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Üniversite

Dijitalleşen dünya kuşkusuz hayatın tüm aşamalarını dönüştürüyor. 
Alışveriş ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra sosyal hayat da bu dönüşüm 
içinde yeniden şekilleniyor. Eğitim de hiç kuşkusuz bu dönüşümden 
payına düşeni alıyor. Zaman ve mekândan bağımsız şekilde yapılan 
eğitimden bahsediliyor artık. Dünyada pek çok örneği görülen 
bu eğitim şekli yakın zamanda yüksek öğretim içinde de kendine 
yer bulacak. Ancak bugün için öğrenciler üniversitenin fiziki 
olanaklarına bağımlı olarak eğitimlerini sürdürmek durumunda. 
Okulların sadece fiziki özellikleri değil, öğretim kadrosu, sosyal 
tesisleri, vakıf üniversitesi ise eğitim masrafları, öğrencilerin 
memnuniyetini belirliyor. Bloomberg Businessweek Türkiye dergisi 
olarak her yıl “En Gözde Şirketler”i ve “En Gözde Üniversite”leri 
Realta Danışmanlık ile birlikte hazırlıyoruz. Her iki araştırmada da 
üniversite öğrencileri katıldıkları anketlerle sonuçları belirliyor. En 
Gözde Şirketler araştırmasında öğrenciler şirketlerle ilgili algılarını 
ankete aktararak, şirketlerin insan kaynakları departmanlarına yol 
gösterici bilgiler veriyor. En Gözde Üniversiteler araştırmasında ise 
öğrencilerin daha fazla deneyiminden bahsetmek mümkün. Zira 
bu araştırmada öğrenciler doğal olarak öncelikle eğitim aldıkları 
okulları değerlendirerek hem üniversitelere formüle edilmiş bir veri 
seti sunuyor, hem de seçim aşamasında olan potansiyel öğrencilerle 
deneyimlerini paylaşmış oluyor. 

Peki öğrencilerin, üniversitelerden en büyük beklentisi ne? Tabii 
ki geleceğe hazırlanmak. Söz konusu Türkiye olunca bu kuşkusuz 
"iyi bir meslek sahibi olmak" olarak özetlenebilir. Ancak önceliği olsa 
da, geleceğini sadece iyi bir meslek sahibi olmak olarak tanımlamı-
yor bugünün öğrencileri. Dünyaya entegre olmak, küresel değişi-

min içinde yer almak ve bir dünya vatandaşı olma hedefi olan genç-
lerin üniversitelerden de beklentileri bu yönde şekilleniyor. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Ahmet Acar, “Üniversite 
eğitimi gençler ve aileleri açısından çok büyük bir yatırım. Bu yatı-
rımın ve fedakârlığın karşılığında, iş yaşamlarında ve toplum içinde 
iyi bir konuma gelmek istiyorlar. Şüphesiz burada belirleyici olan en 
büyük etken, uluslararası düzeyde kaliteli eğitim alabilmeleri. Buna 
ek olarak, kendilerini kişisel ve sosyal anlamda geliştirebilecekleri, 
insan ilişkilerinde başarı getirecek becerileri kazanacakları bir üni-
versite ortamı bekliyorlar” diyor ve devam ediyor: “Üniversitenin 
sağladığı sanat-kültür-spor olanaklarının zenginliği, farklı alanlardan 
dersler alabilmeleri, disiplinlerarası eğitim ve uygulama programla-
rına katılabilmeleri, öğrenci topluluklarının faaliyetlerinde yer ala-
bilmeleri, kişisel ve sosyal anlamda yaşama hazırlanmaları açısından 
önemli. Bu anlamda üniversitenin, öğrencilerine merak ettikleri ko-
nularda öğrenme-uygulama özgürlüğü ve olanağı sunmasının önemli 
olduğunu düşünüyorum.”

