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Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler: Kırklareli Örneği 

Aslı OKAY TOPRAK 

 

ÖZ 

Dünyada bilgi ekonomisine geçiş ve onun etkileri ile bilgiyi üreten ve üretim 

sürecinde etkin kullanan firmaların, bölgelerin ve ülkelerin kalkınma sürecinde 

avantajlı bir konuma geldiği bir dönemde, üniversitelerin bilgiyi üreten ve yayan 

kurumlar olarak bölgesel kalkınmanın en önemli aktörleri haline gelmesi kaçınılmaz 

bir durum haline gelmiştir.  

Bu çalışmada yeni kurulan üniversitelerden biri olan Kırklareli 

Üniversitesi’nin bölgeye bilgi temelli ve ekonomik temelli etkileri incelenmiş ve bu 

doğrultuda bölge halkına, üniversite çalışanlarına ve öğrencilere olmak üzere 3 farklı 

gruba anket uygulaması yapılmıştır. Anket soruları toplam 414 öğrenci, 384 hane 

halkı ve 88 üniversite çalışanı ile yüz yüze yapılan görüşme şeklinde uygulanmıştır. 

Üniversite çalışanlarına ve öğrencilere yaşadıkları şehirde yaptıkları harcamalar ve 

üniversitenin kalkınmaya katkısına yönelik görüşleri, hane halkına ise üniversiteyi 

nasıl algıladıklarına yönelik sorular yöneltilmiştir. Elde edilen anket verileri 

değerlendirilmiş ve henüz teşkilatlanma süreci devam eden Kırklareli üniversitesi 

için çeşitli öneriler de bulunulmuştur. 
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Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler: Kırklareli Örneği 

Aslı OKAY TOPRAK 

 

ABSTRACT 

Knowledge economy and its impacts to the world bring an advantageous 

position in the development process to the companies, regions and countries which 

use knowledge effectively in the production process. As a result of this situation, 

universities which produce and transmit information become the most important and 

unavoidable actors of regional development.  

In this study, the knowledge based and economic based impacts of the 

University of Kırklareli, one of the newly established universities, were investigated 

including surveys in different three surveys conducted to the local community, 

university staff and students. The survey questions were interviewed face to face 

with 414 students, 384 households and 88 university employees in total. University 

employees and students have asked questions on their expenditures and their 

perceptions of the university in regional development while households have asked 

questions on perceptions of the university. As a result, survey data were evaluated 

and some suggestions were made to the University of Kirklareli which is still in the 

process of organizational. 



v 

 

 

ÖNSÖZ 

“Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler; Kırklareli Örneği” adlı bu çalışma, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler İktisat Politikası Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans 

Tezi olarak hazırlanmıştır.  

20. yüzyılın son çeyreğinde etkisi giderek artan küreselleşme ve bilgi 

teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler neticesinde üretim süreçlerinde ve 

kalkınma anlayışında önemli değişimler yaşanmıştır. Bu süreçte bilgi, üretim 

sürecinin en önemli girdisi haline gelmiştir.  Tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçiş yaşayan dünya bu son evrede bilgi toplumu dönüşümünü yaşamaktadır. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda toplumun her kesimine etki eden bu 

dönüşümde, bölgesel kalkınmaya atfedilen önem de artmıştır. 

Küreselleşmenin etkisiyle bölgesel kalkınma anlayışında, bölgenin kendi içsel 

potansiyelini en etkin biçimde kullanarak ulusal ve uluslararası piyasalarda varlık 

göstermesi görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Bölgesel farklılıkların 

azaltılmasında bölgenin kendi yapısı ve kendine özgü özelliklerinin ön plana 

çıkarılarak, kendi iç dinamiğini kalkınma sürecinin motoru haline getirmesini 

savunan bu anlayışa göre, tüm bölge aktörlerinin kuracakları ağ bağlantıları ve 

gerçekleştirecekleri işbirlikleri yeni bölgesel kalkınma anlayışının temelini 

oluşturmaktadır.  

İçsel potansiyelin harekete geçirecek, kurumsal işbirliklerinin en 

önemlilerinden birisi üniversite sanayi işbirliğidir. Bilgi ekonomisinin ekonomik, 

sosyal ve kültürel alandaki etkinliği, bilginin artan önemini gündeme getirmiştir. Bu 

noktada bilginin üretici olarak üniversiteler, bölgesel bir aktör olarak daha da önem 

kazanan aktörler haline gelmişlerdir. Bu dönüşüm sürecinde üniversitelerin 

bölgelerine dönük faaliyetleri ve gerçekleştirdikleri işbirlikleri kalkınma açısından 

vazgeçilemez bir öncelik kazanmıştır. 
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Çalışmada, yukarıda değinilen değişim ışığında, yeni kurulan 

üniversitelerimizden olan Kırklareli Üniversitesi’nin faaliyet gösterdiği bölgeye 

katkıları ve bölge ile olan etkileşimini ele almaktayız. Kurumsal teşkilatlanmasını 

henüz tamamlamamış genç bir üniversite olan Kırklareli Üniversitesi’nin mevcut 

durumunda bölgeye olan katkılarını incelerken, geleceğe yönelik stratejik planların 

oluşturulmasında faydalı olmayı amaçlanmaktadır. Bu noktada öğrencilere, 

üniversite çalışanlarına ve hane halkına üniversite şehir etkileşimine dair soruların ve 

öğrenciler ile üniversite çalışanlarının bölgede gerçekleştirdikleri harcamalara yer 

veren üç farklı anket uygulanmış ve üniversitenin sosyokültürel ve ekonomik 

etkilerine yönelik ifadelere katılım düzeyleri incelenmiştir. Anketin hazırlanması ve 

uygulanması sırasında karşılaşılan güçlükler, Kırklareli Üniversitesi’nin yeni kurulan 

bir üniversite olması nedeniyle anket sorularının ve tez kapsamının belirli sınırlar 

dâhilinde kalmış olmasıdır. 

Çalışma süresince, değerli katkılarını esirgemeyen danışman hocam Sayın 

Prof. Dr. Cemal Şanlı’ya, desteklerinden ötürü tüm Kırklareli Üniversitesi 

çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Aynı zamanda İstanbul 

Üniversitesi’ndeki öğrenim yolculuğum boyunca,  her an yanımda olup, anlayışla ve 

sabırla beni destekleyen eşim Arş. Gör. Nuri Gökhan Toprak’a minnetlerimi 

sunarım. 

 

İstanbul 2012        Aslı Okay TOPRAK 
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GİRİŞ 
 

Bölgenin ve dolayısıyla bölgesel kalkınmanın ele alınışı dünyada gerçekleşen 

ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümler ışığında çeşitli aşamalardan geçerek 

günümüzdeki küresel anlayış çerçevesinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi 

anlayışının gündeme gelmesine yol açmıştır. Yaşanan bu dönüşümde etkili olan 

küreselleşme, post-fordist üretim biçimi, bilgi ekonomisi ve bilgi toplumu, bölgesel 

kalkınma anlayışında hem yerele özgü niteliklerin ön plana çıkmasına hem de bilgi 

odaklı üretim anlayışının etkinlik kazanmasına yol açmıştır. Bilgi odaklı ekonominin 

toplumun her kesiminde yarattığı etki ve hızlı yayılış, teknolojik gelişmelerin 

gelişmenin çıkış noktası olması hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan 

ülkelerde bilginin kaynağı olan üniversitelerin önemini bir kat daha arttırmıştır. 

Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde bölge kavramının tanımına ve 

çeşitlerine yer verilmektedir. İlk bölümde ayrıca genel anlamda kalkınma ve bölgesel 

kalkınma kavramları açıklanırken, bölgesel kalkınmada kuramsal arayışlar alan 

analizleri, esnek uzmanlaşma ve içsel büyüme modelleri ile küreselleşme ve 

inovasyon modelleri başlıkları altında incelenmektedir. 

İkinci bölümde üniversite kavramı, tarihçesi, yerel ekonomi ile olan 

bağlantılarına yer verilmektedir. Ayrıca bu bölümde üniversitenin yerel ekonomi 

üzerindeki bilgi temelli etkileri kapsamında beşeri sermaye geliştirilmesi, üniversite 

sanayi işbirliği ve girişimci üniversite kavramı ve üniversitenin yerel ekonomiye 

harcama temelli etkileri doğrudan ve dolaylı etkiler kapsamında bu bölümde yer 

almaktadır. 

Üçüncü ve son bölümde yeni kurulan üniversitelerimizden olan Kırklareli 

Üniversitesi’nin kurumsal yapısına, personel ve öğrenci kapasitesine yer verilmiştir. 

Kırklareli Üniversitesi’nin doğrudan gelir ve istihdam yaratma etkisi verilerle 

incelenirken, öğrencilerin ve üniversite çalışanlarının harcama yoluyla dolaylı gelir 

etkisini araştırmak amacıyla anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kırklareli 

hane halkının üniversiteyi algılayış düzeyinin ölçüldüğü bir anket çalışması ile de 

üniversite şehir bütünleşmesi değerlendirilmiştir. 



2 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

BÖLGESEL KALKINMANIN GENEL ÇERÇEVESİ 

1.1. BÖLGE KAVRAMI  

Bölge kavramını açıklamaya bölgenin kelime anlamından başlarsak eğer, 

bölge, kelime anlamı olarak bir bütünün bölünebilen bütün parçalarını ifade 

etmektedir. Dolayısıyla kıtalardan başlayarak bir şehrin mahallesine kadar 

uzanabilen geniş ve esnek bir kullanım yelpazesine sahiptir. Kelime anlamındaki bu 

özelliğin yanı sıra bölge, bir çalışma konusu olarak da birçok disiplini kapsayan bir 

konu niteliğindedir. Bu sebeple de kapsamı ve bir kavram olarak tanımı üzerine 

süren tartışmalar çeşitli disiplinler içinde sürüp gitmektedir. Ancak bölge ilk olarak 

coğrafyacıların çalışma konusu olarak gündeme gelmiştir. Bölgenin iktisatçılar 

tarafından ele alınması daha sonraki süreçlerde, yerleşim alanı seçiminde coğrafi ve 

iklim koşullarının belirleyici olduğu dönemlerin sona erişi ve teknolojinin coğrafi 

koşullarının engelleyici unsurlarını etkisizleştirmesi ve mekânsal yaşam alanlar 

üzerindeki doğa faktörlerinin etkisinin teknolojik ilerlemeler neticesinde azalmasıyla 

gerçekleşmiştir. Günümüze gelindiğinde ise bölge kavramının birçok disiplini içine 

alan ve çok eski dönemlere dayanan farklılıklara vurgu yapan mekâna dönük bakış 

açıları, dünyada yaşanan sosyal ve ekonomik değişimler ile bölge kavramına 

yüklenen anlam ve içerik üzerinden etkisini göstermiştir. Yaşanan bu süreçte bölgeye 

olan bakış açısında önemli değişimler gerçekleşmiştir. Aynı şekilde bölgeye yönelik 

müdahalelerin ve planlama etkinliklerinin dönüşümünde de dikkat çekici gelişmeler 

gözlenmektedir. Bu dönüşüm, 1980’li yıllardan itibaren bölge kavramının küresel 

ekonomik sistemin bir alt birimi olarak tanımlanmaya başlamasına da yol açmıştır. 

Genel olarak bölgeye yönelik yaklaşımlardaki değişim süreci üç aşamada 

değerlendirilmektedir
1
. 

                                                 

 

1
Ayda Eraydın, Yeni Sanayi Odakları Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştırılması, Ankara, 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2002 , s.1-2. 
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İlk değerlendirmede bölge, coğrafik öğelerle özdeşleştirilerek 

tanımlanmaktadır. Tek uğraşın tarım olduğu dönemlerde, mekânları ayıran; iklim 

koşulları ve toprak yapısı gibi fiziksel koşullardaki farklılıklardı. İkinci aşama, 

19.yüzyılda mekânların fiziksel yapı özelliklerinin yanı sıra söz konusu birimlere ait 

sosyal ve kültürel yapının değerlendirilmesi ile başlamıştır. Bu süreçteki çıkış noktası 

farklı birimlerdeki bireylerin arasındaki farklılıklar olmuştur. Diğer yandan 

coğrafyacılar mekâna özgü peyzaj değerlerini daha kapsamlı değerlendirmeye 

çalışmışlardır.  Ancak liberal ekonominin hızla yükselişe geçtiği bu dönemde, 

firmaların ekonomik faaliyetlerinin mekânsal boyutu arka planda kalmıştır. Son 

olarak, 20.yüzyılın başlarında ortaya çıkan Ulus Devlet anlayışı, bölgesel farkların 

tanımlanması tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Bölgesel farkların 

tanımlanmasının ve vurgulanmasının ulus devlet oluşumu açısından sorun teşkil edip 

etmeyeceği bu tartışmaların odak noktası olmuştur ve bölgelerin antropolojik, sosyal 

ve kültürel farkları aracılığıyla ayrılmasının amaçlanan homojen bir yapıya sahip 

ulus devlet amacından sapılmasına neden olacağı savunulmuştur. Ancak bu dönemde 

Sanayi devriminin etkisi ile bölgeler arasındaki farklar ekonomik göstergeler 

aracılığı ile tanımlanmış ve ulus devlet bünyesinde bir ekonomik bütünlüğün 

gerekliliği üzerinde durulmuştur
2
. 

Ulus devletin ortaya çıktığı döneme kadar bölgelerin kaynaklarının 

değerlendirilmesi amacıyla teknik ve sosyal altyapı gelişimine yönelik dönem 

şartlarına bağlı olarak çeşitli müdahaleler yapılmaktaydı. Ancak bölge planlamanın 

önemli bir gündem konusu haline gelmesi, ulus devlet yapısının egemen siyasi birim 

olarak etkinliğinin artması ve II. Dünya savaşının meydana getirdiği olumsuz etkiler 

sonucunda gerçekleşmiştir
3
. 

II. Dünya Savaşın sonrasından başlayarak 1970’li yılların ortasına kadar 

mekânsal örgütlenmede akılcı kuralların arayışı ile birlikte bölge planlamanın 

                                                 

 

2
A.e., s.1-3. 

3
A.e. 
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yaygınlaştığı ve etkin olduğu bir dönem yaşanmıştır
4
. Söz konusu dönemde mekân, 

iktisadi eylemlerden bağımsız ancak iktisadi eylemlerin belirleyicisi ve sınırlandırıcı 

olarak tanımlanmaktaydı
5
. 

Son yıllarda yaşanan küreselleşme, post-fordist üretime geçiş, 

postmodernizm, bilgi ekonomisine geçiş gibi gelişmeler bölge kavramına yönelik 

tanımlamalarda değişime yol açmıştır. Bu yeni anlayışta bölge, uluslararası 

kurumlarla doğrudan ilişki kurabilen bir yapı olarak nitelendirilmektedir
6
. Böylelikle 

geleneksel ulus devlet anlayışı içinde bir alt birim olarak tanımlanan bölge, başta 

küreselleşme olmak üzere birçok ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerin 

etkisiyle küresel sistemin bir parçası olarak kalkınma süreçlerinin başlatılması ve 

sürdürülebilir kılınması için ulus devletin önüne geçen bir işlev kazanmış 

bulunmaktadır
7
. Bu dönüşümle, bölge kendi potansiyeli ve birikimine bağlı olarak 

varlık göstermekte, yerel-küresel etkileşimin varlığı aracılığı ile sürdürülebilir 

gelişmesini sağlayacak olan rekabet gücünü elde edebilmektedir. Dolayısıyla bölge 

geleneksel tanımın ötesinde dünyadaki farklı nitelikli ve amaçlı ağlar ile kendine 

özgü potansiyeli ile yer alabilmekte ve bu ağlar ile etkileşim içinde 

olabilmektedir
8
.Yerel dinamikler kurdukları ilişkiler ağı ile ekonomik kalkınmada ve 

bölgesel gelişmede önemli bir rol üstlenmektedirler. Günümüz küresel dünyasında 

yerellerin üstlendiği bu ekonomik ve siyasi rol onları kalkınmanın önemli bir bileşeni 

haline getirmiştir
9
. Bölgenin tanımındaki bu yeni yaklaşımda bölgenin ulusal ve 

uluslararası düzeyde kurduğu ağlar ve kendine özgü yapısı ile piyasada var olmasını 

                                                 

 

4
A.e. 

5
Bathelt Harald, Johannes Glückler, “Toward a Relational Economic Geography”, Journal of 

Economic Geography, Vol. 3, 2003, p.117-144. 
6
DPT, Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu, Ankara, 2000, s.7. 

7
Eraydın, a.g.e., s.17. 

8
Ayda Eraydın, “Bölgesel Kalkınma Kavram, Kuram ve Politikalarında Yaşanan Değişimler”, 

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, C. I, 2004, s. 127. 
9
DPT, a.g.e., s.7-8. 
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sağlayan etkileşim alanı onun sürdürülebilir kalkınmasını sağlamasında önemli 

faktörler olarak ele alınmaktadır
10

.  

Bütün bu aşamalar neticesinde bir bölge/yerel tanımı yapmak gerekirse, bazı 

tarihsel zorunluluklar ya da belirli bir kuruluş yeri seçimi neticesinde bir araya gelen 

insan toplulukları ile biçimlenen bir sosyo-mekânsal yapıyı ifade ettiğini 

söylenebilir. Söz konusu mekânda yerleşimin tabi oluşumu, mekânda paylaşılan 

ortak bir kültür, istihdam olanakları ve yerel doğal kaynaklara bağlı olarak 

gelişebilmektedir
11

. 

Sanayi devrimin neticesinde bölge ve bölgesel farklılıklar konusunda yoğun 

iktisadi çalışmalar gerçekleştirilmiş ancak bu dönemden önce, bölge konusuna ilk 

değinen coğrafya bilimi olmuştur. 

1.1.1. Coğrafi Bölge 

Coğrafya bilimi, insana dair her şeyin meydana geldiği alanda yani bölgede, 

doğayla ve toplumla ilişkili gelişen oluşumları konu alan çok geniş bir bilim dalıdır. 

Coğrafi bölgelerin oluşturulması, bölgeye özgü karakteristik özelliklerin ortaya 

koyularak, toplumun yaşam kalitesinin ve refahının yükseltilmesinde kullanılacak 

olan bölge planlama ve ekonomik kalkınma programlarına yol gösterici olmaktadır. 

Bölgelerin bu şekilde örgütsel bir birim olarak tanımlanmasında coğrafya bilimi 

önemli bir rol üstlenmektedir. Bölgenin bütünü ile olan karmaşık ilişkisinin analizi, 

sadeleştirilmesi ve bu parça-bütün ilişkisinin analizinden ortaya çıkarılan sonuçların 

sınıflandırılması bölgesel düzeydeki çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bölgesel 

coğrafya bölgesel incelemeler ve değerlendirmelerde doğa bilimleri ve toplumsal 

                                                 

 

10
Giàcomo Becattini, Industrial Districts: A New Approach to Industrial Change, Edward Elgar 

Publishing, 2004, p.19. 
11

Casey J. Dawkins, “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works and 

Recent Developments”, Journal of Planning Literature, Vol.18, No.2, 2003, p.134. 
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bilimleri bir araya getirerek kurduğu disiplinler arası bağ ile geleceğe dönük 

planlamalara katkıda bulunmaktadır
12

. 

Bölgesel coğrafyanın oluşumu ve gelişmesi süreci devamında bölgenin 

tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi çabalarını da beraberinde getirmiştir. 

Coğrafyanın mekâna bakışı iki yaklaşımda değerlendirilmektedir
13

: 

 Sistematik Coğrafya: Olayların ve konuların mekân üzerinde dağılımını 

incelemektedir. Ayrıştırma konulara ve olaylara göre gerçekleştirilmektedir. 

 Bölgesel Coğrafya: Mekânları birbirinden farklılaştıran ve mekânlara 

karakterini veren olayları ve ilişkileri ele almaktadır. Ayrıştırma mekânsal 

düzeyde gerçekleştirilmektedir. 

Her iki yaklaşımın temelinde tümevarımcı bir anlayışla, bütünü anlamak için 

parçalara ayırarak analiz edilmesi söz konusudur. Bölgeyi belirleyen iki temel unsur 

vardır. Bölge olarak tanımlanan alanlar kendi içlerinde belirli kriterlerde homojen bir 

özellik göstermenin yanı sıra yine belirli kriterlerde diğer bölgelerden farklı 

olmalıdırlar. Bir bölgenin neden ve hangi kriterlere dayanarak diğer bölgelerden 

farklı olduğunu açıklamak üzere birçok bölgesel çalışma gerçekleştirilmiş ve bölge 

dokusunun oluşumu tanımlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu bölgesel çalışmalarda 

bütünün birer parçası olarak bölgeler, birbirlerinden soyutlanmadan ve çeşitli ilişkiler 

ağı ile birbirlerine bağlı olan bir bütünlük içinde incelenmektedir. İncelemenin 

konusu olan bölgeye yönelik çalışmalar ancak diğer bölgelerle ve bütünle olan 

ilişkilerde değerlendirmeye alınırsa sağlıklı sonuçlar verebilmektedir
14

. 

Coğrafyadaki bölge anlayışı çeşitli evrelerden geçerek zaman içinde bir takım 

değişimlere uğramıştır. Geleneksel yaklaşımda, insan doğa etkileşimi neticesinde 

                                                 

 

12
E. Tümertekin, N.Özgüç, Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan, İstanbul, Çantay Kitapevi, 

2011, s.33-34. 
13

Sibel Ecemiş Kılıç, Mustafa Mutluer, “Coğrafya ve Bölge Planlamada Bölge kavramının 

karşılaştırmalı olarak İncelenmesi”, Ege Coğrafya Dergisi, No. 13, İzmir, 2004, s.19. 
14

A.e. 
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meydana gelen mekânsal farklılıkların bölgeyi oluşturduğu kabul edilir
15

. Yeni 

bölgesel coğrafya anlayışında ise bölgeler sadece bir sınıflandırma metodu değil aynı 

zamanda insanla ilgili özel süreçlerin bir ürünü olarak görülmektedir. Sadece 

toplumun doğayla sentezini değil aynı zamanda tüm toplumsal hayatın 

bölgeselleşebildiği ve zaman-mekân bağlamında süreklilik arz ettiği kabul 

edilmektedir
16

. 

1.1.1.1. Coğrafyada Bölge Türleri 

Literatür incelendiğinde coğrafyada üçlü bir bölge algısı sınıflandırılmasının 

mevcut olduğu görülmektedir
17

.  

1.1.1.1.1. Homojenliğe Dayanan Bölgeler 

Bu tür bölgeler şekilsel ya da jenerik olarak da adlandırılmaktadırlar ve belirli 

bir özellikteki türdeşliğine dayanarak mekânsal ayrımların yapılmasına 

dayanmaktadır. Çoğunlukla istatistikî veri toplama amacıyla belirlenirler. Sayım 

bölgeleri ya da büyük bölgelerin alt bölgeleri şekilsel bölge olarak 

sınıflandırılmaktadır
18

. 

1.1.1.1.2. İşlevsel Bölgeler 

İşlevsel Bölgelerin mekânın örgütlenmesinin açıklanmasında şekilsel 

bölgelerden daha etkin oldukları savunulmaktadır. İşlevsel bölgelerin bölgesel 

çalışmalarda yer almaya başlaması, bölge bilimindeki ekonomi temelli kantitatif 

yaklaşımların ön plana çıkması ile gerçekleşmiştir. İşlevsel bölgelerin sınırlarının 

tespit edilmesi özellikle ticari akımların sınırlarını belirlemeye yönelik matematiksel 

yöntemleri içermektedir. Bu yönüyle İşlevsel bölgeler, belirli bir amaca yönelik 

                                                 

 

15
Tümertekin, a.g.e., s. 33-35. 

16
A.e. 

17
Kılıç, a.g.e., s.19. 

18
Tümertekin, a.g.e., s.33-35. 
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tasarlanan ekonomi temelli ulusal planlara mekânsal boyut kazandıran bir yaklaşım 

olarak nitelendirilmektedir
19

. 

İşlevsel bölgelerin en önemli örneği şehir bölgeleridir. Bir şehir bölgesi, 

şehrin çevresinde yer alan, şehirden ticaret ve hizmet gibi faaliyetler noktasında 

faydalanan ve karşılığında şehre gıda maddesi, işgücü vb. kaynakları sağlayan 

alanlardır. Ancak bu bölgeler de sınırların ölçülmesi sorunu ortaya çıkabilmektedir
20

. 

1.1.1.1.3. Doğal ve Toplumsal Verilerin Birleştiği Coğrafi 

Bölge 

Mekâna ait tüm fiziki, toplumsal ve ekonomik özellikleri bir bütün halinde 

ele alınması neticesinde ortaya çıkması nedeniyle diğer yaklaşımlara kıyasla çok 

daha karmaşık bir yapı özelliği gösteren coğrafi bölge çeşididir
21

. Mekân ve insan 

arasındaki karmaşık ilişkilerin toplamını oluşturan karmaşık bir sistem olması 

nedeniyle diğer iki bölge çeşidine kıyasla analizi oldukça güçtür. Bu konudaki analiz 

sürecinin güçlüğü, yeterli düzeyde araçların ve yöntemlerin geliştirilememiş olması 

bu bölge kavramının üzerinde fazlaca durulmamış olmasının başlıca 

nedenlerindendir
22

. 

1.1.2. İktisadi Bölge 

İktisatçılar açısından bölgenin bir çalışma sahası haline gelmesinde en önemli 

etken bir ülkenin her bölgesinin gelişmişlik düzeyi açısından eşit olmaması ve bu 

gelişmişlik farklılıklarını gidermek için bir takım bölge planlama ve bölgesel 

kalkınma programlarına ihtiyaç duyulması olarak ifade edilebilir. İktisadi bölgenin 

tanımlanmasının önemi de bu politikaların sağlam bir zeminde tartışılması ve 

geliştirilmesi açısından önem arz etmekteydi. Bu nedenle iktisadi bölgenin 

                                                 

 

19
Kılıç, a.g.e., s.20. 

20
Tümertekin, a.g.e., s.396-398 

21
A.e. 

22
Kılıç, a.g.e., s.20. 
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tanımlanmasında birçok farklı tanım gelişmiştir. Bauchet’e göre (1955) iktisadi 

bölge, bölgenin fiziki, demografik ve ekonomik kıstasların tamamını ele alan bir 

analizdir. İktisadi bölgeyi belirleyen en temel faktör ise sosyoekonomik yapıdır. 

İktisadi bölgenin sınırlarının tespitini sağlayan, başta bölgeye hâkim olan insan 

topluluğunun davranışlarıdır, iktisadi bölgeyi karakterize eden üretim ve tüketim 

konusundaki tavır, tutum ve tercihleridir. İkinci etken, bölgeye hâkim olan şehirler 

ve onların sahip olduğu büyük ticari merkezler, üniversiteler ve hukuki birimler gibi 

çevresine etki eden faktörlerdir. Son olarak bölgenin kendi kendine yeterliliği de 

iktisadi bölgenin sınırlarını belirleyen bir etken olarak belirtilmektedir. Bauchet’e 

göre iktisadi bölgeyi belirleyen bu üç etkenden birincisi daha belirleyici olmasına 

rağmen, kalitatif özelliği nedeniyle ihmal edilmektedir
23

. 

İktisadi Bölge kavramında görüşlerine değinen diğer iktisatçı Walter Isard, iki 

farklı ancak birbirini tamamlayan  “gerçek” ve “değişmez” bölge tespitinden 

bahsetmektedir. Bu görüşlerde bölge ele alınan probleme ve zamana göre değişen 

genel ve elastik bir kavramdır. Diğer bir değişle bölge sınırları değişmeyen ülke 

sınırlarından ziyade, değinilen problemin göre değişkenlik gösteren bir bütünün 

parçasını ifade etmektedir. Ayrıca, bölge, yapılan analizleri türüne göre de 

şekillenebilmektedir
24

. 

İktisadi bölgenin belirlenmesinde tıpkı coğrafi bölgenin belirlenmesinde 

olduğu birçok görüş ayrılığı yaşanmıştır. Ancak Boudeville’nin de ifade ettiği gibi, 

bölge planlamasının çözüm bekleyen sorunlarının ele alınmasında ve 

çözümlenmesinde bölge tespitinde bir ortak görüşe gereksinim duyulmuştur ve bu 

gereksinim sonucunda Perroux’un “Homojen Bölge, Polarize Bölge ve Plan Bölge” 

şeklindeki üçlü ayrımında bir fikir birliği oluşmuştur.  Bölge kavramındaki bu 

                                                 

 

23
Cemal Şanlı, Bölgelerarası Dengesizliğe İktisadi Gelişme Teorileri Açısından Bir Yaklaşım, 

Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, 1977, s.35-43. 
24

A.e., s.40-45. 
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ayrımların nedeni bölgesel düzeyde ulaşılmak istenen amaçların çeşitliliğinden 

kaynaklanmıştır. Aşağıda bu bölge ayrımlarını ayrıntıları ile inceleyeceğiz
25

. 

1.1.3. Ekonomik Yapı Açısından Bölge Çeşitleri 

Bölge Kavramının ekonomik yapı açısından ayrımı, bölgenin durumunu 

belirli bir zamanda ve mekânda ortaya koyan statik bir yaklaşımdır ve üç başlık 

altında toplanmaktadır
26

: 

a)Homojen (Türdeş) Bölge 

Homojen bölge, birbirine yakın sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine sahip 

ve aynı zamanda komşu olan alanlar olarak tanımlanmaktadır. Örneğin benzer 

sosyoekonomik göstergeleri yakın düzeylerde olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ 

komşu homojen alanlar olarak homojen bölge oluşturmaktadırlar
27

. 

b)Polarize (Kutuplaşmış) Bölge 

Homojen bölge ayrımı, bölgeler arasındaki sosyoekonomik gelişmişlik 

farklılıklarını açıklamaktadır ancak bölgeler arası ilişkilerin yoğunluğu da dikkate 

alınması gereken bir noktadır
28

. 

