
Hangi üniversitenin öğrencisi okulundan 
memnun? Devlet ve vakıf üniversitelerini 

kıyaslarsak, kim hangi kriterde öğrencilerini daha 
fazla tatmin edebiliyor? Bu soruların yanıtlarına 
ulaşmak ve sunmak için, 15 bin 700 üniversite 
öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ilk 
‘En Gözde Üniversiteler 2014’ araştırmamızın 
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İnternet nimeti sayesinde bilgiye erişim kolaylaştıkça, ki-
şilerin aldıkları mesleki eğitimle iş hayatına atıldığı mes-
lekler arasındaki fark her geçen gün artmaya başladı. Dok-
torluk ve avukatlık gibi ‘zor’ meslekler dışında, eğitimini 
aldığı alandan farklı bir sektörde çalışan kaç kişi var etrafı-
nızda bir düşünün. Bu durum, özellikle devlet üniversite-
lerinin ücretli olduğu ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkelerin-
de, üniversite eğitiminin gerekli bir yatırım olup olmadığı 
şüphesini doğurur oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü (OECD), bu sorunun ilgili ülkelerdeki cevabını, 2011 
yılında yayınladığı bir araştırma ile verdi aslında: Rapora 
göre Amerika’da üniversite mezunlarının, lise mezunların-
dan yılda yüzde 77 daha fazla gelir elde ettiği görülüyor. Bu 
rakam İngiltere’de yüzde 57, Fransa’da yüzde 47, İsveç’te ise 
yüzde 25 olarak sıralanıyor. 

Kısaca yükseköğrenim kişinin geleceği açısından önemini 
korumaya devam ediyor ve üniversite eğitimine yapılan 
yatırım karşılığını veriyor. Peki Türkiye örneğinden bakınca 
nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Ülkede yükseköğrenim üc-
retsiz; düşük-orta gelirli ailelerin çocuklarını üniversiteye 
rahat gönderebilmesi için öğrenim ve katkı kredisi adı altında 
yardımlar sunuluyor. Belki eskiden üniversite kıtlığı vardı 
denebilir, ancak bugün 180 civarı devlet ve vakıf üniversitesi 
bulunuyor Türkiye’de. Bu imkanlar, üniversite mezunu sa-
yısının her geçen yıl artmasını sağlıyor. Ancak iş, üniversi-
te mezunlarının, lise ve ilkokul mezunlarına göre ne kadar 
yüksek maaşlı işlerde çalıştığı sorusuna gelince orada bir 
durmak gerekiyor. Çünkü daha mühim bir konu var: Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2013 yılında üniver-
site mezunu işsizlerin sayısı 557 bin olarak görülüyor. Daha 
kötüsü yüksekokul veya fakülte mezunları arasında 2012’de 
yüzde 10,1 olan işsiz oranı, 2013 yılında 10,3’e yükselmiş 
durumda; yani bir önceki yıla göre işsiz üniversite mezun-
larına 54 bin kişi eklendi. 

Üniversiteli işsizlerin 203 binini iş ve yönetim, 59 binini 
öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri, 46 binlik kısmını ise 
mühendislik bölümleri mezunları oluşturuyor. Bu durumun 
ardında koca bir eğitim sistemi sorunu olduğu ortada. Zaten 
milletçe hemfikir olduğumuz nadir konulardan biri, bugün 
ülkede yaşanan her büyük sorunun arkasında bir “eğitim” 
sorunu olduğu iddiası değil midir? Öğrenciler ya, sınav 
sistemi yüzünden istemeden girdikleri bölümlerde okuyup 
istemedikleri işleri yapıyorlar, ya da görünen o ki işsiz ka-
lıyorlar… Ayrıca tercih döneminde, kampüsleri gezerek 
okumak istediği üniversiteyi belirlemeye çalışan genç öğ-
renciler bu yolla çok yanlış fikirlere kapılabiliyorlar. Misal 
İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampüsü’ndeki meşhur 
kapı, üniversite ile bütünleşmiştir; İstanbul Üniversitesi’nde 
okumak isteyen bir öğrenci her gün o kapıdan girip yeşillik-
ler içinde derslere gireceğini hayal eder. Ama üniversitenin 
dağınık kampüs yapısını bilmeyen yeni öğrenci, kendini her 
gün birkaç saatlik Avcılar yolunda bulabilir. 