Türkiye’de bugün 109’u devlet, 76’sı vakıf olmak üzere toplam 193 
üniversite bulunuyor. Kuşkusuz yıllar içinde ciddi bir dönüşümden 
geçen vakıf üniversiteleri, öğrencilerin beklentilerini karşılama konu-
sunda daha hevesli. Devlet üniversiteleri tarafındaysa ilk akla gelen 
birkaç üniversite dışında bu yönde adım atan üniversitelerin sayısı-
nın fazla olduğunu söylemek güç. Elbette vakıf üniversitelerinin ar-
tırdığı rekabet devlet üniversitelerinde de çıtanın yukarı çıkmasına 
neden oluyor. Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Rifat Sarı-
caoğlu, “Öğrenci sayısını her geçen yıl artıran vakıf üniversitelerine 
olan ilginin, Türkiye’de eğitimin önemine dair farkındalığın artışına 
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yolun başındakiler için yol gösterici olabilir 
bağlı olduğunu düşünüyorum. Bir yükseköğretim kurumunu başa-
rıyla tamamlamış olmak hem aileler hem de gençler için günümüzün 
en geçerli niteliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan gençler 
de eğitim yaşamına artık çok daha bilinçli şekilde adım atıyor. Bilgi’yi 
tercih eden öğrenciler de gerçekten ne yapmak istediğini bilen, ha-
yallerinin peşinde koşan ve yenilikçi bir vizyon arayan gençlerden 
oluşuyor” diyor ve devam ediyor: “Bununla birlikte devlet üniversi-
teleriyle vakıf üniversiteleri arasındaki farktan ziyade, yükseköğre-
tim düzeyinde verilen eğitimin çıktılarını ölçümlemenin çok daha 
önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenciye verdiğiniz üniversite 
eğitimi süresince tam olarak ona neler kattığınızı, onu hangi seviye-
den alıp hangi seviyeye ulaştırdığınızı belirleyecek, bağımsız bir de-
ğerlendirme sistemine ihtiyacımız var. Bu tür bir sistem, Türkiye’de-
ki yükseköğretim kurumlarının gerçek başarısını ortaya koyacaktır. 
Vakıf üniversiteleri ile devlet üniversiteleri arasındaki makasın ne 
kadar açılıp açılmadığı da böyle bir sistem aracılığıyla ölçülebilir.” 

Bugün için artık Türkiye’deki üniversitelerde arz ve talep birbiri-
ni yakalamış durumda. Yeni açılan vakıf ve devlet üniversiteleri ile 
birlikte eskiye nazaran öğrencilerin bir üniversiteye yerleşmesi çok 
daha kolay bir hal aldı. Ancak bu noktada kalite sorunu ön plana 
çıkıyor. Zira sayıları hızla artan üniversitelere karşın iyi yetişmiş aka-
demik kadroların aynı hızla büyüdüğünü söylemek mümkün değil. 
Bu da Türkiye’de üniversitelerin niceliksel olarak gelişmekle birlikte 
niteliksel olarak yetersiz kalma riski ile karşı karşıya olduğu gerçe-
ğini ortaya koyuyor. Ahmet Acar, “Geçtiğimiz –ve belki de uzun bir 
süre devam edecek– dönemde esas konu, yükseköğretim sistemin-
de hızlı ve plansız büyümenin ürettiği sorunlardır” diyor ve açıklı-

yor: “Başta akademisyen ve yönetici kadrolar olmak üzere, kaynak-
larımız böylesine hızlı bir büyümenin sağlıklı olarak yürütülmesi için 
yeterli değil. İlginç bir şekilde, yükseköğretimde daha önce görülen 
talep fazlası, birçok alanda arz fazlasına dönüştü; şimdi boş kalan ve 
kapatılan programlardan bahsediyoruz. Kritik husus ise, kitleselleş-
meyle birlikte üst seviyeye çıkan kalite sorunlarına getirilmesi gereken 
köklü ve zor çözümlerdir. Bazı ciddi adımlar atılmadığı takdirde, yük-
seköğretim sistemimiz, daha uzun süre, toplumsal kalkınmamızda 
ve uluslararası rekabette istenen olumlu katkıyı sağlayamayacak. Eği-
tim-araştırma-uygulama alanlarında başarılı birkaç üniversite yeterli 
değildir. Kaldı ki daha başarılı kurumlar, yükseköğretim sisteminin 
ortalama düzeyine çekilme tehlikesi yaşamaktadır.”