Bir ülkede var olan yerleşim birimleri çeşitli nedenlerle birbirleriyle etkileşim 

halinde olmaktadırlar. Bu etkileşim sürecinde büyük yerleşim merkezleri, 

kendilerinden daha küçük yerleşim merkezlerini etki alanlarına alıyorsa, söz konusu 

yerleşim merkezinin cazibe merkezi haline geldiği söylenebilir
29

. 

Genel olarak, kutuplaşmış bölgede, öğeler arasında işlevsel ilişkilerin yanı 

sıra büyük kentten (metropol) başlayarak, en küçük yerleşim birimi olan köye kadar 

                                                 

 

25
A.e., s.45-46. 

26
A.e. 

27
Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat, 8.bs., Bursa,Ekin Kitabevi, 2008, s.77. 

28
Mustafa Ildırar, Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayın Dağıtım, 2006, s.10. 

29
A.e,s.11-12. 
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inen bir kademeleşme ve hiyerarşi söz konusudur.  Öte yandan Polarize bölgelerde 

ise, homojen bölgelerin aksine, dinamik bir süreç söz konusudur. Bu nedenle 

Polarize bölge, cazibe merkezi ve bu merkezin etkisi altındaki yerleşim merkezleri 

arasındaki ilişkiyi gösteren dinamik bir yaklaşım olarak tanımlanabilir
30

. 

c)Plan Bölge (Planlama Amaçlı Bölge) 

Plan bölgenin saptanmasındaki amaç; söz konusu bölgenin ulusal kalkınmaya 

katılmasını sağlayacak planların hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı 

olmaktır
31

. 

1.1.4. Ekonomik Gelişme Düzeyine Göre Bölge Çeşitleri 

Ekonomik yapı özellikleri bakımından bölge statik bir yapı arz ederken, 

ekonomik gelişme seviyeleri bakımından bölge, dinamik bir yaklaşımdır. Bu 

sınıflandırmada bölgeleri birbirinden ayıran özellikler değişim ve gelişim 

süreçlerinin ürünü olmaktadır
32

. 

a)Gelişmiş Bölge 

Gelişmiş bölgede, gelir düzeyi, sosyal ve kültürel göstergeler ülke 

ortalamasının üstünde bir düzeydedir. Sosyal altyapı yatırımlarının yanı sıra 

prodüktif yatırımlarda bu bölgede yüksek düzeydedir
33

. 

b)Az Gelişmiş Bölge(Geri Kalmış Bölge) 

Tüm ülkelerde, göreceli olarak daha az gelişmiş bölgeler var olmaktadır. 

Özellikle bir ülkede giderek gelişerek kutup haline gelen ve çevresindeki üretim 

faktörlerini kendine çekerek çevre bölgelerdeki gelişme dinamizmini kısıtlayan 

                                                 

 

30
A.e. 

31
A.e. 

32
A.e. 

33
A.e. 
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merkezler var olabilmektedir. Bu durumda gelişimini sağlayacak dinamiklerini 

kaybeden çevre bölgeler, az gelişmiş bölge olmaktan kurtulamamaktadır. Az 

gelişmiş bölgelerde, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren ölçütler ülke 

ortalamasının altındadır. Ekonomik kalkınma süreci içindeki tüm gelişmekte olan 

ülkelerde ülkenin tümü az gelişmiş olarak ifade edilirken, kalabalıklaşan merkezi 

bölgelerin dışındaki göç veren çevre bölgeler nispi az gelişmiş bölge niteliği 

taşımaktadır
34

. 

Ancak az gelişmiş bölge sorunu yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil, 

sanayileşmiş batı Avrupa ülkelerinde dahi gözlemlenebilen bir durumdur. Sanayi 

devriminin başladığı ülke olan İngiltere’de Wales ve güneybatı nispeten daha az 

gelişmiş bölgelerdir. Aynı şekilde İtalya’nın güneyi, Hollanda’nın doğusu, 

Fransa’nın güney ve güneybatısı bu duruma örnek gösterilebilir
35

. 

c)Gelişme Halindeki Az Gelişmiş Bölge (Potansiyel Gelişme Bölgesi) 

Gelir seviyesi ülke ortalamasının altında olmasına rağmen gelişme hızı ülke 

ortalamasının üstünde olduğu için gelişme potansiyeli olan bölgelerdir. Ancak belirli 

bir gelişme sürecinin içinde olmasına rağmen var olan bu potansiyelini uzun süre 

harekete geçiremediği için bölge az gelişmiş olarak nitelendirilmektedir ve kamu 

yatırımlarının azlığı, mevcut kaynaklardan yeterince faydalanılamaması gibi 

nedenlerle az gelişmişliğini sürdürmektedir
36

. 

d)Potansiyel Bakımdan Az Gelişmiş Bölge 

“Potansiyel bakımdan az gelişmiş bölge, gelişme potansiyelini kaybetmiş 

bölge olarak tanımlanabilir”. Bu bölgeler, belirli dönemlerde gelir düzeyi açısından 

ülke ortalamasının üstündeyken gelişme hızları ülke ortalamasının altında olması 

                                                 

 

34
Dinler, a.g.e., s.118. 

35
A.e. 

36
Ildırar, a.g.e, s.12-13. 
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nedeniyle gelişme potansiyellerini kaybettikleri için az gelişmiş bölgeler arasında 

görülmektedirler
37

. 

1.2. KALKINMA KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 

İktisadi kalkınma, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte 

akademik ve politik çevrelerde üzerinde önemle durulan konulardan biri haline 

gelmiştir. İlk dönemlerde büyüme kuramının bir parçası olarak ele alınan kalkınma 

temelde sahip olduğu farklılıklar nedeniyle daha sonra ayrı bir iktisadi inceleme alanı 

haline gelmiştir. Kişi başına düşen gelirin artışının yanı sıra sosyo-kültürel yapının 

da geliştirilmesini kapsayan kalkınma teorisi, ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve 

psikolojik faktörlerin tamamıyla ilişkilidir
38

. 

Büyüme, daha yüksek miktarda girdi ile daha fazla çıktı elde edilmesini ifade 

ederken, kalkınma üretim sürecindeki girdi ve ürün çeşitliliğini üzerinde 

durmaktadır
39

. 

Genel olarak Kalkınma büyümeden farklı 5 unsur içermektedir
40

: 

 Teknolojik İlerleme 

 İnsani Koşullarda Gelişme 

 Kendi Devamlılığını Sağlayan Sürdürülebilir Büyüme 

 Sosyal ve Politik Yaşamda Kurumsal Modernizasyon 

 Üretim ve Tüketim Biçimlerinde Yapısal Değişim 

                                                 

 

37
MGK, Türkiye’de bölge planlamasının evreleri, MGK Genel sekreterliği, Yayın no:2, Ankara, 

1993, s.22.   
38

Ildırar, a.g.e., s.5. 
39

Herrick,B.,Kindleberger,P., Economic Development, McGraw Hill Publication, 1983, p.21. 
40

Irma Adelman, Erinç Yeldan, “Is this the end of economic development?”, Structural Change and 

Economic Dynamics, No. 11, p.95. 
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Büyüme, iktisat teorisinin alanına girerken, kalkınma iktisat politikasına konu 

olmaktadır. Ancak büyüme ve kalkınma birbirini tamamlayan ve destekleyen 

süreçlerdir. Büyüme iktisadi yapılarda yeniliği zorunlu kılmaktadır. Aynı biçimde 

kalkınma yapısal değişikliklere yol açmazsa büyüme sınırlı bir seviyede 

kalabilmektedir
41

. 

Sosyal, siyasal ve kültürel faktörler söz konusu olduğundan “gelişme” 

kavramı kalkınmanın tanımı açısından önem kazanmaktadır. Söz konusu gelişme, 

teknolojinin ve bilgi birikiminin yaygınlaşması, kültürel birikimin artması, 

şehirleşmenin hızlanması gibi değişiklikleri içermektedir. Gelişmenin sosyal 

tanımının ekonomik tanımına kıyasla öznellik payı daha yüksektir. “Gelişme 

olgusunun” belirleyiciliğinin gelişmiş toplumlara göre değerlendirilmesi de bu 

öznelliği daha da belirgin hale getirmektedir
42

. 

Diğer yandan “gelişme” kavramının içerdiği anlam zaman içerisinde 

değişime uğramıştır. 19.yüzyılda ölçütleri milli gelir, katma değer, üretim hacmi olan 

“ekonomik büyüme” anlamına gelirken, 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde gelirin yanı sıra 

toplumların sahip olduğu fiziksel ve sosyal altyapı imkânlarını da içermeye 

başlamıştır. 20.yüzyılın son çeyreğinde ise bireylerin/toplumların içinde bulundukları 

doğal, fiziksel, sosyal ve kültürel çevreye bağlı olarak sahip oldukları yaşam kalitesi 

ile ölçülmeye başlanmıştır
43

. 

1.3.  KALKINMA VE BÖLGESEL KALKINMA 

Bölgesel dengesizlik sorunu hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde 

yaygın olarak rastlanan bir sorundur ancak ulusal düzeyde toplumun politik ve 

ekonomik gündemindeki bugünkü önemini kazanması, ikinci dünya savaşı 

sonrasındaki dönemlerde gerçekleşmiştir. Bölgesel dengesizlik sorununa karşı artan 

                                                 

 

41
Ildırar, a.g.e, s.6. 

42
Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 4.bs, İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları,                          

s.16. 
43

Ildırar, a.g.e, s.7. 



15 

 

kamuoyu duyarlılığı ve gelişen iletişim imkânları, çözüme yönelik kuramsal 

çalışmaları ve kurumsal yapılaşmayı teşvik etmiştir. Günümüz küresel dünyasında, 

ülkeler yeni küresel yapıya uyum sağlamak ve ulusal ekonomik bütünlüklerini 

gerçekleştirmek için kendi ekonomik ve toplumsal yapılarına uygun politikaların 

aracılığıyla bölgesel dengesizlik sorununu çözmeye çalışmaktadırlar
44

. 

1.4.  BÖLGESEL KALKINMADA KURAMSAL ARAYIŞLAR 

VE EVRELER 

II. Dünya savaşı sonrasında bölgesel gelişmeye dair kavramların ve 

kuramların dünyada yaşanan değişimlerin etkisiyle farklı safhalardan geçtiği 

görülmektedir. 1950’li yıllardan günümüze kadar geçen bu elli yılı aşkın süredeki bu 

kuramsal arayış üç temel evrede değerlendirilmektedir. 1970’li yılların başına kadar 

geçen ilk evrede bölge bilimi ve bölge planlamanın ön planda yer almaktaydı. Bu 

evrede ekonomi politikalarında bölgesel eşitsizlik probleminin çözümü için devlet 

müdahalesinin gerekliliği benimsenmişti. Sistem merkeziyetçi ve kademeli 

oluşturulan bu politikalar, kaynak kullanımında verimlilik esasına dayanmaktaydı. 

Hazırlanan bölge planlarında yerel kaynakların harekete geçirilmesi ve dıştan gelen 

yatırımların desteği ile amaçlanan bölgesel gelişmenin gerçekleşeceği 

savunulmaktaydı. Ancak 1970’li yıllarda yaşanan ekonomik bunalım, kapitalizmin 

geleneksel bazı kurallarının yanı sıra planlamanın da sorgulanmasına neden 

olmuştur. Bu döneme dair dikkat çekici bir nokta da büyük sanayi yapılaşmasına 

kıyasla küçük sanayi işletmelerinin daha az etkilenmiş olmasıydı. Bu gelişme yeni 

sanayi odaklarının ve üretimin düşey ayrışması biçiminde gerçekleştiği esnek üretim 

örgütlenmesinin ilgi odağı olmasına neden olmuştur. Son evreye geçişi sağlayan 

gelişme küreselleşmenin farklı boyutlarıyla gündeme gelmesi ve rekabet koşullarında 

bir dönüşüm yaratmış olması olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla küreselleşme 

süreci bölgesel düzeyde bilgi ve diğer olanakları paylaşmaya yönelik ağların önemini 
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arttıran ve değişen teknoloji ve rekabet koşullarına uyumu zorunlu kılan bir süreç 

olarak ifade edilmektedir
45

. 

1.4.1.  Alan Analizleri, Bölge Bilimi ve Bölge Planlama 

II. Dünya Savaşı sonrası sanayileşmeye dayalı kalkınma döneminde, 

örgütlenmede akılcılığı temel alan mekânsal paradigmalar ön planda yer almaktaydı. 

Bu dönemde mekândaki yığılmalar ve kademeli yapı işletmelerin yer seçimi ve 

örgütlenme biçimleri ile ilişkilendirildiğinden; iş bölümü, uzmanlaşma, 

kademelenme ve karar verme süreçlerinde merkezileşme ve yetki dağılımı yaklaşımı 

benimsenmişti. Mekân ekonomik yapının doğru bir biçimde örgütlenmesini sağlayan 

edilgen bir öğe olarak ele alınmaktaydı ve 1970’li yılların başlarına kadar bölgesel 

politikalar bu anlayış ile şekillenmekteydi. Bu koşullarının meydana getirdiği 

politika ve planlama gereksinimi disiplinler arası bir bilim olan Bölge Biliminin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1954 yılında Isard tarafından kurulan Bölge Bilim 

Derneği, bu bilim dalının gelişiminde önemli bir basamak oluşturmuştur. Bölge 

Biliminin gelişiminin açıklanması açısından Yer Seçimi Kuramı, Merkezi Yerler 

Teorisi ve Kalkınma Kutupları Teorisi üzerinde durulması gereken yaklaşımlardır
46

. 

1.4.1.1. Yer Seçimi Kuramı 

Yer seçimi kuramı, geleneksel ekonomik analizlerde mekânın ihmaline karşı 

tepki olarak doğmuş ilk kuramlardan birisidir. Alfred Weber (1929) tarafından 

geliştirilen teori daha sonraları Edger Hoover (1937), Melvin Greenhut (1956) ve 

Isard (1956) tarafından genişletilmiştir. Yer seçimi kuramının odak noktası, 

hammaddeye ve nihai ürüne ait veri taşıma maliyetleri ile endüstrinin optimal 

kuruluş yerinin matematiksel modellerinin geliştirilmesidir. Bu kuramın temel 

mantığı; firmalar, nihai ürünün parasal ağırlığı üretimde gerekli olan girdilerin 

parasal ağırlığından fazla olduğunda piyasaya yakın yerleri kuruluş yeri olarak tercih 
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ederken, aksi durumda yani hammaddelerin parasal ağırlığı nihai ürünün parasal 

ağırlığını aştığında hammadde kaynaklarına yakın yerleri kuruluş yeri olarak tercih 

etmektedirler
47

. Özetle işletmenin optimum kuruluş yeri, hammaddelerin üretim 

noktasına ve nihai ürünün piyasaya kadar olan taşıma maliyetlerinin minimum 

düzeyde olduğu yerdir
48

. 

Mekânın, iktisadi kararlar üzerindeki etkisini vurgulayan çalışmaların 

gerçekleştirilmesinde ve bölge biliminin sosyal bilimlere kazandırılmasında Isard‘ın 

bu dönemdeki öncülüğü, bahsedilmesi gereken önemli bir noktadır
49

. 1940’lı yılların 

sonlarında Isard öncülüğünde ortaya çıkan bölge bilimi disiplini bölgesel gelişmeyi 

açıklamak için kantitatif araçlar kullanmaktaydı. John Friedmann ve William Alonso 

“Regional Development and Planning” adlı eserlerinde bölgeye “iktisadi bir alan” 

olarak atıfta bulunmakta ve bölge planlamayı da temelde kaynak problemleri ve 

ekonomik gelişme düzeyi ile ilişkilendirmekteydiler
50

.  

Isard sosyal bilimlerdeki mekânsal analiz içermeyen yaklaşımları “dünyaya 

mekânsal boyutu olmayan harikalar diyarı (wonderland of no spatial dimensions)” 

olarak gören yaklaşımlar olarak eleştirmekteydi
51

. Isard ve arkadaşlarının amacı, tüm 

talep, arz ve fiyat değişkenlerinin kuruluş yerinin bir fonksiyonu olarak 

değerlendirilebilmesi için neo klasik rekabetçi denge modelinin coğrafi öğeleri de 

kapsayarak yeniden yazılmasıydı
52

. 
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1.4.1.2. Merkezi Yerler Teorisi 

Merkezi Yerler Teorisi, kentleri çevrelerine mal ve hizmet sağlayan birer 

hizmet merkezi olarak değerlendirmektedir. Merkez olarak ifade edilen bu kentler 

çevrelerindeki daha küçük birimlere mal ve hizmet sağlayarak nakit elde 

etmektedirler. Dolayısıyla merkez kent ile çevresindeki küçük yerleşim birimleri 

karşılıklı etkileşim halinde olan ve birbirini tamamlayan bir sistemi meydana 

getirmektedirler. Alman coğrafyacı Walter Christaller tarafından geliştirilen bu 

teoride çıkış noktası şehirler ve çevreleri arasındaki ekonomik ilişkilerdir. Bu teoride 

sadece kendisi dışında çevresindeki nüfusa da mal ve hizmet sağlayan yerleşim 

birimleri “merkezi yer” olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda dağıtım özelliği 

olmayan ve çevresine sınırlı sayıda mal ve hizmet satan madencilik şehirleri ile 

turistik kentler gibi yerleşim merkezleri yer olarak kabul edilmemektedir. Teoriyi 

ortaya çıkaran Christaller kadar John von Thünen de teorinin geliştirilmesinde etkili 

olmuştur
53

. 

Christaller yerleşim merkezlerini yerine getirdikleri fonksiyonlara ve etki 

alanlarının genişliğine göre hiyerarşik bir biçimde kademelendirmektedir. Her 

kademede etki alanı ve nüfus bir önceki kademeye göre artmaktadır. Von 

Thünen’nin modelinde ise üretim faktörlerinin coğrafi alandaki ekonomik 

faaliyetlerinin optimal dağılımını ele alınmaktadır. Analizlerini tarım sektörü için 

geliştiren von Thünen, özellikle taşıma maliyetlerinin üretim maliyetleri içerisindeki 

önemi üzerinde durmuştur. Christaller ise von Thünen’den farklı olarak analizlerinde 
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hizmet ve sanayi sektörü üzerine yoğunlaştırmış ve teorisini şehir hiyerarşisi üzerine 

kurmuştur
54

. 

Yer seçimi kuramı ve merkezi yerler teorisi firmaların yerel özelliklerini 

anlamamıza katkıda bulunsalar da, statik yaklaşımları ve bölgesel ekonomik 

büyümenin başta emek olmak üzere birçok dinamiğini ihmal etmeleri nedeniyle 

bölgesel ekonomik kalkınmayı açıklayan genel teoriler olarak görülmemişlerdir
55

. 

1.4.1.3. Kalkınma Kutupları Teorisi 

İlk olarak, Fransız iktisatçı Perroux tarafından ileri sürülen teori, ülkelerin 

belirli bölgelerinin diğer bölgelere kıyasla daha fazla gelişmesinin, diğer bir deyişle, 

ekonomik gelişmenin ülkenin her bölgesinde eşit düzeyde gerçekleşmemesi üzerinde 

durmaktadır
56

. 

Kalkınma kutuplarının oluşum süreci, sanayileşme süreciyle birlikte ortaya 

çıkan bölgesel ekonomik kalkınmışlık farklılıkları ifade etmektedir. Bu yaklaşımda, 

baskın ve sürükleyici olan bir birim etrafında ileri-geri bağlantılar aracılığıyla güçlü 

etkileşime sahip endüstri gruplarının meydana getirdiği dinamik kuvvet alanları 

kalkınma kutbu olarak tanımlanmaktadır. Kalkınma kutupları coğrafik temellerden 

ziyade kendi sektörlerinde lider konumda bulunan firmaların belirli bir bölgede 

toplanmasıyla oluşmaktadır. Sürükleyici nitelikteki büyük ölçekli endüstri, sahip 

olduğu ileri teknoloji ve geniş piyasa hacmi gibi avantajlarla çevresini yoğun bir 

biçimde etkilemekte ve etkileşim halinde olduğu endüstrilerle oluşturduğu kalkınma 

kutbu, ekonomideki diğer sektörlere oranla çok daha hızlı büyümektedir
57

. 

Kalkınma kutupları yaklaşımında, etkileşim halindeki endüstrilerin sahip 

oldukları üretim ağları ile yenilikçi ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve 

                                                 

 

54
Hüsnü Erkan, Sosyo-Ekonomik Bölgesel Gelişme, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları,    

1987, s.21-22. 
55

Dawkins, a.g.e., p.137. 
56

Özgür, a.g.e., s.344. 
57

Erkan, a.g.e., s.22. 



20 

 

buna paralel olarak yeni üretim biçimlerinin geliştirilmesinde birbirlerini 

etkilemektedirler. Aynı zamanda bir araya toplana firmalar haberleşme ve nakliye 

gibi maliyetlerini minimalize etme fırsatını yakalarlar
58

. Sonuç olarak, bu yerler 

belirli sektörlerde uzmanlaşmış, uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği yüksek 

alanlar haline gelirler
59

. 

Kalkınma kutuplarının oluşmasında öne çıkan bazı unsurlar söz konusudur. 

Hammaddenin nakliyesinin zor ve masraflı olduğu durumlarda hammaddenin kolay 

ve ucuz elde edilebileceği alanlar kuruluş yeri olarak tercih edilmektedir. İşletmelerin 

kuruluş maliyetlerini etkileyen diğer bir unsur da fiziksel altyapının hazır olduğu 

bölgelerdir. Yetişmiş insan gücünün kolaylıkla istihdam edilebildiği bölgelerde 

faaliyet gösteren işletmeler, ihtiyaç duydukları alanlarda uzmanlaşmış çalışanlarını 

bulmakta avantaj sahibi olacaklardır. Sosyal üstyapının hazır olduğu bölgelerde 

işletmelerin çalışanlarının gereksinim duyduğu sosyal tesisler mevcut olduğundan bu 

bölgeler kuruluş yeri olarak tercih edilmektedir. Bütün bu unsurların yanı sıra üretim 

sürecinde çok sayıda ara malına ihtiyaç duyan işletmelerde, yan sanayi kollarına 

yakınlık kuruluş yeri tercihinde önemli bir etkendir
60

. 

Sanayileşme döneminde ortaya çıkan kutuplaşma, belirli bir düzeye ulaştıktan 

sonra çeşitli ekonomik, çevresel ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir. Çarpık kentleşme, çevre kirliliği ve ulaşım sorunları bunların en 

önemlileridir. Kutup bölgelerde ilk aşamada yatırım yapmak maliyetlerin düşük 

olması nedeniyle avantajlı iken daha sonraki safhalarda bölgedeki işletmelerin 

yoğunlaşması ile birlikte üretim faktörlerindeki düşük maliyet avantajı yok 

olabilmektedir. Belirli bir bölgelerde sanayileşmenin yoğunlaşması nedeniyle de 

bölgelerarası gelir ve refah farklılıkları artmaktadır. Kalkınma kutupları teorisi, 

Perroux’dan sonra bölgesel ekonomik planlama çalışmalarında konu olmaya devam 
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etmiştir. Sonraki çalışmalarda endüstriler arası ilişkilerin analizi statik ya da 

karşılaştırmalı statik olarak uygulanan girdi-çıktı tekniği ile gerçekleştirilmiştir. 

Dolayısıyla büyüme kutupları dinamik özünü kaybetmiştir. Bu gelişmenin yanı sıra 

sanayileşme düzeyinin ileri safhalarda olduğu ülkelerde üretim sürecine ilişkin 

fiziksel faktörlerin yanı sıra sosyal faktörlerinde belirli bir düzeye ulaşması ile 

işletmeler için kuruluş yeri seçimi konusunda sayısız alternatif ortaya çıkmıştır. Bu 

sebeple kalkınma kutuplarının bölgesel gelişme sürecindeki önemi azalmıştır
61

. 

1.4.2. Bunalım Dönemi, Esnek Uzmanlaşma ve İçsel (Endojen) 

Büyüme Modelleri 

1970’li yıllarda yaşanan bunalım dönemi, kalkınma ekonomisi çerçevesinde 

yükselişte olan planlamanın hızla değer kaybetmesine neden olmuştur. İktisadi 

bunalım içindeki ülkelerdeki kaynak sıkıntısı nedeniyle bölgesel düzeyde 

yürüttükleri politikalar uygulanamaz hale geldiğinden, ulusal bölge planlama 

etkinliğini ve önemini büyük ölçüde kaybetmiştir
62

. 

1.4.2.1. Esnek Uzmanlaşma 

Kitlesel üretimin egemenliği, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde daha da 

güçlenerek 1970’li yıllara kadar devam etti. Bu dönemde büyük tekelci firmalar ve 

Keynesçi refah devleti kitlesel üretimin devamlılığını sağlayacak mikro ve makro 

kurumları oluşturdu. Ancak 1970’li yıllara gelindiğinde kitlesel üretimim gelişim 

sınırlarına gelinmişti. Kitlesel üretime dayalı sınaî gelişme tarzı büyük bir krizle 

karşı karşıya gelmişti. Ortaya çıkan krizin nedenleri: 

 Kitlesel üretimin yaygın olduğu ve gelişmenin motoru olarak görülen 

otomobil, beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim malları sektöründe talepteki artış 

hızının düşmeye başlaması,  
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 Tüketicilerin artan gelirlerinin etkisiyle daha çeşitli mallar talep etmeye 

başlaması,  

 Giderek uluslararası nitelik kazanmaya başlayan piyasaların yarattığı 

rekabet ortamı ve yaygınlaştırdığı belirsizlik şeklinde sıralanabilir
63

. 

Söz konusu sınaî ayrımın eşiğinde, mevcut düzenleyici kurumları ile kitlesel 

üretim ve tüketimin egemenliğinin yerine, uluslararası ekonomide ürün çeşitliliği ve 

hızlı teknolojik yeniliklere dayanan esnek uzmanlaşma paradigmasının da varlık 

göstermesi söz konusu olmuştur. Esnek uzmanlaşmanın sürdürülebilir bir gelişme 

modeli olduğunu savunan Piore ve Sabel, Kuzey İtalya’da “Üçüncü İtalya” ve 

Almanya’da Baden-Württemberg bölgelerini örnek olarak göstermektedirler. Bu 

bölgelerde yoğunlaşan küçük ve orta ölçekli işletmeler meydana getirdikleri ilişki ağı 

ile bilgi akışında bulunmakta ve üretim bilgilerini paylaşmaktadırlar. Eğitim ve 

araştırma gibi faaliyetleri ortaklaşa yürütmektedirler. Birbirlerine taşeronluk yapan 

bu firmalar, yerel politik yapı aracılığıyla aralarındaki işbirliğini, rekabeti ve 

sermaye-emek ilişkilerini düzenlemektedirler. Firmalar arası rekabet ürün ve üretim 

süreçlerindeki yenilikler üzerinden gerçekleşmektedir. Küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin meydana getirdiği bu yapıda, işletmelerin her biri piyasanın sadece bir 

bölümünde uzmanlaşmıştır, ancak işletmelerin üretim süreci bir bütün olarak esnektir 

ve değişen piyasa koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabilmektedirler
64

. 

1.4.2.2. Düzenleme Okulu 

Düzenleme teorisi, kapitalist toplumlarda yaşanan değişimleri ve krizleri 

inceleyen bir analiz türüdür. Teorinin çıkış noktası 1970’li yıllarda sanayileşmiş 

ülkelerde yaşanan verimlilik oranlarındaki azalış ile petrol fiyatlarındaki yükseliş, 

stagflâsyon ve Bretton-Woods sisteminin çöküşü gibi iktisadi şokların açıklanması 

olmuştur. II. Dünya savaşına kadar deneyimlenen krizlerden farklı olarak bu krizde 

hükümetlerin kullandıkları politika araçları durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale 
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soktuğu görülmüştü. Sorunun çözümü için Fransız Düzenlemeciler (Aglietta 1979; 

Boyer ve Mistral 1983;Lipietz 1985;Boyer 1989) tarihsel süreçteki değişimler ile 

kapitalizmi farklı dönemlere ayırarak incelemeye başlamışlardır. Fransız 

Düzenlemeciler, neo klasik görüşün krizi, kapitalizmde meydana gelen sapmalar 

olarak gören görüşüne karşı çıkmışlardır. Marksist ve Schumpeteryan analizlerini 

birleştiren düzenleme yaklaşımı, krizin sermaye birikiminin doğal bir sonucu 

olduğunu ve sonrasında üretilen çözümlerinde krizlerle birlikte dinamik bir değişim 

ve birikim yarattığını savunmaktadırlar
65

. 

Düzenleme okulu, kavramları ve kullandığı yöntemler ile büyük oranda 

Marksist iktisada dayanmaktadır
66

. Marksist bölgecilik ise Davis Harvey ve Manuel 

Castells’ın 1970’lerde gerçekleştirdikleri bölgesel ekonomik gelişme analizlerine 

getirdikleri toplumsal dinamiklere dayalı eleştirisel çalışmalar ile ortaya çıkmıştır
67

. 

Düzenlemeci okulun geliştirdiği esnek birikim rejimleri yaklaşımı, mekâna 

yönelik kapitalist gelişme analizine yeni bir boyut getirmiştir. Bu yaklaşım, kapitalist 

sistemin dinamiklerini hem tarihsel hem mekânsal boyutta açıklamaya çalışmaktadır. 

Bu yaklaşımda bölgeler, tarihsel olarak uluslararası birikim rejimlerinin ve bu 

rejimleri düzenleyen sosyal mekanizmalarının yerel gösterimleridir. Ortaya çıkan 

yeni sanayi bölgeleri de üretim biçimlerindeki yenilenen örgütlenme biçiminin 

bölgesel sonucu olarak değerlendirilmektedir. Kitle üretim modelinden esnek üretime 

geçişi tanımlamada düzenlemeci okul, yalnızca yerel iktisadi faktörlere değil, ayrıca 

iktisadi olmayan faktörlere de önem vermektedir. Bu faktörler, yerele özgü toplumsal 

ve kültürel nitelikleri içermektedir ve ekonometri modellerin yerine alan analizlere 

dayanmaktadır
68

. 
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1.4.2.3. İçsel (Endojen) Büyüme Modelleri 

Teknolojiyi bir üretim faktörü olarak içselleştiren içsel büyüme modellerinin 

Romer’in 1986 yılında gerçekleştirdiği çalışmasıyla başladığı kabul edilmektedir. 