Realta Danışmanlık ve 3İK (Türkiye İş ve Kariyer Kulüp-
leri Birliği) işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz En Gözde Üni-
versiteler araştırmasının sonuçları, Türkiye’nin en gözde 25 
üniversitesini (devlet ve vakıf ) ortaya çıkarırken, üniversite 
öğrencilerinin okullarından duyduğu memnuniyet oranını 
gösteriyor. “Adayların, bir üniversiteyi orada okuyan öğ-
renciden dinlemesi, böyle bir araştırmanın sonucuna göre 
hareket etmesi, kampüs turlarından çok daha doğru bir yol” 
diyor 3İK Koordinatörü Alper Çakıroğlu araştırmayla ilgili 
olarak ve ekliyor: “Ayrıca üniversitelerin, öğrencilerine göre 
eksik noktalarını görüp kendini geliştirebilmesini sağlayan 
bir kaynak hazırlamış olduk.”
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1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2 Boğaziçi Üniversitesi
3 Anadolu Üniversitesi
4 İstanbul Teknik Üniversitesi
5 Gazi Üniversitesi
6 Marmara Üniversitesi
7 Ege Üniversitesi
8 Yıldız Teknik Üniversitesi
9 Galatasaray Üniversitesi
10 Çukurova Üniversitesi
11 Hacettepe Üniversitesi
12 Ankara Üniversitesi
13 Dokuz Eylül Üniversitesi
14 Sakarya Üniversitesi
15 İstanbul Üniversitesi

2014   EN GÖZDE DEVLET ÜNIVERSITELERI
1 Sabancı Üniversitesi
2 Koç Üniversitesi
3 Özyeğin Üniversitesi
4 Bilkent Üniversitesi
5 İstanbul Bilgi Üniversitesi
6 Bahçeşehir Üniversitesi
7 Işık Üniversitesi
8 Fatih Üniversitesi
9 Yeditepe Üniversitesi
10 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
11 İstanbul Kültür Üniversitesi
12 Okan Üniversitesi
13 Doğuş Üniversitesi
14 Çankaya Üniversitesi
15 Başkent Üniversitesi

2014   EN GÖZDE VAKIF ÜNIVERSITELERI

NET PROMOTER SCORE* ORANLARI

NPS devlet üniversiteleri 
ortalaması

-4,93
/
0

0

/
0

016,27
NPS vakıf üniversiteleri 
ortalaması

/
0

00,61
NPS Türkiye ortalaması

Şehir

Saygınlık

Eğitim 
Kalitesi

TERCIH NEDENI
Öğrencilere üniversite seçiminde en çok önem verdikleri kriterler soruldu, %18’i 
okumakta olduğu üniversiteyi bulunduğu şehirden dolayı tercih ettiğini belirtti.
İkinci olarak, %16 ile üniversitenin saygınlığı tercih sebebiyken, bunu %13 ile 
üniversitenin eğitim kalitesi takip ediyor.
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2014
Sabancı Üniversitesi Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Akademik Destek Kişisel Gelişim

Koç Üniversitesi Akademik Destek Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Kişisel Gelişim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezun Topluluğu Konum, Ulaşım ve Tesisler Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

Özyeğin Üniversitesi Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Akademik Destek Öğretim Üyeleri

Bilkent Üniversitesi Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Akademik Destek Konum, Ulaşım ve Tesisler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Destek Değerlendirme ve Geri Bildirim Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

Bahçeşehir Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Kariyer Merkezi ve Staj Akademik Destek

Boğaziçi Üniversitesi Mezun Topluluğu Konum, Ulaşım ve Tesisler Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

Işık Üniversitesi Akademik Destek Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Değerlendirme ve Geri Bildirim

Anadolu Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Kişisel Gelişim

Fatih Üniversitesi Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Akademik Destek Öğrenci Hizmetleri

İstanbul Teknik Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Mezun Topluluğu Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

Yeditepe Üniversitesi Akademik Destek Mezun Topluluğu Kişisel Gelişim

Gazi Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Akademik Destek Değerlendirme ve Geri Bildirim

Marmara Üniversitesi Mezun Topluluğu Akademik Destek Öğretim Üyeleri

Ege Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Akademik Destek Sosyal Ortam

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Destek Değerlendirme ve Geri Bildirim Mezun Topluluğu

Galatasaray Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Mezun Topluluğu Akademik Destek

Çukurova Üniversitesi Akademik Destek Konum, Ulaşım ve Tesisler Değerlendirme ve Geri Bildirim

Hacettepe Üniversitesi Akademik Destek Mezun Topluluğu Sosyal Ortam

Ankara Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Mezun Topluluğu Öğrenme Kaynakları ve Ortamı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Staj Akademik Destek Öğretim Üyeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Destek Öğrenme Kaynakları ve Ortamı Kişisel Gelişim

