmişlerdir. Araştırma 
görevlilerince en az önemli görülen sorun maddesi ise "Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesidir" (% 0.5, 3 kişi). Bu bulgulardan Türkiye'de toplumsal ve 
ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan araştırma görevlilerinin 
en önemli gördüğü sorun "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik", en az önemli 
gördüğü sorun ise "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesidir". 

Bu bulgulardan, Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlar arasında "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" tüm 
unvanlardaki öğretim elemanlarınca birinci derecede önemli sorun, "Kamu 
hizmetlerinin özelleştirilmesi" de, tüm öğretim elemanlarınca en az önemli 
sorun olarak görülmektedir, belirtilmiştir. "Ekonomik istikrarsızlık ve 
işsizlik" sorunu en çok öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarca (% 
41.2), en az ise profesörlerce  (% 34.8) belirtilmiştir. Öğretim elemanlarının 
Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan en önemli ve 
en az önemli sorunlar sıralaması birbirine benzemektedir. 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlara verdikleri öneme ilişkin görüşlerinin dağılımı Çizelge 
114'te verilmiştir. 

Çizelge 114. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik 
Alanda Yaşandığı Varsayılan Sorunlara Verdikleri Öneme 

Türkiye'de 
Toplumsal ve 
Ekonomik Alanda 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlar 

f 
•A 

I. Grup n . Grnp m . Grup Toplam Türkiye'de 
Toplumsal ve 
Ekonomik Alanda 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlar 

f 
•A 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de 
Toplumsal ve 
Ekonomik Alanda 
Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlar 

f 
•A 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Ekonomik 
istikrarsızlık ve 
ijsizlik 

f 396 150 116 190 92 64 174 89 82 760 331 262 Ekonomik 
istikrarsızlık ve 
ijsizlik % 40.0 15.1 11.7 35.5 17.2 11.9 34.7 17.8 16.3 37.4 16.3 13.0 
insan hakları ihlalleri f 47 111 104 34 72 43 18 59 37 99 242 184 insan hakları ihlalleri 

% 4.7 11.2 10.5 6.3 13.4 8.0 3.6 11.7 7.4 4.9 11.9 9.1 
Laiklik karşıtı 
gelişmeler 

f 129 133 104 73 52 59 77 73 45 279 258 208 Laiklik karşıtı 
gelişmeler % 13.0 13.4 10.5 13.6 9.7 11.0 15.4 14.6 9.0 13.8 12." 10.3 
Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik 

r 177 214 194 86 98 107 101 82 109 364 394 410 Gelir dağılımındaki 
adaletsizlik % 17.9 21.6 19.6 16.0 18.3 20.0 20.2 16.3 21.7 17.9 19.4 20.2 
Milli ve manevi 
değerlerin zayıflaması 

f 72 83 124 62 74 62 54 41 54 188 198 240 Milli ve manevi 
değerlerin zayıflaması % 7.3 8.4 12.5 11.6 13.8 11.6 10.8 8.2 10.8 9.3 9.8 11.8 
Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi 

f 5 22 45 6 9 19 3 13 20 14 44 84 Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi % 0.5 2.2 4.5 1.1 1.7 3.6 0.6 2.6 4.0 0.7 2.2 4.1 

Terör olayları f 69 110 129 41 73 80 33 68 61 143 251 270 Terör olayları 
% 7.0 11.1 13.0 7.6 13.6 14.9 6.6 13.6 12.2 7.1 12.4 13.3 

Şiddet olaylarının 
(cinayet, hırsızlık vb.) 
artması 

f 42 76 110 26 289 66 20 39 50 88 144 226 Şiddet olaylarının 
(cinayet, hırsızlık vb.) 
artması % 4.2 7.7 11.1 4.9 5.4 12.3 4.0 7.8 10.0 4.3 7.1 11.1 

Düşünce f 54 92 65 18 37 36 21 37 43 93 166 144 
özgürlüğünün 
sınırlandın iması 

% 5.4 9.3 6.6 3.4 6.9 6.7 4.1 7.4 8.6 4.6 8.2 7.1 

Toplam r »»1 991 991 536 536 536 501 501 501 2028 2028 2028 Toplam 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlardan en önemli gördükleri sorun maddesiyle ilgili 
düşünceleri incelendiğinde; I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarmm birinci önem derecesinde gördükleri sorunun 
"Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" (% 40.0, 396 kişi) olduğu, bunu ikinci 
(% 21.6, 214 kişi) ve üçüncü (% 19.6, 194 kişi) önem derecesinde görülen 
"Gelir dağılımındaki adaletsizlik" sorun maddesinin izlediği gözlenmektedir. 
Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan 
I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılanların en az önem 
derecesinde gördüğü sorun "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir (% 0.5, 
5 kişi) (Çizelge 114). 
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II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlardan birinci önem derecesinde gördükleri sorunun 
"Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" (% 35.5, 190 kişi) olduğu, bunu ikinci 
(% 18.3, 98 kişi) ve üçüncü (% 20.0, 107 kişi) önem derecesinde görülen 
"Gelir dağılımındaki adaletsizlik" maddesinin izlediği gözlenmektedir. 
Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan 
I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılanların en az önem 
derecesinde gördüğü sorun "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir (% 1.1, 
6 kişi). 

III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlardan birinci önem derecesinde gördükleri sorunun 
"Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" (% 34.7, 174 kişi) olduğu, bunun aynı 
zamanda ikinci (% 17.8, 89 kişi) önem derecesinde de görülen sorun olduğu, 
üçüncü önem derecesindeki sorunun da "Gelir dağılımındaki adaletsizlik" 
(% 21.7, 109 kişi) olduğu gözlenmektedir. Türkiye'de toplumsal ve 
ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan III. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılanların en az önem derecesinde gördüğü 
sorun "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir (% 0.6, 3 kişi). 

Fakültelerin kuruluş yıllarına göre yapılan gruplandırma dikkate 
alındığında, I., II. ve III. gruplardaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlarmm Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda 
yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemlisi olarak "Ekonomik istikrarsızlık 
ve işsizlik", sonra "Gelir dağılımındaki adaletsizlik" maddelerini belirttikleri 
gözlenmektedir. Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı 
varsayılan sorunlardan I., II. ve III. gruplardaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının en az önem derecesinde gördüğü 
sorun "Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi"dir. Öğretim elemanlarmm 
Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan 
en önemlisi ve en az önemlisiyle ilgili görüşleri benzemektedir. 

Öğretim Elemanlarının Türkiye Eğitim Sisteminde Yaşanan 
Sorunlara İlişkin Görüşleri 

Türkiye'de eğitim sisteminde yaşandığı varsayılan çeşitli sorunlara, 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyet değişkenine göre verdiği 
yanıtlar ile önem dereceleri Çizelge 115 'te verilmiştir. 
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Çizelge 115. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Türkiye'de 
Eğitim Sisteminde Yaşandığı Varsayılan Sorunlara 

Türkiye'de Eğitim 
Sisteminde 
Yaşandığı 
Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

Kadın Erkek Toplam Türkiye'de Eğitim 
Sisteminde 
Yaşandığı 
Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de Eğitim 
Sisteminde 
Yaşandığı 
Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Eğitimde fırsat 
eşitsizliği (cinsiyet, 
bölge vb.) 

f 132 80 116 202 110 135 334 190 251 Eğitimde fırsat 
eşitsizliği (cinsiyet, 
bölge vb.) 

% 15.3 9.3 13.5 17.3 9.4 11.5 16.5 9.4 12.4 

Okullaşma oranının 
düşüklüğü 

f 14 32 39 19 69 69 33 101 108 Okullaşma oranının 
düşüklüğü % 1.6 3.8 4.5 1.6 5.9 5.9 1.6 5.0 5.3 
Ezberci eğitim 
sistemi 

f 88 109 133 203 195 197 291 304 330 Ezberci eğitim 
sistemi % 10.3 12.7 15.5 17.4 16.6 16.8 14.4 15.0 16.3 
Eğitime aynlan 
kaynakların 
yetersizliği 

f 155 212 144 255 258 213 410 470 357 Eğitime aynlan 
kaynakların 
yetersizliği 

% 18.1 24.7 16.8 21.8 22.1 18.2 20.2 23.2 17.6 

Okullardaki şiddet 
olaylan 

f 30 53 70 25 63 96 55 116 166 Okullardaki şiddet 
olaylan % 3.5 6.2 8.2 2.1 5.4 8.2 2.7 5.7 8.2 
Eğitim politikalannm 
hükümetlere göre 
değişmesi 

f 259 183 118 266 207 168 525 390 286 Eğitim politikalannm 
hükümetlere göre 
değişmesi 

% 30.2 21.3 13.8 22.7 17.7 14.4 25.9 19.2 14.1 

Nitelikli öğretmen 
açığı 

f 149 147 166 172 217 215 321 364 381 Nitelikli öğretmen 
açığı % 17.4 17.1 19.3 14.7 18.5 18.4 15.8 17.9 18.8 
Okur-yazar oranının 
düşüklüğü 

f 19 22 37 9 15 34 28 37 71 Okur-yazar oranının 
düşüklüğü % 2.2 2.6 4.3 0.8 1.3 2.9 1.4 1.8 3.5 
Eğitimin 
özelleştirilmesi 

f 12 20 35 19 36 43 31 56 78 Eğitimin 
özelleştirilmesi % 1.4 2.3 4.1 1.6 3.1 3.7 1.5 2.8 3.8 
Toplam f 858 858 858 1170 1170 1170 2028 2028 2028 Toplam 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Çizelge 115'e göre öğretim elemanlan, Türkiye'de eğitim sisteminde 
yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda en önemli sorun olarak "Eğitim 
politikalarının hükümetlere göre değişmesi (% 25.9, 525 kişi)"ni 
görmektedirler. En son sırada belirtilen sorun "Okur-yazar oranının 
düşüklüğü"dür (% 1.4, 28 kişi). 

Aynı konuda öğretim elemanlarının ikinci derecede en önemli 
gördükleri sorun "Eğitime aynlan kaynakların yetersizliği"dir (% 23.2, 470 
kişi). Bu grupta en son sırada belirtilen sorun da "Okur-yazar oranının 
düşüklüğü"dür (% 1.8, 37 kişi). Bu grupta en son sırada belirtilen sorun yine 
"Okur-yazar oranının düşüklüğü"dür (% 3.5, 71 kişi). 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının Türkiye'de eğitim 
sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan üçüncü derecede önemli 
gördükleri sorun "Nitelikli öğretmen açığı"dır (% 18.8, 381 kişi). Bu grupta 
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en son sırada belirtilen sorun aynıdır: "Okur-yazar oranının düşüklüğü (% 
3.5, 71 kişi). 

Bu bulgulardan öğretim elemanlarının, Türkiye'de eğitim sisteminde 
yaşandığı varsayılan sorunlar arasmda birinci derecede önemli sorun olarak 
"Eğitim politikalarının hükümetlere göre değişmesi"ni belirttikleri, ayrıca 
"Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği" ve "Nitelikli öğretmen açığı" 
sorunlarını da önemli buldukları saptanmıştır. Bu sorunlar içinde en az 
önemli görülen sorun ise "Okur-yazar oranının düşüklüğü"dür. 

Türkiye'de eğitim sisteminde yaşandığı varsayılan sorunların önem 
sırasına göre dağılımında araştırmaya katılan öğretim elemanları arasında 
cinsiyet değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, kadın öğretim 
elemanlarmm birinci derecede önemli gördükleri sorun "Eğitim 
politikalarının hükümetlere göre değişmesi" % 30.2'si (259 kişi), ikinci 
derecedeki önemli sorun "Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği" (% 24.7, 
212 kişi), üçüncü derecedeki önemli sorun da "Nitelikli öğretmen açığı" (% 
19.3, 166 kişi) iken, en az önemli sorun "Eğitimin özelleştirilmesi"dir (% 
1.4, 12 kişi) (Çizelge 115). 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarmm Türkiye'de Eğitim 
Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlar arasında birinci derecede önemli 
gördükleri sorun "Eğitim politikalarmın hükümetlere göre değişmesi" % 
22.7'si (266 kişi), ikinci derecedeki önemli sorun "Eğitime ayrılan 
kaynakların yetersizliği" (% 22.5, 258 kişi), üçüncü derecedeki önemli sorun 
da "Nitelikli öğretmen açığı" (% 18.4, 215 kişi) iken, en az önemli 
gördükleri sorun "Okur-yazar oranınm düşüklüğü"dür (% 0.8, 9 kişi). 

Araştırmanın bu bulguları, Türkiye'de Eğitim Sisteminde yaşandığı 
varsayılan sorunlar arasmda kadın ve erkek öğretim elemanlarınca birinci 
derecede önemli görülen sorun "Eğitim politikalarmın hükümetlere göre 
değişmesi", soma "Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği" ve "Nitelikli 
öğretmen açığı"dır; en önemli sorunlar konusunda cinsiyete göre görüşlerin 
dağılımı benzeşmektedir. Buna karşılık, kadm öğretim elemanlarma göre 
"Eğitimin özelleştirilmesi", erkek öğretim elemanlarma göre ise "Okur-yazar 
oranının düşüklüğü" Türkiye'de Eğitim Sisteminin en az önemli sorunudur. 

Çizelge 116'da öğretim elemanlarının yanıtlarından elde edilen bulgular 
unvan değişkenine göre verilmiştir. 



Çizelge 116. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Türkiye Eğitim Sisteminde Yaşandığı Varsayılan 
Sorunlara Verdikleri Öneme İlişkin Görüşleri 

Türkiye Eğitim 
Sisteminde 
Yaşandığı 
Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör, 
Okutman, Uzman 

Arş. Gör. Toplam Türkiye Eğitim 
Sisteminde 
Yaşandığı 
Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye Eğitim 
Sisteminde 
Yaşandığı 
Varsayılan 
Sorunlar 

f 
% 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Eğitimde fırsat 
eşitsizliği (cinsiyet, 
bölge vb.) 

r 34 10 13 10 7 11 94 50 70 115 54 80 81 69 77 334 190 251 Eğitimde fırsat 
eşitsizliği (cinsiyet, 
bölge vb.) 

% 24.1 7.1 9.2 12.0 8.4 13.3 15.8 8.4 11.8 18.2 8.6 12.7 14.0 11.9 13.3 16.5 9.4 12.4 

Okullaşma oranının 
düşüklüğü 

f 7 7 7 1 10 3 6 30 36 6 32 33 13 22 29 33 101 108 Okullaşma oranının 
düşüklüğü % 5.0 5.0 5.0 1.2 12.0 3.6 1.0 5.0 6.1 1.0 5.1 5.2 2.2 3.8 5.0 1.6 5.0 5.3 
Ezberci eğitim 
sistemi 

f 22 21 14 11 14 16 82 80 99 83 116 113 93 73 88 291 304 330 Ezberci eğitim 
sistemi % 15.6 14.9 10.0 13.3 16.9 19.3 13.8 13.5 16.7 13.2 18.4 17.9 16.1 12.6 15.2 14.4 15.0 16.3 
Eğitime ayrılan 
kaynakların 
yetersizliği 

r 17 32 34 20 12 10 128 150 106 142 138 105 103 138 102 410 470 357 Eğitime ayrılan 
kaynakların 
yetersizliği 

% 12.1 22.7 24.1 24.1 14.5 12.0 21.6 25.3 17.8 22.5 21.9 16.6 17.8 23.8 17.6 20.2 23.2 17.7 

Okullardaki şiddet 
olayları 

f 0 8 12 2 3 6 17 30 51 16 40 57 20 35 40 55 116 166 Okullardaki şiddet 
olayları % 0.0 5.7 8.5 2.4 3.6 7.2 2.9 5.0 8.6 2.5 6.3 9.0 3.5 6.0 6.9 2.7 5.7 8.2 
Eğitim 
politikalarının 
hükümetlere göre 
değişmesi 

r 29 29 21 21 20 13 160 114 75 153 123 90 162 104 87 525 390 286 Eğitim 
politikalarının 
hükümetlere göre 
değişmesi 

% 20.6 20.6 14.9 25.3 24.1 15.7 26.9 19.2 12.6 24.2 19.5 14.3 28.0 18.0 15.0 25.9 19.2 14.1 

Nitelikli öğretmen 
açığı 

f 26 24 25 17 16 15 88 115 117 100 88 123 90 121 101 321 364 381 Nitelikli öğretmen 
açığı % 18.4 17.0 17.7 20.5 19.3 18.1 14.8 19.4 19.7 15.8 13.9 19.5 15.5 20.9 17.5 15.8 17.9 18.8 
Okur-yazar oranının 
düşüklüğü 

r 2 4 5 1 0 2 8 8 16 8 12 18 9 13 30 28 37 71 Okur-yazar oranının 
düşüklüğü % 1.4 2.8 3.5 1.2 0.0 2.4 1.3 1.3 2.7 1.3 1.9 2.9 1.6 2.3 5.2 1.4 1.8 3.5 
Eğitimin 
özelleştirilmesi 

r 4 6 10 0 1 7 11 17 24 8 28 12 8 4 25 31 56 78 Eğitimin 
özelleştirilmesi % 2.8 4.2 7.1 0.0 1.2 8.4 1.9 2.9 4.0 1.3 4.4 1.9 1.3 0.7 4.3 1.5 2.8 3.8 
Toplam r 141 141 141 83 83 83 594 594 594 631 631 631 579 579 579 2028 2028 2028 Toplam 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlarla ilgili olarak 
araştırmaya katılan profesörlerin  birinci derecede önemli gördükleri sorun 
maddesinin "Eğitimde fırsat  eşitsizliği (cinsiyet, bölge vb)" (% 24.1, 34 
kişi), ikinci ve üçüncü derecede önemli gördükleri sorun maddesinin 
"Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği" (% 22.7, 32 kişi) (% 24.1, 34 kişi) 
olduğu görülmektedir. Profesörlerin,  Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı 
varsayılan sorunlardan en az önemli gördükleri sorun maddeleri de şunlardır: 
"Okullardaki şiddet olayları" (hiç işaretlenmemiş) ve "Okur-yazar oranmın 
düşüklüğü"dür (% 2.8, 4 kişi) (Çizelge 116). Bu bulgulara göre profesörler 
Türkiye Eğitim Sisteminde yaşanan birinci önemli sorunun "Eğitimde fırsat 
eşitsizliği (cinsiyet, bölge vb)", en az önemli sorunun ise "Okullardaki şiddet 
olayları" olduğunu düşünmektedir. 

Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlarla ilgili olarak 
araştırmaya katılan doçentlerin birinci (% 25.3. 21 kişi) ve ikinci (% 24.1, 
20 kişi) derecede önemli gördükleri sorun "Eğitim politikalarının 
hükümetlere göre değişmesi"dir. Doçentlerce üçüncü derecede önemli 
bulunan sorun "Ezberci eğitim sistemi"dir (% 19.3, 16 kişi). Doçentlerin, 
Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan en az önemli 
gördükleri sorunlar da şunlardır: "Eğitimin özelleştirilmesi" (hiç 
işaretlenmemiş) ve "Okur-yazar oranının düşüklüğü"dür (hiç 
işaretlenmemiş). Bu bulgulardan araştırmaya katılan doçentlere göre 
Türkiye Eğitim Sisteminde yaşanan birinci derecede önemli sorunun "Eğitim 
politikalarının hükümetlere göre değişmesi", en az önemli sorunun ise 
"Eğitimin özelleştirilmesi"dir. 

Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlarla ilgili olarak 
araştırmaya katılan yardımcı doçentlerin birinci derecede önemli gördükleri 
sorun "Eğitim politikalarının hükümetlere göre değişmesi" (% 26.9, 160 
kişi), ikinci derecede önemli gördükleri sorun "Eğitime ayrılan kaynakların 
yetersizliği" (% 25.3, 150 kişi), üçüncü derecede önemli gördükleri sorun da 
"Nitelikli öğretmen açığı"dır (% 19.7, 117 kişi). Yardımcı doçentlerin en az 
önemli gördükleri sorunlar ise, "Okur-yazar oranınm düşüklüğü" (% 1.3, 8 
kişi) ve "Eğitimin özelleştirilmesi"dir (% 4.0, 24 kişi). Yardımcı doçentlere 
göre, Türkiye Eğitim Sisteminde yaşanan birinci derecede önemli sorun 
"Eğitim politikalarının hükümetlere göre değişmesi", en az önemli sorun ise 
"Okur-yazar oranının düşüklüğü" ve "Eğitimin özelleştirilmesidir". 

Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlarla ilgili olarak 
araştırmaya katılan öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların birinci 
derecede önemli gördükleri sorun "Eğitim politikalarının hükümetlere göre 
değişmesi" (% 24.2, 153 kişi), ikinci derecede önemli gördükleri sorun 
"Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği" (% 21.9, 138 kişi), üçüncü 
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derecede önemli buldukları sorun de "Nitelikli öğretmen açığı"dır (% 19.5, 
123 kişi). Araştırmaya katılan öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların, 
Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan en az önemli 
gördükleri sorun maddeleri ise, "Okur-yazar oranının düşüklüğü" (% 1.3, 8 
kişi) ve "Eğitimin özelleştirilmesi"dir (% 1.3, 8 kişi). Öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlara göre, Türkiye Eğitim Sisteminde yaşanan birinci 
derecede önemli sorun "Eğitim politikalarmm hükümetlere göre değişmesi", 
en az önemli olan sorun ise "Okur-yazar oranının düşüklüğü" ve "Eğitimin 
özelleştirilmesi"dir. 

Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlarla ilgili olarak 
araştırmaya katılan araştırma görevlilerinin birinci (% 28.0, 162 kişi) 
derecede önemli gördükleri sorun "Eğitim politikalarmm hükümetlere göre 
değişmesi", ikinci (% 23.8, 138 kişi) ve üçüncü (% 17.6, 102 kişi) derecede 
önemli gördükleri sorun da "Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliğidir. 
Araştırma görevlilerinin, Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan 
sorunlardan en az önemli gördükleri sorun ise, "Eğitimin özelleştirilmesi"dir 
(% 1.3, 8 kişi). Bu bulgulara göre araştırma görevlileri Türkiye Eğitim 
Sisteminde yaşanan birinci derecede önemli sorunun "Eğitim politikalarının 
hükümetlere göre değişmesi", en az önemli sorunun ise "Eğitimin 
özelleştirilmesi" olduğunu düşünmektedir. 

Genel olarak araştırmaya katılan profesörlerce  Türkiye Eğitim 
Sisteminde yaşanan birinci derecede önemli sorunun "Eğitimde fırsat 
eşitsizliği (cinsiyet, bölge vb)" olduğu belirtilirken; doçentler, yardımcı 
doçentler, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar ve araştırma 
görevlilerince, "Eğitim politikalarmın hükümetlere göre değişmesinin 
birinci derecede önemli sorun olduğu belirtilmiştir. Türkiye Eğitim 
Sisteminde yaşanan en az önemli sorun ise profesörlerce  "Okullardaki şiddet 
olayları"; doçentlerce ve araştırma görevlilerince "Eğitimin özelleştirilmesi"; 
yardımcı doçentler, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarca "Okur-
yazar oranının düşüklüğü" ve "Eğitimin özelleştirilmesi" olduğu 
belirtilmiştir. 

Çizelge 117'de öğretim elemanlarmm yanıtlarından elde edilen veriler 
unvan değişkenine göre sunulmuştur. 



Çizelge 117. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim Fakültelerine Göre Türkiye Eğitim 
Sisteminde Yaşandığı Varsayılan Sorunlara Verdikleri Öneme İlişkin Görüşleri 

Türkiye'de Eğitim Sisteminde 
Yaşandığı Varsayılan Sorunlar 

f 
% 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Türkiye'de Eğitim Sisteminde 
Yaşandığı Varsayılan Sorunlar 

f 
% 

Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

Türkiye'de Eğitim Sisteminde 
Yaşandığı Varsayılan Sorunlar 

f 
% 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Eğilimde fırsat  eşitsizliği 
(cinsiyet, bölge vb.) 

f 161 98 133 105 55 62 68 37 56 334 190 251 Eğilimde fırsat  eşitsizliği 
(cinsiyet, bölge vb.) % 16.3 9.9 13.4 19.6 10.3 11.6 13.6 7.4 11.2 16.5 9.4 12.4 
Okullaşma oranının düşüklüğü f 24 50 53 5 27 26 4 24 30 33 101 108 Okullaşma oranının düşüklüğü 

% 2.4 5.0 5.4 0.9 5.0 4.9 0.8 4.8 5.8 1.6 5.0 5.3 
Ezberci eğitim sistemi f 130 141 155 88 91 96 73 72 79 291 304 330 Ezberci eğitim sistemi 

% 13.1 14.2 15.6 16.4 17.0 17.9 14.6 14.4 15.8 14.4 15.0 163 
Eğitime aynlan kaynakların 
yetersizliği 

f 201 242 164 99 117 88 110 111 105 410 470 357 Eğitime aynlan kaynakların 
yetersizliği % 20.3 24.4 16.6 18 5 21.8 16.4 22.0 22.1 21.0 20.2 23.2 17.6 
Okullardaki şiddet olaylan f 29 51 74 14 27 52 12 38 40 55 116 166 Okullardaki şiddet olaylan 

% 2.9 5.2 7.5 2.6 5.0 7.6 2.4 9.0 8.0 2.7 5.7 8.2 
Eğitim politikalannm hükümetlere 
göre değişmesi 

f 256 194 138 128 78 80 141 118 68 525 390 286 Eğitim politikalannm hükümetlere 
göre değişmesi % 25.8 19.6 13.9 23.9 14.6 14.9 28.1 23.5 13.6 25.9 19.2 14.1 
Nitelikli öğretmen açığı f 160 168 192 84 108 94 77 88 95 321 364 381 Nitelikli öğretmen açığı 

% 16.2 17.0 19.4 15.7 20.2 17.5 15.4 17.6 18.9 15.8 17.9 18 8 
Okur-yazar oranının düşüklüğü f 9 12 41 11 14 15 8 11 15 28 37 71 Okur-yazar oranının düşüklüğü 

% 0.9 1.2 4.1 2.1 2.6 2.8 1.6 2.2 3.0 1.4 1.8 3.5 
Eğitimin özelleştirilmesi f 21 35 41 2 19 23 8 2 14 31 56 78 Eğitimin özelleştirilmesi 

% 2.1 3.5 4.1 0.4 3.5 4.3 1.6 0.4 2.7 1.5 2.8 3.8 
Toplanı f 991 991 991 536 536 536 501 501 501 2028 2028 2028 Toplanı 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan 
sorunlardan en önemli gördükleri sorun maddesiyle ilgili düşünceleri 
incelendiğinde; I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının birinci önem derecesinde gördükleri sorunun "Eğitim 
politikalarmın hükümetlere göre değişmesi" (% 25.8, 256 kişi) olduğu, bunu 
"Eğitime aynlan kaynakların yetersizliği" (% 24.4, 242 kişi) maddesinin 
izlediği ve üçüncü önem derecesinde "Nitelikli öğretmen açığinın (% 19.4, 
192 kişi) belirtildiği gözlenmektedir. Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı 
varsayılan sorunlardan I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılanların en az önem derecesinde gördüğü sorun "Okur-yazar oranının 
düşüklüğü"dür (% 0.9, 9 kişi) (Çizelge 117). 

II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan 
birinci önem derecesinde gördükleri sorunun "Eğitim politikalarmm 
hükümetlere göre değişmesi" (% 23.9, 128 kişi) olduğu, bunu "Eğitime 
aynlan kaynakların yetersizliği" (% 21.8, 117 kişi) maddesinin izlediği ve 
üçüncü önem derecesinde "Ezberci eğitim sistemi"nin (% 17.9, 96 kişi) 
belirtildiği gözlenmektedir. Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan 
sorunlardan II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılanların en az 
önem derecesinde gördüğü sorun "Eğitiminin özelleştirilmesi" (% 0.4, 2 
kişi), sonra "Okur-yazar oranının düşüklüğü" (% 2.6, 14 kişi) maddesidir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan 
birinci (% 28.1, 141 kişi) ve ikinci (% 23.5, 118 kişi) önem derecesinde 
gördükleri sorunun "Eğitim politikalarının hükümetlere göre değişmesi" 
olduğu, bunu üçüncü önem derecesinde belirtilen "Eğitime ayrılan 
kaynakların yetersizliği" (% 21.0, 105 kişi) maddesinin izlediği 
görülmektedir. Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan 
III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılanların en az önemli 
gördüğü sorun "Okullaşma oranının düşüklüğü" (% 0.8, 4 kişi), sonra 
"Eğitimin özelleştirilmesi"dir (% 0.4, 2 kişi). 

Bu bulgulara göre, I., II. ve III. grupta yer alan farklı  yıllarda kurulmuş 
olan eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm 
Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemlisi 
olarak "Eğitim politikalarının hükümetlere göre değişmesini gördükleri ve 
görüşlerinde benzerlik olduğu gözlenmektedir. 

Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan I. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılanların en az önemli gördüğü sorun 
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"Okur-yazar oranının düşüklüğü" iken, II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılanların en az önemli gördüğü sorun "Eğitiminin 
özelleştirilmesi" ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılanların en az önemli gördüğü sorun ise "Okullaşma oranmın 
düşüklüğü"dür. 

Öğretim Elemanlarının "Fakültenin Niteliği" Boyutundaki 
İfadelere  Katılma Düzeyleri 

Çizelge 118'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyet 
değişkenine göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan ifadelere  katılma 
düzeyleriyle ilgili bulgular sunulmuştur. 

Çizelge 118. Öğretim Elemanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre 
"Fakültenin Niteliği" Boyutunda Yer Alan İfadelere 
Katılma Düzeyleri ı 

Fakültenin Niteliği Cinsiyet f 
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Kadın i 11 55 252 343 197 858 

1. Fakültemde öğrenciler öğretmenlik % 1.3 6.3 29.4 40.0 23.0 100.0 
mesleğine uygun bir eğitim alır. Erkek f 34 107 359 463 207 1170 

% 2.9 9.1 30.7 39.6 17.7 100.0 
Toplam f 45 162 611 806 404 2028 

% 2.2 8.1 30.1 39.7 19.9 100.0 
Kadm f 26 97 236 325 174 858 

2. Fakültemde öğretmen adaylarına % 3.0 11.3 27.5 37.9 20.3 100.0 
demokratik tutumlar kazandırılır. Erkek f 63 164 376 384 183 1170 

% 5.5 14.0 32.1 32.8 15.6 ıoo.o 
Toplam f 89 261 612 709 357 2028 

% 4.3 12.9 30.2 35.0 17.6 ıoo.o 
3. Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, 
atölye gibi ders ortamları yeterlidir. 

Kadın f 136 225 276 147 74 858 3. Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, 
atölye gibi ders ortamları yeterlidir. % 15.9 26.2 32.2 17.1 8.6 100.0 

Erkek f 199 295 375 221 80 1170 
% 17.0 25.2 32.1 18.9 6.8 ıoo.o 

Toplam f 335 520 651 368 154 2028 
% 16.5 25.6 32.1 18.2 7.6 100.0 

4. Fakültemde akademik etkinlikleri Kadın f 102 213 270 186 87 858 
destekleyecek eğitim teknolojileri % 11.9 24.8 31.5 21.7 10.1 100.0 
yeterli düzeydedir. Erkek f 149 291 420 231 79 1170 

% 12.7 24.9 35.9 19." 6.8 100.0 
Toplam f 251 504 690 417 166 2028 

% 12.3 24.9 34.0 20.6 8.2 100.0 
5. Fakültemdeki öğretim elemanları Kadın f 82 152 301 245 78 858 
birbirleriyle iyi ilişkiler içindedir. o.0 9.6 17.7 35.1 28.5 9.1 100.0 

Erkek f 122 201 420 315 112 1170 
% 10.4 17.2 35 9 26.9 9.6 100.0 

Toplam 1 204 353 "21 560 190 2028 
% 10.0 17.4 35.6 2".6 9.4 100.0 
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Çizelge 118 -devamı 
(•»kültenin Niteliği Cinsiyet f 
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6. Fakültemde yönetici-öğretim elemanı 
arasındaki iletişim kanalları açıktır. 

Kadın f 71 103 246 259 179 858 6. Fakültemde yönetici-öğretim elemanı 
arasındaki iletişim kanalları açıktır. 

Kadın 
% 8.3 12.0 28.6 30.2 20.9 100.0 

6. Fakültemde yönetici-öğretim elemanı 
arasındaki iletişim kanalları açıktır. 

Erkek f 110 186 303 379 192 1170 

6. Fakültemde yönetici-öğretim elemanı 
arasındaki iletişim kanalları açıktır. 

Erkek 
% 9.4 15.9 25.9 32.4 16.4 100.0 

6. Fakültemde yönetici-öğretim elemanı 
arasındaki iletişim kanalları açıktır. 

Toplam f 181 289 549 638 371 2028 

6. Fakültemde yönetici-öğretim elemanı 
arasındaki iletişim kanalları açıktır. 

Toplam 
% 8.9 14.2 27.1 31.5 18.3 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Kadın f 84 224 305 182 63 858 7. Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Kadın 
% 9.8 26.2 35.5 21.2 7.3 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Erkek f 125 326 445 217 57 1170 

7. Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Erkek 
% 10.7 27.9 38.0 18.5 4.9 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Toplam t 209 550 750 399 120 2028 

7. Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Toplam 
% 10.3 27.1 37.0 19.7 5.9 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Kadın f 68 133 290 256 111 858 8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Kadın 
% 7.9 15.5 33.8 29.9 12.9 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Erkek f 113 185 355 355 162 1170 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Erkek 
% 9.7 15.9 30.3 30.3 13.8 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Toplam f 181 318 645 611 273 2028 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Toplam 
% 8.9 15.7 31.8 30.1 13.5 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikle 
çalışmalar yapılır. 

Kadın f 46 123 319 270 100 858 9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikle 
çalışmalar yapılır. 

Kadın 
% 5.3 14.3 37.2 31.5 11.7 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikle 
çalışmalar yapılır. Erkek f 86 220 450 329 85 1170 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikle 
çalışmalar yapılır. Erkek 

% 7.3 18.8 38.5 28.1 7.3 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikle 
çalışmalar yapılır. 

Toplam f 132 343 769 599 185 2028 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikle 
çalışmalar yapılır. 