Bugün için iş dünyasının önemli sorunlarının başında kalifiye 
eleman bulmak geliyor. Yenilikçi, dünyayı takip eden ve işi bir adım 
ileriye taşıma becerisine sahip bir çalışan bulmak hayli güç. Bu özellik-
lere sahip öğrencilerinse soluğu yurt dışında aldığı biliniyor. Türkiye 
kendi kendine her geçen gün hedeflerini daha yukarı taşısa da bu 
hedeflerin gerçekleşmesine temel olacak eğitim kalitesini, birkaç 
başarılı üniversite dışında, halen tam olarak yakalayamadığı da bir 
gerçek. Üniversiteler bu anlamda kendi göbeklerini kesmeye çalışır-
ken Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) bu anlamda ciddi bir adım 
atığını söylemek güç. Bu nedenle öğrencilerin üniversite tercihleri 
çok daha büyük önem taşımaya başlıyor. Bloomberg Businessweek 
Türkiye’nin üçüncü kez yaptırdığı En Gözde Üniversiteler araştırma-
sı öğrencilere yol gösterici olabilir. Üniversitelerin güçlü özellikleri-
nin de altının çizildiği bu araştırma, ne istediğini bilen öğrencilere 
önceliklerine göre seçim yapma şansı da verebilir. — Sinan Koparan
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Araştırmanın yöntemi ne? 
Araştırma sorularının iç tutarlılığını göste-ren Cronbach Alfa değeri = 0,887 olarak he-saplandı. Cronbach Alfa, ölçekte yer alan k sorunun varyansları toplamının genel varyan-sa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı stan-dart değişim ortalamasıdır. Anketin iç tutarlılı-ğını, soruların güvenilirliğini ölçer. Bir ölçeğin bilimsel yeterliliği için asgari sınır = 0.7’dir.

Her soru beşli skala üzerinden değerlen-dirildi
Veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi, scheffe testi, korelasyon ve regresyon analiz-leri kullanılarak incelenmiş, elde edilen so-nuçlar Türkiye geneli, vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri kırılımlarında raporlandı.2014 ve 2015 yılları ile 2016 yılında yapmış olduğumuz araştırmalarımızı karşılaştırdığı-mızda; Vakıf üniversitelerinde okuyan öğren-cilerin memnuniyetinin, Devlet üniversitele-rinde okuyan öğrencilerin memnuniyetinden 

(yüzde 23) daha yüksek çıktığı gözlemlendi. Bunların içinde, memnuniyeti en fazla olan “burslu öğrenciler” oldu.
Yapılan analizler sonucunda, birinci sınıf öğrencilerin memnuniyeti, dördüncü sınıfa kıyasla yüzde 11 daha yüksek olarak hesaplan-dı. Yani sınıf artışı memnuniyeti düşürüyor. Sınıf artışındaki düşüşün aksine, öğrencilerin not ortalaması yükseldikçe, memnuniyetleri-nin de arttığı görülüyor. (Not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrencilerin üniversiteden mem-nuniyeti, Türkiye ortalamasının yüzde 14 üze-rinde çıktı.)