Sakarya Üniversitesi Konum, Ulaşım ve Tesisler Akademik Destek Değerlendirme ve Geri Bildirim

İstanbul Kültür Üniversitesi Akademik Destek Öğretim Üyeleri Konum, Ulaşım ve Tesisler

EN GÖZDE  
ÜNIVERSITELER

ÜNIVERSITENIN  
EN GÜÇLÜ ÖZELLIĞI

ÜNIVERSITENIN  
2. GÜÇLÜ ÖZELLIĞI

ÜNIVERSITENIN  
3. GÜÇLÜ ÖZELLIĞI

*Net destekleyen oranı, üniversitelerin öğrencileri tarafından tavsiye edilebilirliğini ölçüyor.
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5 üniversitenin farklı bölüm ve sınıflarından 6 öğrenci ile görüştük; 
okullarıyla ilgili değerlendirmelerini aldık
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“Ocak-Mayıs 2014 tarihleri arasında 89 üniversiteden 15 bin 
700 öğrenciye online olarak anket yaptık. Her bir katılımcıya 12 
başlık altında 56 soru sorarak üniversitelerinden memnuniyet 
oranlarını çıkardık” diye araştırmanın detaylarını anlatıyor Realta 
Danışmanlık Proje Müdürü Ezgi Çakmak ve ekliyor: “Araştırma-
da binden az sayıda öğrencisi olan üniversiteleri dahil etmedik. 
Ayrıca vakıf üniversitelerinde burslu-burssuz ayrımı yaptık. Yeni 
başladıkları ve okullarıyla ilgili her şeyi tozpembe gördükleri için 
hazırlık sınıfı öğrencilerini de dikkate almadık.”

İK Türkiye İş ve Kariyer Kulüpleri Birliği, kariyer merkezle-
ri, öğrenci kulüpleri, sosyal medya, poster ve e-posta aracılığıy-
la duyurusu yapılan araştırmanın ilgi çekici sonuçlarını paylaş-
madan evvel çalışmanın tutarlılığıyla ilgili ön bilgiyi verelim: Bir 
ölçeğin bilimsel yeterliliği için asgari sınır  = 0.7’dir. Bu araştır-
ma sorularının iç tutarlılığını gösteren Cronbach Alfa değeri ise 

 = 0,979 olarak hesaplandı. (Cronbach Alfa, ölçekte yer alan k 
sorunun varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile 
bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. Anketin iç tu-
tarlılığını, soruların güvenilirliğini ölçer.) Veriler t-testi, tek yönlü 
varyans analizi, scheffe testi, korelasyon ve regresyon analizleri 
kullanılarak incelendi.

“Araştırmanın en dikkat çekici verilerinden biri birinci sınıf öğ-
rencilerinin genelde okullarından çok memnun olması ancak dör-
düncü sınıfa gelince memnuniyet oranının ciddi oranda düşmesi 
diyebilirim” diyor Çakmak ve memnuniyette birinci sınıftan, dör-
düncü sınıfa doğru yüzde 10’luk bir düşüş gözlendiğini belirtiyor. 
Diğer bir önemli veri ise, Türkiye genelinde vakıf üniversiteleri-
nin öğrenci memnuniyetinde devlet üniversitelerine göre daha 
yüksek puan alması. Araştırmaya göre vakıf üniversitelerinde 
okuyan öğrencilerin memnuniyeti, Türkiye ortalamasına göre 
yüzde 9,2; devlet üniversitelerine göre ise yüzde 14,4 daha yüksek 
çıkıyor. “Para var, huzur var” deyiminin bir yansıması olarak de-
ğerlendirilebilecek bu sonucun tek bir istisnası var. O da devlet 
üniversitelerinin, sunduğu sosyal ortam açısından öğrencilerini, 
vakıf üniversitelerine göre daha çok memnun etmeyi başarması. 

Anket sırasında üniversite öğrencilerine akademik kadro, 
öğrenme kaynakları ve ortamı, dersler ve eğitim programı, kişisel 
gelişim ve sosyal ortam gibi 12 ana başlıkta 56 soru soruldu. Bu so-
rulara verilen yanıtlara göre 12 kriterin 11’inde vakıf üniversiteleri 
toplamda daha üstün başarı gösteriyor. Ancak kantin hizmetleri, 
eğlence ve sosyal aktivitelerin yeterliliği, yemekhane fiyatları gibi 
konuların sorgulandığı sosyal ortam kriterinde, devlet üniversite-
leri öne çıkıyor. “Bu sonucun, vakıf üniversitelerine para ödeyen 
öğrencilerin, okullarından sosyal ortam açısından daha yüksek 
beklentileri olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz” diye de-
ğerlendiriyor Realta Danışmanlık Ali Kurucu Ortağı Ali Ayaz. 