Toplam 
% 6.6 16.9 37.9 29.5 9.1 100.0 

10. Fakültemde alman kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır 

Kadın f 111 170 280 201 96 858 10. Fakültemde alman kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır 

Kadın 
% 13.0 19.8 32.6 23.4 11.2 100.0 

10. Fakültemde alman kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır 

Erkek f 212 266 342 238 112 1170 

10. Fakültemde alman kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır 

Erkek 
% 18.1 22.7 29.2 20.4 9.6 100.0 

10. Fakültemde alman kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır 

Toplam f 323 436 622 439 208 2028 

10. Fakültemde alman kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır 

Toplam 
% 15.9 21.5 30.7 21.6 10.3 100.0 

Çizelge 118'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm görev yaptıkları "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan 
ifadelere  katılma düzeyi ("Tamamen Katılıyorum" ve "Büyük Ölçüde 
Katılıyorum" birlikte ele alındığında) en yüksek olan "Fakültemde 
öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" maddesidir. Öğretim 
elemanlannın bu maddeye katılma oranı % 59.6' dır (1210 kişi). 

• Diğer maddelerde de "Tamamen Katılıyorum" ve "Büyük 
Ölçüde Katılıyorum" diyenlerin oranlarma bakılarak şu sıralama yapılabilir: 
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• "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik tutumlar kazandırılır" 
(% 52.6, 1066 kişi), 

• "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasında iletişim kanalları 
açıktır" (% 49.8, 1009 kişi), 

• "Fakültemde farklı  düşüncelere ve anlayışlara saygı gösterilir (% 
43.6, 884 kişi), 

• "Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel gelişmelere katkı yapacak 
nitelikte çalışmalar yapılır" (% 38.6, 784 kişi), 

• "Fakültemdeki öğretim elemanları birbirleriyle iyi ilişkiler içindedir" 
(% 37.0, 750 kişi), 

• "Fakültemde alınan kararlarda öğretim elemanlarının görüşleri 
alınır" (%31.9, 647 kişi), 

• "Fakültemde akademik etkinlikleri destekleyecek eğitim 
teknolojileri yeterli düzeydedir" (% 28.8, 583 kişi), 

• "Fakültemdeki smıf,  laboratuar, atölye gibi ders ortamları yeterlidir" 
(% 25.8, 522 kişi), 

• "Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" 
(% 25.6, 519 kişi), 

Bu bulgulara göre öğretim elemanlarının görev yaptıkları "Fakültenin 
Niteliği" boyutunda öncelik sırasına göre ilk üç maddede "Fakültemde 
öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır", "Fakültemde 
öğretmen adaylarma demokratik tutumlar kazandırılır", "Fakültemde 
yönetici-öğretim elemanı arasında iletişim kanalları açıktır" biçiminde bir 
sıralama yaptığı gözlenmektedir. Bu konuda en son sırada "Fakültemde 
öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" maddesi olmak üzere, 
"Fakültemdeki smıf,  laboratuar, atölye gibi ders ortamları yeterlidir" ve 
"Fakültemde akademik etkinlikleri destekleyecek eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir" maddelerinin en alt sıralarda belirtilmesi, eğitim fakültelerinin 
fiziksel  altyapı sorunlarını ortaya koymaktadır. 

Yine Çizelge 118'den araştırmaya katılan öğretim elemanlarının 
cinsiyet değişkenine göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan ifadelere 
katılma düzeyleri ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" 
seçeneklerine verilen yanıtlar birlikte) ele alındığında; kadın öğretim 
elemanlarmm "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan ifadelerden  en çok 
"Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" 
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ifadesine  (% 63.0, 540 kişi) katıldıkları, sonra en çok katıldıkları ifadeler  de 
"Fakültemde öğretmen adaylarma demokratik tutumlar kazandırılır" (% 
58.2, 499 kişi) ve "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasında iletişim 
kanalları açıktır" (% 51.1, 438 kişi) ifadeleridir.  Kadm öğretim 
elemanlarının en az katıldıkları ifade  de "Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, 
atölye gibi ders ortamları yeterlidir" (% 25.7, 221 kişi) ifadesidir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının "Fakültenin Niteliği" 
boyutunda yer alan ifadelere  katılma düzeyleri ("Büyük Ölçüde 
Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" seçeneklerine verilen yanıtlar 
birlikte) ele alındığında; erkek öğretim elemanlarının en çok "Fakültemde 
öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" ifadesine  (% 57.3, 
670 kişi) katıldıkları, sonra en çok katıldıkları ifadeler  de "Fakültemde 
yönetici-öğretim elemanı arasında iletişim kanalları açıktır" (% 48.8, 571 
kişi) ve "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik tutumlar kazandırılır" 
(% 48.4, 567 kişi) ifadeleridir.  Erkek öğretim elemanlarının en az 
katıldıkları ifade  ise "Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar" (% 23.4, 24 kişi) ifadesidir. 

Bu bulgulara göre, kadın ve erkek öğretim elemanlarının "Fakültenin 
Niteliği" boyutunda en çok katıldıkları ifade  aynıdır; "Fakültemde öğrenciler 
öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır; sıralamaları farklı  olmakla 
birlikte, ikinci ve üçüncü ifade  de aynıdır; "Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasında iletişim kanalları açıktır" ve "Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik tutumlar kazandırılır". "Fakültenin niteliği" 
boyutunda kadm ve erkek öğretim elemanlannın en az katıldıkları ifadeler 
ise farklıdır.  Kadın öğretim elemanlan, "Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, 
atölye gibi ders ortamları yeterlidir" ifadesine  en az katılırken, erkek öğretim 
elemanları en az katıldıkları ifade  "Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar" ifadesidir. 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları fakültelerin  niteliğine ilişkin 
görüşlerinin cinsiyete göre T-testi sonuçları Çizelge 119'da yer almaktadır. 

Çizelge 119. Cinsiyete Göre Fakültenin Niteliği Boyutuna İlişkin 
T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X S sd t P 
Kadın 858 32.05 7.80 2026 3.41 .001 
Erkek 1170 30.85 7.79 2026 3.41 .001 

Çizelge 119'da göre öğretim elemanlarının, görev yaptıklan fakültenin 
niteliğine ilişkin görüşleri cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde 
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farklılaşmaktadır  [t (2026)= 3.41. p < .05], Kadın öğretim elemanlarının 
fakültenin  niteliğine ilişkin görüşleri (X = 32.05), erkek öğretim 
elemanlarma (X = 30.85) göre daha olumludur. Fakültenin niteliğine ilişkin 
görüşler ile cinsiyet arasmda anlamlı bir ilişki vardır. Çizelge 120'de 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvan değişkenine göre 
"Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan ifadelere  katılma düzeyleriyle ilgili 
veriler yer almaktadır. 

Çizelge 120'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının unvan değişkenine göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer 
alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" 
seçenekleri birlikte ele alındığında), profesörlerin  en çok katıldığı madde 
"Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" (% 
57.5, 81 kişi), ikinci sırada "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasmdaki 
iletişim kanalları açıktır" (% 53.2, 75 kişi), sonra "Fakültemde öğretmen 
adaylarma demokratik tutumlar kazandırılır" (% 51.8, 73 kişi) olmuştur. 
"Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" (% 27.6, 
39 kişi) maddesi, profesörlerin  "Fakültenin niteliği" boyutunda son sırada 
belirttikleri nitelik olmuştur. 

Araştırmaya katılan doçentlerin "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer 
alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" 
seçenekleri birlikte ele alındığında), en çok katıldıkları madde "Fakültemde 
öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" (% 71.1, 59 kişi), 
ikinci şuada "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasmdaki iletişim 
kanalları açıktır" (% 60.2, 50 kişi) ve "Fakültemde öğretmen adaylarına 
demokratik tutumlar kazandırılır" (% 60.2, 50 kişi) olmuştur. "Fakültemde 
öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" (% 32.5, 27 kişi) 
maddesi, doçentlerin "Fakültenin niteliği" boyutunda son sırada belirttikleri 
nitelik olmuştur. 

Yardımcı doçentlerin "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan 
ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" 
seçenekleri birlikte ele alındığında), en çok katıldıkları anket maddesinin 
"Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" (% 
57.6, 342 kişi), ikinci sırada "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır" (% 51.4, 305 kişi) ve üçüncü sırada "Fakültemde 
yönetici-öğretim elemanı arasındaki iletişim kanalları açıktır" (% 49.1, 292 
kişi) olmuştur. Yardımcı doçentlerin, "Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar" (% 21.4, 127 kişi) maddesinin, "Fakültenin 
niteliği" boyutunda son sırada belirttikleri nitelik olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 120. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre "Fakültenin Niteliği" 
Boyutunda Yer Alan İfadelere  Katılma Düzeyleri 

Fakültenin Niteliği l 'nvan f 
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Prof. t 6 11 43 51 30 141 
% 4.3 7.8 30.4 36.2 21.3 100.0 

Doçent r 2 7 15 31 28 83 

1. Fakültemde öğrenciler öğretmenlik 
mesleğine uygun bir eğitim altr. 

% 2.4 8.4 18.1 3"4 33.7 100.0 
1. Fakültemde öğrenciler öğretmenlik 
mesleğine uygun bir eğitim altr. 

Yrd. Doçent t 7 51 194 230 112 594 1. Fakültemde öğrenciler öğretmenlik 
mesleğine uygun bir eğitim altr. •/. 1.2 8.6 32.6 38.7 18.9 100.0 

Oğr. Gör.. Okutman. f 9 46 188 257 131 631 
Uzman 1.4 7.3 29.8 40.7 20.8 100.0 
Arş. Gör. r 21 47 171 237 103 579 

3.6 8.1 29.0 40.9 17.8 100.0 
Toplam f 45 162 611 806 404 2028 

2.2 8.1 30.1 39.7 19.9 100.0 
Prof. r 7 22 39 44 29 141 

5.0 15.6 27.6 31.2 20.6 100.0 
2 Fakültemde öğretmen adaylarına Doçent f 4 10 19 28 22 83 
demokratik tutumlar kazandınlır. 4.8 12.1 22.9 33.7 26.5 100.0 

Yrd. Doçent f 19 84 186 200 105 594 
3.2 14.1 31 3 33.7 17.7 100.0 

Oğr. Gör., Okutman, r 24 69 204 234 ıoo 631 
Uzman 3.8 10.9 32.3 37.1 15.9 100.0 
Arç. Gör. f 35 76 164 203 101 579 

6.4 13.1 28.3 35.1 17.4 100.0 
Toplam f 8» 261 612 709 357 2028 

4.3 12.9 30.2 35.0 17.6 100.0 
Prof ı 17 26 45 39 14 141 

12.1 18.4 31.9 27.7 99 100.0 
Doçent r 8 19 28 20 8 83 

3. Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, atölye 9.6 22.9 33.8 24.1 9.6 100.0 
gibi ders ortam lan yeterlidir. Yrd. Doçent r 100 151 213 95 35 594 

16 8 25.4 35.9 16.0 5.9 100.0 
Oğr. Gör., Okutman, f 122 167 202 97 43 631 
Uzman • t 19.3 26.5 32.0 15.4 6.8 100.0 
Arş. Gör. r 88 157 163 117 54 579 

15.2 27.1 28.2 20.2 9.3 100.0 
Toplam r 335 520 651 368 154 2028 

% 16.5 25.6 32.1 18.2 7.6 100.0 
Prof. r 14 23 43 47 14 141 

•4 9.9 16.4 30.5 33.3 99 100.0 

4. Fakültemde akademik etkinlikleri 
destekleyecek eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

Doçent r 7 15 24 24 13 83 
4. Fakültemde akademik etkinlikleri 
destekleyecek eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

8.4 18.1 28.9 28.9 15.7 100.0 4. Fakültemde akademik etkinlikleri 
destekleyecek eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

Yrd. Doçent r 71 151 231 101 40 594 
4. Fakültemde akademik etkinlikleri 
destekleyecek eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. % 12.0 25.4 38.9 17.0 6.7 100.0 

Öğr. Gör., Okutman. r 95 171 218 113 34 631 
Uzman •/. 15.1 27.1 34.5 17.9 5.4 100.0 
Arş. Gör. r 64 144 P4 132 65 579 

% 11.0 24.9 30.1 22.8 11.2 100.0 
Toplam r 251 504 690 417 166 2028 

12.3 24.9 34.0 20.6 8.2 100.0 
Prof. r 9 25 44 50 13 141 

% 6.4 17.7 31.2 35.5 9.2 100.0 

5. Fakültemdeki öğretim elemanlan 
birbirleriyle iyi ilişkiler içindedir. 

Doçent r 6 14 24 28 11 83 
5. Fakültemdeki öğretim elemanlan 
birbirleriyle iyi ilişkiler içindedir. •/. 7.2 16.9 28.9 33.7 13.3 100.0 5. Fakültemdeki öğretim elemanlan 
birbirleriyle iyi ilişkiler içindedir. Yrd. Doçent f 61 104 223 154 52 594 

% 10.3 1".5 3"5 25.9 8.8 100.0 
Oğr. Gör., Okutman. f 55 115 227 169 65 631 
Uzman 10.3 r . 5 3~.5 25.9 8.8 100.0 
Arş. Gör. f "3 95 203 159 49 579 

12.6 16.4 35.1 27.5 8.4 100.0 
Toplam r 204 353 721 560 190 2028 

10.0 17.4 35.6 27.6 9.4 100.0 
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Çizelge 120 - devamı 
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6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Prof. f 10 21 35 47 28 141 
6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Prof. 
7.1 14.9 24.8 33.3 19.9 100.0 6. Fakültemde yönetici-öğretim 

elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Doçent 6 12 15 29 21 83 
6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Doçent 
7.2 14.5 18.1 34.9 25.3 100.0 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Yrd. Doçent 48 95 159 183 109 594 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Yrd. Doçent 
8.1 16.0 26.8 30.8 18.3 100.0 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Oğr. Gör., Okutman, Uzman 45 87 182 193 124 631 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Oğr. Gör., Okutman, Uzman 
7.1 13.8 28.8 30.6 19.7 100.0 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Arş. Gör. 72 74 158 186 89 579 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Arş. Gör. 
12.4 12.8 2T3 32.1 15.4 100.0 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Toplam 181 289 549 638 371 2028 

6. Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasındaki iletişim kanalları 
açıktır. 

Toplam 
8.9 14.2 27.1 31.5 18.3 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Prof. 10 42 50 32 7 141 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Prof. 
7.1 29.8 35.5 22.7 4.9 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Doçent 8 20 28 23 4 83 7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Doçent 
9.6 24.1 33.7 27.7 4.8 ıoo.o 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Yrd. Doçent 73 169 225 101 26 594 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Yrd. Doçent 
12.3 28.4 37.9 17.0 4.4 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Oğr. Gör.. Okutman, Uzman 68 162 264 106 31 631 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Oğr. Gör.. Okutman, Uzman 
10.8 25.7 41.8 16.8 4.9 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Arş. Gör. 50 157 183 137 52 579 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Arş. Gör. 
8.6 27.1 31.6 23.7 9.0 100.0 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Toplam 209 550 750 399 120 2028 

7. Fakültemde öğretim elemanlan 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar. 

Toplam 

10.3 27.1 37.0 19.7 5.9 100.0 
8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Prof. 14 18 42 42 25 141 8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Prof. 
9.9 12.8 29.8 29.8 17.7 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Doçent 8 13 20 31 11 83 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Doçent 
9.6 15.7 24.1 37.3 13.3 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Yrd. Doçent 60 95 195 166 78 594 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Yrd. Doçent 
10.1 16.0 32.8 28.0 13.1 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Oğr. Gör., Okutman, Uzman 45 90 212 199 85 631 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Oğr. Gör., Okutman, Uzman 
7.1 14.3 33.6 31.5 13.5 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Arş. Gör. 54 102 176 173 74 579 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Arş. Gör. 
9.3 17.6 30.4 29.9 12.8 100.0 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Toplam 181 318 645 611 273 2028 

8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve 
anlayışlara saygı gösterilir. 

Toplam 
8.9 15.7 31.8 30.1 13.5 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Prof. 6 23 43 55 14 141 9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Prof. 
4.3 16.3 30.5 39.0 9.9 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. Doçent 3 11 29 27 13 83 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. Doçent 

3.6 13.3 34.9 32.5 15.7 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Yrd. Doçent 38 121 236 155 44 594 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Yrd. Doçent 
6.4 20.4 39.7 26.1 7.4 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Oğr. Gör.. Okutman, Uzman 44 107 267 174 39 631 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Oğr. Gör.. Okutman, Uzman 
7.0 16.9 42.3 27.6 6.2 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Arş. Gör. 41 81 194 188 75 579 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Arş. Gör. 
7.1 14.0 33.5 32.5 12.9 100.0 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Toplam 132 343 769 599 185 2028 

9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel 
gelişmelere katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Toplam 

6.5 16.9 37.9 29.5 9.1 100.0 
10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Prof. 16 24 42 38 21 141 10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Prof. 
11.3 17.0 29.8 27.0 14.9 100.0 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Doçent 9 22 16 26 10 83 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Doçent 
10.8 26.5 19.3 31.3 12.1 100.0 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Yrd. Doçent 98 125 194 117 60 594 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Yrd. Doçent 
16.5 21.0 32.7 19.7 10.1 100.0 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Oğr. Gör., Okutman. Uzman 107 148 196 123 57 631 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Oğr. Gör., Okutman. Uzman 
16.9 23.5 31.1 19.5 9.0 100.0 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Arş. Gör. 93 117 174 135 60 579 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Arş. Gör. 
16.1 20.2 30.0 23.3 10.4 100.0 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Toplam 323 436 622 439 208 2028 

10. Fakültemde alınan kararlarda 
öğretim elemanlarının görüşleri alınır. 

Toplam 
15.9 21.5 30.7 21.6 10.3 100.0 
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Araştırmaya katılan öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların 
"Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde 
Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" seçenekleri birlikte ele 
alındığında), en çok katıldıkları anket maddesi "Fakültemde öğrenciler 
öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" (% 61.5, 388 kişi), ikinci 
sırada "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik tutumlar kazandırılır" 
(% 53.0, 334 kişi) ve "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasmdaki 
iletişim kanalları açıktır" (% 50.3, 317 kişi) olmuştur. "Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" (% 21.7, 137 kişi) maddesi 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların "Fakültenin niteliği" boyutunda 
son sırada belirttikleri nitelik olmuştur. 

Araştırma görevlilerinin "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan 
ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" 
seçenekleri birlikte ele alındığında), en çok katıldıkları anket maddesinin 
"Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" (% 
58.7, 340 kişi), ikinci sırada "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır" (% 52.5, 304 kişi), ve üçüncü sırada "Fakültemde 
yönetici-öğretim elemanı arasmdaki iletişim kanalları açıktır" (% 47.5, 275 
kişi) olmuştur, araştırma görevlilerinin, "Fakültemde öğretim elemanları 
ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" (% 32.7, 189 kişi) maddesini "Fakültenin 
niteliği" boyutunda son sırada belirttikleri nitelik olduğu görülmektedir. 

Bu bulgulardan, araştırmaya katılan öğretim elemanlarının "Fakültenin 
Niteliği" boyutunda yer alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve 
"Tamamen Katılıyorum" seçenekleri birlikte ele alındığında), en çok 
katıldıkları maddelerin "Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır", "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır" ve "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır" iken, en son sırada yer alan niteliğin "Fakültemde 
öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" olduğu görülmüştür. 
Tüm unvanlardaki öğretim elemanlarının, "Fakültenin Niteliği" boyutunda 
yer alan ifadelerden,  en çok katıldıkları maddenin "Fakültemde öğrenciler 
öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" ve en son sırada katıldıkları 
madde de "Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar 
yaparlar"dır. Öğretim elemanlarmm "Fakültenin Niteliği" boyutunda en çok 
ve en az katıldıkları maddelerin aynı olması, benzer düşüncede olduklarmı 
göstermektedir. Ortak ve disiplinlerarası çalışmalar yapılmasının, her bilim 
alanmda kaçınılmaz bir nitelik olduğu göz önünde bulundurulduğunda, son 
belirtilen maddenin önemle ele almarak, ortak çalışmalar için gerekli 
ortamın yaratılmasına çaba gösterilmesi gerektiği söylenebilir. 
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Öğretim elemanlarının görev yaptıkları "Fakültenin NiteliğF'ne ilişkin 
görüşlerinin akademik unvanlarına göre ANOVA testi sonuçlan Çizelge 
121'de yer almaktadır. 

Çizelge 121. Unvana Göre "Fakültenin Niteliği" Boyutuna İlişkin 
ANOVA Testi Sonuçları 

Cinsiyet Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F P Anlamlı 
Fark 

Gruplara rası 798.98 4 199.74 
3.278 .011 

Doçentler-
Yardımcı 
Doçentler 

Gruplariçi 123264.45 2023 60.93 3.278 .011 
Doçentler-
Yardımcı 
Doçentler Toplam 124063.43 2027 

3.278 .011 
Doçentler-
Yardımcı 
Doçentler 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları fakültelerin  niteliğine ilişkin 
görüşleri unvanlanna göre anlamlı bir düzeyde farklılaşmaktadır  [F (4-
2023) = 3.28, p < .05], Unvanlararası farklılıkların  hangi gruplar arasında 
olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonuçlanna göre, 
"Fakültenin Niteliği" boyutunda doçentlerin (X = 33,42), yardımcı 
doçentlere (X = 30,88) göre daha olumlu görüşlere sahip oldukları 
söylenebilir (Çizelge 121). 

Çizelge 122'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan 
ifadelere  katılma düzeyleriyle ilgili veriler yer almaktadır. 

Çizelge 122'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm görev 
yaptıkları kuruluş yıllarına göre gruplandırılmış olan eğitim fakültelerine 
göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan ifadelere  katılma düzeyleri 
("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum") sonuçları 
birlikte ele alındığında, en çok katılma oranı gösterdikleri madde 
"Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" 
olmuştur. 1. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 60.1'i (595 kişi), "Fakültemde öğrenciler öğretmenlik 
mesleğine uygun bir eğitim alır" maddesine en çok katıldıklarını, öğretim 
elemanlarmm % 51.6'sı (511 kişi) "Fakültemde öğretmen adaylarına 
demokratik tutumlar kazandırılır" maddesini ikinci sırada, soma da 
"Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasmdaki iletişim kanalları açıktır" 
(% 48.4, 480 kişi) maddesine katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu grupta yer 
alan eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanları, 
"Fakültenin Niteliği" boyutundaki sorunlar sıralamasında en son sırada 
"Fakültemde sınıf,  laboratuar, atölye gibi ders ortamları yeterlidir" (% 26.5, 
262 kişi) maddesini işaretlemişlerdir. 
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Çizelge 122. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre "Fakültenin Niteliği" Boyutunda Yer 
Alan İfadelere  Katılma Düzeyleri 

Fakültenin Niteliği 
Eğitim 
Fakülteleri 
Grupları 
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1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. 

I. Grup f 25 80 291 410 185 991 

1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. 

I. Grup 
% 2.5 8.1 29.3 41.4 18.7 100.0 

1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. 

II. Grup f 13 44 179 199 101 536 1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. 

II. Grup 
0/ 2.4 8.2 33.4 37.2 18.8 100.0 

1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. III. Gmp f 7 38 141 197 118 501 

1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. III. Gmp 

% 1.4 7.6 28.1 39.3 23.6 100.0 

1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. 

Toplam r 45 162 611 806 404 2028 

1. Fakültemde öğrenciler, 
öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır. 

Toplam 
% 2.2 8.1 30.1 39.7 19.9 100.0 

2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. 

I. Grup f 47 137 296 346 165 991 

2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. 

I. Grup 
% 4.7 13.8 29.9 34.9 16.7 100.0 

2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. 

II. Grup f 30 78 171 189 68 536 2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. 

II. Grup 
% 5.6 14.5 31.9 35.3 12.7 100.0 

2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. III. Grup f 12 46 145 174 124 501 

2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. III. Grup 

% 2.4 9.2 28.9 34.7 24.8 100.0 

2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. 

Toplam f 89 261 612 709 357 2028 

2. Fakültemde öğretmen 
adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır. 

Toplam 
% 4.4 12.9 30.2 35.0 17.6 100.0 

3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. 

I. Grup f 163 248 318 196 66 991 

3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. 

I. Grup 
% 16.4 24.5 32.1 19.8 6.7 100.0 

3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. 

II. Grup 1" 92 149 181 85 29 536 3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. 

II. Grup 
% 17.2 27.8 33.8 15.8 5.4 100.0 

3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. III. Grup f 80 123 152 87 59 501 

3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. III. Grup 

% 16.0 23.7 30.3 17.4 11.8 100.0 

3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. 

Toplam f 335 520 651 368 154 2028 

3. Fakültemdeki sınıf, 
laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir. 

Toplam 
% 16.5 25.6 32.1 18.2 7.6 100.0 

4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

I. Grup f 123 243 329 212 84 991 

4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

I. Grup 
% 12.4 24.5 33.2 21.4 8.5 100.0 

4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

II. Grup f 76 164 201 80 15 536 4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

II. Grup 
% 14.2 30.6 37.5 14.9 2.8 100.0 

4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

III. Grup f 52 97 160 125 67 501 

4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

III. Grup 
% 10.4 19.3 31.9 25.0 13.4 100.0 

4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

Toplanı f 251 504 690 417 166 2028 

4. Fakültemde akademik 
etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir. 

Toplanı 
% 12.3 24.9 34.0 20.6 8.2 100.0 

5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. 

I. Grup f 102 167 384 264 74 991 

5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. 

I. Grup 
% 10.3 16.9 38.7 26.6 7.5 100.0 

5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. 

II. Grup f 68 115 168 141 44 536 5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. 

II. Grup 
% 12.7 21.5 31.3 26.3 8.2 100.0 

5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. III. Grup f 34 71 169 155 72 501 

5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. III. Grup 

% 6.8 14.2 33.7 30.9 14.4 100.0 

5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. 

Toplam r 204 353 721 560 190 2028 

5. Fakültemdeki öğretim 
elemanlan birbirleriyle iyi 
ilişkiler içindedir. 

Toplam 
% 10.0 17.4 35.6 27.6 9.4 100.0 
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Çizelge 122 - devamı 
Fakültenin Niteliği 

Eğitim 
Fakülteleri 
Grupları 
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6. Fakültemde yönetici-
öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

1. Grup f 92 138 281 323 157 991 
6. Fakültemde yönetici-
öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

1. Grup 
% 9.3 13.9 28.4 32.6 15.8 100.0 6. Fakültemde yönetici-

öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

II. Grup f 62 90 144 149 91 536 
6. Fakültemde yönetici-
öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

II. Grup 
% 11.5 16.8 26.9 27.8 17.0 100.0 

6. Fakültemde yönetici-
öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

III. Grup f 27 61 124 166 123 501 

6. Fakültemde yönetici-
öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

III. Grup 
% 5.4 12.2 24.7 33.1 24.6 100.0 

6. Fakültemde yönetici-
öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

Toplanı f 181 289 549 638 371 2028 

6. Fakültemde yönetici-
öğretim elemanı arasındaki 
iletişim kanalları açıktır. 

Toplanı 
% 8.9 14.2 27.1 31.5 18.3 100.0 

7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. 

I. Grup f 86 256 371 209 69 991 

7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. 

I. Grup 
% 8.7 25.8 37.4 21.1 7.0 100.0 

7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. 

II. Grup f 79 161 193 86 17 536 7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. 

II. Grup 
% 14.7 30.0 36.0 16.0 3.2 100.0 

7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. III. Grup f 44 133 186 104 34 501 

7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. III. Grup 

% 8.8 26.5 37.1 20.8 6.8 100.0 

7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. 

Toplam r 209 550 750 399 120 2028 

7. Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel 
çalışmalar yaparlar. 

Toplam 
% 10.3 27.1 37.0 19.7 5.9 100.0 

8. Fakültemde farklı 
düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

I. Grup f 95 159 325 295 117 991 
8. Fakültemde farklı 
düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

I. Grup 
% 9.6 16.0 32.8 29.8 11.8 100.0 8. Fakültemde farklı 

düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

II. Grup f 52 96 164 152 72 536 
8. Fakültemde farklı 
düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

II. Grup 
% 9.7 17.9 30.6 28.4 13.4 100.0 

8. Fakültemde farklı 
düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

III. Grup f 34 63 156 164 84 501 

8. Fakültemde farklı 
düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

III. Grup 
% 6.6 12.6 31.1 32.7 16.8 100.0 

8. Fakültemde farklı 
düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

Toplam f 181 318 645 611 273 2028 

8. Fakültemde farklı 
düşüncelere ve anlayışlara 
saygı gösterilir. 

Toplam 
% 8.9 15.7 31.8 30.1 13.5 100.0 

9. Fakültemde eğitimle 
ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

I. Grup f 66 153 363 312 97 991 
9. Fakültemde eğitimle 
ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

I. Grup 
% 6.7 15.4 36.6 31.5 9.8 100.0 9. Fakültemde eğitimle 

ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

II. Grup f 46 111 214 133 32 536 
9. Fakültemde eğitimle 
ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

II. Grup 
% 8.6 20.7 39.9 24.8 6.0 100.0 

9. Fakültemde eğitimle 
ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. III. Grup f 20 79 192 154 56 501 

9. Fakültemde eğitimle 
ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. III. Grup 

°'o 4.0 15.8 38.3 30.7 11.2 100.0 

9. Fakültemde eğitimle 
ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Toplam f 132 343 769 599 185 2028 

9. Fakültemde eğitimle 
ilgili bilimsel gelişmelere 
katkı yapacak nitelikte 
çalışmalar yapılır. 

Toplam 
% 6.5 16.9 37.9 29.5 9.1 100.0 

10. Fakültemde alınan 
kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. 

I. Grup f 163 207 303 228 90 991 
10. Fakültemde alınan 
kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. 

I. Grup 
% 16.4 20.9 30.6 23.0 9.1 100.0 10. Fakültemde alınan 

kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. 

II. Grup f 108 121 166 100 41 536 
10. Fakültemde alınan 
kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. 

II. Grup 
% 20.1 22.6 31.0 18.7 7.6 100.0 

10. Fakültemde alınan 
kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. III. Grup f 52 108 153 111 77 501 

10. Fakültemde alınan 
kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. III. Grup 

% 10.4 21.5 30.5 ">->  -> 15.4 100.0 

10. Fakültemde alınan 
kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. 

Toplam f 323 436 622 439 208 2028 

10. Fakültemde alınan 
kararlarda öğretim 
elemanlarının görüşleri 
alınır. 

Toplam 
% 15.9 21.5 30.7 21.6 10.3 100.0 

"Fakültenin Niteliği" boyutunda, II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 56.0'ı (300 kişi), "Fakültemde 
öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" maddesine en çok 
katıldıklarını, öğretim elemanlarının % 48.0'ı (257 kişi) "Fakültemde 
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öğretmen adaylarma demokratik tutumlar kazandırılır" maddesini ikinci 
olarak, sonra da "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasmdaki iletişim 
kanalları açıktır" (% 44.8, 240 kişi) maddesine katıldıklarını belirtmişlerdir. 
Bu grupta yer alan eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanları, "Fakültenin Niteliği" boyutundaki sorunlar sıralamasında en son 
sırada "Fakültemde akademik etkinlikleri destekleyecek eğitim teknolojileri 
yeterli düzeydedir" (% 17.7, 95 kişi) sorun maddesini işaretlemişlerdir. 

"Fakültenin Niteliği" boyutunda, III. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 62.9'u (315 kişi), "Fakültemde 
öğrenciler öğretmenlik mesleğine uygun bir eğitim alır" maddesine en çok 
katıldıklarını, öğretim elemanlarmm % 59.5'ı (257 kişi) "Fakültemde 
öğretmen adaylarma demokratik tutumlar kazandırılır" maddesini ikinci 
sırada, soma da "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasındaki iletişim 
kanalları açıktır" (% 57.7, 289 kişi) maddesine katıldıklarını belirtmişlerdir. 
III. grupta yer alan eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanları, "Fakültenin Niteliği" boyutundaki sorunlar sıralamasında en son 
sırada "Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" 
(% 27.6, 138 kişi) maddesini işaretlemişlerdir. 

Bu bulgular öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim fakültelerine 
göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda en çok katılım gösterdikleri üç 
maddenin aynı olduğunu göstermektedir. Öğretim elemanlarmm görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan 
maddeler arasmda en çok "Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır", sonra "Fakültemde öğretmen adaylarma demokratik 
tutumlar kazandırılır" ve daha sonra da "Fakültemde yönetici-öğretim 
elemanı arasmda iletişim kanalları açıktır" ifadeleri  en çok katıldıkları üç 
madde olmuştur. Ayrıca, katılma oranı en yüksek III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmda, en düşük katılma oranı 
ise II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarında 
olmuştur. Diğer yandan, "Fakültenin Niteliği" boyutunda en az katılma 
gösterilen madde, I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarınca "Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, atölye gibi ders 
ortamları yeterlidir", II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarınca "Fakültemde akademik etkinlikleri destekleyecek 
eğitim teknolojileri yeterli düzeydedir", III. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmca da "Fakültemde öğretim 
elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" maddesi olmuştur. 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları fakültelerinin  niteliğine ilişkin 
görüşlerinin, fakültenin  kuruluş yıllarına göre ANOVA testi sonuçları 
Çizelge 123'te yer almaktadır. 
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Çizelge 123. Fakültenin Kuruluş Yılına Göre Fakültenin Niteliği 
Boyutuna İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Cinsiyet Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F P Anlamlı Fark 

Gruplararası 2537.09 2 1268.54 
21.13 000 

I. Grup-Iİ. Grup, 
II. Grup-IlI Grup, 
I. Grup-III. Grup. 

Grupla riçi 121526.34 2025 60.01 21.13 000 
I. Grup-Iİ. Grup, 

II. Grup-IlI Grup, 
I. Grup-III. Grup. Toplam 124063.43 2027 

21.13 000 
I. Grup-Iİ. Grup, 

II. Grup-IlI Grup, 
I. Grup-III. Grup. 

Analiz sonuçlarına göre, öğretim elemanlarının görev yaptıkları 
fakültelerinin  kuruluş yıllarına göre, fakültelerinin  niteliğine ilişkin görüşleri 
anlamlı düzeyde birbirinden farklılaşmaktadır  [F (2-2025) = 21,13, p < .05]. 
Bir başka ifadeyle,  öğretim elemanlarmm görev yaptıkları fakültelerinin 
niteliğine görüşleri, fakültelerinin  kuruluş yıllarına göre anlamlı bir düzeyde 
farklılaşmaktadır.  Farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 
amacıyla yapılan Tukey HSD testi sonuçlarma göre, fakültenin  niteliği 
konusunda II. gruptaki eğitim fakültelerinde  (1984-1996 yılları arasında 
kurulan) görev yapan öğretim elemanlarının (X = 29,91), I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  (1983 ve öncesi kurulan) (X = 31,30) ve 111. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  (1997 ve somasında kurulan) (X = 33,03) görev yapan 
öğretim elemanlarına göre daha olumlu görüşlere sahip oldukları 
söylenebilir (Çizelge 123). 