Bilgini artan önemi ve teknolojik gelişmeler geleneksel modellerde ele alınan gir 

çıktı analizlerinde yenilenme ihtiyacını doğurmuştur. Geleneksel mal tanımından 

farklı olarak bilgi ve teknoloji rekabetçi piyasa koşullarında kopyalanabilmekte ve 

aynı anda birçok kişi tarafından kullanılabilmektedir. Bu durumda, bilgi ve 

teknolojinin bir mal niteliğinde olduğu bir ortamda, firmaların maliyetlerinin 

piyasada nasıl karşılanacağı ya da bu mallara yönelik yatırımların devamlılığının 

nasıl sağlanacağı gibi sorular ortaya çıkmıştır. Bu noktada üreticilerin maliyetlerinin 

üstünde kar elde edebilmeleri için fikri mülkiyet hakları(patent) gibi uygulamalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle içsel büyüme modellerinde kamu politikalarına 

büyük önem verilmektedir. İçsel büyüme modellerinin gündeme gelmesinin ve 

popülerlik kazanmasındaki önemli etkenlerden biri de neo klasik büyüme teorilerinin 

öngördüğü uluslararası düzeyde ülkeler arası gelir yakınsamasının verilerle 

desteklenmemesi ve aradaki uçurumun giderek artması olarak ifade edilmektedir. 

Ekonomik büyümenin kaynağı teknoloji kendiliğinden ortaya çıkan bir olgu 

olmadığından kullanım maliyetinin de büyüme modellerine dâhil edilmesi görüşünü 

savunan içsel büyüme modelleri, teknolojik gelişmenin ele alınışı biçimine göre iki 

grupta sınıflandırılmaktadır
69

: 

 Dolaylı Teknolojik Gelişme: Bu modelde teknolojik gelişme, kendi 

dışındaki faktörlere bağlı olarak tasarruf, yatırım, kamu ve beşeri sermaye 

yatırımı gibi ekonomik faaliyetlerin etkisiyle oluşmaktadır. Bu modelde 

rekabetçi piyasa koşulları esas alınmaktadır. 

 Doğrudan Teknolojik Gelişme(AR-GE Temelli Modeller): Bu modelde 

teknolojik gelişme ayrı bir sektörün doğrudan teknolojik gelişme faaliyetine 
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yapacağı yatırımlarla gerçekleşmektedir ve rekabetçi olmayan bir piyasa söz 

konusudur. 

İçsel büyüme yaklaşımına dair bazı çalışmalara bakıldığında, teknolojik 

gelişmenin kaynak verimliliğini arttırdığı için, büyüme farklılıklarını büyük oranda 

açıkladığı görülmektedir. Diğer önemli bir nokta teknolojik bilgi, beşeri sermaye ile 

bir bütünlük göstererek ekonomik performansı etkileyebilmektedir. İçsel ekonomik 

büyümenin test edildiği bazı çalışmalara kısaca değinmek istersek; Romer’ın 1990 

yılında yayınladığı 112 ülke kapsamında 1960-1985 yılları arasındaki veriler ışığında 

gerçekleştirdiği çalışmasında teknolojik gelişme ve fiziksel sermaye ilişkisine 

değinmiş ve teknolojik gelişmeden bağımsız olan fiziksel sermaye birikiminin azalan 

getiriye neden olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı çalışmada beşeri sermaye, dış 

ticaret ve entegrasyonların meydana getirdiği teknolojik ilerlemenin fiziksel sermaye 

ve çıktı miktarını arttırdığına da değinmiştir. Mayer’in 2001 yılında yayınlana 

çalışmasında 53 gelişmekte olan ülke incelenmiş ve 1970-1990 yılları arasındaki 

veriler değerlendirilmiştir. Beşeri sermaye ve ekonomik büyümenin ilişkilendirildiği 

bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerde beşeri sermaye birikiminin ekonomik 

büyümeyi ve makine ithalatı yoluyla gerçekleşen teknoloji transferinin beşeri 

sermayenin yeniliğe uyum sürecini olumlu etkilediği belirtilmektedir. Engelbrecht 

tarafından gerçekleştirilen ve 2002 yılında yayınlanan çalışmada 1975-1990 yılları 

arasında 61 gelişmekte olan ülke kapsamında yapılan değerlendirmede eğitim 

düzeyinin yeniliğin ve teknolojinin özümsenmesinde belirleyici olarak 

nitelendirilmektedir. Son olarak Teixeira ve Fortuna’nın 2004 yılında yayınladığı 

çalışmada 1960-2001 yılları arasında Portekiz’deki beşeri sermaye, yenilik ve 

verimlilik konulu çalışmada, beşeri sermayenin ve ulusal bilgi stokunun verimlilik 

artılında belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır
70
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1.4.3. Küreselleşme ve İnovasyon Modelleri 

Küreselleşme sürecinin farklı boyutlarla gündeme gelmesi ve dinamiklerinin 

etkinliğinin artması ve rekabet koşullarını yeniden şekillendirmesi neticesinde 

bölgesel gelişmede yığılma ekonomilerinin sahip olduğu avantajlar yetersiz kalmaya 

başlamıştır. Küreselleşme rekabet koşullarında yarattığı değişimin yanı sıra yerel 

ekonomiler içinde çeşitli fırsatların yaratılmasına neden olmuştur.  Yerel firmalar 

çeşitli ağ yapılarının yardımıyla dünya pazarlarına açılabilmekte ve ulusal ya da 

uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar kurabilmektedirler. Firmalar arası iletişimin 

mekândan bağımsız olarak gelişmesi, bölge ekonomilerinin sektörel olarak değil 

firma düzeyinde bölümlenmesine yol açmıştır
71

. 

1.4.3.1. Endüstriyel Bölgeler 

Bagnasco’nun ele aldığı 1977’de ele aldığı Endüstriyel bölge teorisi, aynı 

bölgede ve aynı iş alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların yenilik 

kapasitesi üzerinde durmaktadır. Endüstriyel bölge çoğunlukla, coğrafi olarak 

sınırlandırılmış ve verimlilik amacı yönelik gerçekleştirilen belirli sektör, faaliyet ya 

da sınırlı faaliyetleri kapsayan üretim ve dağıtımın belirli aşamalarında uzmanlaşmış 

küçük yerel firmaların iş bölümünü ifade etmektedir. Bu organizasyonda pazar içi ve 

dışında yer alan firmalar arasında ve firmalar ile yerel topluluk arasında olmak üzere 

birçok ilişki ağı mevcuttur. Firmalar ve yerel topluluk arasındaki ilişkiler güven ve 

karşılıklılık üzerine inşa edilmiştir. Bu resmi ile gayri resmiyi, rekabet ile işbirliğini 

bir araya getiren karmaşık yapının başarısı için bölgeye ait tarihsel ve 

sosyoekonomik yapının değerlendirilmesi kaçınılmaz bir gereklilik olarak 

görülmektedir. Endüstriyel bölgeler birçok açıdan yenilikçi çevreyle benzeşmektedir. 

Bu iki teori, yerel sosyoekonomik yapının, yerel aktörlerin birbirlerini tamamlayıcı 

uzmanlıklarına ve işbirliklerine verdikleri önem açısından ortak bir görüş 

belirtmektedirler. Ancak endüstriyel bölge, güven ve fırsatlardan yararlanma 
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konularındaki analizlerinden daha ileri bir aşamaya geçerek endüstriyel bölgede 

kültürel yapıyı bir değişim aracı olarak görerek, bu bölgesel normların dışında ve 

doğru davranmayan aktörlerin cezalandırır
72

. 

1.4.3.2. Yeni Sanayi Odakları 

Geçtiğimiz son yirmi yıl içerisinde yeni sanayi odaklarının hızla geliştiği 

görülmektedir. Bu hızlı gelişmede yeni sanayi odaklarının, küreselleşen ekonominin 

dinamiklerinin çözümlenmesindeki rolü tetikleyici bir unsur olmuştur
73

. Bu 

yaklaşımda üretim sürecinin belirli aşamalarında uzmanlaşmış çoğunlukla geleneksel 

sektörlerde ve modern üretim dallarında faaliyet gösteren küçük firmalar ve bu 

firmalar arasında rekabet yeteneği kazandıran, yoğun ilişkiler kanalı ile yayılan bilgi 

ve onun yarattığı endüstriyel ortam söz konusudur
74

. 

Storper ve Scott çalışmalarında, esnek üretim sistemlerindeki süreç ya da 

ürün değişiminde gecikme yaşanmaması durumu ile çıktı miktarında yapılan 

değişimlerin verimlilik üzerinde zararlı bir etki bırakmaması üzerinde önemle 

durmuşlardır. Yazarlar ayrıca esnek üretim sisteminin verimliliğini seçilmiş belirli 

üreticiler kümesinin yerel yığınlaşmasına bağlamışlardır. Yeni Sanayi Odakları, 

yığınlaşmış üretim sistemlerinin de ötesinde firma içi işlem koordinasyonunu, 

girişimsel faaliyetlerin dinamiklerini, yerel emek piyasalarının organizasyonunu ile 

topluluk oluşumunun dinamiklerinin yarattığı sosyal yeniden üretimi 

sağlamaktadır
75

. Yeni Sanayi Odakları teorisi kalkınma kutupları teorisine özellikle 

1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan küçük ve orta ölçekli işletmelerin esnek üretim 

sistemi ile kazandıkları dinamizmini ve ortaklık ilişkilerini ilave etmiştir. Bu teorinin 
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ortaya çıkışındaki etkenler XX. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren gerçekleşen 

gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu değişimler; post-fordist 

üretim sistemine geçiş, neo-liberal iktisat politikasındaki yeniden yükseliş, 

küreselleşme ve yeni ekonomi olarak sıralamak mümkün
76

. 

1.4.3.2.1. Post-Fordist Üretime Geçiş 

Standart bir ürünün mümkün olduğunca düşük maliyetli olarak çok sayıda 

üretilmesine fordist üretim sistemi(kitle üretim sistemi) olarak tanımlanmaktadır. Bu 

üretim sisteminde faaliyet gösteren işletmeler büyük ölçeklidir ve bu işletmelerde her 

bir makine belirli bir işi yapmak üzere tasarlanmıştır. Bilgisayar teknolojisinin 

gelişmesinin sağladığı imkânlarla, makineler birden fazla işi yapmaya 

programlanabilir hale gelmiştir. Bu teknolojik gelişme sayesinde üretim tesislerinin 

ölçeklerinin küçülebilmesi ve üretilen malların model ve özelliklerinin tüketici 

taleplerine göre yenilenebilmesi mümkün olmaya başladı. Üretim süreçlerine 

esneklik kazandıran bu gelişmeler yeni bir üretim sisteminin yani post-fordist üretim 

sistemi devrinin başlamasına ön ayak oldu. Böylece küçük ve orta ölçekli 

işletmelerden oluşan yeni sanayi odakları gelişmeye başladı
77

. 

1.4.3.2.2. Neo Liberal İktisat Politikalarının Yükselişi ve 

Küreselleşme 

1970'li yıllardan itibaren piyasada durgunluk ya da aşırı fiyat artışları gibi 

durumlarda devletin para ve maliye politikaları ile ekonomiye müdahale etmesini 

savunan Keynesyen İktisat politikasına karşı çıkan birçok liberal temelli görüş ortaya 

çıkmıştır. Neo-liberal görüşler olarak adlandırılan bu akımlarda, serbest piyasa 

ekonomisinin uygulanması, devletin piyasa fiyatlarına müdahale etmemesi ve her 

türlü gümrük sınırlamasının kaldırılarak dış ticarette serbestlik sağlanması 

savunulmaktadır. Dış ticaretteki liberalizasyon ülkeler arası ilişkilerin boyutlarını 
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değiştirmiş ve küreselleşme olgusunu ön plana çıkarmıştır. Küreselleşme olgusunun 

ulusal ekonomilerdeki iz düşümü ise daha önce ihracat imkânları sınırlı olan küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin dünya piyasalarına açılmaları şeklinde gerçekleşmiş ve bu 

işletmelerin olduğu merkezler bir gelişme trendi içine girmişlerdir
78

. 

1.4.3.2.3. Yeni Ekonomi 

Esnek üretim ve küreselleşme olgularının küçük ve orta ölçekli işletmelere 

sağladığı avantajları arttıran diğer bir gelişme ise bilgisayar teknolojisindeki 

gelişmelerdir. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişme ile yaygınlaşan internet ve e-

ticaret, mal ve hizmet akımlarının mekânsal sınırlarını ortadan kaldırarak küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin büyük ölçekli firmaların sahip olduğu avantajlara sahip 

olmalarını sağlamıştır. E-ticaret kanalıyla bu işletmeleri dünyanın neresinde olursa 

olsun tüketicilere ulaşabilmekte ve bu gelişmeyi sağlayıcı etkenden 

faydalanabilmektedirler. E-ticaretin yaygınlaşması ile oluşan bu ekonomik ilişkiler 

son dönemlerde yeni ekonomi adı ile anılmaktadır. Kısaca Yeni Sanayi Odaklarının 

oluşumunda, küreselleşme, e-ticaret ve esnek üretime geçiş olguları ve onların 

sağladığı avantajlar etkili olmuştur diyebiliriz
79

. 

1.4.3.2.4. Yeni Sanayi Odaklarının Özellikleri 

Yeni Sanayi Odakları, ülkemizde dâhil olmak üzere, günümüzde hemen 

hemen her ülkede görülen bir gelişmedir. Ancak her ülkenin gelişmişlik düzeyi, 

doğal kaynakları, coğrafi özellikleri ve teknolojik donanımı birbirinden farklı 

özellikler taşıdığından evrensel bir yeni sanayi odağı tanımı yapmak mümkün 

olamamaktadır. Bu nedenle bir merkezin Yeni Sanayi Odağı olarak nitelendirilmesi 

için gerekli kriterler belirlenmiştir
80

. 

                                                 

 

78
A.e., s.402. 

79
A.e., s.403. 

80
DPT,”Yeni Sanayi Odakları, Girişimcilik-Ortaklıklar Alt Komisyonu Raporu”,Bölgesel Gelişme 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000, s.179-180. 



30 

 

 Meydana gelen yeni sanayi odağının başka bir kalkınma kutbunun etkisi 

olmaksızın ortaya çıkmış olması, 

 Yeni Sanayi Odağının kendi bünyesindeki girişimci ve sermayenin 

yardımıyla meydana gelmiş olması, 

 GSYİH, nüfus ve sanayi göstergeleri açısından diğer bölgelere oranla daha 

yüksek gelişme düzeyine sahip olması ve 

 Ortaya çıkan faaliyetlerin büyük bir kısmının belirli alanlarda uzmanlaşmış 

küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirilmiş olması. 

Diğer yandan yeni ortaya çıkan sanayi odaklarının başlıca ortak özellikleri 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır
81

: 

 Firmalar arasında yaygın ve yoğun bir işbirliği mevcuttur. 

 Odak noktasında büyük bir kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan 

coğrafik olarak belirli bir alanda kümelenmiş işletmeler mevcuttur. 

 Sektörel uzmanlaşma vardır. 

 Firmalar arası rekabet ücret düzeylerinden ziyade teknolojik gelişme üzerine 

gerçekleşmektedir. 

 Çalışanlar ve işverenler arasında karşılıklı güvene dayalı bir sosyal 

yapılanma gerçekleşmiştir. 

 Odaktaki teknolojik ilerlemede yerel aktörlerin etkin bir rolü vardır. 

1.4.3.3. Yenilikçi Çevre  

Yenilikçi çevre modelinde, yenilikler bölge içindeki bireylerin ve firmaların 

oluşturduğu sinerji üreten bağlantılarının kolektif bir sonucu olarak meydana 

gelmektedir. Bu ağların varlığı ile oluşan sosyoekonomik ortam firmaları, kurumları 

ve bireyleri içine alan bir etkileşimli öğrenme sürecini gerçekleştirmektedir. 
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Öğrenme sürecinin etkinliği mekânsal yakınlık ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir araya gelmesiyle oluşan alan, yeniliklerin 

kaynağı olmaktadır. Bu ortamın diğer belirleyici unsuru da beşeri sermayedir. 

Perroux’un büyüme kutuplarında kullandığı firmalar arası ağ ilişkisi analizi, yenilikçi 

çevre analizi ile bölgesel bir içerik kazanmakla beraber sadece firmalara arası birey 

ve kurum arası ilişkileri de kapsamaktadır. Yerel endüstriler açısından yenilikçi çevre 

ağına dahil olmak yığılma ekonomileri anlamında birçok avantaj sağlamaktadır
82

. 

Yenilikçi çevre ve ağ ilişkilerinin ortaya çıkması için gerekli koşullar: 

 Üniversiteler, AR-GE kuruluşları, araştırma merkezleri gibi kurumların bilgi 

teknolojisinin temeli olan bilgiyi üretmeleri, 

 Çalışanların mobilitesini arttıran esnek çalışma ortamı ve 

 Yeni gelişmelere açık, risk alabilecek girişimcilerin varlığı şeklinde 

sıralanabilir
83

. 

1.4.3.4. Bölgesel Yenilik Sistemleri 

Bölgesel üretim yapısı içinde yeniliği destekleyen kurumsal altyapı bölgesel 

yenilik sistemleri olarak ifade edilmektedir. Bu sistemde yeniliklerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla, üniversite-endüstri-devlet işbirliğini yansıtan, 

üniversitelerin AR-GE fonksiyonları ile kamu ve özel kuruluşların bir araya 

getirilmektedir. Ayrıca, firmalar arası iletişimin ve etkileşimin artışının yanı sıra bu 

etkileşim kaynaklı öğrenme sürecini de kapsayan geniş bir anlama sahiptir. Bir 

bölgedeki üretim yapısı ile kurumsal yapısı arasında etkileşimi sağlayan üç çeşit 

bölgesel yenilik sistemi tanımlanmaktadır. Birinci sistemde, öğrenme süreci coğrafi 

ve kültürel yakınlığın etkisiyle gerçekleşmektedir, bilgi üreten kurumlar ile 

bölgedeki firmalar arasında direk bir bağlantı söz konusu değildir. İkinci sistemde, 

kurumsal bir alt yapının varlığı ile bölgenin firmaları ve kurumları arasında kurulu 
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ağlar aracılığıyla planlı gerçekleşen bir etkileşim ve öğrenme söz konusudur. En son 

etkileşim biçiminin en yaygın örnekleri teknoparklardır. Teknoparklar, sanayi, 

teknoloji ve kentsel gelişme amaçlarına yönelik sanayi odağı geliştirme sürecinin 

önemli bir aracı olarak tanımlanabilir
84

. 

Firmaların, kurumların/kuruluşların ve hükümetlerin ortaklaşa ya da bireysel 

anlamda bölgesel düzeyde inovasyonu desteklemeleri çerçevesinde değerlendirilen 

bölgesel yenilik sistemleri, üretilen ve yaygınlaştırılan bilginin rekabetçi bir 

üstünlüğe dönüştürülmesinde önemli rol oynamaktadır
85

. Bölgesel Yenilik 

Sistemlerinin başarısı birçok farklı faktöre bağlıdır. Ancak Baden-Württemberg, 

Silikon Vadisi gibi başarılı örneklerin gösterdikleri bazı ortak noktalar mevcuttur
86

: 

 Firmalar arasında yoğun işbirliği 

 Yüksek nitelikli işgücü 

 Esnek Çalışma Yapısı 

 Destekleyici kurum ve kuruluşların yoğun altyapısı 

 Yenilikçi bölgesel kültür 

 Etkin yerel yönetim 

1.4.3.5. Öğrenen Bölge  

Yeni bir kavram olan öğrenen bölgenin kavram olarak ortaya çıkışı esnek 

üretim ve ihtisaslaşmaya dayanmaktadır
87

. Öğrenen bölge kavramı, bölgedeki 

firmaların bilgi tabanlarının, AR-GE alt yapılarının bir bütün olarak öğrenme, yenilik 

geliştirme ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik amaçlarına hizmet eden bir sistemi 

                                                 

 

84
T. Bjorn Asheim, Lars Coenen, “Knowledge Bases and Regional Innovation Systems: Comparing 

Nordic Clusters”, Resarch Policy, Vol. 34, 2005, p. 1177-1179. 
85

Philip Cooke, Stephen Roper, Peter Wylie ,Developing a Regional Innovation Strategy for 

Northern Ireland, A Statement by the Economic Council on Research, Northern Ireland, 

Economic Council Occasional Paper No: 14, September 2001, p.5. 
86

Cooke, a.g.e., p.6-7. 
87

K.R. Polenske, “Clustering in Space versus Dispersing Over Space”, Handbook of Research on 

Cluster Theory (Handbooks of Research on Clusters Series), Ed. Charlie Karlsson, Edward Elgar 

Publishing, 2008, p.138. 
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tanımlamaktadır
88

. Küreselleşen ekonominin etkisinde, bölgelerin ve firmaların 

yenilik yapabilme sürecini desteklemek amacıyla öğrenen bölge sisteminde, bölgesel 

kümelenme, kurulan ağ sistemleri aracılığıyla kolektif bir öğrenme ortamının 

oluşturulması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi gibi eylemler ön plana 

çıkmaktadır
89

. 

Öğrenen bölgenin oluşumu, değişen piyasa koşullarına göre yenilenebilen, 

bölgedeki diğer aktörler ile işbirliği içinde olan firmaların oluşturduğu ağ sistemi ile 

gerçekleşmektedir. Bu oluşum sürecinin öne çıkan noktaları, bölge aktörlerinin 

gelişim potansiyeline paralel olarak inovasyon süreçlerinin desteklenmesi ve bu 

yönde kurulacak ağ bağlantılarını geliştirmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesidir. 

Söz konusu desteğin en önemli aktörleri kuşkusuz bölgenin kurumsal aktörleridir
90

. 

Öğrenen bölgede yenilikçiliği etkileyen unsurlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır
91

: 

 Bölge firmaları kurdukları iletişim ağları ile devamlı bir bilgi paylaşımı 

içindedirler. 

 Eğitim ve öğretim kurumlarında ömür boyu öğrenme süreçleri 

desteklenmekte ve gerçekleştirilmektedir. 

 Bilgi yoğun üretim yapan firmalara olan sermaye akımı artmaktadır. 

 Bölgede talep edilen iş gücü bilgi odaklı üretimin gereklerini yerine 

getirebilecek nitelikte uzmanlardan oluşma eğilimindedir. 

                                                 

 

88
S. Altınok, vd., “Öğrenen Bölgeler: Bölgesel Kalkınmada Ortak Bilgi Kullanımı”, 3. Ulusal Bilgi, 

Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Eskişehir, 25-26 Kasım 2004 s. 30. 
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B.T. Asheim, “Industrial Districts as ‘Learning Regions’ A Condition for Prosperity”,European 

Planning Studies, Vol. 4, No. 4, 1996, p.1998. 
90

K.Morgan,“The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal”, Regional 

Studies, Vol. 31, No. 5, 1997,  p. 493. 
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Bekir Sami Oğuztürk, Bölgesel Kalkınmada Yenilikçiliğin Rolü ve Göller Bölgesi Üzerine Bir 

Uygulama, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul, 

2003, s.78-79. 
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Öğrenen bölge yaklaşımı, tıpkı seri üretimden esnek üretim biçimine geçişte 

yaşandığı gibi küreselleşme ile gerçekleşen bir dönüşümü işaret etmektedir. Tablo 

1’de bu dönüşümün odak noktaları verilmektedir
92

. 

Öğrenen bölge, daha önce bahsettiğimiz, bölgesel yenilik modelleri ile 

bağlantılı olmakla beraber, Silikon Vadisi, Baden-Württemberg ve Üçüncü İtalya 

gibi bölgesel gelişme modellerinden ziyade az gelişmiş ya da gelişmekte olan yapısal 

eksiklikler içindeki bölgeler için bölgesel birimler arasında kurulan güçlü ama esnek 

bağları öngören bir kalkınma stratejisi olarak görülmektedir
93

. Tablo2'de 

bahsettiğimiz inovasyon sistemleri arasındaki bağlar ve farklılıklar genel bir 

çerçevede değerlendirilmektedir.  

Tablo 1: Seri Üretimden Öğrenen Bölgeye 

 Seri Üretim Bölgesi Öğrenen Bölge 

Rekabet Unsurları Doğal Kaynaklara ve fiziki 

emeğe dayalı karşılaştırmalı 

avantaj. 

Bilgi üretimine ve devamlılık gösteren 

gelişmeye dayalı sürdürülebilir avantaj. 

Üretim Sistemi Fiziksel emeğe dayalı değer 

yaratılması ve yenilik ve üretim 

sistemlerinin birbirlerinden 

ayrıdır. 

Sürekli devam eden bir yenilik yaratım 

süreci mevcuttur. Değeri yaratan faktörün 

bilgidir. Yenilik ve üretim sistemlerinin 

sentezi söz konusudur. 

Beşeri Sermaye Kalifiye olmayan düşük ücretli 

emek, Taylorcu iş gücü ve 

eğitim. 

Bilgi odaklı iş gücü, sürekli gelişen insan 

kaynakları, sürekli eğitim anlayışı. 

Endüstriyel 

Yönetim Sistemi 

Kumanda ve kontrol düzenleyici 

çerçeve ile karşıtlık ilişkileri söz 

konusudur. 

Esnek Düzenleyici çerçeve, şebeke 

örgütlenmesi, karşılıklı bağımlı ilişkiler. 

Fiziksel Altyapı Ulusal odaklı fiziksel alt yapı Uluslararası odaklı fiziki ve iletişim alt 

yapısı. 

Kaynak: Richard Florida, “Toward The Learning Region”, Futures, Vol. 27, No.5, 1995, p.533. 
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Tablo 2: Bölgesel Gelişme ve İnovasyon Modelleri 
 Endüstriyel 

Bölge 

 Yeni 

Sanayi 

Odakları 

Yenilikçi 

Çevre 

Bölgesel 

Yenilik 

Sistemleri 

Öğrenen Bölge  

Yenilik 

Dinamikleri 

Ortak bir sistem 

içinde iletişim 

ile yenilik 

gerçekleştirme 

yeteneği 

Yenilik, 

AR-GE ve 

onun üretim 

yöntemlerini

n bir parçası 

olması ile 

gerçekleştir. 

Aynı 

mekândaki 

birimlerin 

ilişkiler 

aracılığı ile 

yenilik 

yapma 

kapasiteleri 

Yenilik, AR-

GE’ nin 

etkileşimli, 

spesifik bir 

sürecidir.  

Bölgesel 

yenilik 

sistemlerden 

farkı teknoloji 

ve kurumların 

birlikte 

dönüşümüdür. 

Kurumların 

Rolü 

Kurumlar; 

toplumsal 

düzenlemeyi 

sağlayan, 

gelişme ve 

yenilikçiliği 

hızlandıran 

birimlerdir. 

Firmalar 

arası 

işlemlerin 

koordinasyo

nu ve 

girişimci 

faaliyet 

dinamikleri 

için 

toplumsal 

düzenleme 

Araştırma 

sürecinde 

kurumların 

önemli rolü 

vardır.  

Kurumlar, 

organizasyon 

davranışların 

düzenleyicidir.  

Bölgesel 

yenilik 

sistemlerinden 

farkı, 

kurumların 

rolüne daha 

fazla öne 

çıkmasıdır. 

Bölgesel 

Gelişme 

Yerelde 

dayanışma ve 

esneklik 

Toplumsal 

düzenleme 

ve 

kümelenmiş 

üretim 

sistemleri 

arasında 

etkileşim 

İşbirlikçi bir 

atmosferde 

birimlerin 

yenilik 

yapma 

kapasiteleri 

Bölge, 

etkileşimli 

öğrenme ve 

yönlendirici 

düzenlemenin 

bir sistemi 

olarak 

görülmektedir. 

Teknolojik ve 

organizasyonel 

dinamikler, 

iktisadi ve 

kurumsal 

dinamikler 

Kültür Odak içindeki 

birimler arasında 

paylaşılan güven 

ve karşılılık 

ilişkileri vardır. 

Ağ ve 

toplumsal 

etkileşim 

kültürü 

Karşılıklı 

güven 

üzerine 

kuruludur. 

Öğrenme süreci 

karşılıklı 

etkileşimle 

mümkündür. 

İktisadi ve 

sosyo kültürel 

yaşam 

arasında 

kuvvetli 

etkileşim. 

Birimler 

Arası 

İlişkiler 

Ağ, işbirliği ve 

rekabetin 

birlikte yer 

almasını sağlar. 

Firmalar 

arası 

işlemler 

Destekleyici 

alanın rolü; 

firmalar, 

tedarikçiler 

ve müşteriler 

ile stratejik 

ilişkiler 

Etkileşimli 

öğrenmede ağ 

bir örgütsel 

modelidir. 

Birimler arası 

ağlar 

(network) 

 

Çevre/ 

Mekân ile 

İlişkiler 

Çevredeki 

değişimlere 

karşı yüksek 

duyarlılık 

Toplumsal 

yapı ve 

toplumsal 

yeniden 

üretim 

dinamikleri 

Çevredeki 

değişimlere 

birimlerin 

uyum 

gösterme 

kapasitesi 

Mekânsal 

kısıtlamalarda 

ve özellikli 

ilişkilerde 

denge söz 

konusudur. 

Bölgesel 

yenilik 

sistemleri ile 

aynı özellikleri 

taşımaktadır. 

