ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

2009

2009
Toplum Gönüllüleri Vakf›
Burhaniye Mah. Atilla Sok.
No: 16 Altunizade ‹stanbul

Bu araﬂt›rman›n tüm yay›n haklar› sakl›d›r. Aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü, telif hakk› sahibinin
yaz›l› izni al›nmadan kullan›lamaz.
‹lk Bas›m
Kapak Tasar›m›
Sayfa Tasar›m›

: Aral›k 2009
: R2D2 Reklam Ajans›
: R2D2 Reklam Ajans›

Bask›dan kaynaklanabilecek hata veya eksiklikleri görmek için lütfen internet sitemizi www.tog.org.tr ziyaret ediniz.

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI
Araﬂt›rma Yöneticisi
Dr. N. Ekrem Düzen
Araﬂt›rma Asistanlar›
Uzm. Psk. Erhan Okﬂak
U¤ur Elhan
Araﬂt›rma Koordinatörü
Özlem Ezgin
Teknik Koordinatör
Gökda¤ Göktepe
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tüm ülke gençli¤ine ithaf edilmiﬂtir.
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Never doubt that a small group of thoughtful,
committed citizens can change the world; indeed,
it's the only thing that ever does.

Düﬂünceli ve kendini adam›ﬂ yurttaﬂlardan
oluﬂan küçük bir grubun dünyay›
de¤iﬂtirebilece¤inden kuﬂku duyulmas›n; bu hep
böyle olur.
Margaret Mead
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ÖNSÖZ

Gençli¤in ihtiyaçlar› alan›nda söylenen, dillendirilen pek çok baﬂl›k zaman zaman
hepimizin gündemine geliyor. Ülkemizde gerçek zenginli¤imiz, inanç, köken,
düﬂünce ve bireysel tercihlerden oluﬂan toplumsal farkl›l›klard›r. Bunun bilinciyle,
Toplum Gönüllüleri- (TOG) gençlik alan›nda yayg›n ve etkili bir sivil toplum
kuruluﬂu olmay› hedeflemektedir. TOG gençli¤in gerçek ihtiyaçlar›n› gençlerin
a¤z›ndan dinlemeye, gençlerin kaleminden okumaya ve çözüm önerilerini de
gençlerin önerileriyle geliﬂtirmeye önem vermektedir.

Herﬂeyi 'en iyi ve en do¤ru' bildi¤ini savunan, yaﬂam›nda edindi¤i de¤erli
deneyimlerle neyin, nas›l yap›lmas› gerekti¤ini dayatan yetiﬂkinlerin oluﬂturdu¤u
bir yaklaﬂ›md›r bu. Özellikle 1980'li y›llardan bu yana, nesilden nesile aktar›lan
bir toplum gelene¤i olarak sürmektedir. Yetki vermeyen, gençlere güvenmeyen,
gençlerin her alanda kat›l›mc› isteklerini geri çeviren ayn› yetiﬂkin anlay›ﬂ› bu
davran›ﬂ biçiminin sonunda da gençleri, 'günümüzün gençlerini' sorumsuzlukla,
toplumsal konulara ilgisizlikle suçlamay› ihmal etmez.

Bundan böyle belirli aral›klarla sürdürmeyi düﬂündü¤ümüz gençlik araﬂt›rmalar›
dizisinin birincisi elinizdedir.

Ve bu yaklaﬂ›mlar›n, yaﬂananlar›n sonunda mutsuz, umutsuz bir gençlik kesimi
oluﬂur.

Bu araﬂt›rmay› tasarlarken bilimsel bir proje oluﬂturmay› hedefledik.
Üniversitelerdeki genç nüfusun güvenilir bir örneklemi üzerinden bilgiler toplamaya
özen gösterdik. Bu araﬂt›rman›n tasar›m›nda ve uygulamas›nda, al›ﬂ›lagelmiﬂ
'çoktan seçmeli' kapal› uçlu sorularla yönlendirici cevaplar aramad›k. Gençlerin
düﬂüncelerini kal›plar içine s›¤d›rmaya çal›ﬂmad›k. Gençlerin özgür ve gerçek
yaﬂamlar›n›n içinden düﬂüncelerini ö¤renmeye, gerçek ihtiyaçlar›n› anlamaya
ve alg›lamaya özen gösterdik. Sahada araﬂt›rmay› uygulayanlar›n genç akranlar
olmas› bu yaklaﬂ›m›n güçlenmesine büyük destek ve güven sa¤lad›.

Neyi yanl›ﬂ yap›yoruz? Neyi, nas›l düzeltebiliriz? Olumsuzluklar› gerçekten
düzeltmek istiyor muyuz? Bu toplumun gençlerinin ﬂikayetleri, daha iyi bir toplum
için gelecekle ilgili önerileri nedir? Merak ediyor muyuz?

Bir toplum düﬂünün ki nüfusunun yar›s›n›n sözü dinlenmiyor. Sözü dinlenmeyen,
düﬂünceleri önemsenmeyenlerin yaﬂlar› otuz yaﬂ›n alt›nda oldu¤u için söyledikleri
geçerli de¤il, önerileri duyulmuyor, dikkate al›nm›yor. Bir üniversite düﬂünün ki
ö¤rencilerin geliﬂimlerine destek olmak, gençlerin giriﬂimlerinin önünü açmak,
ö¤rencilerin yarat›c› düﬂüncelerini hayata geçirmelerine olanak sa¤lamak,
özgüvenlerini geliﬂtirmek yerine, ö¤rencileri denetlemek, giriﬂimlere engel olmak
ön planda tutulmakta.
Bir yandan gençli¤e 'güvendi¤ini' söyleyen yetiﬂkin sloganlar› duyars›n›z. Di¤er
yandan yetiﬂkinlerin gençleri kendilerinin 'do¤ru bildikleri' hedeflere
'yönlendirmeye' çabalayan, çok yönlü dayatmac› giriﬂimlerini yaﬂars›n›z. Bir
yandan gençlerin enerjisine ya¤d›r›lan övgüler, bu enerjiyi harekete geçirmekle
sa¤lanabilecek toplumsal avantajlara yap›lan vurgular›n sloganlar›n› ezberlersiniz.
Di¤er yandan bu enerjiyi pasifleﬂtirmeye, sindirmeye yönelik giriﬂimlerden oluﬂan
bir çeliﬂki kültürünü yaﬂar, s›k›l›rs›n›z.

Yukar›daki sorular›n cevaplar›yla gerçekten ilgileniyorsak, bu toplumun gidiﬂine
biraz olsun olumlu bir katk›da bulunmak istiyorsak, bu araﬂt›rman›n sonuçlar›na
kulak vermemiz, sonuçlar ve öneriler üzerinde biraz olsun düﬂünmemiz gerekiyor.
Tabii, toplumsal geliﬂim süreci içinde bunca y›ld›r yap›lan ve tekrarlanan yanl›ﬂlar›
düzeltmeye niyetliysek, 'Sus küçü¤üm, söz büyü¤ün!' söyleminden bir dönem
için vazgeçebilmeyi göze alabilecek cesareti biz yetiﬂkinler kendimizde görüyorsak!
Bu araﬂt›rmada eme¤i geçen baﬂta Araﬂt›rma Yöneticisi Dr. N. Ekrem Düzen
olmak üzere, Araﬂt›rma asistanlar› Erhan Okﬂak, U¤ur Elhan, Araﬂt›rma
koordinatörleri Özlem Ezgin ve Gökda¤ Göktepe'yi yapt›klar› özenli ve tutkulu
çal›ﬂmalar nedeniyle kutluyorum.

‹brahim Betil
Toplum Gönüllüleri Vakf›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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TEﬁEKKÜR

“Üniversite Gençli¤inin ‹htiyaçlar› 2009” isimli bu rapor, Toplum Gönüllüleri
Vakf›'n›n gençlik alan›nda veri üretmeye dair yapt›¤› ilk çal›ﬂmad›r. Ayn› zamanda,
bundan sonra yapaca¤› benzer çal›ﬂmalar›n da ilkidir.
Alandaki birçok çal›ﬂma gibi, bu çal›ﬂma da bir araﬂt›rma ekibinden fazlas›n›n
ürünüdür. Bu nedenle de birçok kiﬂiye teﬂekkür borçludur. Bu araﬂt›rman›n ortaya
ç›kmas› sürecinde;
• Yerellerde araﬂt›rma formunun yayg›nlaﬂmas›n› sa¤layan ve araﬂt›rma verilerini
büyük bir özveri ile toplayan Toplum Gönüllüsü gençlere,
• Araﬂt›rma formu ile karﬂ›laﬂt›klar› an vakit ay›r›p bizimle samimiyetle fikirlerini
paylaﬂan tüm kat›l›mc›lara,
• Araﬂt›rman›n baﬂ›nda tam olarak nas›l bir iﬂe girdiklerini anlamay›p, fark›na
vard›klar›nda kendilerini iﬂin içine gömülmüﬂ bulan, her bir veriyi teker teker
inceleyen, anlamaya çal›ﬂan, yorumlayan, sab›rla tekrar tekrar ayn› metinleri
okuyan ve sonunda bu raporu bize kazand›ran araﬂt›rma ekibi Dr. N. Ekrem
Düzen, Erhan Okﬂak ve U¤ur Elhan'a,
• Bu araﬂt›rmaya kaynak ay›ran ve süreçte de her daim sevincimizi, üzüntümüzü,
s›k›nt›m›z›, heyecan›m›z› paylaﬂan ve her zaman araﬂt›rmaya olan inançlar› ile
bize destek olan Toplum Gönüllüleri Vakf› Yönetim Kurulu’na ve çal›ﬂanlar›na,
• Deneyimlerinden çok ﬂey ö¤rendi¤imiz, araﬂt›rman›n çeﬂitli aﬂamalar›nda
bizimle toplant›lar yaparak ufkumuzu açan ‹brahim Betil, Kerim Paker ve
Yusuf Güvenç'e,
• Araﬂt›rma son halini almadan önce yapt›¤›m›z ön sunumlara davetimizi kabul
edip kat›larak araﬂt›rmaya katk› sunan Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran,
Neslihan Öztürk, Serra Cankur, F›rat ﬁahin, Murat O¤uz, Emrah Gürsel,
Evren Ergeç, E. Sener Ünal ve Burcu Haylaz'a,
• Veri giriﬂleri ile geçen uzun gecelerde bizi yaln›z b›rakmayarak ziyaretimize
gelen ve gerek enerjileriyle gerek fikirleriyle iﬂin ucundan tutarak süreci keyifli
k›lan Gülesin Nemutlu, Neslihan Öztürk, Cemre Yeﬂil, Murat Alemdar,
Annegret Warth ve Yudit Namer'e ,

• Araﬂt›rmay› güncel veriler ile destekleyerek, istedi¤imiz verileri TU‹K
veritaban›ndan sa¤layan ‹rfan Çöllüo¤lu ve ekibine,
• Oldukça dar bir zamanda ve gönüllü destek vererek bu raporun dizayn›ndan
bas›m›na kadar tüm sorumluluklar› üstlenen ve araﬂt›rmaya büyük katk› sunan
R2D2 Reklam Ajans›'na ve Görkem Öztürk'e,
ve burada ismini saymay› unuttu¤umuz, bu raporun bas›m›nda çal›ﬂanlardan,
Toplum Gönüllüleri ofisinde bizi çays›z b›rakmayan Fatma Han›m'a kadar herkese
teﬂekkür ederiz.
Bu rapor, bizim için bas›l› bir sayfalar toplam›ndan fazlas› oldu bu süreçte.
Bakmad›¤›m›za bakt›¤›m›z, görmedi¤imizi gördü¤ümüz, duymad›¤›m›z› duydu¤umuz
bir süreç oldu. Bizi ço¤altt›, yeni insanlarla tan›ﬂt›rd›, bugüne kadar konuﬂmad›¤›m›z
konular› tart›ﬂt›rd›. Dileriz ki, raporun sesi hedef kitlelerine ulaﬂs›n ve somut
giriﬂimlerin önünü açs›n.
Alanda yap›lacak daha fazla çal›ﬂmaya vesile olmas› dile¤iyle,

Araﬂt›rma Ekibi Ad›na
Özlem Ezgin & Gökda¤ Göktepe
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YÖNET‹C‹ ÖZET‹

Bu çal›ﬂmada, Türkiye Üniversite Gençlik ‹htiyaçlar› Araﬂt›rmas›'n›n genel sonuçlar›
sunulmaktad›r.

9. ULAﬁIM: Araç ve yol yetersizlikleri had safhada. Üniversite içi ve d›ﬂ› ulaﬂ›mda

Araﬂt›rma sonuçlar›; SORUNLAR, ÇÖZÜMLER, ve ORTAK ALANLAR baﬂl›klar›

gençler hiç yokmuﬂ gibi uygulamalar yap›l›yor. Gençler sadece ekonomik girdi

alt›nda sunulmaktad›r.

olarak düﬂünülüyor.

A. SORUNLAR

10. SA⁄LIK: Ö¤renim hayat›n›n koﬂullar›na uymayan ulaﬂ›m, eriﬂim, ve koordinasyon

Üniversite Gençlik ‹htiyaçlar› 12 baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂt›r.

zorluklar› öne ç›k›yor. Sa¤l›k güvencesi kapsam ve uygulamalar› yetersiz.
11. BESLENME: Üniversite gençli¤inin beslenme ihtiyaçlar› karﬂ›lanm›yor.
Beslenme hizmetlerinin sadece beslenme mekânlar›n›n varl›¤›yla sa¤lanm›ﬂ

1. ÜN‹VERS‹TEDE SOSYAL HAYAT: Ö¤rencilerin sosyalleﬂmesinin önünde

kabul ediliyor. Pahal›l›¤a ek olarak kalite, temizlik, ve hijyen gibi en önce

örgütlenme baﬂta olmak üzere ciddi yönetsel engeller var. Ö¤rencilerin bir araya

sa¤lanmas› gereken koﬂullar sa¤lanm›yor.

gelmesini sa¤layacak kolayl›klar sa¤lanm›yor.
12. MADD‹ GÜVENCELER VE GENEL END‹ﬁELER: ‹htiyaçlar›n›n karﬂ›lanmad›¤›
2. YERLEﬁ‹M B‹R‹M‹NDE SOSYAL HAYAT: Pek çok yerleﬂim biriminde sosyal

noktalarda düﬂük maddi gelir düzeyi bir sorun olarak ortaya ç›k›yor. Hak, eﬂitlik,

hayat olanak ve ortamlar› yok. Var olan az miktardaki olanak ise gençlerin

adalet, ve insan haklar› alanlar›nda temel eksiklikler aç›kça hissediliyor ve zaman

yarar›na sunulmuyor. Hizmet ve kolayl›klar gençler gözetilerek düzenlenmiyor.

zaman ihtiyaçlar›n merkezinde yer al›yor.

Gençlerden yararlanma öne ç›k›yor.
3. AKADEM‹K OLANAKLAR: Kaynak azl›¤› öne ç›k›yor. Ancak geliﬂigüzel bir
bolluktan çok kendini geliﬂtirme ve kendi kendine ö¤renmenin desteklenmesi
gerekiyor.
4. AKADEM‹K YETERL‹K VE KAL‹TE: Akademik yeterlik ve kalite konular›
insan kaynaklar› nitelikleriyle örtüﬂüyor. Sadece ö¤retim elemanlar› de¤il ö¤renci
nitelikleri de istenen düzeyde de¤il.

Gençli¤in sahip oldu¤u olanaklar yetersiz, ancak mesele sadece
bundan ibaret de¤il; mesele, bu olanaklar›n rasyonel olmayan
uygulamalarla kullan›lmas›d›r; rasyonel olmayan yaklaﬂ›mlar›n
kayna¤›, eldeki olanaklar›n tasarlanmas›ndan tüketilmesine kadar
hiçbir aﬂamada gençli¤in fikrinin al›nmamas›, gençli¤in kendine özgü
koﬂul ve özelliklerinin hesaba kat›lmamas›d›r; gençli¤i hesab›n
d›ﬂ›nda tutmak gençleri geliﬂmemiﬂ nitelikleriyle baﬂ baﬂa
b›rakmaktad›r; gençlik, yüksek sesle söylemese bile geri kald›¤›n›n,
geride ve yaln›z b›rak›ld›¤›n›n fark›ndad›r.

5. E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M YÖNET‹M‹: Yönetimle ö¤renci aras›ndaki mesafe,
ö¤rencilerin temel adalet duygular›n›n zedeleyecek kadar uzak. Kaynaklar›n,
ö¤renci ihtiyaç ve koﬂullar›na göre düzenlenip yönetilmiyor. Yönetim bu konuda
bir endiﬂe taﬂ›m›yor.
6. BARINMA OLANAKLARI VE MAL‹YET‹: Ö¤renci koﬂullar›na uygun bar›nma
hizmeti sunulmuyor yap›lm›yor. Bar›nma hizmetleri bar›nacak kiﬂilerin
ihtiyaçlar›ndan çok yönetimin anlay›ﬂ›n› yans›tacak ﬂekilde hayata geçiriliyor.
7. YURT OLANAKLARI VE YURT YAﬁAMI: Kaynak ve olanaklar az. Ancak
kaynak ve olanaklar›n yararlan›c›lar gözetilmeksizin kullan›l›yor. Yurtlar asgari
insani ﬂartlara sahip de¤il; var olan ﬂartlar onur k›r›c›. S›n›rs›z kaynaklar de¤il
insani ﬂartlar ve kendini geliﬂtirme düzenlemelerine ihtiyaç var.
8. YERLEﬁKELER: Yerleﬂkeler plans›z ve düzensiz. Temel hizmetler eksik veya
koordineli de¤il. Konumlama kötü. Yerleﬂke uygulamalar› ö¤rencilerin ihtiyaçlar›
gözetilmeden yürütülüyor.
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* Bu araﬂt›rma, Toplum Gönüllüleri Vakf› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ ve
Sabanc› Üniversitesi’nden Dr. N. Ekrem Düzen taraf›ndan yürütülmüﬂtür.
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B. ÇÖZÜMLER
Çözümler 4 genel baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂt›r.

1. MADD‹ KAYNAK VE OLANAKLAR: Üniversite gençli¤inin sahip oldu¤u
kaynaklar henüz tüm ihtiyaçlar› karﬂ›lam›yor. ‹nsan kaynaklar› dahil olmak üzere
üniversite gençli¤ini ilgilendiren yat›r›m alan›n›n geniﬂletilmesi gerekiyor.

2. KULLANMA VE YARARLANMA B‹Ç‹MLER‹: ‹htiyaçlar›n tümü kaynak
azl›¤›yla ilgili de¤il. Bu kaynaklar›n gençlik ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde
planlanmas› gerekiyor. Var olan kaynaklardan verimli ﬂekilde yararlanmas› için
gençli¤in ihtiyaç ve koﬂullar› nesnel yöntemlerle belirlenmeli.

4. “GENÇLER KEND‹LER‹N‹ GEL‹ﬁT‹RMEK ‹ST‹YOR”
Gençler, ö¤renmeyi destekleyici bir üniversite istiyor. Her ﬂeyin haz›r verilmesini
de¤il kiﬂisel ve bireysel olarak geliﬂimlerini gerçekleﬂtirebilecekleri f›rsat ve
ortam talep ediyorlar. Gençler ne istedi¤ini biliyor ve bunu iletmek istiyor.

Gençli¤in ihtiyaçlar› bilinmiyor, anlaﬂ›lm›yor, karﬂ›lanm›yor; gençlik
tan›nm›yor, hesaba al›nm›yor; gençli¤in muhatab› yok; oysa, gençler
ne istedi¤ini biliyor; gençler kendilerini geliﬂtirmek için ortam ve
f›rsat istiyor; gençler bir araya gelmek, tan›ﬂmak, ve birbirine
güvenmek istiyor; gençler, kat›lmak, söz söylemek, ve sorumluluk
almak istiyor.
* Bu araﬂt›rma, Toplum Gönüllüleri Vakf› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ ve
Sabanc› Üniversitesi’nden Dr. N. Ekrem Düzen taraf›ndan yürütülmüﬂtür.

3. YÖNET‹M ANLAYIﬁI VE YAKLAﬁIMI: Yönetimle gençlik aras›ndaki
mesafenin acilen azalmas› gerekiyor. Gençlik kendisini ilgilendiren tüm konularda
söz sahibi olabilmeli. Gençlik ve ö¤rencilikle ilgili yürütme yapt›¤›n›n fark›nda
olan bir yönetim anlay›ﬂ›na ihtiyaç var.

4. Ö⁄RENC‹ N‹TEL‹KLER‹: Kaynak azl›¤› ve verimsiz yönetim yaklaﬂ›m›na
ra¤men gençlik kendi niteliklerini yükseltmeye çal›ﬂ›yor. Gençlik, bir yandan
akademik niteliklerini di¤er yandan kiﬂisel geliﬂim ve entelektüel donan›m›n›
artt›rma peﬂinde. Gençlik, engellerin fark›nda oldu¤u gibi kat etmesi gereken
yolun da bilincinde.

C. SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER‹N
ORTAK ALANLARI
Sorun ve çözümlerin birlikte yer ald›¤› ortak zeminler, 4 çal›ﬂma alan› halinde
ortaya ç›km›ﬂt›r.

1. “ÜN‹VERS‹TE, Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ DE⁄‹L”
Gençli¤in koﬂul ve ihtiyaçlar› üniversite taraf›ndan sorulmuyor ve belirlenmiyor.
Yönetimle üniversite ö¤rencisi aras›ndaki yönetsel, insani, ve sosyal mesafeler
iﬂlevsel olmaktan çok uzak.

2. “ÜN‹VERS‹TE ﬁEHR‹, Ö⁄RENC‹ DOSTU DE⁄‹L”
Üniversite ﬂehri gençli¤i sadece ekonomik kaynak olarak görüyor. Bunun ötesinde
kabul edip benimsemiyor; hor görüyor ve 'yabanc›' muamelesi yap›yor. Ö¤rencilere
sa¤lanabilecek asgari kolayl›klar› sa¤lam›yor, tersine, iﬂleri zorlaﬂt›r›yor.

3. “ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹ B‹R ARAYA GELEM‹YOR, GET‹R‹LM‹YOR”
Üniversite gençli¤i sosyalleﬂme ve serbest zaman de¤erlendirme ortam ve
f›rsatlar›na sahip de¤il. Bu konuda olanak, hizmet, ve kolayl›k bulam›yor.
Örgütlenme önündeki engeller ve bask›lar tüm a¤›rl›¤›yla devam ediyor.
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A. SORUNLAR
ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI
Genel Kümeler
Akademi
%27

Temel Hizmetler ve
Genel Konular
%28

Bar›nma ve Yaﬂam
Alanlar›
%22

Sosyal Hayat
%23

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI
Sorun baﬂl›klar›

Akademi
%27
Sosyal Hayat
%23
Bar›nma ve
Yaﬂam Alanlar›
%22

Temel Hizmetler ve
Genel Konular
%28

3

Akademik Olanaklar
Akademik Yeterlik ve Kalite
E¤itim-Ö¤retim Yönetimi
Üniversitede Sosyal Hayat
Yerleﬂim Biriminde Sosyal Hayat
Bar›nma Olanaklar› ve Maliyeti
Yurt Olanaklar› ve Yurt Yaﬂam›
Yerleﬂkeler
Ulaﬂ›m
Sa¤l›k
Beslenme
Genel Konular
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Sa¤l›k
%6

Genel Konular
%4
Beslenme
%5

Ulaﬂ›m
%13

Yerleﬂkeler
%6
Yurt Olanaklar› ve
Yurt Yaﬂam›
Bar›nma Olanaklar›
%7
ve Maliyeti
%9

Akademik
Olanaklar
%11

Akademik
Yeterlilik ve Kalite
%11
E¤itim Ö¤retim
Yönetimi
%5

Üniversitede
Sosyal Hayat
%15
Yerleﬂim Biriminde
Sosyal Hayat
%8
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B. ÇÖZÜMLER
Kullanma ve
Yararlanma Biçimleri
%32

Materyal Olanaklar
%43

Materyal Olanaklar
Kullanma ve Yararlanma Biçimleri
Yönetim Anlay›ﬂ› ve Yaklaﬂ›m›
Ö¤renci Nitelikleri

Ö¤renci Nitelikleri
%6

%
43
32
19
6

Yönetim Anlay›ﬂ› ve
Yaklaﬂ›m›
%19

C. ORTAK ALANLAR

Ortak alanlar; kaynaklar›n ço¤alt›lmas›, rasyonel kullanma ve yararlanma
biçimlerinin uygulanmas›, bu amaçla gençli¤in her an ve her koﬂulda tüm
süreçlerde yer almas› ve böylece kendini geliﬂtirme ikliminin yarat›lmas›n›n
zeminleridir.