Öğretim Elemanlarının "Akademik Çalışma Konuları" 
Boyutundaki İfadelere  Katılma Düzeyleri 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyet değişkenine göre 
"Akademik Çalışma Konuları" boyutunda yer alan ifadelere  katılma 
düzeyleriyle ilgili veriler Çizelge 124'te sunulmuştur. 

Çizelge 124 incelendiğinde öğretim elemanlarının "Akademik Çalışma 
Konuları" boyutunda yer alan maddeler arasında en çok katıldıkları 
"Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm" maddesi olmuştur. Öğretim elemanlarının % 77.7'si (1576 
kişi) bu ifadeye  "Tamamen" ve "Büyük Ölçüde" katılmıştır. 

Diğer maddelerde de "Tamamen Katılıyorum" ve "Büyük Ölçüde 
Katılıyorum" diyenlerin oranlarına bakılarak şu sıralama yapılabilir: 

• "Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan 
konulara öncelik veririm" (% 70.4, 1428 kişi). 
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Çizelge 124. Öğretim Elemanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre 
"Akademik Çalışma Konuları" Boyutunda Yer Alan 
İfadelere  Katılma Düzeyleri ^ 

Akademik Çalışma Konuları Cinsiyet f 
% 

E 
s İM 
o 
| 

e 3 
La 

N O 
< £ 
-C  — 

E s 
u 

= t 
o C1 

E 2 Bü
yü

k 
Ö

lç
üd

e 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

E 
s i 
s g, 

s s 

E 
« 
"E K  * 2  :2 Bü

yü
k 

Ö
lç

üd
e 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

H 2 H 
11. Akademik çalışma konusu Kadın f 17 36 155 329 321 858 
seçiminde bireysel ilgilerimi % 2.0 4.2 18.1 38.3 37.4 100.0 
karşılayan konulara öncelik veririm. Erkek f 33 89 270 431 347 1170 

% 2.8 7.6 23.1 36.8 29.7 100.0 
Toplam f 50 125 425 760 668 2028 

% 2.4 6.2 21.0 37.5 32.9 100.0 
12. Akademik çalışma konusu Kadın f 18 Al 243 328 222 858 
seçiminde toplumsal sorunlarla % 2.1 5.5 28.3 38.2 25.9 100.0 
ilgili konulara öncelik veririm. Erkek f 34 82 335 499 220 1170 

2.9 7.0 28.6 42.7 18.8 100.0 
Toplam f 52 129 578 827 442 2028 

% 2.5 6.4 28.5 40.8 21.8 100.0 
13. Akademik çalışma konusu Kadın f 25 42 185 340 266 858 
seçiminde güncel eğitim 2.9 4.9 21.6 39.6 31.0 100.0 
sorunlarıyla ilgili konulara öncelik Erkek f 33 88 333 480 236 1170 
vennm. % 2.8 7.5 20.5 41.0 20.2 100.0 

Toplam f 58 130 518 820 502 2028 
% 2.9 6.4 25.5 40.4 24.8 100.0 

14. .Akademik çalışma konusu Kadın f 360 248 176 50 24 858 
seçiminde ekonomik getirişi % 42.0 28.9 28.5 5.8 2.8 100.0 
olabilecek araştırma konularına Erkek f 386 320 315 108 41 1170 
öncelik veririm. % 33.0 27.4 26.9 9.2 3.5 ıoo.o 

Toplanı f 746 568 491 158 65 2028 
% 36.8 28.0 24.2 7.8 3.2 100.0 

15. Akademik çalışma konusu Kadın f 157 203 263 159 76 858 
seçiminde yükseltme-atama % 18.2 23.7 30.7 18.5 8.9 100.0 
ölçütleri için daha fazla  puan 
getirebilecek çalışmalara öncelik 

Erkek f 167 227 384 260 132 1170 ölçütleri için daha fazla  puan 
getirebilecek çalışmalara öncelik % 14.3 19.4 32.8 22 2 11.3 100.0 

Toplam f 324 430 647 419 208 2028 
% 16.0 21.1 31.9 20.7 10.3 100.0 

16. Akademik çalışma konusu Kadın f 205 230 242 140 41 858 
seçiminde kolay yayınlanabilir % 23.9 26.8 28.2 16.3 4.8 100.0 
konulara öncelik veririm. Erkek f 243 274 357 240 56 1170 

20.8 23.4 30.5 20.5 4.8 100.0 
Toplam f 448 504 599 380 97 2028 

°/o 22.1 24.9 29.5 18.7 4.8 100.0 
17. Akademik çalışma konusu Kadm f 17 24 107 336 374 858 
seçiminde özgün (fazla % 2.0 2.8 12.5 39.2 43.5 100.0 
çalışılmamış) konulara öncelik Erkek f 28 47 229 445 421 1170 
vennm. % 2.4 4.0 19.6 38.0 36.0 100.0 

Toplam f 45 71 336 781 795 2028 
% 2.2 3.5 16.6 38.5 39.2 100.0 

18. Akademik çalışma konusu Kadın r 145 176 317 159 61 858 
seçiminde daha az maliyetli % 16.9 20.6 36.9 18.5 7.1 100.0 
konulara öncelik veririm. Erkek f 101 194 457 280 138 1170 

% 8.6 16.6 39.1 23.9 11.8 100.0 
Toplam r 246 370 774 439 199 2028 

% 12.1 18.3 38.2 21.6 9.8 100.0 
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• "Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim sorunlarıyla 
ilgili konulara öncelik veririm" (% 65.2, 1322 kişi), 

• "Akademik çalışma konusu seçiminde toplumsal sorunlarla ilgili 
konulara öncelik veririm" (% 62.6, 1269 kişi). 

• "Akademik çalışma konusu seçiminde daha az maliyetli konulara 
öncelik veririm" (% 31.4, 637 kişi), 

• "Akademik çalışma konusu seçiminde yükseltme-atama ölçütleri 
için daha fazla  puan getirebilecek çalışmalara öncelik veririm" (% 31.0, 627 
kişi), 

• "Akademik çalışma konusu seçiminde kolay yayınlanabilir konulara 
öncelik veririm" (% 23.5, 477 kişi), 

• "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik getirişi olabilecek 
araştırma konularına öncelik veririm" (% 11.0, 223 kişi). 

Bu bulgulara göre öğretim elemanlarının "Akademik Çalışma Konuları" 
boyutunda öncelik sırasına göre ilk üç maddede "Akademik çalışma konusu 
seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm", "Akademik 
çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara öncelik 
veririm" ve "Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim 
sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" biçiminde bir sıralama yaptığı, 
bu konuda en son sırada da "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik 
getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik veririm" seçeneğini belirttiği 
görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm "Akademik Çalışma 
Konulan" boyutunda görüşlerinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; 
kadm öğretim elemanlarmm en çok ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve 
"Tamamen Katılıyorum" seçeneklerine verilen yanıtlar birlikte ele 
alındığında) katıldıklan ifade  "Akademik çalışma konusu seçiminde özgün 
(fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm" (% 82.7, 710 kişi) ifadesidir. 
Kadın öğretim elemanlarmm en çok katıldıkları diğer iki ifade  de 
"Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm" (% 75.7, 650 kişi) ve "Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" (% 70.6, 606 kişi) 
iken, en az katıldıklan ifade  ise "Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik veririm" (% 8.6, 
74 kişi) ifadesidir  (Çizelge 124). 
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Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarmm "Akademik Çalışma 
Konulan" boyutunda görüşlerinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde; 
erkek öğretim elemanlarının en çok ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve 
"Tamamen Katılıyorum" seçeneklerine verilen yanıtlar birlikte ele 
alındığında) katıldıkları ifade  "Akademik çalışma konusu seçiminde özgün 
(fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm" (% 82.7, 866 kişi) ifadesidir. 
Erkek öğretim elemanlarmm en çok katıldıkları diğer iki ifade  de 
"Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm" (% 66.5, 778 kişi) ve "Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" (% 61.2, 716 kişi) 
iken, en az katıldıkları ifade  ise "Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma konulanna öncelik veririm" (% 12.7, 
149 kişi) ifadesidir. 

Araştırmaya katılan kadın ve erkek öğretim elemanlarmm "Akademik 
Çalışma Konulan" boyutundaki görüşleri doğrultusunda en çok katıldıklan 
("Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm" birinci sırada olmak üzere, "Akademik çalışma konusu 
seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara öncelik veririm" ve 
"Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim sorunlarıyla ilgili 
konulara öncelik veririm") ve en az katıldıkları ("Akademik çalışma konusu 
seçiminde ekonomik getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik 
veririm") ifadeler  aynıdır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvan değişkenine göre 
"Akademik Çalışma Konuları" boyutunda yer alan ifadelere  katılma 
düzeyleriyle ilgili veriler Çizelge 125'te görülmektedir. 

Çizelge 125'te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının unvan değişkenine göre "Akademik Çalışma" boyutunda yer 
alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" 
seçenekleri birlikte ele alındığında) profesörlerin  en çok katıldıkları madde 
"Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm" maddesi olmuştur (% 74.5, 105 kişi). Profesörler 
"Akademik çalışma konusu seçiminde toplumsal sorunlarla ilgili konulara 
öncelik veririm" (% 68.8, 97 kişi) maddesini ikinci sırada, "Akademik 
çalışma konusu seçiminde güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara öncelik 
veririm" (% 66.6, 94 kişi) maddesini ise üçüncü sırada belirttikleri 
gözlenmektedir. Profesörlerin  "Akademik Çalışma" boyutunda yer alan 
ifadelerden  "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik getirişi 
olabilecek araştırma konularına öncelik veririm" (% 10.7, 15 kişi) maddesini 
son sırada belirttikleri anlaşılmaktadır. 
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Çizelge 125. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre "Akademik 
Çalışma Konulan" Boyutunda Yer Alan İfadelere  Katılma 
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Prof. f 5 10 34 41 51 141 
% 3.5 7.1 24.1 29.1 36.2 100.0 

Doçent f 4 7 18 24 30 83 
% 4.8 8.4 21.7 28.9 36.2 100.0 

Yrd. Doçent r 12 49 120 227 186 594 
% 2.0 8.3 20.2 38.2 31.3 100.0 

Oğr. Gör., Okutman, f 13 36 149 232 201 631 
Uzman % 2.1 5.7 23.6 36.8 31.8 100.0 
Arş. Gör. f 16 23 104 236 200 579 

% 2.8 4.0 18.0 40.7 34.5 100.0 
Toplam r 50 125 425 760 668 2028 

% 2.4 6.2 21.0 37.5 32.9 100.0 
Prof. f 3 5 36 60 37 141 

% 2.1 3.6 25.5 42.6 26.2 100.0 
Doçent f 2 9 13 44 15 83 

% 2.4 10.8 15.7 53.0 18.1 100.0 
Yrd. Doçent f 18 36 163 236 141 594 

% 3.0 6.1 27.5 39.7 23.7 100.0 
Oğr. Gör., Okutman, f 8 41 197 261 124 631 
Uzman % 1.3 6.5 31.2 41.3 19.7 100.0 
Arş. Gör. r 21 38 169 226 125 579 

% 3.6 6.6 29.2 39.0 21.6 100.0 
Toplam r 52 129 578 827 442 2028 

% 2.5 6.4 28.5 40.8 21.8 100.0 
Prof. f 1 8 38 57 37 141 

% 0.7 5.7 27.0 40.4 26.2 100.0 
Doçent f 4 8 25 29 17 83 

% 4.8 9.6 30.1 35.0 20.5 100.0 
Yrd. Doçent f 20 43 139 255 137 594 

% 3.4 7.2 23.4 42.9 23.1 100.0 
Oğr. Gör., Okutman, f 14 31 176 263 147 631 
Uzman % -> 2 4.9 27.9 41.7 23.3 100.0 
Arş. Gör. f 19 40 140 216 164 579 

% 3.3 6.9 24.2 37.3 28.3 100.0 
Toplam r 58 130 518 820 502 2028 

% 2.9 6.4 25.5 40.4 24.8 100.0 
Prof. f 55 42 29 8 7 141 

39.0 29.8 20.5 5.7 5.0 100.0 
Doçent f 39 23 16 2 3 83 

% 47.0 27.7 19.3 2.4 3.6 100.0 
Yrd. Doçent f 249 156 138 39 12 594 

% 41.9 26.3 23.2 6.6 2.0 100.0 
Öğr. Gör., Okutman, f 206 172 171 61 21 631 
Uzman % 32.6 27.3 27.1 9.7 3.3 100.0 
Arş. Gör. f 197 175 137 48 22 579 

% 34.0 30.2 23.7 8.3 3.8 100.0 
Toplam r 746 568 491 158 65 2028 

% 36.8 28.0 24.2 7.8 3.2 100.0 

11. Akademik 
çalışma konusu 
seçiminde 
bireysel ilgilerimi 
karşılayan 
konulara öncelik 
veririm. 

12. Akademik 
çalışma konusu 
seçiminde 
toplumsal 
sorunlarla ilgili 
konulara öncelik 

13. Akademik 
çalışma konusu 
seçiminde güncel 
eğitim 
sorunlarıyla ilgili 
konulara öncelik 
veririm. 

14. Akademik 
çalışma konusu 
seçiminde 
ekonomik getirişi 
olabilecek 
araştırma 
konularına 
öncelik veririm. 
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Çizelge 125 -devamı 
Akademik Unvan f 
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Prof. f 33 42 35 27 4 141 

15. Akademik % 23.4 29.8 24.8 19.2 2.8 100.0 
çalışma konusu Doçent f 15 20 23 17 8 83 
seçiminde % 18.1 24.1 27.7 20.5 9.6 100.0 
yükseltme-atama 
ölçütleri için 
daha fazla  puan 
getirebilecek 
çalışmalara 
öncelik veririm. 

Yrd. Doçent f 68 96 199 144 87 594 yükseltme-atama 
ölçütleri için 
daha fazla  puan 
getirebilecek 
çalışmalara 
öncelik veririm. 

% 11.4 16.2 33.5 24.2 14.7 100.0 
yükseltme-atama 
ölçütleri için 
daha fazla  puan 
getirebilecek 
çalışmalara 
öncelik veririm. 

Oğr. Gör., Okutman, f 123 140 188 120 60 631 

yükseltme-atama 
ölçütleri için 
daha fazla  puan 
getirebilecek 
çalışmalara 
öncelik veririm. 

Uzman 19.5 22.2 29.8 19.0 9.5 100.0 

yükseltme-atama 
ölçütleri için 
daha fazla  puan 
getirebilecek 
çalışmalara 
öncelik veririm. Arş. Gör. f 85 132 202 111 49 579 

yükseltme-atama 
ölçütleri için 
daha fazla  puan 
getirebilecek 
çalışmalara 
öncelik veririm. 14.7 22.8 34.8 19.2 8.5 100.0 

Toplam f 324 430 647 419 208 2028 
% 16.0 21.2 31.9 20.7 10J 100.0 

Prof. f 50 38 32 16 5 141 
16. Akademik % 35.5 27.0 22.7 11.3 3.5 100.0 
çalışma konusu Doçent f 22 21 25 11 4 83 
seçiminde kolay % 26.5 25.3 30.1 13.3 4.8 100.0 
yayınlanabilir Yrd. Doçent f 137 125 172 133 27 594 
konulara öncelik % 23.1 21.0 29.0 22.4 4.5 100.0 
venrım. Oğr. Gör., Okutman, f 125 157 194 120 35 631 

Uzman % 19.8 24.9 30.8 19.0 5.5 100.0 
Arş. Gör. f 114 163 176 100 26 579 

% 19.7 28.1 30.4 17.3 4.5 100.0 
Toplam f 448 504 599 380 97 2028 

% 22.1 24.9 29.5 18.7 4.8 100.0 
Prof. f 5 5 26 50 55 141 

17. Akademik % 3.5 3.5 18.5 35.5 39.0 100.0 
çalışma konusu Doçent f 1 4 11 22 45 83 
seçiminde özgün % 1.2 4.8 13.3 26.5 54.2 100.0 
(fazla Yrd. Doçent f 9 21 98 234 232 594 
çalışılmamış) % 1.5 3.5 16.5 39.4 39.1 100.0 
konulara öncelik Öğr. Gör., Okutman, f 11 29 127 232 232 631 

Uzman 1.7 4.6 20.1 36.8 36.8 100.0 
Arş. Gör. f 19 12 74 243 231 579 

% 3.3 2.0 12.8 42.0 39.9 100.0 
Toplam f 45 71 336 781 795 2028 

% 2.2 3.5 16.6 38.5 39.2 100.0 
Prof. f 18 21 62 30 10 141 

18. Akademik 12.8 14.9 44.0 21.2 7.1 100.0 
çalışma konusu Doçent f 11 13 30 20 9 83 
seçiminde, daha % 13.3 15.7 36.1 24.1 10.8 100.0 
az maliyetli Yrd. Doçent f 75 116 209 134 60 594 
konulara öncelik 12.6 19.5 35.2 22.6 10.1 100.0 
venrım. Öğr. Gör., Okutman, f 64 105 240 148 74 631 

Uzman % 10.1 16.6 38.0 23.5 11.8 100.0 
Arş. Gör. f 78 115 233 107 46 579 

13.5 19.9 40.3 18.3 8.0 100.0 
Toplam f 246 370 774 439 199 2028 

% 12.1 18.3 38.2 21.6 9.8 100.0 
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"Akademik Çalışma" boyutunda yer alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde 
Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" seçenekleri birlikte ele 
alındığında) araştırmaya katılan doçentlerin en çok katıldıkları madde 
"Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm" (% 80.7, 67 kişi), ikinci sırada "Akademik çalışma konusu 
seçiminde toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik veririm" (% 71.1, 59 
kişi) ve üçüncü sırada "Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel 
ilgilerimi karşılayan konulara öncelik veririm" (% 65.1, 54 kişi) maddesi 
iken, "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik getirişi olabilecek 
araştırma konularma öncelik veririm" (% 6.0, 5 kişi) maddesini son sırada 
belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan yardımcı doçentler, "Akademik Çalışma" 
boyutunda yer alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen 
Katılıyorum" seçenekleri birlikte ele alındığında) en çok katıldıkları madde 
"Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm" (% 78.5, 466 kişi), ikinci sırada "Akademik çalışma konusu 
seçiminde güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" (% 
66.0, 392 kişi) ve üçüncü sırada "Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik veririm" (% 63.4, 377 kişi) 
maddesi iken, "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik getirişi 
olabilecek araştırma konularına öncelik veririm" (% 8.6, 51 kişi) maddesini 
son sırada belirtmişlerdir. 

"Akademik Çalışma" boyutunda yer alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde 
Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" seçenekleri birlikte ele 
alındığında) araştırmaya katılan öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarm 
en çok katıldıkları madde "Akademik çalışma konusu seçiminde özgün 
(fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm" (% 73.6, 464 kişi), ikinci 
sırada "Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan 
konulara öncelik veririm" (% 68.6, 433 kişi) ve üçüncü sırada "Akademik 
çalışma konusu seçiminde güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara öncelik 
veririm" (% 65.0, 410 kişi) maddesi iken, "Akademik çalışma konusu 
seçiminde ekonomik getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik 
veririm" (% 13.0, 82 kişi) maddesini son sırada belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan araştırma görevlileri, "Akademik Çalışma" 
boyutunda yer alan ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen 
Katılıyorum" seçenekleri birlikte ele alındığında) en çok katıldıkları madde 
"Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm" (% 81.9, 474 kişi), ikinci sırada "Akademik çalışma konusu 
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seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara öncelik veririm" (% 75.2, 
436 kişi) ve üçüncü sırada "Akademik çalışma konusu seçiminde güncel 
eğitim sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" (% 65.6, 380 kişi) 
maddesi iken, "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik getirişi 
olabilecek araştırma konularına öncelik veririm" (% 12.1, 70 kişi) maddesini 
son sırada belirtmişlerdir. 

Bu bulgulardan, tüm unvanlardaki öğretim elemanlarmm görüşlerinin 
aynı olduğu, "Akademik Çalışma" boyutunda yer alan ifadelerden  ("Büyük 
Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" seçenekleri birlikte ele 
alındığında) en çok katıldıkları anket maddesinin "Akademik çalışma 
konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm" iken, 
son sırada belirttikleri anket maddesinin de "Akademik çalışma konusu 
seçiminde ekonomik getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik 
veririm" olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre "Akademik Çalışma Konuları" boyutunda yer alan 
ifadelere  katılma düzeyleriyle ilgili veriler Çizelge 126'da sunulmuştur. 

Çizelge 126. Öğretim Elemanlarının Eğitim Fakülteleri Gruplarına 
Göre "Akademik Çalışma Konuları" Boyutunda Yer Alan 
İfadelere  Katılma Düzeyleri 

Akademik Çalışma Konuları Eğitim 
Fakülteleri 
Grupları 
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11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. 

I. Grup f 21 63 206 355 346 991 

11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. 

I. Grup 
% 2.1 6.4 20.8 35.8 34.9 100.0 

11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. 

II. Grup f 20 37 130 197 152 536 11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. 

II. Grup 
% 3.7 6.9 24.2 36.8 28.4 100.0 

11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. III. Grup f 9 25 89 208 170 501 

11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. III. Grup 

% 1.8 5.0 17.8 41.5 33.9 100.0 

11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. 

Toplam f 50 125 425 760 668 2028 

11. Akademik çalışma konusu seçiminde 
bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm. 

Toplam 
% 2.4 6.2 21.0 37.5 32.9 100.0 

12. Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. 

I. Grup f 31 69 252 401 238 991 

12. Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. 

I. Grup 
% 3.1 7.0 25.4 40.5 24.0 100.0 

12. Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. 

II. Grup f 11 31 167 224 103 536 
12. Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. 

II. Grup 
% 2.0 5.8 31.2 41.8 19.2 100.0 12. Akademik çalışma konusu seçiminde 

toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. III. Grup f 10 29 159 202 101 501 
12. Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. III. Grup 

% 2.0 5.8 31.7 40.3 20.2 100.0 

12. Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. 

Toplam r 52 129 578 827 442 2028 

12. Akademik çalışma konusu seçiminde 
toplumsal sorunlarla ilgili konulara öncelik 
veririm. 

Toplam 
% 2.5 6.4 28.5 40.8 21.8 100.0 
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Çizelge 126 -devamı 
Akademik Çalışma Konuları Eğitim 
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13. Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. 

I. Grup f 36 65 245 388 257 991 
13. Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. 

I. Grup 
% 3.6 6.6 24.7 39.2 25.9 100.0 13. Akademik çalışma konusu seçiminde 

güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. II. Grup f 13 36 146 222 119 536 
13. Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. II. Grup 

% 2.4 6.8 27.2 41.4 22.2 100.0 

13. Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. 

III. Grup f 9 29 127 210 126 501 

13. Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. 

III. Grup 
% 1.8 5.8 25.4 41.9 25.1 100.0 

13. Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. 

Toplam f 58 130 518 820 502 2028 

13. Akademik çalışma konusu seçiminde 
güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara 
öncelik veririm. 

Toplam 
% 2.9 6.4 25.5 40.4 24.8 100.0 

14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. 

I. Grup f 376 281 227 73 34 991 

14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. 

I. Grup 
% 37.9 28.4 22.9 7.4 3.4 100.0 

14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. 

II. Grup f 174 154 153 41 14 536 14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. 

II. Grup 
% 32.5 28.7 28.5 7.7 2.6 100.0 

14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. III. Grup f 196 133 111 44 17 501 

14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. III. Grup 

% 39.1 26.5 22.2 8.8 3.4 100.0 

14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. 

Toplam f 746 568 491 158 65 2028 

14. Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma 
konularına öncelik veririm. 

Toplam 
% 36.8 28.0 24.2 7.8 3.2 100.0 

15. Akademik çalışma konusu seçiminde 
yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. 

I. Grup f 162 235 307 193 94 991 
15. Akademik çalışma konusu seçiminde 
yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. 

I. Grup 
% 16.3 23.7 31.0 19.5 9.5 100.0 15. Akademik çalışma konusu seçiminde 

yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. 

II. Grup f 79 102 177 117 61 536 
15. Akademik çalışma konusu seçiminde 
yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. 

II. Grup 
% 14.8 19.0 33.0 21.8 11.4 100.0 

15. Akademik çalışma konusu seçiminde 
yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. III. Grup f 83 93 163 109 53 501 

15. Akademik çalışma konusu seçiminde 
yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. III. Grup 

% 16.5 18.6 32.5 21.8 10.6 100.0 

15. Akademik çalışma konusu seçiminde 
yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. 

Toplam f 324 430 647 419 208 2028 

15. Akademik çalışma konusu seçiminde 
yükseltme-atama ölçütleri için daha fazla 
puan getirebilecek çalışmalara öncelik 
venrım. 

Toplam 
% 16.0 21.1 31.9 20.7 10.3 100.0 

16. Akademik çalışma konusu seçiminde 
kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. 

I. Grup f 222 264 282 174 49 991 
16. Akademik çalışma konusu seçiminde 
kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. 

I. Grup 
% 22.4 26.6 28.5 17.6 4.9 100.0 16. Akademik çalışma konusu seçiminde 

kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. II. Grup f 115 129 178 95 19 536 
16. Akademik çalışma konusu seçiminde 
kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. II. Grup 

% 21.5 24.1 33.2 17.7 3.5 100.0 

16. Akademik çalışma konusu seçiminde 
kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. 

III. Grup f 111 111 139 111 29 501 

16. Akademik çalışma konusu seçiminde 
kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. 

III. Grup 
% 22.2 22.2 27.7 22.2 5.7 100.0 

16. Akademik çalışma konusu seçiminde 
kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. 

Toplam r 448 504 599 380 97 2028 

16. Akademik çalışma konusu seçiminde 
kolay yayınlanabilir konulara öncelik 
veririm. 

Toplam 
% 22.1 24.9 29.5 18.7 4.8 100.0 

17. Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. 

I. Grup f 25 40 144 399 383 991 
17. Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. 

I. Grup 
% 2.5 4.0 14.5 40.3 38.7 100.0 17. Akademik çalışma konusu seçiminde 

özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. II. Grup f 8 20 107 193 208 536 
17. Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. II. Grup 

% 1.5 3.7 20.0 36.0 38.8 100.0 

17. Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. 

III. Grup f 12 11 85 189 204 501 

17. Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. 

III. Grup 
% 2.4 2.2 17.0 37.7 40.7 100.0 

17. Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. 

Toplara f 45 71 336 781 795 2028 

17. Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara 
öncelik veririm. 

Toplara 
% 2.2 3.5 16.6 38.5 39.2 100.0 

18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 
daha az maliyetli konulara öncelik veririm. 

I. Grup f 138 190 354 214 95 991 
18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 
daha az maliyetli konulara öncelik veririm. 

I. Grup 
% 13.9 19.2 35.7 21.6 9.6 100.0 18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 

daha az maliyetli konulara öncelik veririm. II. Grup f 41 96 230 117 52 536 
18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 
daha az maliyetli konulara öncelik veririm. II. Grup 

% 7.7 17.9 42.9 21.8 9.7 100.0 

18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 
daha az maliyetli konulara öncelik veririm. 

III. Grup f 67 84 190 108 52 501 

18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 
daha az maliyetli konulara öncelik veririm. 

III. Grup 
% 13.4 16.8 38.0 21.4 10.4 100.0 

18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 
daha az maliyetli konulara öncelik veririm. 

Toplam f 246 370 774 439 199 2028 

18. Akademik çalışma konusu seçiminde, 
daha az maliyetli konulara öncelik veririm. 

Toplam 
% 12.1 183 38.2 21.6 9.8 100.0 



176 

Çizelge 126'da "Akademik Çalışma Konulan" boyutunda yer alan 
ifadelerden  ("Büyük Ölçüde Katılıyorum" ve "Tamamen Katılıyorum" 
sonuçları birlikte ele alındığında), I. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 79.0'ı (782 kişi), "Akademik 
çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara öncelik 
veririm" maddesine en çok katıldıklarını, öğretim elemanlarının % 70.7'si 
(701 kişi) "Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi 
karşılayan konulara öncelik veririm" maddesini ikinci sırada, sonra da 
"Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim sorunlarıyla ilgili 
konulara öncelik veririm" (% 65.1, 645 kişi) maddesine katıldıklarını 
belirtmişlerdir. I. grupta yer alan eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanları, "Akademik Çalışma Konuları" boyutundaki sorunlar 
sıralamasında en son sırada "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik 
getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik veririm" (% 10.8, 107 kişi) 
sorun maddesini işaretlemişlerdir. 

"Akademik Çalışma Konulan" boyutundaki sorunlar sıralamasında, II. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 
74.8'i (401 kişi), "Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla 
çalışılmamış) konulara öncelik veririm" maddesine en çok katıldıklarını, 
öğretim elemanlarının % 65.2'si (349 kişi) "Akademik çalışma konusu 
seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara öncelik veririm" maddesini 
ikinci sırada, soma da "Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim 
sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" (% 63.6, 341 kişi) maddesine 
katıldıklarını belirtmişlerdir. II. grupta yer alan eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanları, "Akademik Çalışma Konuları" 
boyutundaki sorunlar sıralamasında en son sırada "Akademik çalışma 
konusu seçiminde ekonomik getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik 
veririm" (% 10.2, 55 kişi) maddesini işaretlemişlerdir. 

"Akademik Çalışma Konuları" boyutundaki sorunlar sıralamasında, III. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 
78.4'ü (393 kişi), "Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla 
çalışılmamış) konulara öncelik veririm" maddesine en çok katıldıklarını, 
öğretim elemanlarının % 75.4'ü (297 kişi) "Akademik çalışma konusu 
seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara öncelik veririm" maddesini 
ikinci sırada, sonra da "Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim 
sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" (% 67.0, 336 kişi) maddesine 
katıldıklarını belirtmişlerdir. III. grupta yer alan eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanları, "Akademik Çalışma Konuları" 
boyutundaki sorunlar sıralamasında en son sırada "Akademik çalışma 
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konusu seçiminde ekonomik getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik 
veririm" (% 12.2, 61 kişi) sorun maddesini işaretlemişlerdir. 

Bu bulgulara göre, her üç gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanlarının en çok ve en az katıldıkları maddelerin sıralaması 
aynıdır. Öğretim elemanlarının "Akademik Çalışma Konuları" boyutunda 
yer alan maddeler arasmda en çok "Akademik çalışma konusu seçiminde 
özgün (fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm" maddesine katıldıkları, 
"Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara 
öncelik veririm" maddesine ikinci sırada, soma da "Akademik çalışma 
konusu seçiminde güncel eğitim sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" 
maddesine çok katıldıklarını belirtmişlerdir. "Akademik Çalışma Konuları" 
boyutunda en son sırada "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik 
getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik veririm" maddesi 
belirtilmiştir. Bu anket maddelerine katılma oranı en yüksek olan öğretim 
elemanlarının, III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yaptıkları 
gözlenmektedir. 

Öğretim Elemanlarının En Çok Güvendikleri Kuruma İlişkin 
Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarına Türkiye'de belirli kurumların 
isimleri verilerek bu kurumlardan en çok güvendikleri kurumlan 
sıralamaları istenmiştir. Çizelge 127'de öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine 
göre en çok güvendikleri kurumlara ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 127'de görüldüğü üzere bu soruya yanıt veren öğretim 
elemanları birinci derecede Türkiye'de en çok Silahlı Kuvvetler'e (% 32.4, 
580 kişi), en az ise Siyasi Partilere (% 0.4, 7 kişi) güvenmektedir. 

İkinci derecede güvenilen kurum olarak ilk sırada yine Silahlı Kuvvetler 
(% 23.2, 407 kişi), sonra aynı oranda Anayasa Mahkemesi (% 23.1, 405 
kişi), en son sırada Medya (% 0.8, 16 kişi) gelmektedir. 

Üçüncü derecede güvenilen kurum olarak ilk sırada Anayasa 
Mahkemesi (% 24.2, 406 kişi), en son sırada ise Medya (% 0.5, 8 kişi) 
gelmektedir. 

Bu bulgulara göre öğretim elemanları Türkiye'deki kurumlardan birinci 
derecede önemli olarak Silahlı Kuvvetlere soma Anayasa Mahkemesi'ne 
güvenmektedir. En az güvenilen kurum Siyasal Partiler'dir. Medya da, 
öğretim elemanlarının en az güvendiği kurumlardan diğeridir. 
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Çizelge 127. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Türkiye'de En 
Çok Güvendikleri Kuruma İlişkin Görüşleri 

En Çok f Kadın Erkek Toplanı 
Güvendikleri % Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 
Kurum 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
TBMM f 41 38 44 214 74 67 255 112 111 

% 5.3 5.0 6.1 21.0 7.4 7.0 14.3 6.4 6.6 
Hükümet f 9 8 4 27 66 34 36 74 38 

% 1.2 1.1 0.6 2.7 6.6 3.5 2.0 4.2 2.3 
Silahlı Kuvvetler f 240 193 132 340 214 134 580 407 266 

% 31.1 25.4 18.3 33.4 21.5 14.0 32.4 23.2 15.8 
Üniversiteler f 35 69 109 75 105 134 110 174 243 

% 4.5 9.1 15.1 7.4 10.5 14.0 6.2 9.9 14.5 
Siyasi Partiler f 2 4 9 5 30 14 7 34 23 

% 0.3 0.5 1.3 0.5 3.0 1.5 0.4 1.9 1.4 
Sivil Toplum f 18 50 63 30 55 84 48 105 147 
Kuruluşları (STK) % 2.3 6.6 8.8 2.9 5.5 8.8 2.7 6.0 8.7 
Sendikalar f 10 8 18 10 26 44 20 34 62 

% 1.3 1.1 2.5 1.0 2.6 4.5 1.1 1.9 3.6 
Emniyet f 13 20 42 18 72 87 31 92 129 

% 1.7 2.6 5.8 1.8 7.2 9.1 1.7 5.2 7.7 
Anayasa f 99 213 190 95 192 216 194 405 406 
Mahkemesi % 12.8 28.0 26.4 9.3 19.3 22.5 10.8 23.1 24.2 
Cumhurbaşkanlığı f 300 152 104 200 153 142 500 305 246 

% 38.9 20.0 14.4 19.7 15.4 14.8 27.9 17.4 14.7 
Medya f 5 6 5 3 10 3 8 16 8 

% 0.6 0.6 0.7 0.3 1.0 0.3 0.5 0.8 0.5 
Toplam f 772 761 720 1017 997 959 1789 1758 1679 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Çizelge 127'den Türkiye'de en çok güvendikleri kuruma ilişin 
görüşlerinin cinsiyete göre değişip değişmediği incelendiğinde, kadın 
öğretim elemanlarmm en çok güvendikleri kurumun "Cumhurbaşkanlığı" (% 
38.9, 300) olduğu, en çok güvendikleri ikinci ve üçüncü kurumum Anayasa 
Mahkemesi" (% 28.0, 213 kişi) (% 26.4, 190 kişi) olduğu görülmektedir. 
Kadm öğretim elemanlarının en az güvendikleri kurum ise "Siyasi 
Partiler"dir (% 0.3, 2 kişi), Hükümet'e de az güvenmektedirler (% 0.6, 4 
kişi). 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının Türkiye'de en çok 
güvendikleri (birinci ve ikinci sırada) kurumların başında "Silahlı 
Kuvvetler" (% 33.4, 340 kişi) (% 21.5, 214 kişi), sonra (üçüncü sırada) 
Anayasa Mahkemesi (% 22.5, 216 kişi) gelmektedir. Erkek öğretim 
elemanlarmm en az güvendikleri kurum ise "Medya"dır (% 0.3, 3 kişi). 