Araştırmaya göre vakıf üniversitelerinde burslu olarak okuyan 
öğrencilerin memnuniyetinin, burssuz okuyan öğrencilerden 
yüzde 22, Türkiye genelinden ise yüzde 15,2 daha yüksek çıkması 
da aynı gerekçeye bağlanabilir. Vakıf üniversitelerinde, yüzde 
100 burslu öğrenciler en mutlu öğrenciler oluyor tahmin edece-
ğiniz üzere. Burs oranı düştükçe, öğrencinin memnuniyet oranı 
da düşüyor. Hatta bazı bölümlerde yüzde 50 burslular, hiç bursu 
olmayan öğrencilerden daha mutsuz çıkıyor okullarıyla ilgili 
olarak. “Yüzde 50 burslular arafta gibiler; paranın yarısını da 
olsa ödedikleri için tam burslulara göre okullarından beklentile-
ri daha yüksek oluyor” diyor Ayaz. 

Üniversite öğrencilerine sorulan soruların birbiri ile ilişkisine 
baktığımızda ise üniversite memnuniyeti ile üniversiteyi tavsiye 
etme arasında çok kuvvetli bir ilişki olduğunu görüyoruz. “Ayrıca 
üniversite memnuniyeti ile en kuvvetli ilişkinin öğretim üyeleriyle 
olduğunu açıkça gözlemliyoruz” diyor Ezgi Çakmak. Yani birinci 
sınıftan sonra öğrencinin okulundan memnuniyeti için en önemli 
kriteri, üniversitenin akademik kadrosu oluyor.  

Peki öğrenciler, en başta üniversite seçimlerini en çok neye 
göre yapıyor? Bu sorunun yanıtını bulmak için ankette öğrencile-
re üniversite seçiminde en çok önem verdikleri kriterler soruldu; 
yüzde 18’i okumakta olduğu üniversiteyi bulunduğu şehirden 
dolayı tercih ettiğini belirtti. Öğrenciler için birinci etken şehir; ar-
dından yüzde 16 oran ile üniversitenin saygınlığı ve yüzde 13 oran 
ile üniversitenin eğitim kalitesi geliyor. (Ardından bölüm, üniver-
site puanı, akademik kadro ve sosyal imkanlar kriterleri geliyor.) 

Gelelim devlet ve vakıf üniversitesi öğrencilerinin, kendi üni-
versiteleriyle ilgili tavsiye edilebilirlik oranını gösteren rakamlara… 
Devlet üniversiteleri öğrencilerinin, vakıf üniversitesi öğrencile-
rine göre okullarından memnuniyet oranının daha düşük oldu-
ğunu belirtmiştik. Ancak bu fark, küçük bir fark. Araştırmada ele 
alınan ‘net promoter score’ (net destekleyen oranı) sonuçların-
da ise devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki fark ciddi şekilde 
artıyor. Net promoter score (NPS) “Okulunuzda okumayı birden 
ona kadar kaç puanda tavsiye edersiniz?” sorusuna verilen yanıt-
larla hesaplanıyor. Skalada 1’den 6’ya kadar puan verenler okulunu 
‘köstekleyen’, 7-8 puan verenler ‘pasif ’, 9-10 puan verenlerse ‘des-
tekleyen’ olarak değerlendiriliyor. Buna göre devlet üniversitele-
ri NPS ortalaması yüzde -4,93’ken, vakıf üniversiteleri ortalama-
sı yüzde 16,27. Türkiye ortalamasını da verelim: yüzde 0,61. <BW>

EN GÖZDE ÜNIVERSITELER 2014 ARAŞTIRMA SONUÇLARI ÖĞRENCILER NE DIYOR?
MEMNUNIYET

Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin memnuniyeti,  
Türkiye ortalamasına göre %9,2; devlet üniversitelerine göre ise %14,4 daha 
yüksek çıktı.

Öğrencilerin sınıfları arttıkça memnuniyetlerinin azaldığı görülüyor. 
Memnuniyette 1.sınıftan 4.sınıfa doğru %10’luk bir düşüş gözleniyor.

Vakıf 
Üniversitsi

Devlet 
Üniversitsi

Türkiye 
Ortalaması

BURSLU - BURSSUZ
Burslu olarak okuyan öğrencilerin memnuniyeti, burssuz olarak vakıf 
üniversitelerinde okuyan öğrencilerden %22, Türkiye genelinden ise %15,2  daha 
yüksek çıktı.