Üniversite ﬁehri
Ö¤renci Dostu De¤il
%17

Üniversite Gençli¤i Bir
Araya Gelemiyor
Getirilmiyor
%16

Gençler Kendilerini
Geliﬂtirmek ‹stiyor
%12

Üniversite Ö¤renci
Merkezli De¤il
%55

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI

6428

Üniversite Ö¤renci Merkezli De¤il
Üniversite ﬁehri Ö¤renci Dostu De¤il
Üniversite Gençli¤i Bir Araya Gelemiyor Getirilmiyor
Gençler Kendilerini Geliﬂtirmek ‹stiyor

3505
1081
1048
794
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Üniversite Ö¤renci Merkezli De¤il
Olanaklar Ö¤renci
Yarar›na Göre
Yönetilmiyor
%29

Akademik Hayat
Ö¤renciyi
Desteklemiyor
%28

Temel Hizmetler
Ö¤renci ‹htiyaçlar›n›
Karﬂ›lam›yor
%43

Üniversite ﬁehri Ö¤renci Dostu De¤il
Olanaklar Ö¤renci
Yarar›na Göre
Yönetilmiyor
%29

Halk Ö¤renciyi Ekonomik
Kaynak Olarak Görüyor
%15

Ö¤renci
ﬁehirde
Sosyalleﬂemiyor
%13

Ö¤renciye Uygun
Düzenlemeler Yok
%53

5
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Üniversite Gençli¤i Bir Araya Gelemiyor, Getirilmiyor
Örgütlenme Engelleniyor,
Gençlerin Örgütlenme
Becerileri Ketleniyor
%45

Gençlerin Bir Araya
Gelmesini Kolaylaﬂt›racak
Düzenlemeler Yap›lm›yor
%55

Gençler Kendilerini Geliﬂtirmek ‹stiyor

Olanaklar Ö¤renci Yarar›na
Göre Yönetilmiyor
%29

Kiﬂisel ve Toplumsal
Güven Eksikli¤i Her Zaman
Her Yerde
%36

Araﬂt›rma ve Kendi
Kendine Ö¤renme
F›rsatlar› Yok
%41
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BÖLÜM I: G‹R‹ﬁ

ARAﬁTIRMANIN GEREKÇES‹ VE AMACI

Türkiye’de gençlik, do¤rudan ya da dolayl› olarak daima gündem konusudur.
Ülkenin genç nüfusu ve potansiyel gücü, gençli¤i gündemde tutan nedenlerden
sadece biridir. Daha öncelikli neden ise gençli¤in toplumda ne ifade etti¤i ve
ne ifade etmesi gerekti¤i hakk›ndaki tart›ﬂmalard›r. Gençli¤e hangi ﬂeklin nas›l
verilece¤i, aile meclislerinden siyasi söylevlere, kahve sohbetlerinden televizyon
programlar›na hemen herkesin günlük gailesidir. Öte yandan gençli¤in kendisi
buralarda nadiren görülür, sesi az duyulur, sözü ise pek kula¤a as›lmaz. Öyle ki
gençli¤i ilgilendiren en görünür zemin olan üniversitelerden bahsederken bile
üniversite gençli¤inin ne dedi¤i hesaba al›nmaz ve bu kimsenin tuhaf›na gitmez.
Gençlerin halini pek de merak etmeden üniversite kurmak, iﬂletmek, ve yönetmek
ola¤an addedilir. Gençlikle ilgili sorunlar gençli¤e de¤meden halledilmeye
çal›ﬂ›l›r. Görünen odur ki ülkemiz çok dertlendi¤i gençleriyle ne yapaca¤›n›
bilememekte, adeta bilmek istememektedir.
Bu durumun do¤al bir yans›mas› olarak ülkemizde gençlikle ilgili nesnel
araﬂt›rmalar, bu alan›n büyüklük ve karmaﬂ›kl›¤›na k›yasla hem çok azd›r hem
de iﬂin çok baﬂ›ndad›r. Gençli¤in halinin araﬂt›rma yoluyla olsun duyulmad›¤›n›,
bilinmedi¤ini söylemek hiç de abart›l› olmayacakt›r. Bu nedenle çok say›da ilk
çal›ﬂma yapmak gerekmektedir. Bu araﬂt›rma bu anlamda bir ilk çal›ﬂma olarak
tasarlanm›ﬂt›r.
Bu araﬂt›rman›n iki ay›rt edici özelli¤i vard›r: Birincisi, araﬂt›rma sorular› son
derece genel ve sade olduklar› halde daha önce hiç bu ölçekte çal›ﬂ›lmam›ﬂt›r.
‹kincisi ise sorulara verilen yan›tlar, sanki tek bir kiﬂiyle derinlemesine mülakat
yap›lm›ﬂ gibi de¤erlendirilmiﬂtir. Bu yönüyle bu araﬂt›rma bu kadar geniﬂ bir
alanda ve bu kadar geniﬂ kapsamda yap›lan ilk üniversite gençlik çal›ﬂmas› halini
alm›ﬂt›r. Araﬂt›rma, bu iki özellikten yola ç›karak, üniversite gençli¤inin sesinin
nesnel olarak duyulabildi¤i bir zemin oluﬂturmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

*Sabancı Üniversitesi
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Bir ilk çal›ﬂma olarak bu araﬂt›rma ayn› zamanda birkaç aﬂamada tamamlanacak
daha geniﬂ içerikli bir dizinin ilk bölümüdür. Tamamlay›c› ve bütünleyici çal›ﬂmalar
bu çal›ﬂmayla ba¤lant›l› olarak yürütülmektedir.
Araﬂt›rma, üniversite ö¤rencisi gençlerin temel ihtiyaç alanlar›n› gözler önüne
sererken, bu ihtiyaçlara iliﬂkin çözüm önerilerini de sunmaktad›r. Araﬂt›rman›n
amac›, daha etkin, kaliteli, ve ö¤renci merkezli bir üniversite yaﬂam›n›n geliﬂtirilmesi
sürecine katk›da bulunmakt›r. Dolay›s›yla bu araﬂt›rma, gençlik alan›nda iyi bir
çal›ﬂma örne¤i olarak yer almak kadar elde etti¤i nesnel sonuçlar yoluyla sosyal
politikalar› olumlu yönde etkilemeyi de hedeflemiﬂtir.
N. Ekrem Düzen, PhD*
Araﬂt›rma Yöneticisi
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ÖRNEKLEM‹N TANITIMI

Üniversite Gençlik ‹htiyaçlar› Araﬂt›rmas›'na 43 ildeki 59 üniversiteden 818 kad›n 1068 erkek 1886 genç kat›lm›ﬂt›r.
Örneklemin yaﬂ ortalamas› 20:7 (20 y›l 7 ay), yaﬂ aral›¤› ise 16 - 35’tir. Kat›l›mc›lar›n üniversite, il, ve co¤rafi bölgelere göre da¤›l›m› Tablo 1'de sunulmuﬂtur. Kat›l›mc›lar›n
daha yak›ndan tan›nmas›na yard›mc› olabilecek di¤er baz› demografik bilgiler “Örneklemin Genel Özellikleri” bölümündeki tablo ve grafiklerden izlenebilir.

TABLO 1. ÖRNEKLEM‹N ÜN‹VERS‹TE, ‹L, VE BÖLGELERE GÖRE DA⁄ILIMI
ÜN‹VERS‹TE

‹L

BÖLGE

N

Bo¤aziçi Üni.
Do¤uﬂ Üni.
GSÜ
Iﬂ›k Üni.
‹stanbul Bilgi Üni.
‹stanbul Üni.

‹stanbul

‹TÜ
Marmara Üni.

Marmara

566

Ege

244

MSGSÜ
YTÜ
Bal›kesir Üni.
ÇOMÜ

Bal›kesir
Çanakkale

Kocaeli Üni.

Kocaeli

Sakarya Üni.

Sakarya

Trakya Üni.

Edirne

Uluda¤ Üni.

Bursa

Dokuz Eylül Üni.
Ege Üni.

‹zmir

‹zmir Ekonomi Üni.
iYTE
Adnan Menderes Üni.

Ayd›n

Afyon Kocatepe Üni.

Afyon

Dumlup›nar Üni.

Kütahya

Mu¤la Üni.

Mu¤la

Pamukkale Üni.

Denizli

Süleyman Demirel Üni.

Isparta
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ÖRNEKLEM‹N ÜN‹VERS‹TE, ‹L, VE BÖLGELERE GÖRE DA⁄ILIMI
ÜN‹VERS‹TE

‹L

Akdeniz Üni.

Antalya

Çukurova Üni.

Adana

Sütçü ‹mam Üni.

Kahramanmaraﬂ

Mersin Üni.

Mersin

Mustafa Kemal Üni.

Hatay

Abant ‹.B. Üni.

Bolu

Bart›n Üni.

Bart›n

Gaziosmanpaﬂa Üni.

N

Akdeniz

158

Karadeniz

310

Tokat

Karabük Üni.

Karabük

KTÜ

Trabzon

Ondokuz May›s Üni.

Samsun

Karaelmas Üni.

BÖLGE

Zonguldak

Ankara Üni.
Bilkent Üni.
Gazi Üni.

Ankara

Hacettepe Üni.
ODTÜ
Aksaray

Anadolu Üni.

Eskiﬂehir

Bozok Üni.
Cumhuriyet Üni.

Sivas
Kayseri

K›r›kkale Üni.

K›r›kkale

Selçuk Üni.

Konya

Atatürk Üni.

Erzurum

F›rat Üni.

Elaz›¤

‹nönü Üni.

Malatya

Kafkas Üni.

Kars

Yüzüncü Y›l Üni.

Van

Dicle Üni.

Diyarbak›r

Gaziantep Üni.

Gaziantep

Harran Üni.

ﬁanl›urfa

Toplam
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‹ç Anadolu

Yozgat

Erciyes Üni.

Siirt Üni

9

295

Aksaray Üni.

Do¤u Anadolu

244

Güneydo¤u Anadolu

72

Siirt
1886

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

Örneklemin Co¤rafi Bölgelere Göre Da¤›l›m›
Karadeniz
%16

BÖLGELER

1886

Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
‹ç Anadolu
Do¤u Anadolu
Güneydo¤u Anadolu

‹ç Anadolu
%16

Marmara
%30

566
241
158
310
295
244
72

Do¤u Anadolu
%13

Güneydo¤u Anadolu
%4

Ege
%13

Akdeniz
%8

Örneklemin Yaﬂ Gruplar›na Göre Da¤›l›m›
1987-1988
%40

1989-1992
%32

1973 - 1986

525

1987 - 1988

766

1989 - 1992

595

1973-1986
%28

Örneklemin Cinsiyete Göre Da¤›l›m›
Kad›n
%43

Kad›n

818

Erkek

1068

Erkek
%57
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Örneklemin Do¤um Yeri Büyüklü¤üne Göre Da¤›l›m›
ﬁehir
%23
B. ﬁehir
%35
B. ﬁehir
ﬁehir
K. ﬁehir
‹lçe/Belde
Köy
TOPLAM

634
443
552
232
25
1886

K. ﬁehir
%29

‹lçe-Belde
%12

Köy
%1

Örneklemin “Ailenin En Uzun Yaﬂad›¤› Yer” Büyüklü¤üne Göre Da¤›l›m›

B. ﬁehir
%50.58
ﬁehir
%29.32
B. ﬁehir
ﬁehir
K. ﬁehir
‹lçe/Belde
Köy
TOPLAM
Köy
%0.42

954
553
325
46
8
1886

K. ﬁehir
%17.23
‹lçe-Belde
%2.44

Örneklemin Bar›nma Biçimine Göre Da¤›l›m›
Ö¤renci Evi
%38
Aileyle Birlikte
Ö¤renci Evi
Devlet Yurdu
Özel Yurt
Di¤er
TOPLAM

280
713
487
328
78
1886

Devlet Yurdu
%26

Aileyle Birlikte
%15

Di¤er
%4
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Özel Yurt
%17
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BÖLÜM II: GENEL SONUÇLAR
ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI: SORUN BAﬁLIKLARI
Bu araﬂt›rma, Türkiye üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar›n› bir bütün olarak tan›mlamaya çal›ﬂmaktad›r. Bu nedenle
çal›ﬂman›n odak noktas› gençlik ihtiyaçlar›n›n hangi baﬂl›klar alt›nda toplanabilece¤ini ortaya ç›karmak olmuﬂtur.
Araﬂt›rma verilerinin de¤erlendirilmesi sonucu, üniversite gençlik ihtiyaçlar› 4 genel kümede 12 sorun baﬂl›¤› halinde
derlenmiﬂtir.
I. SOSYAL HAYAT
a. Üniversitede Sosyal Hayat
b. Yerleﬂim Biriminde Sosyal Hayat
II.
a.
b.
c.

AKADEM‹
Akademik Olanaklar
Akademik Yeterlik ve Kalite
E¤itim ve Ö¤retim Yönetimi

III.
a.
b.
c.

YAﬁAM ALANLARI
Bar›nma Olanaklar› ve Maliyeti
Yurt Olanaklar› ve Yurt Yaﬂam›
Yerleﬂkeler

IV.
a.
b.
c.
d.

TEMEL H‹ZMETLER VE GENEL KONULAR
Ulaﬂ›m
Sa¤l›k
Beslenme
Genel Konular

Akademi
%27
Sosyal Hayat
%23
Bar›nma ve
Yaﬂam Alanlar›
%22

Temel Hizmetler ve
Genel Konular
%28

Akademik Olanaklar
Akademik Yeterlik ve Kalite
E¤itim-Ö¤retim Yönetimi
Üniversitede Sosyal Hayat
Yerleﬂim Biriminde Sosyal Hayat
Bar›nma Olanaklar› ve Maliyeti
Yurt Olanaklar› ve Yurt Yaﬂam›
Yerleﬂkeler
Ulaﬂ›m
Sa¤l›k
Beslenme
Genel Konular

Sa¤l›k
%6

Genel Konular
%4
Beslenme
%5

Akademik
Olanaklar
%11

Akademik
Yeterlilik ve Kalite
%11
E¤itim Ö¤retim
Yönetimi
%5

Ulaﬂ›m
%13

Yerleﬂkeler
%6
Yurt Olanaklar› ve
Yurt Yaﬂam›
Bar›nma Olanaklar›
%7
ve Maliyeti
%9

Üniversitede
Sosyal Hayat
%15
Yerleﬂim Biriminde
Sosyal Hayat
%8
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ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI: SORUN BAﬁLIKLARI
ÜN‹VERS‹TEDE SOSYAL HAYAT
Sosyal etkinlikler
Örgütlenme
Sosyalleﬂme ortamlar›
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yönetimi
Spor etkinlikleri
Kültür-sanat etkinlikleri
Arkadaﬂl›k iliﬂkileri
Karﬂ› cins iliﬂkileri

YERLEﬁ‹M B‹R‹M‹NDE SOSYAL HAYAT
Birlikte yaﬂam ve halk›n ö¤renciye yaklaﬂ›m›
Yerleﬂim biriminde sosyal hayat
Yerleﬂim birimine özgü özellikler

AKADEM‹K OLANAKLAR
Ö¤retim olanaklar›
Burs-kredi olanaklar›
Kiﬂisel geliﬂim iklimi ve olanaklar›
Teknik olanaklar
Araﬂt›rma-proje ve staj olanaklar›
Akademik program olanaklar›
Yabanc› dil ö¤retimi ve anadilde ö¤retim olanaklar›
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%
14,65
5,43
5,01
1,66
0,79
0,76
0,48
0,40
0,11
8,25
4,25
2,19
1,80
11,23
4,95
2,12
1,31
0,89
0,70
0,68
0,59
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%
AKADEM‹K YETERL‹L‹K VE KAL‹TE
E¤itim yeterlik ve kalitesi
Ö¤retim yeterlik ve kalitesi
Ö¤retim elemanlar› yeterlik ve kalitesi
Ögrenci nitelikleri
Ö¤retim elemanlar›-ö¤renci iliﬂki ve iletiﬂim kalitesi
Etik ihlaller

E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M YÖNET‹M‹
Ders ve s›nav yönetimi
Yönetim yeterlik ve kalitesi: yönetim ö¤renci merkezli de¤il
Ögrencilerin maddi katk› paylar›

BARINMA OLANAKLARI VE MAL‹YET‹
Bar›nma maliyeti
Genel bar›nma olanaklar›

YURT OLANAKLARI VE YURT YAﬁAMI
Yurt olanaklar›
Yurt yönetimi ve yurtta yaﬂam kalitesi

YERLEﬁKELER
Yerleﬂke olanaklar›
Yerleﬂke yönetimi
Güvenlik

ULAﬁIM
Ulaﬂ›m olanaklar›
Ulaﬂ›m ücretleri
Ulaﬂ›m yönetimi

SA⁄LIK
Sa¤l›k hizmet olanaklar›
Sa¤l›k yönetimi

BESLENME
Beslenme maliyeti ve beslenme yönetimi
Beslenme kalitesi
Beslenme olanaklar›
Beslenmede temizlik ve sa¤l›k

MADD‹ GÜVENCELER VE GENEL END‹ﬁELER
Maddi gelir düzeyi ve gelecek güvencesi
Genel endiﬂeler

10,69
4,82
1,88
1,32
1,14
0,90
0,62
4,73
2,16
1,38
1,18
9,38
5,04
4,34
6,89
3,80
3,10
6,35
3,76
1,98
0,61
12,99
7,36
4,23
1,40
5,68
4,50
1,18
5,16
1,82
1,38
1,06
0,90
4,00
3,20
0,79
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I. SOSYAL HAYAT

1. Üniversitede Sosyal Hayat
“Gençler bir araya gelmek, sosyalleﬂmek, serbest zamanlar›n› kendilerini geliﬂtirecek ﬂekilde kullanabilmek, istiyor.
Buna paralel olarak örgütlenebilmek, düﬂüncelerini özgürce ifade edebilmek ve kendilerini ilgilendiren konularda söz
sahibi olmak, sorumluluk almak istiyor.”
Örgütlenme
%34
Üniversitede sosyal hayat ihtiyaçlar› a¤›rl›kl› olarak (a) örgütlenme [ö¤renci
birlikleri ve yönetime kat›l›m kipleri], (b) sosyal etkinlikler [bahar ﬂenli¤i ve
ö¤renci topluluklar› etkinlikleri], ve (c) sosyalleﬂme ortamlar› [serbest zaman

Sosyalleﬂme
Ortamları
%11

Sosyal, Kültürel Sanatsal ve
Sportif Etkinliklerin Yönetimi
%5
Spor Etkinlikleri
%5

de¤erlendirme kolayl›klar›; kantin, kafe benzeri sosyalleﬂme mekanlar›] gibi
ö¤rencilerin bir araya gelerek yan yana veya birlikte kat›ld›klar› sosyal toplanmalar
ve eylemeler ekseninde toplan›yor. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ise

Kültür-Sanat
Etkinlikleri
%3

gençlerin bir araya gelme ihtiyac›na göre ikincil kal›yor. Gençler, örgütlenme
önünde zorlu engeller bulundu¤unu ve düﬂüncelerini özgürce ifade edemediklerini
vurguluyor.
Sosyal Etkinlikler
%38

Arkadaﬂlık ‹liﬂkileri
%3
Karﬂı Cins ‹liﬂkileri
%1

2. Yerleﬂim Biriminde Sosyal Hayat
“Yerleﬂim birimi gençleri kabullenmiyor, gençler yerleﬂim biriminde birbirleriyle veya bulunduklar› yerin insanlar›yla
bir araya gelemiyor, serbest zaman de¤erlendirme olanaklar› bulam›yor.”
Yerleﬂim Biriminde
Sosyal Hayat
%27
Gençlik, üniversitenin bulundu¤u yerleﬂim biriminin sosyal olarak geri kalm›ﬂl›¤›n›n
fark›nda ve bunun kendi geliﬂimini ketledi¤ini düﬂünüyor. Yerleﬂim biriminde
sosyalleﬂme mekanlar›na ve serbest zaman de¤erlendirme olanaklar›na ihtiyaç
duyuyor. Halk›n ö¤renciyi ve genci bir ekonomik kaynak olman›n ötesinde
kabullenmeyiﬂinden rahats›z. T›pk› üniversitede oldu¤u gibi yerleﬂim biriminde
de ne di¤er gençlerle ne de bulundu¤u yerin insanlar›yla bir araya gelememekten
ﬂikayetçi. Sosyalleﬂme f›rsat ve mekan ihtiyaçlar›, serbest zaman de¤erlendirme
olanaklar›, ve halk›n ö¤renciyi kabullenmesi, kültürel ve sanatsal etkinliklerin
eksikli¤inin önüne geçiyor.
Birlikte Yaﬂam ve Halk›n
Ö¤renciye Yaklaﬂ›m›
%51
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Yerleﬂim Birimine
Özgü Özellikler
%22
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II. AKADEM‹

3. Akademik Olanaklar
“Gençler kiﬂisel geliﬂimlerini ve kendi kendine ö¤renmeyi destekleyecek olanak ve ortam istiyor.”

Burs-Kredi Olanaklar›
%19

Gençler uygulamal› ö¤retim ve buna ba¤l› olarak teknik olanaklar›n artt›r›lmas›n›
istiyor. Hemen ard›ndan burs ve kredi olanaklar›n›n geniﬂletilmesini vurguluyor.
Üçüncü s›rada ise kiﬂisel geliﬂim iklimi ve geliﬂmiﬂ bir kütüphaneye duyduklar›

Kiﬂisel Geliﬂim ‹klimi
ve Olanaklar›
%12

Teknik Olanaklar
%8
Araﬂt›rma-Proje ve
Staj Olanaklar›
%6

ihtiyac› dile getiriyorlar. Benzer bir çizgide araﬂt›rma, proje ve staj yapma
motivasyonlar›n› belirtiyor. Böylece gençler, geliﬂigüzel bir bolluktan çok kiﬂisel
geliﬂimlerini ve kendi kendine ö¤renmeyi destekleyecek olanak ve ortam

Akademik Program
Olanaklar›
%6

sa¤lanmas›n›n önemine dikkat çekiyorlar.
Ö¤retim
Olanaklar›
%44

Yabanc› Dil Ö¤retimi ve
Anadilde Ö¤retim Olanaklar›
%5

4. Akademik Yeterlik ve Kalite
“Gençler kendilerini geliﬂtiren ve sorumluluklar›n› yerine getiren ö¤retim elemanlar› istiyor; ezberci ö¤retimin terk
edilmesini talep ediyor, genç olarak kendini geliﬂtirmek için çaba harcamas› ve sorumluluk almas› gerekti¤inin fark›nda.”

Ö¤retim Yeterlilik
ve Kalitesi
%18

Ö¤retim Elemanlar›
Yeterlilik ve Kalitesi
%12

Ö¤renci Nitelikleri
%11
Gençler kendilerini geliﬂtiren ve sorumluluklar›n› yerine getiren ö¤retim elemanlar›
istiyor. Ezberci ö¤retimin ne oldu¤unu iyi tan›yor ve bundan kurtulman›n yollar›n›
ar›yor. Ö¤retim elemanlar›yla ö¤renciler aras›ndaki iletiﬂim ve iliﬂkinin kalitesine
Ö¤retim
Elemanlar›-Ö¤renci
‹liﬂki ve ‹letiﬂim
Kalitesi
%8

çok önem veriyor; bunun akademik yeterlik ve kaliteyle ba¤lant›s›n› do¤rudan
gözlüyor. Bunlara ek olarak, ö¤retim elemanlar›n›n iﬂledi¤i etik ihlalleri veya
ayr›mc›l›¤› gözünden kaç›rmad›¤›n› vurguluyor. Gençler ayn› zamanda ö¤rencilerin
de kendilerini geliﬂtirmesi için çaba harcamas› ve sorumluluk almas› gerekti¤ini

E¤itim Yeterlilik ve Kalitesi
%45

Etik ‹hlaller
%6

belirtiyor.