Bu bulgulardan araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm Türkiye'de 
en çok güvendikleri kuruma ilişin görüşlerinin cinsiyete göre farklılaştığı 
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gözlenmektedir. Çünkü kadm öğretim elemanların Türkiye'de en çok 
güvendikleri kurumun "Cumhurbaşkanlığı", erkek öğretim elemanları 
"Silahlı Kuvvetler" olduğunu, kadm öğretim elemanlarmm en az 
güvendikleri kurumun ise "Siyasi Partiler" iken erkek öğretim elemanlarının 
en az güvendikleri kurum "Medya"dır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarına Türkiye'de belirli kurumların 
isimleri verilerek bu kurumlardan en çok güvendikleri üç kurumu 
işaretlemeleri istenmiştir. Çizelge 128'de öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre en çok güvendikleri kurumlara ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 128'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm Türkiye'de güvenilen kurumlarla ilgili soruya verdikleri 
yanıtların unvan değişkenine göre dağılımı incelendiğinde, profesörlerin  en 
çok güvendikleri kurumların başmda (birinci ve ikinci derecede önemli) 
"Silahlı Kuvvetler" (% 35.6, 46 kişi) (% 31.4, 40 kişi) ve sonra 
"Üniversiteler" (% 21.9, 23 kişi) gelmektedir. Araştırmaya katılan 
profesörler,  Türkiye'de en çok güvenilen kurumlar sıralamasında en sonda 
"Siyasi Partiler" (hiç kimse işaretlememiş) ve "Hükümet"i (hiç kimse 
işaretlememiş) belirtmişlerdir. 

Doçentlerin en çok güvendikleri kurumların başmda "Silahlı 
Kuvvetler" (% 29.9, 23 kişi) gelmekte, "Anayasa Mahkemesi" ikinci (% 
25.7, 18 kişi) ve "Üniversiteler" üçüncü (% 33.7, 28 kişi) derecede önemli 
görülmektedir. Araştırmaya katılan doçentlerin hiçbiri güvendikleri 
kurumlar arasmda "Siyasi Partiler", "Sendikalar", "Medya" ve "TBMM"yi 
işaretlememişlerdir. Dolayısıyla doçentlerin bu kurumlara hiç 
güvenmedikleri anlaşılmaktadır. 

Araştırmaya katılan yardımcı doçentlerin Türkiye'de güvenilen 
kurumlarla ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre en çok güvendikleri 
kurumların başmda Cumhurbaşkanlığı (% 30.4, 158 kişi), ikinci (% 23.4, 
117 kişi) ve üçüncü (% 26.2, 133 kişi) derecede önemli kurum olarak 
"Anayasa Mahkemesi" gelmektedir. Yardımcı doçentler, Türkiye'de en çok 
güvenilen kurumlar sıralamasında en son sırada "Medya"yı (% 0.2, 1 kişi) 
(% 1.3, 8 kişi) belirtmişlerdir. 

Öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların Türkiye'de güvenilen 
kurumlarla ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre en çok güvendikleri 
kurumların başında (birinci ve ikinci derecede önemli) "Silahlı Kuvvetler" 
(% 34.6, 198 kişi) (% 21.5, 120 kişi) ve soma "Anayasa Mahkemesi" (% 
22.8, 119 kişi) gelmektedir. Araştırmaya katılan öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanların, Türkiye'de en çok güvenilen kurumlar 
sıralamasında en son sırada "Medya"yı (% 0.3, 2 kişi) belirttikleri 
görülmektedir. 
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Çizelge 128. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Türkiye'de En Çok Güvendikleri Kuruma tlişkin Görüşleri 

En Çok 
Güvendikleri 
Kurum 

f 
% 

Prof. Doçent Yrd.Doçenl Ögr. Gör.. Okutman, l lzoıan Arş. Gör. Toplam En Çok 
Güvendikleri 
Kurum 

f 
% 

Önem Sırası Onenı Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önenı Sırası 

En Çok 
Güvendikleri 
Kurum 

f 
% 

2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

TBMM f 15 1 12 11 2 80 25 36 89 35 28 60 45 33 255 112 111 TBMM 
% 1 1 6 5.5 11.4 14.3 - 2.9 15.5 4.9 7.2 15.6 6.3 5.4 12.1 9.1 7.1 14.3 6.4 6.6 

Hükümet r - 6 2 3 2 1 11 25 16 9 32 14 13 9 5 36 74 38 Hükümet 
% 4.7 1.9 3.9 2.9 1.4 2.1 4.9 3.2 1.7 5.7 2.7 2.6 1.8 1.1 2.0 4.2 2.3 

Silahlı Kuvvetler r 46 40 19 23 17 8 146 133 75 198 120 82 167 97 82 580 407 266 Silahlı Kuvvetler 
% 35.6 31.4 18.1 29.9 24.3 11.6 28.3 26.2 15.0 34.6 21.5 15.7 33.7 195 17.7 32.4 23.2 15.8 

Üniversiteler f 13 9 23 5 8 16 36 54 80 32 65 63 24 38 61 110 174 243 Üniversiteler 

% 10.1 7.1 21.9 6.5 11.4 23.2 7.0 10.7 16.0 5.6 11.7 12.1 4.8 7.6 13.1 6.2 9.9 14.5 
Siyasi Partiler r 4 - 1 1 2 11 7 3 14 13 2 4 2 7 34 23 Siyasi Partiler 

% 3.1 1.4 1.4 0.4 2.2 1.4 0.5 2.5 2.5 0 .4 0.8 0.4 0.4 1.9 1.4 
Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) 

r 4 4 5 2 4 3 14 28 44 9 37 66 19 32 29 48 105 147 Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) % 3.1 3.1 4.8 2.6 5.7 4 3 2.7 5.5 8.8 1.6 6.7 12.6 3.9 6.4 6.3 2.7 6.0 8.7 
Sendikalar f 2 3 4 - 5 6 8 15 10 6 23 2 17 15 20 34 62 Sendikalar 

% 1.6 2.4 3.8 7.3 1.3 1.6 3.0 1.7 1.1 4.4 0.4 3.4 3.2 1 1 1.9 3.6 
Emniyet r 1 4 11 2 4 3 4 24 40 12 27 34 12 33 41 31 92 129 Emniyet 

% 0.8 3 1 10.5 2.6 5.7 4.4 0.9 4.7 8.0 2.1 4.8 6.5 2.4 6.6 8.9 1.7 5.2 7.7 

Anayasa Mahkemesi f 11 26 11 6 18 22 58 110 117 60 118 119 59 133 117 194 405 386 Anayasa Mahkemesi 

% 8.5 20.6 10.5 7.8 25.7 31.9 11.2 21.7 23.4 10.4 21.1 22.8 11.9 26.9 25.4 10.8 23.1 24.2 

Cumhurbaşkanlığı f 35 23 17 25 16 8 158 84 66 148 98 78 134 84 77 500 305 246 Cumhurbaşkanlığı 

% 27.1 18.2 16 1 32.4 22.9 1 1 6 30.4 16.6 13.2 25.9 17.7 14.9 27.2 16.9 16.6 27.9 17.4 14.7 

Medya r 2 1 1 - 1 5 4 2 5 2 3 5 1 8 16 8 Medya 

% 1.6 0.8 1.0 0.2 1.0 0.8 0.3 0.9 0.4 0.6 1.0 0.2 0.5 0.8 0.5 

Toplam f 129 127 105 77 70 69 Sİ 6 507 500 572 557 522 495 497 463 1789 1758 1659 Toplam 

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Araştırmaya katılan araştırma görevlilerinin Türkiye'de güvenilen 
kurumlarla ilgili soruya verdikleri yanıtlara göre en çok güvendikleri 
kurumların başında "Silahlı Kuvvetler" (% 33.7, 167 kişi), ikinci ve üçüncü 
derecede önemli kurum olarak da "Anayasa Mahkemesi" (% 26.9, 133 kişi) 
(% 25.4, 117 kişi) gelmektedir. Araştırma görevlileri, Türkiye'de en çok 
güvenilen kurumlar içinde en son sıraya "Sendikalar"ı (% 0.4, 2 kişi) ve 
"Medya"yı (% 1.0, 5 kişi) yerleştirmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre Türkiye'de 
güvenilen kurumlarla ilgili soruya verdikleri yanıtlara ilişkin yukarıda 
verilen bulgular dikkate alındığında; profesörler,  doçentler, öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, araştırma görevlileri, Türkiye'de en çok 
güvendikleri kurumların başında "Silahlı Kuvvetler"i belirtirken, yardımcı 
doçentler "Cumhurbaşkanlığı"nı belirtmişlerdir. Türkiye'de en çok 
güvenilen kurumlar sıralamasmda profesörlerce  en son sırada "Siyasi 
Partiler" ve "Hükümet", doçentlerce "Siyasi Partiler", "Sendikalar", 
"Medya", yardımcı doçentlerce ve öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlarca en son sırada "Medya", araştırma görevlilerince de en son sırada 
"Medya" ve "Sendikalar" belirtilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarına Türkiye'de belirli kurumların 
isimleri verilerek bu kurumlardan en çok güvendikleri kurumlan sıralamaları 
istenmiştir. Çizelge 129'da öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre en çok güvendikleri kurumlara ilişkin görüşlerinin 
dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 129'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm Türkiye'de 
güvenilen kurumlarla ilgili soruya verdikleri yanıtların görev yaptıkları 
eğitim fakültelerine  göre dağılımı incelendiğinde, I. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının birinci (% 32.2, 
278 kişi) güvendikleri kurumun "Silahlı Kuvvetler", ikinci (% 24.0, 202 
kişi) ve üçüncü (% 25.8, 203 kişi) güvendikleri kurum olarak "Anayasa 
Mahkemesi"ni belirtmişlerdir. I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya 
katılan öğretim elemanlannm en az güvendikleri kurumların başında "Siyasi 
Partiler" (% 0.2, 2 kişi) ve sonra "Medya"dır (% 0.3, 3 kişi). 

Türkiye'de en çok güvendikleri kurumlarla ilgili olarak II. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının en çok (% 
36.6, 181 kişi) ve ikinci (% 24.1, 114 kişi) güvendikleri kurum olarak 
"Silahlı Kuvvetleri", üçüncü (% 20.6, 97 kişi) güvendikleri kurum olarak 
"Anayasa Mahkemesi"ni belirtmişlerdir. II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanları en az güvendikleri kurum olarak 
"Medya"yı (% 0.2, 1 kişi) işaretlemişlerdir. 
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Çizelge 129. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Türkiye'de En Çok Güvendikleri 
Kuruma İlişkin Görüşleri 

En Çok 
Güven-
likleri 
Kurum 

f 
% 

1. Grup n . Grup m . Grup Toplanı En Çok 
Güven-
likleri 
Kurum 

f 
% Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası Önem Sırası 

En Çok 
Güven-
likleri 
Kurum 

f 
% 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

TBMM f 96 58 42 95 32 41 64 22 28 255 112 111 TBMM 
/o 11.1 6.9 5.3 19.2 6.8 8.7 14.8 5.0 6.6 14.3 6.4 6.6 

rlükümel t" 21 25 16 9 33 13 6 16 9 36 74 38 rlükümel 
% 2.4 3.0 2.0 1.8 7.0 2.8 1.4 3.6 2.1 2.0 4.2 2.3 

Silahlı 
kuvvetler 

f 278 177 121 181 114 76 121 116 69 580 407 266 Silahlı 
kuvvetler »/o 32.2 21.0 15.4 36.6 24.1 16.2 28.1 26.2 16.3 32.4 23.2 15.8 
Üniversite-
ler 

f 55 68 107 29 53 62 26 53 74 110 174 243 Üniversite-
ler >/„ 6.4 8.1 13.6 5.9 11.2 13.2 6.0 12.0 17.5 6.2 9.9 14.5 
Sivasi 
Partiler 

f 2 14 3 3 13 13 2 7 8 7 34 23 Sivasi 
Partiler >/o 0.2 1.7 0.4 0.6 2.7 2.8 0.5 1.6 1.9 0.4 1.9 1.4 
Sivil 
Toplum 
kuruluşları 
STK) 

f 33 63 77 6 22 38 9 20 32 48 105 147 Sivil 
Toplum 
kuruluşları 
STK) 

'/o 3.8 7.5 9.8 1.2 4.7 8.1 2.1 4.5 7.6 2.7 6.0 8.7 

Sendikalar f 12 19 33 2 4 16 6 11 13 20 34 62 Sendikalar 
>/o 1.4 2.5 4.2 0.4 0.8 3.4 1.4 2.5 3.1 1.1 1.9 3.6 

Emniyet f 12 50 69 7 24 41 12 18 19 31 92 129 Emniyet 
% 1.4 5.7 8.8 1.4 5.1 8.8 2.8 4.1 4.5 1.7 5.2 7.7 

\nayasa 
Mahkemesi 

f 99 202 203 40 110 97 55 93 106 194 405 406 \nayasa 
Mahkemesi '/» 11.5 24.0 25.8 8.1 23.2 20.6 12.8 21.0 25.1 10.8 23.1 24.2 
Tumhur baş-
kanlığı 

f 252 161 113 122 66 71 126 78 62 500 305 246 Tumhur baş-
kanlığı »/» 29.3 19.0 14.2 24.6 14.0 15.2 29.2 17.7 14.6 27.9 17.4 14.7 
Medya f 3 6 4 1 t 1 4 8 3 8 16 8 Medya 

'/o 0.3 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 0.9 1.8 0.7 0.5 0.8 0.5 
Toplanı f 863 843 788 495 473 469 431 442 422 1789 1758 1679 Toplanı 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm en çok (% 35.7, 179 kişi) ve ikinci (% 26.2, 116 kişi) 
güvendikleri kurum olarak "Silahlı Kuvvetler"i, üçüncü güvendikleri kurum 
olarak "Anayasa Mahkemesini (% 25.1, 106 kişi) işaretlemişlerdir. 
Araştırmaya katılan III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarmm en az güvendikleri kurum ise "Siyasi Partiler" (% 0.5, 2 kişi) 
ve "Medya"dır (% 0.7, 3 kişi). 

Her üç gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının en çok güvendikleri kurum "Silahlı Kuvvetler", sonra 
"Anayasa Mahkemesidir. En az güvenilen kurumlar ise yine her üç gruptaki 
eğitim fakültelerinde  "Siyasi Partiler", sonra "Medya"dır. Öğretim 
elemanlarının Türkiye'de en çok ve en az güvendikleri kurumlar konusunda 
benzer görüşlere sahip oldukları gözlenmektedir. 
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Öğretim Elemanlarının Eğitim Alanındaki Sendikaların 
Çalışmalarını Yeterli Bulma Durumu 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetlerine göre eğitim 
alanındaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulma durumları ile ilgili veriler 
Çizelge 130'da verilmiştir. 

Çizelge 130. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Eğitim 
Alanındaki Sendikaların Çalışmalarını Yeterli Bulma 
Durumu 

Eğitim Alanındaki 
Sendikaların Çalışmalarını 
Yeterli Bulma Durumu 

Kadın Erkek Toplam Eğitim Alanındaki 
Sendikaların Çalışmalarını 
Yeterli Bulma Durumu 

f % r % f % 

Hayır 804 93.7 1127 96.3 1931 95.2 
Evet 54 6.3 43 3.7 97 4.8 
Toplam 857 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

X2= 5.965 sd= 1 p= .0 i 5 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının neredeyse tümü (% 95.2, 
1931 kişi) eğitim alanmdaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulmadıklarını 
belirtmişlerdir. Eğitim alanmdaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulan 
öğretim elemanı oranı çok azdır (% 4.8, 97 kişi) (Çizelge 130). 

Çizelge 130'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının cinsiyet değişkenine göre eğitim alanmdaki sendikaların 
çalışmalarını yeterli bulma durumlarıyla ilgili görüşleri incelendiğinde, 
kadm öğretim elemanlarmm % 93.7'si (804 kişi) ve erkek öğretim 
elemanlarının % 96.3'ü (1127 kişi), eğitim alanındaki sendikaların 
çalışmalarını yeterli bulmamaktadırlar. Bu bulgu, kadın ve erkek öğretim 
elemanlarının tümüne yakın bölümünün eğitim alanındaki sendikaların 
çalışmalarını yeterli bulmadıklarını göstermektedir. 

Cinsiyetler arasında yapılan Kay-Kare testi sonucunda da gruplar 
arasında eğitim alanındaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulma durumları 
açısından anlamlı fark  olduğu sonucuna ulaşılmıştır [X2<D = 5.965, p <.05], 
Bu bulgu kadın ve erkek öğretim elemanlarının eğitim alanındaki 
sendikaların çalışmalarını yeterli bulma durumları konusunda farklı 
düşündüklerini göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre eğitim 
alanındaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulma durumları ile ilgili 
bulgular Çizelge 131'de verilmiştir. 



184 

Çizelge 131. Öğretim Elemanlarının Unvanlanna Göre Eğitim 
Alanındaki Sendikaların Çalışmalarını Yeterli Bulma 
Durumu 

Eğitim 
\ la tınıdaki 
sendikaların 
Çalışmalarını 
Yeterli Bulma 
Durumu 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör Toplam Eğitim 
\ la tınıdaki 
sendikaların 
Çalışmalarını 
Yeterli Bulma 
Durumu 

f % f % f % f % f % f % 

Hayır 135 95.7 75 90.4 570 96.0 597 94.6 554 95.7 1931 95.2 
Evet 6 4.3 8 9.6 24 4.0 34 5.4 25 4.3 97 4.8 

Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

X2= 8,553 sd= 4 p= .073 

Çizelge 131'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına 
göre eğitim alanmdaki sendikaların çalışmalarmı yeterli bulma durumuyla 
ile ilgili veriler incelendiğinde, profesörlerin  % 95.7'si (135 kişi), 
doçentlerin % 90.4'ü (75 kişi), yardımcı doçentlerin % 96.0'ı (570 kişi), 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlara % 94.6'sı (597 kişi) ve 
araştırma görevlilerinin % 95.7'si (554 kişi) eğitim alanındaki sendikaların 
çalışmalarını yeterli bulmamaktadır. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda unvanlar arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur [X2

(4)= 8,553, p>.05]. 
Buna göre, öğretim elemanlarının eğitim alanmdaki sendikaların 
çalışmalarını yeterli bulma konusundaki görüşleri unvan değişkenine göre 
farklılaşmamakta;  öğretim elemanlarının eğitim sendikalarının çalışmalarını 
yeterli bulmama konusundaki görüşleri birbirinin aynısıdır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre eğitim alanmdaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulma 
konusundaki görüşleriyle ilgili bulgular Çizelge 132'de verilmiştir. 

Çizelge 132. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Eğitim Alanındaki Sendikaların 
Çalışmalarını Yeterli Bulma Durumu 

Eğitim Alanındaki 
Sendikaların 
Çalışmalarını Yeterli 
Bulma Durumu 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Eğitim Alanındaki 
Sendikaların 
Çalışmalarını Yeterli 
Bulma Durumu 

f % f % f % f % 

Hayır 936 94.4 518 96.6 477 95.2 1931 95.2 
Evet 55 5.6 18 3.4 24 4.8 97 4.8 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X 2 = 4.324, sd =2, p= .115 
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Çizelge 132 incelendiğinde I. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 94.4'ü (936 kişi), II. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 96.6'sı 
(518 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 95.2'si (477 kişi) eğitim alanındaki sendikaların 
çalışmalarını yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre eğitim 
alanındaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulma konusundaki görüşlerinin 
oranı en yüksek II. gruptaki eğitim fakültelerinde  olmasına karşın, birbirine 
yakındır 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda, öğretim elemanlarının, eğitim 
alanındaki sendikaların çalışmalarını yeterli bulup bulmama konusundaki 
görüşlerinin, görev yaptıkları fakültelerin  kuruluş yıllarına göre anlamlı 
düzeyde farklılaşmadığı  ortaya çıkmıştır [X 2

(2) = 4.324, p > .05], Başka bir 
anlatımla öğretim elemanlarının, eğitim alanmdaki sendikaların çalışmalarını 
yeterli bulma konusundaki görüşleri görev yaptıkları fakültenin  kuruluş 
yılma göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

Öğretim Elemanlarının Üniversitelerin ve Öğretim Elemanlarının 
Yaşadığı Sorunlara Sendikal Örgütlenmenin Çözüm Getirebileceğine 

İlişkin Görüşleri 
Araştırmaya katılan öğretim elemanlarma üniversitelerin ve öğretim 

elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm getirip 
getiremeyeceği sorulmuştur. Öğretim elemanlarmm cinsiyet değişkenine 
göre bu soruya verdikleri yanıtların dağılımı Çizelge 133'te verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu (% 69.5, 1409 
kişi), öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunlara sendikal örgütlenmenin 
çözüm getiremeyeceğini düşünmektedir. Üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarmm sorunlarına sendikal örgütlenmenin çözüm getirebileceğini 
düşen öğretim elemanlarmm oranı düşüktür (% 30.5, 619 kişi). 

Çizelge 133. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Üniversitelerin 
Ve Öğretim Elemanlarının Yaşadığı Sorunlara Sendikal 

Sendikal Örgütlenmenin Kadın Erkek Toplam 
Çözüm Getirebileceği f % f % f % 
Hayır 613 71.4 796 68.0 1409 69.5 
Evet 245 28.6 374 32.0 619 30.5 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

X2= 2,741 sd= 1 p= .098 
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Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çoğunluğu (% 69.5, 1409 
kişi) öğretim elemanlannın yaşadıkları sorunlara sendikal örgütlenmenin 
çözüm getirmeyeceğini belirtmiştir. Bu görüşe katılma kadm öğretim 
elemanlarında % 71.4 (613 kişi), erkek öğretim elemanlarında % 68.0'dır 
(796 kişi) Kadın ve erkek öğretim elemanlarının herhangi bir sendikaya üye 
olma oranlan düşüktür; hem de sendikal örgütlenmenin önemine 
inanmamaktadırlar (Çizelge 133). 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda cinsiyete göre görüşler arasında 
istatistiksel olarak da anlamlı bir fark  olmadığı gözlenmektedir [X2,n = 
2,741, p > .05], Bu bulgu öğretim elemanlarının, üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarmm yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm 
getiremeyeceği düşüncesinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını 
ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarma göre 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal 
örgütlenmenin çözüm getirip getiremeyeceğine ilişkin görüşlerinin dağılımı 
Çizelge 134'te verilmiştir. 

Çizelge 134. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Üniversitelerin 
Ve Öğretim Elemanlarının Yaşadığı Sorunlara Sendikal 
Örgütlenmenin Çözüm Getirebileceğine İlişkin Görüşleri 

Sendikal 
Örgütlenmenin 
Çözüm 
Getirebileceği 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Ögr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Sendikal 
Örgütlenmenin 
Çözüm 
Getirebileceği 

f % f % f % f % r % f % 
Hayır 91 64.5 60 72.3 420 70.7 416 65.9 422 72.9 1409 69.5 
Evet 50 35.5 23 27.7 174 29.3 215 34.1 157 27.1 619 30.5 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

X2=  9,722 sd= 4 p= .045 

Çizelge 134'te görüldüğü üzere araştırmaya katılan profesörlerin  % 
64.5'i (91 kişi), doçentlerin % 72.3'ü (60 kişi), yardımcı doçentlerin % 
70.7'si (420 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 65.9'u 
(416 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 72.9'u (422 kişi) üniversitelerin ve 
öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm 
getiremeyeceğini düşünmektedir. 

Bu bulgu öğretim elemanlarmm unvanlarma göre çoğunluğunun (en az 
% 65'inin) üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara 
sendikal örgütlenmenin çözüm getiremeyeceğini düşündüklerini 
göstermektedir. Öğretim elemanları arasında üniversitelerin ve öğretim 
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elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm 
getiremeyeceğini düşünenlerin oranı en çok araştırma görevlilerinde, en az 
ise profesörlerdedir. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarmm yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm 
getiremeyeceği görüşü açısından unvanlar arasında anlamlı fark  olduğu 
bulunmuştur [X2

(4)= 9,722, p<.05]. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm yaşadığı 
sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm getirebileceğine ilişkin görüşlerinin 
dağılımı Çizelge 135'te verilmiştir. 

Çizelge 135. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Üniversitelerin Ve Öğretim 
Elemanlarının Yaşadığı Sorunlara Sendikal Örgütlenmenin 
Çözüm Getirebileceğine İlişkin Görüşleri 

Sendikal 
Örgütlenmenin Çözüm 
Getirebileceği 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Sendikal 
Örgütlenmenin Çözüm 
Getirebileceği f % f % f % f % 
Hayır 664 67.0 391 72.9 354 70.7 1409 69.5 

Evet 327 33.0 145 27.1 147 29.3 619 30.5 

Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X ' = 6.704, sd = 2, p = .035 

Çizelge 135'te görüldüğü üzere I. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 67.0'ı (664 kişi), II. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 72.9'u 
(391 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 70.7'si (354 kişi), üniversitelerin ve öğretim elemanlarının 
yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmelerin çözüm getiremeyeceğini 
düşünmektedir. Ayrıca öğretim elemanları arasmda üniversitelerin ve 
öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm 
getiremeyeceğini düşünenlerin oranı en çok II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde,  göreli olarak en az I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev 
yapan öğretim elemanlarındadır. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucuna göre, öğretim elemanlarının, 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal 
örgütlenmenin çözüm getirip getiremeyeceği konusundaki görüşleri, görev 
yaptıkları fakültelerin  kuruluş yıllarına göre anlamlı düzeyde 
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farklılaşmaktadır  [X 2
( 2 ) = 6.704, p < .05], Başka bir anlatımla kuruluş yılları 

farklı  eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, sendikal 
örgütlenmenin, üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm yaşadığı sorunlara 
çözüm getirebilmesi konusunda farklı  düşünmektedirler. 

Öğretim Elemanlarının Üniversitelerin Ve Öğretim Elemanlarının 
Yaşadığı Sorunların Giderilmesinde Daha Fazla Etkili Olacağını 

Düşündükleri Kuruma İlişkin Görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm yaşadığı sorunların giderilmesinde 
daha fazla  etkili olacağını düşündükleri kurumlara ilişkin görüşlerinin 
dağılımı Çizelge 136'da verilmiştir. 

Çizelge 136. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Üniversitelerin 
Ve Öğretim Elemanlarının Yaşadığı Sorunların 
Giderilmesinde Daha Fazla Etkili Olacağını Düşündükleri 
Kuruma İlişkin Görüşleri 

Sorunların Giderilmesinde Daha 
Fazla Etkili Olacağını 
Düşündükleri Kurum 

Kadın Erkek Toplam Sorunların Giderilmesinde Daha 
Fazla Etkili Olacağını 
Düşündükleri Kurum 

f % f % f % 

YOK 341 43.2 375 34.0 716 37.8 
Hükümet 142 18.0 286 25.9 428 22.6 
Üniversiteler 251 31.8 353 32.0 604 31.9 
Eğitim Sendikaları 19 2.4 51 4.6 70 3.7 
TÜBİTAK 36 4.6 38 3.5 74 3.9 
Toplam 789 100.0 1103 100.0 1892 100.0 

X3= 30,705 sd= 4 p= .000 

Çizelge 136'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarından bu seçeneğe yanıt verenlerin, yaşadıkları sorunların 
giderilmesinde etkili olacağmı düşündükleri kurumların başında YÖK (% 
37.9, 716 kişi), ikinci sırada üniversiteler (% 31.9, 604 kişi), sonra hükümet 
(% 22.6, 428 kişi) gelmektedir. TÜBİTAK (% 3.9, 74 kişi) ve eğitim 
sendikalarının (% 3.7, 70 kişi), sorunların giderilmesinde çok az etkili 
olacağı belirtilmektedir. 

Öncelikli olarak YÖK olmak üzere öğretim elemanlarının çoğunluğu 
(% 79.8), üniversitelerin ve öğretim elemanlarının sorunlarının 
giderilmesinde YÖK ve üniversitelerin etkili olacağını düşünmektedir. 
Hükümet, üniversitenin ve öğretim elemanlarının sorunlarının 
çözümlenmesinde üçüncü şuada düşünülmektedir. 

Çizelge 136'da görüldüğü üzere üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının yaşadıkları sorunların giderilmesinde etkili olacağmı 



189 

düşündükleri kurumlar konusunda cinsiyete göre araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm görüşleri incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarının % 
43.2'sinin (341 kişi) YÖK'ün, % 31.8'inin (251 kişi) Üniversitelerin, % 
18.0'ının (142 kişi) Hükümet'in, % 4.6'sının (36 kişi) TÜBİTAK'ın ve % 
2.4'ünün (19 kişi) Eğitim Sendikalarının; üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının yaşadığı sorunların giderilmesinde etkili olacağı 
anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının da % 
34.0'ının (375 kişi) YÖK'ün, % 32.0'ının (353 kişi) Üniversitelerin, % 
25.9'unun (286 kişi) Hükümet'in, % 4.6'sının (51 kişi) Eğitim 
Sendikalarının ve % 3.5'inin (38 kişi) TÜBİTAK'ın; üniversitelerin ve 
öğretim elemanlarmm yaşadığı sorunların giderilmesinde etkili olacağmı 
belirtmişlerdir. Hem kadm, hem erkek öğretim elemanları, üniversitelerin ve 
öğretim elemanlarının yaşadığı sorunların giderilmesinde en çok etkili 
olacağını düşündükleri kurumun YÖK olduğunu ve aynı oranlarda ikinci 
sırada üniversiteleri düşünmektedirler. Hükümet seçeneğine erkek öğretim 
elemanlarının verdiği yanıtlar, kadın öğretim elemanlarının verdiği 
yanıtlardan fazladır.  Bu da, erkek öğretim elemanlarının, kadm öğretim 
elemanlarına göre üniversitenin ve öğretim elemanlarının sorunlarının 
çözümlenmesinde Hükümetin çaba göstermesi gerektiğini, daha fazla 
düşündüğünü göstermektedir. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının yaşadığı sorunların giderilmesinde daha fazla  etkili olacağını 
düşündükleri kuruma ilişkin öğretim elemanı görüşlerinin cinsiyet 
değişkenine göre dağılımının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı 
bulunmuştur [X2

(4)= 30,705, p < .05], 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının unvanlarına göre 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunların giderilmesinde 
daha fazla  etkili olacağını düşündükleri kuruma ilişkin görüşlerinin dağılımı 
Çizelge 137'de verilmiştir. 

Çizelge 137'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan profesörlerin  % 
34.8'i (47 kişi) ve doçentlerin % 41.7'si (30 kişi) "Üniversiteleri", yardımcı 
doçentlerin % 36.2'si (201 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların 
% 37.0'ı (218 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 41.5'i (224 kişi) "YÖK'Ü, 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm yaşadıkları sorunların 
giderilmesinde daha fazla  etkili olacak kurum olarak düşünmektedirler. Bu 
bulgu, profesörler  ve doçentlerin üniversitelerin ve öğretim elemanlarının 
yaşadıkları sorunların giderilmesinde üniversitelerin, profesörler  ve 
doçentler dışındaki öğretim elemanlarının ise YÖK'ün etkili olacağını 
düşündüklerini göstermektedir. Öğretim elemanları, Hükümet'i 
üniversitenin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunların 
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çözümlenmesinde, Üniversiteler ve YÖK'ten sonra etkili kurum olarak 
görmektedirler. 

Çizelge 137. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Üniversitelerin 
ve Öğretim Elemanlannın Yaşadığı Sorunların 
Giderilmesinde Daha Fazla Etkili Olacağını Düşündükleri 
Kuruma İlişkin Görüşleri 

Etkili 
Olacağı 
Düşünülen 
Kurumlar 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Öğr. Gör., 
Okutma, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplanı Etkili 
Olacağı 
Düşünülen 
Kurumlar 

r % f % r % f % f % f % 
YÖK 46 34.1 27 37.5 201 36.2 218 37.0 224 41.5 716 37.9 

Hükümet 28 20.7 10 13.9 134 24.0 165 28.1 91 16.9 428 22.6 

Üniversiteler 47 34.8 30 41.7 185 33.3 168 28.5 174 32.1 604 31.9 

Eğitim 
Sendikaları 

10 7.4 2 2.7 17 3.1 25 4.2 16 3.0 70 3.7 

TÜBİTAK 4 3.0 3 4.2 19 3.4 13 2.2 35 6.5 74 4.3.9 

Toplam 135 IOO.O 72 100.0 556 100.0 589 100.0 540 100.0 1892 100.0 
X2= 47,808 sd= 16 p= .000 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının yaşadığı sorunların giderilmesinde daha fazla  etkili olacağmı 
düşündükleri kuruma ilişkin görüşlerinin unvan değişkenine göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde farklılaştığı  bulunmuştur [X2

(ı6)= 47,808, p<.05]. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı 
sorunların giderilmesinde daha fazla  etkili olacağını düşündükleri kuruma 
ilişkin görüşlerinin dağılımı Çizelge 138'de verilmiştir. 