Burslu

Burssuz

Türkiye 
Ortalaması

Okulda ilk yılım yeni bitti ve her şeyinden 
çok memnunum. Akademik kadrosu çok 
kaliteli olmasına rağmen ilk 25 sıralama-
sına girmemesi üzücü. İlk yıl için okulda 
çok fazla sosyal imkan olmadığını söyleye-
bilirim. Ancak üniversitemi hiçbir şekilde 
kötüleyemem. Umarım üniversite yöneti-
mi En Gözde Üniversiteler listesini görüp, 
ders çıkarır ve öğrencilerine daha fazla 
imkan sunmaya odaklanır.

HALISKAN YURTYAPAN
ISTANBUL ÜNIVERSITESI IKTISAT 
BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCISI

Okulun bana kazandıracağı şeyin kartvizit 
olduğuna inanarak Boğaziçi Üniversitesi’ni 
seçtim. Her açıdan okulumdan memnu-
num. Okula girerken akademik kadro 
benim için hiç önemli değildi ancak 3. yılın 
sonunda eğitmenlerin önemini gördüm. 
Saygısızlık yaptığın için final notuna sıfır 
veren hoca da var, öğrenciye birebir men-
torluk yapan da... Özel hayatıma hakim, 
duygularımı önemseyen hocalarım oluyor, 
bana staj bağlantıları sağlıyorlar. Bu, üni-
versitemin butikliğinden kaynaklanıyor. 

Okulumu en çok vakıf üniversitesi 
olması sebebiyle seçtim. Şehir dışından, 
Kayseri’den geldim; dolayısıyla kampüsü 
ve sosyal imkanları da benim için çok 
önemliydi. Bölümle ilgili zaten tavsiye al-
mıştım. Yarı burslu olarak girdim. Okulun 
yeri biraz sıkıntılı ama kampüsten çok 
memnunum. Eğitimi de son derece tatmin 
edici, seçmeyi düşünen tüm öğrencilere 
tavsiye ederim. Sadece ‘Keşke paraya kıyıp 
kampüsü daha yakın bir yere yapsalarmış’ 
diyebilirim.

HÜSEYIN NALBANTOĞLU
BOĞAZIÇI ÜNIVERSITESI INŞAAT 
MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 2. SINIF 
ÖĞRENCISI

NUH CONAĞASI
SABANCI ÜNIVERSITESI ENDÜSTRI 
MÜHENDISLIĞI 3. SINIF ÖĞRENCISI

Okulu CO-OP adlı sistemi için tercih ettim. 
Şirketlerle birebir staj imkanı sunuyor, 
yurtdışında eğitim imkanı sağlıyor. Bugüne 
kadar yurtdışında yarım ya da bir dönem 
okumak isteyip de gidemeyen pek öğrenci 
görmedim Bahçeşehir’de. Bu en büyük 
artılarından. Bir de tabii kampüsün yeri 
benim için çok önemliydi. Yüzde 25 burs-
luyum, tercih etmeyi düşünenlere kesin-
likle tavsiye ederim.

Kapısının aşkına İstanbul Üniversitesi’ni 
seçenlerdenim. İlk yıl herkese tavsiye 
ederdim. Ancak şu an asla! Okuldan kendi 
çabalarım dışında pek bir şey alamadım. 
Hocaları kesinlikle çok iyi ama pek yar-
dımcı olmazlar. Odalarında kolay kolay 
bulamazsınız zaten. Asistanlarsa kraldan 
çok kralcı.EMRE POLATCAN

BAHÇEŞEHIR ÜNIVERSITESI ENDÜSTRI 
MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 2. SINIF 
ÖĞRENCISI

FEVZIYE GÜZELSOY
ISTANBUL ÜNIVERSITESI IŞLETME 
BÖLÜMÜ YENI MEZUN

Bu yıl İTÜ’de 3. yılımı bitirdim ve çok mem-
nunum. Sosyal bir ortam var ama bunu 
ben kendim sağladım. Kulüplere girersen 
her okulda sosyal olursun. Ama öğrencile-
rin sadece yüzde 30’u kulüplerde aktif ça-
lışıyor. Tek sorun, başta yüzde 30 İngiliz-
ce eğitim alma zorunluluğu vardı. İngilizce 
bilmeyen profesörler olmasından dolayı 
böyle bir şey kalmadı. Yine de yeni seçe-
ceklere muhakkak tavsiye ederim.
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