Kaynak: Frank Moulaert, Farid Sekia,“Territorial Innovation Models: A Critical Survey”, Regional 

Studies, Vol. 37, No. 3, 2003,  p. 294. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN YERİ VE 

ETKİLERİ 

2.1. ÜNİVERSİTE KAVRAMI 

Üniversite kavramı ilk bilim dili olan Latincedeki “Universitas” teriminden 

türetilmiş ve ilk kez Ortaçağ’da kullanılmaya başlanmıştır
1
. Universitas terimi, var 

olmuş ya da yaratılmış her şey anlamını taşımaktadır. Bu kapsamda insanın düşünsel 

gücünün bütün sınırlarını içeren çok geniş bir terimdir
2
. Dolayısıyla Üniversite 

ortamı, akıl sürecinin duygusal sürecin önünde yer aldığı, kişilerin olayları görerek 

ve tartışarak irdeleyebildiği felsefi bir tartışma ortamı olarak tanımlanmaktadır. 

Bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bu alanda kişiler ve topluluklar ortak hedefler 

doğrultusunda bir araya gelerek fikirlerini paylaşmakta ve bu yolla kamu yararı için 

sistematik bilgiyi üretilmekte ve yayılmaktadır. Bütün insanlığın ortak sorunlarını ele 

alan ve çözüm arayışına giren üniversitelerin evrenselliği bu sınırların ötesine giden 

anlayışından kaynaklanmaktadır. Avrupa’da ilk ortaya çıkan üniversitelere 

baktığımızda, çağının ilerisinde olan ve yaşadığı döneme göre radikal fikirlere sahip 

bilim insanlarının olduğunu görmekteyiz. Dünyayı çağın ilerisine taşıyan 

düşüncelerin mimarları olan bu bilim adamlarını bünyesinde barındıran Oxford, 

Cambridge ve Bologna gibi üniversiteler de doğal olarak ilerlemenin odak noktaları 

haline gelmişlerdir. İnsan zihnini meşgul eden ve uygarlığı daha ileri noktalara 

taşımayı amaçlayan bilimsel faaliyetler ve düşüncel çabalar, kendilerine yeni 

düşüncelere açık üniversitelerde yer bulabilmiş ve bu kurumların çatısı altında birçok 

                                                 

 

1
A.Rıza ERDEM, “Dünya’daki Yükseköğretimin Değişimi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler  

Enstitüsü Dergisi, No. 15, 2006, s.299-314. 
2
Berna Arda,  “Üniversite’nin Araştırma İşlevi ve Etik”, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Dergisi Özel Eki, C. 25, No. 4, 2003, s.7. 
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yenilik gerçekleştirilebilmiştir. Ayrıca öğretim ve araştırma sürecinin devamlılığını 

sağlayacak yeni bireyler yine üniversite yapısı içinde yetiştirilebilmiştir
3
. 

2.1.1. Üniversitelerin Amaçları, Görevleri ve İşlevleri 

Üniversiteler, en genel tabiriyle, yüksek düzeyde bilimsel araştırmalar 

yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettikleri bilgiyi yaymayı ve bu yolla ulusal 

kalkınmaya destek verirken diğer yandan da evrensel gelişmeye katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadırlar
4
. 

Bu amaçlar doğrultusunda üniversiteler, sosyal, toplumsal ve ekonomik bazı 

görevler üstlenmektedirler. Bu görevler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Bilimsel araştırmalar yapmak ve bünyesinde barındırdığı uzmanlar kanalıyla 

danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmek, 

 Çeşitli düzeylerde yüksek öğretimi gerçekleştirmek, Ülke ekonomisinin 

ihtiyaç duyduğu insan gücü yetiştirmek ve bu insan gücünün niteliğini 

yükseltmek, 

 Toplumun yaşam standartlarını yükseltecek ve bilgi düzeyini arttıracak 

bilimsel verileri çeşitli yöntemlerle farklı kanallardan yaymak, 

 Yüksek öğretim faaliyetini örgün, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim gibi 

metotlarla gerçekleştirerek toplumun eğitim seviyesini yükseltmek, 

 Özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak, bilimsel, sosyo-kültürel ve 

ekonomik yönlerden ilerlemenin lokomotifi olmak, 

                                                 

 

3
Çukurova Üniversitesi, (Çevrimiçi) http://strateji.cukurova.edu.tr/EGITIM/ortas/12.htm, 21.03.2012. 

4
Engin Erdoğan v.d., Üniversitelerin Yerel Ekonomilere Katkıları, Biga Örneği, Yeni Kurulacak 

Üniversiteler ve Bölge Ekonomilerine Olası Etkileri, Çanakkale, Çanakkale On Sekiz Mart  

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2007, s.4. 

http://strateji.cukurova.edu.tr/EGITIM/ortas/12.htm
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 Kurumsal düzeyde talep edilen ve toplumun yararına sunulacak olan 

araştırma ve inceleme taleplerini gerçekleştirmek ve bu doğrultuda önerilerde 

bulunmak, 

 Eğitim teknolojilerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, 

 Üretim sürecinde modernleşmeyi sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmek ve 

mesleki yeterlilik sürecine katkıda bulunacak organizasyon yapısıyla 

modernleşmeyi uygulamaya geçirecek insan gücünü yetiştirmek
5
. 

Yukarıdaki görevlerden de anlaşılacağı üzere Üniversitelerin temel işlevleri, 

gerekli insan sermayesinin yetiştirilmesi, bilgini üretilmesi ve yayılması şeklinde iki 

başlık altında toplanabilir. Ancak üniversitenin yapısı ve hedefleri dünyadaki 

sosyoekonomik ve toplumsal değişimlere paralel olarak dönüşüm yaşayan dinamik 

bir yapıdadır. Günümüzdeki değişimin kaynağı ve hareket noktası olan küreselleşme, 

birçok alanda olduğu gibi yüksek öğretim anlayışında ve üniversitelerin işlevlerinde 

bir dönüşüme yol açmıştır. Dolayısıyla günümüz modern üniversiteleri, sanayi ile 

işbirliği içinde olmak, yenilik yaratmak ve çevre duyarlılığını arttırmak gibi işlevleri 

de bünyelerine katmaktadırlar
6
. 

Goldstein, Maier ve Luger(1995) çalışmalarında geleneksel üniversite 

işlevlerini genişleterek ve kalkınmaya katkıda bulunmaya yönelik yeni işlevleri de 

ekleyerek modern üniversitenin işlevlerini sekiz başlık altında toplamışlardır
7
. 

 Gerekli İnsan Sermayesini Yaratmak: Günümüz modern üniversitelerinde, 

örgün eğitim-öğretim, uzaktan ve açık öğretim ve yaşam boyu öğretim 

programları aracılığıyla ülke kalkınmasını sağlamak amacıyla iş gücünün 

ihtiyaç duyduğu entelektüel ve teknik beceriler bireylere kazandırılmaktadır. 

                                                 

 

5
A.g.e., s.4-5 

6
Fevzi Sürmeli v.d., Anadolu Üniversitesinin Eskişehir’e Etkileri ve Şehrin -Üniversiteyi 

Algılayışı, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, s. 7-8. 
7
J. Drucker, H. Goldstein, “Assessing the regional economic development impacts of universities: A 

review of current approaches", International Regional Science Review, Vol. 30, 2007, p.1-27. 
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 Bilgi Üretmek: Üniversitelerin bünyelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel 

araştırmalar ve projeler yardımıyla bilgi üretilmekte ve toplumla 

paylaşılmaktadır. 

 İnovasyon Yaratmak: Üniversitelerin gerçekleştirdiği araştırmalar 

sonucunda ortaya çıkarılan yeni ürün ve süreçlerin ticaretleştirilmesiyle, 

ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücü arttırılmaktadır. 

 Know-How Transferi: Üniversiteler aracılığı ile önceden üretilmiş olan bilgi 

ve teknolojinin, mevcut bir ürün ya da sürecin geliştirilmesine yönelik 

kullanılması olarak ifade edilen know-how transferi, belirli problemlerin 

çözülmesinde, işletmelerin verimliliğinin arttırılmasında ve bu işletmelerin 

rekabet gücünü arttırmakta önemli bir rol üstlenmektedir. 

 Bölge ile işbirliği: Üniversitenin ve personelinin bölgesel kurum ve 

kuruluşlarına sağladığı doğrudan teknik ve bilimsel destek, bölgesel 

kalkınmada önemli aşamalar kat edilmesine yol açmaktadır. 

 Sermaye Yatırımı: Üniversiteler bir bölgesel aktör olarak hareket etmekte ve 

laboratuarlar, araştırma parkları, teknoparklar inşa etmektedir. 

 Bilgi Alt Yapısı Oluşturmak: Üniversiteler, kurumlar ve bireyler arasında 

bilgi ağları oluşturulmasında ve dolayısıyla önceden kazanılmış bilgilerin 

sistematik bir biçimde paylaşılması ve uygulanmasında önemli bir tol 

üstlenmektedirler. Böylece oluşturulan bu ağlar ile yenilik yaratım sürecini 

desteklemektedir. 

 Bölgesel Etki: Üniversiteler varlıkları ile bulundukları bölgeye yüksek 

eğitimli ve yaratıcı bireyleri çekerek, o bölgenin sadece ekonomik olarak 

değil sosyo-kültürel olarak da çeşitli kazanımlar elde etmesini 

sağlamaktadırlar. 

Goldstein, Maier ve Luger(1995) tarafından belirlenen bu işlevler birbirinden 

bağımsız olmayan bir etkileşim içinde birbirlerinin yarattığı etkiyi arttıran işlevlerdir. 
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2.1.2. Üniversitelerin Çeşitleri, Yönetim Sistemleri ve 

Finansmanları 

Üniversiteler üstlendikleri misyonlarına göre belirli işlevlere daha fazla 

ağırlık vermektedirler. Birincisi daha çok lisansüstü eğitime ağırlık veren ve 

araştırma ve bilgi üretme işlevine ağırlık veren araştırma üniversiteleri. İkinci grup 

ise yoğun öğrenci talebini karşılamaya yönelik bir örgütlenme yapısına sahip kitlesel 

eğitim üniversiteleridir
8
. 

Dünyada uygulanan üniversite yönetim sistemlerinden ikisi ön plana 

çıkmaktadır
9
: 

 Anglo-Sakson Yönetim Modeli: Bu modelde üniversitelerin eğitim 

bakanlıklarıyla yönetimsel bağı çok azdır ya da hiç yoktur. Üniversiteler ara 

kuruluşlar tarafından yönetilmektedir. Bu kuruluşların yönetimi üniversite 

mensubu olmayan kişilerden oluşmaktadır. 

 Kıta Avrupa’sı Yönetim Modeli: Üniversiteler eğitim bakanlığına ya da ona 

eş değer bir bakanlığa bağlıdır. Üniversitenin bağlı olduğu bakanlık, ülkeden 

ülkeye değişen bir denetim ve karar yetkisine sahiptir. Bu yetki, genel 

koordinasyon ve bütçe hazırlamadan başlayarak eğitim-öğretimin içeriği ve 

akademik personelin atanmasına kadar uzanan geniş bir yelpazede 

gerçekleşebilmektedir. 

Üniversitelerin finansmanı da tıpkı yönetim modellerinde oluğu gibi ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir. Üniversitelerin finansmanı bazı ülkelerde tamamen 

kamu kaynaklarından sağlanırken, bazı ülkelerde de kamu kaynaklarından destek 

alınmaksızın üniversite faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ülkemizdeki 

üniversitelerin gelir kaynakları; kamu kaynakları, üniversitenin ücret karşılığında 

                                                 

 

8
Erdem, a.g.e., s.299-314 

9
A.e., s.299-314. 
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yaptığı faaliyetler ve öğrencilerin eğitim almak için ödedikleri öğrenim ücretlerinden 

oluşmaktadır
10

. 

2.2. ÜNİVERSİTELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

2.2.1. Dünyada Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi 

Üniversitelerin tarihsel kökenleri, Eflatun’un Academia’sına(M.Ö.400), 

Aristo'nun Lyceum'una(M.Ö.387) ve hatta İskenderiye Müzesi'ne(M.Ö.330-200) 

kadar uzanmaktadır
11

. Arslanoğlu’nun 2002 tarihli çalışmasına göre, üniversitenin 

tarihsel gelişimine yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre üniversite 

geleneği Sümerlilere kadar dayanan bir gelenekten gelmektedir. Bu görüş, Sümer’de 

M.Ö. 3000’li yılların ortalarına doğru ortaya çıkan, okuma-yazma öğretmek ve saray 

çalışanlarını eğitmek için faaliyet gösteren mabetlere dayanmaktadır. İkinci görüş ise 

üniversitenin, katedral okullarının lonca geleneği içinde 12. yüzyıldan itibaren 

geliştiğini savunmaktadır
12

. 

İkinci görüşe göre, üniversite kavramının ilk kullanılışı 1088 Bologna'da ve 

1160 Paris’te kurulan öğrenci loncası niteliğindeki kurumlarda gerçekleşmiştir. 

Bologna üniversite modelinde yönetim öğrencilerin seçtiği rektöre bağlı gelişmekte 

ancak eğitim ve öğretim biçim ve içeriğine öğretim üyeleri karar vermekteydi. Paris 

Üniversite’si modelinde ise rektör ve fakülte dekanları öğretim üyeleri tarafından 

seçilmekteydi ve yönetim kurulu rektör, dekanlar ve öğretim üyelerinden 

oluşmaktaydı. Paris’te öğretim üyelerinin ve öğrencilerin büyük bir kısmının ruhban 

sınıfından olması nedeniyle, üniversite dini otoritenin hâkimiyeti altındaydı. Bu iki 

üniversiteyi sırasıyla Oxford, Montpellier, Padua, Orleans ve Cambridge 

Üniversiteleri takip etmiştir ve üniversiteler 14-15. yüzyıllarda özellikle İtalya, 

Fransa ve İspanya'da hızla yayılmıştır. 1500 yılına gelindiğinde üniversite sayısı 63’e 
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A.g.e., s.299-314. 

11
A.e. 

12
A.Rana Arslanoğlu, “Küreselleşme ve Üniversite”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler   

Fakültesi Dergisi, C. XXI, No. 1, Bursa, 2002, s.1-12. 
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ulaşmıştır. Yaygınlaşan üniversiteler 16-19. yüzyıllarda hem Katolikler hem de 

Protestanlar Cizvitler arasında dinlerini yaymak için kullandıkları bir araç olarak 

görülmüştür. Bu nedenle Katolikler bu süreçte 95, Protestanlar da 42 üniversite 

kurmuştur. Ancak 18. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde üniversiteler mesleğe dönük 

eğitimin dışında kalmış ve öğrenci sayılarını hızla kaybetmişlerdir. Almanya, 

İskoçya ve Hollanda’daki üniversiteler haricindekiler giderek içlerine 

kapanmışlardır. Fransa ihtilalından sonraki dönemde de tüm üniversiteler kapatıldı 

ve yüksek öğretim açısından bir kriz dönemi başlamış oldu
13

. 

19.yüzyılda, üniversite anlayışını değiştiren en önemli gelişme Almanya’da 

kurulan Von Humboldt Üniversite ile meydana gelmiştir. Bu üniversitenin kuruluşu 

ile günümüze kadar uzanan özerk üniversite, toplu bilgi üretimi, enstitü, kütüphane 

ve laboratuar gibi bilime hizmet eden kavram ve araçlar ortaya çıkmıştır. Tarihsel 

süreçte bu üniversite modeli, araştırma üniversitesi adını almıştır. Modelin temelinde 

üniversitenin bir kamu kurumu olarak, sanayi üretimine destek vermesi yatmaktaydı. 

Modelin temel ilkeleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktaydı
14

: 

 Üniversite bünyesinde, tüm bilim alanlarında eğitim-öğretim ve araştırma 

faaliyetleri gerçekleştirmekte ve bu faaliyetler bir bütünlük ve etkileşim 

halinde yürütülmektedir. 

 Mesleki ve Teknik Yüksekokuldan farklı olarak, üniversiteler belirli bir 

mesleğe yönelik olmaksızın eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma 

yapmaktadır. 

 Öğretim üyeleri ve öğrenciler herhangi bir dini ve siyasi baskı unsuru 

olmadan özgürce araştırma yapabilmeliler ve fikirlerini özgür bir ortamda dile 

getirebilmelidirler. Devletin görevi bu özgür ortamı oluşturmak ve üniversite 

çalışanlarının finansmanını sağlamaktır. 

                                                 

 

13
Önder Öztunalı, Üniversiteler Tarihi ve Vakıf Üniversiteleri, İstanbul, İstanbul Kültür 

Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 6. 
14

Sultan Kavili Arap, “Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye’de Yeni Üniversiteler ve 

Kuruluş Gerekçeleri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 65, No. 1, s. 4-5. 
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20. yüzyıla gelindiğinde ise, küresel ekonomi ve bilgi toplumuna geçiş süreci, 

bilginin üretici olan üniversitelerinde de yapısal değişim ve dönüşümlere yol 

açmıştır. Küresel ekonominin odak noktası olan bilgiye dayalı üretim biçimleri ve 

faaliyetleri üniversitelerin hem ulusal hem de yerel düzeyde önemi arttırmış ve 

teknoloji transferleri, üniversite-sanayi işbirlikleri, eğitim sisteminin bilgi 

toplumunun beklentilerine göre şekillendirilmesi gibi olguları ve kavramları 

beraberinde getirmiştir
15

. Bu süreçte üniversitelerin yaşadığı dönüşüm tablo 3'de 

özetlenmektedir. 

Tablo 3: Yükseköğretimde Değişim Dinamikleri ve Sonuçları 
Sürükleyici Güçler (Değişim Dinamikleri) Sonuçlar 

 

Globalleşme 

Uluslararası akademik bağlantılarının artması ve 

üniversiteler arası artan rekabet 

 

Bölgeselleşme 

Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşturulması 

ve ülkelerarası yüksek öğretim sistemlerinin 

sentezi ve yakınlaştırılmasına yönelik 

uygulamalar. 

Bilgi Toplumu, 

Yeni Teknolojiler, 

 

Yaşam boyu öğrenme, uzaktan eğitim, 

disiplinler-arası eğitim & çok disiplinli eğitim 

 

Devlet Reformları Yükseköğretimde serbestleşme  

Yükseköğretimde saydamlık,  Girişimci 

Üniversite anlayışının yaygınlaşması, 

Yükseköğretimde kamusal finansmanın nispeten 

azalması 

Rekabetin Artması Yükseköğretim arzında çeşitlik,  

Kalite ve akreditasyon çalışmalarının 

yaygınlaşması 

Yükseköğretime Artan Talep Kar amacı gütmeyen vakıf üniversitelerinin ve 

kar amacı güden özel üniversitelerin ve şirket 

üniversitelerinin yaygınlaşması, 

,Yükseköğretimde kamusal finansman oranının 

azalması. 

İngilizcenin “Global Dil” olarak kabul 

görmesi. 

İngilizce eğitimin ve İngilizce eğitim yapan 

yükseköğretim kurumlarının yaygınlaşması ve 

bu yönde talebin artması, Akademik dilin 

İngilizce olması. 

Kaynak: Coşkun Can Aktan, “Yükseköğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar”, 

içinde: Coşkun Can aktan, Değişim Çağında Yükseköğretim, Yaşar Üniversitesi Yayını, İzmir, 2007, 

s.6. 
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2.2.2. Türkiye’deki Üniversitelerin Tarihsel Gelişim Süreci  

Türkiye’de üniversiteler tarihsel süreç içinde sırasıyla Fransa’nın, 

Almanya’nın, Avusturya’nın ve son olarak da ABD’nin yükseköğretim sistemlerinin 

etkisinde dönüşüm yaşamıştır. Bu tarihsel gelişim süreci temel olarak Cumhuriyet 

öncesi ve Cumhuriyet sonrası olmak üzere iki aşamada değerlendirilmektedir
16

.  

İlk olarak, Cumhuriyet Öncesi Yükseköğretim Kurumlarının tarihsel gelişim 

sürecindeki önemli aşamaları aşağıdaki sıralayabiliriz
17

: 

 11. yüzyılda Bağdat’ta Selçuk Türklerinin kurduğu Nizamiye Medresesi. 

 1463 Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu İstanbul Medresesi (Osmanlı’ya özgü 

skolâstik eğitim anlayışı). 

 1729 yılında “Kumbarahane” ve “Handesehane” okullarının kurulması 

(Bugünkü yükseköğretim kurumlarının kurumsal yapısının temelleri atılışı). 

 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun(1773), Mühendishane-i Berri-i 

Hümayun(1795), Tıbbiye(1827) ve Harbiye(1834) okulları kurulmuştur. 

 Mülkiye Mektebi (1877), Hukuk Mektebi (1878), Ticaret Mekteb-i Alisi 

(1882), Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane (1882) ve Mühendis Mekteb-i 

Alisi(1909) ve 1911’de kurulan Kondüktör Mekteb-i Alisi (Fransız 

yükseköğretim yönetim sistemiyle benzer özelliklerde kurulan batı tip 

kurumların bazıları bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara, Mimar 

Sinan ve Yıldız Teknik Üniversitelerinin kökenlerini oluşturmaktadır).  

 1863’te kurulan Robert Koleji, Türkiye’deki ilk Anglo-Sakson türü 

yükseköğretimin gerçekleştiren kurum olmaktadır. 

 1863’te açılan Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk üniversitesi, Cumhuriyet 

dönemi öncesi defalarca açılıp kapatılan Darülfünun, 1900 yılında 

Darülfünun-u Şahane adı ile örgütlenme yapısı itibariyle dönemin gereklerine 

göre kurulan ve “İlmi Muhtariyet”e sahip ilk üniversite olmuştur.  

                                                 

 

16
Arap, a.g.e., s.8-9. 
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Erdoğan, a.g.e., s.13-14. 



45 

 

İkinci dönem olarak Cumhuriyet sonrasındaki Yükseköğretim 

kurumlarındaki değişim sürecindeki dönüm noktaları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir
18

. 

 3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhidi-i Tedrisat Kanunu ile medrese mektep 

ikilemi ortadan kaldırılmıştır. 

 Ankara’da, Hukuk Mektebi(1925), Gazi Eğitim Enstitüsü(1926) ve Ziraat 

Enstitüsü(1930) kurulmuştur. 

Cumhuriyet öncesi dönemde kurulan Darülfünun-u Osmanî adını taşıyan 

üniversite, 1924 yılında 493 sayılı kanun ile İstanbul Darülfünun-u adını almıştır. 

Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi olan bu kurum, tıp, hukuk, edebiyat, fen ve 

ilahiyat fakültelerinden oluşmaktaydı ve katma bütçe ile yönetilmekteydi. 1933 

yılına gelindiğinde İstanbul Üniversitesi ismini alan kurum Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlanmıştır.(Nazi Almanya’sındaki baskılardan kaçarak İstanbul Üniversite’sinde 

eğitim veren Öğretim üyeleri Alman ekolünün üniversite üzerinde etkili olmasında 

önemli rol oynamıştır.) 

1933 eğitim reformu ile kurulan İstanbul, İstanbul Teknik ve Ankara 

Üniversitelerinin toplumsal gereksinimleri yeterince karşılamadığı görüşüyle, 1946 

yılında yürürlüğe giren 4936 sayılı üniversiteler kanunu ile üniversiteleri 

“Üniversitelerarası Kurul” çatısı altında toplayan bir yapılanmaya gidilmiştir. Milli 

Eğitim Bakanı’nın bu kurulu denetleme yetkisi de mevcuttu.  

Çok Partili dönemin başlarında yeni üniversitelerin kurulması, bir 

bölgelerarası farklılıkları azaltmakta etkin bir politika olarak benimsenmiş ve 1955-

1957 yılları arasında Ege, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik ve Atatürk 

Üniversiteleri kurulmuştur. 
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1961 Anayasasında Üniversitelere yönelik bilimsel ve yönetsel özerklik 

sağlayan düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve devamında Hacettepe Üniversitesi(1967) 

ve Boğaziçi Üniversitesi(1971) kurulmuştur. 

1973 yılında 4936 sayılı kanun değiştirilmiş ve 1750 sayılı kanun ile 

yükseköğretimin bütünlüğünün sağlanması amacıyla Yükseköğretim kurumları ve 

Üniversite Denetleme Kurulu oluşturulmuştur. 

1981 yılına gelindiğinde yükseköğretim kurumlarının işlevlerini yerine 

getiremedikleri, yeterli insan gücü yaratamadıkları ve savurgan bir bütçe anlayışına 

sahip oldukları iddialarına dayanarak 1750 sayılı kanun değiştirilerek 2547 sayılı 

kanun yürürlüğe sokulmuştur. Bu kapsamda bütün yükseköğretim kuruları 

toplanmıştır. YÖK çatısı altında toplanmıştır. Akademiler Üniversiteye, eğitim 

enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş, konservatuarlar ve meslek okulların 

üniversite bünyesine dâhil olmuştur. Yönetimsel anlamda Rektörlerin yetki ve 

sorumlulukları arttırılmıştır. Bu dönemdeki Türkiye’deki toplam üniversite sayısı 

19’du. 

1992 yılında 2547 sayılı kanunun yarattığı bazı olumsuz etkileri gidermek 

amacıyla rektör seçimlerinin öğretim üyeleri tarafından gizli oy sistemine bağlı olara 

seçilmesi ve rektörlerin görev süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesine yönelik yasa 

değişikliği gerçekleştirilmiştir.  

Günümüzde ülkemizde faaliyet gösteren 105 Devlet üniversitesi, 61 Vakıf 

Üniversitesi ve 7 tane Vakıf Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 



47 

 

 

Tablo 4:Türkiye'de YÖK’e Bağlı Yükseköğretim Kurumları 

Adı  Kuruluşu  İli  Öğrencisi  Türü  

Abant İzzet Baysal Üniversitesi  1992 Bolu 16.697 Devlet  

Abdullah Gül Üniversitesi  2010 Kayseri    Devlet  

Acıbadem Üniversitesi  2007 İstanbul    Vakıf  

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  2011 Adana    Devlet  

Adıyaman Üniversitesi  2006 Adıyaman  6.522 Devlet  

Adnan Menderes Üniversitesi  1992 Aydın  22.687 Devlet  

Afyon Kocatepe Üniversitesi  1992 Afyonkarahisar  28.921 Devlet  

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  2007 Ağrı  2.091 Devlet  

Ahi Evran Üniversitesi  2006 Kırşehir  14.622 Devlet  

Akdeniz Üniversitesi  1982 Antalya  21.808 Devlet  

Aksaray Üniversitesi  2006 Aksaray  5.112 Devlet  

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi  2011 Antalya    Vakıf  

Altın Koza Üniversitesi  2011 Ankara    Vakıf  

Amasya Üniversitesi  2006 Amasya  5.948 Devlet  

Anadolu Üniversitesi  1958 Eskişehir  24.391 Devlet  

Ankara Bilge Üniversitesi  2011 Ankara    Vakıf  

Ankara Üniversitesi  1946 Ankara  37.521 Devlet  

Ardahan Üniversitesi  2008 Ardahan  807 Devlet  

Artvin Çoruh Üniversitesi  2007 Artvin  1.877 Devlet  

Atatürk Üniversitesi  1957 Erzurum  33.810 Devlet  

Atılım Üniversitesi  1996 Ankara  5.046 Vakıf  

Avrasya Üniversitesi  2010 Trabzon   Vakıf  

Bahçeşehir Üniversitesi  1998 İstanbul  9.016 Vakıf  

Balıkesir Üniversitesi  1992 Balıkesir  27.280 Devlet  

Bartın Üniversitesi  2007 Bartın 2.170 Devlet  

Başkent Üniversitesi  1994 Ankara  9.908 Vakıf  

Batman Üniversitesi  2007 Batman  2.123 Devlet  

Bayburt Üniversitesi  2007 Bayburt 1.544 Devlet  

Beykent Üniversitesi  1997 İstanbul  9.622 Vakıf  

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi  2010 İstanbul    Vakıf  

Bilecik Üniversitesi  2007 Bilecik  6.918 Devlet  

Bilkent Üniversitesi  1984 Ankara  12.120 Vakıf  

Bingöl Üniversitesi  2007 Bingöl  3.543 Devlet  

Bitlis Eren Üniversitesi  2007 Bitlis  3.008 Devlet  

Boğaziçi Üniversitesi  1863/1971 İstanbul  11.131 Devlet  

Bozok Üniversitesi  2006 Yozgat  6.307 Devlet  

Bursa Orhangazi Üniversitesi  2011 Bursa   Vakıf  

Bursa Teknik Üniversitesi  2010 Bursa   Devlet  

Bülent Ecevit Üniversitesi  1992 Zonguldak  15.892 Devlet  

Canik Başarı Üniversitesi  2010 Samsun    Vakıf  

Celal Bayar Üniversitesi  1992 Manisa  26.271 Devlet  

Cumhuriyet Üniversitesi  1974 Sivas  26.106 Devlet  

Çağ Üniversitesi  1997 Mersin  2.351 Vakıf  
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Adı  Kuruluşu  İli  Öğrencisi  Türü  

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi  1992 Çanakkale  23.042 Devlet  

Çankaya Üniversitesi  1997 Ankara  4.175 Vakıf  

Çankırı Karatekin Üniversitesi  2007 Çankırı  4.218 Devlet  

Çukurova Üniversitesi  1973 Adana  32.142 Devlet  

Deniz Harp Okulu  1773 İstanbul    Devlet  

Dicle Üniversitesi  1974 Diyarbakır  14.763 Devlet  

Doğuş Üniversitesi  1997 İstanbul  3.988 Vakıf  

Dokuz Eylül Üniversitesi  1982 İzmir  43.357 Devlet  

Dumlupınar Üniversitesi  1992 Kütahya  31.827 Devlet  

Düzce Üniversitesi  2006 Düzce  6.477 Devlet  

Ege Üniversitesi  1955 İzmir  44.082 Devlet  

Erciyes Üniversitesi  1978 Kayseri  29.250 Devlet  

Erzincan Üniversitesi  2006 Erzincan  6.723 Devlet  

Erzurum Teknik Üniversitesi  2010 Erzurum    Devlet  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  1970 Eskişehir  21.529 Devlet  