Üniversite öğrencilerine sorduğumuz so-ruların birbiri ile ilişkilerini inceleyecek olursak, üniversite memnuniyeti ile en kuv-vetli ilişkinin dersler ve eğitim programı ile olduğu, daha sonra en kuvvetli ilişkiler sırasıy-la; öğretim üyeleri ve akademik destek konu başlıkları olarak gözlemlendi. 
— Murat Emrah, Realta Danışmanlık
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Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker
Sabancı Topluluğu, 1994 yılında Sabancı Vakfı önderliğin-
de bir “dünya üniversitesi” kurmaya karar verdi. Sabancı 
Üniversitesi’nin kuruluş çalışmaları sırasında tek bir üniversi-
teyi model olarak seçmek ya da farklı örnek ve uygulamaları 
taklit etmek yerine, yeni ve özgün bir üniversite tasarımı yaratıl-
dı. 1999 yılında kapılarını öğrencilerine açan Sabancı Üniversite-
si, bugün pek çok üniversite tarafından örnek alınıyor. Sabancı 
Üniversitesi’ni farklı kılan özelliklerin başında, özgün öğrenim 
sistemi gelmektedir. Sabancı Üniversitesi’nde akademik prog-
ramlar, yenilikçi ve disiplinlerarası niteliktedir. 

Sabancı Üniversitesi öğrencilere okumak istedikleri program 
tercihini birinci sınıfın sonunda yapma olanağı sağlıyor. Sabancı 
Üniversitesi’nde uygulanan bu öğrenim sistemi, öğrencilerin daha 
önce gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık dönemindeki zorunlu 
test yaklaşımından farklı, gerçek üniversite tecrübesi, çeşitliliği 
ve derinliği olan bir akademik program niteliği taşıyor. Sabancı 
Üniversitesi’nin disiplinlerarası yapısı, günümüz iş ve akademi 
dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştiriyor.

Sabancı Üniversitesi’nin Temel Geliştirme Programı üzerine 
yapılandırılan sistemi sayesinde öğrenciler üniversiteye girişle-
ri sırasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bi-
limler, Yönetim Bilimleri olmak üzere üç fakülteden birine veya 
Endüstri Mühendisliği Program Grubu’na yerleştiriliyor. Sabancı 
Üniversitesi’ne gelen öğrenciler, öğretim üyelerinin danışmanlı-
ğında, farklı lisans programlarından dersler seçerek, farklı kariyer 
alanlarını tanıma fırsatına sahip oluyor. Böylelikle, kendi tercih 
ve yeteneklerini keşfederek bilinçli bir şekilde okumak istedikle-
ri alanı 13 program arasından seçebiliyor. “Diplomasıyla barışık 
bireyler” yetiştirmeyi hedefleyen bu sistem ayrıca, öğrencilerin 
seçtikleri uzmanlık alanı dışında diğer disiplinlerde de temel 
kavram ve yöntemlere aşina olarak, çok yönlü bireylerin yetiş-
mesine fırsat veriyor.

ODTÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet 
Acar
Bugün en başa-
rılı üniversitele-
rimizin arasında 
vakıf üniversite-
leri de yer alıyor. 
Ancak, bugüne 
kadar eğitim, araş-
tırma ve uygulama 

alanında pek de başarılı olamayan çok sayıda vakıf üniversi-
tesi de var. Dünya ölçeğinde başarılı üniversite yaratmanın, J. 
Salmi’nin söylediği gibi, üç temel gereği bulunuyor. Birincisi 
nitelikli insan gücü, ikincisi yeterli maddi kaynaklar, üçüncüsü 
ise iyi yönetim. Şu anda devlet üniversiteleri, akademisyen 
ve idari personel ücretleri açısından bir dezavantaj yaşıyor. 
Bu nedenle, ODTÜ gibi devlet üniversiteleri, kendi yarattık-
ları imkânlarla genç öğretim üyelerine lojman olanakları ve 
mesleki gelişimleri için özel destek programları sunuyor. 
Nitelikli öğretim elemanı ve idari personel çekmekte bizim 
esas avantajımız, ODTÜ isminin itibarı ve çalışma ortamı-
nın niteliğidir. Burada çalışan herkes, liyakat temelinde işe 
alınır, terfi eder ve özgür bir ortamda çalışır. Liyakata göre 
işe alınan ve terfi eden kişiler olarak, kendilerini kimseye 
karşı borçlu hissetmez. Mantıklı olmayan, yasal olmayan, 
meşru olmayan hiçbir şey kişilerden talep edilmez. Bu özgür 
ortamın ve liyakata dayalı kurum kültürünün ODTÜ’yü cazip 
kıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer avantajımız ise, 
genç öğretim üyelerimize verdiğimiz mesleki destek ve kendi-
lerini geliştirmeleri için sağladığımız çalışma ortamı. ODTÜ’de 
görev yapan bir öğretim üyesi rahatlıkla “Ben, ODTÜ’de 
kendimi geliştirebilirim, alanımda dünyanın sayılı kişilerden 30
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Koç Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Umran İnan
Koç Üniversi tes i 
olarak nitelikli uzman 
ve nitelikli insanı 
bir araya getirerek 
adeta bir mükemme-
liyet merkezi olmayı 