Çizelge 138. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Üniversitelerin Ve Öğretim 
Elemanlarının Yaşadığı Sorunların Giderilmesinde 
Daha Fazla Etkili Olacağını Düşündükleri Kuruma 

Sorunların Giderilmesinde 
Daha Fazla EtkUİİ Olacağını 
Düşündükleri Kurum 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam Sorunların Giderilmesinde 
Daha Fazla EtkUİİ Olacağını 
Düşündükleri Kurum f % f % f % f % 

YÖK 312 33.9 201 40.2 204 43.2 716 37.9 
Hükümet 217 23.6 116 23.2 95 20.1 428 22.6 
Üniversiteler 311 33.8 151 30.2 141 29.9 604 31.9 
Eğitim Sendikaları 43 4.7 10 2.0 17 3.6 70 3.7 
TÜBİTAK 37 4.0 77 4.4 15 3.2 74 3.9 
Toplam 920 100.0 500 100.0 472 100.0 1892 100.0 

X 2 = 19,544, sd = 8, p = .012 



191 

Çizelge 138'den araştırmaya katılan öğretim elemanlannın görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının 
yaşadıkları sorunların giderilmesinde daha fazla  etkisinin olacağmı 
düşündükleri kurumlarla ilgili düşünceleri incelendiğinde I. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 33.9'u (312 
kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 40.2'si (201 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 43.2'si (204 kişi) YÖK'ü, 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunların 
giderilmesinde daha fazla  etkili olacak kurum olarak düşünmektedirler. Bu 
bulguya göre, her üç gruptaki öğretim elemanları üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının yaşadıkları sorunların giderilmesinde kurum olarak YÖK'ün 
daha fazla  etkili olacağını düşünmektedirler. Bu görüşün en fazla  olduğu 
öğretim elemanları, 111. gruptaki eğitim fakültelerinin  öğretim elemanlarıdır. 

Bununla birlikte I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının % 33.8'i (311 kişi) üniversiteleri, % 23.6'sı (217 kişi) 
hükümeti, % 4.7'si (43 kişi) eğitim sendikalarını, % 4.0'ı (37 kişi) 
TÜBİTAK'ı; II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 30.2'si (151 kişi) üniversiteleri, % 23.2'si (116 kişi) 
hükümeti, % 4.4'ü (22 kişi) TÜBİTAK'ı, % 2.0'ı (10 kişi) eğitim 
sendikalarını ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarının % 29.9'u (141 kişi) üniversiteleri, % 20.1'i (95 kişi) 
hükümeti, % 3.6'sı (17 kişi) eğitim sendikalarmı, % 3.2'si (15 kişi) 
TÜBİTAK'ı üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm yaşadıkları sorunların 
giderilmesinde etkili olacak kurumlar olarak düşünmektedirler. 

Kay-Kare testi analiz sonucuna göre, öğretim elemanlannın, 
üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunların çözülmesinde 
etkili olabilecek kurumlar konusundaki görüşleri görev yaptıkları 
fakültelerin  kuruluş yıllarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır  [X2

(8) = 
19,544, p<.05]. Başka bir anlatımla kuruluş yılları farklı  eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının yaşadıkları sorunlara, farklı  kurumların çözüm getirebileceğini 
düşünmektedirler. 

Öğretim Elemanlarının Yakın İlişkiler Kurulmasının Türkiye'ye 
Yararlı Olacağını Düşündükleri Ülke ve Topluluklara İlişkin Görüşleri 

Çizelge 139'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine 
göre yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağmı düşündükleri 
ülke ve topluluklara ilişkin görüşlerinin dağılımı ile ilgili bilgilere yer 
verilmiştir. 
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Çizelge 139. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Yakın İlişkiler 
Kurulmasının Türkiye'ye Yararlı Olacağını Düşündükleri 
Ülke Ve Topluluklara İlişkin Görüşleri 

Yakın İlişkiler Kurulacak Ülke ve 
Topluluklar 

Kadın Erkek Toplam Yakın İlişkiler Kurulacak Ülke ve 
Topluluklar r % f % f % 
Avrupa Birliği 435 48.1 627 36.7 1062 40.6 
ABD 84 9.3 170 9.9 254 9.7 
Rusya 59 6.5 147 8.6 206 7.9 
Türk Cumhuriyetleri 221 24.4 464 27.2 685 26.2 
islam Ülkeleri 28 3.1 140 8.2 168 6.4 
Çin 78 8.6 161 9.4 239 9.2 
Toplam 905 100.0 1709 100.0 2614 100.0 

Yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağmı düşündükleri 
ülke ve topluluklar konusunda öğretim elemanlarının en çoğu (% 40.6 062 
kişi) Avrupa Birliği'ni, sonra biraz daha az bir oranı (% 26.2 (685 kişi) Türk 
Cumhuriyetlerini belirtmişlerdir. Bunu sırasıyla ABD (% 9.7, 254 kişi), Çin 
(% 9.2, 239 kişi), Rusya (% 7.9, 206 kişi) ve İslam Ülkeleri (% 6.4, 168 kişi) 
izlemiştir (Çizelge 139). 

Çizelge 139'dan, araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yakın 
ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını düşündükleri ülke ve 
topluluklarla ilgili görüşleri cinsiyete göre incelendiğinde, kadm öğretim 
elemanlarının % 48.1 'i (435 kişi) Avrupa Birliği, sonra Türk Cumhuriyetleri 
(% 24.4, 221 kişi), daha sonra ABD (% 9.3, 84 kişi), Çin (% 8.6, 78 kişi), 
Rusya (% 6.5, 59 kişi) ve son sırada İslam Ülkeleri (% 3.1, 28 kişi) ile yakın 
ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının yakın ilişkiler 
kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını düşündükleri ülke ve topluluklarla 
ilgili görüşler incelendiğinde, erkek öğretim elemanlarının % 36.7'si (627 
kişi) Avrupa Birliği, sonra Türk Cumhuriyetleri (% 27.2, 464 kişi), daha 
soma ABD (% 9.9, 170 kişi), Çin (% 9.4, 161 kişi), Rusya (% 8.6, 147 kişi) 
ve son sırada İslam Ülkeleri (% 8.2, 140 kişi) ile yakın ilişkiler kurulmasının 
Türkiye'ye yararlı olacağını belirtmişlerdir. 

Cinsiyete göre kadın ve erkek öğretim elemanlarının yakın ilişkiler 
kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını düşündükleri ülke ve topluluklarla 
ilgili görüşleri benzemektedir. Çünkü hem kadın, hem erkek öğretim 
elemanları bu konuda birinci sırada Avrupa Birliği, son sırada da İslam 
Ülkelerini belirtmişlerdir. 

Çizelge 140'ta araştırmaya katılan öğretim elamanlarının unvanlarına 
göre yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağmı düşündükleri 
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ülke ve topluluklara ilişkin görüşlerinin dağılanı ile ilgili bulgulara yer 
verilmiştir. 

Çizelge 140. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Yakın İlişkiler 
Kurulmasının Türkiye'ye Yararlı Olacağını Düşündükleri 
Ülke ve Topluluklara İlişkin Görüşleri 

Yakın İlişkiler 
Kurulacak Ülke 
ve Topluluklar 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Yakın İlişkiler 
Kurulacak Ülke 
ve Topluluklar 

f % f % f % f % f % f % 
Avrupa Birliği 72 40.4 39 39.4 333 40.1 316 39.6 302 42.6 1062 40.6 
ABD 17 9.6 12 12.1 88 10.6 66 8.3 71 10.0 254 9.7 
Rusya 12 6.7 11 11.1 68 8.2 63 7.9 52 7.3 206 7.9 
Türk 
Cumhuriyetleri 

45 25.3 22 22.3 212 25.5 228 28.6 178 25.1 685 26.2 

İslam Ülkeleri 17 9.6 4 4.0 57 6.8 63 7.9 27 3.9 168 6.4 
Çin 15 8.4 11 11.1 73 8.8 61 7.7 79 11.1 239 9.2 
Toplam 178 100.0 99 100.0 831 100.0 797 100.0 709 100.0 2614 100.0 

Çizelge 140'ta görüldüğü üzere, Öğretim elemanları arasmda 
profesörlerin  % 40.4'ü (72 kişi), doçentlerin % 39.4'ü (39 kişi), yardımcı 
doçentlerin % 40.1'i (333 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların 
% 39.6'sı (316 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 42.6'sı (302 kişi) en çok 
Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını 
düşünmektedirler. Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye 
yararlı olacağını düşünenlerin oranınm en çok araştırma görevlilerinde, en az 
doçentlerde olduğu görülmektedir. Öğretim elemanları Türk Cumhuriyetleri 
ile yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını ikinci sırada 
belirtmişlerdir. Profesörlerin  % 25.3'ü (45 kişi), doçentlerin % 22.3'ü (22 
kişi), yardımcı doçentlerin % 25.5'i (212 kişi), öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanların % 28.6'sı (228 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 
25.1'i (178) kişi, Türk Cumhuriyetleri ile yakın ilişkiler kurulmasının 
Türkiye'ye yararlı olacağmı belirtmişlerdir. Bu araştırmada, ABD ile yakın 
ilişkiler kurulmasını belirten öğretim elemanlarının oranları birbirine yakm 
ve ondabir dolaymdadır. Bu bulgu, son yıllarda Türkiye'nin ABD ile 
ilişkilerinde, sürekli olarak "müttefik"  olunduğu belirtilmesine karşın 
ABD'nin çıkarlarının sürekli önplana çıkması, Türkiye'nin çıkarlarının hiç 
dikkate alınmaması, öğretim elemanlarmm görüşlerinde böyle bir etkiyi 
yarattığı biçiminde yorumlanabilir. Türkiye'nin Çin ve Rusya ile de yakm 
ilişkiler kurmasının yararlı olacağını belirten öğretim elemanları da 
bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının yakın ilişkiler kurulmasının 
Türkiye'nin yararına olacağını belirttiği ülkeler içinde en son sırada İslam 
Ülkeleri yer almıştır. İslam Ülkeleri ile Türkiye'nin yakın ilişkiler 
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kurmasının yararlı olacağmı belirten öğretim elemanlarmm unvanlarma 
göre oranları şöyledir: Profesörlerin  % 9.6'sı (17 kişi), doçentlerin % 4.0'ı 
(4 kişi), yardımcı doçentlerin % 6.8'i (57 kişi), öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlarm % 7.9'u (63 kişi), araştırma görevlilerinin % 3.9'u 
(27 kişi). Bu bulgulara göre araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm 
Türkiye'nin yakm ilişkiler kurmasının yararlı olacağmı düşündükleri ülke ve 
topluluklara ilişkin görüşlerinin sıralamasının unvan değişkenine göre 
farklılık  göstermediği; Türkiye'nin en çok Avrupa Birliği olmak üzere 
sırasıyla, Türk Cumhuriyetleri, ABD, Çin, Rusya ve İslam Ülkeleri ile yakm 
ilişkiler kurması gerektiği düşünülmektedir. 

Çizelge 141'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye 
yararlı olacağmı düşündükleri ülke ve topluluklara ilişkin görüşlerinin 
dağılımı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Çizelge 141. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Yakın İlişkiler Kurulmasının 
Türkiye'ye Yararlı Olacağını Düşündükleri Ülke Ve 
Topluluklara İlişkin Görüşleri 

Yakın İlişkiler Kurulacak 
Ülke ve Topluluklar 

I. Grup II. Grup LU. Grup Toplam Yakın İlişkiler Kurulacak 
Ülke ve Topluluklar f % f % f % f % 
Avrupa Birliği 553 43.5 253 35.8 256 40.3 1062 40.6 
ABD 135 10.6 53 7.5 66 10.4 254 9.7 
Rusya 93 7.3 57 8.1 56 8.8 206 7.9 
Türk Cumhuriyetleri 305 24.0 220 31.1 160 25.2 685 26.2 
İslam Ülkeleri 68 5.3 65 9.2 35 5.5 168 6.4 
Çin 118 9.3 59 8.3 62 9.8 239 9.2 
Toplam 1272 100.0 707 100.0 635 100.0 2614 100.0 

Çizelge 141'de, araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm yakın 
ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını düşündükleri ülke ve 
topluluklara ilişkin görüşlerinin dağılımının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre bulguları incelendiğinde, I. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 43.5'i (533 kişi) Avrupa 
Birliği, % 24.Cl'ı (305 kişi) Türk Cumhuriyetleri, % 10.6'sı (135 kişi) ABD, 
% 9.3'ü (118 kişi) Çin, % 7.3'ü (93 kişi) Rusya ve % 5.3'ü (68 kişi) İslam 
Ülkeleri ile yakm ilişkiler kurulmasının yararlı olacağını düşünmektedir. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 35.8'i (253 kişi) Avrupa Birliği, % 31.1'i (220 kişi) Türk 
Cumhuriyetleri, % 9.2'si (65 kişi) İslam Ülkeleri, % 8.3'ü (59 kişi) Çin, % 
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8.l'i (57 kişi) Rusya ve % 7.5'i (53 kişi) ABD ile yakın ilişkiler 
kurulmasının yararlı olacağını düşünmektedir. 

III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 40.3'ü (256 kişi) Avrupa Birliği, % 25.2'si (160 kişi) Türk 
Cumhuriyetleri, % 10.4'ü (66 kişi) ABD, % 9.8'i (62 kişi) Çin, % 8.8' (56 
kişi) Rusya ve % 5.5'i (35 kişi) İslam Ülkeleri ile yakm ilişkiler 
kurulmasının yararlı olacağını düşünmektedir. 

Bu bulgu, öğretim elemanlarmm her üç gruptaki eğitim fakültelerine 
göre en çok Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı 
olacağmı düşündüklerini göstermektedir. Avrupa Birliği ile yakm ilişkiler 
kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağmı düşünenlerin oranmm göreli 
olarak en çok I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az ise II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  olduğu görülmektedir. Bu konudaki görüşler incelendiğinde I. 
ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının ülke 
ve topluluklarla ilgili görüşlerinin sıralamasının aynı olduğu gözlenmektedir. 

Öğretim Elemanlarının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) 
Girmesinin Yararlı Olup Olmayacağına İlişkin Görüşleri 

Çizelge 142'de öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olup olmayacağı ile ilgili düşüncelerine 
ilişkin veriler sunulmuştur. 

Çizelge 142. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne (AB) Girmesinin Yararlı Olup 
Olmayacağına İlişkin Görüşleri 

AB'ye Girmesi Yararlı 
Olur 

Kadın Erkek Toplam AB'ye Girmesi Yararlı 
Olur f % f % f % 
Hayır 355 41.4 442 37.8 797 39.3 
Evel 503 58.6 728 62.2 1231 60.7 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

X 2 = 2,686, sd = 1, p= .101 

Çizelge 142'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 2028 öğretim 
elemanının çoğunluğu (% 60.7, 1231 kişi) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesinin yararlı olacağını, öğretim elemanlarının az bir bölümü de (% 
39.3, 797 kişi), Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı 
olmayacağmı belirtmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olup olmayacağı ile ilgili düşünceleri 
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incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarının % 58.6'sı (503 kişi) ve erkek 
öğretim elemanlarının % 62.2'si (728 kişi) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesinin yararlı olacağını düşünmektedirler. Daha önce verilen bulgularda 
da öğretim elemanları en çok Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurulmasının 
Türkiye'ye yararlı olacağını belirtmişlerdir. Bu bulgular kadm ve erkek 
öğretim elemanlarmm yarısından çoğunun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesinin yararlı olacağım düşündüklerini, erkek öğretim elemanlarmm 
oranının daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Kay-Kare testi sonucuna göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesinin yararlı olup olmayacağı konusundaki öğretim elemanı görüşleri 
cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır  [X2

(] ) = 2,686, p > .05]. 
Bu bulguya göre, kadın ve erkek öğretim elemanları, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne girmesinin yararlı olduğu konusunda aynı görüşlere sahiptir. 

Çizelge 143'te öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olup olmayacağı ile ilgili düşüncelerine 
ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

Çizelge 143. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne (AB) Girmesinin Yararlı Olup 

AB'ye 
Girmesi 
Yararlı 
Olur 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Ögr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam AB'ye 
Girmesi 
Yararlı 
Olur r % f % f % r % f % f % 
Hayır 55 39.0 30 36.1 217 36.5 258 40.9 237 40.9 797 39.3 
Evet 86 61.0 53 63.9 377 63.5 373 59.1 342 59.1 1231 60.7 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

X3= 3,573 sd= 4 p= .467 

Çizelge 143'te profesörlerin  % 61.0'ı (86 kişi), doçentlerin % 63.9'u 
(53 kişi), yardımcı doçentlerin % 63.5'i (377 kişi), öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanların % 59.1 'i (373 kişi) ve araştırma görevlilerinin % 
59.1'i (342 kişi) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olacağını 
belirtmişlerdir. Öğretim elemanları arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesinin yararlı olacağını belirtenlerin unvanlara göre oranı birbirine yakın 
olmasına karşın, en çok doçentlerdedir. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda unvanlar arasındaki beliren farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur [X"(4)= 3,573, p>.05]. Buna 
göre öğretim elemanlarının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı 



olup olmayacağı ile ilgili düşünceleri unvan değişkenine göre 
farklılaşmamaktadır. 

Çizelge 144'te öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olup 
olmayacağı ile ilgili düşüncelerine ilişkin verilere yer verilmiştir. 

Çizelge 144. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) 
Girmesinin Yararlı Olup Olmayacağına İlişkin Görüşleri 

AB'ye Girmesi 
Yararlı Olur 

I. Grup II. Grup III. Grup Toplam AB'ye Girmesi 
Yararlı Olur 

f % f % f % f % 
Hayır 379 38 2 224 41.8 194 38.9 797 39.3 

Evet 612 61.8 312 58.2 307 61.1 1231 60.7 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X 2 = 1.927 sd = 2 p = .381 

Çizelge 144'te araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin 
yararlı olup olmayacağı ile ilgili düşünceleri incelendiğinde; I. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 61.8'i 
(612 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 58.2'i (312 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 61.1'i (307 kişi) Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olacağını belirtmişlerdir. Öğretim 
elemanlarından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olacağını 
belirtenlerin oranının göreli olarak en çok I. gruptaki eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarında olduğu, en az ise II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarında olduğu görülmektedir. 

Kay-Kare testi analiz sonucuna göre, öğretim elemanlarının, 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olup olmayacağı 
konusundaki görüşleri, görev yaptıkları fakültenin  kuruluş yılına göre 
anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır  [X2

(2) = 1,927 p > .05]. Bu bulguya 
dayanarak kuruluş yılları farklı  eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlan konusunda 
benzer görüşlere sahip oldukları ileri sürülebilir. 
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Öğretim Elemanlarının Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girip 
Giremeyeceğine İlişkin Görüşleri 

Çizelge 145'te öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girip giremeyeceğine ilişkin soruya verdikleri yanıtların 
dağılımı verilmektedir. 

Çizelge 145. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne Girip Giremeyeceğine İlişkin Görüşleri 

Türkiye Avrupa Birliğine Girer Kadın Erkek Toplam Türkiye Avrupa Birliğine Girer 
f % f % f % 

Hayır 638 74.4 761 65.0 1399 69.0 

Evet 220 25.6 409 35.0 629 31.0 

Toplanı 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

X2 = 20,080, sd = 1, p = .000 

Çizelge 145'te görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının çoğunluğu (% 69.0, 1399 kişi) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
giremeyeceğini belirtmiştir. Bu bulgu yukarıdaki bulgularla birlikte 
değerlendirilirse öğretim elemanları, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesinin yararlı olacağmı, ancak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
giremeyeceğini düşünmektedirler. 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının cinsiyetine göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girip giremeyeceği ile ilgili düşünceleri izlendiğinde, 
kadın öğretim elemanlarmm % 74.4'üne (638 kişi), erkek öğretim 
elemanlarmm da % 65.0'ma (761 kişi) göre Türkiye Avrupa Birliği'ne 
giremeyecektir. Yukarıdaki bulgularla birlikte ele alındığında bu bulgular, 
kadın ve erkek öğretim elemanlarmm Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
girmesinin yararlı olacağmı, fakat  Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
giremeyeceğini düşündüklerini göstermektedir. Ayrıca, kadm öğretim 
elemanlarından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini düşünenlerin 
oranı, erkek öğretim elemanlarının oranından yüksektir. Kadın öğretim 
elemanlarının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme konusunda erkeklere 
göre daha az umutlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucuna göre, Türkiye'nin Avrupa Birliğine 
girebilme olasılığı konusundaki öğretim elemanı görüşleri cinsiyete göre 
anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır  [X2

(1)= 20.080, p < .05], Kadın ve erkek 
öğretim elemanlan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme olasılığı konusunda 
farklı  görüşlere sahiptirler. 
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Çizelge 146'da öğretim elemanlarmm unvanlanna göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne girip giremeyeceğine ilişkin soruya verdikleri yanıtların 
dağılımı sunulmuştur. 

Çizelge 146. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre Türkiye'nin 
Avrupa Birliğine Girip Giremeyeceğine İlişkin Görüşleri 

Türkiye 
Avrupa 
Birliğine 
Girer 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Türkiye 
Avrupa 
Birliğine 
Girer f % f % f % f % f % f % 
Hayır 95 67.4 55 66.3 392 66.0 448 71.0 409 70.6 1399 69.0 
Evet 46 32.6 28 33.7 202 34.0 183 29.0 170 29.4 629 31.0 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 ıoo.o 2028 100.0 

X2=  4,878 sd= 4 p= .300 

Çizelge 146'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının çoğunluğu (% 69.0), Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
giremeyeceğini belirtmiştir. Öğretim elemanlan arasmda profesörlerin  % 
67.4'ü (95 kişi), doçentlerin % 66.3'ü (55 kişi), yardımcı doçentlerin % 
66.0'ı (392 kişi), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 71.0'ı (448 
kişi) ve araştırma görevlilerinin % 70.6'sı (409 kişi) Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne giremeyeceğini düşünmektedirler. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
giremeyeceğini düşünenlerin oranı en çok öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlardır. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda unvanlar arasındaki farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur [X2

(4)= 4,878, p>.05]. Bu 
bulgu, öğretim elemanlannın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip 
giremeyeceğine ilişkin soruya verdikleri yanıtların unvan değişkenine göre 
farklılaşmadığını  ortaya koymaktadır. 

Çizelge 147'de öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip giremeyeceğine 
ilişkin soruya verdikleri yanıtların dağılımı verilmektedir 

Çizelge 147'de görüldüğü üzere I. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 68.7'si (681 kişi), II. gruptaki 
eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarının % 74.6'sı 
(400 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarının % 63.5'i (318 kişi) Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
giremeyeceğini düşünmektedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 
giremeyeceğini düşünen öğretim elemanlarının oranının göreli olarak en çok 
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II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az da III. gruptaki eğitim fakültelerine 
olduğu görülmektedir. 

Çizelge 147. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre Türkiye'nin Avrupa Birliğine Girip 

Türkiye Avrupa 
Birliğine Girer 

I. Grup n . Grup m . Grup Toplam Türkiye Avrupa 
Birliğine Girer 

r % f % f % f % 
Hayır 681 68.7 400 74.6 318 63.5 1399 69.0 

Evet 310 31.3 136 25.4 183 36.5 629 31.0 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X 2 = 15.121, sd = 2, p = .001 

Kay-Kare testi analiz sonucuna göre, öğretim elemanlarının, 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme olasılığı konusundaki görüşleri, görev 
yaptıkları fakültenin  kuruluş yılına göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır 
[X( 2 )= 15.121 p < .05]. Bu bulguya dayanarak kuruluş yılları farklı  eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm, Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne girme olasılığı konusunda farklı  görüşlere sahip oldukları 
söylenebilir. 

Öğretim Elemanlarının IMF Politikalarının Türkiye'nin 
Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Ne Derece Katkıda Bulunduğuna 

İlişkin Görüşleri 

Çizelge 148'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine 
göre IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne 
derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 148'den, öğretim elemanlarının IMF politikalarmm Türkiye'nin 
ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin 
görüşlerinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, kadm öğretim 
elemanlarının % 49.7'si (426 kişi) "Kısmen", % 49.4'ü, (424 kişi) "Hiç" ve 
çok az oranda "Çok" (% 0.9, 8 kişi) seçeneğini işaretlediği görülmektedir. 
Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının IMF politikalarmm 
Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda 
bulunduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, erkek öğretim elemanlarının % 
49.5'i (579 kişi) "Kısmen", % 48.1'i (563 kişi) "Hiç" ve çok az oranda 
"Çok" (% 2.4, 28 kişi) katkıda bulunduğunu düşündükleri görülmektedir. 
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Çizelge 148. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre IMF 
Politikalarının Türkiye'nin Ekonomik Sorunlarının 
Çözümüne Ne Derece Katkıda Bulunduğuna 
İlişki n Görüşleri 

IMF'nin Türkiye'nin Ekonomik 
Sorunlarına Katkısı 

Kadın Erkek Toplam IMF'nin Türkiye'nin Ekonomik 
Sorunlarına Katkısı f % f % f % 
Hiç 424 49.4 563 48.1 987 48.7 
Kısmen 426 49.7 579 49.5 1005 49.6 
Çok 8 0.9 28 2.4 36 1.8 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

X 2 = 6,124, sd = 2, p = .047 

Çizelge 148'den, öğretim elemanlarının IMF politikalarının Türkiye'nin 
ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin 
görüşlerinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, kadm öğretim 
elemanlarının % 49.7'si (426 kişi) "Kısmen", o oranda (% 49.4, 424 kişi) 
"Hiç" ve çok az oranda "Çok" (% 0.9, 8 kişi) seçeneğini işaretlediği 
görülmektedir. Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının IMF 
politikalarınm Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede 
katkıda bulunduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, erkek öğretim 
elemanlarmm % 49.5'si (579 kişi) "Kısmen", o oranda (% 48.1, 563 kişi) 
"Hiç" ve çok az oranda "Çok" (% 2.4, 28 kişi) seçeneğini işaretlediği 
gelmektedir. 

IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne 
derecede katkıda bulunduğuna ilişkin öğretim elemanlarmm cinsiyete göre 
görüşleri, kadın ve erkek öğretim elemanlarının yarısına yakınının "Kısmen" 
katkıda bulunduğunu, yarısına yakınının "Hiç" katkı yapmadığını ortaya 
koymuştur. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucuna göre, IMF politikalarının Türkiye'nin 
ekonomik sorunlarının çözümüne ne derece katkıda bulunduğu konusundaki 
öğretim elemanı görüşleri cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır 
[X2(2)= 6,124, p<.05]. Buna göre, kadın ve erkek öğretim elemanları, IMF 
politikalarmm Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede 
katkıda bulunabileceği konusunda farklı  görüşlere sahiptir. 

Çizelge 149'da araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne 
derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 
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Çizelge 149. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre IMF 
Politikalarının Türkiye'nin Ekonomik Sorunlarının 

Çözümüne Ne Derece Katkıda Bulunduğuna İlişkin 
Görüşleri 

IMF'nin 
Türkiye'nin 
Ekonomik 
Sorunlarına 
Katkısı 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Ögr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam IMF'nin 
Türkiye'nin 
Ekonomik 
Sorunlarına 
Katkısı f % f % f % f % f % f % 
Hiç 72 51.1 41 49.4 274 46.1 321 50.9 279 48.2 987 48.6 
Kısmen 65 46.1 38 45.8 309 52.0 305 48.3 288 49.7 1005 49.6 
Çok 4 2.8 4 4.8 11 1.9 5 0.8 12 2.1 36 1.8 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

X2= 12,089 sd= 8 p=.147 

Çizelge 149'da görüldüğü üzere araştırmaya katılan profesörlerin  % 
51.1'i (72 kişi), doçentlerin % 49.4'ü (41 kişi), yardımcı doçentlerin % 
46.1'i (274), öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarm % 50.9'u (321 kişi) 
ve araştırma görevlilerinin % 48.2'si (279 kişi) IMF politikalarının 
Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne "Hiç" katkı yapmadığını 
belirtmişlerdir. "Kısmen" katkısı olduğunu belirtenler ise profesörlerin  % 
46.1'i, doçentlerin 45.8'i, yardımcı doçentlerin % 52.0'ı, öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 48.3'ü ve araştırma görevlilerinin % 
49.7'sidir. IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik sorunlarının 
çözümüne "Hiç" katkı yapmadığını belirtenler arasmda en büyük oran 
profesörlerde  iken, "Kısmen" katkı yaptığmı belirtenler içinde en büyük 
oranı yardımcı doçentlerdedir. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda unvanlar arasmda beliren farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur [X~(8)= 12,089, p>.05]. Bu 
bulgu, öğretim elemanlarının IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşlerinin 
dağılımının unvan değişkenine göre farklılaşmadığını  ortaya koymaktadır. 

Çizelge 150'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre IMF politikalarının Türkiye'nin 
ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin 
görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 150'de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğretim elemanları 
arasında I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 991 öğretim 
elemanmın yalnızca 21'i (% 2.2), II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev 
yapan 536 öğretim elemanından yalnızca 3'ü (% 0.6) ve III. gruptaki eğitim 
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fakültelerinde  görev yapan 501 öğretim elemanından yalnızca 12'si (% 2.4) 
IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne "Çok" 
katkı yaptığını düşündükleri görülmektedir. 

Çizelge 150. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre IMF Politikalarının Türkiye'nin 
Ekonomik Sorunlarının Çözümüne Ne Derece Katkıda 
Bulunduğuna tlişkin Görüşleri 

IMF'nin Türkiye'nin 
Ekonomik Sorunlanna 
Katkısı 

I. Grup n . Grup III. Grup Toplam IMF'nin Türkiye'nin 
Ekonomik Sorunlanna 
Katkısı f % f % f % f % 
Hiç 485 48.9 269 50.1 233 46.5 987 48.7 
Kısmen 485 48.9 264 49.3 256 51.1 1005 49.5 

Çok 21 2.2 3 0.6 12 2.4 36 1.8 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X 2 = 7,282, sd = 4, p= .122 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim 
fakültelerine  göre IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda 
bulunduğuna ilişkin görüşleri incelendiğinde, I. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm % 48.9'u (485 
kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarından % 49.3'ü (264 kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmdan % 51.1'i (256 kişi) IMF, Dünya 
Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarının çözümüne "Kısmen" katkı yaptığını düşünmektedirler. 
"Kısmen" seçeneğini belirten öğretim elemanlarının oranı en çok III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak en az I. gruptaki eğitim 
fakültelerindedir. 

I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 48.9'u (485 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarmdan % 50.1'i (269 kişi) ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarından 
% 46.5'i (233 kişi) IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne "Hiç" katkı yapmadığmı 
düşünmektedir. "Hiç" seçeneğini belirten öğretim elemanlarının oranı en 
çok II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak en az III. gruptaki eğitim 
fakültelerindedir. 
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Bu bulgular araştırmaya katılan öğretim elemanlarmdan Türkiye'nin 
ekonomik sorunlarının çözümüne "Çok" katkı yaptığını belirtenlerin oranı 
yok denecek kadar azdır. "Kısmen" seçeneğini belirten öğretim 
elemanlarının oranı en çok III. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak 
en az I. gruptaki eğitim fakültelerindedir.  "Hiç" seçeneğini belirten öğretim 
elemanlarmm oranı ise en çok II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli 
olarak en az III. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

Kay-Kare testi analiz sonucuna göre, öğretim elemanlarmm, IMF 
politikalannm Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne derecede 
katkıda bulunduğuna ilişkin görüşleri görev yaptıkları fakültelerin  kuruluş 
yıllarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır  [X2,4| = 7.282, p > .05]. 
Bu bulguya dayanarak kuruluş yılları farklı  eğitim fakültelerinde  görev 
yapan öğretim elemanlarmm, IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarına çözüm getirip getirmediği konusunda benzer görüşlere sahip 
oldukları ileri sürülebilir. 

Öğretim Elemanlarının IMF, Dünya Bankası, AB Gibi 
Uluslararası Kuruluşların Türkiye'nin Eğitim Sorunlarının Çözümüne 

Ne Derece Katkıda Bulunduğuna İlişkin Görüşleri 

Çizelge 151 'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm cinsiyetlerine 
göre IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 
eğitim sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin 
görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 151. Öğretim Elemanlarının Cinsiyetine Göre IMF, Dünya 
Bankası, AB Gibi Uluslararası Kuruluşların Türkiye'nin 
Eğitim Sorunlarının Çözümüne Ne Derece Katkıda 

Uluslararası Kuruluşların 
Türkiye'nin Eğitimi Sorunlarının 
Çözümüne Ne Derece Katkıda 
Bulunduğu 

Kadın Erkek Toplam Uluslararası Kuruluşların 
Türkiye'nin Eğitimi Sorunlarının 
Çözümüne Ne Derece Katkıda 
Bulunduğu 

f % f % f % 

Hiç 389 45.3 496 42.4 885 43.6 
Kısmen 458 53.4 643 55.0 1101 54.3 
Çok 11 1.3 31 2.6 42 2.1 
Toplam 858 100.0 1170 100.0 2028 100.0 

= 6.138, sd = 2, p = .046 

Öğretim elemanlannın önemli bir bölümü (% 43.6, 885 kişi) IMF, 
Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim 
sorunlarının çözümüne hiç katkı yapmadığmı düşünürken, öğretim 
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elemanlarının yarısından fazlası  (% 54.3, 1101 kişi) IMF, Dünya Bankası, 
AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne 
kısmen katkı yaptığını düşünmektedirler. Öğretim elemanlarının çok azı (% 
2.1, 42 kişi) IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne çok katkı yaptığını belirtmiştir. 
Öğretim elemanlarmm yarısına göre IMF, Dünya Bankası, AB gibi 
uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne kısmen 
katkı yapmakta, yarıya yakın bölümüne göre (% 43.6) ise hiç katkısı 
olmamaktadır (Çizelge 151). Öğretim elemanları, IMF, Dünya Bankası, AB 
gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne 
önemli bir katkı getirmediğini düşünmektedirler. 

Çizelge 151'den araştırmaya katılan öğretim elemanlarının IMF, Dünya 
Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşlarm Türkiye'nin eğitim sorunlarının 
çözümüne ne derecede katkı yaptığma ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenine 
göre incelendiğinde, kadın öğretim elemanlarmm % 53.4'ü (458 kişi) IMF, 
Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim 
sorunlarının çözümüne "Kısmen" katkı yaptığını, % 45.3'ü (389 kişi) "Hiç" 
katkı yapmadığını ve % 1.3'ü (11 kişi) ise "Çok" katkı yaptığını belirttiği 
görülür. Araştırmaya katılan erkek öğretim elemanlarının IMF, Dünya 
Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşlarm Türkiye'nin eğitim sorunlarının 
çözümüne ne derecede katkı yaptığma ilişkin görüşlerine bakıldığında ise, 
erkek öğretim elemanlarının % 55.0'i (643 kişi) IMF, Dünya Bankası, AB 
gibi uluslararası kuruluşlarm Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne 
"Kısmen" katkı yaptığını, % 42.4'ü (496 kişi) "Hiç" katkı yapmadığını ve % 
2.6'sı (31 kişi) ise "Çok" katkı yaptığı görülür. 