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi  2010 İstanbul    Vakıf  

Fatih Üniversitesi  1996 İstanbul  10.992 Vakıf  

Fırat Üniversitesi  1967/1975 Elazığ  20.265 Devlet  

Galatasaray Üniversitesi  1992 İstanbul  2.729 Devlet  

Gazi Üniversitesi  1926 Ankara  59.060 Devlet  

Gaziantep Üniversitesi  1987 Gaziantep  13.759 Devlet  

Gazikent Üniversitesi  2008 Gaziantep    Vakıf  

Gaziosmanpaşa Üniversitesi  1992 Tokat 18.511 Devlet  

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü  1992 Kocaeli 2.234 Devlet  

Gedik Üniversitesi  2011 İstanbul    Vakıf  

Gediz Üniversitesi  2008 İzmir  1.300 Vakıf  

Giresun Üniversitesi  2006 Giresun  20.000 Devlet  

Gülhane Askeri Tıp Akademisi  1898 Ankara    Devlet  

Gümüşhane Üniversitesi  2007 Gümüşhane  3.425 Devlet  

Hacettepe Üniversitesi  1967 Ankara  31.131 Devlet  

Hakkâri Üniversitesi 2007 Hakkâri 659 Devlet  

Haliç Üniversitesi  1998 İstanbul  4.560 Vakıf  

Harran Üniversitesi  1992 Şanlıurfa  10.409 Devlet  

Hitit Üniversitesi  2006 Çorum  6.626 Devlet  

Iğdır Üniversitesi  2007 Iğdır  1.760 Devlet  

Işık Üniversitesi  1996 İstanbul  2.544 Vakıf  

İnönü Üniversitesi  1975 Malatya  17.104 Devlet  

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2010 İstanbul    Vakıf  

İstanbul Arel Üniversitesi  2007 İstanbul  3.089 Vakıf  

İstanbul Aydın Üniversitesi  2003 İstanbul  10.230 Vakıf  

İstanbul Bilgi Üniversitesi  1994 İstanbul  10.263 Vakıf  

İstanbul Bilim Üniversitesi  2006 İstanbul  1.149 Vakıf  

İstanbul Gelişim Üniversitesi  2011 İstanbul    Vakıf  

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi  2008 İstanbul  580 Vakıf  

İstanbul Kültür Üniversitesi  1997 İstanbul  7.019 Vakıf  

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  2010 İstanbul    Devlet  

İstanbul Medipol Üniversitesi  2009 İstanbul    Vakıf  
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  2010 İstanbul    Vakıf  

İstanbul Şehir Üniversitesi  2008 İstanbul    Vakıf  

İstanbul Teknik Üniversitesi  1773/1944 İstanbul  23.099 Devlet  

İstanbul Ticaret Üniversitesi  1992/2001 İstanbul  5.560 Vakıf  

İstanbul Üniversitesi  1453/1933 İstanbul  88.500 Devlet  

İzmir Ekonomi Üniversitesi  2001 İzmir  5.984 Vakıf  

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi  2010 İzmir    Devlet  

İzmir Üniversitesi  2007 İzmir  1.221 Vakıf  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  1992 İzmir  2.260 Devlet  

Kadir Has Üniversitesi  1992 İstanbul  8.041 Vakıf  

Kafkas Üniversitesi  1992 Kars 11.326 Devlet  

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  1992 Kahramanmaraş  15.847 Devlet  

Kara Harp Okulu  1834 Ankara    Devlet  

Karabük Üniversitesi  2007 Karabük  5.887 Devlet  

Karadeniz Teknik Üniversitesi  1955 Trabzon 37.356 Devlet  

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi  2007 Karaman  5.670 Devlet  

Karatay Üniversitesi  2008 Konya    Vakıf  

Kastamonu Üniversitesi  2006 Kastamonu  25.691 Devlet  

Kırıkkale Üniversitesi  1992 Kırıkkale  15.357 Devlet  

Kırklareli Üniversitesi  2007 Kırklareli  12.274 Devlet  

Kilis 7 Aralık Üniversitesi  2007 Kilis  2.795 Devlet  

Kocaeli Üniversitesi  1976 Kocaeli 55.479 Devlet  

Koç Üniversitesi  1992 İstanbul  3.906 Vakıf  

Maltepe Üniversitesi  1997 İstanbul  6.901 Vakıf  

Mardin Artuklu Üniversitesi  2007 Mardin 1.277 Devlet  

Marmara Üniversitesi  1883/1982 İstanbul  51.055 Devlet  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  2006 Burdur  13.647 Devlet  

Melikşah Üniversitesi  2008 Kayseri    Vakıf  

Mersin Üniversitesi  1992 Mersin  25.114 Devlet  

Mevlana Üniversitesi  2009 Konya    Vakıf  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  1882/1982 İstanbul  6.121 Devlet  

Muğla Üniversitesi  1992 Muğla  22.894 Devlet  

Mustafa Kemal Üniversitesi  1992 Hatay 18.510 Devlet  

Muş Alparslan Üniversitesi  2006 Muş  1.599 Devlet  

Namık Kemal Üniversitesi  2006 Tekirdağ 12.376 Devlet  

Necmettin Erbakan Üniversitesi  2010 Konya    Devlet  

Nevşehir Üniversitesi  2007 Nevşehir  3.773 Devlet  

Niğde Üniversitesi  1992 Niğde  11.646 Devlet  

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi  2009 Kayseri    Vakıf  

Okan Üniversitesi  1999 İstanbul  3.589 Vakıf  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  1975 Samsun  23.078 Devlet  

Ordu Üniversitesi  2007 Ordu 5.220 Devlet  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  1956 Ankara  22.978 Devlet  

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  2007 Osmaniye  4.064 Devlet  

Özyeğin Üniversitesi  2007 İstanbul  207 Vakıf  

Pamukkale Üniversitesi  1992 Denizli  27.202 Devlet  

Piri Reis Üniversitesi  2008 İstanbul    Vakıf  
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Polis Akademisi  1937 Ankara    Devlet  

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  2006 Rize  7.902 Devlet  

Sabancı Üniversitesi  1994 İstanbul  3.546 Vakıf  

Sakarya Üniversitesi  1970 Sakarya  45.836 Devlet  

Selçuk Üniversitesi  1975 Konya  76.080 Devlet  

Siirt Üniversitesi  2007 Siirt  2.929 Devlet  

Sinop Üniversitesi  2007 Sinop  3.268 Devlet  

Süleyman Demirel Üniversitesi  1992 Isparta  45.329 Devlet  

Süleyman Şah Üniversitesi  2010 İstanbul    Vakıf  

Şırnak Üniversitesi  2007 Şırnak  455 Devlet  

Şifa Üniversitesi  2011 İzmir    Vakıf  

TED Üniversitesi  2009 Ankara    Vakıf  

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  2003 Ankara  2.148 Vakıf  

Toros Üniversitesi  2009 Mersin    Vakıf  

Trakya Üniversitesi  1982 Edirne  20.731 Devlet  

Tunceli Üniversitesi  2007 Tunceli  494 Devlet  

Turgut Özal Üniversitesi  2009 Ankara  275 Vakıf  

Türk Alman Üniversitesi  2010 İstanbul    Devlet  

Türk Hava Kurumu Üniversitesi  2011 Ankara    Vakıf  

Ufuk Üniversitesi  1999 Ankara  1.629 Vakıf  

Uludağ Üniversitesi 1975 Bursa 39.266 Devlet  

Uluslararası Antalya Üniversitesi  2010 Antalya    Vakıf  

Uşak Üniversitesi  2006 Uşak  8.825 Devlet  

Üsküdar Üniversitesi  2011 İstanbul    Vakıf  

Yalova Üniversitesi  2007 Yalova  1.502 Devlet  

Yaşar Üniversitesi  2001 İzmir  3.526 Vakıf  

Yeditepe Üniversitesi  1996 İstanbul  16.480 Vakıf  

Yeni Yüzyıl Üniversitesi  2009 İstanbul    Vakıf  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  2010 Ankara    Devlet  

Yıldız Teknik Üniversitesi  1911/1982 İstanbul  22.554 Devlet  

Yüzüncü Yıl Üniversitesi  1982 Van  15.082 Devlet  

Zirve Üniversitesi  2009 Gaziantep    Vakıf  

Kaynak: YÖK, (Çevrimiçi) http://www.yok.gov.tr/content/view/527/222/, 16.05.2012. 

 

Yukarıdaki listede Kırklareli Üniversitesi ile aynı yılda (2007) kurulan 

üniversiteler; Ağrı Dağı, Artvin Çoruh, Batman, Bilecik, Bitlis Eren, Çankırı Kara 

Tekin, Karabük, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kilis 7 Aralık, Mardin Artuklu, Muş 

Alpaslan, Nevşehir, Osmaniye Korkut Ata, Siirt, Sinop, Acı Badem, İstanbul Arel, 

İstanbul Aydın, İzmir ve Özyeğin Üniversiteleri’dir. 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/2011
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/TED_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2009
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/TOBB_Ekonomi_ve_Teknoloji_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2003
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Toros_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2009
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mersin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Trakya_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1982
http://tr.wikipedia.org/wiki/Edirne
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tunceli_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2007
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tunceli
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turgut_%C3%96zal_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2009
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Alman_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2010
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Hava_Kurumu_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2011
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ufuk_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1999
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1975
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluslararas%C4%B1_Antalya_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2010
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Fak_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2006
http://tr.wikipedia.org/wiki/U%C5%9Fak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Csk%C3%BCdar_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2011
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yalova_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2007
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yalova
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C5%9Far_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2001
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeditepe_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1996
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yeni_Y%C3%BCzy%C4%B1l_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2009
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m_Beyaz%C4%B1t_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2010
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_Teknik_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCz%C3%BCnc%C3%BC_Y%C4%B1l_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/1982
http://tr.wikipedia.org/wiki/Van
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zirve_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/2009
http://tr.wikipedia.org/wiki/Gaziantep
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vak%C4%B1f_%C3%BCniversitesi
http://www.yok.gov.tr/content/view/527/222/
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2.2.3. Toplumsal Dönüşümler ve Üniversite 

2.2.3.1. Küreselleşme ve Üniversiteler 

Küreselleşme en genel ifadeyle uluslararası iletişim ağlarıyla ekonomilerin, 

kültürlerin ve teknolojilerin bütünleşmesidir. Başka bir ifadeyle yerelin küresel 

dünyada anlamlanması ve küresel düzeyde yeniden inşası olarak da tanımlanabilir. 

Küresel ile yerel arasındaki bu etkileşimde üniversitelerin rolü oldukça büyüktür
19

. 

Ancak yerel ile üniversite arasındaki etkileşime değinmeden önce küresel 

gelişmelerin üniversiteleri nasıl küreselleştirdiğine değinmek istiyoruz. 

II. Dünya Savaşı sonrasında sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda etkinliği 

artan küreselleşme olgusu neticesinde üniversitelerin de küresel bir nitelik kazanması 

söz konusu olmuştur. Yükseköğretim düzeyinde yaşanan küreselleşme de yaygın 

olarak ülke ekonomilerinin etkinliğini artıran bir özellik olarak görülmektedir. Çok 

uluslu şirketler gibi üniversiteler de günümüz küreselleşen bilginin üreticisi olarak 

ülkelerin etkinliği, yetkinliği ve zenginliği açısından belirleyici bir aktör haline 

gelmiştir. Eğitim-öğretim, AR-GE, danışmanlık temel fonksiyonları etrafında 

şekillenen iki farklı üniversite ayrımı mevcuttur. Birincisi, araştırma ve eğitim 

üniversiteleri ayrımı, ikincisi ise yerleşke ve şehir-cadde üniversitesi ayrımıdır. 

Sadece eğitim ve öğretim fonksiyonu üzerinde odaklanan üniversitelerin günümüz 

şartlarında öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından tercih edilmeyen etkinsiz bir kurum 

haline geleceği yönünde görüşler oldukça yaygındır. Bu anlayış doğrultusunda 

yükseköğretimde ABD'nin yakaladığı başarı dikkat çekicidir. Nobel ödülü kazanan 

bilim adamlarının %70'ni, en çok atıf yapılan makalelerin %44'nü bünyesinde 

barındıran ABD üniversiteleri, bu başarıları nedeniyle de diğer ülkelere rol model 

olmaktadır. US News & World Report's World's Best Universities sıralamasında ilk 

20 üniversitenin 13 tanesi ABD’de bulunmaktadır. Sıralamada 5 üniversite 

                                                 

 

19
Rana A. Arslanoğlu,“Küreselleşme ve Üniversite”,Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, C. XXI, No. 1, 2002, s. 9. 
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İngiltere’den, Kanada ve İsviçre’den ise birer üniversite bulunmaktadır. Listede yer 

alan ilk 20 üniversite aşağıdaki tablo 5’de verilmektedir.
20

. 

Tablo 5: Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 
1 University of Cambridge İNGİLTERE 

2 Harvard University ABD 

3 MIT ABD 

4 Yale University ABD 

5 University of Oxford İNGİLTERE 

6 Imperial College London İNGİLTERE 

7 UCL İNGİLTERE 

8 University of Chicago ABD 

9 UPenn ABD 

10 Columbia University ABD 

11 Stanford University ABD 

12 Caltech ABD 

13 Princeton University ABD 

14 University of Michigan ABD 

15 Cornell University ABD 

16 Johns Hopkins University ABD 

17 McGill University KANADA 

18 ETH Zurich İSVİÇRE 

19 Duke University ABD 

20 University of Edinburg İNGİLTERE 

Kaynak:(Çevrimiçi)http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/top-400-

universities-in-the-world, (06.05.2012). 

 

Üniversite sıralamaları genel olup, fen ve sosyal bilimleri kapsayan bir 

bütünlük oluşturmaktadır. Farklı ülkelere ve kurumlar tarafından yapılan 

sıralamaların değerlendirme kriterleri farklılaşmaktadır. Tablo-1’deki sıralamadaki 

değerlendirme kriterleri; işveren görüşü, öğrenci/öğretim üyesi oranı, yabancı 

öğretim üyesi istihdam oranı, yabancı öğrenci kayıt oranı ve öğretim üyesi başına atıf 

şeklinde belirlenmiştir. Uluslararası düzeyde öğrencileri çekmek için ABD ve 

İngiltere’nin ciddi bir rekabet içinde olduğu da son yıllarda gözlemlenen bir 

unsurdur. Üniversiteler arası rekabetin odak noktaları; prestij, en iyi öğrencileri ve 

öğretim üyelerini kazanmak şeklinde sıralanmaktadır. Bu uluslararası yarışta 

21.yüzyılın en önemli araştırma alanları olan, biyoteknoloji ve nanoteknoloji gibi 

                                                 

 

20
Mimar ve Mühendisler Grubu, “Kalkınmanın ve Medeniyetin Lokomotifi; Üniversiteler”, No. 56, 

Eylül-Ekim 2010, İstanbul, s.38. 

http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/top-400-universities-in-the-world
http://www.usnews.com/education/worlds-best-universities-rankings/top-400-universities-in-the-world
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yeni bilim dalları ve kampüs içi kültürel yaşam yatırımları da belirleyici 

olmaktadır
21

. 

Küresel öğretim ve küreselleşmede başı çeken ABD’de bugün 

yükseköğretimde özel üniversite ve şirket üniversitesi yapılaşması çoğunluktadır. 

1980 yılında 400 olan şirket üniversitesi sayısı bugün 2000'e ulaşmıştır. ABD'de 

geleneksel örgün öğretim yöntemine ek olarak online ve uzaktan öğretim kanalları ile 

öğretim kitleselleştirmeye çalışılmaktadır. Örneğin 239 yerleşke, 280.000 öğrenci ile 

Çin ve Hindistan'da kurduğu şubeleriyle Phoenix Üniversitesi örgün öğretim ile 

uzaktan öğretim kanallarını birleştirmek konusunda öne çıkan kurumlardandır. Genel 

olarak söyleyebiliriz ki ABD Üniversiteleri sahip oldukları piyasa eğilimi ve değişen 

koşullara uyum sağlama yetenekleri ile küreselleşen üniversiteler çerçevesinde öne 

çıkmaktadır. Söz konusu üniversitelerde azalan devlet desteği büyük oranda etkin 

kurulan endüstri ilişkileri ile dengelenmektedir. Türkiye ise sahip olduğu nüfus, 

ekonomik ve siyasi gücü ile dünya üniversiteleri sıralamasında daha üst sıralarda 

olması gereken bir durumdadır. Yabancı öğrencileri çekmek konusunda yeterli bir 

cazibeye sahip olmayan ülkemizdeki üniversiteler, daha çok kitle öğretimi yapan 

kurum durumdadırlar. Teknoloji üreten, yayan, çağın araştırma stratejisine ayak 

uyduran bir vizyon değişiminin gerekliliği eğitim ve öğretim sistemimizin yetkin 

kişileri tarafından sıkça dile getirilen bir konudur
22

. 

Bilgi ekonomisinin lokomotifi olan üniversite, araştırma fonksiyonu aracılığı 

ile bilginin arttırılması ve teknolojinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan 

insan yaşam kalitesinin yükseltilmesini ve entelektüel bilginin toplumun her 

kesimine ulaşmasını sağlayan çok önemli bir yerel aktördür. Bu bağlamda sahip 

olduğu bu stratejik önem nedeniyle hükümetlerin, şirketlerin ve eğitim talep eden her 

kesimin yatırım kararları arasında yer almaktadır. Bugün uzakları yok eden 

teknolojiler ve sınırları aşan şirket yapılarına sahip dünyamızda öğrenciler küresel bir 

aktör olarak iş piyasasında yer alma çabası içindedirler. Evrensel bir düşünce 

                                                 

 

21
A.e., s.39. 

22
A.e., s.40-41. 
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biçimiyle yerelin potansiyelini değerlendiren ve başta öğrenciler olmak üzere yerel 

aktörlere yeni fırsatlar sunan, yeni teknolojilerin üretimini devreye sokan yaratıcı 

stratejilere sahip bir biçimde yerel ihtiyaçlara göre ana operasyonlarını düzenleyen 

üniversiteler, yerel kalkınmada en büyük atılımı gerçekleştirecek kurumlar olarak 

karşımıza çıkacaktır
23

. 

2.2.3.2. Bilgi Toplumuna Geçiş ve Üniversiteler 

20.yüzyılın son çeyreğinde yeni teknolojilerin çok hızlı üretimin yapılmasına 

imkân sağlaması, teknolojik ilerlemelerin yaşam biçimimizi yeniden şekillendirmesi 

bilgi toplumuna dönüşümü hızlandıran gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş ve bu yapının kurumsallaşması 100 yılı 

aşkın bir sürede gerçekleşmişken bilgi toplumunun yapı ve kurumları henüz oluşum 

safhasındayken bile gelecekte alacağı biçimler ilk 10 yılında gerçekleştirdiği köklü 

değişimler ışığında belirginleşmiştir. Bilgi toplumunun sahip olduğu bu hızlı 

dönüşüm dinamiğinin kaynağı yeni teknolojilerin baş döndürücü hızı ve insanların 

bu yeni teknolojilere uyum esnekliği ve yeteneğidir. Yeni teknolojilerin 

yayınlaşmasını sağlayan diğer bir unsur da insanların yenilikler konusunda daha 

bilinçli olması ve daha geniş olanaklara sahip olmaları ile de ilintilidir
24

. Bu 

toplumsal dönüşümde ülkelerin kalkınması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, 

uygulanması ve sosyo-kültürel düzeyde bu gelişmelere uyum sağlaması ile doğrudan 

bağlantılıdır. Toplumsal değişimin odak noktası olan teknolojik yenilik belirli bir 

zaman süreci içinde kendini sosyal, politik ve kültürel alan da göstermektedir
25

. 

Ancak teknolojik yeniliğin ilk yansıdığı ve kullanıldığı alan, üretim sürecinde 

sağladığı verimlilik artışı nedeniyle, ekonomik alan olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi 

toplumunda klasik üretim faktörlerinin devrede olduğu bir süreçte azalan verimler 

yasası mevcut iken bilgi ekonomisinde bilginin özelliğine bağlı olarak azalan 
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A.e., s.31-41. 

24
Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 2.baskı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, ,1994, s.10-11. 
25

A.e., s. 92-95.  
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verimler söz konusu olmaktadır
26

. Daha sonra sırasıyla sosyal, politik alanlarda 

dönüşüm yaşanırken, en düşük değişim esnekliğine sahip kültürel alanda yaşanan 

değişim en son safhada gerçekleşmektedir. Çünkü kişiler geçmişten getirdikleri 

norm, alışkanlık ve davranış kalıplarını koruma eğilimi içindedirler. Bu alanlar, 

değişime açık ve uygun olduğunda doğal olarak yenilenme ve değişim çok daha hızlı 

ve etkin gerçekleşebilmektedir
27

. İnsanlık tarihinin bu dönüşüm yolculuğunun dört 

temel evresi Tablo 6’da özetlenmektedir.  

Bilginin toplumsal dönüşümün odak noktası haline gelmesi doğal olarak 

üniversitelerin toplumsal yükümlülüğünü daha da arttırmaktadır. İnsan yetiştirmek 

çerçevesinde eğitim, meslek adamı yetiştirmek çerçevesinde öğretim hedeflerinin 

yanı sıra üniversite bilgiyi üretir ve topluma aktarır. Bugün yeniliğe odaklanmış 

dünyada sürekli yenilenen ve artan ihtiyaçlara cevap vermek için çağın dinamizmine 

uygun bir üniversite yapılanmasına gerek duyulmaktadır. Diğer bir deyişle 

üniversite, yeni toplumsal yapının inşasını gerçekleştiren ve küresel vizyonun 

yakalanmasında destekleyici olan en önemli kurumsal birim olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu nedenle günümüz gelişmiş ekonomileri bilgi ekonomisinin motoru 

olarak üniversiteyi görmekte ve yeni üniversiteler daha çok endüstrilerin gelişimine 

hizmet etmek adına kurmaktadır. Bu bağlamda somut üniversite sanayi işbirlikleri 

ortaya çıkmakta ve öğretim ve araştırma süreçleri ilişkilendirilmektedir. 

Üniversiteler, bu noktada bilgi seviyesi yükselişinin toplumun tüm kesimlerine 

yaymak gibi önemli bir misyonu da yüklenmektedirler.  Bu yaklaşımın günümüzdeki 

en önemli örneği, yaşam boyu öğrenme programlarıdır. Öğrenme sürecinin sadece 

örgün eğitimle sınırlı kalmaması informal öğrenme modellerinin de gerekliliğin 

artmış olması günümüz yükseköğretim sisteminin bir gerçeğidir. Özetle diyebiliriz ki 
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Ahmet İncekara, Anadolu’da Yeni Turizm Olanakları ve Bölgesel Kalkınmadaki Yeri, İstanbul, 

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2001, s.12. 
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iş piyasalarında artan rekabet ortamına ihtiyaç duyduğu donanımlı işgücünün 

sağlanması hem ulusal hem yerel kalkınmanın kaçınılmaz bir koşuludur
28

. 
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Mimar ve Mühendisler Grubu, a.g.e., s.30-35. 
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Tablo 6:  Dört Temel Toplum Yapısının Özellikleri 
 İlkel Toplum Tarım Toplumu Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu 

Teknoloji İnsan enerjisine 

dayanmaktadır. 

Doğal Enerji 

kaynakları, kol 

kuvvetinden 

faydalanılmaktadır. 

Üretim el sanatları 

biçimindedir.  

Yenilenemez 

kaynaklar ve fosil 

yakıtlar, fiziksel 

emeğin ikamesi, 

kitlesel büyük 

ölçekli üretim 

Yenilenebilir ve 

nükleer enerji 

kaynakları, 

zihinsel emeğin 

ikamesi, sınırsız 

bireysel iletişim 

Ekonomi Toplayıcılık, 

avcılık, balıkçılık 

Ekonomide birincil 

kaynak toprak, köy 

ekonomisine dayalı 

emekte basit iş 

bölümü, yerel 

düzeyde kendi 

kendine yeten 

temel yiyecek 

maddelerinin 

üretimine dayalı 

ekonomik faaliyet. 

Mal ve 

hizmetlerin 

modern 

fabrikalarda 

üretimi, imalat 

sanayilerinin 

öncülüğü, iş 

bölümü-üretim-

tüketim ayrımı, 

ulusal düzeyde 

kitlevi pazar 

ekonomisi 

Bütünleşmiş 

Küresel 

Ekonomi, 

entelektüel 

endüstrilerin 

öncülüğü, 

yüksek kitlevi 

bilgi yaratımı, 

sinerjik ileri 

besleme ve bilgi 

ağları. 

Sosyal Sistem Küçük gruplar 

veya aşiretler 

Seçkinlerle sınırlı 

kalan eğitim 

sistemi, büyük ve 

rollerin cinsiyete 

göre belirlendiği 

aile yapısı. 

Yetişkinlikte 

tamamlanan 

kitlesel eğitim, 

aile bireylerin 

rollerinde 

farklılaşma, 

sınıflı toplum, 

Sosyal 

değerlerde 

çeşitlilik, eşitlik 

ve bireyselcilik, 

yaşam boyu 

eğitim, 

toplumsal 

yaşamda sinerji 

prensibi 

Politik Sistem Aşiretin 

yaşlılarının ya da 

aşiret şefinin 

yönettiği politik 

birim. 

Feodalizm Kapitalizm, 

Marksizm, 

Milliyetçilik ve 

Parlamenter 

demokrasi 

akımları  

Küresel İşbirliği, 

katılımcı 

demokrasi, sivil 

hareketler,  

Değerler Dünya tamamen 

doğal şekliyle 

gözlenmektedir. 

Değer sistemleri 

doğaya uyuma 

dayanmaktadır. 

Maddi değerler, 

temel insan 

hakları, bireyin 

özgürlüğü. 

Kişiye özgü 

değerler 

vurgusu, insanın 

yetenek ve 

gelişimine 

dayanan 

düşünce sistemi, 

toplumsal 

katılım, 

Globalizm 

Kaynak: Richard Crawford, In the Era of Human Capital, USA, Harper Business, 1991, s. 6, Y. 

Masuda, Managing in The İnformation Society, Cambridge, Basil Blackwall, 1990, p. 6-7, Aktaran: 

Hüsnü Erkan, Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 2.baskı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları,1994, , s.102-112. 
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2.2.3.3. Bilgi Teknolojisi ve Üniversiteler 

Bilimsel anlamda iktisadi gelişme ile teknik ilerlemeler arasında kuvvetli bir 

ilişki olduğu oldukça eski dönemlerden beri kabul gören bir görüştür. Hatta bazı 

bilim adamları sosyokültürel ve ekonomik değişimlerin sadece teknolojik gelişmeler 

paralelinde geliştiğini de savunabilmektedirler. Şüphesiz sosyal gelişmleri tek bir 

değişkenle açıklamak önemli bir hata olacaktır. Ancak teknolojik ilerlemelerin 

sosyokültürel ve ekonomik gelişmelere yön veren en önemli faktör olarak nitelemek 

mümkündür. Bilgi, teknolojik gelişme, yenilenen üretim yöntemleri ve bu bağlamda 

meydana gelen yeni ürünler ve ihtiyaçlar, toplumsal yapıda büyük dönüşümlerin 

yaşanmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda dünyada yaşanan bu hızlı değişim ve 

yeniden yapılanmada ulusal ve uluslararası düzeydeki ticari faaliyetlerde gerçekleşen 

şiddetli rekabetin en önemli dayanağı bilgi ve teknoloji olarak ifade edilebilir
29

. 

Bilgi sektörünün ürünü olan mal ve hizmetlerin ve bu mal ve hizmetleri 

üreten işletmelerin ülkelerin milli gelirinin büyük bir kısmını oluşturmaya başlaması 

bilgi toplumunun habercisi olarak nitelendirilmiştir. M.U. Porat (1978)’a göre 

ABD’nin bir bilgi toplumuna dönüşmüş olmasının en önemli göstergesi 1970’te 

bilgi-iletişim mal ve hizmetlerinin üretim ve dağıtım sürecinde çalışanların diğer bir 

deyişle bilgi işçilerinin toplam işgücü gelirinin yarısından fazlasının üzerinde bir pay 

almalarıdır. Takip eden yıllarda bilgi toplumu yaklaşımının yaygınlaşması ile 2000 

yıllar için bilişim teknolojisinin yaratacağı olağanüstü teknolojik yenilenmeler ve 

benzersiz ekonomik olanaklar gibi gelişmeler öngörülmeye başlanmıştı. Yaşanan bu 

toplumsal dönüşümün itici gücü bilgiyi işleyen, depolayan ve işlenen bilgilerden yeni 

bilgi üreten bilgisayarlar ve dolayısıyla bilişim teknolojileri olmuştur. İnsanlığı 

yenilik üretme ve toplumu yeniden şekillendirme çabasında bilişim teknolojileri, 

mikrobiyolojiden, uzay bilimlerine kadar uzanan çok geniş bir alanda yoğun bir 

biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi toplumuna geçişi sağlayan buharlı 

                                                 

 

29
Ahmet İncekara, Globalleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde Nafta ve Etkileri, İstanbul, İstanbul 

Ticaret Odası Yayınları, 1995, s.23-24. 
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makinelerin yerini bilgi toplumunda bilgisayar almıştır. Bilginin düzenlenmesi, 

saklanması, işlenmesi ve iletilmesi bilgisayarlar sayesinde gerçekleşmektedir. 

Bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmeler paralelinde de bireysel kullanıma imkân 

sağlayan küçük ve düşük maliyetli bilgisayarlar en basit işlemden en karmaşık 

olanına kadar geniş bir kullanım alanıyla tüm dünyada yaygın biçimde 

kullanılmaktadır. Bankacılık, muhasebe, iletişim, üretim ve büro otomasyonu, stok 

kontrol ve mühendislik hizmetleri gibi alanlarda insanlara sağladığı kolaylıklar 

nedeniyle yaşamın her yerinde yer almaya başlamışlardır
30

.   