2009 ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

16

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

5. E¤itim ve Ö¤retim Yönetimi
“Gençler, yönetim-ö¤renci mesafesini uzak buluyor, ö¤renci ihtiyaç ve koﬂullar›na göre hizmet üretilmedi¤ini düﬂünüyor.
Uygulama ve hizmetler geliﬂigüzel ve rasyonel de¤il. Harç ve hizmet ücretlerinde adaletsizlik gözleniyor.”
Yönetim Yeterlilik ve Kalitesi:
Yönetim Ö¤renci Merkezli De¤il
%29
Gençler, yönetimin ö¤renciyi hesaba almayan geliﬂigüzel uygulamalardan
ﬂikayetçi. Yönetimle ö¤renci aras›ndaki mesafenin uzakl›¤›n›, yönetimin ve
personelin ilgisizli¤ini ve kabal›¤›n› vurguluyor. Hizmetlerin ö¤renci ihtiyaç ve
koﬂullar›na göre düzenlenmedi¤ini belirtiyor. Ders, s›nav, ve de¤erlendirme
sisteminin ö¤renciyi gözetmedi¤ini düﬂünüyor. Harç ücretlerinin belirlenmesinde

Ö¤rencilerin
Maddi Katk› Paylar›
%25

ve ö¤renciye yönelik idari hizmetlerden ücret al›nmas›ndaki adaletsizli¤e dikkat
çekiyor. Bilgilendirme az, bürokrasi fazla. Siyasi bask› ve ayr›mc›l›k hissedilir
derecede.
Ders ve S›nav Yönetimi
%46

III. BARINMA VE YAﬁAM ALANLARI
6. Bar›nma Olanaklar› ve Maliyeti
“Gençler, bar›nma birimlerinin ve maliyetlerinin kendi koﬂullar›na göre düzenlenmesini, yurt ve ev d›ﬂ›nda seçenek
tasarlanmas›n› ve üretilmesini istiyor. Gençler bu düzenleme, tasar›m, ve üretimlerde kendilerine dan›ﬂ›lmas› gerekti¤ini
düﬂünüyor ve rol almak istiyor.”
Genel Bar›nma Olanaklar›
%46
Gençler bar›nma olanaklar›n›n artt›r›lmas›n› ve maliyetin düﬂürülmesini istiyor.
Bar›nma olanaklar›n›n yurt ve evle s›n›rl› olmamas› gerekti¤ini, üniversite ö¤rencisi
gencin koﬂullar›na göre tasarlanm›ﬂ bar›nma birimleri üretilmesi gerekti¤ini
düﬂünüyor. Bu konuda gençler kendi ihtiyaçlar›n›n ne ﬂekilde karﬂ›lanabilece¤i
hakk›nda fikir sahibi, bu fikirlerine dan›ﬂ›lmas›n› ve bu konuda rol almay› talep
ediyor. Gençler için, bar›nma tipinden ba¤›ms›z olarak, ›s›nman›n yetersizli¤i
(yurtlarda) ve yüksek maliyeti (evlerde) önemli bir s›k›nt› konusu.

Bar›nma Maliyeti
%54
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7. Yurt Olanaklar› ve Yurt Yaﬂam›
“Gençler yurt ﬂartlar›n› onur k›r›c› buluyor. Asgari yaﬂam standartlar› karﬂ›lanm›yor. Yönetim ö¤rencileri gözetmeyen
ve rasyonel olmayan uygulamalar yap›yor. Yurtlarda akademik ve kiﬂisel geliﬂim çal›ﬂmalar› yapmak neredeyse imkans›z.”
Yurt Yönetimi ve
Yurtta Yaﬂam
Kalitesi
%45

Gençler yurt ﬂartlar›n›n insani olmad›¤›n›, ﬂartlar›n onur k›r›c› oldu¤unu düﬂünüyor.
Yurtlar›n asgari yaﬂam standartlar›n› karﬂ›lamad›¤›n› özellikle vurguluyor.
Kapasite yetersizli¤i ve dolay›s›yla kalabal›k önemli bir sorun. Gençler yönetimin
bask›c›, ayr›mc›, ilgisiz, anlay›ﬂs›z, ve kaba davran›ﬂ ve tutumlar›n› fark ediyor.
Temizlik ve su gibi temel ihtiyaç ve hizmetlerin dahi eksikli¤ini gözlüyor. Yurtlarda
da serbest zaman faaliyetleri için ortam ve olanak bulunmad›¤›n› kaydederek
yurtlar›n hem akademik hem de kiﬂisel geliﬂim çal›ﬂmalar›n› desteklemedi¤ini
belirtiyor.

Yurt Olanaklar›
%55

8. Yerleﬂkeler
“Gençler, yerleﬂkelerin (üniversite binalar› ve çevresi) ö¤rencilerin ihtiyaç ve koﬂullar›ndan uzak ﬂekilde verimsiz ve
kötü düzenlendi¤ini, kötü kullan›ld›¤›n›, ve kötü yönetildi¤ini düﬂünüyor. Yerleﬂkelerde asgari kolayl›klar eksik ve
güvenlik yetersiz.”

Yerleﬂke
Olanaklar›
%59

Yerleﬂke
Yönetimi
%31
Gençler, yerleﬂke veya üniversite bina ve çevresinin plans›z, bak›ms›z ve
düzensizli¤ini, kapasite ve kullan›m yetersizli¤ini, uygunsuzlu¤unu, asgari
kolayl›klar›n (temizlik ›s›nma, ayd›nlatma, elektrik, eczane, k›rtasiye, ATM vb.)
eksikli¤ini belirtiyor. Yerleﬂke-yurt-yerleﬂim biriminin birbirlerine göre konumlar›
ve aralar›ndaki mesafe gençleri zorluyor. Gençler, yerleﬂkeleri (yurtlar dahil)
güvenli bulmuyor, güvenlik görevlilerini bir güvensizlik unsuru olarak alg›l›yor.
Güvenlik
%10
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IV. TEMEL H‹ZMETLER VE GENEL KONULAR

9. Ulaﬂ›m
“Gençler, ilkel usullerin terk edildi¤i, iyi düzenlenmiﬂ ve iyi yönetilen ulaﬂ›m istiyor; ulaﬂ›m›n dolmuﬂ tekelinden
kurtar›lmas›n›, insani koﬂullarda gerçekleﬂen ve muhatap bulabildikleri bir ulaﬂ›m yönetimi talep ediyor.”
Ulaﬂ›m Olanaklar›
%56

Ulaﬂ›m Ücretleri
%33

Ulaﬂ›m ihtiyaçlar›nda, ulaﬂ›m›n gerçekleﬂtirilme koﬂullar›n›n ilkelli¤i, düzensizli¤i,
ve ö¤renci koﬂullar›na göre yönetilmemesi ücret pahal›l›¤›n›n önüne geçiyor.
Gençler, birden fazla usulde, farkl› ücretlendirmelerle, ve aralar›nda eﬂgüdüm
sa¤lanmadan gerçekleﬂtirilen ulaﬂ›m›n insani olmay›ﬂ›na dikkat çekiyor. Yerleﬂim
birimi d›ﬂ›nda, yerleﬂke içi ve yerleﬂkeler aras› ulaﬂ›m›n da ö¤renci ihtiyaçlar›,
ders ve s›nav programlar›, ve hatta yerleﬂkelerin birbirlerine konumlar› dikkate
al›nmadan geliﬂigüzel yönetildi¤ini belirtiyor.
Ulaﬂ›m Yönetimi
%11

10. Sa¤l›k
“Gençler sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂ›m ve eriﬂimde zorlan›yor. Sa¤l›k güvence uygulamalar› gençlerin koﬂullar›na uygun
düzenlenmiyor ve iﬂletilmiyor.”
Sa¤l›k Hizmet
Olanaklar›
%79
Sa¤l›k Yönetimi
%21
Gençler, sa¤l›k hizmetlerini yeterli ve güvenilir bulmuyor. Hizmetlere ulaﬂ›m ve
eriﬂimin zorlu¤unu belirtiyor. Sa¤l›k personelinin ö¤renciye ilgisiz ve kay›ts›z
davrand›¤›n› vurguluyor. Sa¤l›k hizmetlerinde eﬂgüdüm eksikli¤i gözlüyor. Sa¤l›k
güvence kapsam›n›n ve uygulamalar›n›n gençlerin ö¤renci olmaktan kaynaklanan
koﬂullar›na göre uyarlanmas›n›, buna uygun sa¤l›k politikas› geliﬂtirilmesini talep
ediyor.
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11. Beslenme

“Gençler, uygun ortamlarda, ö¤renci ihtiyaç ve koﬂullar›na göre düzenlenerek sunulan, iyi kalitede ve temiz beslenme
olanaklar›n›n bulunmad›¤›na dikkat çekiyor. Bunlara ra¤men fiyatlar›n pahal› oldu¤unu belirtiyor.”

Beslenme Kalitesi
%27

Beslenme Olanaklar›
%20

Gençler, hem beslenme olanaklar›n›n hem de beslenme mekanlar›n›n yetersiz
oldu¤unu belirtiyor. Hizmet süreklili¤i sa¤lanam›yor. Beslenmede temizlik ve
hijyenin önemli bir sorun oldu¤u anlaﬂ›l›yor. Ulaﬂ›labilen beslenme olanaklar›
ise çok düﬂük kalitede ve yüksek fiyatlarla sunuluyor.

Beslenme Maliyeti ve
Beslenme Yönetimi
%36

Beslenmede Temizlik
ve Sa¤l›k
%17

12. Maddi Güvenceler ve Genel Endiﬂeler
“Gençler, ö¤renimleri s›ras›nda maddi gelir düzeylerinin yükselmesini ve mezuniyet sonras› iﬂ olanaklar›n›, sorunlar›n
üstesinden kiﬂisel olarak gelmenin bir yolu olarak görüyor. Buna ek olarak gençler haks›zl›k, eﬂitsizlik, ve adalesizliklere
duyarl› ve bu alanlarda genele yayg›n olup kendilerini etkileyen sorunlar› saptayabiliyor. ”

Maddi Gelir Düzeyi ve
Gelecek Güvencesi
%80
Genel Endiﬂeler
%20

Gençler, olanaklar›n ve/veya olanak kullan›m ve yönetiminin yetersizli¤i karﬂ›s›nda
kendi gelir düzeylerinin düﬂüklü¤ünü bir sorun olarak sapt›yor. Bu nedenle
ö¤renimleri s›ras›nda gönülsüz de olsa yar› zamanl› iﬂ olanaklar› talep ediyor.
Gelirlerinin artt›r›lmas›n› da gelecekteki iﬂ olanaklar›n› da karﬂ›laﬂt›klar› güçlükleri
kiﬂisel olarak aﬂman›n yolu olarak görüyor. Buna paralel olarak gençler toplumda
yayg›n ﬂekilde gözlenen haks›zl›k, eﬂitsizlik, ve adaletsizliklerin fark›nda; kendisinin
nas›l etkilendi¤ini biliyor ve genel çözüm yaklaﬂ›mlar›na duydu¤u ihtiyac› dile
getiriyor.
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SORUN BAﬁLIKLARININ GENEL DE⁄ERLEND‹RMES‹

Genel baﬂl›klar›n ve üst kategori baﬂl›klar›n›n en dikkat
çekici özelli¤i bu baﬂl›klar›n gerçekten de fazlas›yla
genel oluﬂudur. Öyle ki bu baﬂl›klar, üniversite
kavram›yla birlikte hemen akla gelebilecek neredeyse
“do¤al” baﬂl›klard›r.
Konu üniversite gençli¤i olmay›p örne¤in çal›ﬂan gençlik olsayd› muhtemelen
“akademik hayat” yerine “çal›ﬂma hayat›” baﬂl›¤›n› koyarak veya “yerleﬂkeler” yerine
“çal›ﬂma ortamlar›” baﬂl›¤›n› koyarak çok benzer bir s›n›fland›rma belirlemesi pekâlâ
yap›labilirdi. Dahas›, bu baﬂl›klar o kadar sa¤duyuya uygundur ki bu baﬂl›klar› birer
“baﬂl›k” olarak belirlemek için bir araﬂt›rmaya ihtiyaç duyulaca¤› çok ﬂüphelidir.
Yan›tlar›n s›n›fland›¤› kategorilerin ortaya ç›kar›lmas›na zemin oluﬂturan ifadeler,
bu kategorileri, hemen iﬂaret ettikleri ve adlar› bak›m›ndan en yak›n bulunduklar›
kümeler düzeyinde belirlemektedir. Oysa ayn› ifadeler, ayn› içerikle fakat farkl›
adland›rmalarla baﬂka kümeler halinde s›n›fland›r›lmaya da son derece uygundur.
Dahas› bu türden farkl› s›n›flamalar zorunludur. Çünkü farkl› adland›rmalar farkl›

Yerleﬂim Biriminde Sosyal Hayat
Kaynak ve olanaklar›n azl›¤› k›smen önemli; ancak bu olanaklar›n gençler
gözetilerek hatta var kabul edilerek düzenlenmedi¤i, var olanlar›n gençlerin
yarar›na sunulmad›¤›, aksine, gençlerden yararlanman›n öne ç›kt›¤› gözleniyor.
AKADEM‹
Akademik Olanaklar
Kaynak ve olanak azl›¤› öne ç›k›yor. Bununla birlikte geliﬂigüzel bir bolluktan çok
kiﬂisel geliﬂim ve kendi kendine ö¤renmeyi destekleyecek olanak ve ortam
sa¤lanmas›n›n önemi ortaya ç›k›yor. Bu görüﬂ, araﬂt›rma, proje ve staj yapma
motivasyonuyla destekleniyor.
Akademik Yeterlik ve Kalite
Materyal olmayan kaynak ve olanaklar›n önemi bu alanda belirgin olarak ortaya
ç›k›yor. Akademik yeterlik ve kalite konular› ayn› zamanda insan kaynaklar›
niteliklerinin düzeyiyle de örtüﬂüyor ve kiﬂisel sorumlulu¤un rolü beliriyor. Bu
anlamda bir kez daha sadece ö¤retim elemanlar›n›n de¤il ö¤renci niteliklerinin
de istenen düzeyde olmad›¤› anlaﬂ›yor.

anlamland›rmalar demektir ve bu araﬂt›rman›n arad›¤›, üniversite gençli¤inin

E¤itim ve Ö¤retim Yönetimi

belirtti¤i ihtiyaçlar›n hangi anlam s›n›fland›rmas›yla anlaﬂ›lmas› gerekti¤idir.

Yönetimle ö¤renci aras›ndaki mesafenin ne kadar aç›k ve uzak oldu¤unun en

Dolay›s›yla betimlemenin sadece yukar›da aktar›lan s›n›fland›rma düzeyinde
b›rak›lmas›, araﬂt›rman›n amac›ndan uzaklaﬂmas›, içeri¤inden s›yr›lmas› anlam›na
gelir. Dahas›, bu ﬂekilde fazlas›yla genel ve sa¤duyuyla büyük oranda örtüﬂen
s›n›fland›rma verilerin taﬂ›d›¤› çok önemli ancak hemen görülebilir olmayan
bilgileri gizliyor olabilir.
Bu aﬂamadaki kritik soru ﬂudur: Ayn› veriler baﬂka türlü s›n›fland›r›ld›klar›nda
güvenilir ve nesnel hangi bilgiler elde edilebilir? Soruyu baﬂka türlü yap›land›racak
olursak, tüm veriler di¤er bir s›n›fland›rmaya da izin vermekte midir? Ve bu di¤er
s›n›fland›rma bütüncül bir ana fikir taﬂ›makta m›d›r?
Bu sorunun yan›t› yine ilk s›n›fland›rmadan devﬂirilmelidir. Öyle ki s›n›fland›rma ayn›
alt kategorilerden (özdeﬂ yan›t kümelerinden) oluﬂtu¤u halde kategori baﬂl›klar› farkl›
ﬂekilde adland›r›labilsin ve farkl› bir bütüncül de¤erlendirmeye izin versin.

belirgin olarak saptanabilece¤i alan. Ö¤rencilerin temel adalet duygular›n›n
zedelendi¤i zemin. Burada kaynaklar›n, ö¤renci ihtiyaç ve koﬂullar›na göre
düzenlenip yönetilmedi¤i aç›kça ortaya ç›k›yor. Yönetimin bu konuda bir endiﬂesi
olmad›¤› kanaati yayg›n.
YAﬁAM ALANLARI
Bar›nma Olanaklar› ve Maliyeti
Kaynak ve olanak miktar›n›n öne ç›kt›¤› alanlardan görünse de maliyet kategorisi
düﬂünülü¤ünde bir kez daha kaynaklar›n kim için ve ne için kullan›ld›¤› sorusu
öne ç›k›yor. Öyle görünüyor ki bar›nma birimleri ve hizmetleri bar›nacak kiﬂilerin
ihtiyaçlar›ndan çok yönetimin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ﬂekilde planlan›yor ve
hayata geçiriliyor.
Yurt Olanaklar› ve Yurt Yaﬂam›
Kaynak ve olanaklar önemli bir rol oynuyor. Ancak bu alanda genel bar›nma

Eldeki s›n›fland›rmaya bakt›¤›m›zda kat›l›mc› yan›tlar›n›n birkaç noktada özellikle

alanlar›nda söz elden sorunlar›n daha da somutlaﬂt›¤›n› gözlemek mümkün.

yo¤unlaﬂt›¤›n› gözlemek mümkündür. Bu noktalar üst kategoriler hatta temel

Asgari insani ﬂartlar›n sa¤lanmamas› bir yana var olan ﬂartlar›n onur k›r›c›

kategoriler aras›nda gezinmektedir. Serbest b›rak›ld›klar›nda parça parça temalara

oldu¤unu belirtmek kaynak ve olanaklar›n yararlan›c›lar gözetilmeksizin

iﬂaret etseler de bir araya geldiklerinde bütüncül bir anlama kavuﬂabilirler.

kullan›ld›¤›n›n kritik bir iﬂareti. Bu noktada da gençler s›n›rs›z kaynaklar de¤il

‹htiyaçlar›n bütüncül anlam›n› ortaya ç›karacak alternatif bir s›n›fland›rma elde etmek
için ilk s›n›fland›rmay› yeniden ele alabilir ve her bir üst kategoride ayn› bütüncül

kendilerini geliﬂtirecek ve serbest zamanlar›n› iyi de¤erlendirecek düzenlemeler
talep ederek ihtiyaçlar›n› belirginleﬂtiriyorlar.

anlama iﬂaret eden belirgin ipuçlar›n› saptayabiliriz. Buna göre her üst kategoride

Yerleﬂkeler

bu bütüncül anlama iﬂaret eden anahtar noktalar› ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz.

Yerleﬂkeler baﬂl›¤› alt›nda belirtilen ihtiyaçlar belki de kategorik yerleﬂtirmesi

SOSYAL HAYAT
Üniversitede Sosyal Hayat
Kaynak ve olanak azl›¤›ndan çok var olan (materyal ve materyal olmayan) kaynak
ve olanaklar›n kullan›m›, düzenlenmesi, ve yönetimi problemli; ö¤rencilerin bir
araya gelmesinin önünde (örgütlenme baﬂta olmak üzere) ciddi yönetsel engeller
var. En yi ihtimalle, ö¤rencilerin bir araya gelmesini sa¤layacak kolayl›klar
sa¤lanm›yor. Ek olarak, ö¤renci nitelikleri istenen düzeyde de¤il.
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en zor yap›labilecek konular aras›nda. Yerleﬂkeler ayn› anda akademi, sosyal
hayat, bar›nma ve temel kolayl›klar alanlar›na yerleﬂtirilebilecek ortak bir eksen
oluﬂturuyor. Yerleﬂkeler, tüm yaﬂam alanlar›n› ve bu alanlardaki olanaklardan
yararlanma biçimlerini en göze görülür biçimde sergileyen unsurlar. Böyle olmakla,
yönetimin tercihlerinin ve dolay›s›yla kullan›m biçimlerinin gençlerin ihtiyaçlar›ndan
ne kadar uza¤a düﬂtü¤ünü gösteriyor.
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TEMEL H‹ZMETLER VE GENEL KONULAR
Ulaﬂ›m
Ülkemizin gençlere özgü olmayan noktalarda da sorunlu alanlar›ndan bir olan
ulaﬂ›m konusunda gençler en çok geliﬂigüzel, kaotik, rasyonel olmayan uygulamalar
ve iﬂletim biçimlerine dikkat çekiyor. Araç ve yol yetersizli¤i gibi materyal kaynak
yetersizli¤ine dikkat çekiliyor. Ancak gençler hem üniversiteye ulaﬂ›mda hem de
üniversite içi ulaﬂ›mda sanki kendileri yokmuﬂ gibi davran›ld›¤›n› veya kendilerinin
sadece bir ekonomik girdi olarak görüldü¤ünü düﬂünüyor.
Sa¤l›k
Sa¤l›k konusu da ülkemizde gençli¤in ihtiyaçlar›n›n genel ihtiyaçlardan
ayr›ﬂt›r›lmas›n›n güç oldu¤u alanlar aras›nda. Ancak gençler, ö¤renim hayat›n›n
koﬂullar›na uymayan ulaﬂ›m, eriﬂim, ve eﬂgüdüm zorluklar›na dikkat çekerek bir
kez daha yararlanma biçimlerinin verimli düzenlenmedi¤ini belirtiyor. Sa¤l›k
güvence kapsam ve uygulamalar›n› gözden geçirip güncelleyen sa¤l›k politikas›
geliﬂtirilmesini talep ediyor. Sa¤l›k personelinin ö¤renciye ilgisiz ve kay›ts›z
davran›ﬂlar›n› da kaynak ve olanak eksiklikleriyle ilgili olmayan ihtiyaçlar olarak
vurguluyor.
Beslenme
Eldeki verilere göre, üniversite gençli¤inin beslenme ihtiyaçlar›n›n ülkemiz
koﬂullar› göz önüne al›nd›¤›nda karﬂ›lanmad›¤›n› söylemek çok abart›l› olmayacakt›r.
Gençler, beslenme hizmetlerinin sadece beslenme mekânlar›n›n varl›¤›yla
sa¤lanm›ﬂ kabul edilmesini kabul etmiyor. Bu temel unsurun da eksikli¤inin
bulundu¤u yurt ve yerleﬂkeler bir yana, kalite, temizlik, hijyen gibi en önce
sa¤lanmas› gereken koﬂullar›n sa¤lanmad›¤›n› sapt›yor. Yemekhane, kantin, ve
kafelerin iﬂletilme biçimleri de ihtiyaçlar› karﬂ›lamaktan uza¤a düﬂüyor.
Maddi Güvenceler ve Genel Endiﬂeler
Gençler, ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmad›¤› noktalarda düﬂük maddi gelir düzeyini bir
sorun olarak sapt›yor ve, örne¤in, yar› zamanl› iﬂ olanaklar›n› bir ihtiyaç olarak
belirtiyor. Mezuniyet sonras› iﬂ olanaklar›yla ilgili endiﬂeler ise bu saptamaya
paralel olarak dile getiriliyor. Di¤er yandan gençler, hak, eﬂitlik, ve adalet
alanlar›nda temel eksiklikleri aç›k ﬂekilde hissediyor ve zaman zaman ihtiyaçlar›n
merkezine koyuyor. Ek olarak gençler, kendi kiﬂisel görüﬂleri do¤rultusunda
yaﬂam biçimi veya de¤er yarg›s› tercihlerini birer ihtiyaç olarak dile getiriyor.
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ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI: ÇÖZÜM BAﬁLIKLARI