Bu bulgulardan, kadm ve erkek öğretim elemanlarının yarısından biraz 
fazlasmm  Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Kısmen" katkı 
yaptığını, kadın ve erkek öğretim elemanlarmm önemli bir oranı da "Hiç" 
katkı yapmadığını belirtmişlerdir. 

Yapılan Kay-Kare testi sonucuna göre, IMF, Dünya Bankası, Avrupa 
Birliği gibi uluslararası kuruluşlarm Türkiye'nin eğitim sorunlarının 
çözümüne ne derece katkıda bulunduğuna ilişkin öğretim elemanı görüşleri 
cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır  [X2

(2) = 6.138, p < .05]. 
Buna göre, kadın ve erkek öğretim elemanlarının, IMF, Dünya Bankası, 
Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının 
çözümüne yaptığı katkı konusunda farklı  düşünmektedirler. 

Çizelge 152'de araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm unvanlarına 
göre IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 
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eğitim sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin 
görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 152. Öğretim Elemanlarının Unvanlarına Göre IMF, Dünya 
Bankası, AB Gibi Uluslararası Kuruluşların Türkiye'nin 
Eğitim Sorunlarının Çözümüne Ne Derece Katkıda 

Uluslararası 
Kuruluşların 
Türkiye'nin 
Eğitini 
Sorunlarına 
Katkısı 

Prof. Doçent Yrd. Doçent Oğr. Gör., 
Okutman, 

Uzman 

Arş. Gör. Toplam Uluslararası 
Kuruluşların 
Türkiye'nin 
Eğitini 
Sorunlarına 
Katkısı 

f % f % r % r % f % f % 

Hiç 65 46.1 37 44.6 251 42.0 278 44.1 254 43.9 885 43.6 
Kısmen 73 51.8 44 53.0 326 54.9 348 55.1 310 53.5 1101 54.3 
Çok 3 2.1 2 2.4 17 2.9 5 0.8 15 2.6 42 2.1 
Toplam 141 100.0 83 100.0 594 100.0 631 100.0 579 100.0 2028 100.0 

X2= 7,530 sd= 8 p= .481 

Araştırmaya katılan profesörlerin  % 46.1'i (65 kişi), doçentlerin % 
44.6'sı (37 kişi), yardımcı doçentlerin % 42.2'si (251 kişi), öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar % 44.1 (278 kişi) ve araştırma 
görevlilerinin % 43.9'u (254 kişi) IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası 
kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Hiç" katkı 
yapmadığını belirtmişlerdir. Profesörlerin  % 51.8'i (73 kişi), doçentlerin % 
53.0'ı (44 kişi), yardımcı doçentlerin % 54.9'u (326 kişi), öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanların % 55.1'i (348 Kişi) ve araştırma 
görevlilerinin % 53.5 'i (310 kişi) IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası 
kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Kısmen" katkı 
yaptığını belirtmişlerdir. Öğretim elemanlarının çok az bir bölümü (% 2.1) 
ise IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 
eğitim sorunlarının çözümüne "Çok" katkı yaptığını belirtmişlerdir. 
Unvanlara göre görüşlerin birbirine çok benzer olduğu görülmektedir. Bu 
bulgulardan IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Hiç" katkı yapmadığını 
belirtenler içinde oranı en yüksek olanlar profesörlerdir;  "Kısmen" katkı 
yaptığını belirtenler içinde en yüksek oran ise öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlardır (Çizelge 152). 

Yapılan Kay-Kare testi sonucunda unvanlar arasında beliren farkın 
istatistiksel olarak da anlamlı olmadığı bulunmuştur [X2

lSl= 7,530, p>.05]. 
Bu bulgu öğretim elemanlarmm IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası 
kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda 
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bulunduğuna ilişkin görüşlerinin dağılımının unvan değişkenine göre 
farklılaşmadığmı  ortaya koymaktadır. 

Çizelge 153'te araştırmaya katılan öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre IMF, Dünya Bankası, AB gibi 
uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne ne 
derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 153. Öğretim Elemanlarının Görev Yaptıkları Eğitim 
Fakültelerine Göre IMF, Dünya Bankası, AB Gibi 
Uluslararası Kuruluşların Türkiye'nin Eğitim 
Sorunlarının Çözümüne Ne Derece Katkıda Bulunduğuna 
İlişkin Görüşleri 

Uluslararası 
Kuruluşların 
Türkiye'nin Eğitim 
Sorunlarının Çözümüne 
Ne Derece Katkıda 
Bulunduğu 

I. Grup n . Grup m . Grup Toplanı Uluslararası 
Kuruluşların 
Türkiye'nin Eğitim 
Sorunlarının Çözümüne 
Ne Derece Katkıda 
Bulunduğu 

f % f % f % f % 

Hiç 425 42.9 257 47.9 203 40.5 885 43.6 
Kısmen 544 54.9 274 51.2 283 56.5 1101 54.3 
Çok 22 2.2 5 0.9 15 3.0 42 2.1 
Toplam 991 100.0 536 100.0 501 100.0 2028 100.0 

X 2 = 11.192, sd = 4, p= .024 

Çizelge 153'te I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 
öğretim elemanlarmm % 54.9'u (544 kişi), II. gruptaki eğitim 
fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarından % 51.2'si (274 
kişi) ve III. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmdan % 56.5'i (283 kişi) IMF, Dünya Bankası, AB gibi 
uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne 
"Kısmen" katkı yaptığını düşündüklerini belirtmişlerdir. "Kısmen" 
seçeneğini belirten öğretim elemanlarmm oranı en çok III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde,  göreli olarak en az II. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm % 42.9'u (425 kişi), II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan öğretim elemanlarından % 47.9'u (257 kişi) ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan öğretim elemanlarından 
% 40.5'i (203 kişi) IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Hiç" katkı yapmadığını 
düşünmektedir. "Hiç" seçeneğini belirten öğretim elemanlarının oranı en 
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çok II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak en az III. gruptaki eğitim 
fakültelerindedir. 

I. gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 991 öğretim 
elemanının yalnızca 22'si (% 2.2), II. gruptaki eğitim fakültelerinden 
araştırmaya katılan 536 öğretim elemanından yalnızca 5'i (% 0.9) ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinden  araştırmaya katılan 501 öğretim elemanından 
yalnızca 15'i (% 3.0) IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Çok" katkı yaptığını 
belirtmişlerdir. 

Bu bulgular araştırmaya katılan öğretim elemanlarını yarısından biraz 
fazlasının,  IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Kısmen" katkı yaptığını 
belirttiklerini göstermiştir. "Kısmen" seçeneğini belirten öğretim 
elemanlarının oranı en çok III. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak 
en az II. gruptaki eğitim fakültelerindedir.  IMF, Dünya Bankası, AB gibi 
uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Hiç" 
katkı yapmadığını belirtenlerin oranı en çok II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde,  en az III. gruptaki eğitim fakültelerinde  bulunmuştur. Bu 
kuruluşlann Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne "Çok" katkı 
yaptığmı belirtenlerin oranı yok denecek kadar azdır. 

Kay-Kare testi analiz sonucuna göre, öğretim elemanlarının, IMF, 
Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 
eğitim sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin 
görüşleri görev yaptıkları fakültelerin  kuruluş yıllarına göre anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır  [X2

(4) = 11.192, p < .05]. Bu bulgu, kuruluş yılları farklı 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının, IMF, Dünya 
Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim 
sorunlarının çözümüne ne düzeyde katkı getirdiği konusunda farklı  görüşlere 
sahip oldukları biçiminde yorumlanabilir. 



209 

BÖLÜM V 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın amaçları doğrultusunda 
ulaşılan sonuçlar ve sonuçlara dayalı olarak geliştirilen öneriler yer 
almaktadır. 

Sonuçlar 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda ulaşılan sonuçlar aşağıda 
sunulmuştur. 

Eğitim Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Nüfusbilimsel,  Toplumsal ve 
Ekonomik Özellikleri İle İlgili Sonuçlar 

Cinsiyet değişkeni, unvan değişkeni, eğitim fakülteleri  grupları 
(fakültelerin  kuruluş yılı) değişkenlerine göre eğitim fakülteleri  öğretim 
elemanlarının görüşlerinden nüfusbilimsel  (demografik),  toplumsal ve 
ekonomik özellikleri ile ilgili ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Öğretim elemanlarmm yarısından çoğu erkek, daha azı kadındır. Eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre sayısal 
olarak erkekler lehine bir durum olmakla birlikte, göreli olarak cinsiyetler 
arasında bir denge vardır. 

Öğretim elemanlarının önemli bir bölümünün 21-34 yaş kümesinde 
olması, çoğunluğunun ise 21-44 yaş kümesinde bulunması, eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının genç olduklarını 
göstermektedir. 

Kadm öğretim elemanlarının yarısından fazlası,  erkek öğretim 
elemanlarının ise üçtebirinden fazlası  21-34 yaş grubu içinde yer almaktadır. 
Kadın öğretim elemanlarından genç olanlar fazladır. 

Profesörlerin  çoğunluğu 45 yaşından, doçentler, yardımcı doçentler, 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanların çoğunluğu 35 yaşından büyük 
iken, araştırma görevlilerinin neredeyse tümü 21-34 yaşlarındadır. Profesör, 
doçent, araştırma görevlilerinin yaş kümelerine dağılımları beklenen düzeyi 
yansıtmakta; öğretim görevlileri, okutmanlar ve uzmanların her yaş grubuna 
dağılmaları doğaldır. Ancak yardımcı doçentlerin dörttebirinin yaşından 
büyük olması, doçentliğe yükselme koşullarını sağlamada zorlandıklarını 
göstermektedir. 

Öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarında 
yaş gruplarına göre dağılımları benzer olmakla birlikte, göreli olarak 21-34 
yaş grubundaki öğretim elemanları I. gruptaki eğitim fakültelerinde  daha 
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fazla,  II. gruptaki eğitim fakültelerinde  bu yaş grubundaki öğretim 
elemanları göreli olarak en azdır. 

Öğretim elemanlarmm en çoğu öğretim görevlisi, okutman ve uzman, 
sonraki bölümü yardımcı doçent, buna yakm oranda araştırma görevlisi, az 
bir bölümü profesör  ve çok azı ise doçenttir. Öğretim elemanları içinde 
öğretim üyesi sayılan, özellikle profesör  ve doçent sayıları her eğitim 
fakültesine  bir-iki düşemeyecek sayıda ve azdır. Öğretim görevlileri, 
okutmanlar ve uzmanlann, tüm öğretim elemanlan içindeki oranı göreli 
olarak yüksektir. Tüm öğretim elemanları arasında en az oranı doçentler 
oluşturmakta; bunu profesörler  izlemektedir. Doçentlerin oranının az 
olmasında, doçentliğe yükselme ve atanma koşullarında yabancı yaym 
koşulunun aranması, ayrıca eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının 
ders yüklerinin fazla  olması etkili olmaktadır. Yardımcı doçentlerin ise 
yükseltme ve atanma ölçütleri nedeniyle doçentlik kadrosu almada 
zorlanması; öğretim görevlilerinin oranının yüksek olması sonucunu 
doğurmaktadır. Bu oranın yüksek olmasının bir başka nedeni, yasal süresi 
içinde doçentliğe yükselemeyen yardımcı doçentlerin bir bölümünün öğretim 
görevlisi kadrosunda istihdam edilmeleridir. Diğer yandan öğretim 
görevlisi, okutman ve uzman kadrolu öğretim elemanı oranının yüksek 
olması, eğitim fakültelerinin  öğretim üyesi sıkıntısı çektiğinin bir 
göstergesidir. 

Kadın öğretim elemanlarmm en büyük oranı araştırma görevlisi'dir. 
Somaki büyük oran öğretim görevlisi, okutman, uzmanlardır; yardımcı 
doçentlerin oranı da buna yakındır. Kadın profesörlerin  oranı çok azdır, fakat 
en az olanlar kadın doçentlerdir. Erkek öğretim elemanlarının en büyük oranı 
yardımcı doçent ve bu kadar da öğretim görevlisi, okutman, uzmandır. Erkek 
araştırma görevlileri daha azdır. Erkek profesörlerin  oranı az iken, erkek 
doçentlerin oranı çok azdır. 

Öğretim elemanlarmm yarısından fazlasmm  1-5 yıl, büyük 
çoğunluğunun on yıl ve daha az, neredeyse tümüne yakın bölümünün 15 yıl 
ve daha az hizmeti vardır. 

Kadm öğretim elemanlarmm büyük çoğunluğunun, erkek öğretim 
elemanlarının da çoğunluğunun hizmet süresi 10 yıldan azdır. Ancak, erkek 
öğretim elemanlarmm hizmet süreleri kadm öğretim elemanlarına göre daha 
fazladır. 

Profesörlerin  çoğunluğunun hizmeti 11 yıldan fazla,  doçentlerin büyük 
çoğunluğu 6-15 yıl, yardımcı doçentlerin çoğunluğu 1-10 yıl, öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanların büyük çoğunluğu 1-10 yıl, araştırma 
görevlilerin ise neredeyse tümü 1-5 yıl hizmet süresine sahiptir. Doğal 
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olarak unvanlar yükseldikçe öğretim elemanlarının kıdemleri de 
yükselmektedir. 

Hizmet sürelerine göre eğitim fakültelerinde  çalışan öğretim 
elemanlarının en büyük oranı 1-5 yıl hizmet grubunda yer almaktadır. I. ve 
III. grupta bulunan eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarmm yarısından 
fazlasının  1-5 yıl hizmeti vardır. Bu hizmet grubundaki öğretim elemanları 
en çok I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az da II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  çalışmaktadır. 

Öğretim elemanlarının yarısından fazlasının  (erkeklerde bu oran biraz 
daha yüksektir) evine aylık 1001-2000 YTL ücret (maaş) girmektedir. 
Öğretim elemanlarının beştebirinin ücretleri de 2001-3000 YTL'dir. 
Öğretim elemanlarının çoğunluğunun evine giren ücret 2000 YTL'den 
azdır. 1000 YTL'den az ücret alan kadın öğretim elemanı sayısı, erkek 
öğretim elemanı sayısından fazladır.  Buna karşılık 3000 YTL'den fazla  ücret 
alan kadınların oranı, erkeklerin oranmdan fazladır. 

Öğretim elemanlarının evlerine giren aylık ücret (maaş) miktarı unvana 
bağlı olarak, araştırma görevlilerinden profesörlere  doğru yükselmektedir. 

Evlerine aylık 1000-2000 YTL ile 2000-3000 YTL ücret (maaş) 
girenlerin oranı en yüksek II. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim 
elemanlarındadır. 

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu ücret (maaş) dışmda, ek ders 
ücreti almaktadır; kira, döner sermaye, proje geliri gibi gelirleri olanlarm 
oranı azdır. Ek ders ücreti alan erkek öğretim elemanları, kadm öğretim 
elemanlarından; kira geliri elde eden kadm öğretim elemanları, erkek 
öğretim elemanlarmdan fazladır. 

Öğretim elemanlarının yalnızca yaklaşık beştebirinden biraz fazlası 
yönetim görevinde bulunurken, çoğunluğunun herhangi bir yönetim görevi 
yoktur. Yönetim görevinde bulunan erkek öğretim elemanları, öğretim 
elemanlarmm az bir bölümüdür. Yönetim görevinde bulunanlar içinde erkek 
öğretim elemanları çoğunluğu oluşturmaktadır; kadm öğretim 
elemanlarından yönetim görevinde olanlar azdır. 

Profesörler  ile doçentlerin önemli bir bölümü yönetim görevi 
üstlenmiştir; öğretim elemanları içindeki yöneticilerin en çoğu 
profesörlerdir.  Araştırma görevlilerinin yönetim görevinde bulunması, 
anlamlı gelmemiştir. 
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Öğretim elemanlarından yönetim görevinde bulunanların oranı göreli 
olarak III. grupta bulunan eğitim fakültelerinde  daha fazla,  I. grupta bulunan 
eğitim fakültelerinde  en azdır. 

Öğretim elemanlarının doğdukları yerleşim birimi olarak ilk sırada il 
merkezleri, soma ilçe merkezleri gelmektedir. Öğretim elemanlarmm 
çoğunluğu il merkezi ve ilçe merkezinde doğmuştur. 

Kadın öğretim elemanlarının çoğunluğu il merkezinde, büyük 
çoğunluğu ise il ve ilçe merkezinde doğmuş, diğer yerleşim birimlerinde 
doğanların oranı azdır. Kadın öğretim elemanlarına göre daha az oranda 
olmasına karşın, erkek öğretim elemanlarının da çoğunluğu il merkezinde, 
büyük çoğunluğu da il ve ilçe merkezinde doğmuş, köyde doğanların oranı 
kadm öğretim elemanlarına göre yüksektir. Erkek öğretim elemanlarından da 
kasaba ve yurtdışında doğanların oranı azdır. 

İl merkezinde doğanlar en çok araştırma görevlileri, ilçe merkezinde 
doğanlar en çok öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarındır. Ayrıca, 
profesörler  içinde köyde doğanların oranı da azımsanamayacak düzeydedir. 

Öğretim elemanlarından il merkezinde doğanlarm oranı en fazla  III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  buna yakın oranda da I. gruptaki eğitim 
fakültelerindedir;  bu gruplardaki öğretim elemanlarmm yarısından fazlası  il 
merkezinde doğmuştur. II. gruptaki eğitim fakültelerde  de il merkezinde 
doğanların oranı, I. ve II. gruptaki eğitim fakültelerinden  daha az olmakla 
birlikte, il merkezinde doğanların oranı diğer yerleşim yerlerinde 
doğanlardan fazladır. 

Öğretim elemanlarmm çoğu evlidir. Kadm öğretim elemanlarının 
yarısından fazlası,  erkek öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu evlidir. 
Kadm öğretim elemanları arasmda, erkek öğretim elemanlarına göre daha 
çok bekar vardır. 

Araştırma görevlileri dışmdaki öğretim elemanlannın çoğu evlidir. Evli 
olanlarm oranı en yüksek profesörlerdir.  Doçentler, yardımcı doçentler ile 
öğretim görev lilileri, okutmanlar, uzmanların da büyük çoğunluğu evlidir. 

En çok evli olan öğretim elemanları, II. gruptaki eğitim fakültelerinde 
görev yapmaktadır. 

Öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğunun çocukları vardır; erkek 
öğretim elemanlarından çocuk sahibi olanlar, kadın öğretim elemanlarından 
çocuk sahibi olanlardan daha fazladır. 

Araştırma görevlilerinin azı, diğer öğretim elemanlannın büyük 
çoğunluğu çocuk sahibidir. 



213 

En çok çocuk sahibi olan öğretim elemanları II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapmaktadır. 

Öğretim elemanlarının en büyük bölümünün eşinin mesleği, öğretmen 
veya akademisyendir; yaklaşık iki öğretim elemanından birisi, eşlerini 
kendilerine benzer mesleklerden seçmişlerdir. Geri kalan öğretim 
elemanlarının önemli bölümünün eşinin mesleği memur iken, eşi ev hanımı 
olanlarm oranı da az değildir. 

Kadın ve erkek öğretim elemanlarının eşlerinin mesleği en çok 
öğretmen veya akademisyendir; oranları da birbirine yakındır. Ayrıca kadın 
ve erkek öğretim elemanlarmm eşlerinin önemli oranı memurdur. Sonuç 
olarak, kadm ve erkek öğretim elemanları eşleri en çok öğretmen, 
akademisyen ve memurdur. Erkek öğretim elemanlarının önemli bir oranının 
eşleri ev hanımıdır. 

Öğretim elemanlarının en çoğunun eşi öğretmen, akademisyen, sonraki 
oranda eşi memur ve daha az oranda ev hanımıdır. En çok araştırma 
görevlilerinin eşi öğretmen, akademisyen olmak üzere; eşi öğretmen, 
akademisyen olanlar sırasıyla yardımcı doçentler, öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar, profesörler,  doçentlerdir. Eşi en çok ev hanımı olanlar 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlardır; bunu sırasıyla doçentler, 
profesörler,  yardımcı doçentler, araştırma görevlileri izlemektedir. Eşi en 
çok öğretmen, akademisyen olanlar araştırma görevlileri olmak üzere; eşi 
öğretmen akademisyen olanlar sırasıyla yardımcı doçentler, profesörler, 
doçentler, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlardır. 

I. ve III. grupta yer alan eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının en çok eşi öğretmen, akademisyen, somaki oranda ise 
memurdur. II. grupta yer alan eğitim fakültelerinde  çalışan öğretim 
elemanlarının en büyük oranının eşi memur iken, buna yakın oranda da 
öğretmen, akademisyendir. 

Öğretim elemanlarının yarısından çoğunun annesinin eğitim durumu 
ilköğretim, az bir bölümü ortaöğretim ve daha az bir bölümü lisans ve 
lisansüstü iken, bir bölümü de okuma yazma bilmemektedir. Okuma yazma 
bilmeyenlerin oranı dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar, Türkiye'de eğitimin 
dikey hareketliliğin önemli bir aracı olduğunun da göstergesidir. 

Kadın öğretim elemanlarının göreli olarak daha büyük bölümünün 
anneleri ilköğretim düzeyinde öğrenim görmüş, sonra ortaöğrenim ve daha 
sonra lisans öğrenimi görenler gelmektedir. Erkek öğretim elemanlarının da 
göreli olarak daha büyük bölümünün anneleri ilköğretim düzeyinde öğrenim 
görmüş, daha sonra okumaz yazmaz ve ortaöğrenim düzeyinde öğrenim 



214 

görenler gelmektedir. Kadın öğretim elemanlarmdan anneleri okuma yazma 
bilmeyenler, erkek öğretim elemanlarmdan anneleri okuma yazma 
bilmeyenlerden daha azdır. Ayrıca kadın öğretim elemanlarından anneleri 
lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş olanlar, erkek öğretim 
elemanlarından anneleri lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmüş 
olanlardan çok daha fazladır.  Sonuç olarak kadm öğretim elemanlarmm 
annelerinin eğitim durumları, erkek öğretim elemanlarmm annelerine göre 
daha yüksektir. 

Öğretim elemanlarının unvanlarına göre, annelerinin eğitim düzeyleri 
benzemektedir. 

I., II. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının yarısından fazlasının  annelerinin eğitim düzeyi ilköğretim; 
soma ortaöğretimdir. Okumaz yazmaz annelerin oranı da dikkat 
çekmektedir. En çok okumaz yazmaz öğretim elemanı annesi II. gruptaki 
eğitim fakültelerinin  öğretim elemanlarmındır. I. ve III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarmm annelerinin eğitim 
durumları ise benzemektedir. 

Öğretim elemanlarmm en çoğunun babasmın eğitim durumu ilköğretim, 
dörttebirinden fazlası  lisans ve lisansüstü, daha az bir oranı ortaöğretim, az 
bir bölümü ise okuma yazma bilmemektedir. Öğretim elemanları, 
babalarından daha yüksek bir öğrenim almışlardır. Ayrıca, öğretim 
elemanlarmm babalarının eğitim düzeyleri, annelerinin eğitim düzeylerinden 
daha yüksektir. 

Kadın öğretim elemanlarmm göreli olarak daha büyük bölümünün 
babaları lisans düzeyinde öğrenim görmüş, sonra ilköğretim görenler, daha 
sonra ortaöğretim görenler gelmektedir. Erkek öğretim elemanlarmm da 
göreli olarak daha büyük bölümünün babaları ilköğretim düzeyinde öğrenim 
görmüş, daha sonra ortaöğretim ve lisans düzeyinde öğrenim görenler 
gelmektedir. Kadm öğretim elemanlarmm babalarmın çok azı okuma yazma 
bilmezken, erkek öğretim elemanlarının babalarmdan okuma yazma 
bilmeyenler daha fazladır.  Ayrıca kadın öğretim elemanlarmdan babalan 
lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görenler, erkek öğretim 
elemanlarının babalarından lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim 
görenlerden çok fazladır.  Sonuç olarak, kadın öğretim elemanlarının 
babalarınm eğitim düzeyi, erkek öğretim elemanlannm babalarma göre daha 
yüksektir. 

Öğretim elemanlarının unvanlarına göre, babalarının eğitim düzeyleri 
benzemektedir. Yalnız araştırma görevlilerinden babası lisans düzeyinde 
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öğrenim görmüş olanlar, diğer unvanlarda babası lisans düzeyinde öğrenim 
görmüş olanlardan daha yüksektir. 

II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
yarısının, I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının en büyük oranının babalarının eğitim durumu ilköğretim, 
sonraki oran lisans düzeyidir. Babalarının öğrenim düzeyinin lisans olduğu 
öğretim elemanlarının en büyük oranı I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  bu 
oran II. gruptaki eğitim fakültelerinde  göreli olarak en azdır. I. ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının 
babalarının eğitim durumu ile ilgili veriler birbirine benzemektedir. 

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğunun annesi ev hanımı, az bir 
bölümünün annesi öğretmen, akademisyen ve memurdur. 

ICadın öğretim elemanlarının annelerinin büyük çoğunluğu ev 
hanımıdır. Kadın öğretim elemanlarının annelerinin meslekleriyle ilgili 
sonraki göreli büyük oran öğretmen, akademisyen ve daha sonra 
memurlardır. Erkek öğretim elemanlarının daha büyük çoğunluğunun annesi 
ev hanımıdır. Erkek öğretim elemanlarmm annelerinin meslekleriyle ilgili 
sonraki oran öğretmen, akademisyen ve soma memurlardır. Anneleri 
öğretmen, akademisyen ve memur olan kadın öğretim elemanlarmm oranı; 
erkek öğretim elemanlarınkinden fazladır. 

Öğretim elemanlarmm unvanlanna göre annelerinin mesleklerinin 
oranları benzemektedir. 

Her üç grupta yer alan eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının çoğunluğunun anneleri ev hanımıdır; II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarının annelerinin daha büyük 
çoğunluğu ev hanımıdır. 

Buna karşılık öğretim elemanlarının babalarının yansından çoğunun 
mesleği memur, öğretmen, akademisyen, işçidir. Emekli ile ticaretle uğraşan 
babaların oranı da dikkat çekmektedir. Öğretim elemanlarının babalarının 
meslekleri en fazla  memurdur. Buna Öğretmenleri, Akademisyenleri de 
eklemek gerekir. Ayrıca işçi olan babalar da dikkate alındığında, öğretim 
elemanlarının göreli olarak büyük bölümünün babası memur ve işçidir. 

Kadın öğretim elemanlarının yarısının babası memur, öğretmen, 
akademisyendir; erkek öğretim elemanlarından babalan memur, öğretmen, 
akademisyen olanların oranının da iki katıdır. Hem kadın, hem erkek 
öğretim elemanları daha çok memur, öğretmen, akademisyen ve işçi 
çocuğudur. 



216 

Unvana göre öğretim elemanlarının babalarının meslekleri 
incelendiğinde, araştırma görevlilerinden babası emekli olanlar memur 
olanlardan biraz (üç kişi) fazladır. 

Her üç gruptaki öğretim elemanlarının daha büyük bölümünün 
babalarının mesleği memurdur. Babası memur olan öğretim elemanlarmm 
oranı en çok I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görevli öğretim elemanlarınındır. Öğretim elemanlarının 
babalarının mesleğine ilişkin somaki büyük oranı emekliler oluşturmakta, 
bunu ticaretle uğraşan babalar izlemektedir. 

Öğretim elemanlarının yarısı ev sahibi değildir; her öğretim elemanının 
bir evi yoktur. Erkek öğretim elemanlarmdan ev sahibi olanların oranı, kadm 
öğretim elemanlarına göre daha çoktur. Ev sahibi olamamanın temel 
nedenlerinden birisi öğretim elemanlarının gelirlerinin düşük olması, diğeri 
ise ağırlıklı olarak memur ve işçi çocukları olmalarıdır. 

Öğretim elemanlarının yarısından fazlasının  ise arabası vardır; ama 
erkek öğretim elemanlarmdan arabası olanlar daha fazladır. 

Öğretim elemanlarmm unvanları yükseldikçe ev ve araba sahibi olma 
oranları artmaktadır. Araştırma görevlileri dışındaki öğretim elemanlarının 
yarısmdan fazlası  hem ev, hem de araba sahibidir. 

Ev ve araba sahibi olan öğretim elemanları en çok II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapmaktadır. 

Öğretim elemanları televizyon programlarından en çok haber, sonra 
belgesel ve tartışma, en az da magazin programları izlemektedir. Kadın ve 
erkek öğretim elemanları televizyon programlarından en çok haber 
programlarını, sonra belgesel programlarını izlemektedirler. Öğretim 
elemanlarının cinsiyetine göre televizyonda en az izledikleri programlar 
farklılaşmaktadır:  Kadın öğretim elemanları televizyon programlarından 
spor programlarımı, erkek öğretim elemanlarının ise magazin programlarını 
en az izlemektedir. 

Öğretim elemanlarmm unvanlarına göre televizyonda en çok ve en az 
izledikleri programların sıralaması aynıdır. Yalnız haber programlarını 
izleyen doçentlerin oranı göreli olarak daha yüksektir. 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarına 
göre en çok ve en az izledikleri televizyon programları aynıdır. 

Öğretim elemanlarmm akademik etkinlikler dışmda kalan zamanlarmı 
sırasıyla en çok gazete ve dergi okuyarak, daha soma televizyon izleyerek, 
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sinemaya, tiyatroya giderek, hobileriyle uğraşarak, spor yaparak, en az da 
kafe,  lokal, vb. yerlere giderek geçirmektedirler. 

Kadm ve erkek öğretim elemanları akademik etkinlikler dışmda kalan 
zamanlarını en çok gazete ve dergi okuyarak, sonra televizyon izleyerek; en 
az ise kafe,  lokal, vb. yerlere giderek geçirmektedir. 

Öğretim elemanlarının unvanlarına göre akademik etkinlikler dışındaki 
zamanlarında yaptıkları etkinlikler birbirine benzemektedir: Öğretim 
elemanları en çok gazete, dergi okumakta, soma televizyon izlemekte; en az 
kafe,  lokal, vb yerlere gitmektedir. Ayrıca, unvan düzeyi yükseldikçe, kafe, 
lokal vb yerlere gitme oranı azalmaktadır. 

Öğretim elemanlarının akademik etkinlikler dışındaki zamanlarında 
yaptıkları etkinliklerin sıralaması, eğitim fakülteleri  gruplarına göre aynıdır. 

Öğretim elemanlarının en çok dinledikleri müzik türü ise Türk Halk 
Müziği, sonra Türk Sanat Müziği ile Klasik Müzik; en az da arabesktir. 
Kadın öğretim elemanlarmm en çok dinledikleri müzik türü Klasik Müzik, 
soma Türkçe Pop iken, erkek öğretim elemanlarının en çok dinledikleri 
müzik türü Türk Halk Müziği, sonra Türk Sanat Müziğidir. Cinsiyetin, en 
çok dinlenilen müzik türünü farklılaştırdığı  görülmektedir. Hem kadm hem 
de erkek öğretim elemanlarının en az dinledikleri müzik türü ise Arabesktir. 

Unvanlara göre, en çok dinlenilen müzik türünde farklılaşma 
bulunmaktadır. Profesörler  en çok Türk Sanat Müziği, doçentler Klasik 
Müzik, yardımcı doçentler Türk Halk Müziği, öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar Türk Halk Müziği ve araştırma görevlileri Türkçe Pop 
dinlemektedir. Öğretim elemanlarmm en az dinledikleri müzik türü 
(arabesk) ise unvanlara göre farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre en çok 
dinledikleri müzik türü aynıdır. Türk Halk Müziği dinleyenlerin oranı en 
yüksek II. gruptaki eğitim fakültelerinde.  Arabesk dinleyenlerin oranı da en 
yüksek III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarındadır. 

Öğretim elemanlarmm alanları dışmda en çok okudukları kitap türleri; 
roman başta olmak üzere, tarih kitaplan, şiir kitapları, sağlık kitapları, en az 
da dini kitaplardır. Öğretim elemanlarının okudukları kitap türleri, cinsiyete 
göre değişmemektedir. 

Öğretim elemanlarının okudukları kitap türlerinin sıralaması unvanlara 
göre değişmemektedir; öğretim elemanları en çok roman, sonra tarih 
kitaplan, şiir kitapları, sağlık kitapları ve en az dini kitaplar okumaktadırlar. 
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Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim fakülteleri  gruplarına 
göre en çok okudukları kitap türleri aynıdır. 

Öğretim elemanlarmm yarısı her gün gazete okurken, daha az oranı 
hafta  sonları, az bir bölümü 3-5 günde bir ve çok az bir bölümü de ayda bir 
gazete okumaktadır. Günlük gazete okuma oranı kadınlarda daha yüksektir. 

Öğretim elemanlannm unvanlarına göre gazete okuma sıklığı yönünden 
profesörler  ile doçentlerin dörtteüçü; yardımcı doçentler ile öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanların yarısından çoğu; araştırma 
görevlilerinin de yarıya yakını her gün gazete okumaktadır. Unvana göre 
günlük gazete okuyanlar en çok profesör  ve doçentler, en az araştırma 
görevlileridir. 

Her gün gazete okuyanların oranları birbirine yakın olmakla birlikte en 
yüksek oran, II. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarındadır. 
Ayrıca, her üç gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının gazete 
okuma sıklığı birbirine benzemektedir. 

Öğretim elemanlarmm yarısından fazlası,  alanlarıyla ilgili herhangi bir 
akademik dergiye abone değildir; bu konuda cinsiyete göre bir farklılık  da 
yoktur. Öğretim elemanları arasmda unvan değişkenine göre akademik bir 
dergiye abone olanlar en çok doçentler, en az araştırma görevlileridir. 

Öğretim elemanlannm alanlarıyla ilgili akademik bir dergiye abone 
olma durumlan, çalıştıkları eğitim fakültelerinin  gruplarına (kuruluş yıllarına 
göre) benzemektedir. 