misyon edindik. Her biri kendi alanında uzman güçlü aka-
demik kadromuz bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize 
aktarıyor. Yüzde 90’ı Amerika’dan burslu akademik kad-
romuzun çalışmaları Türkiye’de ve uluslararası alanda 
takdir ediliyor, aldıkları ödüller bizi her daim gururlandı-
rıyor. Eğitimde insan kadar kaynak da büyük önem teşkil 
ediyor. Biz kaynaklarımızın önemli bir kısmını eğitime, 
bilimsel araştırma ve geliştirmeye ayırıyoruz. Çağdaş ve 
bilim odaklı eğitim yaklaşımımızla öğrencilerimizi durma-
dan araştırmaya, sorgulamaya ve özgür düşünceye yönlen-
diriyoruz. Her şeyden önemlisi lider karakterli, sorunlara 
çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi ilke 
ediniyoruz. Öğrencilerimize uyguladığımız esnek eğitim 
anlayışı, öğrencinin eğitimini kendi gereksinimine göre 
biçimlendirebildiği, sınır konmayan, benzersiz bir eğitim 
deneyimi olarak hayatlarında iz bırakıyor. Bireysel Eğitim 
Sistemi ile öğrencinin kariyerine üniversitenin ilk sene-
sinden itibaren yön vermesini sağlıyoruz. Sunduğumuz 
araştırma olanakları sayesinde öğretim üyeleriyle çalışıp 
dünya literatürüne katkıda bulunabilmelerinin yolunu 
açıyoruz. Uluslararası bağlantılarımızla dünyanın en iyi 
üniversitelerine gidip bir dönem ya da bir yıl yurtdışında 
okuma imkanı veriyoruz. Mezun oldukları yıl, lisans bur-
suyla yüksek lisans programlarına devam edebiliyorlar. 
Çift ana dal, yan dal programı ve yatay geçiş imkanı sağlı-
yoruz. Başarımızın önemli nedenlerinden biri de öğretim 
üyesi alımlarımızda, onların değerlendirmelerinde ve yük-
seltilmelerinde hep dünya çapındaki bilimsel standartları 
uyguluyor olmamızdır. Öğretim üyesi değerlendirmeleri-
mizde sadece onların çalışmalarını dünyanın en iyi üni-
versitelerindeki uzmanlardan aldığımız mektupları kul-
lanıyoruz. Böylelikle bizim başarı standartlarımız dünya 
üniversitelerine çok benzer olmuş oluyor. Mezunlarımızın 

biri olabilirim.” diyebiliyor. ODTÜ’nün başarısını sürekli 
olarak artıran bir üniversite olduğunu, bu ortamda kendi-
sinin de destekleneceğini ve mesleki olarak kendini geliş-
tirecek imkânlara sahip olacağını biliyor. 

Maddi kaynaklar açısından ise, bazı vakıf üniversiteleri-
nin ortalama bir devlet üniversitesinden daha iyi durumda 
olduğunu biliyoruz. Yine bazı vakıf üniversiteleri de, ciddi 
maddi sorunlar yaşıyor. ODTÜ olarak, yıllık bütçemizin 
yaklaşık yüzde 35-40’ını kendimiz yaratıyoruz. Esas öz 
gelir kaynağımız, yurt içi ve yurt dışı araştırma fonları ve 
sanayi projeleri. Bu katkılarla, yeni yatırımlar yapabilecek 
kaynakları oluşturuyoruz. 