Üniversite gençli¤i, ihtiyaçlar›n› sorun baﬂl›klar› halinde belirtirken ayn› zamanda
çözümün nerede aranmas› gerekti¤ine de iﬂaret etmekte midir? Buraya kadar
aktar›lan de¤erlendirmeler, üniversite gençli¤inin sadece sorun belirten de¤il
ayn› zamanda çözüm öneren bir yaklaﬂ›m› benimsedi¤ini gösteriyor. Bu anlamda
araﬂt›rma verileri, sorun baﬂl›klar› kadar çözüm baﬂl›klar›n›n da aranmas›na izin
vermektedir. Bu de¤erlendirme, baﬂl›ca dört çözüm baﬂl›¤›ndan söz edilebilece¤ini
gösteriyor.
1. Materyal Olanaklar
2. Kullanma ve Yararlanma Biçimleri
3. Yönetim Anlay›ﬂ› ve Yaklaﬂ›m›
4. Ö¤renci Nitelikleri
1. Materyal Olanaklar:

Her ﬂey kaynak veya olanak meselesi de¤il.
Gençlik, eldeki materyal ve materyal-olmayan olanaklar›n neler oldu¤unun
fark›nda; bununla birlikte, ifade etti¤i ihtiyaçlar›n› mutlaka kaynaklar›n azl›¤›yla
iliﬂkilendirmiyor
2. Kullanma ve Yararlanma Biçimleri:

Olanaklar gençli¤in ihtiyaçlar›na uygun ﬂekilde kullan›lm›yor,
düzenlenmiyor.
Gençlik, olanaklarla ilgili ihtiyaçlara dikkat çekti¤i hemen her alanda bu olanaklar›
kullanma ve yararlanma biçimlerinden de kritik ölçüde etkilendi¤ini görüyor.
‹nsan kaynaklar› ve kiﬂileraras› iliﬂkileri kullanma ve yararlanma biçimlerinden
uza¤a konumlam›yor; bunlar›n yeterlik ve kaliteyle iliﬂkisini kuruyor.
3. Yönetim Anlay›ﬂ› ve Yaklaﬂ›m›:

Yönetim gençlikten çok uzak, gençlik hiçbir konuda
söz sahibi de¤il.
Gençlik, sorunlar›n (ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmamas›n›n) kökenine iliﬂkin aç›k bir
saptamada bulunuyor: Eldeki olanak ve kolayl›klar gençli¤in ihtiyaç, e¤ilim, ve
koﬂullar› göz önüne al›narak yönetilmiyor. Kullan›m ve yararlanma biçimleri
hemen hiçbir zaman gençli¤in fikri al›nmadan giriﬂilen geliﬂigüzel ve rasyonel
olmayan uygulamalardan oluﬂuyor. Gençlik, yönetimle aras›ndaki mesafenin
sadece yönetsel de¤il sosyal olarak da çok uzak oldu¤unu, yönetimle gençlik
aras›nda ne iﬂlevsel ne de insani bir iliﬂki veya iletiﬂim olmad›¤›n› vurguluyor.
Gençli¤in özgün özelliklerinin yönetim taraf›ndan bilinmedi¤ini, anlaﬂ›lmad›¤›n›
ve dahas› yönetimin bununla ilgilenmedi¤ini görüyor. Bu anlamda gençlik,
yönetimle aras›ndaki mesafenin iﬂlevsel ve insani ölçülere kavuﬂmas›n› kritik
bir ihtiyaç olarak sapt›yor; kendisiyle ilgili alanlarda söz söyleme, söz sahibi
olma, rol ve sorumluluk alma taleplerini dile getiriyor.
4. Ö¤renci Nitelikleri:

Gençlik, kendi niteliklerini yükseltme ihtiyac›nda.
Gençler, çuvald›z› kendilerine bat›rmay› biliyor. Akademik niteliklerini, kiﬂisel
geliﬂim alanlar›ndaki yetkinliklerini, ve entelektüel donan›mlar›n› artt›rmalar›
gerekti¤inin fark›nda. Bunun yan› s›ra sosyal becerilerini geliﬂtirmek, gençler
olarak bir araya gelebilmek istiyorlar. Gerek sosyalleﬂme gerekse örgütlenme
alanlar›nda bir araya gelme konusunda d›ﬂ engellerin fark›nda olduklar› kadar
kendilerinin de bu konuda kat etmeleri gereken çok yol bulundu¤unun bilincinde.
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Gençler kendini geliﬂtirme konusunda pek az yerde bu ihtiyac› aç›kça belirtmiﬂ
olabilir. Ancak aç›kça belirtmedi¤i halde bu ihtiyac› ifade etmeye çal›ﬂt›¤› pek
çok nokta bulunuyor. Uygulamal› ö¤retim talep ederken; araﬂt›rma, proje, ve staj
yapmak isterken; serbest zaman de¤erlendirme olanaklar› ararken;
sosyalleﬂebilmek için eldeki tüm f›rsatlardan yararlanmak isterken dile getirmeye
çal›ﬂt›klar› ihtiyaç kiﬂisel geliﬂimlerini ve kendi kendine ö¤renmeyi destekleyecek
bir iklim.
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ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI: ÇÖZÜM BAﬁLIKLARI
%

Bar›nma olanaklar› ve maliyeti
Ulaﬂ›m olanaklar› ve maliyeti
Ö¤retim olanaklar›
Sa¤l›k kuruluﬂ ve hizmetleri
Yerleﬂke olanaklar›
Beslenme olanaklar› ve maliyeti
Burs-Kredi olanaklar›
Teknik olanaklar
Spor etkinlikleri

43,7
13,2
11,6
4,9
4,1
3,8
2,6
1,9
0,9
0,8

KULLANMA VE YARARLANMA B‹Ç‹MLER‹

31,6

Akademik yeterlik ve kalite
Yerleﬂim biriminde sosyal hayat
Üniversitede sosyal hayat
Maddi güvenceler ve genel endiﬂeler
Kiﬂisel geliﬂim iklimi ve olanaklar›
Araﬂt›rma-Proje ve staj olanaklar›
Akademik program olanaklar›
Doktorlar ve sa¤l›k uzmanlar›n›n yetersizli¤i; ilgisiz, bilgisiz, ve keyfi davran›ﬂlar›

9,6

YÖNET‹M YAKLAﬁIMI

19,0

E¤itim-Ö¤retim yönetimi
Yurt yönetimi ve yurtta yaﬂam kalitesi
Yerleﬂke yönetimi
Beslenmede kalite, temizlik, hijyen; hizmet saatleri, süreleri ve çeﬂitlili¤i
Örgütlenme önündeki engeller
Ulaﬂ›m yönetimi
Sa¤l›k yönetimi
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yönetimi
Güvenlik
Yabanc› dil ö¤retimi ve anadilde ö¤retim olanaklar›
Burslarda ayr›mc›l›k (torpil)

4,7
3,1

Ö⁄RENC‹ N‹TEL‹KLER‹
Örgütlenme yetersiz; örgütlenme kültürü yok
Örgencilerin akademik ve entelektüel nitelikleri yetersiz
Ö¤renci kulüpleri yetersiz; sosyal etkinlik düzenleme ve yürütme becerileri s›n›rl›
Arkadaﬂl›k iliﬂkileri yetersiz

5,7
3,2
1,1
0,9
0,5

MATERYAL OLANAKLAR

8,2
6,7
4,0
1,3
0,7
0,7
0,4

2,0
2,6
1,9
1,4
1,2
0,8
0,6
0,6
0,2
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ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI
Çözüm Baﬂl›klar›

Kullanma ve
Yararlanma Biçimleri
%32

Materyal Olanaklar
%43

%
Materyal Olanaklar
Kullanma ve Yararlanma Biçimleri
Yönetim Anlay›ﬂ› ve Yaklaﬂ›m›
Ö¤renci Nitelikleri

Ö¤renci Nitelikleri
%6

43
32
19
6

Yönetim Anlay›ﬂ› ve
Yaklaﬂ›m›
%19

Tüm araﬂt›rma verilerinin bir kez sorun baﬂl›klar› bir kez de çözüm baﬂl›klar› halinde s›n›fland›r›lmas›, verilerin iﬂaret etti¤i bütüncül anlam›n görünür hale gelmesini
kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Dört çözüm baﬂl›¤› ayn› anda de¤erlendirildi¤inde ortaya ç›kan ve tüm veri kümesinin ortak ekseni olan ana tema ﬂunu söylemektedir:

Gençli¤in sahip oldu¤u olanaklar yetersiz, ancak mesele sadece bundan ibaret de¤il; mesele, bu olanaklar›n
rasyonel olmayan uygulamalarla kullan›lmas›d›r; rasyonel olmayan yaklaﬂ›mlar›n kayna¤›, eldeki olanaklar›n
tasarlanmas›ndan tüketilmesine kadar hiçbir aﬂamada gençli¤in fikrinin al›nmamas›, gençli¤in kendine
özgü koﬂul ve özelliklerinin hesaba kat›lmamas›d›r; gençli¤i hesab›n d›ﬂ›nda tutmak gençleri geliﬂmemiﬂ
nitelikleriyle baﬂ baﬂa b›rakmaktad›r; gençlik, yüksek sesle söylemese bile geri kald›¤›n›n, geride ve yaln›z
b›rak›ld›¤›n›n fark›ndad›r.
Bu ana tema oldukça yüklü bir içerik bar›nd›rmaktad›r. Bir yandan sorunun nerede aranmas› gerekti¤ini söylerken di¤er yandan çözümün nerede bulunabilece¤ine iﬂaret
etmektedir. Kuﬂkusuz ayn› anda hem ihtiyaçlara hem çözümlere dikkat çekmek önemlidir, ancak birlikte kavranmas›n› da ayn› oranda güçleﬂtirir. Bu nedenle, bu araﬂt›rma
ihtiyaçlar›n belirlenmesine odaklanm›ﬂ ve çözüm konular›n› izleyen çal›ﬂmalarda ele alacak ﬂekilde planlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n son bölümünde, sorunlar›n ve çözümlerin
birlikte yer ald›¤› ortak alanlar tan›mlanmaktad›r.
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SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER‹N ORTAK ALANLARI
Bu aﬂamada, üniversite gençli¤inin belirtti¤i sorun ve çözüm
baﬂl›klar›n›n hangi zeminlerde oluﬂtu¤unu saptamak önemlidir.
Sorun ve çözüm baﬂl›klar›n›n birlikte ele al›nabilece¤i ortak
alanlar, bir yandan sorunlar›n kayna¤›n› nesnel olarak belirlemeye
di¤er yandan çözümlerin sistematik olarak geliﬂtirilmesine izin
verecektir.
Di¤er bir deyiﬂle, ortak alanlar›n belirlenmesiyle, kaynaklar›n
ço¤alt›lmas›, rasyonel kullanma ve yararlanma biçimlerinin
uygulanmas›, bu amaçla gençli¤in her an ve her koﬂulda tüm
süreçlerde yer almas› ve böylece kendini geliﬂtirme ikliminin
yarat›lmas›n›n zemini ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.

Bu anlamda araﬂt›rma verileri, sorunlar›n ve çözümlerin yer ald›¤›
ortak alanlar› saptamaya elverecek ﬂekilde yeniden düzenlenmiﬂtir.
Bu ﬂekilde ortaya ç›kar›lan ortak alanlar bir kez gençli¤in dile
getirdi¤i ifadelerle, bir kez de araﬂt›rma yöntemleri ders
kitaplar›nda bulunmas› gereken ifadeleriyle tan›mlanm›ﬂt›r.
Bundan maksat araﬂt›rma verilerinin iletisini do¤ru yans›tmak ve
bu iletiyi yans›t›rken araﬂt›rmac› yanl›l›¤›na karﬂ› önlem almakt›r.
‹zleyen bölümde, bu ortak alanlar, genel hatlar›yla sunulmakta
ve aç›klanmaktad›r.

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER‹N ORTAK ALANLARI
%

Temel kolayl›klar ö¤renci ihtiyaçlar›n› karﬂ›lam›yor
Olanaklar ö¤renci yarar›na göre yönetilmiyor
Akademik hayat ö¤renciyi desteklemiyor

55
23
16
15

ÜN‹VERS‹TE ﬁEHR‹, Ö⁄RENC‹ DOSTU DE⁄‹L
Ö¤renciye uygun düzenlemeler yok
Halk ö¤renciyi kabullenmiyor
Halk ö¤renciyi ekonomik kaynak olarak görüyor
Ö¤renci ﬂehirde sosyalleﬂemiyor

17
9
3
3
2

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹ B‹R ARAYA GELEM‹YOR, GET‹R‹LM‹YOR
Gençlerin bir araya gelmesini kolaylaﬂt›racak düzenlemeler yap›lm›yor
Örgütlenme engelleniyor, gençlerin örgütlenme becerileri ketleniyor

16
9
7

GENÇLER KEND‹LER‹N‹ GEL‹ﬁT‹RMEK ‹ST‹YOR
Araﬂt›rma ve kendi kendine ö¤renme f›rsatlar› yok
Kiﬂisel ve toplumsal güven eksikli¤i her zaman her yerde
Kiﬂisel geliﬂim iklimi yok

12
5
4
3

ÜN‹VERS‹TE, Ö⁄RENC‹ MERKEZL‹ DE⁄‹L
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ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI: ORTAK ALANLAR
Üniversite ﬁehri
Ö¤renci Dostu De¤il
%17

Üniversite Gençli¤i Bir
Araya Gelemiyor
Getirilmiyor
%16

Gençler
Kendilerini
Geliﬂtirmek
‹stiyor
%12

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI

6428

Üniversite Ö¤renci Merkezli De¤il
Üniversite ﬁehri Ö¤renci Dostu De¤il
Üniversite Gençli¤i Bir Araya Gelemiyor Getirilmiyor
Gençler Kendilerini Geliﬂtirmek ‹stiyor

3505
1081
1048
794

Üniversite Ö¤renci
Merkezli De¤il
%55

1. “Üniversite, Ö¤renci Merkezli De¤il”

2. “Üniversite ﬁehri, Ö¤renci Dostu De¤il”

Üniversitenin Ö¤renci Merkezli Olma Düzeyi

Üniversite ﬁehrinin Ö¤renci Dostu ﬁehir Olma Düzeyi

Gençler, üniversitenin ö¤renci merkezli olmay›ﬂ›na ya da bu düzeyin yeterli olmay›ﬂ›na
iliﬂkin pek çok örnek vermiﬂtir. Öncelikle, kendi koﬂul ve ihtiyaçlar›n›n üniversite
taraf›ndan bilinmedi¤ini, dolay›s›yla sorulmam›ﬂ, belirlenmemiﬂ oldu¤unu belirlemiﬂtir.
Gençler, ö¤renci merkezli üniversite talebini dile getirirken sadece beklentilerinin
karﬂ›lan›p hayata geçirilmesini kastetmiyor. Ayn› zamanda kendi görüﬂ ve önerilerini
iletmekten baﬂlay›p do¤rudan kat›l›ma uzanan bir devaml›l›k çizgisi üzerinde yer
almay› talep ediyor. Sadece bu baﬂl›k bile baﬂl›baﬂ›na bir araﬂt›rma konusudur. Buna
paralel olarak, üniversite yönetimiyle üniversite ö¤rencisi aras›ndaki yönetsel, iﬂlevsel,
insani, ve sosyal mesafelerin uzak oldu¤unu saptam›ﬂt›r. Gençli¤in bu hipotezleri
hem “yaﬂam alanlar›” hem de “temel kolayl›klar ve genel endiﬂeler” baﬂl›klar›na da
oldu¤u gibi uyarlanabilir. Tüm bu saptamalar s›nanabilir saptamalard›r ve çift yönlü
yap›labilir. Bu de¤erlendirmelerin her biri ve bir bütün olarak tümü üniversitenin
ö¤renci merkezli olma göstergelerini oluﬂturur.

Üniversite ﬂehrinin genel geliﬂmiﬂlik düzeyi, ﬂehrin ö¤renci dostu olmas›yla yak›n
bir ilintiye iﬂaret ediyor. Bu ilintinin de varl›¤›n›n ve düzeyinin henüz belirlenmemiﬂ
oldu¤unu vurgulamak gerekir. Bu de¤iﬂken bu ilintinin varl›¤›n› belirlemek için
uygun bir zemin sunuyor. Di¤er yandan, geliﬂme düzeyinden ba¤›ms›z olarak,
ﬂehir halk›n›n ö¤renciyi hangi kiplerde kabul edip benimsedi¤i ve hangi kiplerde
d›ﬂlad›¤› yine bu de¤iﬂken kullan›larak ölçülebilir, araﬂt›r›labilir. Bu de¤iﬂken
yard›m›yla ﬂehrin gençleri alg›lama, kabul, ve benimseme göstergeleri
oluﬂturulabilir. Gençler kendilerinin ekonomik kaynak olarak görülmesinden
rahats›zl›k duyduklar›n› belirtirken ayn› zamanda, suskun olarak, bulunduklar›
ﬂehre kendilerini nas›l konumlayacaklar›n› bilemediklerini de söylüyorlar. Böylece
söylediklerinden yola ç›karak söylemedikleri ama göstergesi elde edilebilecek
bir olgu daha ortaya ç›k›yor. O olgu, gençlerle genç olmayanlar aras›ndaki uyum
ve uygunluk göstergesidir. Bu baﬂl›¤›n da gere¤i gibi çal›ﬂ›lm›ﬂ oldu¤unu söylemek
zordur. Ancak bu de¤iﬂken bu baﬂl›¤› çal›ﬂman›n kap›s›n› aral›yor.
Olanaklar Ö¤renci
Yarar›na Göre
Yönetilmiyor
%29

Olanaklar Ö¤renci Yarar›na
Göre Yönetilmiyor
%29

Halk Ö¤renciyi Ekonomik
Kaynak Olarak Görüyor
%15

Akademik Hayat
Ö¤renciyi
Desteklemiyor
%28

Temel Hizmetler Ö¤renci
‹htiyaçlar›n› Karﬂ›lam›yor
%43
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Ö¤renci
ﬁehirde
Sosyalleﬂemiyor
%13
Ö¤renciye Uygun
Düzenlemeler Yok
%53
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3. “Üniversite Gençli¤i Bir Araya Gelemiyor,
Getirilmiyor”

4. “Gençler Kendilerini Geliﬂtirmek ‹stiyor”
Üniversite Gençli¤inin Kiﬂisel Geliﬂim ve Kendi Kendine
Ö¤renme Düzeyleri ve Becerileri

Üniversite Gençli¤inin Sosyalleﬂme, Örgütlenme, Serbest
Zaman De¤erlendirme Düzeyleri
Üniversite gençli¤inin sahip oldu¤u sosyalleﬂme mekan, ortam, ve f›rsatlar›,
serbest zaman de¤erlendirme tercihleri, sosyal etkinliklere eriﬂim düzeyleri ve
tüm benzeri unsurlardan yararlanma düzeyleri ayr› ayr› çal›ﬂma konusudur.
Gençli¤in gerek kat›l›m hedefli gerekse daha özelleﬂmiﬂ temalarda örgütlenme
ve örgütlenmeyle birlikte hareket etme kapasitesi ve becerileri ayr› ayr› ve di¤er
baﬂl›klarla birlikte ele al›nabilir. Öyle görünüyor ki üniversite gençli¤i, bir araya
gelme noktas›nda önemli engellemeler hissediyor. Bu engellemelerin varl›¤› ve
düzeyi de çift yönlü olarak s›nanabilir. Ek olarak gençli¤in kendi kapasite ve
beceri düzeylerinden kaynaklanan zorluklar bu s›raya dahil edilebilir. Tüm bu
unsurlar bir araya getirildi¤inde gençli¤in sosyalleﬂme, örgütlenme, ve dolay›s›yla
birlikte geliﬂim ve paylaﬂ›m göstergeleri ortaya ç›kacakt›r. Bu göstergeler de
gerek kendi aralar›nda gerekse di¤er göstergelerle birlikte ele al›narak gençli¤in
kritik geliﬂimsel ödevi olan kimlik geliﬂimi ve bu ödevin üniversite dönemiyle
ilintileri gere¤ince incelenebilir. Aç›kt›r ki bu göstergeler ayn› zamanda “ö¤renci
merkezli üniversite” ve “ö¤renci dostu üniversite ﬂehri” baﬂl›klar› alt›ndaki
göstergelerle de yak›ndan ilintilidir ve bu alanlara iliﬂkin söyleyecek önemli
sözleri vard›r.

Bu de¤iﬂken hem kendi baﬂ›na hem de di¤er üç de¤iﬂkenle birlikte ele al›nmaya son
derece uygundur. Gençli¤in kendini geliﬂtirme ihtiyac› belirli alanlarla s›n›rl› de¤ildir
ve hayat›n her alan›na yayg›nd›r. Gençli¤in, serbest zamanlar›nda, sosyalleﬂmenin
ötesinde, kendini geliﬂtirmek için ne tasarlad›¤›n›, bu tasar›lar› için bulabildi¤i veya
yaratt›¤› f›rsatlar› saptamak anlaml›d›r. Gençlik kendini geliﬂtirme konusunu sadece
serbest zaman de¤erlendirme alanlar›yla s›n›rl› görmemektedir. Yap›land›r›lm›ﬂ bir
e¤itim süreci olan üniversite yaﬂam›ndan, kiﬂisel geliﬂimini ve kendi kendine ö¤renmeyi
destekleyici bir yap›lanma beklemektedir. Bu anlamda gençli¤in kiﬂisel geliﬂim ve
kendi kendine ö¤renme düzeyleriyle üniversitenin bu kapasitelerini destekleme
düzeyleri saptanabilir ve bu düzeyler aras› uyum ve uygunluk göstergeleri elde
edilebilir. Dolay›s›yla bu göstergeler bir yandan gençli¤in di¤er yandan üniversitenin
kapasitesini artt›rma metodolojisine önemli bir katk› sa¤lar.

Olanaklar Ö¤renci Yarar›na
Göre Yönetilmiyor
%29

Kiﬂisel ve Toplumsal
Güven Eksikli¤i Her Zaman
Her Yerde
%36

Örgütlenme
Engelleniyor,
Gençlerin
Örgütlenme Becerileri
Ketleniyor
%45

Gençlerin Bir Araya
Gelmesini Kolaylaﬂt›racak
Düzenlemeler Yap›lm›yor
%55

Araﬂt›rma ve Kendi
Kendine Ö¤renme
F›rsatlar› Yok
%41

GENEL SONUÇ
Bu araﬂt›rman›n genel sonucu, gençli¤in bir ironi yaﬂamakta oldu¤udur. T›pk› ironi kavram›n›, Türkçe'de tam karﬂ›l›¤› olmamas› nedeniyle, kullan›ld›¤›
ba¤lamlar› ezberleye ezberleye kavramak zorunda kal›ﬂ›m›z gibi gençlik de kendisinin asl›nda geride bir baﬂ›na b›rak›lm›ﬂ oldu¤unu, ne kendine ne
baﬂkas›na yak›ﬂt›rd›¤›ndan, kuﬂaklar boyunca deneyimleye deneyimleye kendi kendine anlamak zorunda kalmaktad›r.
Bu ironi ﬂudur:

Gençli¤in ihtiyaçlar› bilinmiyor, anlaﬂ›lm›yor, karﬂ›lanm›yor; gençlik tan›nm›yor, hesaba al›nm›yor; gençli¤in
muhatab› yok;
oysa,
gençler ne istedi¤ini biliyor; gençler kendilerini geliﬂtirmek için ortam ve f›rsat istiyor; gençler bir araya gelmek, tan›ﬂmak, ve birbirine güvenmek istiyor;
gençler, kat›lmak, söz söylemek, ve sorumluluk almak istiyor.
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BÖLÜM III. ÖNER‹LER

Bu araﬂt›rma ve ç›kt›lar› bize gösterdi ki; üniversite ö¤rencilerinin daha etkin,
verimli ve hedeflerine uygun bir e¤itim ö¤retim yaﬂam› geçirmeleri ve ülkemizde
yüksekö¤renimin kalitesinin yükselmesi için birçok paydaﬂa çeﬂitli sorumluluklar
düﬂmektedir. Bizim de kurum olarak bu araﬂt›rmadan ç›kard›¤›m›z baz› sonuçlar
bulunmaktad›r. Bu araﬂt›rman›n derinleﬂerek devam edece¤i önümüzdeki süreçte,
bu araﬂt›rmaya bir öneriler listesi eklemek istedik.