Öğretim elemanları, tatillerini en çok deniz kenarında sonra evde ve 
doğa alanlarında; en az da yurtdışında ve köyde geçirmektedirler. Cinsiyete 
göre öğretim elemanlarının tatillerini en çok geçirdikleri yerler aynıdır. 
Fakat tatillerini en az geçirdikleri yerler farklıdır;  kadm öğretim elemanlan 
tatillerini en az köyde, erkek öğretim elemanları ise en az yurtdışında 
geçirmektedir. 

Unvanlara göre yıllık tatilin geçirildiği yerle ilgili bir fark 
gözlenmemektedir. 

Her üç gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarmm yıllık 
tatillerini geçirdikleri yerlerin sıralaması aynıdır; yıllık tatillerini en çok 
deniz kenarında olmak üzere, sırasıyla evde, doğa alanlarında, köyde, en az 
da yurtdışında geçirmektedirler. 

Öğretim elemanlannm yaklaşık yarısının lisans programlarındaki ders 
ve danışmanlık yükü haftalık  20 saatten fazla  ve çoğunluğunun haftalık  10 
saatten fazladır.  Hem yüksek lisans, hem doktora programlarında da yine 
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öğretim elemanlarmm çoğunluğunun 1-10 saat haftalık  ders ve danışmanlık 
yükü vardır. Eğitim Fakültelerinin öğretim elemanlarmm lisans, yüksek 
lisans ve doktora programlarındaki haftalık  ders ve danışmanlık yükü 
fazladır. 

Hem kadm hem erkek öğretim elemanlarının lisans programlarında 
haftalık  ders ve danışmanlık yükü fazladır.  Erkek öğretim elemanlarmm 
yarısından çoğunun lisans programlarında haftalık  20 saat ve üzeri ders ve 
danışmanlık yükü vardır. Kadm öğretim elemanlarında bu oran göreli olarak 
daha düşüktür. 

Öğretim elemanlarının lisans ve lisansüstü programlardaki haftalık  ders 
ve danışmanlık yükleri fazladır.  Öğretim üyeleri arasında haftalık  ders ve 
danışmanlık yükü en çok yardımcı doçentlerin, sonra doçentlerin ve 
profesörlerindir.  Profesörlerin  ders yüklerinin göreli olarak az olması, 
yönetim görevi alan profesörlerin  çoğunlukta olmasmdan 
kaynaklanmaktadır. Öğretim görevlilerinin yer aldığı gruptaki (öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar) öğretim elemanlarının haftalık  ders 
yükleri de fazladır.  Öğretim görevlileri lisans yanında yüksek lisans ve 
doktora programlarında da derslere girmektedirler. Bununla birlikte öğretim 
görevlisi istihdam edilmesinin temel gerekçesi, öğretim üyesi yetersizliğidir. 
Araştırma görevlileri de lisans programlarında derslere girmektedir. 

Her üç grup eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarmm lisans 
programlarındaki ders ve danışmanlık yüklerinin oranı en çok 20 saat ve 
üzeri, sonra 11-20 saattir. Lisans programlarında haftada  20 saat ve üzeri 
ders ve danışmanlık yükü olan öğretim elemanlarının oranı en yüksek II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  sonra I. gruptaki eğitim fakültelerinde  ve 
daha sonra III. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

Yüksek lisans ve doktora programlarında haftada  1-10 saat ders ve 
danışmanlık yükü olan öğretim elemanlarmm oranı en yüksek I. gruptaki 
eğitim fakültelerinde,  buna yakın oranda II. gruptaki eğitim fakültelerinde, 
göreli olarak daha az oranda ise III. gruptaki eğitim fakültelerinde 
gerçekleşmiştir. Yüksek lisans programlarında haftalık  ders ve danışmanlık 
yükü 11-20 saat olan öğretim elemanlarmm oranı ise III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  göreli olarak fazladır. 

Öğretim elemanlarının çoğunluğu yabancı dil bilmektedir. Bununla 
birlikte öğretim elemanlarının bir bölümünün yabancı dil ile ilgili sorunlar 
yaşadığı bir gerçektir. Kadın öğretim elemanlarının yabancı dil bilme oranı, 
erkek öğretim elemanlarının oranından fazladır.  Yabancı dil bilmeyenlerin 
oranı en çok öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar grubundadır. 
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I. ve III grupta yer alan eğitim fakültelerinde  görev alan öğretim 
elemanlarmm yabancı dil bilme oranları birbirine yakm, II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev alan öğretim elemanlarının yabancı dil bilme oranı ise 
göreli olarak düşüktür. 

Öğretim elemanlarının tümüne yakınının akademik çalışmalannda 
yararlanabilecekleri bilgisayarı vardır. Kadın ve erkek öğretim elemanlarının 
tümüne yakınının akademik çalışmalarını yürütecek bilgisayarı vardır. Bu 
konuda unvana göre belirgin bir fark  yoktur. 

Akademik çalışmalarını yürütebileceği bilgisayar sahibi olan öğretim 
elemanları en çok I. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapmaktadır. 

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu akademik çalışmalarına 
destek sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine sahiptir. Kadın ve erkek 
öğretim elemanlarının tümüne yakını akademik çalışmalarına destek 
sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine sahiptir. 

Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu bilgisayar kullanma becerisine 
sahiptir. Öğretim elemanları, akademik çalışmalarmda önemli oranda 
internetten her zaman" yararlanmakta, araştırma görevlileri akademik 
çalışmalarında diğer öğretim elemanlarına göre daha çok internetten 
yararlanmaktadır. Öğretim elemanları arasında internetten her zaman 
yararlanma oranı öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarda düşük, ama 
profesörlerde  en düşüktür. İnternetten yararlanma, unvanlara göre 
farklılaşmaktadır. 

I. ve III grupta yer alan eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarmm 
akademik çalışmalarma destek sağlayacak bilgisayar bilgisine sahip olma 
oranı birbirine yakın, II. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim 
elemanlarının bilgisayar bilgisine sahip olma oranı, diğer gruplara göre biraz 
daha düşüktür. 

Öğretim elemanlarının çoğunluğu akademik çalışmalarında internetten 
her zaman, az bir bölümü arasıra yararlanmaktadır. Kadın öğretim 
elemanları erkek öğretim elemanlarına göre akademik çalışmalarında 
internetten daha çok yararlanmaktadır. 

I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarında 
internetten her zaman yararlanma oranı birbirine yakm, II. gruptaki eğitim 
fakültelerindeki  öğretim elemanlarında bu oran göreli olarak daha düşüktür. 

Öğretim elemanlarının yarısı arasıra, buna yakm bölümü her zaman 
derslerde teknolojik araç ve gereçlerden yararlanırken, az bir bölümü 
derslerde teknolojik araç ve gereçlerden hiçbir şekilde yararlanmamaktadır. 
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Derslerde teknolojik araç ve gereçlerden her zaman yararlanan kadm öğretim 
elemanlarmm oranı, erkek öğretim elemanlarından fazladır. 

Derslerde teknolojik araç ve gereçlerden hiç yararlanmayanların oranı 
bütün unvanlarda oldukça düşüktür. Öğretim elemanları derslerde teknolojik 
araç ve gereçlerden daha çok arasıra yararlanmak üzere, her zaman ve 
arasıra yararlanmaktadır. Unvanlara göre araştırma görevlilerinin "Her 
Zaman" teknolojik araç ve gereçlerden yararlanma oranı en yüksek, 
doçentlerin ise "Her Zaman" yararlanma oranı diğer unvanlara göre 
düşüktür. 

Öğretim elemanlarmm derslerinde teknolojik araç ve gereçlerden her 
zaman yararlanma oranları karşılaştırıldığında, en az oran II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev alan öğretim elemanlarına aittir. 

Öğretim elemanının çoğu herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa 
veya derneğe üye değildir. Erkek öğretim elemanlarmm daha çoğu, bu tür 
kuruluşlara üyedir. 

Öğretim elemanları arasmda herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, 
vakıfa  veya derneğe üye olma oranı en çok profesörlerde,  en az ise araştırma 
görevlilerindedir. Araştırma görevlisinden profesöre  doğru unvan 
yükseldikçe bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olma oranı 
artmaktadır. 

Her üç grup eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının yarısından 
fazlası  herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye 
değildir; öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre 
herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye olma oranları 
birbirlerine yakındır. 

Öğretim elemanlarmm büyük çoğunluğu herhangi bir sendikaya üye 
değildir. Sendikaya üye olmayan kadın öğretim elemanları, erkek öğretim 
elemanlarından yüksektir. Sonuç olarak sendikaya üye olma oranı, erkek 
öğretim elemanlarında daha fazladır. 

Ayrıca öğretim elemanları arasmda herhangi bir sendikaya üye 
olanlarm oram en çok doçentlerde, en az ise araştırma görevlilerindedir. 

Her üç grupta yer alan eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının 
çoğunluğu herhangi bir sendikaya üye değildir; öğretim elemanlarının görev 
yaptıkları eğitim fakültelerine  göre herhangi bir sendikaya üye olma oranları 
birbirlerine yakındır. 
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Ayrıca öğretim elemanlannm unvanlarına göre çok azı eğitim alanında 
bir sendikaya üyedir; eğitim alanında bir sendikaya üye olanların oranı en 
çok doçentlerde, en az ise yardımcı doçentlerdedir. 

Her üç grupta yer alan eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının 
tümüne yakmı eğitim alanmda da herhangi bir sendikaya üye değildir; 
öğretim elemanlannm görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre eğitim 
alanında herhangi bir sendikaya üye olma oranları birbirlerine yakındır. 

Eğitim Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Çeşitli Konularla (Kurumsal, 
Toplumsal, Ekonomik, Mesleki vb) ve Sorunlarla İlgili Görüşlerine 
İlişkin Sonuçlar 

Bu başlık altmda, cinsiyet değişkeni, unvan değişkeni, eğitim fakülteleri 
grupları (fakültelerin  kuruluş yılı) değişkenine göre öğretim elemanlarının 
çeşitli konularla ve sorunlarla ilgili görüşlerinden çıkarılan sorunlar 
sunulmuştur. 

Öğretim elemanlannm neredeyse tümü ücretlerini (maaşlarını) yeterli 
bulmamaktadır; cinsiyete ve unvana göre öğretim elemanlarmm bu konudaki 
görüşleri de aynıdır. Öğretim elemanlannm ücretlerinin, Türkiye'deki 
yaşam koşulları ve pahalılık nedeniyle onların yaşamlarını sürdürmeye 
yetmediği başka araştırmalarla da ortaya konulmuştur. 

Ücretlerini yeterli bulmayan öğretim elemanlarının oranı en yüksek, 
kuruluş yılları en eski (1982 yılı ve öncesi öncesi) ve daha çok büyük 
kentlerdeki I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  sonra II. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  ve daha sonra III. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

Öğretim elemanlannm yarısından fazlası,  daha iyi bir ücret kazanmaları 
durumunda başka bir kuruma (Vakıf  üniversitesi, özel sektör) geçmeyi 
düşünmektedir. Kadın öğretim elemanları, erkek öğretim elemanlarına göre 
daha iyi bir ücret karşılığı başka bir kuruma geçmeyi daha az düşünmektedir. 

Profesörler  ve doçentlerin yansından çoğu kazandıkları ücretten daha 
iyi bir ücret önerilse de başka kuruma geçmek istemezken; yardımcı 
doçentler, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar ve araştırma 
görevlilerinin yarısından çoğu daha iyi bir ücret önerilirse başka bir kuruma 
geçebilecektir. Başka kuruma geçme konusunda profesör  ve doçentler, diğer 
öğretim elemanlarından farklı  düşünmektedirler. 

Daha iyi bir ücret karşılığı, görev yaptıkları eğitim fakültelerinden 
başka bir kuruma geçmeyi düşünen öğretim elemanlarmm oranı en çok II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az ise III. gruptaki eğitim 
fakültelerindedir. 
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Öğretim elemanlarının neredeyse tümü eğitim alanındaki sendikaların 
çalışmalarını yeterli bulmamaktadır. Cinsiyete göre öğretim elemanlarmm 
bu konudaki görüşleri de aynıdır. 

Ama, öğretim elemanlarının çoğu öğretim elemanlarının yaşadıkları 
sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm getiremeyeceğini düşünmektedir. 
Cinsiyete göre öğretim elemanlarmm bu konudaki görüşleri de aynıdır. 

Unvana göre öğretim elemanlarmm çoğunluğuna göre, üniversitelerin 
ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenme çözüm 
getiremeyecektir. Öğretim elemanları arasmda üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarmm yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm 
getiremeyeceğini düşünenlerin oranı en çok araştırma görevlilerinde, en az 
ise profesörlerdedir. 

Üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm yaşadığı sorunlara sendikal 
örgütlenmenin çözüm getiremeyeceğini düşünenlerin oranı en çok II. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak en az I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarındadır. 

Öğretim elemanları Türkiye'deki kurumlardan en çok Silahlı 
Kuvvetlere güvenmekte, ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Anayasa 
Mahkemesi'ne de çok güvenmektedir. Öğretim elemanlarının en çok 
güvendikleri kurumlardan biri olarak Cumhurbaşkanlığının yer alması, 
araştırmanın yapıldığı dönemdeki Cumhurbaşkanından kaynaklanmaktadır. 
Medya, öğretim elemanlarmm en az güvendiği kurumdur. Ayrıca Siyasal 
Partiler de en az güvenilen kurumdur. 

Öğretim elemanlarmm Türkiye'de en çok güvendikleri kuruma ilişin 
görüşleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır.  Kadm öğretim elemanlarmm 
Türkiye'de en çok güvendikleri kurum "Cumhurbaşkanlığı", erkek öğretim 
elemanlarmm en çok güvendikleri kurum "Silahlı Kuwetler"dir. Kadm 
öğretim elemanlarmm en az güvendikleri kurum ise "Siyasi Partiler" iken, 
erkek öğretim elemanlarının en az güvendikleri kurum "Medya"dır. 

Profesörler,  doçentler, öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, 
araştırma görevlilerinin Türkiye'de en çok güvendikleri kurum "Silahlı 
Kuvvetler", yardımcı doçentlerin ise "Cumhurbaşkanlığadır. Türkiye'de en 
çok güvenilen kurumlar sıralamasında profesörlerce  "Siyasi Partiler" ve 
"Medya", doçentlerce en son sırada "Siyasi Partiler", "Sendikalar", 
"Medya", yardımcı doçentlerce ve öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlarca, en son sırada "Medya", araştırma görevlilerince de en son 
sırada "Sendikalar" belirtilmiştir. 
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Her üç gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarmm en çok güvendikleri kurum "Silahlı Kuvvetler", sonra 
"Anayasa Mahkemesi"dir. En az güvenilen kurumlar ise yine her üç gruptaki 
eğitim fakültelerinde  "Siyasi Partiler", sonra "Medya"dır. Öğretim 
elemanlarmm Türkiye'de en çok ve en az güvendikleri kurumlar konusunda 
benzer görüşlere sahip oldukları gözlenmektedir. 

Öğretim elemanları; yaşadıkları sorunların giderilmesinde etkili 
olacağını düşündükleri kurumların başmda YÖK, ikinci sırada üniversiteler, 
soma hükümet gelmektedir. Erkek öğretim elemanları, kadm öğretim 
elemanlarına göre üniversitenin ve öğretim elemanlarının sorunlarmm 
çözümlenmesinde Hükümetin çaba göstermesi gerektiğini daha fazla 
düşünmektedir. 

eğitim fakülteleri  gruplarına göre öğretim elemanlarının, üniversitelerin 
ve öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunların giderilmesinde daha fazla 
etkili olacağım düşündükleri kurum YÖK'tür. Sonra Üniversiteler ve 
Hükümet gelmektedir. YÖK'ü etkili kurum olarak görenlerin en büyük 
oranı, III. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarıdır. Üniversiteleri etkili kurum 
olarak görenlerin en büyük oranı I. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarıdır. Kuruluş 
yılları eski olan, göreli olarak kurumsallaşmış olan I. gruptaki eğitim 
fakültelerinin  öğretim elemanları, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının 
yaşadıkları sorunu, yine üniversitenin kendisinin çözeceğini 
düşünmektedirler. 

Profesörler  ve doçentlere göre üniversitelerin ve öğretim elemanlarının 
yaşadıkları sorunların giderilmesinde üniversiteler, profesörler  ve doçentler 
dışındaki öğretim elemanlarına göre ise YÖK etkili bir kurumdur. 

Öğretim elemanlarının yaşamlarında en "Çok" etkili olan değerler, 
"Mesleki Değerler"dir. "Demokratik Değerler" de "Çok" önemli görülen 
değerlerdir. Ardmdan "Milli Değerler" "Çok" ve "Orta", "Gelenekler ve 
Töreler" ile "Dini Değerler" "Orta" ve "Çok" düzeyde etkili olmaktadır. 
Kadm ve erkek öğretim elemanlarının yaşamlarında en çok etkili olan 
değerler konusundaki görüşleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanlarmm unvanlarına göre yaşamlarında etkili olan 
değerler birbirine benzemektedir. 

Öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre 
yaşamlarmda etkili olan değerler, III. gruptaki eğitim fakültelerinde  en çok 
"Mesleki Değerler", I. gruptaki eğitim fakültelerinde  en çok "Demokratik 
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Değerler" etkilidir. "Milli Değerler" ile "Dini Değerler"in göreli olarak en 
etkili olduğu eğitim fakülteleri,  II. gruptaki eğitim fakülteleridir. 

Yaktn ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını düşündükleri 
ülke ve topluluklar konusunda öğretim elemanları öncelikli olarak (% 40.6) 
Avrupa Birliği'ni, sonra Türk Cumhuriyetlerini belirtmişlerdir. Daha az 
oranda bunu sırasıyla ABD, Çin, Rusya ve en az İslam Ülkeleri 
izlemektedir. Cinsiyete göre öğretim elemanlannın Türkiye'ye yararlı 
olacağını düşündükleri ülke ve topluluklarla ilgili görüşleri benzemektedir. 

Öğretim elemanlarmm yakm ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye en çok 
yararlı olacağmı düşündükleri ülke ve topluluklara ilişkin görüşlerinin 
dağılımı unvan değişkenine göre benzerdir. Öğretim elemanları arasında 
Avrupa Birliği ile yakm ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı olacağını 
düşünenlerin oranı tüm unvanlarda birbirine çok yakm olmakla birlikte, bu 
oran en çok araştırma görevlilerinde, en az doçentlerdedir. Öğretim 
elemanlarma göre ikinci sırada, Türk Cumhuriyetleri ile yakm ilişkiler 
kurulmalıdır. Türk Cumhuriyetleri ile yakm ilişkiler kurulmasının 
Türkiye'ye yararlı olacağmı belirtenlerin unvanlarına göre oranları en çok 
öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlarda, en az da doçentlerdedir. Bu 
araştırmada, ABD ile yakın ilişkiler kurulmasını belirten öğretim 
elemanlarının oranı, Çin'le yakın ilişkiler kurulmasını belirten öğretim 
elemanlarından daha azdır. Son yıllarda Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde, 
sürekli olarak "müttefik"  olunduğu belirtilmesine karşın ABD'nin 
çıkarlarının sürekli önplana çıkması, Türkiye'nin çıkarlannm hiç dikkate 
alınmaması, öğretim elemanlannın görüşlerinde böyle bir etkiyi yaratmıştır. 
Türkiye'nin Çin ve Rusya ile de yakm ilişkiler kurulmasının yararlı 
olacağını belirten öğretim elemanları da bulunmaktadır. Öğretim 
elemanlarının yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'nin yararına olacağmı 
belirttiği ülkeler içinde en son sırada İslam Ülkeleri yer almıştır. İslam 
Ülkeleri ile Türkiye'nin yakın ilişkiler kurmasının yararlı olacağmı belirten 
öğretim elemanlarının unvanlarına göre oranı en çok profesörlerde,  en az ise 
araştırma görevlilerindedir. 

Kadm ve erkek öğretim elemanlannın çoğuna göre Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne girmesi yararlı olacaktır. Erkek öğretim elemanları Türkiye'nin 
Avrupa Birliğine girmesinin yararlı olacağmı, kadm öğretim elemanlarından 
daha çok düşünmektedir. 

Avrupa Birliği ile yakın ilişkiler kurulmasının Türkiye'ye yararlı 
olacağını düşünen öğretim elemanlarının oranı göreli olarak en çok I. 
gruptaki eğitim fakültelerinde,  en az ise II. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 
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Bu konuda I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının görüşlerinin sıralaması aynıdır. 

Öğretim elemanları arasmda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin 
yararlı olacağmı belirtenlerin unvanlara göre oranı birbirine yakm olmakla 
birlikte en çok doçentlerdedir. 

Öğretim elemanlarından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin 
yararlı olacağım belirtenlerin oranı göreli olarak en çok I. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarında, en az ise II. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarındadır. 

Buna karşılık öğretim elemanlarmm büyük bölümü Türkiye'nin 
Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini düşünmektedir. Kadm öğretim 
elemanlarından Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini düşünenler, 
erkek öğretim elemanlarından fazladır. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini düşünenlerin oranı, 
öğretim elemanları arasmda unvana göre en çok öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlardadır. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giremeyeceğini düşünen öğretim 
elemanlarının oranı göreli olarak en çok II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  en 
az da III. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

Öğretim elemanlarının yarısına yakm bölümüne göre IMF politikaları 
Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne hiç katkı yapmamakta, 
yarısına göre kısmen katkıda bulunmaktadır. Cinsiyete ve unvana göre 
öğretim elemanlarının IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşleri 
benzemektedir. 

Öğretim elemanlarını yarısına yakınma göre, IMF, Dünya Bankası, AB 
gibi uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne 
"Kısmen" katkı yapmaktadır, diğer yarısına yakınına göre de "Hiç" katkı 
yapmamaktadır. "Kısmen" seçeneğini belirten öğretim elemanlarmm oranı 
en çok III. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak en az I. gruptaki 
eğitim fakültelerindedir.  "Hiç" seçeneğini belirten öğretim elemanlarının 
oranı en çok II. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli olarak en az III. 
gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

Öğretim elemanlarmm yarısına göre IMF, Dünya Bankası, AB gibi 
uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne kısmen 
katkı yapmakta, yarıya yakm bölümüne göre ise hiç katkısı olmamaktadır. 
Cinsiyete göre bu konudaki görüşlerin oranları birbirine yakm olmakla 



227 

birlikte, IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 
eğitim sorunlarının çözümüne hiç katkı yapmadığını belirten kadınlar, 
erkeklerden fazladır. 

IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 
eğitim sorunlarının çözümüne yaptığı katkı konusunda öğretim 
elemanlarmm unvanlarma göre görüşleri birbirine çok benzemektedir. 

Öğretim elemanlarını yarısından biraz fazlasma  göre, IMF, Dünya 
Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşlar Türkiye'nin eğitim sorunlarının 
çözümüne "Kısmen" katkı yapmaktadır. "Kısmen" seçeneğini belirten 
öğretim elemanlarmm oranı en çok III. gruptaki eğitim fakültelerinde,  göreli 
olarak en az II. gruptaki eğitim fakültelerindedir. 

Öğretim elemanlarının Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı 
varsayılan sorunlardan birinci derecede önemli gördükleri sorun "Yabancı 
dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olması"dır. Soma sırasıyla "Akademik yayınların unvan almak 
amacıyla yapılması", "Üniversite olanaklarından (araştırma desteği, lojman, 
vb.) yararlanmanın unvanlara göre farklılık  göstermesi"dir. En az önemli 
görülen sorunlar da "Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı,  "Tüm 
unvanlardaki öğretim elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme 
hakkının olmaması"dır. Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan 
sorunlardan en önemlileri konusunda, öğretim elemanlarının cinsiyetine göre 
görüşlerinde bir farklılık  yoktur. 

Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasında 
"Akademik yayınların unvan almak amacıyla yapılması"nın profesörlerce  ve 
araştırma görevlilerince; "Akademik yükseltmelerin uluslararası indekslerde 
yayın yapmaya bağlı olması"nın doçentlerce; "Yabancı dil eğitiminin 
yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde yabancı dil koşulunun 
olması"nm yardımcı doçentlerce ve öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlarca en önemli sorun olarak belirtilirken; "Yükseltme ve atama 
ölçütlerinin fazlalığı"  profesörler  ile öğretim görevlileri, okutmanlar 
uzmanlar ve araştırma görevlilerince; "Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlarının yönetsel görevlere seçme ve seçilme hakkının olmaması" 
doçentlerce ve yardımcı doçentlerce en az önemli sorun olarak belirtilmiştir. 
Bu bulgularda dikkat çeken en önemli noktalardan birisi, "Yabancı dil 
eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olması"nm yardımcı doçentler, öğretim görevlileri, okutmanlar, 
uzmanlarca en önemli sorun olarak belirtilmesidir. Bu, bu unvandaki öğretim 
elemanlarının, yabancı dil sorunu yaşadıklarının da bir anlatımıdır. Bu 
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nedenle, yardımcı doçentlerin, doçentlik unvanı almasında sıkıntılar yaşadığı 
gözlenmektedir. 

I. ve III. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim 
elemanlarının Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan 
sorunların sıralanmasında en önemli gördükleri sorunlara bakış açıları 
benzemektedir; buna karşın II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan 
öğretim elemanları farklı  düşünmektedir. I. ve III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları Türkiye'de akademik 
meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar arasında "Akademik yayınların 
unvan almak amacıyla yapılmasını" en önemli sorun olarak, II. gruptaki 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları ise "Yabancı dil 
eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde yabancı dil 
koşulunun olmasını" en önemli sorun olarak görmektedir. 

Öğretim elemanlarmm Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan 
sorunlardan en önemli gördükleri sorun "Üniversitelerde nitelikli akademik 
çalışmalarm yetersizliği" iken, "Üniversitelere yeterli finansman  kaynağmın 
ayrılmaması" ve "Üniversiteler, YÖK ve hükümet arasındaki eşgüdüm 
eksikliği" de diğer önemli görülen sorunlardır. En az önemli görülen 
sorunlar da "Nitelikli öğretim elemanlarmm vakıf  üniversitelerine geçmesi", 
"Üniversitede yapılan akademik çalışmaların ticarileşmesi"dir. Türkiye'deki 
üniversitelerde yaşanan sorunlar arasında en önemli ve en az önemli sorunlar 
konusunda, öğretim elemanlarmm cinsiyetine göre görüşleri benzemektedir. 

Profesörler,  doçentler, yardımcı doçentler, öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlara göre "Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının 
ayrılmaması" Türkiye'de üniversitelerde yaşanan en önemli sorundur. 
Araştırma görevlilerine göre aynı konuda "Üniversitelerde nitelikli akademik 
çalışmalarm yetersizliği" en önemli sorundur. Tüm unvanlardaki öğretim 
elemanlarına göre, "Nitelikli öğretim elemanlarının vakıf  üniversitelerine 
geçmesi" en az önemli sorundur. 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre 
Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemli 
gördükleri benzemektedir. Her üç grupta görev yapan öğretim elemanları 
Türkiye'de üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar arasında eğitim 
fakültelerine  yeterli finansman  kaynağmın ayrılmamasını en önemli sorun, 
üniversitelerde nitelikli akademik çalışmalarm yetersizliğini ise somaki 
önemli sorun olarak görmektedirler. 

Öğretim elemanlarının Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda 
yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemli gördükleri sorun "Ekonomik 
istikrarsızlık ve işsizlik"tir. "Gelir dağılımındaki adaletsizlik", "Laiklik 
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karşıtı gelişmeler", "Terör olayları" da sırasıyla belirtilen diğer önemli 
sorunlardır. En az önemli bulunan sorun ise "Kamu hizmetlerinin 
özelleştirilmesi"dir. Kadın ve erkek öğretim elemanlarının Türkiye'de 
toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan en önemlisi 
ve en az önemlisi konusundaki görüşleri birbirine benzemektedir. 

Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlar 
arasında "Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" en önemli ve en az önemli 
sorunlar konusundaki görüşlerin sıralaması, unvanlara göre benzemektedir. 
"Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik" sorununu en çok öğretim görevlisi, 
okutman, uzmanlar (% 41.2), en az ise profesörler  (% 34.8) belirtmiştir. 

Fakültelerin kuruluş yıllarına göre yapılan gruplandırma dikkate 
alındığında, her üç grup eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının 
Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan sorunlardan 
en önemlisi ve en az önemlisiyle ilgili görüşleri benzemektedir. 

Öğretim elemanlarının, Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan 
sorunlar arasında birinci derecede önemli gördükleri sorun maddesi "Eğitim 
politikalarının hükümetlere göre değişmesi"dir. Bunu, önemli bulunan şu 
sorunlar izlemektedir: "Eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği", "Eğitimde 
fırsat  eşitsizliği (cinsiyet, bölge vb)" ile "Nitelikli öğretmen açığı" ve 
"Ezberci eğitim sistemi". Türkiye Eğitim Sisteminde yaşanılan önemli 
sorunlar konusunda cinsiyete göre görüşler benzemektedir. Buna karşılık, bu 
konuda kadın öğretim elemanlarına göre en az önemli sorun "Eğitimin 
özelleştirilmesi", erkek öğretim elemanlarına göre ise "Okur-yazar oranının 
düşüklüğü"dür. 

Unvanlara göre görüşlerde bir farklılık  olup olmadığına bakıldığında, 
profesörlere  göre Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan 
sorunlardan birinci derecede önemli olanın "Eğitimde fırsat  eşitsizliği 
(cinsiyet, bölge vb)"; doçentler, yardımcı doçentler, öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanlar ve araştırma görevlilerine göre ise, "Eğitim 
politikalarının hükümetlere göre değişmesi"dir. Türkiye Eğitim Sisteminde 
yaşandığı varsayılan sorunlardan en az önemli olan sorun ise profesörlere 
göre "Okullardaki şiddet olayları"; doçentlere ve araştırma görevlilerine göre 
"Eğitimin özelleştirilmesi"; yardımcı doçentlere göre "Okullaşma oranının 
düşüklüğü"; öğretim görevlileri, okutmanlar, uzmanlara göre "Okur-yazar 
oranının düşüklüğü" ve "Eğitimin özelleştirilmesi"dir. 

Farklı yıllarda kurulmuş olan eğitim fakültelerindeki  öğretim 
elemanlarına göre, Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan 
sorunlardan en önemlisi "Eğitim politikalarının hükümetlere göre 
değişmesi"dir ve eğitim fakülteleri  gruplarına göre bu konudaki görüşler 
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benzemektedir. Türkiye Eğitim Sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlardan 
en az önemli sorun I. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarına 
göre "Okur-yazar oranının düşüklüğü" iken, II. gruptaki eğitim 
fakültelerindeki  öğretim elemanlarma göre "Eğitiminin özelleştirilmesi" ve 
III. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarına göre de 
"Okullaşma oranının düşüklüğü"dür. 

Öğretim elemanlarına göre "Fakültenin Niteliği" boyutunda öncelik 
sırasına göre ilk üç madde "Fakültemde öğrenciler öğretmenlik mesleğine 
uygun bir eğitim alır", "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik 
tutumlar kazandırılır", "Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasında 
iletişim kanalları açıktır" iken, bu konuda en son sıradaki madde 
"Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" 
maddesidir. Kadın ve erkek öğretim elemanlarının "Fakültenin Niteliği" 
boyutunda en çok katıldıkları maddeler aynıdır. "Fakültenin niteliği" 
boyutunda kadın ve erkek öğretim elemanlarının en az katıldıklan maddeler 
ise farklıdır.  Kadm öğretim elemanları, "Fakültenin niteliği" boyutunda 
"Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, atölye gibi ders ortamları yeterlidir" 
maddesine, erkek öğretim elemanları "Fakültemde öğretim elemanları ortak 
bilimsel çalışmalar yaparlar" maddesine en az katılmıştır. 

Profesörler,  doçentler, yardımcı doçentler, öğretim görevlileri, 
okutmanlar, uzmanların, "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan 
ifadelerden  en çok katıldıkları madde "Fakültemde öğrenciler öğretmenlik 
mesleğine uygun bir eğitim alır" iken araştırma görevlilerinin en çok 
katıldıkları madde, "Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik tutumlar 
kazandırılır"dır. Tüm unvanlardaki öğretim elemanları, "Fakültenin Niteliği" 
boyutunda yer alan ifadelerden  en az katıldıkları madde "Fakültemde 
öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar"dır. 

Öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre 
"Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan maddeler arasında en çok katılım 
gösterdikleri üç madde ve sıralaması aynıdır. Öğretim elemanları arasında 
görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre katılım oranı en çok olan üç 
maddeye katılma oranı göreli olarak en yüksek III. gruptaki eğitim 
fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarında, en düşük katılma oranı 
ise II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarındadır. 
Diğer yandan, "Fakültenin Niteliği" boyutunda yer alan maddeler arasında 
en az katılma gösterilen madde, I. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim 
elemanlarına göre "Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, atölye gibi ders ortamları 
yeterlidir", II. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlanna göre 
"Fakültemde akademik etkinlikleri destekleyecek eğitim teknolojileri yeterli 
düzeydedir", III. gruptaki eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarına göre 
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de "Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar yaparlar" 
maddesidir. 

Öğretim elemanlarına göre "Akademik Çalışma Konuları" boyutunda 
öncelik sırasma göre ilk üç madde sırasıyla "Akademik çalışma konusu 
seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara öncelik veririm", "Akademik 
çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi karşılayan konulara öncelik 
veririm" ve "Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim 
sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm" iken, bu konuda en son sıradaki 
madde "Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik getirişi olabilecek 
araştırma konularına öncelik veririm" maddesidir. Öğretim elemanlarının bu 
konudaki görüşlerinin sıralamaları cinsiyete göre de aynıdır. 

"Akademik Çalışma" konusunda unvanlara göre öğretim elemanlarının 
görüşleri benzemektedir. Öğretim elemanları "Akademik Çalışma" 
boyutunda yer alan ifadelerden  en çok katıldıkları madde "Akademik 
çalışma konusu seçiminde özgün (fazla  çalışılmamış) konulara öncelik 
veririm", en az katıldıkları madde "Akademik çalışma konusu seçiminde 
ekonomik getirişi olabilecek araştırma konularına öncelik veririm"dir. 

Öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakültelerine  göre 
"Akademik Çalışma Konuları" boyutunda yer alan maddeler arasında en çok 
katılım gösterdikleri üç madde ile en az katıldıkları maddeler ve bu 
maddelerin sıralaması aynıdır. 