Yönetim sistemlerinin verimliliği ve kurumsallaşma açı-
sından da, devlet ve vakıf üniversiteleri arasında makasın 
açıldığını söyleyemem. Her iki tarafta da başarılı örnek-
ler ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar görüyoruz. 
Vakıf üniversitelerinin genelde avantajı daha esnek çalı-
şabilmeleri, mali ve idari mevzuatla daha az kısıtlanma-
ları. Buna karşılık, bazı vakıf üniversitelerinin rasyonel 
ve kurumsallaşmış yönetim yapısı kurmakta zorlandıkla-
rını da izliyoruz.

iş yaşamındaki başarıları da üniversitemizin eğitim kalitesini bir 
kez daha teyit eder nitelikte. Üniversitemizin başarıları sadece 
Türkiye’de değil, uluslararası alandaki kayda değer derecelen-
dirme kurumları tarafından da takdir ediliyor. Nitekim bu yılki 
Times Higher Education 50 yaşından genç üniversiteler sırala-
malarında Türkiye’de 1’inci, dünyada 36’ncı olduk. Eski ve yeni 
bütün Asya Üniversiteleri arasında ise yine Türkiye’de 1’inci ve 
Asya’da 21’inci olarak sıralandık.
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İstanbul Teknik Üniversi-
tesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca
Başarımızda birçok etkenin payı 
var. Fakat bunların en önemli-
si, İTÜ’nün 243 yıllık köklü 
bir geçmişe ve geleneğe sahip 
olması. Ayrıca mezunlarımızın 

gerek yurt içinde gerek yurt dışında ülkemizin gelişimine katkı 
sağlayacak yerlerde kalıcı olarak bulunması da bu başarıda et-
kilidir. Son olarak, üniversitemizin İstanbul’da, yani ülkemizin 
hemen hemen tüm uluslararası bağlantılarının hayat bulduğu, 
merkezî konumuyla dünyanın dört bir yanına ulaşılabilir bir 
şehirde olması, bizi üst sıralara taşıyan bir başka unsurdur.

Yeni neslin üniversitelerden en büyük talebinin, yaşamın ge-
tirdiği o yoğun tempoyu, sıkıntıları, sorunları nasıl çözebilece-
ği, bu noktalarda daha donanımlı ve başarılı bir insan olarak 
topluma nasıl faydalı olabilecekleri konusunda, üniversitelerin 
onlara yol göstermesi olduğunu düşünüyorum. Hayata hazırla-
nırken bütün endişeleri ortadan kaldırmak isteyen, kültürel bi-
rikime sahip ve donanımlı bir gençlik için buna ihtiyacımız var.

Genel kanının aksine, vakıf üniversitelerine söylendiği kadar 
büyük bir ilgi olduğunu düşünmüyorum. Devlet üniversiteleri-
nin popülerliğini hâlâ koruması, en iyi öğrencilerin bugün de 
devlet üniversitelerini tercih etmeye devam etmesi bunu göste-
riyor. Nitekim, sıralamalarda ilk onda yer alan devlet üniversite-
lerine talep daha yoğun ve hiç değişmedi. Gelecek 10-15 yıl içeri-
sinde bu anlamda bir değişim yaşanmayacağını öngörüyorum.