Bilgisayarların ve bilişim teknolojilerinin gelişimi eğitim ve öğretimin her 

aşamasında üniversiteye kadar uzanan bir süreçte geniş kitleler tarafından 

kullanılmasını sağlamıştır. Bilgisayar destekli eğitim ve öğretim, öğrencilere veri 

sağlamanın yanı sıra, öğrenme süreçlerinde hızlanması ve gelişmesi açısından da 

düşünsel yeteneklerini harekete geçiren bir araç durumuna gelmiştir. Ayrıca 

üniversitelerde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarda, deneysel ve gözlemsel olarak 

kullanılamayacak olguları bilgisayar yardımıyla modellenmesi ile araştırma 

materyali olmasını durumu söz konusudur. Bu şekilde gerçekleşen bilgisayar destekli 

bilimsel araştırmalar bilime ve bilimle uğraşan kişilere yeni ufuklar açmaktadır
31

. 

Bilişim teknolojilerinin gelişmesinin yanı sıra iletişim teknolojilerindeki 

gelişmelerde yükseköğretim sisteminde devrimsel dönüşümlere neden olmuştur. 

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki dönüşümlerin en somut ürünü örgün öğretim 

sistemine ek olarak uzaktan ve açık öğretim sistemlerinin geliştirilmesi ve 

uygulanmaya başlanmasıdır. Öğrenciler ve öğretim üyeleri mekân kısıtlaması 

olmaksızın bilgi aktarımı gerçekleştirebilmekte ve tıpkı sınıf ortamındaki gibi 

bilimsel tartışmalarını gerçekleştirebilmektedirler. Internet üzerinden gerçekleştirilen 

görüntülü görüşmelerle istenildiğinde uluslararası eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bugün ülkemizde bu imkânlar aracılığı ile 

eğitim alan büyük bir öğrenci kesimi bulunmaktadır. Ülkemizdeki kimi üniversiteler 
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 Erkan, a.g.e., s.71-74. 
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uluslararası işbirliği kapsamında yurt dışındaki üniversitelerle ortak ders yürütme 

faaliyetleri geliştirerek, öğrencilerine farklı bakış açıları kazandırarak onların bilgi 

düzeylerini zenginleştirmektedirler. Online sertifika programları ile belirli alanlarda 

uzmanlık sahibi olmak, yabancı dil öğrenmek ve lisan ve lisansüstü eğitim almak 

bilişim ve iletişim teknolojilerinin bize sunduğu en önemli eğitim imkânları olarak 

değerlendirilebilir.  

Bilgi teknolojileri ile üniversiteler arasındaki bağlantı karşılıklı etkileşimi 

barındıran bir nitelik taşımaktadır. Bilgi toplumunun odak noktasındaki bilginin 

üretici olan üniversiteler, bilişim ve iletişim teknolojilerinin nimetlerinden 

faydalanarak daha kapsamlı ve donanımlı eğitim ve araştırma kurumları haline 

gelmektedirler. Diğer yandan gerçekleştirdiği araştırma-geliştirme faaliyetleri ile 

teknolojik ilerlemelere en fazla katkıda bulunan kurumlardır. Bilgi teknolojilerinin 

hâkimiyetindeki bilgi sektöründe çalışacak olan nitelikli işgücü de üniversitelerde 

yetiştirilmektedir.   

2.3. ÜNİVERSİTELERİN YEREL EKONOMİ İLE 

BAĞLANTILARI 

2.3.1.1. Üniversitelerin Yerel Ekonomi ile Geriye Dönük 

Bağlantıları 

Günümüzde üniversitelerin faaliyet alanları sadece eğitim ve araştırma 

faaliyetleri ile sınırlı kalmamaktadır. Günümüz üniversiteleri, bünyelerinde belirli 

alanlarda uzmanlaşmış araştırma merkezleri, konutlar, sosyal tesisler, bilim parkları 

ve hatta hastaneler barındıran, büyük alanlar üzerine kurulan, binlerce çalışanı olan 

büyük bütçeli kuruluşlardır. Geniş çapta mal ve hizmet tüketimi yapmalarının yanı 
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sıra mesleki becerilerin, teknoloji transferlerinin ve inovasyonun kaynağı olarak 

üniversiteler, bölgesel kalkınmanın en etkin aktörü olarak kabul edilmektedirler
32

. 

Üniversitelerin yerel ekonomik kalkınmaya olan katkısının analizi için 

üniversite ve bölge arasındaki potansiyel ileriye ve geriye dönük bağlantıların 

dikkate alınması gerekmektedir. Tablo 7’de bu bağlantılar sıralanmaktadır.   

Tablo 7: Üniversitelerin Yerel Ekonomiye ile İleriye ve Geriye Dönük Bağlantıları 
ÜNİVERSİTE 

GİRDİLER: Geriye Dönük Bağlantılar(Kısa 

Vadeli Çarpan Etkisi) 

ÇIKTILAR: İleriye Dönük Bağlantılar(Uzun 

Vadede Bölgesel Kalkınmaya Etkisi) 

YEREL İŞ 

SAHASI 

HARCAMA ETKİLERİ BEŞERİ 

SERMAYE 

BİLGİ TEMELLİ ETKİLER 

 YEREL 

YÖNETİM 

HANEHALKI  BİLGİ CAZİBE 

Yerel İş 

Hacmi 

 

 

 

 

Vergi gelirleri 

 

 

Hane halkı 

gelir ve 

tüketimi 

Belirli 

alanlarda 

eğitim 

görmüş 

mezunlar 

Üniversite 

 Sanayi 

 Ortak  

Girişimleri 

Girişimciler için 

yerel 

ekonominin 

cazibesinin 

artması: 

Bölgeye 

sermaye akımı 

ve yüksek 

vasıflı işçilerin 

göçü 

Yerel 

Hizmet 

Talebi 

 

Hizmet Talebi 

 

İstihdam 

oranları 

Yerel 

işgücünün 

beceri 

düzeyinde 

artış ve yeni 

Firma 

oluşumu 

Kaynakların 

kullanım  

Oranları 

 

Kültürel ve 

Sosyal İmkânlar 

Yerleşim 

alanı 

değişimleri 

  Göç Araştırma 

Geliştirme 

Çalışmaları 

 

Kaynak:  Felsenstein, D., “The University in the Metropolitan Arena: Impacts and Public Policy 

Implications”, Urban Studies, Vol. 33, No. 9, 1996, p.1565. .Armstrong, H. & Taylor, J., Regional 

Economics and Policy, Oxford, Blackwell Publishers Ltd: 2000, p.18. 

 

Üniversite, kavramsal olarak, çıktı üretmek için çeşitli girdiler alan bir örgüt 

olarak nitelendirilmektedir. Üniversitenin çeşitli faaliyetlerini gerçekleştirmek için 
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kullandığı girdiler hane halkından, devletten ve yerel iş çevrelerinden elde 

edilmektedir. Geriye dönük üniversite bölge bağlantıları, devlet ve özel sektör 

tarafından sağlanan oldukça çeşitli mal ve hizmetlere olan talebi içermektedir. Bu 

yaklaşımda üniversite bölgeye dışarıdan yabancı yatırım ve işgücü çeken ve nihai 

ürünü piyasaya sunan bir mekanizma olarak nitelendirilmektedir. Üniversite ve bölge 

arasındaki bu geriye dönük bağlantılar üç alanda etkili olmakta ve çeşitli etkiler 

yaratmaktadır. İlk etki alanı hane halkıdır. Bu alandaki etki genellikle olumlu olarak 

değerlendirilmektedir. Üniversite bünyesinde var olan istihdam olanakları ile 

yaratılan doğrudan gelirin yanı sıra çalışanların gelirleriyle orantılı olarak yaptıkları 

harcamalar bölgesel bir çarpan etkisi yaratmaktadır. İkinci etki alanı bölgedeki yerel 

yönetimdir. Bölgeden artan istihdam ve yerel iş hacmi daha geniş bir vergi tabanı ve 

daha yüksek kazanç sağlarken üniversitenin varlığı yerel yönetimlerin sağladığı 

hizmetlerin koşullarını ve kalitesini geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır
33

. 

Sonuncu etki, yerel iş sahasında gerçekleşmektedir. Üniversiteler, yerel 

işletmelerin iş hacimlerinin ve niteliğinin yükseltilmesine yönelik yeniliklerde yol 

gösterici olmaktadır. Ayrıca eğlence, gıda hizmetleri gibi alanlarda üniversiteler 

yerel işletmeler için bir rekabet ortamı da yaratmaktadır. Yarattığı olumlu etkilerinin 

yanı sıra üniversitelerin hizmet düzeyinde yerel yönetim üzerinde yarattığı baskı ek 

bir sosyal maliyet olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu tür olumsuz etkiler 

çalışmalarda dikkate alınmamaktadır
34

. 

2.3.2. Üniversitelerin Yerel Ekonomi ile İleriye Dönük 

Bağlantıları 

Üniversite aktiviteleri sonucunda elde edilen çıktılar; beşeri sermayenin 

oluşumu, bilginin üretimi ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi olarak 

kavramlaştırılmaktadır. Bu çıktılar üniversitenin yerel ekonomi ile ileriye dönük 
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Armstrong, H. & Taylor, J., Regional Economics and Policy, Oxford, Blackwell Publishers Ltd: 

2000, p.18. 
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Felsenstein, a.g.e., p.1568. 
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bağlantılarını ifade etmektedir. Bilgi temelli olmaları nedeniyle de, kısa vadeli 

çarpan etkilerine kıyasla daha uzun vadede etkilerini göstermektedirler. Örneğin, 

üniversitede aracılığı ile artan personelin harcamaları ile ilişkilendirilen yerel gelir 

etkisi kısa bir süreçte gerçekleşirken, know-how ya da vasıflı beşeri sermayenin 

oluşturulması gibi aktivitelerin sonucunda meydana gelen yerel gelir etkisi uzun 

vadede gerçekleşmektedir. Ancak bu etkilerin bölgesel kalkınma üzerindeki etkisi 

çok daha yüksek orandadır
35

. 

Üniversitelerin bölge ile ileriye dönük bağlantılarının yerel ekonomiye olası 

etkilerinin tam olarak tespiti oldukça zordur. Üniversiteler, nitelikli işgücü 

yetiştirmelerinin yanı sıra bünyelerinde birçok farklı disiplinden gelen personel 

çalıştırarak yerel ekonomi üzerinde birçok olumlu etki yaratmaktadırlar. İlk olarak, 

üniversitelerin yetiştirdiği nitelikli işgücü aracılığıyla bölgesel iş sahasının kalitesi 

artmaktadır. Dolayısıyla bölge, nitelikli işgücünü elinde tutabilmektedir. İkincisi, 

bölgede bir üniversitenin faaliyet göstermesi, yerel firmaların var olan nitelikli 

işgücünün avantajlarından faydalanabilmeleri için faaliyet alanlarını 

genişletmelerinde teşvik edici bir faktör olmaktadır. Üçüncüsü, üniversitenin uzman 

personeli bölgesel kalkınma ajanslarına ve yerel firmalara, pazarlama teknikleri, 

yatırım kararları ve yeni ürün geliştirilmesi gibi konularda tavsiyelerde bulunarak 

katkı sağlamaktadırlar. Üniversitelerin özellikle ekonomi bölümleri üniversitenin 

bulunduğu şehirdeki bölgesel kalkınma yönelik gerçekleştirilen projelerinin 

değerlendirilmesinde aktif rol üstlenmektedir. Ayrıca ilgili fakültelerde bölgesel iş 

çevrelerinin gelişimine yönelik firma çalışanlarına ve yöneticilerine özel seminerler 

ve kurslarda gerçekleştirilebilmektedir. Aynı şekilde mühendislik fakülteleri yerel 

firmaların yeni ürün geliştirmelerinde büyük katkılarda bulunabilmektedir. Son 

olarak bir bölgede üniversitenin varlığı bölgenin ekonomik olarak cazibesinin 

arttırmasının yanı sıra bölgedeki sosyo-kültürel yapının da gelişmesinde de etkili 
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olmaktadır. Böylelikle bölge firmaların yanı sıra kalifiye işgücü için de cazip hale 

gelebilmektedir
36

.  

İkinci süreç, bilginin üretimi ile ilgilidir. Üniversite, bilgi üretimi aracılığıyla 

bölgedeki yerel firmaların mal ve hizmet üretimindeki rekabet güçlerini 

arttırmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu süreç genellikle üniversite-sanayi işbirliği 

kapsamında araştırma-geliştirme ve çeşitli sorunların çözümüne yönelik faaliyetler 

şeklinde gerçekleştirilmektedir. Fikri mülkiyet kolayca yayılmaktadır. Ancak know-

how için daha uzun bir süreç gerekmektedir. Bu amaçla, üniversite tarafından 

kalkınma sürecini desteklemek amaçlı düzenlenen yerel sermaye, daha sonra yayılan 

know-how için fırsat maliyeti olarak nitelendirilebilir. Bilgi üretimin sürecine 

ilişkilin diğer bir alan da kaynakların kullanımıdır. Üniversite, atıl kaynakların 

(insan, mali ve fiziksel) ekonomiye kazandırılmasında yardımcı olmaktadır
37

. 

Son olarak ele alacağımız üniversitenin yerel ekonomi ile ileriye dönük 

bağlantısı, üniversitenin yerel çekiciliği arttırma etkisidir. Söz konusu etki, 

üniversitenin varlığı nedeniyle bölgeye kattığı ancak piyasada ücretlendirilmeyen 

değerleri ifade etmektedir. Bu değerler, nitelikli işgücünün oluşturulması veya 

bilginin üretimi gibi somut olmamakla beraber hane halklarını, yeni firmaları, sosyal 

ve kültürel aktiviteleri bölgeye çeken pozitif bir dışsallık yaratmaktadır. Ancak bu tür 

bir çıktının somut bir biçimde hesaplanması oldukça zordur. Örneğin, üniversitenin 

ileri teknolojinin kullanıldığı endüstrilerde çalışacak yüksek nitelikli işgücü için 

bölgeyi cazip hale getirecek kültürel ve sosyal ortamın oluşturulması, şehrin 

çekiciliğin arttıran bir etmen olarak yorumlanmaktadır
38

. 

                                                 

 

36
Armstrong, a.g.e., p.19. 

37
Felsenstein, a.g.e., p.1570. 

38
A.g.e., p.1570. 



65 

 

 

2.4. ÜNİVERSİTELERİN YEREL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ 

EKONOMİK ETKİSİ ÜZERİNE METODOLOJİK 

YAKLAŞIMLAR  

Üniversitelerin ekonomik etkilerinin tespit edilmesinde kullanılan modeller 

arasında, ekonometrik modeller, ekonomik temel modeli, girdi-çıktı modeli, maliyet-

yarar analizi ve çoğaltan modeli sıralanabilir
39

. 

Ekonometrik Modeller, ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri istatistiksel 

yöntemlerle test edip ampirik olarak doğrulanması ile elde edilirler. Çok sayıda veri 

ile oluşturulan bu modeller ekonomik ilişkileri statik bir şekilde 

değerlendirdiklerinden daha çok kısa dönemli analizlerde tercih edilmektedirler. 

Dinamik bir kalkınma süreci yaşayan ve dolayısıyla birçok yapısal değişime uğrayan 

ülkelerde bu değişimi açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar. Bir diğer metot, 

Ekonomik temel modeli, faaliyetleri temel faaliyetler ve temel olmayan faaliyetler 

olarak ikiye ayırmaktadır. Mal ve hizmet üretimini kent dışında gerçekleştiren 

faaliyetler temel faaliyetler, kentsel alan içinde üretilen ve tüketilen mal ve 

hizmetleri temel olmayan faaliyetler olarak sınıflandırmaktadır. Kentsel yerleşim 

alanındaki faaliyetleri basite indirgeyerek analiz eden bu model, hem teknik hem 

kavramsal olarak yetersiz görülerek eleştirilmiştir
40

. 

Üniversitenin ekonomi üzerindeki etkisini ölçmede diğer bir alternatif 

yaklaşım da üniversite ve yerel ekonomi arasında girdi-çıktı bağlantılarını kurmaktır. 

Girdi-çıktı modeli, her sektörün diğer sektörlere yaptığı nihai ya da ara mal alış 

verişinin tespit edilmesi yoluyla çeşitli faaliyetlerin ve endüstrilerin alan içindeki 

dağılımlarını ve sanayideki talep değişimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır
41

. Ancak, 
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alandaki tüm sektörlere ait verilerin toplanması ve tablolaştırılması oldukça uzun 

zaman gerektiren bir çalışmadır
42

. 

Maliyet-yarar analizi, çoğunlukla gerçekleştirilmesi planlana projelerin 

maliyetleri ile sonuçlarını eş anlı değerlendirerek projenin hayata geçirilmesi 

kararının alınmasında kullanılan bir metottur. Bu metot, birçok kalemden oluşan kar 

ve zarar kalemlerinin tüm bileşenlerinin rakamsal olarak tespit edilememesi 

nedeniyle eleştirilmiştir
43

. 

Üniversitelerin yerel ekonomi üzerindeki etkisinin ölçülmesinde 

araştırmacılar tarafından en çok kullanılan metot Keynesyen tipi çoğaltan modelidir. 

Çoğaltan modeli, üniversite ve yerel ekonomi arasındaki ilişkileri üniversite 

personeli ve öğrenci gibi farklı bileşenlerin gerçekleştirdiği harcamaları ayrı ayrı 

değerlendirme fırsatı sağlayan bir modeldir. Bu yaklaşımın temeli bir bireyin 

harcamasının başka bir bireyin geliri anlamına gelmesi ve bu döngünün genişletici 

bir etki ile tüm ekonomiye yayılmasına dayanmaktadır. Modelde ayrıca üniversite, 

üniversite çalışanları ve öğrenciler tarafından yapılan mal ve hizmet harcamaları ve 

bu harcamaların yatırım harcamalarını tetiklemesi doğrudan ve dolaylı istihdam 

yaratılmasına etken olmaktadır
44

. 

2.4.1. Ekonomik Etkilerin Sınıflandırılması 

Üniversitelerin yerele olan ekonomik katkılarını, Lewis (1988), Dell ve 

Rainnie (1996) üç kategoride toplamışlardır. Bunlar direk, dolaylı ve uyarılmış 

katkılardır
45

. Direk katkı; üniversitenin çeşitli faaliyetleri dolayısıyla yaptığı 

harcamalar ile öğrenciler ve ziyaretçilerin yaptığı harcamaları ifade etmektedir. 
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Dolaylı katkı; üniversitenin varlığı nedeniyle meydana gelen yeni talebi karşılamak 

amaçlı ortaya çıkan ve çeşitli sektörlerce meydana getirilen yeni ekonomik 

faaliyetlerden kaynaklanan harcamaları ifade etmektedir. Bu etkiler sonucunda 

özellikle ilk doğrudan harcamanın devamında gerçekleşen spin-off etkisi ile yerel 

ekonomik faaliyetlerde ve dolayısıyla yerel gayri safi hâsılada artış yaşanmaktadır. 

Son olarak uyarılmış katkı sadece üniversitenin çalışanlarına ödediği ücretler 

nedeniyle meydana gelen marjinal tüketim eğilimi ile doğrudan ilişkili harcama 

zincirini ifade etmektedir
46

. Genel olarak bu katkılar aynı zamanda statik katkılar 

olarak da adlandırılmaktadır. Bunların yanı sıra üniversitelerin dinamik katkıları da 

mevcuttur
47

. 

2.4.1.1. Statik Katkılar 

Statik Katkılar, herhangi bir üretim sürecindeki üretim faktörlerinin 

miktarındaki değişim sonucu meydana gelen katkılardır. Kısa dönemli olan ve fiilen 

devam ettiği sürece ile sınırlı olan bu harcamalar, üniversite sayesinde yapılan 

harcamalardan kaynaklanmaktadır
48

. 

2.4.1.1.1. Direk Katkılar 

Üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışan personel, üniversitenin ekonomide 

meydana getirdiği direk istihdam etkisini göstermektedir. Lewis(1988) İngiltere’de 

Wolverhampton Üniversitesi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmasında istihdam etkisini 

belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirmiş ve hem tam zamanlı hem de yarı 

zamanlı çalışan personeli çalışmasına katmıştır. Ancak tercih olarak sadece tam 

zamanlı çalışanların değerlendirmeye alınması eğilimi yüksektir. Üniversite 

personelinin emeğine karşı aldığı ücret ise üniversitenin ekonomide meydana 
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getirdiği direk gelir etkisini göstermektedir
49

. Üniversite çalışanları genellikle 

istihdam edildikleri şehirde yaşadıklarından, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için 

yaptıkları harcamalar, direk olarak yerel ekonomiye yansımaktadır ve genişletici bir 

etki yaratmaktadır
50

. 

2.4.1.1.2. Dolaylı Katkılar 

Öğrencilerin, üniversitenin ve üniversiteye bağlı birimlerin gerçekleştirdikleri 

mal ve hizmet alımı, yerel ekonomide gelir ve istihdam artışına neden olmaktadır
51

. 

Dolaylı statik katkı dolaylı gelir katkısı ve dolaylı istihdam katkısı olmak üzere iki 

gruba ayrılmaktadır. Üniversitelerin kendi çalışanlarına yaptığı harcamalar dışındaki 

üniversite dışı kişi ve kuruluşlara harcanan paralar ve üniversite öğrencileri 

tarafından yapılan harcamalar, yerel ekonomiye dolaylı bir gelir katkısı 

yaratmaktadır
52

.  

Üniversitenin yerel ekonomideki dolaylı istihdam katkısı ise dolaylı gelir 

katkısı üzerinden tespit edilmektedir. İlgili yıla ait hizmet üretimi yine o yıldaki 

istihdam edilen işgücü miktarına bölünmekte ve bu yolla kişi başına düşen hizmet 

üretim değeri hesaplanmaktadır. Bu işlem sonucunda elde edilen rakam üniversite 

tarafından yerel ekonomiye harcana toplam dolaylı gelir katkısına bölünmekte ve 

dolaylı statik istihdam katkısı bulunmaktadır
53

. 

2.4.1.1.3. Uyarılmış Katkılar 

Uyarılmış katkılar, direk ve dolaylı katkılara bağlı olarak meydana gelen gelir 

ve istihdam artışıdır
54

. Üniversitenin sağladığı direk ve dolaylı istihdam neticesinde 
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gelir sahibi olan bireyler, bu geliri yerelde üretilen mal ve hizmetlere harcarlar. 

Meydana gelen bu etkinin temelinde Keynesyen Çarpan Etkisi ve hızlandıran 

prensibi yatmaktadır
55

. 

Keynesyen Çarpan Etkisi, belirli bir marjinal tüketim eğilimi değerine bağlı 

olarak, harcamaların miktarlarının birkaç katı kadar ekonomide artışa neden 

olacakları varsayımına dayanmaktadır. Hızlandıran Prensibi ise, tüketim 

harcamalarının yatırım harcamalarını tetiklediği ve ekonomide genişletici bir etki 

yaratacağı varsayımı üzerine kuruludur. Bu varsayımlar altında, üniversitelerin, 

üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin gerçekleştirdiği harcamalar, belirli bir 

marjinal tüketim eğilimine bağlı olarak yerel ekonomiye genişletici bir etki yaparak 

büyük bir katkıda bulunduğu söylenebilir
56

. 

2.4.1.2. Dinamik Katkılar 

Üniversitelerin yerel ekonomiye dinamik katkıları, statik katkıların etkisini 

genişleten ekonomiye uzun vadeli fayda sağlayan katkılar olarak 

nitelendirilmektedir
57

. Dinamik katkı, üretim faktörlerinde bir değişim 

gerçekleşmeksizin meydana gelir. Ancak toplam katkı içindeki dinamik katkının payı 

statik katkıya çok daha fazladır
58

. 

Dinamik katkı ile üretim faktörlerinin niteliğini artmaktadır ve verimliliği 

yükselmektedir. Dinamik katkının temeli İçsel Büyüme Modellerine dayanmaktadır. 

Özellikle bilgi birikimine ve beşeri sermayeyi temel alan Romer ve Lucas’ın alan 

teorileri bu katkının temelini oluşturmaktadır
59

. 

Romer’ın alan teorisine göre, üretim sürecinde fiziksel ürün ile bilgi eş anlı 

üretilmektedir. Daha sonraki süreçte bilgi diğer endüstrilere de yayılarak, diğer 
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işletmeler içinde bir üretim faktörü olma özelliği kazanır. Bilginin üretim sürecindeki 

katkısı ise iki şekilde gerçekleşmektedir. İlkinde, bilgi sonucu geliştirilen yeni bir 

tasarım ara girdilerin yenilenmesini ve modernize edilmesi sağlar. Ayrıca yeni 

tasarımın arttırdığı bilgi stoku ile AR-GE sektörüne katılan dinamizm bu sektörde 

çalışan personelinin verimliliğini arttırır
60

. 

Lucas’ın teorisinde ise, temel üretim faktörü beşeri sermayedir. Bu modelde 

beşeri sermayenin artan verimine bağlı olarak yaratılan dışsallıklar büyümeyi 

içselleştirmektedir. Bu kapsamda nitelikli bir eğitim, beşeri sermayenin veriminin 

arttırılmasında vazgeçilemez bir öğedir
61

. 

Üniversitelerin yerel ekonomiye olan katkılarının bilimsel anlamda 

araştırılmasının yaygın olarak gelişmiş ekonomilerde gözlenmektedir. Özellikle 

ABD’de üniversite ve yerel ekonomi arasındaki paylaşım yüksek düzeyde 

gerçekleşmektedir. Eyalet nüfusunun %40’ına ev sahipliği yapan Stanford 

Üniversite’sine ait Silikon Vadisi bunun en önemli örneklerinden biridir
62

.  
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2.5. ÜNİVERSİTELERİN YEREL EKONOMİ ÜZERİNDEKİ 

BİLGİ TEMELLİ ETKİLERİ 

2.5.1. Yerel Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi Rolü 

İş dünyasının ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan sermayesinin yetiştirilmesi 

hiç şüphesiz üniversitelerin en geleneksel ve temel fonksiyonlarından biridir
63

.  

Üniversiteler, bilginin temel üretici olarak bulundukları bölgenin yerel insan 

sermaye tabanının geliştirilmesinde ve şekillenmesinde merkezi bir konumda yer 

almaktadırlar. Dolayısıyla hem ulusal ve bölgesel düzeyde bilgi tabanlı ekonomik 

düzene geçişte öğrencilerin donanımını sağlayacak olan yüksek öğretim 

kurumlarıdır. Bu nedenle günümüzün modern üniversiteleri giderek artan düzeyde, 

bölgesel istihdam gereksinimini dikkate alan bölge odaklı öğretime adapte 

olmaktadırlar. Bu süreç, bölgesel sanayilerinin, KOBİ’lerin ve öğrenme süreçlerinin 

lokalizasyonunun gelişimini hedefleyen üniversitenin koordinasyonundaki bölgesel 

projeleri işaret etmektedir
64

. 

Günümüzde üniversitenin insan sermayesinin yaratma ve geliştirme 

fonksiyonu diğer bir değişle toplumsal entelektüel ve teknik becerilerin geliştirilmesi 

fonksiyonu, geleneksel örgün öğretim, uzaktan ve açık öğretim ile yaşam boyu 

öğretim programları aracılığı ile ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu iş gücünün 

yetiştirilmesi ve akademik personelin yetiştirilmesini kapsamaktadır. Özellikler 

üniversiteler iş piyasalarının giderek artan düzeyde gereksinim duyduğu modern bilgi 

donanımına sahip beşeri sermayeyi yetiştirerek, ekonomik değişim süreçlerine 

uyumda, işletmelere esneklik kazandırmaktadırlar
65

.  
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2.5.2. Üniversite Sanayi İşbirliği 

Üniversitelerin temel misyonlarından biri de bilgi üretmektir. Yerel yenilikçi 

çevre ve bölgesel inovasyon ağlarının bir parçası olarak üniversiteler, yürüttükleri 

geleneksel öğretim ve araştırma faaliyetlerinin ötesinde geçerek, teknoloji 

transferleri, lisanslama, danışmanlık, spin-off teşvikleri ve ticari şirket oluşumları 

gibi aktiviteleri gerçekleştirmektedirler. Yirminci yüzyılın başlarında başlayan ve 

1980’li yıllarda artan üniversite-sanayi-devlet ilişkileri, bilimsel bilgi ve teknolojinin 

yaygınlaştırılmasında üniversitelerin işlevi arttıkça yeni biçimler kazanmıştır
66

.  

Üniversiteler açısından bu işbirliği, bilimsel gelişme için fon ve destek 

sağlanması, araştırmalar için işbirliği yapılması ve iş piyasasında yer alacak 

mezunları için prestij sağlaması açısından önemlidir
67

. 

İşletmeler açısından da üniversiteler ile işbirliğinin önemli avantajları vardır. 

İşbirliğinde bulunan kurum, çalışanları için eğitim programlarından faydalanabilir, 

araştırmalarda önderlik ederek lisanslama sürecinde diğer işletmelere kıyasla avantaj 

sağlayabilir, üniversite tesislerinden daha rahat faydalanma imkânına sahip olabilir. 

Ayrıca küçük girişimci şirketler için araştırma projelerinde kullanılmak üzere ucuz 

alan ve girişim sermayesi tedariki söz konusu olabilmektedir
68

.Devlet açısından 

bakıldığında ise, hükümetler ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve kalkınma süreci 

için bu tür işbirliklerini desteklediği görülmektedir
69

. Özellikle kalkınmada 
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teknolojinin artan rolü, üniversite sanayi işbirliğinin kalkınma politikalarındaki yerini 

vurgular bir nitelik taşımaktadır
70

. 