Üniversiteler Ö¤renci Merkezli De¤il
Özellikle son y›llarda aç›lan üniversite say›s›ndaki art›ﬂ ile daha fazla gencin
üniversite e¤itimine eriﬂebilece¤i düﬂünülmektedir. Oysa üniversitelerin sadece
fiziki olarak var olmas›, kaliteli ve yeterli bir e¤itim ö¤retim hizmeti sunuldu¤u
anlam›na gelmemektedir. Mevcut durumda üniversitelerin sahip olmas› gereken
akademik donan›m, yurt, yemekhane, laboratuar, kütüphane ve ulaﬂ›m araçlar›
gibi temel olanaklar›n yoklu¤u, eksikli¤i, verimsizli¤i ve üniversite ö¤rencilerinin
ihtiyaçlar› ile uyumlu olmayan yap›lar› son derece temel sorunlar ortaya
ç›karmaktad›r. Giderek artan ö¤renci say›s›na ra¤men üniversitelerin maddi
imkanlar› ayn› oranda artmamakta ve maddi imkanlar ço¤u zaman yetersiz
kalmaktad›r.
Üniversitelerin yönetim ve hizmet sunma ﬂekilleri, bizzat üniversite yaﬂam›n›n
ana aktörleri olan ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› ve önerilerini içerecek bir anlay›ﬂtan
uzak düﬂmekte ve ö¤rencilerin gerçek ihtiyaçlar›na çözümler üretememektedir.
Bu süreç akademik, bar›nma, beslenme, ulaﬂ›m, sosyalleﬂme gibi üniversite
merkezli olanaklar›n verimsiz ve gençlerin yaﬂam kalitesini düﬂüren bir ﬂekilde
sunulmas›na neden olmaktad›r.

TOG olarak önerimiz, öncelikle üniversitelerin yetersiz olan
maddi imkânlar›n›n adil ve nesnel bir ﬂekilde yeterli ölçülere
çekilmesidir. Bunun için üniversite yaﬂam›na iliﬂkin her
türlü olana¤›n (akademik yeterlilik, bar›nma, sa¤l›k, ulaﬂ›m,
beslenme, sosyal ve kültürel yaﬂam vb) planlamas›
yap›l›rken ö¤renci ihtiyaçlar›n› göz önünde bulunduran, bu
ihtiyaçlar›n bizzat sahipleri taraf›ndan ifade edilmesine
imkân sa¤layan ve bütçelerin planlanmas›ndan
uygulanmas›na kadar geçen sürede ö¤rencilerin gerçek
anlamda süreçlere kat›l›m›n› sa¤layacak mekanizmalar›n
kurulmas› ve ö¤renci konseyleri gibi mevcut baz› yap›lar›n
da bu yönde güçlendirilmesi gerekmektedir.
Böyle bir yap›da en önemli noktalardan birisi, yap›n›n
kat›l›mc› ve demokratik bir nitelikte olmas›d›r. Bu yap›
içerisinde yer alan ö¤renciler, üniversite içerisinde gerçek
bir temsiliyete sahip olmal› ve en yetkili idari pozisyonlar
da bu yap› içerisinde yer almal›d›r. Yap›n›n alaca¤› kararlar›n
bir yapt›r›m gücü ve ba¤lay›c›l›¤› olmas› gerekirken, hantal
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ve bürokratik bir sürece dönüﬂmesi engellenmelidir. Bu
sürecin ba¤›ms›z bir ﬂekilde izlenmesi ve takip edilmesi de
oldukça önemlidir.
Üniversitelerin ö¤renci merkezli birimler olmas›, akademik kadro ile ö¤rencilerin
aras›ndaki iletiﬂimin de güçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu iletiﬂimi sa¤lamak
ve sürekli k›lmak için etkin mekanizmalar oluﬂturulmal›d›r.

Önerimiz akademisyenler ile ö¤rencilerin bir arada
yürütebilece¤i akademik ve sosyal etkinliklerin
planlanmas›d›r. Bir yandan akademik kadro, ö¤rencilerin
bilimsel ürünlerini destekleyebilmeli öte yandan ö¤renciler
de akademisyenlerin bilimsel üretim süreçlerine dâhil
olabilmelidir. Bunun için üniversite içinde belirlenmiﬂ fiziki
ﬂartlar› uygun alanlarda ö¤renciler ve akademisyenler
atölye çal›ﬂmalar› yürütebilmeli, belirli periyotlarla, ortak
belirlenmiﬂ konu baﬂl›klar› alt›nda projeler geliﬂtirebilmeli,
araﬂt›rmalar yürütebilmelidirler. Di¤er yandan sosyal aktivite
alanlar› içerisinde akademisyen ve ö¤rencilerin ilgi
alanlar›n› gösterebilecekleri etkinlik ve organizasyonlar
planlanmal›d›r.
Üniversitelerin yerleﬂkeleri inﬂa edilirken, üniversitede e¤itim
görecek gençlerin temel gereksinimleri de gözetilmelidir.
Üniversitelerin ö¤renci say›lar› ile orant›l› olarak gençlerin
bar›nma ihtiyac›n› karﬂ›layacak yap›lar bulunmal›d›r. Yeni
üniversiteler aç›l›rken bar›nma ihtiyac›na yönelik sistemler
geliﬂtirilmeli, mevcut üniversitelerin de bu olanaklar›
geliﬂtirilmelidir. Bar›nma imkanlar›n›n ço¤alt›lmas›
noktas›nda, özel ve sivil giriﬂimler teﬂvik edilmeli kurulum
ve iﬂletme aﬂamalar›nda vergi teﬂviki sa¤lanmal›d›r.

Üniversite ﬁehri Ö¤renci Dostu De¤il
Üniversitelerin, kurulduklar› yerleﬂim birimine birçok aç›dan olumlu katk›
sa¤layabilecekleri bilinmektedir. Bir f›rsat olarak de¤erlendirilebildi¤inde
üniversiteler kent yaﬂam›n› olumlu bir yönde geliﬂtirebilmektedir. Bu ba¤lamda
üniversite yerleﬂkelerinin kent merkezlerinde olmas› gerekmektedir. Kent yaﬂam›
d›ﬂ›nda kurulan üniversitelerde ö¤renim gören gençler kentsel yaﬂama yeterince
kat›lamamakta, yaﬂamlar›n› yerleﬂke içerisinde geçirmektedir. Bu durum ayn›
zamanda o yerel ile üniversite gençleri aras›nda geliﬂtirilecek iliﬂkileri de
yavaﬂlatmaktad›r.
Üniversite ö¤rencileri ile yerel aras›ndaki iliﬂkinin mesafeli oluﬂu, yerelin üniversite
ö¤rencisini bir kazanç arac› olarak görmesine de neden olmaktad›r. Bu durum
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gençler aç›s›ndan, üniversite ö¤rencilerine ev vermemek, normal kiradan daha
yüksek kira talep etmek, evin kullan›m› konusunda özel ﬂartlar öne sürmek gibi
ciddi sorunlar do¤urmaktad›r.
Üniversite ﬂehri ile ö¤rencilerin bütünleﬂebilmeleri için; yerel yönetimler, üniversite
yönetimi ve ö¤renci temsilcileri ortak bir paydada buluﬂmal› ve hem ﬂehrin
ö¤renciyle hem de ö¤rencinin ﬂehirle iliﬂki kurmas›n›, geliﬂtirmesini sa¤layacak
çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.

Üniversite ve yerel yönetimlerin ortakl›¤›nda ö¤rencilerin
sosyalleﬂebilece¤i ve kent dokusundan kopmayaca¤›
mekânlar planl› ve genç dostu bir yönelimle kurulmal›d›r.
Bunun yan› s›ra, yerelin ve üniversite gençlerinin birbirini
tan›ma ve güven oluﬂturma alan› olarak üniversite
gençlerinin yerleﬂim birimine katk› sa¤layabilecekleri
sosyal sorumluluk projeleri geliﬂtirmeleri ve bu projelerde
yerelle birlikte çal›ﬂmalar› sa¤lanmal›d›r.
Kent sakinlerinin ve üniversite ö¤rencilerinin aras›nda bilgi
ak›ﬂ›n› sa¤lamak da halk ve ö¤renciler aras›nda bir köprü
kuracakt›r. Kent haberlerinin yerleﬂkeye, yerleﬂke
haberlerinin kente duyurulmas› için yeni ve ortak iletiﬂim
araçlar› geliﬂtirilmelidir. Örne¤in üniversite ﬂenliklerine
halk›n kat›l›m› sa¤lanmal›, yerel yönetimlerin halk için
düzenledikleri etkinliklerde ö¤rencilerin de katk›s› olmal›d›r.

Üniversite Gençli¤i Bir Araya Gelemiyor,
Getirtilmiyor
Üniversite gençli¤inin sahip oldu¤u sosyalleﬂme mekan,
ortam, ve f›rsatlar›, serbest zaman de¤erlendirme tercihleri,
sosyal etkinliklere eriﬂim düzeyleri ve tüm benzeri
unsurlardan yararlanma düzeylerinde ciddi sorunlar oldu¤u
gözlenmektedir. Özellikle örgütlenme hakk› temelinde
gençlerin engellerle karﬂ›laﬂt›¤› ve daha fazla deste¤e
ihtiyaçlar› oldu¤u görülmektedir. Gençlerin belirgin olarak
ortaya ç›kan sosyalleﬂme ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanabilmesi
için; fiziksel, mekânsal, maddi ve idari destek sa¤lanmal›,
ilgili süreçler kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.
Üniversite bünyesinde kol-kulüp-topluluk koordinasyonunu
sa¤layan birimler kurulmal›, güçlendirilmeli, yönetimi
ö¤renci kat›l›m›na aç›k olmal›d›r. Ö¤rencilerin bir araya
gelip, fikir al›ﬂveriﬂi yapabilece¤i, konferans, kongre,
sempozyum, seminer gibi faaliyetleri yürütebilece¤i
mekanlar ö¤rencilerin kullan›m›na aç›k olmal›, gerekli
ekipmanlar ücretsiz sa¤lanabilmelidir. Üniversite
bünyesindeki tüm faaliyetleri duyurmak, tart›ﬂmak ve
iletiﬂimi üst seviyeye ç›karmak üzere üniversite internet
siteleri daha iﬂlevli hale getirilmeli ve farkl› iletiﬂim kanallar›
aktif olarak kullan›lmal›d›r.

Hâlihaz›rda var olan ö¤renci konseylerine daha demokratik
bir iﬂleyiﬂ kazand›r›lmal› ve iﬂlevi gerçek anlamda
sa¤lanmal›d›r. Ö¤renci hareketlili¤ine, ihtiyaçlar›na ve
kararlar›na göre düzenlenmiﬂ ö¤renci konseyleri, üniversite
idaresinde eﬂit oy hakk›na sahip olmal› ve yönetim için
gerekli bilgi ve beceriler için desteklenmelidir.
Ö¤rencilerin örgütlenme özgürlü¤ünü k›s›tlayacak veya
zorlaﬂt›racak her türlü yapt›r›m ve uygulama; yasa, tüzük
ve yönetmeliklerden gençlerin de dâhil oldu¤u bir karar
alma süreciyle kald›r›lmal› ve disiplin yönetmeli¤i gençlerin
kat›l›m› eﬂli¤inde yeniden düzenlenmelidir. Gençlerin,
yasalara göre kurulmuﬂ ve örgütlenme temelli çal›ﬂan sivil
toplum kuruluﬂlar› ile organik ba¤› olan kulüpler
kurabilmelerinin önündeki engeller kald›r›lmal›d›r.
Ö¤rencilerin hareketlili¤i ve düzenledikleri faaliyetler için
üniversite bütçesinden yeterli oranda pay ayr›lmal› ve adil
bir ﬂekilde da¤›t›m› yap›lmal›d›r.

Gençlik Kendini Geliﬂtirmek ‹stiyor
Gençlik kendini geliﬂtirme konusunu sadece serbest zaman de¤erlendirme
alanlar›yla s›n›rl› görmemektedir. Yap›land›r›lm›ﬂ bir e¤itim süreci olan üniversite
yaﬂam›ndan, kiﬂisel geliﬂimini ve kendi kendine ö¤renmeyi destekleyici bir
yap›lanma beklemektedir. Ezbere dayal› ve uygulama alan› olmayan süreç gençler
aç›s›ndan önemli bir sorun alan› oluﬂturmaktad›r.

Gençlerin kiﬂisel geliﬂimini desteklemek için yaﬂayarak
ö¤renme ve ö¤rendi¤ini uygulayabilme imkânlar›
geliﬂtirilmelidir. Alternatif ö¤renme ortamlar› yarat›lmal›,
deneyimsel ö¤renme ve akran e¤itimleri, ö¤rencilerin
birbirinden ö¤renmesini sa¤lamas› aç›s›ndan önemi göz
önünde bulundurularak, üniversite taraf›ndan desteklenmelidir.
Ö¤rencilerin ilgi alanlar›na göre düzenlenmiﬂ ve ekipmanla
desteklenmiﬂ mekânlar üniversite idaresi taraf›ndan
kurulmal›d›r. Ö¤rencilerin araﬂt›rma yapabilecekleri, belirli
projelerini hayata geçirebilecekleri imkânlar sa¤lanmal› bunun
için belirli bir bütçe ayr›lmal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra, mesleki
geliﬂim sürecinin desteklenmesi için, staj olanaklar› belirli bir
planlamayla tüm üniversite ö¤rencilerine yay›lmal›d›r.
Üniversite idaresi ve staj yap›lan yer stajyer ö¤rencinin ücretini
ortak ödemelidir ve ücret asgari ücretin alt›nda olmamal›d›r.
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BÖLÜM IV: YÖNTEM

ARAﬁTIRMANIN ÖZGÜN ÖZELL‹KLER‹ VE SINIRLILIKLARI

Üniversite gençlik araﬂt›rmas›n›n bulgular›,
araﬂt›rman›n metodolojisi ve özgün özellikleri göz
önünde bulundurularak de¤erlendirilmelidir. Araﬂt›rma
metodolojisini serimlemeye geçmeden önce özgün
özelliklere göz atmak yararl› olabilir.
1. Üniversite Gençlik ‹htiyaçlar› Araﬂt›rmas› betimleyici bir araﬂt›rmad›r. Herhangi
bir hipotezi s›namak, desteklemek veya de¤illemek amac›yla düzenlenmemiﬂtir.
Çal›ﬂman›n verileri ›ﬂ›¤›nda çeﬂitli de¤iﬂkenler oluﬂturulabilir, hangi de¤iﬂkenlerin
ne düzeyde birbiriyle iliﬂkili oldu¤unu keﬂfetmeye ya da hangi de¤iﬂkenlerin
nelerin habercisi oldu¤unu söylemeye yönelik araﬂt›rmalar tasarlanabilir. Eldeki
veriler, bu çal›ﬂmada sunuldu¤u haliyle, öncelikle olas› de¤iﬂkenleri saptama
iﬂlevini yerine getirecek ﬂekilde de¤erlendirilmiﬂtir.
2. Araﬂt›rma, bir alan tarama çal›ﬂmas›d›r. Deneysel veya yar›-deneysel unsurlar
bar›nd›rmamaktad›r. Boylamsal çal›ﬂmalara izin verecek ﬂekilde yap›land›r›lm›ﬂt›r.
3. Araﬂt›rma nitel bir araﬂt›rmad›r. Nitel araﬂt›rmalar›n bilinen güçlü ve zay›f
yönlerini bar›nd›rmaktad›r.
Bu araﬂt›rma, üniversite ö¤rencilerinin ihtiyaçlar›n› aç›k uçlu iki soruyla
sorgulam›ﬂt›r. Bu yönüyle araﬂt›rma, yan›tlay›c›lar› tümüyle özgür b›rakmaktad›r.
Yan›tlay›c›lar, yer ve zaman k›s›tlar› olmaks›z›n kendilerini serbestçe ve diledikleri
kadar ifade edebilecek bir f›rsat bulmuﬂlard›r.
Ayn› özellik bir zay›fl›k da bar›nd›rmaktad›r. Her ne kadar yan›tlay›c›lar kendilerini
serbestçe dile getirme olana¤› bulmuﬂlarsa da bu ifadeler belleklerinde o s›rada
canl› ve haz›r bulunan düﬂüncelerinden ibaret olmuﬂtur. Aç›k uçlu soru, do¤as›
gere¤i, yan›t›n›n bellekten ça¤›r›larak getirilmesini gerektirir. Bir bellekten getirme
kipi olarak ça¤›rma, aktiftir ve ça¤›rma yoluyla gelen ifadeler kiﬂinin ço¤unlukla
bilinçli ve/veya uyan›k hallerinde derlenen bilgilerden oluﬂur.
Aç›k uçlu sorular›n baﬂka bir ortak özelli¤i ise verilen yan›tlar›n kiﬂisel olmaktan
çok di¤erleriyle aç›kça paylaﬂmaya uygun ifadelerden oluﬂmas›d›r. ‹fade edilen
düﬂünce kuﬂkusuz o kiﬂinin kiﬂisel düﬂüncesidir. Ancak bu düﬂünce kiﬂinin kiﬂisel
dünyas›nda di¤erleriyle paylaﬂ›lmakta olan veya paylaﬂ›lmas›nda sak›nca olmayan
unsurlardan oluﬂur. Bu ise önemli miktarda ve kritik öneme sahip bilginin
saptanmamas› anlam›na gelecektir. Dolay›s›yla, kapal› uçlu sorular taraf›ndan
elde edilebilecek ve paylaﬂ›lmas› sak›ncas›z olmayan kiﬂiye ait ve özel bilme
kipleri ve deneyim kapsam›n›n bu çal›ﬂma taraf›ndan tümüyle aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ
olmas› beklenmemelidir.

31 2009 ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

Öte yandan, yukar›da belirtilen k›s›tlay›c› özelliklerin yan›nda, yan›tlay›c›n›n
belirtti¤i ifadelerin anl›k ve itkisel olmay›p sürekli ve iﬂlenmiﬂ olma özellikleri
bulunmaktad›r. Bu özellikler yan›tlar›n zaman içinde göreli bir kararl›kla seyretmekte
oldu¤unun nitel ölçütleri aras›ndad›r.
Araﬂt›rman›n yöneltti¤i soru, anlamsal ve dizgisel olarak ﬂekillendiricidir. Baﬂka
bir deyiﬂle, sorunun sorulma biçimi, soruda kullan›lan kelimeler ve bu kelimelerin
diziliﬂi yan›tlay›c›n›n yan›tlar›n› belirli bir do¤rultuda kümelemesine veya
odaklamas›na yol açabilir. Herhangi bir araﬂt›rma sorusunun ﬂekillendirici
olmamas› olanaks›zd›r. Bu özellik hem olumlu (istenen) hem de olumsuz
(istenmeyen) sonuçlar elde edilmesini sa¤lar.
Sorunun ﬂekillendirici olmas›, sorulan soruya amaca uygun yan›t almay›
kolaylaﬂt›r›r. Üniversite gençlik araﬂt›rmas›nda sorulan soru, yan›tlay›c›y› bir
yandan üniversite ö¤rencisi rolü içinde yan›t vermeye yönlendirirken di¤er yandan
belirgin temel örnekler önererek ne tür bir yan›t al›nmak istendi¤inin ipuçlar›n›
da belirtmektedir.
Di¤er yandan ayn› ﬂekillendiricilik, al›nmas› beklenen yan›t›n fazla dar ya da
fazla geniﬂ bir çerçeveden alg›lanmas›yla sonuçlanabilir. Yan›tlay›c›lar sorunun
amac›na sadakat nedeniyle söyleyebilecekleri ifadeleri kendiliklerinden
s›n›rlayabilirler veya ayn› nedenle o sorunun elde etmeyi tasavvur etmedi¤i
yan›tlar verebilirler.
Yan›tlay›c›n›n istenmeyen geniﬂlik ya da darl›ktaki yan›tlar›, örneklem ortalama
e¤ilimleri yard›m›yla düzeltilerek kullan›lmaya uygun hale getirilebilir. ‹ç tutarl›l›k
araçlar›yla düzeltilemeyecek ölçüdeki yan›tlar›n ise veri kümesi d›ﬂ›nda tutulmas›
uygundur.
Nitel bir araﬂt›rma, nihai olarak bir içerik de¤erlendirmesidir. ‹çerik
de¤erlendirmelerinde, do¤al olarak, araﬂt›rmac›n›n bak›ﬂ aç›s› nedeniyle nesnelli¤in
çarp›lma olas›l›¤› vard›r. Öte yandan eldeki veriler yan›tlay›c›lar›n birinci a¤›zdan
kendi ifadeleridir. Özgün ifadeler bir yandan do¤alar› gere¤i di¤er yandan ba¤›ms›z
araﬂt›rmac›lar›n denetimine aç›k olmak nedeniyle araﬂt›rmac› yanl›l›klar›na ve
öznel yorumlara karﬂ› dirençlidir.
4. Araﬂt›rmada sorulan iki aç›k uçlu soru birbirini tamamlar ve bütünler niteliktedir.
Bu iki soruya verilen yan›tlar birlikte ve ayr› ayr› de¤erlendirmelere uygundur.
Bu çal›ﬂmada öncelik, ihtiyaçlar›n saptanmas›na verilmiﬂtir. Bu nedenle, ikinci
araﬂt›rma sorusuna verilen yan›tlara, birinci sorunun irdelenmesine ve betimleyici
unsurlar›n oluﬂturulmas›na katk›da bulundu¤u ölçüde yer verilmiﬂtir. ‹kinci
araﬂt›rma sorusunun da dahil edildi¤i ayr› veya birlikte de¤erlendirmeler, bu
çal›ﬂmay› izleyecek di¤er çal›ﬂmalarda sunulacakt›r.
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5. Araﬂt›rma verilerinin derlenmesi s›ras›nda kat›l›mc›lar›n yaz›l› ifadelerine
tümüyle sad›k kal›nm›ﬂt›r. Yöntem bölümünde aç›kland›¤› gibi, kat›l›mc› yan›tlar›,
hiçbir de¤iﬂiklik ve düzeltme yap›lmaks›z›n, oldu¤u gibi korunarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Veri derlemeye esas al›nan unsur kat›l›mc›n›n yan›t›nda “ne
demek istedi¤i” de¤il “ne dedi¤i” olmuﬂtur. ‹zleyen aﬂamalardaki tüm derleme
ve düzenlemeler bu zemin üzerinde gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu özellik, araﬂt›rman›n
en özgün yönlerinden birini oluﬂturmaktad›r.
6. Araﬂt›rma sonuçlar› de¤erlendirilirken, bu çal›ﬂma çerçevesinde sorgulanan
ve dolay›s›yla kat›l›mc›lar›n belirttikleri ihtiyaçlar›n “üniversite merkezli ihtiyaçlar”
oldu¤u sürekli göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu araﬂt›rman›n kapsam›, genel
olarak gençli¤in de¤il üniversite ö¤rencisi gençli¤in ihtiyaçlar›yla s›n›rl›d›r.
Dolay›s›yla bu çal›ﬂmada kat›l›mc›lardan beklenen bir genç olarak tüm ihtiyaçlar›n›
belirtmeleri de¤il üniversite ö¤rencisi bir genç olarak üniversite merkezli
ihtiyaçlar›n› belirtmeleridir. Araﬂt›rma formunda bulunan sorular kat›l›mc›lar›n
bu içeri¤e uygun yan›t vermelerini sa¤layacak ﬂekilde yap›land›r›lm›ﬂt›r.
Kapsam bu ﬂekilde s›n›rland›r›ld›¤›nda üniversite ö¤rencisi gençlerin kendi kiﬂisel
deneyimlerinden yola ç›karak belirtebilecekleri öznel ihtiyaçlar›n› ifade etmiﬂ
olmalar› beklenmemelidir. Burada öznel ihtiyaçtan kas›t kiﬂiye özgü ihtiyaçlar
de¤il, kiﬂinin ancak kendi deneyiminden yola ç›karak ifade edebilece¤i, geliﬂimsel,
iliﬂkisel, yaﬂant›sal ve ço¤unlukla suskun ihtiyaçlard›r. Bu ihtiyaçlar toplumda
yayg›n bir ﬂekilde bulunuyor olabilir; ancak, genellikle do¤rudan gözlemlere aç›k
de¤ildir ve bu nedenle saptanma biçimleri farkl› metodolojiler gerektirir.
Dolay›s›yla bu çal›ﬂmada kiﬂisel deneyim merkezli öznel ihtiyaçlardan çok
kat›l›mc›lar›n, sadece kendilerini de¤il di¤erlerini de ilgilendirdi¤ini düﬂündükleri
ve di¤erleriyle paylaﬂmaya haz›r olduklar› ihtiyaçlar›n› belirtmiﬂ olmalar›n›
beklemek daha gerçekçidir.
7. Bu çal›ﬂma, Türkiye üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar›n› bir bütün olarak
betimlemeye çal›ﬂmaktad›r. Bu nedenle araﬂt›rma sonuçlar›, eldeki rapor
çerçevesinde, alt gruplar›n gösterebilece¤i benzerlikler ya da farkl›l›klar ekseninde
irdelenmemiﬂtir. Örne¤in üniversitelere, üniversitenin bulundu¤u yerleﬂim
merkezlerine, veya üniversite büyüklüklerine göre ayr›mlar yap›larak elde
edilebilecek bilgilerin daha sonraki çal›ﬂmalarda ele al›nmas› uygun bulunmuﬂtur.
Bunun baﬂl›ca nedeni, ayn› çal›ﬂman›n ayn› anda hem betimleyici de¤iﬂkenleri
ortaya ç›karma hem de bu unsurlardan yola ç›karak alt gruplara iliﬂkin ay›rt edici
bilgi derleme iﬂlevini yerine getirmesini beklemenin yarataca¤› metodolojik,
kavramsal ve pratik güçlükleridir.
Eldeki çal›ﬂman›n nitel bir çal›ﬂma olmas› nedeniyle, alt gruplara iliﬂkin yap›lmas›
gereken her ay›rt edici iﬂlem tüm verilerin yeniden ve en baﬂ›ndan elden
geçirilmesini gerektirmektedir. Bu iﬂlem uzun zaman, yo¤un emek ve yüksek
maliyet gibi pratik unsurlar gerektirdi¤i gibi her yeniden de¤erlendirmenin
metodoloji ve kavramsal çerçevesinin kendi hesab›na yeniden kurulmas› veya
güncellenmesini gibi kuramsal iﬂlemler de gerektirir. Dolay›s›yla bu çal›ﬂmada
alt gruplara iliﬂkin bilgilere ancak betimleyici de¤iﬂkenleri oluﬂturmaya katk›lar›
ölçüsünde yer verilmiﬂtir. ‹zleyen çal›ﬂmalar, uygun metodolojik ve kavramsal
araçlar› da devreye alarak ihtiyaç duyulan ay›rt edici bilgileri irdeleyecektir.