Cinsiyet, Unvan, Eğitim Fakülteleri Grupları Değişkenlerine Göre 
Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Farklılaşıp Farkhlaşmadığına 

İlişkin Sonuçlar 
Araştırmanın bu bölümünde cinsiyet, unvan ve eğitim fakülteleri 

gruplarına (kuruluş yıllarına) göre öğretim elemanlarmm görüşlerinin 
istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaşıp  farkhlaşmadığına  ilişkin 
sonuçlar sunulmuştur. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşmayan Öğretim Elemanları 
Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

Üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal 
örgütlenmenin çözüm getirip getiremeyeceği konusunda öğretim 
elemanlarının görüşleri cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak 
farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanı ücretlerinin yeterli olup olmadığı konusunda, öğretim 
elemanı görüşleri cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 



232 

farklılaşmamaktadır;  kadın ve erkek öğretim elemanları, öğretim elemanı 
ücretlerinin yetersiz olduğu konusunda aynı görüşleri paylaşmaktadır. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı olup olmayacağı 
konusundaki öğretim elemanı görüşleri, cinsiyete göre istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

Cinsiyet Değişkenine Göre Farkhlaşan Öğretim Elemanları Görüşlerine 
İlişkin Sonuçlar 

Kadın ve erkek öğretim elemanlarının, eğitim alanındaki sendikaların 
çalışmalarmı yeterli bulma durumları konusundaki görüşleri arasında 
cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark  vardır. 

Üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunların 
giderilmesinde daha fazla  etkili olacağını düşündükleri kuruma ilişkin 
görüşleri, cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
farklılaşmaktadır. 

Daha iyi bir ücret karşılığında başka bir kuruma geçme konusunda 
öğretim elemanı görüşleri cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme olasılığı konusundaki öğretim 
elemanı görüşleri cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. 

IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümüne ne 
derece katkıda bulunduğu konusundaki öğretim elemanı görüşleri cinsiyete 
göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşların 
Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne ne derece katkıda bulunduğuna 
ilişkin öğretim elemanı görüşleri cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklılaşmaktadır. 

Öğretim elemanlarının, görev yaptıkları fakültenin  niteliğine ilişkin 
görüşleri cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır.  Kadın öğretim elemanlarının fakültenin  niteliğine ilişkin 
görüşleri, erkek öğretim elemanlarına göre daha olumludur. Fakültenin 
niteliğine ilişkin görüşler ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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Unvan Değişkenine Göre Farklılaşmayan Öğretim Elemanları 
Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

Öğretim elemanlarının eğitim alanında bir sendikaya üye olma 
durumunda, unvan değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
yoktur. 

Öğretim elemanlarmm ücretlerini yeterli bulma durumunun unvan 
değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı  saptanmıştır. 

Öğretim elemanlannın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin yararlı 
olup olmayacağı ile ilgili düşünceleri, unvan değişkenine göre istatistiksel 
olarak farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanlarının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girip 
giremeyeceğine ilişkin soruya verdikleri yanıtları unvan değişkenine göre 
istatistiksel olarak farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanlarmm IMF politikalarının Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşlerinin 
dağılımı unvan değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde 
farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanlarının IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası 
kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda 
bulunduğuna ilişkin görüşleri unvan değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı biçimde farklılaşmamaktadır. 

Unvan Değişkenine Göre Farkhlaşan Öğretim Elemanları Görüşlerine 
İlişkin Sonuçlar 

Unvanlara göre üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm yaşadığı 
sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm getiremeyeceğini düşünenlerin 
oranı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark  vardır. 

Üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunların 
giderilmesinde daha fazla  etkili olacağını düşündükleri kuruma ilişkin 
görüşlerinin dağılımı, öğretim elemanlarının unvan değişkenine göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Daha iyi bir ücret karşılığı başka bir kuruma geçmeye ilişkin görüşlerin 
dağılımı açısından unvan değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde bir fark  vardır. Yüksek ücret alan ya da yüksek unvanlı öğretim 
elemanları (profesör,  doçent), düşük ücret alan ya da diğer unvanlardaki 
öğretim elemanlanna göre başka kuruma geçmeyi daha az düşünmektedirler. 
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Öğretim elemanlarının görev yaptıkları fakültelerin  niteliğine ilişkin 
görüşleri unvanlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde 
farklılaşmaktadır.  Fakültenin niteliği konusunda doçentler, yardımcı 
doçentlere göre daha olumlu görüşlere sahiptir. 

Eğitim Fakülteleri Grupları Değişkenine Göre Farklılaşmayan Öğretim 
Elemanları Görüşlerine tlişkin Sonuçlar 

Öğretim elemanlarmm, eğitim alanındaki sendikaların çalışmalarını 
yeterli bulup bulmama konusundaki görüşleri, görev yaptıkları eğitim 
fakültelerinin  gruplarına (kuruluş yıllarına) göre istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanlarmm, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin 
yararlı olup olmayacağı konusundaki görüşleri, görev yaptıkları fakültelerin 
gruplarına (kuruluş yıllarına) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmamaktadır. 

Öğretim elemanlannm, IMF politikalarmm Türkiye'nin ekonomik 
sorunlarının çözümüne ne derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşleri 
görev yaptıkları fakültelerin  gruplarına (kuruluş yıllarına) göre istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. 

Eğitim Fakülteleri Grupları Değişkenine Göre Farklılaşan Öğretim 
Elemanları Görüşlerine tlişkin Sonuçlar 

Öğretim elemanlarının, üniversitelerin ve öğretim elemanlarmm 
yaşadığı sorunlara sendikal örgütlenmenin çözüm getirip getiremeyeceği 
konusundaki görüşleri, görev yaptıkları fakültelerin  gruplarına (kuruluş 
yıllarına) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Öğretim elemanlarmm, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının 
yaşadıkları sorunların çözülmesinde etkili olabilecek kurumlar konusundaki 
görüşleri görev yaptıkları fakültelerin  gruplarına (kuruluş yıllarına) göre 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır.  Kuruluş yılları farklı 
eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerin ve 
öğretim elemanlarının yaşadıkları sorunlara, farklı  kurumların çözüm 
getirebileceğini düşünmektedirler. 

Öğretim elemanlannm, öğretim elemanı ücretlerini yeterli bulma 
konusundaki görüşleri, görev yaptıkları fakültelerin  gruplarına (kuruluş 
yıllarına) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Öğretim elemanlannm, daha iyi bir ücret karşılığında başka bir kuruma 
geçme konusundaki görüşleri, görev yaptıkları fakültelerin  gruplarına 
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(kuruluş yıllarına) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. 

Öğretim elemanlarının, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme olasılığı 
konusundaki görüşleri, görev yaptıkları fakültelerin  gruplarına (kuruluş 
yıllarına) göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 

Öğretim elemanlarının, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi 
uluslararası kuruluşların Türkiye'nin eğitim sorunlarının çözümüne ne 
derecede katkıda bulunduğuna ilişkin görüşleri görev yaptıkları fakültelerin 
gruplarına (kuruluş yıllarına göre) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
farklılaşmaktadır. 

Öğretim elemanlarmm görev yaptıkları fakültelerin  gruplarına (kuruluş 
yıllarına) göre, fakültelerinin  niteliğine ilişkin görüşleri istatistiksel olarak 
anlamlı düzeyde birbirinden farklılaşmaktadır.  Fakültenin niteliği konusunda 
II. gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanları, I. ve III. 
gruptaki eğitim fakültelerinde  görev yapan öğretim elemanlarma göre daha 
olumlu görüşlere sahiptir. 

Öneriler 
Bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler 

belirtilebilir: 

1. Eğitim Fakültelerinde görev alan öğretim üyesi sayısının az olması 
nedeniyle öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu haftada  20 saat ve üstü ders 
ve danışmanlık yükünü kaldırmak zorunda kalmaktadır. Öğretim üyelerinin 
haftalık  ortalama 20 saat ve üstü derslere girmeleri bilimsel araştırma 
yapmaya zaman bulamamalarrna neden olmaktadır. Bu nedenle eğitim 
fakültelerinin  öğretim üyesi sorununun iyi bir planlama doğrultusunda 
çözümlenmesi kaçınılmazdır. 

2. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarmm tamamma yakrn 
bölümünün de belirttiği üzere öğretim elemanlarmm ücretleri (maaşlarr) 
düşüktür. Üniversitelerinde yetişmiş insangücü kaynağr olan öğretim üyeleri 
ücretlerini yeterli bulmadrklarr için vakıf  üniversitelerine ve özel sektöre 
geçmeye başlamıştır. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının yarısından 
fazlası  da yetersiz ücret yüzünden başka bir kuruma geçmeyi düşünmektedir. 
Bu nedenle öğretim elemanlarmm ücretlerinde iyileştirme sağlayacak ücret 
politikalarr geliştirilmelidir. Böylece devlet üniversitelerinde yetişmiş 
öğretim üyelerinin başta vakıf  üniversiteleri olmak üzere başka kurumlara 
geçişi büyük ölçüde engellenmiş olacaktrr. 
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3. Öğretim elemanlarmm da belirttiği üzere Türkiye'de eğitime ayrılan 
kaynaklar yetersizdir ve eğitime ayrılan kaynakların azlığı eğitim sisteminde 
yaşanan birçok sorunun ana kaynağıdır. Türkiye'de eğitime ayrılan 
kaynaklar artırılmalı ve eğitime ayrılan kaynaklar etkin bir şekilde 
kullanılmalıdır. 

4. Devlet üniversitelerine hükümetlerce yeterli mali kaynak ayrılmadığı 
için üniversitelerde sorunlar çığ gibi büyümektedir. Son yıllarda üniversiteler 
kendi kaynaklarını kendileri yaratmaya itilmekte bu durum üniversitelerin 
özerkliğini olumsuz yönde etkilemekte, üniversiteler arasında mali 
eşitsizliklerin artmasına neden olmaktadır. Araştırmaya katılan öğretim 
elemanlarmm belirttiği gibi üniversitelere yeterli finansman  kaynağınm 
ayrılmaması üniversitelerde yaşanan en önemli sorunlardan birisidir. Bu 
nedenle hükümetler üniversitelere yeterli mali kaynakları sağlamalıdır. 

5. Üniversitelerde ve ortaöğretim kurumlarında verilen yabancı dil 
eğitiminin yetersizliği akademik yaşama ilk adım atan araştırma görevlileri 
arasmda eşitsizliğe neden olmaktadır. Bu nedenle lisans programlarında 
yabancı dil öğretimine daha büyük önem verilmeli, lisans öğretiminin ilk 
yıllarında yabancı dil öğretimi yaygınlaştırılmalıdır. Öğretim elemanlarmm 
büyük çoğunluğu da eğitim sisteminde verilen yabancı dil eğitiminin yetersiz 
olduğunu belirterek akademik meslekte yaşanan sorunlara neden olduğunu 
kabul etmektedir. Kuşkusuz yabancı dil sorununun çözümlenmesinin en 
önemli yollarından biri öğretim elemanlarının yurtdışına gönderilmesidir. 
2547 sayılı Yükseköğretim Yasası çıkmadan önce olduğu gibi her öğretim 
elemanına sağlanan yurtdışına gitme olanağının (hatta doçentlikten sonra 
ikinci yabancı dil için de gönderilmede olduğu gibi) yeniden sağlanması, 
sorunun önemli bir çözüm yolu olacaktır. 

6. Türkiye'de yeni bir üniversite kurulurken çok maliyet gerektirmediği 
düşünülerek kolay açılan fakültelerden  birisi eğitim fakülteleridir.  Öğretim 
üyesi sağlanmadan, altyapısı kurulmadan yeni eğitim fakültesi 
kurulmamalıdır. 

7. Eğitim Fakültelerinin öğretim üyesi adaylarının yurtiçinde 
yetiştirilmesinde, yalnız öğretim üyesi ve altyapı sorunu çözümlenmiş olan 
gelişmiş üniversiteler görev üstlenmelidir. Öğretim üyesi adayının 
seçilmesinden yetiştirilmesine kadar bütün aşamaların bu üniversitelerce 
gerçekleştirdiği programlar uygulanmalıdır. Eğitim Fakültelerinde istenen 
öğretim elemanı profilinin  oluşturulmasında çok önemlidir. 

8. Öğretim elemanları üniversite olanaklarından eşit biçimde 
yararlanamadıklarını düşünmektedirler. Öğretim elemanlarının üniversite 
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olanaklarından eşit olarak yararlanabilmeleri için üniversite yönetimleri 
önlemler almalıdır. 

9. Derslerde eğitim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanımının 
eğitimde nitelik artışını beraberinde getirdiği, bilimsel araştırmalarla ortaya 
konulmuştur. Öğretim elemanlarmm yalnızca yarısına yakınının derslerde 
arasıra teknolojik araç ve gereçlerden yararlandığı ortaya çıkmıştır. Öğretim 
elemanlarmm derslerde teknolojik araç ve gereçlerden daha çok 
yararlanması için hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Diğer 
yandan öğretim elemanlarının yarısından fazlası  fakültelerinde  smıf, 
laboratuar, atölye gibi ders ortamlarının ve akademik etkinlikleri 
destekleyecek eğitim teknolojilerini yeterli düzeyde bulmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bu nedenle eğitim fakültelerinde,  eğitimin niteliğini ve 
akademik etkinlikleri artıran eğitim teknolojilerinin sayıları ve niteliği 
artırılmalı, uygun ortam hazırlanmalıdır. 

10. Öğretim elemanlarının çoğunluğunca da ortaya konulduğu gibi 
üniversitelerde varolan sorunların kaynakları arasmda YÖK ve hükümet 
arasmda yaşanan eşgüdüm eksikliği bulunmaktadır. Bu nedenle YÖK ve 
hükümet arasmda yaşanan eşgüdüm eksikliği en kısa zamanda 
giderilmelidir. Türkiye'nin Yükseköğretim Politikası oluşturulmalı, bu 
politikanın siyasal değişmelerde sık sık değişmemesi sağlanmalıdır. 

11. Araştırmada ortaya konulduğu gibi Türkiye'de sendikalaşmanın 
önemi büyük çoğunlukça kabul edilmesine karşın, mesleki alanda 
sendikalara üye olma rakamları çok düşüktür. Diğer yandan bu araştırmada 
da ortaya çıktığı gibi öğretim elemanlarının büyük çoğunluğu herhangi bir 
sendikaya üye olmamalarına karşın, öğretim elemanlarmm yarısından fazlası 
sendikal örgütlenmenin önemine inanmaktadırlar. Diğer meslek alanlarında 
olduğu gibi öğretim elemanları arasmda da örgütsel dayanışmayı sağlayacak 
olan sendikaların etkili çalışmasına gerek vardır. 

12. Araştırmaya katılan öğretim elemanları Türkiye'de eğitim 
sisteminde yaşanan sorunlarla ilgili olarak nitelikli öğretmen açığını diğer 
sorunlar arasında en önemli sorunlardan biri olarak görmektedirler. Bu 
nedenle eğitim fakültelerinin  niteliğini artıracak çalışmalar yapılmalıdır. 
Öğretmen yetiştirme sisteminde iyileştirmeleri sağlayacak program 
geliştirme çalışmaları yapılmalı, eğitim fakültelerinin  durumu gözden 
geçirilmelidir. 

13. Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının tümüne yakın bölümü 
IMF, Dünya Bankası, AB gibi uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 
ekonomik sorunlarının ve eğitim sorunlarının çözümüne çok katkı 
yapmadıklarını düşünmektedirler. Bu nedenle uluslararası kuruluşların 
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verdikleri kaynaklarla yapılan projelerin ülke ekonomisi ve toplumsal 
politikalara getirdiği yük dikkate almarak bu kaynağa zorunlu durumlar için 
başvurulmalıdır. Yürürlükte olan projelerden elde edilen kaynakların ise 
zamanında, yerinde ve eğitim sisteminde en yüksek yararı sağlayacak 
şekilde kullanılmasına özen gösterilmeli, uygulama izlenmeli ve 
karşılaşılacak sorunlar geciktirilmeden giderilmelidir. 

14. Öğretim elemanlannm yarısından fazlası  fakültelerinde  öğretim 
elemanlarmca ortak bilimsel çalışmalar yapılmadığını belirtmişlerdir. 
Bugün, her bilim alanında disiplinlerarası çalışmaların kaçınılmaz olduğu 
gerçeği göz önünde bulundurulduğunda; öğretim elemanlarının ortak 
bilimsel çalışmalar yapmaları konusunda ortam yaratılmalı, YÖK ve 
üniversiteler ortak çalışmaları özendirici kararlar alarak uygulamalıdır. 

15. Öğretim elemanları arasında lisans programlarında en çok haftalık 
ortalama ders ve danışmanlık yükü olanların yardımcı doçentler ve öğretim 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar grubunda olduğu ortaya konulmuştur. Bu 
nedenle eğitim fakültelerinde  yardımcı doçentler başta olmak üzere öğretim 
üyelerinin bilimsel araştırmalar yapmalarını özendirici politikalar 
geliştirilmelidir. 

16. Öğretim elemanlarının en az Siyasal Partilere ve Medya'ya 
güvendikleri araştırmada ortaya konulmuştur. Demokrasi kültürünün önemli 
öğeleri olan bu kurumların, güvenilirliklerini artırıcı çalışmalar yapmaları 
gerekir. 
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EK . 

Eğitim Fakültelerinin Öğretim Elemanı Profili  Araştırması Soru Formu 

Sayın Öğretim Elemanı, 

Bu araştırma Türkiye'deki devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde 
görev yapan öğretim elemanlarının genel özelliklerini betimlemeyi, 
toplumsal, ekonomik ve akademik alana ilişkin yaklaşımlarını belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Araştırma ile Türkiye'deki devlet üniversitelerine bağlı 
eğitim fakültelerinde  görevli öğretim elemanlarının çeşitli özellikleri 
bakımından daha yakından tanınabileceği, elde edilen bulgular ışığında 
öğretim elemanlarının öğretim ve araştırma çalışmalarını sınırlayan 
durumların ortaya konabileceği umulmaktadır. 

Soru formu  iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kişisel 
bilgilere ilişkin sorular ve öğretim elemanlarının Türkiye'deki toplumsal 
yaşam, eğitim sistemi, üniversiteler ve akademik yaşamda görülen 
gelişmeleri değerlendirmelerine ilişkin ifadeler  yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise, öğretim elemanlarının görev yaptıkları fakültelerini 
değerlendirmeleri ve akademik çalışma konusu seçimine ilişkin ifadeler  yer 
almaktadır. Sorulara vereceğiniz yanıtlar, "Eğitim Fakültelerinin Öğretim 
Elemanı Profili"  başlıklı araştırma için kullanılacaktır. Tüm fakültelerden 
elde edilen veriler birlikte çözümlenip, değerlendirilecektir. Ayrıca fakülte 
düzeyinde değerlendirme yapılmayacaktır. Soruları yanıtlarken 
göstereceğiniz samimiyet ve sabır, varolan durumun olduğu gibi ortaya 
konulması açısmdan önemlidir. Bu nedenle lütfen  formdaki  hiçbir soruyu 
yanıtsız bırakmayınız. Gösterdiğiniz ilgi ve katkılarınız için teşekkür eder, 
saygılar sunarız. 

Prof.  Dr. Kasım Karakütük Arş. Gör. Binali Tunç 

Arş. Gör. Güven Özdem Arş. Gör. Dr. Tuncer Bülbül 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi 
Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı 

karakut@education.ankara.edu.tr.  Tel: 0312 3633350/3016, 0312 4908933 

mailto:karakut@education.ankara.edu.tr
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BÖLÜM I 
KİŞİSEL BİLGİLER, TOPLUM YAŞAMI VE EĞİTİM SİSTEMİ 

Bu bölümde kişisel bilgilerinize ilişkin sorular ve Türkiye'deki toplumsal 
yaşamı, eğitim sistemini, üniversiteleri ve akademik yaşamı değerlendirmenize 
yönelik ifadeler  yer almaktadır. Lütfen,  durumunuza uygun gelen seçeneği çarpı 
(X) işareti koyarak belirtiniz. 

1. Cinsiyetiniz ( ) Kadm ( ) Erkek 

2. Yaşınız ( ) 21-34 ( ) 35-44 ( ) 45-54 ( ) 55-64 ( ) 6 5 + 

3. Unvanınız 

4. Hale Görev Yaptığınız, 

Üniversite Bölüm Anabilim Dalı 

5. Lisansüstü öğreniminizi hangi üniversitede tamamladınız? 

Yüksek Lisans Doktora 

6. Öğretim elemanlığında geçen hizmet süreniz 

7. Yönetsel (idari) bir göreviniz var mı? ( ) Hayır ( ) Evet (Lütfen  belirtiniz).... 

8. Doğduğunuz yerleşim birimi 

( ) İl ( ) İlçe ( ) Kasaba (Belde) ( ) Köy ( ) Yurtdışı 

9. Medeni durumunuz 

10. (10 ve 11. sorulan evli olan öğretim elemanlan yanıtlayacaktır) 

Eşinizin mesleği 

11. Çocuğunuz var mı? ( ) Hayır ( ) Evet (Lütfen  sayısını belirtiniz) 

12. Anne ve babanızın eğitim durumu Anne Baba 

13. Anne ve babanızın mesleği Anne Baba 

14. Kendinize ait eviniz var mı? ( ) Hayır ( ) Evet 

15. Kendinize ait otomobiliniz var mı? ( ) Hayır ( ) Evet 

16. Akademik çalışmalannızı yapabileceğiniz bilgisayannız var mı? 

( ) Hayır ( )Evet 



251 

17. Akademik etkinlikleriniz dışında kalan zamanınızı ne tür etkinliklerle 
değerlendiriyorsunuz? (Birden fazla  seçenek işaretleyebilirsiniz) 

( ) Sinemaya, tiyatroya giderim ( ) Hobilerimle ilgilenirim 

( ) TV seyrederim ( ) Kafe,  lokal, vb. yerlere giderim 

( ) Spor yaparım ( ) Gazete, dergi okurum ( ) Diğer 

18. En çok izlediğiniz TV programlan (Birden fazla  seçenek işaretleyebilirsiniz) 

( ) Haber ( ) Belgesel ( ) Dizi ( ) TV'de Sinema ( ) Yanşma 

( ) Magazin ( ) Tartışma ( ) Spor programı ( ) Diğer 

19. En çok dinlediğiniz müzik türü (Birden fazla  seçenek işaretleyebilirsiniz) 

( ) Klasik müzik ( ) Rock ( ) Türk sanat müziği ( ) Türk halk müziği 

( ) Arabesk ( ) Türkçe pop ( ) Yabancı dilde pop ( ) Diğer 

20. Alanınız dışmda okuduğunuz kitap türü (Birden fazla  seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

( ) Roman ( ) Şiir kitapları ( ) Dini kitaplar ( ) Tarih kitaplan 

( ) Sağlık kitaplan ( ) Diğer 

21. Ne sıklıkla evinize gazete almaktasınız? 

22. Okuduğunuz gazetelerin lütfen  adım belirtiniz 

23. Alanınızla ügili akademik bir dergiye abone misiniz? 

( ) Hayır ( ) Evet (Lütfen  ismini yazınız) 

24. Yıllık tatilinizi (izninizi) nerede geçiriyorsunuz? (Birden fazla  seçenek 

İşaretleyebilirsiniz) 

( ) Deniz kenan ( ) Yurt dışı ( ) Doğa alanlan 

( )Köy ( ) Evde ( ) Diğer 

25. Haftalık  ortalama ders ve danışmanlık yükünüz. (Lütfen  saat olarak belirtiniz) 

( ) Lisans ( ) Yüksek lisans ( ) Doktora 

26. Akademik etkinliklerinize katkı sağlayacak düzeyde yabancı dil 

biliyor musunuz? 

( ) Hayır ( ) Evet (Lütfen  bildiğiniz yabancı dili yazınız) 
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27. Akademik çalışmalarınızda destek sağlayacak düzeyde bilgisayar bilgisine 

sahip misiniz? 

( ) Hayır ( ) Evet 

28. Akademik çalışmalarınızda internetten yararlanıyor musunuz? 

( ) Hiç ( ) Arasıra ( ) Her zaman 

29. (Derse giren öğretim elemanlan yanıtlayacaktır) Derslerinizde teknolojik araç 

ve gereçlerden yararlanıyor musunuz? 

( ) Hiç ( ) Arasıra ( ) Her zaman 

30. Aşağıda, Türkiye'de akademik meslekte yaşandığı varsayılan sorunlar 

sıralanmıştır. Lütfen  bu sorunlardan önemli gördüğünüz ilk beşini (1., 2., 3., 

4., 5.) sıralayınız. 

( ) Akademik yükseltmelerin uluslararası indekslerde yayın yapmaya 

bağlı olması 

( ) Öğretim elemanlan arasında mesleki işbirliği ve dayanışmanın azalması 

( ) Akademik çalışmalarda toplumsal yarann gözardı edilmesi 

( ) Akademik yayınlann unvan almak amacıyla yapılması 

( ) Yükseltme ve atama ölçütlerinin fazlalığı 

( ) Yabancı dil eğitiminin yetersiz olmasına karşın akademik yükseltmelerde 

yabancı dil koşulunun olması 

( ) Tüm unvanlardaki öğretim elemanlannın yönetsel görevlere seçme ve 

seçilme hakkının olmaması 

( ) Üniversite olanaklanndan (araştırma desteği, lojman, vb.) yararlanmanın 

unvanlara göre farklılık  göstermesi 

( ) Diğer 

31. Aşağıda, Türkiye'deki üniversitelerde yaşandığı varsayılan sorunlar 

sıralanmıştır. Lütfen  bu sorunlardan önemli gördüğünüz ilk beşini 

(1., 2., 3., 4., 5.) sıralayınız. 

( ) Üniversitede yapılan akademik çalışmalann ticarileşmesi 

( ) Üniversitelere yeterli finansman  kaynağının aynlmaması 

( ) Nitelikli öğretim elemanlannın vakıf  üniversitelerine geçmesi 
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( ) Üniversitelerde nitelikli akademik çalışmaların yetersizliği 

( ) Üniversiteler, YÖK ve hükümet arasındaki eşgüdüm eksikliği 

( ) Üniversitelerin öğretim elemanı açığı 

( ) Diğer 

32. Herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, vakıfa  veya derneğe üye misiniz? 

( ) Hayır ( ) Evet (Lütfen  ismini yazınız) 

33. Herhangi bir sendikaya üye misiniz? 

( ) Hayır ( ) Evet (Lütfen  ismini yazınız) 

34. Eğitim alanındaki sendikaların çalışmalarım yeterli buluyor musunuz? 

( ) Hayır ( ) Evet 

35. Üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlara sendikal 

örgütlenmenin çözüm getirebileceğim düşünüyor musunuz? 

( ) Hayır ( ) Evet 

36. Aşağıdakilerden hangisinin, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının yaşadığı 

sorunlann giderilmesinde daha fazla  etkili olabileceğini düşünüyorsunuz ? 

(Lütfen  yalnızca bir tanesini işaretleyiniz) 

( ) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ( ) Hükümet ( ) Üniversiteler 

( ) Eğitim Sendikaları ( ) TÜBİTAK, TÜBA ( ) Diğer 

37. Ücret (maaş) dışında bir geliriniz var mı? 

( ) Hayır ( ) Evet 

38. 37. soruya yanıtınız "evet" ise ücret (maaş) dışında gelirinizi lütfen  belirtiniz. 

( ) Ek ders ( ) Döner sermaye katkısı ( ) Proje veya kurum danışmanlığı 

( ) Kira, faiz  ( ) Kuruluş geliştirme ödeneği 

( ) Bilimsel yayınlardan elde edilen kazanç 

39. Evinize giren toplam aylık gelir 

( ) 1000 YTL'den az ( ) 1001-2000 YTL ( ) 2001-3000 YTL 

( ) 3001-4000 YTL ( ) 4001 YTL ve üzeri 

40. Öğretim elemanı ücretlerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

( ) Hayır ( ) Evet 
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41. Daha iyi bir ücret karşılığı başka bir kuruma (vakıf  üniv.. özel sektör) geçer 

misiniz? 

( ) Hayır ( )Evet 

42. Aşağıda sayılan değerlerin yaşamınızda ne düzeyde etkili olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Gelenekler/Töreler ( ) HİÇ ( ) Orta ( )Çok 
Milli değerler ( ) Hiç ( ) Orta ( ) Çok 
Dini değerler ( ) Hiç ( ) Orta ( )Çok 
Demokratik değerler ( ) Hiç ( ) Orta ( ) Çok 
Mesleki değerler ( ) Hiç ( ) Orta ( ) Çok 

43. Aşağıda, Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda yaşandığı varsayılan 

sorunlar sıralanmıştır. Lütfen  bu sorunlardan önemli gördüğünüz ilk beşini 

(1., 2., 3., 4., 5.) sıralayınız. 

( ) Ekonomik istikrarsızlık ve işsizlik 

( ) İnsan haklan ihlalleri 

( ) Laiklik karşıtı gelişmeler 

( ) Gelir dağılımındaki adaletsizlik 

( ) Milli ve manevi değerlerin zayıflaması 

( ) Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi 

( ) Terör olaylan 

( ) Şiddet olaylarının (cinayet, hırsızlık vb.) artması 

( ) Düşünce özgürlüğünün sınırlandınlması 

( ) Diğer 

44. Aşağıda, Türkiye eğitim sisteminde yaşandığı varsayılan sorunlar sıralanmıştır. 

Lütfen  bu sorunlardan önemli gördüğünüz ilk beşini (1., 2., 3., 4., 5.) sıralayınız. 

( ) Eğitimde firsat  eşitsizliği (cinsiyet, bölge vb.) 

( ) Okullaşma oranının düşüklüğü 

( ) Ezberci eğitim sistemi 

( ) Eğitime aynlan kaynaklann yetersizliği 

( ) Okullardaki şiddet olaylan 
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( ) Eğitim politikalarının hükümetlere göre değişmesi 

( ) Nitelikli öğretmen açığı 

( ) Okur-yazar oranının düşüklüğü 

( ) Eğitimin özelleştirilmesi 

( ) Diğer 

45. Aşağıda yer alan ülke ve topluluklardan hangisiyle yakın ilişkiler kurulmasının 

Türkiye'ye yararlı olacağmı düşünüyorsunuz? 

( ) Avrupa Birliği ( ) ABD ( ) Rusya ( ) Türk Cumhuriyetleri 

( ) İslam Ülkeleri ( ) Çin ( ) Diğer (Lütfen  belirtiniz) 

46. En çok güvendiğiniz kurumların ilk beşini (1., 2., 3., 4., 5.) sıralayınız. 

( ) TBMM ( ) Hükümet ( ) Silahlı Kuvvetler 

( ) Üniversiteler ( ) Siyasi partiler ( ) Sivil Toplum Kuruluşları (STK) 

( ) Sendikalar ( ) Emniyet ( ) Anayasa Mahkemesi 

( ) Cumhurbaşkanlığı ( ) Medya ( ) Diğer 

47. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girmesinin yararlı olacağını düşünüyor 

musunuz? 

( ) Hayır ( ) Evet 

48. Türkiye'nin Avrupa Birliğine girebileceğini düşünüyor musunuz? 

( ) Hayır ( ) Evet 

49. IMF politikalannm Türkiye'nin ekonomik sorunlannın çözümüne ne derece 

katkıda bulunduğunu düşünüyorsunuz? 

( ) Hiç ( ) Kısmen ( ) Çok 

50. IMF, Dünya Bankası, AB gibi Uluslararası Kuruluşlann Türkiye'nin eğitim 

sorunlannın çözümüne ne derece katkıda bulunduğunu düşünüyorsunuz? 

( ) Hiç ( ) Kısmen ( ) Çok 



256 

BÖLÜM II 
FAKÜLTENİN NİTELİĞİ, ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE AKADEMİK 

ÇALIŞMA KONULARI 

Aşağıda görev yaptığınız fakülteye  ve akademik çalışma konularınıza 
ilişkin ifadeler  yer almaktadır. Lütfen  kafalım  düzeyinizi, uygun gelen seçeneğin 
içine çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz. 

1. Hiç katılmıyorum 
2. Çok az katılıyorum 
3. Kısmen katılıyorum 
4. Büyük ölçüde katılıyorum 
5. Tamamen katılıyorum 

Fakültenin Niteliği 1 2 3 4 5 
1. Fakültemde, öğrenciler, öğretmenlik mesleğine uygun bir 

eğitim alır. 
2. Fakültemde öğretmen adaylarına demokratik tutumlar 

kazandırılır. 
3. Fakültemdeki sınıf,  laboratuar, atölye gibi ders ortamlan 

yeterlidir. 
4. Fakültemde akademik etkinlikleri destekleyecek eğitim 

teknolojileri yeterli düzeydedir. 
5. Fakültemdeki öğretim elemanları birbirleriyle iyi ilişkiler 

içindedir. 
6. Fakültemde yönetici-öğretim elemanı arasındaki iletişim 

kanalları açıktır. 
7. Fakültemde öğretim elemanları ortak bilimsel çalışmalar 

yaparlar. 
8. Fakültemde farklı  düşüncelere ve anlayışlara saygı 

gösterilir. 
9. Fakültemde eğitimle ilgili bilimsel gelişmelere katkı 

yapacak nitelikte çalışmalar yapılır. 
10 Fakültemde alman kararlarda öğretim elemanlarının 

görüşleri alınır. 
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Akademik Çalışma Konuları 1 2 3 4 5 
11 Akademik çalışma konusu seçiminde bireysel ilgilerimi 

karşılayan konulara öncelik veririm. 
12 Akademik çalışma konusu seçiminde toplumsal 

sorunlarla ilgili konulara öncelik veririm. 
13 Akademik çalışma konusu seçiminde güncel eğitim 

sorunlarıyla ilgili konulara öncelik veririm. 
14 Akademik çalışma konusu seçiminde ekonomik getirişi 

olabilecek araştırma konularına öncelik veririm. 
15 Akademik çalışma konusu seçiminde yükseltme-atama 

ölçütleri için daha fazla  puan getirebilecek çalışmalara 
öncelik veririm. 

16 Akademik çalışma konusu seçiminde kolay 
yayınlanabilir konulara öncelik veririm. 

17 Akademik çalışma konusu seçiminde özgün (fazla 
çalışılmamış) konulara öncelik veririm. 

18 Akademik çalışma konusu seçiminde, daha az maliyetli 
konulara öncelik veririm. 

Çalışmaya  katkı  getireceğini  düşündüğünüz  görüş ve önerilerinizi  lütfen 
vazımz. 

Katkılarınız  ve zaman ayırdığınız  için teşekkür  ederiz. 