2.5.2.1.  Üniversite Sanayi İşbirliği’nde Tarihsel Süreç ve 

Politik Boyut 

19. yüzyılın sonlarına kadar teknolojik ilerlemeler çoğunlukla şirketlerin 

uygulamalı araştırmalarının neticesinde ortaya çıkmaktaydı. O dönemde 

sanayileşmiş ülkelerdeki belirli sayıda üniversite iş dünyası ile farklı düzeylerde 

araştırma ve geliştirme ortaklığı içindeydi. Yükseköğretim kurumlarının büyük bir 

kısmı sadece eğitim ve öğretim üzerinde yoğunlaşmıştı. Daha sonraki süreçte 

özellikle II. Dünya savaşının etkisiyle, üniversiteler daha fazla ticari amaçla teknoloji 

geliştirilmesinde yer almaya başladılar. Savaş yıllarında başlatılan araştırma ve 

geliştirme projelerinde özellikle ABD’de devletin fon sağladığı büyük ölçekli 

bilimsel çalışmalarda üniversitelerin rolü büyüktü. Aynı şekilde soğuk savaş 

döneminde de teknolojik gelişme amaçlı projeler, büyük destekle yoluna devam etti. 

Projelerin kamuoyundaki etkisiyle ABD’de artan üniversite sanayi işbirliği ile 

rekabet edebilmek için diğer sanayileşmiş ülkeler de çeşitli araştırma projeleri 

başlattılar
71

. 

Üniversite sanayi işbirliğinin artışındaki etkenleri sıralamak istersek: Birincisi 

küreselleşmenin baskısıyla piyasada rekabet edebilirliği sürdürmek için yenilik 

gereksiniminin doğmasıdır. İkincisi, günümüzde teknolojik gelişmelere uzanan yolda 

disiplinler arası yardımlaşma, takım çalışması, deneylerin yapılması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesi için yüksek maliyetli donanım sahibi olma gerekliliğidir. Üçüncü 

etken, soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte daha önceki yıllarda silahlanmaya 

yönelik araştırma projelerine ayrılan fonların ağırlığının değişmiş olmasıdır. 

Günümüzde özellikle OECD ülkelerinde kamu fonlarının daha yoğun olarak sağlık 
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ve sosyal bilimlere yönelik çalışmalara aktarıldığı görülmektedir. Son etki ise, 

özelikle OECD ülkelerinde üniversite seçeneklerindeki artışla paralel olarak, 

üniversiteler arası rekabetin bir sonucu olarak, üniversiteler iş dünyasıyla daha fazla 

iş birliği içinde olarak araştırma faaliyetlerini arttırma yoluna girmişlerdir
72

. 

Bütün bu etkenlerin varlığına rağmen, üniversite sanayi işbirliğinde 

lisanslama, patentleme ve yan ürünlerin geliştirilmesine katkı gibi faaliyetlerin payı 

mezun öğrencilerin istihdam edilmesi, staj imkânları ve danışmanlık hizmetleri gibi 

faaliyetlere kıyasla oldukça düşüktür. Küreselleşme ve yerelleşmenin eş anlı 

yaşandığı dünyamızda, kalkınma sürecinin önemli bir aktörü olan üniversite sanayi 

işbirliğinin etkinliği potansiyelinin altında bir düzeyde gerçekleşmektedir. İşbirliği 

sürecinde hükümet, sanayi ve üniversite aktörlerinin eşit sorumluluğa sahip olduğu 

düşünülürse, üniversitelerin yeni teknoloji geliştirme performanslarını ve dolayısıyla 

rekabet yeteneklerini doğru değerlendirmeleri ve geliştirmeleri işbirliği sürecinin 

sağlıklı ve etkin ilerlemesi için zorunluluk teşkil etmektedir
73

. 

2.5.2.2. Üniversite-Sanayi İşbirliği Yöntemleri 

Üniversite Sanayi İşbirliği Yöntemlerini aşağıdaki gibi sınıflandırmak 

mümkündür
74

. 

 Genel Araştırma Destekleri: Üniversitenin araştırma kapsamında ihtiyaç 

duyduğu finansman, insan kaynağı, ekipman gibi unsurların tedariki için çeşitli 

teşvik, bağış ve altyapı desteği gibi araçlardan faydalanmasıdır. Kanada'da 

üniversitelerin henüz geliştirmediği araştırma alanları Industrial Research Chair 

Programme adlı programın sistematik olarak verdiği destek örnek olarak 

gösterilebilir. 
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 İnformal Araştırma İşbirlikleri: Belirli araştırmalar için üniversite ve sanayi 

arasında araştırmacı işbirliğini ve takım çalışmasını içeren bu yöntem bilgi 

ekonomilerinde gerçekleşen araştırmalarda uzman ve malzeme gereksiniminde 

işbirliğini amaçlamaktadır. Bu yöntemde üniversite ve sanayi çalışanları bir takım 

çalışması gerçekleştirir ve araştırma sonuçlarını ortak yayınlarlar. Bu tür işbirliği 

özellikle havacılık, çevre, ilaç ve kozmetik gibi alanlarda başarılı sonuçlar vermiştir. 

Bu işbirliği modelinin ortaya çıkması ABD’deki Center for Computational Genetics 

and Biological Modeling bünyesinde üniversite ve endüstriden iki araştırmacının 

ortak çalışması ile başlamıştır. 

 Sözleşmeye Bağlı Araştırma Çalışmaları: Yaygın olarak başvurulan bu 

işbirliği modelinde, belirli bir projenin finansmanı bir sözleşme hükümlerine bağlı 

olarak firma tarafından karşılanmaktadır. Maliyet ve zaman avantajları nedeniyle 

firmalar, sonuçlarına kısa sürede ulaşabilecekleri kendilerine özel bu projeleri tercih 

etmektedirler. 

 Bilgi Transferi ve Eğitim Projeleri: Endüstride öğrenci eğitimi ve danışman 

değişim programlarını içeren bu işbirliği şekli oldukça yaygın olarak başvurulan 

diğer bir yöntemdir. Bu yöntemde, işletmeler üniversitelerin eğitim ve araştırma 

programlarını inceleyerek, ihtiyaçlarına yönelik tavsiyelerde bulunurlar. Yine bu 

yöntemde, ortak gerçekleştirilen araştırma projelerinde akademisyenler danışmanlık 

yapmaktadırlar. Endüstride çalışan araştırmacılar ve mühendisler endüstride eğitim 

desteği alan öğrencilere tezlerinde, araştırmalarında ve eğitim programlarında 

danışmanlık yaparlar. Bu yardım, öğrencilerin araştırmalarının birçok farklı boyutta 

ve kapsamda gerçekleştirmeleri açısından faydalı olmaktadır. Bu tür işbirliklerinin 

özellikle de küçük ve orta ölçekli sanayinin araştırma geliştirme faaliyetlerinin 

arttırılmasındaki faydası nedeniyle, genellikle hükümetler tarafından finansal destek 

görür. Bu tür işbirliğine örnek olarak, 1975 yılında İngiltere’de Bilimsel Araştırma 

Konseyi tarafından uygulanan öğrencilerin eğitimini ve araştırmalarını endüstriyel, 

ekonomik ve sosyal boyutlarıyla desteklemek amacıyla Teaching Company Scheme 

(TCS) uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Programda akademisyenler ve endüstri 

yöneticileri ortak bir yönlendirme faaliyetini üstlenmişlerdir. 

 Devlet Destekli İşbirlikli Araştırma Projeleri: Üniversite ve sanayi 

tarafından ortak gerçekleştirilen projelerin üzerindeki finansal baskıyı azaltmak ve 
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araştırmalara teşvik olmak amacıyla hükümet destekli programları içermektedir. Bu 

programlar belirli alanların rekabet gücünü arttırmayı amaçlamaktadır. Bu 

programlarda genellikle teknoloji transferlerinin hızını arttırmak, üniversite-sanayi 

ilişki ağını geliştirmek, endüstrilerin araştırmaya daha çok kaynak aktarmasını 

sağlamak, küçük ve orta ölçekli firmaların araştırma kapasitesini ve yeteneğini 

arttırmak, üniversite araştırma programlarını pazar ihtiyaçlarına göre şekillendirmek 

gibi hedefler yer almaktadır. Avustralya’daki Collaborative Research Grants 

Schemes bu programın önemli örneklerinden biridir. 

 Araştırma Konsorsiyumları: Bu işbirliği çeşidi, hükümetin kısmi desteğinin 

yanı sıra üniversitenin, kamu araştırma laboratuarlarının ve farklı ülkelerden çeşitli 

firmaların katıldığı büyük ölçekli projelerdir. Birçok farklı tarafı, spesifik araştırma 

birimleri için duyurulmuş fonlardan faydalanmak için proje önerilerinde bulunur ve 

kabul aldığında da belirli prosedürler çerçevesinde desteklenirler. En çok bilinen 

örneği  ise “Avrupa Birliği Çerçeve Programları” dır. 

 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri: Devletin kısmen desteklediği diğer 

bir işbirliği modelidir. Genellikle üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Cazibe 

Merkezleri’nde gerçekleştirilen temel araştırma ve uygulamalı araştırmaları kapsayan 

kurumsal yapılardır. Üniversiteler bu yapılara alt yapı ve personel desteği 

vermektedir. Bu uygulamanın en bilinen örneği National Science Foundation (NSF) 

tarafından yürütülen programdır. Ülkemizde de bu programdan esinlenerek 

Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP) uygulaması 

başlatılmıştır. 

2.5.2.3. Üniversite Sanayi İşbirliği Olarak Teknoparklar 

Bu bölümde en yaygın üniversite-sanayi işbirliği uygulamalarına yer vermek 

istiyoruz. 1990’lı yıllardan sonra Teknoparkların bilgi toplumundaki önemi 

üzerindeki akademik vurgu artmaktadır. Özellikle ABD’deki “Silikon Vadisi” 

temelli yeni ekonomi sanayilerinin başarısı, üniversite merkezli yeni teknoloji ve 

bilimsel araştırmaya bağlı bir yapının ön plana çıkmasında etkili olmuştur. 

Marshall’ın da dile getirdiği gibi bölgesel yakınlığa dayalı olarak sanayi-üniversite 

ve hükümetin meydana getirdiği üçlü sarmalın (Triple Helix) kolektif olarak bilgi 
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üretme süreci üretim yapılarında değişime neden olmaktadır. Bu değişimin odak 

noktalarından bir de teknoparklardır
75

. 

Teknopark, yeni fikir ve buluşların hayata geçmesini sağlamak amacıyla 

girişimcilere ve bilim adamlarına ortak bir çalışma ortamı sunmak amacıyla 

tasarlanmış, üniversite sanayi işbirliğine imkân sağlayan bir yerleşim alanlarıdır
76

. 

Teknoparkların kuruluş ve gelişimi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada 

araştırma ve geliştirme altyapısının geliştirilmesi ve gerekli iş gücünün bir araya 

getirilmesi gerçekleştirilirken, ikici aşamada ticarileşmeye yönelik girişimler ön 

plana çıkmaktadır. İki aşama birbiriyle bağlantılı ve birbirini destekler niteliktedir. 

Güçlü bir AR-GE altyapısı ve geleneği beraberinde ticari başarıyı da getirmektedir. 

Ayrıca tıpkı akademik çalışmalarda yeni teorilerin geliştirilmesinde ön plana çıkan 

disiplinler arası anlayış gibi farklı sektörlere yönelik AR-GE çalışmaları ve bu 

sektörlerin karşılıklı etkileşimi, teknoparkların faydalı bir girişim olmasında etkili 

olmaktadır
77

. 

Teknoparkların işlerliği için ele alınması gereken diğer bir noktada 

“tamamlayıcılık” kavramıdır. Üniversitelerin AR-GE faaliyetiyle bütünlük içinde 

olan farklı sektördeki firmalar arasında teknolojik ve ticari işbirliği bu anlamda 

tamamlayıcı bir ağ sistemini gerçekleştirilmelidir. Sektörel düzeydeki bu 

tamamlayıcılığın yanı sıra, kurumsal düzeyde akademisyenlere patent geliştirilmesi 

noktasında yeterli teşviklerin sağlanması da önemli bir aşama olarak 

nitelendirilmektedir. Teknoparkların gelişiminde öne çıkan diğer etkenler aşağıdaki 

gibi sıralanmaktadır
78

: 

 Yerel koşullara hâkim özel ve kamu kuruluşlarının danışmanlık desteği, 

                                                 

 

75
Argun Karacabey, Ankara Üniversitesi Teknopark’ı İçin Teknoloji Uzgörüsü, Ankara, Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Kesin Raporu, 2009, s.11. 
76

(Çevrimiçi) http://www.teknokent.sakarya.edu.tr/teknokent-nedir.php, 03.04.2012. 
77

Karacabey, a.g.e., s.12-13 
78

A.e., s.13-15. 

http://www.teknokent.sakarya.edu.tr/teknokent-nedir.php,


78 

 

 Teknoparklara deneyimli iş adamlarının çekilmesi(spin-off firmalar), 

 Teknoparklardaki ilişki ağları aracılığı ile örgütler arası işbirliğinin 

özendirilmesi, 

 Özel sektör, devlet harcamaları, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve AB 

fonları gibi çeşitli mali kaynakların değerlendirilmesi. 

Ülkemiz açısından Teknoparkları değerlendirdiğimizde, patent başvurusunun 

düşük seviyelerde olduğu, Akademisyenleri patent katılım çerçevesinde teşvik eden 

güçlü bir teşvik sisteminin yoksunluğu gözlenmektedir. Türkiye’de AR-GE 

finansmanı gelişmiş ülkelerdeki yapıdan farklı olarak ağırlı bir biçimde kamu 

tarafından gerçekleştirildiğini görmekteyiz ve bu sistemde bürokratik sürecin 

uzunluğu ile kamu kuruluşları arasındaki bağlantı kopuklukları önemli bir sorun 

teşkil etmektedir. Aynı zamanda uluslararası işbirliği ağlarının geliştirilmesinde de 

verimli bir bilgi akışının sağlanması gerekliliği de ön plana çıkmaktadır.  

Sektörel çeşitlilik açısından bakıldığında yine ülkemizde teknoparklardaki 

sektörlerin genellikle bilişim firmalarıyla sınırlı kaldığı görülmektedir
79

.  

Teknoparkların, önemli bir kalkınma aracı olduğu yönünde dünya genelinde 

ortak bir mutabakat olduğu görülmektedir ve dünya genelinde temel olarak aynı 

düşünce sistemi üzerine kurulu ve benzer amaçlara sahip birçok teknopark 

uygulamasına da rastlanmaktadır. Her ülkenin yapısı ile bağlantılı olarak içsel 

koşullara uyarlanmış çeşitli versiyonları olan bu yapılar farklı terimlerle de 

adlandırılmaktadırlar. ABD’de araştırma parkı (Research Park), İngiltere'de Bilim 

Parkı (Science Park), Fransa'da Teknopol (Technopole), Almanya'da Teknoloji 

Merkezi (Technologie Zentrum) ve Japonya'da Teknopolis (Teknopolis) olarak 

adlandırılan teknoparklar aynı zamanda İleri Teknoloji Merkezi, İnkübatör ve 
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Teknolojik Yenilik Merkezi olarak da adlandırılabilmektedir. Şimdi kısaca bu 

kavramlardan bahsedeceğiz
80

. 

2.5.2.4.  Bilim Parkı 

IASP’nin tanımına göre, Bilim Parkı uzman profesyoneller tarafından 

yönetilen, amacı ilgili işletmelerin ve bili temelli kuruluşların inovasyon kültürünü 

ve rekabet edilebilirliğini teşvik ederek toplumsal gelişimi arttırmak olan bir yapıdır. 

Bu hedeflere ulaşabilmek için bilginin, üniversitelerden, AR-GE kurumlarından, 

enstitülerden, firmalara aktarılmasını sağlar ve bu süreci kontrol eder. İnovasyon 

tabanlı şirketlerin, kuluçka ve spin-off süreçleri aracılığıyla kurulmasını ve 

gelişmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda yüksek kalitedeki tesis ve alanlarıyla hizmet 

sunar. IASP’nin bu tanımı üyesi olan 63 ülkedeki bilim ve teknoloji parkları 

tecrübelerine dayanmaktadır. IASP’nin bilim parkı tanımlaması, aralarında bazı 

farklar olmasına rağmen aynı amaç, araç ve metodoloji paylaşmaları nedeniyle, 

teknoloji parkı, teknopolis, teknopol, teknokent ve araştırma parkı kavramlarının 

tamamını bünyesinde toplamaktadır
81

. 

Bilim Parklarının amaçları; 

 Ticari potansiyeli olan yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesi için bilimsel ve 

mühendislik uygulamalarına ortam sağlamak ve gerekli hizmeti vermek, 

 İleri teknoloji şirketlerinin gelişimin sağlamak, üniversitelerin ilgili 

bölümlerinin uygulama imkânları sayesinde gelişmesini sağlayacak kuluçka merkezi 

işlevini yerine getirmek, 

 Bölgesel ekonomide canlanmayı sağlamak, bölgeye yabancı yatırımları 

çekmek, bilgi yoğun ekonomiye geçişi kolaylaştırmak ve yerel sanayinin yüksek 

teknolojiye dayalı üretim sürecine geçişini sağlamak, 

 Yenilikçi işletme faaliyetlerinin başlamasında desteklemek, 
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 Konuyla ilgili altyapı, işletme hizmetleri, teknoloji transferi, aktörler arası 

koordinasyon, uluslararası ortaklık ilişkileri, arazi gibi gereksinimleri karşılamak 

şeklinde sıralanabilir
82

. 

2.5.2.5. İnkübatör Merkezi 

Teknopark içinde kurulan ilk binaya inkübatör adı verilmektedir. Teknopark 

bünyesinde yer alan ve teknoparkın sunduğu altyapı imkânlarından faydalanarak, 

bölgenin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojilerin geliştirilmesi girişimlerini destekleyen 

birimlerdir. Bu binalardan faydalanma imkânı daha çok yeni kurulmuş, küçük ölçekli 

ancak büyüme potansiyeline sahip firmalara verilmektedir. İnkübatörler, bu firmalara 

teknolojilerini geliştirme konusunda destek olmaktadırlar. İnkübatör içinde 

gelişimini tamamlamış ve ticari üretime geçme aşamasına gelen firmalar, teknopark 

içinde daha geniş bir mekâna taşınırlar ve inkübatöre yeni bir firma yerleştirilir. 

İnkübatörler, 6 gruba ayrılmaktadırlar
83

. 

 Klasik İnkübatör: Girişimcilere teknoparkın tüm hizmetleri sağlanır. 

 Duvarsız İnkübatör: Fiziksel mekân sağlanmaz sadece danışmanlık hizmeti 

verilir. 

 Kırsal İnkübatör: Tarımsal faaliyet gösteren firmalara hizmet verilir. 

 İçsel İnkübatör: Büyük imalat işletmeleri ile yan işletmelere bir arada olma 

imkânı sağlarlar. 

 Uluslararası İnkübatör: Uluslararası teknoloji transferi için yabancı 

işletmelere imkân sağlar. 

 Melez İnkübatör: Hem inkübatör içindeki hem de dışarıdaki firmalara 

hizmet verirler. 
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2.5.2.6. Yenilik Merkezi 

Teknolojik gelişmeye yönelik araştırma faaliyetleri gerçekleştiren yeni 

kurulmuş işletmelerin çalışmaları için en uygun ortamı ve optimum şartları 

sağlamayı amaçlayan esnek yapıdaki araştırma merkezleridir. Üniversitelerin imkân 

olanaklarından faydalanmak isteyen yenilikçi ve teknoloji odaklı firmaları, iş 

hacimlerini büyütmek ve yeni fikirlerini ticari yaşama entegre etmek amacıyla bu 

merkezlerde yer almak istemektedirler
84

. 

2.5.2.7. Araştırma Parkı 

Araştırma parkları, AR-GE faaliyetlerine dayalı olarak geliştirilmiş projelere 

sahip işletmeler ya da teknoloji odaklı genç işletmelerin üniversite ya da bir 

araştırma kurumu ile işbirliği içinde yenilik üretmelerine imkân sağlayan 

kurumlardır. Gerçekleştirilecek olan projelerin araştırma sürecinden prototip ürünün 

meydana getirilmesine kadar ki süreçte firmaların desteklendiği uygun AR-GE 

ortamı sağlayıcı mekânlardır. Prototip ürünün üretilmesinden sonraki seri üretim ve 

pazarlama aşamaları araştırma parklarının destek alanları içinde yer almamaktadır
85

. 

2.5.2.8. Teknoloji Geliştirme Merkezi 

Teknoloji geliştirme merkezleri esas olarak teknolojik gelişmeye odaklanan 

bir merkez özelliğini taşımaktadır. Teknoloji odaklı işletmelerin üniversitenin AR-

GE altyapısından ve bilimsel birikiminden yararlanarak bölge ekonomisi açısından 

gelişmeyi sağlayıcı bir unsur haline gelmesi hedeflenmektedir
86

. 

                                                 

 

84
Necdet Geren v.d., “Üniversite-Sanayi Etkileşimi için Oluşturulan Kurumsal ve Model 

Mekanizmalar: Bir Karşılaştırma”, Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Sakarya, 5-6-7 

Haziran 2007,s.5. 
85

Mehmet Harmancı, O. Önen, Dünya’da ve Türkiye’de teknopark ve teknokent uygulamaları, 

Ankara, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, 1999, s.3-4. 
86

A.e., s.4. 



82 

 

 

2.5.2.9. Teknokentler 

Teknokentler, üniversite, araştırma kurumları ve endüstriyel birimlerin bir 

araya gelmesinden meydana gelmiş, yaşamsal alanlara özgü hizmetlerin tamamını 

içeren, ekonomik faaliyetler gerçekleştiren bir bölge olarak tanımlanmaktadır
87

. 

Yaptığımız bu teknopark tanımlarının hepsini kapsayan bir genelleme 

yapmak istersek eğer; Teknoparkları, üniversite sanayi işbirliğinin vücuda geldiği 

üniversitelerin AR-GE birikiminin ve eğitimsel yeteneklerinin ve alt yapısının, 

bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere endüstrilerin hizmetine sunan, bu farklı 

yapıları bir araya getiren, bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Ortaya çıkan sinerji, 

teknolojik bir ürünün ticaretleşmesi sağlarken, bölgesel kalkınmaya da katkı 

sağlamaktadır. Doğal olarak kamu kuruluşlarının da belirli sosyal-ekonomik hedefler 

için bu yapılanmanın bir parçası olması gerekmektedir. 

2.5.3. Girişimci Üniversite 

Girişimci üniversite olgusu ilk olarak 1998 yılında Burton Clark tarafından 

ortaya atılmıştır. Warwick, Strathclyde,Twente,Josensuu ve Chalmers üniversiteleri 

üzerine yaptığı araştırmaların neticesinde bu üniversiteleri Avrupa’nın en girişimci 

üniversiteleri olarak nitelendirmiş ve üniversitelere özgü bir girişimcilik modeli 

geliştirmiştir. Girişimcilik kültürünü benimseyen ve yerleştirmeye çalışan üniversite, 

bölgesel ve ulusal refah düzeyini yükseltecek girişimcilik faaliyetleri üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerle birlikte günümüzde 

gelişmekte olan ülkelerdeki üniversiteler de girişimci üniversite olgusuna adapte 

olmaya çalıştıkları görülmektedir
88

. Gelişmekte olan ülkelerde girişimci üniversite 
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olgusunun ortaya çıkışında yükseköğretim kurumlarının yaşadığı finansal sıkıntı ve 

devlet desteğinin yetersizliği de üzerinde durulması gereken diğer bir noktadır
89

. 

Günümüz kalkınma anlayışının temelini oluşturan bilgiyi üreten üniversiteler, 

ürettikleri bilginin ticaretleştirilmesi, idari ve mali özerklik, yeni gelir kaynakları 

elde etme gibi konularda yeni kavramlar oluşturmaktadırlar. Araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerine bölgesel düzeyde katkı sağlayan üniversitelerin yaşadığı bu girişimci 

üniversite dönüşümü birçok faaliyete bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Akademisyenlerin ürettikleri bilginin patentlendirilmesi, üniversitenin kendi 

kaynaklarını yaratması,  sanayi işbirliği ile gelir elde etmesi gibi faaliyetler, 

üniversiteye sağladıkları katkının yanı sıra bölgesel kalkınma hedeflerine 

ulaşılmasında da destekleyici olarak nitelendirilmektedir.  Üniversite-sanayi işbirliği 

araştırmaların uygulanmasında fırsat yaratırken, bölge için rekabet gücünü arttıran 

bir etken olacaktır
90

. 

Günümüz bölgesel kalkınma anlayışı bölgesel potansiyel üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Yerel dinamiklerin bu artan öneminin temelinde küreselleşme 

yatmaktadır. Bilgi ve rekabet ağırlıklı yeni kalkınma anlayışı, bilgi temelli içsel 

büyümeyi işaret etmektedir dolayısıyla üniversiteler bu süreçte odak noktası haline 

gelmektedir. Bu nedenle üniversitelerden yeterli beşeri sermayeye ve ekonomik alt 

yapıya sahip olmayan az gelişmiş bölgelerde kalkınmanın öncüsü olması 

beklenmektedir. Bu nedenle geleneksel bilgi üretme ve öğrenci yetiştirme 

misyonlarının yanı sıra yeni anlayışla teknoloji transferi ofislerinin, teknokentlerin, 

bilim parklarının ve iş geliştirme merkezlerinin kurulması üniversitelerin faaliyetleri 

                                                 

 

89
A.e., s.221. 

90
Yunus Emre Özer, “Girişimci Üniversite Modeli ve Türkiye”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, C. XXX, No. 2, 2011, s. 86. 
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arasına katılmıştır
91

. Böylece üniversiteler bölgesel kalkınmayı destekleyici, yerel 

sanayi ile ortak girişimler ve disiplinlerarası projeler gerçekleştirebilecektir
92

. 

Her ne kadar günümüzde üniversitelerin girişimci bir organizasyona sahip 

olması yönünde bir eğilim olsa da, bu dönüşüm birçok yönden de eleştirilmektedir. 

Bu eleştiriler, girişimci yapının yükseköğretimi metalaştıracağı, akademik 

saygınlığın zarar görmesi, kısa vadeli girişimci hedeflerin üniversitelerin uzun vadeli 

hedeflerini çelişmesi, öğrencilerin müşteri olarak görülmesinin öğretim sürecini 

bozacağı gibi görüşler yer almaktadır
93

.  

Türkiye’deki girişimci üniversite dönüşümüne bakıldığında, ülkede sanayinin 

belirli bölgelerde kümelenmesinin önemli bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. 

Gelişmiş bölgelerde faaliyet gösteren üniversiteler, diğer üniversitelere kıyasla 

üniversite-sanayi işbirliğinde avantajlı durumda olmaktadırlar. Ancak genel tabloya 

bakıldığında, üniversite-sanayi işbirliği düşük bir seviyede gerçekleşmektedir. Bu 

noktada işbirliğinin artması ve ortak projelerin gerçekleştirilmesi için maddi 

kolaylıkların sağlanması, yasal imkânların arttırılması ve idari yapının yeniden 

düzenlemesi gibi kapsamlı yapısal dönüşümlere ihtiyaç duyulmaktadır
94

.

                                                 

 

91
David Charles, “Universities and Territorial Development: Reshaping the Regional Role of UK 

Universities”, Local Economy, Vol. 18, No. 1, 2003, p. 12-15. 
92

Özer, a.g.e., s.87-88. 
93

Çetin, a.g.e., s.232. 
94

Özer, a.g.e., s.94-95. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BÖLGESEL KALKINMA ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ 

ÇERÇEVESİNDE KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

 

3.1. KIRKLARELİ 

Kırklareli, Trakya bölgesinde yer alan, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan 

bir köprü olarak nitelendirilen ülkemizin, Avrupa ayağındaki illerinden biridir. 

Bulgaristan ile 180 km' lik kara sınırı bulunan Kırklareli, Balkanlardan aldığı 

göçlerin etkisiyle kozmopolit ve hoşgörülü bir toplum yapısına sahip olmuştur. 

Sosyokültürel ve ekonomik etkisi olan diğer önemli bir komşusu da Türkiye’nin en 

büyük metropolü olan İstanbul’dur.  Kırklareli, eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel 

göstergeler açısından Türkiye’nin en gelişmiş 11. şehridir ve sahip olduğu sanayi 

bölgeleri, Avrupa otoyolu üzerinde yer alması, İstanbul ile yakınlığı ve Balkan 

ülkelerine olan günlük otobüs seferleri ile önemli bir gelişme potansiyeline sahiptir
1
.  

Kırklareli, tarihsel süreçte birçok antik yerleşim merkezine sahip olmuştur. 

Buzul çağı sonrasında uzun bir süre sular altında kaldığı düşünülen şehirde insana ait 

ilk maddi belgeler Neolitik dönemi işaret etmektedir. Roma dönemi ortalarına kadar 

kısmen ya da tamamen bağımsız küçük krallıklar olarak varlık gösteren Trakya illeri, 

1363 yılında 1. Murat zamanında Osmanlı İmparatorluğu’nun eline geçine kadar 

birçok istilaya uğramışlardır. Balkan ve I. Dünya savaşlarında Bulgar ve Yunan 

işgaline de uğrayan Kırklareli, 10 Kasım 1922’de nihai bağımsızlığına kavuşmuştur. 

Coğrafi konumu itibariyle, Istıranca ve Ergene Ovası üzerinde yer alır. Kuzeyinde 

Bulgaristan, kuzeydoğusunda Karadeniz, güneydoğusunda İstanbul, güneyinde 

Tekirdağ ve batısında Edirne bulunmaktadır. Yüzölçümü 6550 kilometrekaredir ve 

Karadeniz’e 60 km deniz kıyısı bulunmaktadır. Bitki örtüsü ormanlık ve step özelliği 

                                                 

 

1
 Kırklareli Üniversitesi, (Çevrimiçi) http://www.kirklareli.edu.tr/katalog-tr/, 16.04.2012. 

http://www.kirklareli.edu.tr/katalog-tr/
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gösteren Kırklareli, çok eski tarihlerden beri önemli bir tarım yerleşim yeri olma 

özelliğini korumuştur
2
.  