ARAﬁTIRMA YÖNTEM‹
1. SORU FORMU VE UYGULAMA
Araﬂt›rman›n soru formu, esas olarak iki aç›k uçlu sorudan oluﬂmaktad›r. Bu
sorular arac›l›¤›yla, üniversite ö¤rencisi gençlerin ihtiyaçlar›n› belirlemek
amaçlanm›ﬂt›r. Sorulardan ilki gençlerin bir üniversite ö¤rencisi olarak, kendi
saptad›klar› sorunlar› belirtmelerini istemektedir. ‹kinci soruda ise bu saptad›klar›
sorunlara önerdikleri çözümleri bildirmeleri istenmektedir. Araﬂt›rma formunda
yer ald›¤› haliyle gençlere yöneltilen aç›k uçlu sorular aﬂa¤›daki gibidir:
SORU 1: Bir üniversite ö¤rencisi olarak yaﬂad›¤›n›z temel sorunlar› (e¤itim,
sa¤l›k, bar›nma, örgütlenme vb.) sizin aç›n›zdan önemine göre ve belirgin örnekler
vererek s›ralar m›s›n›z?
SORU 2: Yukar›da belirtti¤iniz sorunlara yönelik çözüm önerilerinizi belirgin
örnekler vererek s›ralar m›s›n›z?
Bu çal›ﬂman›n önceli¤i gençlerin bir üniversite ö¤rencisi olarak saptad›klar›
ihtiyaçlar› belirlemek ve betimlemektir. Bu odak nedeniyle bu araﬂt›rmada ikinci
soruya iliﬂkin kapsaml› de¤erlendirmeler yer almamaktad›r. ‹kinci soruya verilen
yan›tlar ancak ve sadece birinci soruya verilen yan›tlar›n anlaﬂ›lmas›n›
kolaylaﬂt›rd›¤› ölçüde, bir çeviri unsuru olarak kullan›lm›ﬂt›r. Bunun ötesinde
ikinci soruya verilen yan›tlardan bu çal›ﬂman›n sonuçlar›n›n serimlenmesinde
ve de¤erlendirilmesinde yararlan›lmam›ﬂt›r. ‹kinci sorunun de¤erlendirmelerinin
yer alaca¤› çal›ﬂmalar bu araﬂt›rmay› izleyen irdelemelerle gerçekleﬂtirilecek ve
sunulacakt›r. Bu noktalara iliﬂkin ayr›nt›l› aç›klamalar “Araﬂt›rman›n Özgün
Özellikleri” bölümünde aktar›lm›ﬂt›r.
Soru formu geliﬂtirildikten sonra, Toplum Gönüllüleri iletiﬂim gruplar›nda
araﬂt›rman›n duyurusu paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya kat›l›m ile ilgili olarak herhangi
bir ﬂekilde yaﬂ, üniversite, fakülte, bölüm, ﬂehir ya da cinsiyet s›n›rl›l›klar›
getirilmemiﬂtir. Araﬂt›rma formunu, üniversite ö¤rencisi olan her bireyin
doldurabilece¤i özellikle vurgulanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmaya kat›l›mc› olmak isteyenler için iki farkl› seçenek sunulmuﬂtur.
a. ‹nternet eriﬂimi arac›l›¤› ile kat›l›m
b. Bas›l› form arac›l›¤› ile kat›l›m
‹nternet eriﬂimi arac›l›¤› ile tüm ilgili e-posta gruplar›na soru formunun da¤›t›m›
yap›lm›ﬂt›r. Grup üyelerinden, formu ilgili olacaklar›n› düﬂündükleri birey ve
gruplarla paylaﬂmalar› istenmiﬂtir. Bu yöntemle doldurulan soru formlar›, do¤rudan
araﬂt›rma koordinatörüne ulaﬂm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma tan›t›m›n› içeren bilgilendirme e-postas›nda, tercih eden kiﬂilere bas›l›
form temin edilece¤i de paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu ça¤r›ya yönelik bas›l› form talebinde
bulunan ve bu formu üniversite içerisinde yayg›nlaﬂt›rmak isteyen gençlere bas›l›
formlar ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bas›l› form talep eden gençler, formlar› bizzat kendileri
uygulatm›ﬂt›r.
Bas›l› formlar, a¤›rl›kl› olarak TOG'un örgütlü oldu¤u üniversitelerde
yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Formlar›n ilk elden ulaﬂt›¤› kiﬂiler genel olarak Toplum
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Gönüllüsü gençler olsa da, araﬂt›rma formlar› onlar arac›l›¤› ile hiçbir TOG
ba¤lant›s› olmayan gençlere de ulaﬂm›ﬂt›r. Veri toplama süreci 2007-2008 ve
2008-2009 ö¤retim y›l› boyunca, yaklaﬂ›k dokuz ay sürmüﬂtür.
Araﬂt›rma formlar›na 43 ildeki 60 üniversiteden 986 kad›n, 1267 erkek toplam
2254 üniversite ö¤rencisi yan›t vermiﬂtir. Ancak demografik bilgilerini verdi¤i
halde aç›k uçlu sorulara yan›t vermeyen 368 ö¤renci saptanm›ﬂt›r. Bu ö¤rencilerin
verileri araﬂt›rmaya dahil edilmemiﬂtir. Çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lan formlar il say›s›n›
de¤iﬂtirmemiﬂ ancak üniversite say›s›n› 60’tan 59’a düﬂürmüﬂtür. Böylece
araﬂt›rman›n örneklemi, aç›k uçlu sorulara yan›t veren 818 kad›n 1068 erkek
1886 gençten oluﬂmuﬂtur.

2. VER‹ DÜZENLEME
Bu araﬂt›rma, nihai olarak, üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar›n› belirlemeyi
amaçlamaktad›r. Bu ihtiyaçlar ise farkl› soyutlama düzeyinde ve farkl› baﬂl›klar
alt›nda betimlenebilir. Betimleyici çal›ﬂmalar›n do¤as› gere¤i, yan›tlar›n kaç
farkl› soyutlama düzeyinde, kaç farkl› baﬂl›k alt›nda toplanaca¤› ve bu baﬂl›klar›n
neler olaca¤› önceden kestirilemez. Bu nedenle kat›l›mc› yan›tlar›, önceden
belirlenmiﬂ soyutlama düzeylerine atanarak ve önceden belirlenmiﬂ baﬂl›klar
alt›na toplanarak düzenlenemez. Soyutlama düzeyleri, baﬂl›k adetleri ve baﬂl›k
adlar› do¤rudan kat›l›mc› yan›tlar›ndan elde edilmelidir. Bu anlamda bu çal›ﬂma,
kat›l›mc› yan›tlar›n› (a) uygun soyutlama düzeylerinde, (b) uygun say›da baﬂl›k
alt›nda ve (c) uygun adland›rmalarla betimleyici de¤iﬂkenlere dönüﬂtürecek
ﬂekilde düzenleme çal›ﬂmas›d›r.
a. Yan›t Özdeﬂli¤inin Kurulumu
Kat›l›mc› yan›tlar›n›n bir araya getirilece¤i baﬂl›klar, özdeﬂ yan›tlar›n
kümelenmesiyle oluﬂacak tematik kategorilerin baﬂl›klar› olacakt›r. Tematik
kategoriler birden fazla soyutlama düzeyinde olabilir, her soyutlama düzeyi birden
fazla baﬂl›k bar›nd›rabilir. Baﬂl›klar›n ne oldu¤u ve nas›l adland›r›laca¤› ise ayn›
baﬂl›k alt›nda bir araya gelebilecek özdeﬂ yan›tlar›n içerikleri taraf›ndan iﬂaret
edilmiﬂ olmal›d›r.
Tematik kategori oluﬂturman›n ilk koﬂulu, ayn› kategori alt›nda toplanmaya uygun
aday yan›tlar›n özdeﬂli¤inin kurulmas›d›r. Yan›tlar›n özdeﬂli¤inin kurulmas› ise
yan›tlar› oluﬂturan ifadelerin ba¤lam ve bütünlü¤ünden kopar›lmadan
de¤erlendirilmesiyle mümkündür. Bunun ön koﬂulu ise yan›tlar›n önceden
belirlenmiﬂ kategorilere de¤il, yan›tlar›n do¤rudan iﬂaret etti¤i kategorilere
atanmas›d›r. Dolay›s›yla bu araﬂt›rma, kat›l›mc› yan›tlar›n› önceden belirlenmiﬂ
kategorilere atamam›ﬂt›r. Tematik kategorilerin do¤rudan kat›l›mc› yan›tlar›ndan
elde edilmesi koﬂuluna uygun olarak, özdeﬂ ifadeler tematik olarak ayr›ﬂabilen
kategoriler oluﬂturuncaya dek tüm yan›tlar ay›klanm›ﬂ ve birleﬂtirilmiﬂtir. Özdeﬂ
yan›tlar›n ay›klan›p birleﬂtirilmesi s›ras›nda izlenen yöntemin anlaﬂ›lmas›,
araﬂt›rma sonuçlar›n›n anlaﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
Özdeﬂ yan›tlar› ay›klay›p birleﬂtirme iﬂlemi ayn› zamanda bir ayr›ﬂt›rma ve
iliﬂkilendirme iﬂlemidir. Nitel araﬂt›rmalar›n do¤as› gere¤i, kategorileri oluﬂtururken
kullan›lacak ayr›ﬂt›rma ve birleﬂtirme ölçütleri eldeki verinin kendisinden
derlenebildi¤i ölçüde nesnel olacakt›r. Bu çal›ﬂmada, yan›tlar›n ayr›ﬂt›r›lma ve
iliﬂkilendirilmesi s›ras›nda özdeﬂ yan›tlar aran›rken her kat›l›mc›n›n tüm yan›tlar›
göz önünde bulundurulmuﬂtur. Böylece, kat›l›mc›n›n tüm yan›tlar› tek tek
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yan›tlar›n›n anlaﬂ›lmas›nda bir anlam çerçevesi olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Her
bir kat›l›mc› formu için tek tek yap›lan bu de¤erlendirme, farkl› kat›l›mc›lar›n
farkl› ifadelerinin özdeﬂ yan›tlar olarak ay›klanmas›n› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r. Örne¤in,
baz› durumlarda kat›l›mc›n›n bir konuya iliﬂkin yan›t› soyut veya belirsiz ifade
edilmiﬂ olabilmektedir. Böyle durumlarda kat›l›mc›n›n di¤er yan›tlar› ve yan›tlar›nda
kulland›¤› ifadeler birlikte ele al›nd›¤›nda yan›t›n iﬂaret etti¤i somut tematik
bütünlük ayr›ﬂt›r›labilmiﬂtir.
Di¤er yandan, yan›t özdeﬂlikleri kurulurken örneklemin genel yan›t e¤ilimlerinden
de yararlan›lm›ﬂt›r. Bir bütün olarak örneklemin tüm yan›tlar› ve bu yan›tlar›
taﬂ›yan yaz›l› ifadeler göz önünde bulundurulmuﬂtur. Bu ﬂekilde, her kat›l›mc›n›n
yan›t›n›n de¤erlendirilmesinde di¤er kat›l›mc›lar›n yan›tlar› bir çeviri arac› olarak
kullan›lm›ﬂt›r. Örne¤in, somut terimlerle ifade edilmiﬂ olsa dahi ayn› kat›l›mc›n›n
yan›tlar›ndan yola ç›k›larak anlam› belirlenemeyen veya yan›t özdeﬂli¤i kurulamayan
ifadeler, örneklemin genel yan›tlama e¤iliminden yararlan›ld›¤›nda anlaﬂ›l›r ve
kullan›labilir olmuﬂtur.
Kat›l›mc›lar›n, ihtiyaçlar›n› belirtirken kulland›klar› ifadeler, seçtikleri kelimeler
ve yazma biçimleri pek çok aç›dan yeterli görülmeyebilir. Tek tek bak›ld›¤›nda
söylemek istedi¤ini tam tarif eden ve de¤erlendiriciyi kuﬂkuda b›rakmayan
ifadelere seyrek rastlanabilir. Ancak buradan kat›l›mc› ifadelerinin güvenilir
olmayabilece¤i sonucuna varmak çok tehlikelidir. Yan›tlar, kat›l›mc›n›n kendi
yan›tlar› içinde ve tüm kat›l›mc›lar aras›nda bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde
aç›kça görülmektedir ki ifade etmeye çal›ﬂt›klar› teman›n s›n›rlar› iyi çizilmiﬂtir
ve kat›l›mc› ne demek istedi¤i hakk›nda oldukça olgunlaﬂm›ﬂ ve kararl› bir fikre
sahiptir. Bir üniversite ö¤rencisi genç “hocalar yetersiz” ifadesini kulland›¤›nda,
o ö¤renciden, ne demek istedi¤ini daha fazla ve daha belirgin ﬂekilde aç›klamas›n›
istemenin hakl› bir yönü vard›r. Öte yandan ayn› gencin di¤er bir yan›t›nda
“hocalar dersleri ö¤rencilerin ilgisini çekecek ﬂekilde iﬂlemiyor” ifadesini
kulland›¤›nda ve di¤er gençler de kendi yan›tlar›nda “hocalar dersi bize anlatt›r›yor”
veya “dersi Türkçe iﬂleyip s›nav› ‹ngilizce yap›yor” dedi¤inde “hocalar yetersiz”
gibi ilk elde ne anlatma istedi¤i belirsiz görünen bir ifade, kategorik anlam›n›
kazanmaktad›r.
Yan›t özdeﬂli¤i kurma iﬂlemi, araﬂt›rmac› yanl›l›¤›n› en aza indirecek bir yöntemle
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n yaz›l› ifadeleri hiçbir elekten geçirilmemiﬂ,
hiçbir anlam veya biçim de¤iﬂikli¤ine u¤rat›lmadan oldu¤u gibi al›nm›ﬂt›r.
Kat›l›mc›lar taraf›ndan do¤rudan ifade edilmemiﬂ herhangi bir sözcük, kavram
veya anlamdan yararlan›lmam›ﬂt›r. ‹fadelerin de¤iﬂtirilmesi, iyileﬂtirilmesi veya
zenginleﬂtirilmesi yoluna gidilmemiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n “ne dedikleri” üzerinde
durulmuﬂ, “ne demek istedikleri” üzerine yorum yapmaktan titizlikle kaç›n›lm›ﬂt›r.
Yan›tlar› taﬂ›yan sözel ifadeler de¤erlendirilirken söz konusu edilebilecek
de¤iﬂtirmeler (veya ifade özdeﬂli¤i kurarken göz önüne almama) sözel ifadelerde
kullan›lan ba¤laçlar (ve, veya, ki, de, da, dahi, bile), ismin hal ekleri, ayn› ifade
içinde de¤iﬂen zaman kipleri, veya noktalama iﬂaretleri düzeyinde yap›lm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂikliklerin temel nedeni ise bu unsurlar›n dilbilgisi kurallar›na uygun
kullan›lmay›ﬂ› olmuﬂtur. Son olarak, anlam›n›n do¤ru bilindi¤i belirgin olan ancak
kelime/kavram kullan›m›/seçimi bak›m›ndan dilbilgisi kurallar›na göre düzgün
yap›land›r›lmam›ﬂ ifadeler, içeri¤i de¤iﬂmeyecek ve anlam› bozulmayacak ﬂekilde
(ve not edilerek) dilbilgisiyle uyumlu hale getirilmiﬂtir.
Her bir kat›l›mc›n›n her bir yan›t› için yan›t özdeﬂli¤i karar›, biri araﬂt›rmac›n›n
kendisi üç uzman›n oybirli¤iyle verilmiﬂtir. Bu üç uzman d›ﬂ›nda, üç uzman da
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verilerin 1/3’ü üzerinde seçkisiz denetimler yapm›ﬂt›r. Anlam› sa¤l›kl› ﬂekilde
belirlenemeyecek kadar bulan›k ya da ifadeler yine üç yarg›c›n›n ortak karar›yla
çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lan ifadelerin toplam say›s› 24tür
ve tamam› not edilmiﬂtir. Bu ifadelerin çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lmas› kat›l›mc› kayb›na
yol açmam›ﬂt›r.

2. Ayn› yan›t, ayn› anda, baﬂka alt kategorilerin bir araya gelerek oluﬂturdu¤u
bir temel kategoriye atanm›ﬂt›r.
a. Alt kategoriler aras› özdeﬂlik kurulmuﬂtur.
b. Özdeﬂli¤i kurulan alt kategorilerin üst üste bindirilmesiyle temel kategori
oluﬂturulmuﬂtur.

b. Kategori Atamalar›

3. Yine ayn› yan›t, yine ayn› anda, baﬂka temel kategorilerin bir araya gelerek
oluﬂturdu¤u bir üst kategoriye atanm›ﬂt›r.
a. Temel kategoriler aras› özdeﬂlik kurulmuﬂtur.
b. Özdeﬂli¤i kurulan temel kategorilerin üst üste bindirilmesiyle üst kategori
oluﬂturulmuﬂtur.

Yukar›da özetlenen yöntemle, ayr›ﬂt›r›l›p iliﬂkilendirilmiﬂ özdeﬂ yan›tlar, tematik
kategoriler halinde düzenlenmiﬂtir. Her kategori düzeyinde, özdeﬂliklerin
kurulmas›yla oluﬂturulan kategorilerin birbirine bindirilmesi bir üst kategoriyi
oluﬂturmuﬂtur. Kategori düzenlemesi aﬂa¤›da özetlendi¤i ﬂekilde yap›lm›ﬂt›r.

Yan›tlar›n kategori düzeylerine atanma biçimi ﬁekil 1'de gösterilmiﬂtir..
1. Her bir yan›t, özdeﬂli¤i kurulan di¤er yan›tlarla birlikte oluﬂturdu¤u bir alt
kategoriye atanm›ﬂt›r.
a. Yan›tlar aras› özdeﬂlik kurulmuﬂtur.
b. Özdeﬂli¤i kurulan yan›tlar›n üst üste bindirilmesiyle alt kategori
oluﬂturulmuﬂtur.