Yükseköğrenimin en büyük sıkıntısı olarak bürokrasiyle kar-
şılaşıyoruz. Her üniversitenin aynı kefede değerlendirilmesi ve 
aynı yasayla yönetilmesi pek çok noktada sorun oluşturuyor. 
Biz üniversite olarak farklılaşmak istiyoruz. Bu yüzden de her 
üniversiteye farklı bir misyon yüklenmesi gerekiyor. YÖK’te bu 
yönde bir çalışma var, bu nedenle onlara da müteşekkiriz. Her 
üniversiteye farklı bir rol biçilmesini ve bu bağlamda güçlü yön-
lerinin ortaya çıkarılmasını bekliyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Esra Gençtürk
Üniversite öncesi eğitim sistemimizde, 
farklı sınavlara hazırlanmaya odakla-
nan öğrencilerin hayatta başarılı olmak 
için gerekli olan yetkinlikleri geliştirme 
fırsatları olmuyor. O nedenle ve özel-
likle Türkiye’de, öğrencilerin kendile-

rini tanımaları, öz geleceklerini planlamaları ve kişisel farkında-
lıklarını tüm açılımları ile geliştirmeleri için üniversite yılları çok 
önemli. Bu ihtiyaca cevap vermek için oluşturduğumuz yenilik-
çi ve dönüştürücü eğitim modelimizde, öğrencilerimiz okurken 
çalışmaya, yazları staj yapmaya ve kariyerlerini üniversitemiz-
deki ilk dönemlerinden itibaren planlayarak bu planlarını ger-
çekleştirmek için kendilerini farklılaştıran yetkinlikler kazanma-
ya ve deneyimler edinmeye başlıyorlar. 



Metodoloji  
Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen En Gözde Üniversite-ler Araştırması, Kasım 2015–Mart 2016 tarihleri arasında, online olarak yapılmıştır. Duyuruların kariyer merkezleri, öğrenci kulüpleri, sosyal medya, poster ve e-posta aracılığıyla yapıldığı araş-tırmaya, toplam 14 bin 330 öğrenci katılım sağlamıştır.Geçen yıllarda öğrenci sayısı binin altındaki üniversi-teler araştırmaya dahil edilmezken, bu sene bu rakam 750’ye düşürülmüştür. 
Türkiye genelinden 80 üniversitenin katılımı ile yapıl-mış olan araştırmada 12 konu başlığı altında, dördü açık uçlu toplam 58 soru bulunmaktadır.Konu başlıkları aşağıdaki gibidir:• Akademik Kadro

• Akademik Destek
• Değerlendirme ve Geri Bildirim• Öğrenme Kaynakları ve Ortamı• Dersler ve Eğitim Programı• Kişisel Gelişim
• Sosyal Ortam
• Konum, Ulaşım ve Tesisler• Öğrenci Hizmetleri
• Mezun Topluluğu
• Kariyer Merkezi ve Staj• Genel Memnuniyet
—Realta Danışmalık Proje Müdürü Ezgi Çakmak
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Bilgi Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Rifat Sarıca-
oğlu
Vakıf Üniversiteleri Birliği 
Başkanı olarak, sektörü daha 
yakından gözlemleme şansım 
bulunuyor. Gördüğüm temel 
sorunların başında, Türkiye’de 
eğitim sektörünün toplumun 
eğitim ihtiyacına, bu ihtiyacın 
aciliyeti oranında yanıt vereme-
mesi geliyor. Bu ihtiyacın gide-

rilmesi konusunda en hızlı tepkiyi vakıf üniversiteleri 
verebilse de sektörün genelinin dünya üniversitele-
riyle rekabet edecek noktaya gelmesi için daha çok 
yol bulunuyor. 

Bunun yanında, sektör olarak şeffaflaşmamız gerek-
tiğini, uluslararası kriterlere göre değerlendirilmeye ve 
ölçümlenmeye ihtiyacımız olduğunu da görüyorum. 
Türkiye’deki üniversitelerin küresel eğitim standart-
larına uyumluluğunun ölçümlenmesi, avantajlı ya da 
dezavantajlı alanların belirlenmesi ve eksiklerin hızla 
giderilmesi gerekiyor. Ülkemizde, ölçümlemelerle be-
lirlenen kalite standartlarına uygun eğitim veren bölüm 
ve program sayılarının artması büyük önem taşıyor. 
Bu programlarda eğitim gören öğrencilerin de sadece 
Türkiye’de değil tüm dünyada istihdam edilebilecek bi-
reyler olarak yetiştirilmesi öncelik arz ediyor.
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