ﬁEK‹L 1: Yan›tlar›n Kategori Düzeylerine Yerleﬂtrilmesi
Üst Kategori

Temel Kategori

Alt Kategori

Alt Kategori

Temel Kategori

Alt Kategori

Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t

Alt Kategori

Alt Kategori

Yan›t Yan›t Yan›t

Alt Kategori

Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t Yan›t
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Alt kategoriler, anlam bak›m›ndan bir tematik bütünlü¤ü tek baﬂ›na ele almaya
izin verecek kadar küçük, di¤er tematik bütünlüklerden ayr›ﬂmas›n› sa¤layacak
kadar büyük ölçeklidir. Ek olarak alt kategoriler, do¤rudan kat›l›mc›lar›n özdeﬂ
yan›tlar›n›n ortak anlam›n› ifade edecek ﬂekilde adland›r›lm›ﬂt›r. Bu kategoriler
birinci soyutlama düzeyinde bulunmaktad›r ve hiçbir ara aﬂamaya baﬂvurmaks›z›n
do¤rudan kendilerini oluﬂturan yan›t ifadeleri arac›l›¤›yla tan›nabilir ve
tan›mlanabilirler.
Alt kategoriler, kendi baﬂlar›na bir anlam çerçevesi oluﬂturduklar› gibi di¤er alt
kategorilerle bir araya geldiklerinde daha geniﬂ ve kapsaml› baﬂka bir anlam
kategorisinin oluﬂturucu parças› olma özelli¤ini taﬂ›maktad›rlar. Bu özellik alt
kategorilerin bir üst anlam çerçevesinde yer alan temel kategoriler halinde de
düzenlenebilmesini sa¤lamaktad›r. Temel kategoriler, alt kategori kadar özelleﬂmiﬂ
olmayan ancak yine de somut operasyonel terimlerle ifade etmeye uygun tematik
bütünlüklerdir.
Ayn› çizgiyi izleyerek, temel kategoriler de kendi baﬂlar›na bir anlam çerçevesi
oluﬂturduklar› gibi di¤er temel kategorilerle bir araya geldiklerinde bir üst anlam
kategorisini oluﬂturmaktad›rlar. Üst kategoriler görece daha soyuttur ve kuramsal
bir bütünlük olarak kabul edilmeye uygundur. En ham haliyle üst kategoriler ve
baz› temel kategoriler betimleyici de¤iﬂken aday› olabilirler.
Aç›kt›r ki gerek yan›t özdeﬂliklerinin kurulmas›nda gerekse kategori düzeylerinin
belirlenmesi ve yan›tlar›n kategorilere atanmas›nda farkl› soyutlama düzeyleri
kullan›labilirdi. Nitel çal›ﬂmalar bu aç›dan araﬂt›rmac› tercihlerinden etkilenirler.
Ancak araﬂt›rmac›n›n tercih gerekçelerini belirtmesi, sonuçlar›n nesnel
de¤erlendirilmesini ve ba¤›ms›z araﬂt›rmac›lar taraf›ndan denetlenmesini
kolaylaﬂt›r›r.
Bu araﬂt›rma, yan›tlar› kategorilere atama iﬂlemini sözü edilen üç soyutlama
düzeyiyle s›n›rland›rmay› tercih etmiﬂtir. Bu tercih, de¤erlendirme kolayl›¤›
sa¤laman›n yan› s›ra oluﬂturulacak betimleyici de¤iﬂkenlerin operasyonel
tan›mlama düzeyinde belirlenebilmesini tehlikeye atmama nedenleriyle yap›lm›ﬂt›r.
Baﬂka bir deyiﬂle, nihai olarak elde edilmesi hedeflenen betimleyici de¤iﬂkenlerin
söylem düzeyinden önce iﬂlem düzeyinde kuramsal yap› özelliklerini taﬂ›mas›
amaçlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmadan elde edilmesi beklenen betimleyici de¤iﬂkenler
bir yandan bu çal›ﬂmay› izleyecek di¤er çal›ﬂmalar di¤er yandan di¤er araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan kullan›labilecek s›nanabilir kuramsal bütünlükler sunmay› amaçlam›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmadan elde edilecek betimleyici de¤iﬂkenlerin çeﬂitli hipotezlerin
kurulmas› ve s›nanmas›na yol açmas› önemli bir kazan›m olacakt›r.
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YANIT ÖZDEﬁL‹⁄‹ VE KATEGOR‹ KURULUMLARI
Kategori düzeylerini belirleme ve yan›tlar› kategorilere atama iﬂlemiyle ilgili
vurgulanmas› gereken en önemli nokta, kategori atamalar›n›n, yan›tlar›n kendi
kategorilerini iﬂaret etmesi ile araﬂt›rmac›n›n tercihleri aras›nda bir noktada
gerçekleﬂmiﬂ olmas›d›r. Yine nitel çal›ﬂmalar›n do¤as› gere¤i, araﬂt›rma verisi,
kendi hesab›na konuﬂmaya ne kadar muktedir olursa olsun araﬂt›rmac›n›n
çevirmenli¤i olmadan anlaﬂ›lmas› beklenmez. Her ne kadar bu durum nicel
araﬂt›rmalar için de geçerliyse nitel araﬂt›rmalarda çeviri iﬂlemi yorum iﬂlemiyle
kar›ﬂma riski taﬂ›r. Nicel araﬂt›rmalarda araﬂt›rmac› sadece ölçüm ya da s›nama
sonuçlar›n› vermekle yetinebilir ve sonuçlar› ayn› anda birden fazla ba¤›ms›z
araﬂt›rmac›n›n yorumuna sunabilir. Oysa nitel araﬂt›rmalar›n sonuçlar›, ba¤›ms›z
araﬂt›rmac›lar›n yorumuna aç›lmadan önce araﬂt›rmac› taraf›ndan yoruma haz›r
hale getirilmelidir. Bu ise yoruma haz›r hale getirme ile zaten yorumlanm›ﬂ veri
sunma problemini yeniden gündeme getirir.
Bu çal›ﬂma, bu problemi iki noktada hafifletmeye çal›ﬂmaktad›r. Birincisi, aﬂa¤›da
sonuçlar›n serimlendi¤i bölümlerde de görülece¤i gibi, bu çal›ﬂmadan elde edilen
veriler birden fazla biçimde iﬂlenebilir. Bu farkl› iﬂleme biçimlerinde farkl›
soyutlama düzeylerinde ve farkl› say›da kategoriler kullan›labilir. Baﬂka bir
deyiﬂle, kategori adland›rmalar› ve anlamland›rmalar› her bir farkl› iﬂleme biçimine
göre yeniden ve yeniden düzenlenebilir. Bu ise, bu çal›ﬂmada önerilen betimleyici
de¤iﬂkenler d›ﬂ›nda baﬂka betimleyici de¤iﬂkenlerin de elde edilme potansiyeline
iﬂaret eder.
Bu noktada iﬂlevsel olmas› gereken özellik, bu çal›ﬂmada araﬂt›rmac›n›n sundu¤u
farkl› iﬂleme biçimlerinin (a) tekrarlanabilir olmas› ve (b) farkl› iﬂleme biçimlerine
ra¤men en az ayn› betimleyici de¤iﬂkenlerin elde edilebiliyor olmas›d›r. Bu
noktada bu araﬂt›rma sonuçlar›n›n, olas› en az yorum katk›s› ve en nesnel çeviri
iﬂlemiyle paylaﬂ›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
‹kinci nokta, araﬂt›rma metodolojisi yorumlamay› de¤il yanl›l›¤› en aza indirecek
ﬂekilde kurgulanm›ﬂt›r. Nitel araﬂt›rmalarda araﬂt›rman›n yöntemi, sonuçlar›n
yorumlanmas›n›n hesab›n› kapsaml› ﬂekilde verebilmelidir. Bu anlamda yorumdan
kaç›nmak de¤il, sunulan yorumun zeminini sa¤lamlaﬂt›rmak önemlidir. Bu çal›ﬂma,
metodolojisini tümüyle sergileyerek ulaﬂt›¤› ve sundu¤u yorumlar›n zeminini
nesnel terimlerle kurmaya ve böylece denetlenebilir k›lmaya çal›ﬂmaktad›r.
Araﬂt›rma sonucunda elde edilmesi amaçlanan betimleyici de¤iﬂkenler, bu yorum
zemininin sa¤lad›¤› olanaklardan yararlanarak oluﬂturulmuﬂtur.
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3. ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARI
SINIFLANDIRMASI
a. Üniversite Gençlik ‹htiyaçlar›n›n Nicel Ölçüleri
Bu araﬂt›rman›n en genel sonuçlar› kat›l›mc› yan›tlar›n›n oluﬂturdu¤u kategorilerdir.
Bu kategoriler, üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar›n›n genel bir dökümünü sunmaktad›r.
Araﬂt›rmaya kat›lan 2454 ö¤rencinin 1886s› aç›k uçlu sorulara yan›t vermiﬂtir.
Bir ö¤renci sadece tek bir temayla ilgili yan›t vermiﬂ olabildi¤i gibi birden fazla
temaya de¤inecek ﬂekilde ifadelerde de bulunmuﬂtur. Kat›l›mc›lar›n en az bir en
çok onbir farkl› temaya iliﬂkin yan›t verdi¤i görülmüﬂtür. Ço¤u durumda her bir
yan›t›n kendisine ait bir ifadeyle belirtildi¤i görülmüﬂtür. Ancak baz› durumlarda
birden fazla yan›t›n tek bir ifade içine s›¤d›r›ld›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Di¤er baz›
durumlarda ise tek bir yan›t birden fazla ifade ile aktar›lm›ﬂt›r. Bu tür güçlükler,
yaz›l› ifadelerin tematik anlam› belirgin ﬂekilde ayr›ﬂt›r›labilen yan›tlar halinde
düzenlenmesiyle aﬂ›lm›ﬂt›r. Bu ﬂekilde düzenlenen yan›tlar, birer veri birimi
olarak kabul edilmiﬂtir. Böylelikle tüm kat›l›mc›lardan elde edilen toplam yan›t
adedi 6428dir. Aç›k uçlu sorulara yan›t veren 1886 kat›l›mc› esas al›nd›¤›nda,
kat›l›mc› baﬂ›na düﬂen ortalama yan›t adedi ise 3,41'dir.
i. Yan›t/yan›t ifadesi oran›
Kat›l›mc›lar›n verdi¤i 6428 adet yan›t›n kaç farkl› ifade arac›l›¤›yla verildi¤i
önemlidir. Hemen göze çarpan özellik ise söz konusu 6428 birim yan›t›n sadece
682 farkl› ifade kullan›larak verilmiﬂ oldu¤udur. Baﬂka bir deyiﬂle kat›l›mc›lar
sadece 682 farkl› sözel ifade kullanarak 6428 yan›t üretmiﬂtir. Böyle ele al›nd›¤›nda,
her bir ifade baﬂ›na 9,43 adet yan›t düﬂmektedir. Bu ise demektir ki ayn› ifade
yaklaﬂ›k her 10 yan›tta bir tekrarlanmaktad›r. Bu ölçüler, yan›t verme biçiminin
homojenli¤ine iﬂaret etti¤i gibi global olarak yan›tlar›n homojenli¤ine de iﬂaret
ediyor olabilir. Yan›t verme biçimi homojenli¤i ile yan›tlar›n global homojenli¤i
betimleyici de¤iﬂkenlerin oluﬂturulmas›nda bir güvenirlik ölçüsü olarak kullan›l›p
kullan›lamayaca¤› ayr›ca incelemeye de¤er görülmektedir. Bu ay›rt edici teknik
özellik, bu çal›ﬂmay› izleyen tamamlay›c› çal›ﬂmalarda ele al›nmaktad›r.
Bu ﬂekilde ele al›nd›¤›nda, 682 farkl› ifade ayn› say›da ihtiyaç belirtildi¤i anlam›na
gelmemektedir. Baﬂka bir deyiﬂle, yan›tlar› taﬂ›yan ifade farkl›l›klar› do¤rudan
kategorik farkl›l›klara iﬂaret etmemektedir. ‹fade farkl›l›klar›ndan anlaﬂ›lmas›
gereken, anlam farkl›l›klar› de¤il, sözcük seçimi ve sözcüklerin s›ras› bak›m›ndan
oluﬂan farkl›l›klard›r. Araﬂt›rmac›, ifadelerin yorumlanmas›ndan kaynaklanabilecek
herhangi bir yanl›l›¤a yer vermemek için farkl› sözcük seçimi ve s›ras›na sahip tüm
ifadelere, baﬂlang›çta, ayr› birer ifade unsuru olarak davranm›ﬂt›r. ‹fade özdeﬂli¤i,
sözcük seçimi ve s›ras›ndan kaynaklanan farkl›l›klar ayr›ﬂt›r›ld›ktan sonra kurulmuﬂtur.
Buna göre, 682 farkl› ifade unsurundan oluﬂundan toplam 6428 adet yan›t›n kaç
farkl› alt kategori baﬂl›¤› alt›nda topland›¤› saptamak anlaml›d›r. Bu araﬂt›rman›n,
bu çal›ﬂmada sunulan ilk aﬂamas›nda elde edilen 682 farkl› ifadenin 108 farkl›
tematik kategori baﬂl›¤› alt›nda toplanabilece¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Baﬂka ﬂekilde
söylenecek olursa, 682 farkl› ifade, yan›t özdeﬂlikleri kurulmas›ndan sonra 108
farkl› alt kategori oluﬂturmuﬂtur. Bu demektir ki üniversite gençli¤i, toplam 108
farkl› baﬂl›kta ihtiyaç belirtmiﬂtir.
Elde edilen ihtiyaç kategorilerin birbirlerinden kesin çizgilerle ayr›lm›ﬂ olmas›n›
beklememek gerekir. Bir kez daha vurgulamak gerekirse söz konusu 108 alt
kategorinin her biri anlam bak›m›ndan tek baﬂ›na ele al›nmaya izin verecek kadar
küçük, di¤er alt kategorilerden ayr›ﬂt›r›lmas›na izin verecek kadar büyük ölçeklidir.
Bu anlamda bir alt kategori ortalama 6,25 farkl› ifade bar›nd›rmaktad›r. Sadece

bir ifadeden oluﬂan alt kategoriler bulundu¤u gibi 17 farkl› ifadeden oluﬂan alt
kategoriler de bulunmaktad›r.
Baz› yan›tlar›n, ayn› anda birden fazla kategori baﬂl›¤›na ait olabilece¤i
düﬂünülebilir. Bu olas›l›¤›n güçlü oldu¤u durumlarda, kat›l›mc›n›n tüm yan›tlar›
ve örneklemin genel yan›tlama e¤ilimleri dikkate al›narak her bir yan›t sadece
tek bir kategoriye yerleﬂtirilmiﬂ, tekrarl› yerleﬂtirme yap›lmam›ﬂt›r. Bu tür
yerleﬂtirmelerde de yine her üç yarg›lay›c›n›n oybirli¤i aranm›ﬂt›r. Baﬂka çal›ﬂmalar
tekrarl› yerleﬂtirmeler yaparak farkl› betimleyici unsurlar araﬂt›rabilirler.
6428 adet yan›t›n 682 farkl› ifade yoluyla toplam 108 farkl› ihtiyac› belirtmesi,
üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar›n›n sonsuz ve s›n›rs›z olmad›¤›n›, ele al›namayacak
ve ayn› anda de¤erlendirilemeyecek kadar da¤›n›kl›k göstermedi¤ini anlatmaktad›r.
Çok say›da yan›t›n görece az say›da ihtiyaca karﬂ›l›k gelmesi öne mli bir avantad›r.
Bu avantaj araﬂt›rmac›ya, betimleyici de¤iﬂkenlerin anlaml› bir bütünlük içinde
belirlenebilece¤ini söylemektedir.
ii. Yan›t ifadesi/ihtiyaç oran›
Kuﬂkusuz üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar› belirtilen say›yla s›n›rl› olmak zorunda
de¤ildir. Bu say› azalt›labilece¤i gibi ço¤alt›labilir de. Araﬂt›rman›n Özgün
Özellikleri ve Yöntem bölümlerinde belirtildi¤i gibi uygulanan metodoloji ve
araﬂt›rmac›n›n tercihleri bu say›n›n nominal büyüklü¤ünü de¤iﬂtirebilir. Ancak
bu büyüklü¤ün de¤iﬂme miktar›n›n ölçüsünü saptamak önemlidir.
Burada ölçüt al›nmas› gereken unsur, ilk elemede elde edilen ihtiyaç adedi
de¤ildir. Bir yandan örneklemin büyüklü¤ü ve temsil kabiliyeti düﬂünüldü¤ünde
ve di¤er yandan elde edilen yan›t adedinin kaç farkl› ifadeyle belirtildi¤i ve bu
farkl› ifadelerin toplamda kaç farkl› ihtiyaca iﬂaret etti¤i göz önüne al›nd›¤›nda,
ölçüt al›nmas› gereken unsurun yan›t/ihtiyaç oran› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Böyle
ele al›nd›¤›nda 6428 yan›t nihai olarak 107 ihtiyaç belirtmektedir. Burada
yan›t/ihtiyaç oran› 60,07'dir. Kat›l›mc›lar›n yaklaﬂ›k her 60 yan›t› bir farkl› ihtiyac›
belirtmektedir. Bu çarp›c› bir orand›r ve üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar› karﬂ›m›za
bir kez daha kaotik ve kaprisli bir kümede de¤il s›n›rlar› belirlenebilecek ve
ba¤lam› kurulabilecek bir küme halinde ç›kmaktad›r.
Bu rakam ayn› zamanda bundan sonra yap›lacak benzer çal›ﬂmalara bir ipucu
sunmaktad›r. Elde edilecek yan›t veya belirtilen ihtiyaç adedi farkl› olsa da bu
çal›ﬂmada elde edilen 1/60 oran› ileride yap›lacak di¤er çal›ﬂmalarda da aranmal›d›r.
Bu oran›n çok alt›nda ya da çok üstünde yan›t/ihtiyaç oranlar›n›n saptanmas›
metodoloji ve/veya içerik kurulumuna iliﬂkin hatalara iﬂaret ediyor olabilir.
Bu çal›ﬂma s›ras›nda, yan›t özdeﬂliklerinin kurulma ve kategorilere atanma
örüntüsünün, örneklemin tümünün verilerinin iﬂlenmesinden çok daha önce kararl›l›k
göstermeye baﬂlad›¤› gözlenmiﬂtir. Öyle ki araﬂt›rmac›lar bir sonraki formda hangi
kategorilerle karﬂ›laﬂabileceklerini çok büyük olmayan yan›lma paylar›yla tahmin
eder hale gelmiﬂlerdir. Kuﬂkusuz bu gözlem sistematik olarak irdelenmiﬂ de¤ildir
ve bu aﬂamada sadece basit bir anekdot olarak kaydedilmiﬂtir. Ancak burada
sadece metodolojik olarak de¤il içerik olarak da s›nanmaya haz›r potansiyel
hipotezler bulunmaktad›r. Bu anlamda bu çal›ﬂman›n benzer çal›ﬂmalara metodolojik
katk› sunacak ﬂekilde yeniden ele al›nmas› ya da baﬂka çal›ﬂmalar›n bu çal›ﬂmay›
bu yönüyle incelemesi yararl› olacakt›r.
Bu noktada, frekanslar›n yan›t frekanslar› oldu¤u, her bir kat›l›mc›n›n yaklaﬂ›k
ortalama 3,5 yan›t verdi¤i, her 10 yan›t›n ayn› ifadeyle belirtildi¤i, ve her 60
yan›t›n ayn› ihtiyaca iﬂaret etti¤i hat›rlanmal›, sonuçlar bu ölçüler dâhilinde
de¤erlendirilmelidir.
Kat›l›mc›/yan›t/ifade/ihtiyaç oranlar› ﬁekil 2'de özetlenmiﬂtir.

2009 ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

36

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

ﬁekil 2. Kat›l›mc› Yan›tlar›ndan ‹htiyaçlar›n Süzülmesi

1886 KATILIMCI
6428 YANIT

ﬁekil 3. Kat›l›mc› Yan›tlar›n›n Düzenlenmesi
Kat›l›mc› Yan›tlar›

Kat›l›mc›
=
Yan›t

3,5
Özdeﬂ Yan›tlar

682 FARKLI ‹FADE

Yan›t
‹fade

=

10

682 FARKLI ‹HT‹YAÇ *

‹fade
‹htiyaç

=

60

* Anlam bak›m›ndan tek baﬂ›na bir ihtiyac› ifade edebilen ve di¤er ihtiyaçlardan ayr›ﬂt›r›labilen
en küçük ölçekli ihtiyaç birimlerinin say›s›.

Alt Kategoriler

b. Üniversite Gençlik ‹htiyaçlar›n›n Adland›r›lmas›
Üniversite Gençlik ‹htiyaçlar› Araﬂt›rma verileri, betimleyici de¤iﬂkenlerin elde
edilebilece¤i bir veri havuzu oluﬂturma niteli¤i sayesinde, farkl› aç›lardan
de¤erlendirilerek farkl› genel betimlemelerin elde edilmesine uygun özellikler
taﬂ›maktad›r. Olas› en genel de¤erlendirme, üniversiteli gençlerin hangi alt,
temel, ve üst kategorilerde ihtiyaç belirttiklerinin belirlenmesiyle elde edilecek
oland›r. Baﬂka bir deyiﬂle, ö¤rencilerin kendi ifadelerinde, hemen ilk elde göze
çarpan ayr›mlardan yola ç›k›larak bir düzenleme yap›labilir.
Ancak bu araﬂt›rmada, tüm verilerin zeminini oluﬂturan alt kategoriler, kat›l›mc›lar›n
yan›tlar›n› bar›nd›ran özgün ifadelerine sad›k kalarak oluﬂturulmuﬂtur. Dolay›s›yla,
temel ve üst kategorilerin nihai olarak belirlenmesinden önce alt kategorilerin
adland›r›lmas› ve temel ve üst kategori üyeliklerinin bu adland›rmaya göre
yeniden de¤erlendirilmesi gerekir. Baﬂka bir deyiﬂle, baﬂlang›çta ayn› anda her
üç kategoriye birden atamas› yap›lan bir özdeﬂ yan›t, oluﬂturdu¤u alt kategori
kendi ismini kazand›ktan sonra hala ilk elde atand›¤› temel ve üst kategorilere
ait olup olmama yönünden yeniden incelenmelidir. Bu noktada alt kategorileri
adland›rmak, bu kategorileri oluﬂturan özdeﬂ yan›tlar› ortak anlamlar›nda
buluﬂturarak gerçek bir kategori haline getirmek demektir.
Alt kategori adland›rmalar› olmaks›z›n özdeﬂ yan›tlar ortak anlamlar›n› kazanamaz
ve dolay›s›yla daha sonra kendilerinden türemesi beklenen di¤er anlam
bütünlüklerini üretemez. Alt kategorilerin uygun ﬂekilde adland›r›lmas›, temel
ve üst kategorilere yap›lan atamalar›n denetlenmesi iﬂlevini de yerine getirir.
Buna ba¤l› olarak alt kategorilerin adland›r›lmas› sadece temel ve üst kategorilerin
daha dakik bir ﬂekilde belirlenmesinin de¤il ayn› alt kategoriler kullan›larak
ortaya ç›kar›lacak farkl› kategorileme iﬂlemlerinin de zeminini oluﬂturur.
Böylece, baﬂlang›çta sadece isimsiz bir alt kategori aday› dairesinde bir araya
getirilen (ve ayn› zamanda temel ve üst kategori atamalar› da yap›lan) özdeﬂ
yan›tlar, özdeﬂliklerini onaylayacak adland›rmalar yoluyla ortak anlamlar›n›
kazand›klar› gerçek alt kategoriler halinde yeniden düzenlenmiﬂtir. Bu iﬂlem,
tüm verilerin en baﬂtan yeniden elden geçirilmesiyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹ﬂlem,
ﬁekil 2'de görsel olarak modellenmiﬂtir.
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* Anlam bak›m›ndan tek baﬂ›na bir ihtiyac› ifade edebilen ve di¤er ihtiyaçlardan ayr›ﬂt›r›labilen
en küçük ölçekli ihtiyaç birimlerinin say›s›.

Alt kategori adland›rmalar› s›ras›nda tüm özdeﬂlikler yeniden taranm›ﬂt›r. Baz›
özdeﬂlikler yeniden kurulmuﬂ, baz› yan›tlar di¤er kümelere yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu
iﬂlem sayesinde araﬂt›rmac›, ilk elemede gerçekleﬂtirdi¤i tüm özdeﬂlik kurma ve
kategori atamalar›n› kapsay›c› ﬂekilde gözden geçirme ve denetleme f›rsat›
bulmuﬂtur. Sonuç olarak tüm özdeﬂ yan›tlar, birer isimle ortakl›klar›n›n saptand›¤›
alt kategoriler olarak yeniden düzenlenmiﬂtir. Alt kategoriler EK 1'de sunulmuﬂtur.
Adland›r›lm›ﬂ alt kategoriler, bu aﬂamadan sonra yap›lan tüm yeniden düzenleme
ve yeniden kategorileme iﬂlemlerinin zeminidir. Bir kez daha vurgulamak gerekirse,
alt kategori adland›rmalar› s›ras›nda baz› özdeﬂlikler yeniden kurulmuﬂ, baz›
yan›tlar ilk elemede bulunduklar› kümelerinden kayd›r›larak di¤er kümelere
yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu ﬂekilde verilerin en baﬂtan denetlenmesi de gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Bu zeminden hareketle, temel ve üst kategoriler en baﬂtan elden geçirilmiﬂ,
güncellenmiﬂ ve genel kategori düzenlemesi elde edilmiﬂtir. Temel ve üst kategori
adland›rmalar›, alt kategori adland›rmalar›nda izlenen yöntemle yap›lm›ﬂt›r.
Her bir özdeﬂ yan›t›n ayn› anda bir temel ve bir üst kategoriye de ait oldu¤u göz
önüne al›nd›¤›nda, üniversite gençli¤inin ihtiyaçlar› ilk de¤erlendirme sonunda
107 alt kategori, 45 temel kategori ve 12 üst kategori alt›nda yer alacak ﬂekilde
yerleﬂtirilmiﬂtir. Böylece araﬂt›rma verileri, bir s›n›fland›rma olarak okunmaya
uygun hale gelmiﬂtir.
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c. S›n›fland›rma Kurulumu
Üst kategori sonuçlar›, tüm verilerden elde edilen sonuçlar› kapsaml› bir özet
halinde izlemek için uygun bir özet sunmaktad›r. Her üst kategorinin di¤er üst
kategoriler aras›ndaki yeri, frekans da¤›l›m›n›n yan› s›ra bar›nd›rd›¤› temel ve
alt kategorilerin neler oldu¤u da göz önünde bulunduruldu¤u ölçüde do¤ru ﬂekilde
belirlenebilir. Buna göre, sonuçlar de¤erlendirilirken frekans da¤›l›mlar› hangi
ihtiyaçlar›n öne ç›kt›¤›n›n belirlenmesinde bir dayanak olarak kullan›labilir. Ancak
frekans da¤›l›mlar› esas al›narak kurulacak ihtiyaç hiyerarﬂisinin mutlak bir
hiyerarﬂi olarak alg›lanmas› beraberinde belirgin yan›lg›lar› da getirecektir.
Burada as›l vurgunun, hangi ihtiyaçlar›n di¤erlerinden önde oldu¤unun
belirlenmesinden çok bu ihtiyaçlar›n bir arada bulunmakla nelere iﬂaret etti¤idir.
Frekans da¤›l›mlar›, baz› ihtiyaçlar› di¤erlerinden büyüklü¤üne göre ayr›ﬂt›rarak
öne ç›karabilir. Ancak ayn› frekans da¤›l›mlar› birbirinin içinde yuvalanan ihtiyaçlar›
gizleyerek görünmez de k›labilir.
Sadece bir s›n›fland›rma olarak ele al›nd›¤›nda bu sonuçlar›n, ihtiyaçlar› kategoriler
halinde sunman›n ötesinde bir bilgi taﬂ›mad›¤› düﬂünülebilir. Oysa, genel
baﬂl›klar›n birbiriyle iliﬂkili ve birbirinin içine yuvalanm›ﬂ olabilece¤i hat›rland›¤›nda
basit kategorik serimleme, görünenin ötesinde bilgilere ulaﬂ›lmas›n› sa¤lar. Bu
noktada, frekanslar›n yan›t frekanslar› oldu¤u, her bir kat›l›mc›n›n yaklaﬂ›k
ortalama 3,5 yan›t verdi¤i, her 10 yan›t›n ayn› ifadeyle belirtildi¤i ve her 60
yan›t›n ayn› ihtiyaca iﬂaret etti¤i hat›rlanmal›, sonuçlar bu ölçüler dâhilinde
de¤erlendirilmelidir.
Üst kategorilerin baz›lar› kendi aralar›nda birleﬂerek daha genel kümeler
oluﬂturabilirler. Ancak bu genel kümeler izleme kolayl›¤› sa¤laman›n ötesinde
dördüncü düzey kategoriler olarak düﬂünülmemelidir.

4. BET‹MLEY‹C‹ DE⁄‹ﬁKENLER‹N OLUﬁTURULMASI
Tüm de¤erlendirmeler ve bu de¤erlendirmelerin iﬂaret etti¤i ana tema, nesnel
araﬂt›rma ve incelemelerin nesnesi olabilmelidir. Bunun temel koﬂulu ise
sonuçlar›n birer de¤erlendirme olmaktan öteye taﬂ›narak ölçülebilir de¤iﬂkenler
olarak tan›mlanmas›d›r.

olacak ﬂekilde haz›rlan›rlar. Ölçülebilir özellikler bak›m›ndan tan›mlanmas›ndaki
gaye budur.
Bu aﬂamada eldeki veriler, üçüncü bir kez daha ve de¤iﬂken oluﬂturma ölçütlerini
kullanarak yeniden s›n›fland›r›labilir. Bu gözle yap›lan bir s›n›fland›rma, ölçülebilir
özellikleri üzerinden kaç farkl› de¤iﬂkenin tan›mlanabilece¤ini gösterecektir.
Böylece bu araﬂt›rma, üniversite gençlik ihtiyaçlar›n›n daha kapsaml› ve nesnel
olarak çal›ﬂ›lmas›n› kolaylaﬂt›racak de¤iﬂkenleri betimlemiﬂ olacakt›r.
Baﬂl›klardan anlaﬂ›labilece¤i ve “ortak alanlar” tablo ve grafiklerinden
izlenebilece¤i gibi bu de¤iﬂkenlerin her biri daha dar kapsaml› alt de¤iﬂkenler
halinde düzenlenebilir. Böyle bir denemenin oldukça verimli olaca¤› görülmektedir.
Ölçülebilir özellikler ilk bak›ﬂta, de¤iﬂken adlar› veya de¤iﬂkenleri oluﬂturan
unsurlar›n adlar›na bak›larak hemen göze görünmeyebilir. Ancak daha yak›ndan
bak›ld›¤›nda ve özellikle alt kategorileri oluﬂturan özdeﬂ yan›tlar tek tek
incelendi¤inde bu özellikler fark edilecektir.
Elde edilen betimleyici de¤iﬂken s›n›fland›rmas› kullan›larak çok say›da araﬂt›rma
sorusu, hipotez, ve ölçme konusu türetilebilir. Olas› tüm sorular›n belirlenmesi
bu çal›ﬂman›n kapsam›n›n çok ötesindedir. Burada, “ortak alanlar” baﬂl›¤› alt›nda
genel bir de¤erlendirme sunulmaktad›r.
Araﬂt›rma, elde etti¤i betimleyici s›n›fland›rmaya paralel olarak ve buraya kadar
yap›lan tüm de¤erlendirmeleri göz önünde bulundurarak dört genel betimleyici
de¤iﬂken tan›mlam›ﬂt›r. Buna ek olarak, her betimleyici de¤iﬂkenin oluﬂturucu
unsuru kabul edilen alt de¤iﬂkenler de tan›mlanm›ﬂt›r.
Betimleyici de¤iﬂkenlere iliﬂkin “ortak alanlar” baﬂl›¤› alt›nda yap›lan
de¤erlendirmeler, bu de¤iﬂkenler kullan›larak pek çok göstergenin elde
edilebilece¤ini söylemektedir. Gösterge üretme özelli¤i bir de¤iﬂkeni de¤iﬂken
yapmaya yeter bir ölçüttür. Bu anlamda bu de¤iﬂkenler, potansiyel araﬂt›rmalar›n
neler olabilece¤inin örneklerini sunmaktad›r.
Ek olarak bu de¤iﬂkenler, bu araﬂt›rmada elde edilen gençlik ihtiyaçlar›
s›n›fland›rmas›n› s›naman›n yolunu göstermektedir. Dolay›s›yla araﬂt›rma,
kendisinin nas›l do¤rulanaca¤›n› da yine kendi içinden üretti¤i bilgiyle
belirtmektedir.

Bir de¤iﬂkenin de¤iﬂken olarak tan›mlanmas›n›n pek çok koﬂulu vard›r. Ancak
de¤iﬂkeni de¤iﬂken yapan özellik, ölçülebilir olmas›d›r. De¤iﬂkenin ölçülebilir
olmas›yla tan›mlanmas› özdeﬂtir. Ölçülebilir özellikleriyle tan›mlanabilen her
gözlem bir de¤iﬂkene karﬂ›l›k gelir ve her de¤iﬂken ancak ve sadece ölçülebilir
özellikleriyle tan›mlan›r.
De¤iﬂken olarak tan›mlanmayan gözlemler de¤erlidir. Hatta baz› hallerde
ölçülebilen de¤iﬂkenlerle elde edilen sonuçlardan daha fazla iﬂe yararlar. Ancak
tam da bu nedenle çok yüksek risk taﬂ›rlar; kiﬂisel veya toplumsal kanaatlerden
etkilenmeye çok aç›kt›rlar ve nihai olarak bu gözlemlere dayanarak iﬂ yapmak
kiﬂilerin tek tek ya da topluca inan›p inanmamalar›yla, özneler aras› oydaﬂmayla
mümkündür.
Oysa de¤iﬂkenler, varl›klar›n›n s›nanmas› dahil herkesin incelemesine aç›kt›r.
Kiﬂisel kanaatlerin ötesinde gözlem, deney, ve deneme yapmak ancak herkesin
ayn› terimlerle kabul edece¤i de¤iﬂkenlerle mümkündür. Buradaki kabul, kanaat
getirmeyle ilgili de¤ildir. De¤iﬂkenler, ölçülebilir özelliklerle tan›mlanmak zorunda
oldu¤undan araﬂt›rmac› kiﬂisel kanaatleriyle de¤iﬂkenler aras›na mesafe koyabilir,
kiﬂisel kanaatlerinden ba¤›ms›z olarak de¤iﬂkenleri tan›mlayabilir.
Özetle bir de¤iﬂken, ölçülebilir özellikleri üzerinden bir kez tan›mland›ktan sonra
her inceleme ve denetlemeye haz›rd›r. Zaten inceleme ve denetlemeye haz›r
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EK- ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹K ‹HT‹YAÇLARININ ALT BAﬁLIKLARA GÖRE
AYRINTILI DA⁄ILIMI

Üniversitede Sosyal Hayat
Sosyal Etkinlikler
Yetersiz
%84

Ö¤renci Kulüpleri Eksik, Aktif
De¤il Sosyal Etkinlik Düzenleme
ve Yürütme Becerileri S›n›rl›
%16

Örgütlenme

Örgütlenme Yetersiz; Örgutlenme
Kültürü Yok: Bir araya gelme ve sosyal
a¤ oluﬂturma al›ﬂkanl›¤› yok; STK kültürü
yok; "gençlerin sendikas› yok"
%56

Örgütlenme Önünde Engeller Var:
Cezaland›r›lma Korkusu, Siyasi Bask›, Sosyal
Bask›, ‹dari Bask›, Çat›ﬂma Korkusu,
Düﬂünceleri Özgürce ‹fade Edememek
%37

Ö¤rencilerin Örgüt
Düzenleme ve Yürütme
Becerileri S›n›rl›
%7

Üniversitede Sosyalleﬂme Ortamlar›
Sosyal Mekan Yok veya Kötü
‹ﬂletiliyor; Ürün ve Hizmetler
Az, Kalitesiz ve Pahal›
%45

Serbest Zaman
De¤erlendirme Ortam ve
Olanaklar› Yok: Yerleﬂke 7/24
Aç›k De¤il
%55

Üniversitede Spor Etkinlikleri

Spor Tesisleri Yetersiz,
Tüm Ö¤rencilere
Uygun De¤il
%63
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Spor Faaliyetleri
Yetersiz, Paral›
%37
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Arkadaﬂl›k ‹liﬂkileri

Ö¤renciler
Aras›nda S›n›fsal Ayr›mlar ve
Gruplaﬂmalar Var
%%%38

Arkadaﬂl›k iliﬂkileri
De¤il; Ö¤renciler
Kaynaﬂm›yor,
Birbirine Güvenmiyor
%62

Yerleﬂim Biriminde Birlikte Yaﬂam ve Halk›n Ö¤renciye Yaklaﬂ›m›

Halk Ögrenciyi Kabullenmiyor ve Olumsuz
Tutum Gösteriyor: Anlay›ﬂs›z, Hoﬂgörüsüz,
Ötekileﬂtiriyor, Önyarg›l›, Farkl›l›klara Sayg›
Göstermiyor, Ö¤renci Faaliyetlerini
Desteklemiyor
%35

Ögrenci Ekonomik Kaynak Olarak
Görülüyor; Hizmet ve Ürünler
Normalden Pahal› Sunuluyor
%40

ﬁehirde Bar›nma Konusunda
Ögrenciye Olumsuz Yaklaﬂ›m ve
Cinsiyet Ayr›mc›l›¤› Var
%19

Kad›nlar, Erkekler
Taraf›ndan Rahats›z
Ediliyor
%3
Ögrencinin Halk›
Kabullenmesinde
Zorluklar Olabiliyor
%3

Yerleﬂim Biriminde Sosyal Hayat

Sosyal Ortam, Sosyal Mekan, ve
Sosyalleﬂme F›rsatlar› Yetersiz
%65

Gezi, E¤lence, Serbest Zaman
Etkinlikleri ‹çin Mekan, Ortam Yok;
Sinema, Tiyatro Yok
%35
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Yerleﬂim Birimine Özgü Özellikler

Hava, Su ve Çevre Kötü, Kirli, Karanl›k,
Düzensiz, Trafik Yo¤un, Sokaklarda
Baﬂ›boﬂ Hayvanlar Dolaﬂ›yor
%34

Kopukluk-Uzakl›kZaman Ak›ﬂ› Farkl›l›¤›:
Yerleﬂim biriminin Sosyal ve Kültürel Aç›lardan
Yeterince Geliﬂmemiﬂ Olmas›
%56

ﬁehir Güvenli De¤il ve Polis
Bask›s› Var
%10

Ö¤retim Olanaklar›

Kütüphane Olanaklar›
Yetersiz ve Güncel De¤il
%25
Ö¤retim Mekanlar› (S›n›f,
Anfi, Konferans Salonu) Yok,
Kalabal›k; Ö¤retim Araçlar›
Yok, Yetersiz, Pahal›
%13

Uygulamal› Ö¤retim Yetersiz; Teknik
ve Teknolojik Donan›m Yetersiz;
Uygulamal› Ö¤retim Mekanlar›
(Atölye, Laboratuar) Yok, Yetersiz
ve ‹yi Kullan›lm›yor
%54

Yeterli Akademik Kadro ve
Teknik Eleman (Uygulama
E¤itmeni) Yok
%8

Burs-Kredi Olanaklar›

Burs Yok veya Yetersiz
%80

Ö¤renim Kredisi Yetersiz, KYK
D›ﬂ›nda Kredi Olana¤› Yok
%12

Burslar Torpilli ve ‹yi
Yönetilmiyor
%8
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Kiﬂisel Geliﬂim ‹klimi ve Olanaklar›
Psikolojik Dan›ﬂmanl›k ve
Rehberlik Hizmetleri
Eksik, Yetersiz
%21
Kiﬂisel Geliﬂim ‹klimi,
Ortam›, Mekan› Yok,
Yönetim Deste¤i Yok
%27

Konferans, Seminer vb.
Yetersiz; Kitap, Cd vb.
Bulunam›yor ve Pahal›
%21

Müfredat D›ﬂ› E¤itim ve Ö¤retim Yetersiz ve
Pahal›: ‹ngilizce, Almanca kurslar›, KPSS kursu,
bilgisayar kursu, kültür-sanat kurslar›, mesleki
kurslar, foto¤rafç›l›k, gitar, dans vb.
%31

Akademide Teknik Olanaklar
Bilgisayar Olanaklar›
Yetersiz
%47

‹nternet Olanaklar›
Yetersiz
%53

Araﬂt›rma - Proje ve Staj Olanaklar›

Staj Olanaklar›
K›s›tl›;Yönetim Deste¤i
Yok, Bilgiledirme Yetersiz,
Stajyerler Ücret Alam›yor
%42

Araﬂt›rma-Projeler
için Kaynak,
Destek, Teﬂvik ve
Bilgilendirme Yok
%58
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Akademik Program Olanaklar›
Çift Ana Dal ve Yan Dal
Programlar› Yok;
Bölümler Aras› Geçiﬂ Yok
%16

De¤iﬂim (Erasmus)
Program Olanaklar›
Yetersiz,
Bilgilendirme Yok ve
Koﬂullar Zor
%11

Akademik Program›n Kurulumu Eksik
veya Yanl›ﬂ; Akademik Dan›ﬂman Yok;
Bölümler Aras›nda Koordinasyon ve
Entegrasyon Yok
%73

Yabanc› Dil Ö¤retimi ve Anadilde Ö¤retim Olanaklar›

Yabanc› Dilde Ö¤retim Olmas›n;
Yabanc› Hocalar Türk Tarihi ve Türk
Politikas› Dersi Vermesin
%42

Anadilde (Kürtçe)
E¤itim Olsun
%13

Yabanc› Dil Ö¤retimi
Yeterli De¤il
%45

E¤itim Yeterlilik ve Kalitesi

E¤itim Yetersiz,
Kalitesiz ve Eksik
%84

Üniversite E¤itimden
Uzak ve Ticarileﬂmiﬂ
%12

Üniversite Ö¤renci
Merkezli De¤il ve
Geliﬂime Aç›k De¤il
%4
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Ö¤retim Yeterlilik ve Kalitesi

Dersler Yetersiz,
Kalitesiz, Verimsiz;
S›navlar Zor
%36

Ezberci Ö¤retim;
Güncel Olmayan, S›k›c›,
Monoton Ö¤retim
%64

Ö¤retim Elemanlar› Yeterlilik ve Kalitesi

Ö¤retim Elemanlar›
Yetersiz ve Kendini
Geliﬂtirmiyor
%71

Ö¤retim Elemanlar›
Sorumsuz
%29

Ö¤renci Nitelikleri
Ö¤renciler Haklar›n›
Bilmiyor ve/veya
Savunam›yor
%25
Ögrenciler Aras›nda
‹letiﬂim Kopuklu¤u Var;
Çat›ﬂma Var; Tart›ﬂma
Kültürü Yok
%16

Ö¤renciler Kendilerini
ve Toplumu ‹lgilendiren
Konularda Donan›ml›
veya Duyarl› De¤iller ve
Kendilerini
Geliﬂtirmiyorlar
%45

Ö¤renciler
Üniversite/Bölüm
Tercihlerini Bilinçli
Yapm›yor
%14
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Ö¤retim Elemanlar› - Ö¤renci ‹liﬂki ve ‹letiﬂim Kalitesi

‹lgisizlik, Kay›ts›zl›k,
Ciddiyetsizlik,
Anlay›ﬂs›zl›k, Sayg›s›zl›k
%48
‹letiﬂimsizlik; Eleﬂtiriye
Aç›k Olmama;
Önyarg›l› Olma
%52

Akademide Etik ‹hlaller

Siyasi Bask› ve/veya
Ayr›mc›l›k
%48
Hakaret, Tehdit,
Zorlama, Korkutma,
Y›ld›rma
%52

Ders ve S›nav Yönetimi

Ders ve S›nav Programlar›
Ö¤rencilerin Koﬂullar›na
ve ‹htiyaçlar›na Göre
Düzenlenmiyor
%58
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De¤erlendirme (Not)
Sistemi Yanl›ﬂ veya
Problem Yarat›yor
%42
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Üniversite Yönetim Yeterlilik ve Kalitesi: Yönetim Ö¤renci Merkezli De¤il

De¤erlendirme (Not)
Sistemi Yanl›ﬂ veya
Problem Yarat›yor
%26

Yönetim ‹lgisiz ve
Kaba Davran›yor
%18

Hizmetler Yavaﬂ, Pahal›
ve Çal›ﬂma Saatleri
Ö¤renciye Uygun De¤il
%11

Yönetim ‹htiyaca Dönük
Kaliteli Hizmet Üretmiyor,
Bilgilendirme ‹htiyaçlar›n›
Kadrolaﬂma ve Bürokrasi Var
%45

Ö¤rencilerin Maddi Katk› Paylar›

Do¤rudan Ö¤rencilerle
‹lgili Hizmetlerden
Ücret Al›n›yor (Kay›t,
Kimlik, Paso,
Ö¤renciBelgesi,
Etkinlik vb.)
%32

Harç Miktar›
Fazla
%68

Bar›nma Maliyeti

Her Tip Bar›nma Pahal›
(Yurt, Özel Yurt, Ev,
Pansiyon)
%95

Is›nma Pahal›,
Yetersiz
%5
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Yurt Olanaklar›
Yurtlar ve Yurt Odalar›
Kalabal›k
%42

Yurt ﬁartlar› Yaﬂam
Standartlar›na Uygun
De¤il; ﬁartlar Onur
K›r›c›
%58

Yurt Yönetimi ve Yurtta Yaﬂam Kalitesi

Yönetim Ö¤renci Mesafesi Uzak, Yönetim
‹lgisiz, Sayg›s›z, Sosyal Ayr›mc›l›k Var
(Torpil Var), Siyasi Ayr›mc›l›k ve Bask› Var,
Cinsiyet Ayr›mc›l›¤› Var
%17

Çal›ﬂma ve Serbest Zaman
De¤erlendirme Alanlar› ve
Koﬂullar› Yetersiz; Kütüphane
Yok, Çamaﬂ›rhane Yok,
Mescid Yok
%18

Su Kesintisi Var, S›cak Su Yok,
‹çme Suyu Kalitesi Düﬂük
%15

Yerleﬂtirme, Kullanma, GiriﬂÇ›k›ﬂ ve Sosyal Mekan ‹ﬂletme
Düzenlemeleri Ö¤renci
‹htiyaçlar›na Uygun De¤il
%12

Yurtlar Temiz De¤il
%38

Yerleﬂke Olanaklar›

Yerleﬂkeler (Üniversite Binalar›)
Yetersiz, Bak›ms›z, Düzensiz, Kötü,
Karanl›k, Iss›z
%32

Eczane, Banka, K›rtasiye,
Mescid, ATM Yok
%17

Is›nma Yetersiz
%17
Yerleﬂke Birimleri (Üniverste Binalar›),
Yurt ve ﬁehir Merkezi Birbirine Uzak
veya Konumlar› Kötü
%34
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Yerleﬂke Yönetimi

Verimsiz Alan ve
Zaman Kullan›m›;
Kötü Çevre
Düzenlemesi ve
Temizlik
%84

Yerleﬂke Halka Aç›k
Olmas›n
%16

Yerleﬂkede ve Yurtta Güvenlik
Yerleﬂke ve Yurtta Güvenlik Hizmetleri Yeterli De¤il
ve "Güvenilir” De¤il: Güvenlik görevlileri yaﬂl›, siyasi
çat›ﬂmalarda taraf oluyorlar, kötü davran›yorlar, say›lar›
çok fazla ve ö¤rencileri ürkütüyorlar.
%41

Yerleﬂkede Baﬂ›boﬂ
Hayvanlar Var; Heyelan
Tehlikesi Var
%15

Yerleﬂke ve Yurt
Güvenli De¤il
%44

Ulaﬂ›m Olanaklar›
Ulaﬂ›m Yetersiz, Kalitesiz, ‹lkel
Koﬂullarda Gerçekleﬂiyor; Araç Say›s›
Yetersiz, Sefer Say› Yetersiz
%91

Yollar Bozuk, Kötü, Çamurlu;
Iﬂ›kland›rma Yok, Kald›r›m Yok,
Karda Tehlikeli Hale Geliyor
%9
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Ulaﬂ›m Yönetimi

Ulaﬂ›m Zor; Ulaﬂ›m
Seferleri Düzenli De¤il
ve Zaman›nda Yap›lm›yor
%50
‹htiyaçlar›na Göre Düzenlenmiyor:
Araçlaryerleﬂkeye girmiyor, ders saatleriyle
uyuﬂmuyor, yerleﬂke içi ulaﬂ›m yok veya
yetersiz veya paral›/pahal›, ö¤renci pasosu
her ilde geçerli olmas› gerekirken de¤il.
%50

Sa¤l›k Hizmet Olanaklar›
Sa¤l›k Kuruluﬂu veya
Birimi (Hastane veya
Mediko) Yok veya
Yetersiz (T›bbi Araç Yok
veya Yetersiz); Güvenilir De¤il
%90

Doktorlar ve Di¤er Sa¤l›k
Uzmanlar› Yetersiz
(‹lgisiz, Bilgisiz, Keyfi ve
Kay›ts›z Davran›ﬂ ‹çinde)
%10

Sa¤l›k Yönetimi
Sa¤l›k Hizmetler
Koordineli De¤il, Ö¤renci
‹htiyaçlar›na Uygun De¤il,
Bürokrasi Çok
%32

Sa¤l›k Güvencesi Yeterli
ve Kapsaml› De¤il;
‹yi ‹ﬂletilmiyor
%26

Sa¤l›k Paral›; Sa¤l›k
Politikas› Yok,
Yetersiz
%42

49 2009 ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

ÜN‹VERS‹TE GENÇL‹⁄‹N‹N ‹HT‹YAÇLARI ARAﬁTIRMASI

Beslenme Maliyeti ve Beslenme Yönetimi

Üniversitede
(Yerleﬂkede ve
Yurtta) Yemekhane,
Kantin, Kafe Fiyatlar› Pahal›
%83

Hizmet Sürekli De¤il,Hizmet
Saatleri ve Süreleri Uygun
De¤il, Ürün Çeﬂitlili¤i Yok.
%17

Maddi Gelir Düzeyi ve Gelecek Güvencesi

Mezuniyet Sonras›
‹ﬂ Bulamama Endiﬂesi
%19

Düﬂük Gelir Düzeyi
%74

Ö¤renim S›ras›nda
Ö¤renciye Uygun Yar›
Zamanl› ‹ﬂ Olanaklar›
%7

Genel Endiﬂeler

Di¤er Genel
Endiﬂe Konular›
%47

Hak, Eﬂitlik ve Adalet
Temelinde
Hissedilen Endiﬂeler
% 53
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