Nüfus yoğunluğu açısından Kırklareli 1965 yılına kadar ülke ortalamasının 

üstünde bir nüfus yoğunluğuna sahip olmuştur. Bu durumun önemli nedenlerinden 

biri mübadele ve muhaceret yoluyla gerçekleşen Balkan ülkelerinden alınan 

göçlerdir. 1940-1945 yılları arasında II. Dünya Savaşının etkisiyle nüfus azalmıştır. 

Daha sonra 1950'li yıllarda yurtdışından gerçekleşen göçler tekrar nüfusun artmasına 

neden olmuştur. 1965 yılına kadar yüksek olan nüfus yoğunluğu, bu tarihten sonra 

diğer illere gerçekleşen göçlerle azalmaya başlamıştır
3
. Günümüze gelindiğinde 

TUİK tarafından açıklanan 2011 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına 

göre Kırklareli nüfusu 340.199’dur. Aynı rapora göre Kırklareli’ne ait yıllık nüfus 

artış hızı %22, ortanca yaş
4
 36, nüfus yoğunluğu

5
 ise 54’dür

6
. 

Türkiye’nin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında Kırklareli, 81 il 

arasında 11. sırada yer almaktadır. 1996 yılında belirlenen gelişmişlik endeksinde 14. 

sırada yer alan Kırklareli, İstanbul metropolitan alanı ardbölgesinde yer alan, 

İstanbul merkezli sanayinin ikincil yayılma aksı
7
 içinde değerlendirilmektedir.  Söz 

konusu gelişmişlik endeksinde imalat sanayi sektörü sıralamasında 14.sırada, sağlık 

sektörü gelişmişlik sıralamasında 15. sırada ve eğitim sektörü sıralamasında 7. sırada 

yer almaktadır
8
. 

İllerin ve Bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması çalışmasına göre, 

Kırklareli şehirleşme oranı %57,60’dır. Tarım, sanayi, ticaret sektörlerinde 

                                                 

 

2
 Kırklareli Üniversitesi, (Çevrimiçi) http://www.kirklareli.gov.tr/genel.aspx, 16.04.2012. 

3
 Kırklareli Belediyesi, Stratejik Plan Taslağı 2010-2014, Kırklareli, s.8. 

* Ortanca Yaş: Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan 

kişinin yaşıdır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, diğer yarısı da bu yaştan büyüktür. 

* Nüfus Yoğunluğu: Bir kilometre kareye düşen nüfustur. 
6
TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, 

2012, s.7-15. 

*Birinci gelişme aksı: Bursa ve Kocaeli, İkinci Gelişme Aksı: Tekirdağ, Yalova, Edirne, Kırklareli, 

Sakarya 
8
DPT, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, 2003, s. 53, 56, 62, 106, 112. 

http://www.kirklareli.gov.tr/genel.aspx
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çalışanların toplam istihdam oranı içindeki yaklaşık payları sırasıyla; 49, 18 ve 8’dir. 

Kırklareli'ndeki okuma yazma oranı %92,88, 22 yaş üstü nüfusun üniversite mezunu 

olma oranı %7,17’dir. Kırklareli’nin GSYİH içindeki payı ise 0,72’dir
9
. Ekonomik 

gelişme anlamında Kırklareli, yüksek eğitim seviyesi, Organize Sanayi Bölgesi, 

Trakya’nın tarıma en elverişli topraklarına sahip olması, Türkiye’nin Avrupa’ya 

açılan 4 sınır kapısından birini sınırları içinde barındırması, doğal gaz boru hattının il 

sınırı içinden geçmesi, gelişmiş bir mandıracılığa sahip olması gibi özellikleri ile 

avantajlı bir konuma sahiptir. Ancak Kırklareli’nin birçok dezanavtaj olarak 

nitelendirilebilecek özellikleri de mevcuttur. Öncelikle istihdam olanaklarının sınırlı 

düzeyde olması ve devlet kaynaklı kalkınma projelerinden yeterince 

faydalanılamaması önemli ve acil çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. 

Ayrıca nitelikli işgücünün dışarıdan sağlanması ve şehirdeki nitelikli genç işgücünü 

içerde kalmasını sağlayacak özendirici bir yapının yok olması da oldukça dikkat 

çekicidir. Bu sorunların yanı sıra Dereköy sınır kapısının istenen nitelikte olmaması, 

tarıma elverişli arazilerde plansız sanayileşme, turizm alt yapısının yetersizliği, deniz 

sınırına rağmen balıkçılığın gelişmemiş olması, hizmet sektörünün yeterli düzeyde 

gelişmemiş olmasından da söz edilebilir
10

. 

2011 TUİK verilerine göre, Kırklareli’nde 9743 okuma yazma bilmeyen kişi 

bulunmaktadır. Bu rakamı sırasıyla 11,812 kişiyle okuma yazma bilen fakat bir okul 

bitirmeyenler, 26,120 kişiyle yüksekokul ve fakülteyi bitirenler, 83,830 kişiyle 

ortaokul ve liseyi bitirenler, 144,300 kişiyle ilköğretimi bitirenler takip etmektedir. 

İldeki lisansüstü eğitimi tamamlayanların sayısı ise 1564’ tür
11

. Tablo 8’de Kırklareli 

üniversitesi kurulduktan sonraki yıl olan 2008 ile 2011 yılı verilerinin 

karşılaştırılması verilmektedir. 

 

 

 

                                                 

 

9
DPT, İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması, 2003, s.193. 

10
İktisadi Araştırmalar Vakfı, Kırklareli İlinin Ekonomik Gelişmesi, Kırklareli, İktisadi 

Araştırmalar Vakfı Yayınları, 2009, s.24.  
11

TUİK, (Çevrimiçi) http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul?kod=2, 16.05.2012. 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul?kod=2
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Tablo 8: Kırklareli 15 Yaş Üstü Bitirilen Eğitim Düzeyi  
 2008 2011 

Okuma Yazma Bilmeyenler 13,250 9743 

Okuma Yazma Bilen ama Bir 

Okul Bitirmeyenler 

13,900 11,812 

İlköğretim Mezunları 142,627 144,300 

Ortaöğretim Mezunları 74,818 83,830 

Üniversite Mezunları 17,353 26,120 

Lisansüstü Eğitim Mezunları 805 1564 

Kaynak: TUİK, (Çevrimiçi) http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul?kod=2, 16.05.2012. 

 

3.2. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 

Kırklareli Üniversitesi, 29.05.2007 tarihinde 26536 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bünyesinde 5 

Fakülte, 1 Sağlık Yüksekokulu, 7 Meslek Yüksekokulu ve 2 adet faaliyete geçme 

çalışmaları devam eden 2 Enstitü bulunmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 

Fen Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi Kırklareli 

Üniversitesi kurulduktan sonra açılmıştır. Teknik Eğitim Fakültesi ise Trakya 

Üniversitesi’nden devralınmıştır. Turizm ve Teknoloji Fakülteleri 2009-2010 Eğitim-

Öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Bunların yanı sıra il merkezinde Lisans Eğitimi 

veren Sağlık Yüksekokulu, Ön Lisans Eğitimi veren Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu bulunmaktadır. Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, 

Babaeski ilçesinde Babaeski Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar ilçesinde Pınarhisar 

Meslek Yüksekokulu, Vize ilçesinde Vize Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 

Kırklareli Üniversitesi kurulduğu 29 Mayıs 2007 tarihinden beri sürdürdüğü eğitim 

ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra hâlihazırda teşkilatlanma ve yapılanma 

süreçlerine devam etmektedir
12

. 

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde çalışan 16 Profesör, 3 Doçent, 86 

Yardımcı Doçent, 159 Öğretim Görevlisi, 143 Araştırma Görevlisi ve 34 Okutman 

                                                 

 

12
Kırklareli Üniversitesi, 2011 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kırklareli, 

2012, s.12. 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul?kod=2
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bulunmaktadır
13

. İdari Yapıda, genel idari hizmetler kısmında 154, teknik hizmetler 

kısmında 28, yardımcı hizmetler kısmında 25, sağlık hizmetler kısmında 4, avukatlık 

hizmetler kısmında 1,  personel görev yapmaktadır
14

.  

Kırklareli Üniversitesinin toplam öğrenci sayısı 12,774’tür. Bu sayı içinde en 

büyük paya sahip olan 9940 öğrenci sayısı ile Meslek Yüksekokullarıdır. 2193 

öğrenci sayısı ile Fakülteler ikinci sırada yer almaktadır. Öğrencilerin cinsiyete ve 

yerleşkeye göre dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Faaliyete geçme 

çalışmaların devam enstitülerde eğitim alan toplam 80 öğrenci bulunmaktadır. 

Enstitülerde faaliyet gösteren programlar sırasıyla Felsefe, Tarih, Türk Dili ve 

Edebiyatı, İktisat ve İşletme Yüksek Lisans programları ile Felsefe Doktora 

programıdır.
15

 

Tablo 9: Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Sayıları 
 I.Öğretim II. Öğretim Toplam 

 K E T K E T  

Fakülteler 717 624 1341 528 324 852 2193 

Yüksekokullar 437 124 561 - - - 561 

Enstitüler 32 48 80 - - - 80 

Meslek 

Yüksekokulları 

2964 3656 6620 1209 2111 3320 9940 

Toplam 4150 4452 8602 1737 2435 4172 12774 

Kaynak: Kırklareli Üniversitesi, 2011 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 

Kırklareli, 2012, s.78.  

 

Kırklareli Üniversitesi, 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında 1179, 2009-2010 

eğitim ve öğretim yılında 1604 ve 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında 1875 mezun 

vermiştir. Toplam öğrenci sayılarındaki değişim ise 2008-2009 eğitim ve öğretim 

yılında 8913, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 10358 şeklinde gelişmiştir.
16

 

 

                                                 

 

13
A.e., s.69. 

14
A.e., s.73. 

15
A.e., s.80. 

16
A.e., s.81. 
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3.2.1. Fakülteler 

3.2.1.1. Teknik Eğitim Fakültesi 

1998 yılında Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan Fakülte, 2007 yılında 

Kırklareli Üniversitesi’ne devredilmiştir. 2004 yılından itibaren şimdiki yeri olan 

Kavaklı yerleşkesinde faaliyet göstermektedir.  Fakültenin Kâgir ve Ahşap olmak 

üzere iki atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca tam donanımlı bilgisayar laboratuarında 

toplam 35 bilgisayar ile AUTOCAD programı kullanılarak bilgisayar destekli çizim 

yapılmaktadır. Fakültenin Bilim dalları ve Anabilim Dalları aşağıda 

sıralanmaktadır
17

: 

 Yapı Eğitimi: Yapı Öğretenliği Anabilim Dalı, Yapı Ressamlığı Anabilim 

Dalı, 

 Elektrik Eğitimi: Aydınlatma ve Tesisat Eğitimi Anabilim Dalı, Enerji 

Tesisleri Anabilim Dalı, Elektrik Makine Anabilim Dalı. 

3.2.1.2. Fen Edebiyat Fakültesi 

Kavaklı yerleşkesinde faaliyet gösteren Fen Edebiyat Fakültesinin 2008 

tarihinde kurulan bilim ve anabilim dalları aşağıda sıralanmaktadır
18

. 

 Türk Dili ve Edebiyatı: Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili 

Anabilim Dalı, Halk Bilimi Anabilim Dalı, 

 Tarih Bölümü: Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Anabilim 

Dalı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Eskiçağ 

Tarihi Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 

 Felsefe Bölümü: Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı, Felsefe Tarihi 

Anabilim Dalı, Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı, Bilim Tarihi ve 

Felsefesi Anabilim Dalı, 

                                                 

 

17
A.e., s.14. 

18
A.e., s.16-19. 
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 Fizik Bölümü: Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı, Yoğun Madde Fiziği 

Anabilim Dalı, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı, Çekirdek 

Fiziği Anabilim Dalı, Genel Fizik Anabilim Dalı, 

 Matematik Bölümü: Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı, Geometri 

Anabilim Dalı, Analiz ve Fonksiyonlar Anabilim Dalı, Matematiğin 

Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı, Uygulamalı Matematik 

Anabilim Dalı, Topoloji Anabilim Dalı, 

 Kimya Bölümü: Analitik Kimya Anabilim Dalı, Anorganik Kimya 

Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Fizikokimya Anabilim Dalı, 

Organik Kimya Anabilim Dalı, 

 Psikoloji Bölümü: Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı, Gelişim Psikolojisi 

Anabilim Dalı, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Uygulamalı Psikoloji 

Anabilim Dalı, 

 Bati Dilleri ve Edebiyatı Bölümü: İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı, İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İspanyol Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı, Hungaroloji Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

 Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü: Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalı, Hindoloji Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Urdu Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı, 

 Slav Dilleri Bölümü: Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Rus Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı, 

 Balkan Dilleri Bölümü: Balkan Dilleri (Romence) Anabilim Dalı, Balkan 

Dilleri (Yunanca) Anabilim Dalı, Balkan Dilleri (Arnavutça) Anabilim Dalı 

 Arkeoloji Bölümü: Prehistorya Anabilim Dalı, 

 Sosyoloji Bölümü: Sosyometri Anabilim Dalı, Genel Sosyoloji Anabilim 

Dalı, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı, Kurumlar Sosyoloji Anabilim 

Dalı, 
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 Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, 

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji 

Anabilim Dalı, 

 Mütercim Tercümanlık Bölümü: İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim 

Dalı, Almanya Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, Fransızca Mütercim 

Tercümanlık Anabilim Dalı, Bulgarca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, 

Arnavutça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, Rusça Mütercim 

Tercümanlık Anabilim Dalı, İspanyolca Mütercim Tercümanlık Anabilim 

Dalı, Çince Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı, Arapça Mütercim 

Tercümanlık Anabilim Dalı. 

3.2.1.3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 Öğretim Üyesi, 27 Öğretim Elemanı ve 

203 öğrencisi ile 2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait Bölüm ve Anabilim Dalları aşağıda 

sıralanmaktadır. Kamu Yönetimi, İktisat ve İşletme bölümlerinde eğitim faaliyetleri 

sürdürülmektedir.
19

. 

 İktisat Bölümü: İktisat Teorisi Anabilim Dalı, İktisat Politikası Anabilim 

Dalı, İktisadi Çalışma ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, İktisat Tarihi 

Anabilim Dalı, 

 İşletme Bölümü: Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Yönetim ve 

Organizasyon Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, 

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı, Kooperatifçilik Anabilim Dalı, Sayısal 

Yöntemler Anabilim Dalı, 

 Kamu Yönetimi Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, 

Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Hukuk Bilimleri Anabilim dalı, Kentleşme 

ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı, 

                                                 

 

19
A.e., s.21-22. 
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 Uluslararası İlişkiler: Uluslararası Anabilim Dalı, Siyasi Tarih Anabilim 

Dalı, Devletler Hukuki Anabilim Dalı. 

3.2.1.4. Turizm Fakültesi 

Kavaklı yerleşkesinde faaliyet gösteren Turizm Fakültesi, ilk öğrencilerini 

2010-2011 eğitim ve öğretim yılında almıştır. Bölümleri sırasıyla Turizm 

İşletmeciliği, Turist Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Rekreasyon 

şeklinde sıralanmaktadır.
20

 

3.2.1.5. Teknoloji Fakültesi 

2009 tarihinde kapatılan Teknik Eğitim Fakültesi yerine kurulan Teknoloji 

Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim ve 

öğretim faaliyeti gerçekleştiren bölümler sırasıyla; inşaat mühendisliği bölümü, 

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliğidir
21

. 

3.2.2. Enstitüler 

2010-2011 güz yarıyılından itibaren Tarih ve Felsefe Anabilim Dalları ile 

birlikte Marmara Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında iktisat, işletme, Türk 

dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarında Yüksek Lisans ve Felsefe Anabilim Dalında 

doktora programları eğitim ve öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir
22

. 

3.2.3. Yüksekokullar 

Kırklareli İli merkezinde faaliyet gösteren Sağlık Yüksekokulu, 1992-1997 

yılları arasında Trakya Üniversitesi’ne bağlı olarak ön lisans programlarında eğitim 

ve öğretim gerçekleştirmekteydi. 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında yine Trakya 

                                                 

 

20
A.e., s.23. 

21
A.e., s.24. 

22
A.e., s.25. 
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Üniversitesi’ne bağlı olarak Lisans düzeyinde Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu 

bölümlerine öğrenci almaya başladı ve ilk mezunlarını 2001 yılında verdi. 2009-2010 

eğitim ve öğretim döneminde de Ebelik Bölümü faaliyetlerine başlamıştır. Sağlık 

Yüksekokulu’nda 5 Öğretim Üyesi ve 11 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır ve 

Hemşirelik, Sağlık memurluğu, Çocuk Gelişimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve 

Ebelik Bölümlerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir
23

. 

3.2.4. Meslek Yüksekokulları 

Kırklareli Üniversitesi’nde üçü il merkezinde dördü ilçelerde olmak üzere 

toplam yedi adet Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.   

İl Merkezinde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 3 öğretim 

üyesi ve 31 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyeti 

gerçekleştirilen bölümler ise sırayla; İnşaat, Halıcılık ve Desinatörlük, Gıda 

Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programcılığı, Elektrik, Endüstriyel 

Elektronik, Tekstil, Makine, Mobilya ve Dekorasyon ile Mekatronik bölümleridir
24

. 

Lüleburgaz İlçesindeki Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, sahip olduğu 3141 

civarındaki öğrenci sayısı ile Kırklareli Üniversitesi’nin en önemli birimlerinden biri 

haline gelmiştir. Bu Meslek Yüksekokulunda 1 Doçent ve 28 Öğretim Elemanı görev 

yapmaktadır. Bölümler ise Teknik ile İktisadi ve İdari olmak üzere iki programa 

ayrılmaktadır. Teknik programlar sırasıyla; Grafik, Otomotiv, Elektrik, Kimya, 

Tekstil, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlamadır. İktisadi ve İdari Programlar ise; 

Muhasebe, Pazarlama ve Büro Yönetimi ve Sekreterliktir
25

. 

                                                 

 

23
A.e., s.26. 

24
A.e., s.27-28 

25
A.e., s.31. 
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kırklareli İl Merkezinde faaliyet 

gösteren diğer bir Meslek Yüksekokuludur. Bu Meslek Yüksekokulunda İşletme, 

Muhasebe, Sivil Havacılık, Maliye ve Dış Ticaret Programları yer almaktadır
26

. 

177 öğrenci ile 2009-2010 eğitim ve öğretim döneminde faaliyetlerine 

başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İl Merkezinde yer almaktadır. 

Bünyesinde çalışan 1 öğretim üyesi ve 5 öğretim elemanı bulunmaktadır. Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yer alan programlar sırasıyla; Tıbbi Laboratuar 

Teknikleri, Yaşlı Bakım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Tanıtım ve 

Pazarlama, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Çocuk Gelişimi Programlarıdır
27

. 

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Babaeski Meslek Yüksekokulu, 3 

öğretim üyesi ve 6 öğretim elemanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bünyesindeki 

programlar; İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bankacılık ve 

Sigortacılık ve Dış Ticarettir
28

. 

Pınarhisar İlçesinde faaliyet gösteren Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Trakya 

Üniversitesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuştur. 2009 yılından itibaren şu an 

bulunduğu yerleşkede faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Teknik ile İktisadi ve İdari 

olmak üzere iki grupta toplanan programları; Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, 

Elektrik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ve Bilgi Yönetimi şeklinde 

sıralanmaktadır
29

. 

Vize ilçesinde faaliyet gösteren Vize Meslek Yüksekokulu;  Pazarlama, 

Muhasebe, Emlak ve Emlak Yönetimi,  Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm ve Otel 

İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarında eğitim ve öğretim 

gerçekleştirmektedir
30

 

                                                 

 

26
A.e., s.36. 

27
A.e., s.38. 

28
A.e., s.39. 

29
A.e., s.41. 

30
A.e., s.43. 
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3.2.5. Rektörlüğe Bağlı Birimler 

 Rektörlüğe bağlı, Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü; 1 Yardımcı 

Doçent ve 7 okutman, Türk Dili Bölümü; 8 okutman, Yabancı Diller Bölümü; 15 

okutman ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir
31

. 

3.2.6. Araştırma ve Uygulama Merkezleri 

Kırklareli Üniversitesi’nde Türkçe Öğretim ve Uygulama Araştırma, Sürekli 

Eğitim, Avrupa Araştırmaları Uygulama ve Araştırma, Türkiyat Uygulama ve 

Araştırma, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma ve Afrika Araştırmaları 

Uygulama ve Araştırma olmak üzere toplam 6 araştırma ve uygulama merkezi 

bulunmaktadır
32

. 

3.2.7. Daire Başkanlıkları 

Kırklareli Üniversitesi’nde toplam 8 Daire Başkanlığı bulunmaktadır. Bu 

Daire Başkanlıkları; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Personel Daire 

Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’dır
33

. 

                                                 

 

31
Kırklareli Üniversitesi, (Çevrimiçi) http://www.kirklareli.edu.tr/, 18.04.2012. 

32
Kırklareli Üniversitesi, (Çevrimiçi) http://www.kirklareli.edu.tr/katalog-tr/, 18.04.2012. 

33
 Kırklareli Üniversitesi (Çevrimiçi) http://www.kirklareli.edu.tr/0199291381/idari-birimler.html, 

18.04.2012. 

http://www.kirklareli.edu.tr/
http://www.kirklareli.edu.tr/katalog-tr/
http://www.kirklareli.edu.tr/0199291381/idari-birimler.html
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3.3. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ’NİN YEREL EKONOMİYE 

KATKISININ İNCELENMESİ 

3.3.1. Kırklareli Üniversitesi’nin Yerel Ekonomiye Doğrudan 

İstihdam Katkısı 

Kırklareli Üniversite’sinin tüm birimlerinde çalışan toplam akademik ve idari 

personel, üniversitensin yerel ekonomiye olan doğrudan istihdam katkısını ifade 

etmektedir. Bu bağlamda Kırklareli Üniversitesi’nin 2008-2011 yılları arasında 

gerçekleştirdiği doğrudan istihdam katkısı tablo 10’da sunulmaktadır. 

Tablo 10: 2008-2012 Kırklareli Üniversitesi Personel Sayısı 
 Akademik Personel İdari Personel Toplam 

2008 77 38 115 

2009 215 119 334 

2010 379 164 543 

2011 441 212 653 

Kaynak: Kırklareli Üniversitesi’nin 2008, 2009, 2010 ve 2011 Faaliyet Raporlarından derlenmiştir. 

 

3.3.2. Kırklareli Üniversitesi’nin Yerel Ekonomiye Doğrudan 

Gelir Katkısı 

Üniversitelerin doğrudan istihdam etkisinin yanı sıra doğrudan gelir etkileri 

de mevcuttur. Üniversitede istihdam edilen her türlü personele yönelik yapılan net 

harcamalar ile mal ve hizmet alımları yerel ekonomiye aktarılan tutarları 

göstermektedir. Tablo 11’de 2011 yılına ait üniversitenin harcamalar yoluyla yerel 

ekonomiye aktardığı miktar yani doğrudan gelir katkısı gösterilmektedir. 
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Tablo 11: Bütçe Giderlerinin Dağılımı 
 2011 Toplam Bütçe Ödeneği 

Bütçe Giderleri Toplamı 45.259.854,31 

Personel Giderleri 17.906.443,09 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.611.442,01 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 5.739.127,01 

Cari Transferler 410.978,35 

Sermaye Giderleri 17.091.863,85 

Sermaye Transferleri 1.500.000 

Kaynak: Kırklareli Üniversitesi, 2011 Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 

Kırklareli, 2012, s.97.  

 

3.3.3. Kırklareli Üniversitesi’nin Yerel Ekonomiye Dolaylı 

Katkısı 

Bu bölümde Kırklareli Üniversitesi’nin Yerel Ekonomiye Olan Dolaylı 

Katkılarını gelir harcama etkisi çerçevesinde, üniversite çalışanlarına ve öğrencilere 

uygulanan anket verileri ışığında değerlendirilmiştir. 

3.3.3.1. Araştırmanın Amacı 

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin harcamalarındaki genel eğilim ve 

yerel ekonomiye olan dolaylı gelir ve istihdam etkisinin seçilen örneklem 

çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda hedef kitleye 

sorulan sorular aşağıdaki 3 temel ana başlıkta toplanmaktadır. 

 Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin Kırklareli’nde yaptığı ortalama 

harcama miktarı, 

 Yapılan harcamaların ihtiyaçlara göre dağılımı, 

 Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin Kırklareli Üniversitesi’nin 

Bölgesel Kalkınmaya etkisi üzerindeki görüşleri. 
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3.3.3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin Kırklareli’nde gerçekleştirdikleri 

harcamaların ve üniversiteye yönelik görüşlerinin sorulduğu EK I ve EK II’ de 

verilen anket soruları, Eskişehir Anadolu Üniversite bünyesinde 2008 yılında 

gerçekleştirilen "Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'e Etkileri ve Şehrin Üniversite’yi 

Algılayışı” adlı projede yer alan anket sorularının Kırklareli’ne uyarlanması şeklinde 

oluşturulmuştur. Katılımcıların demografik özellikleri, aylık ortalama harcamaları, 

aylık ortalama gelirlerinin yanı sıra, katılımcıların Kırklareli Üniversitesi’nin yaşam 

kalitesini yükseltme, kültür düzeyini arttırma, sosyal hayatı zenginleştirme gibi 

sosyokültürel faktörler üzerindeki etkisine dair görüşleri de incelenmiştir. 

Katılımcıların bu ifadelere katılım düzeylerinin tespitinde , “Tamamen Katılıyorum”, 

“Katılıyorum”, “Karasızım”, “Katılmıyorum”, “Hiç Katılmıyorum”, seçeneklerinden 

oluşan beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

3.3.3.3. Araştırmanın Veri Kaynağı 

Uygulanan öğrenci anketinin örneklem seçiminde,%5 örneklem hatası ve 

%95 güven aralığı ölçütleri temel alınarak Kırklareli Üniversitesi öğrenci sayısının 

(12774) temsil yeterliliği olan 373 kişiye ulaşılması hedeflenmiş ve 414 öğrenciye 

ulaşılmıştır. %10 örneklem hatası ve %95 güven aralığı ölçütleri temel alınarak 

Kırklareli Üniversitesi çalışanlarının sayısının (673) temsil yeterliliği olan 84 kişiye 

ulaşılması hedeflenmiş ve 88 personele ulaşılmıştır. 

3.3.3.4. Araştırmanın Veri Analiz Tekniği 

Araştırma süresince elde edilen veriler, SPSS 20 paket programı ile 

değerlendirilmiş ve verilerin analizinde de Frekans Tablolarına Ki-kare ilgi 

analizlerine ve Çapraz tablolar analizine başvurulmuştur. 
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3.3.3.5. Araştırmanın Sonuçları 

3.3.3.5.1. Akademik ve İdari Personel Anket Sonuçları 

Tablo 12: Ankete Katılan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Kadın 31 35.2 35.2 

Erkek 57 64.8 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete katılan Üniversite çalışanlarının %35,2’si kadın, %64,8’i de erkektir. 

Tablo 13: Ankete Katılan Personelin Görev Dağılımı  

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Akademik 70 79,5 79,5 

İdari 18 20,5 100 

Toplam 88 100  

 

Tablo 13’de ankete katılan personelin görev dağılımı gösterilmektedir. 

Ankete Katılan Üniversite çalışanlarının %79. 5’i Akademik, %20. 5’i İdari 

Personeldir. Aradaki fark Akademik personel sayısının idari personel sayısından 

fazla olmasının yanı sıra, akademik personelin konuya dair ilgi düzeyinin kısmen 

daha yüksek olması ile ilişkilendirilebilir.  

Tablo 14: Ankete Katılan Personelin İkamet Yeri Dağılımı 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Merkez 56 63,6 71,8 

Lüleburgaz 9 10,2 83,3 

Babaeski 2 2,3 85,9 

Vize 4 4,5 91,0 

Pınarhisar 7 8,0 100 

Diğer 10 11,4  

Toplam 88 100  

 

Ankete katılan Üniversite çalışanlarının %63,6'sı Kırklareli il merkezinde, 

%10,2'si Lüleburgaz ilçesinde, %2,3’ü Babaeski ilçesinde, %4,5’i Vize ilçesinde, 

%8’i de Pınarhisar ilçesinde ikamet etmektedirler. Diğer sınıflandırılmasında yer 

alan %11. 4’lük kısım, Kırklareli'nde çalışan ancak İstanbul ya da Edirne’de ikamet 

eden çalışanların oranını vermektedir. 
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Tablo 15: Ankete Katılan Personelin İkamet Şekli  
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Kiralık Evde Yaşayanlar 58 65,9 66,7 

Kendi Evinde Oturanlar 20 22,7 77 

Kırklareli’nde İkamet Etmeyenler 10 11,4 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan Üniversite çalışanlarının % 65,9'u kiralık evde, %22,7'si ise 

kendine ait evde ikamet etmektedir. Kırklareli’nde ikamet etmeyen personelin oranı 

ise %11,4’tür. 

Tablo 16: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Geliri 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-2000 39 44,3 44,3 

2001-2500 30 34,1 78,4 

2501 ve üzeri 19 21,6 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete katılan Üniversite çalışanların %44,3’nün aylık ortalama geliri 0-

2000, %34,1'nin aylık ortalama geliri 2001-2500 ve % 21,6'sının aylık ortalama geliri 

2501 ve üzeridir.  

Tablo 17: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Konut Harcamaları 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-500 58 65,9 65,9 

501 ve üzeri 30 34,1 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete katılan Üniversite çalışanlarının %65,9'nun aylık ortalama konut 

harcaması 0-500 Türk Lirası aralığında iken, %34,1'nin aylık ortalama konut 

harcaması 501 Türk Lirası ve üzerindedir. Ankete katılan 88 personelin aylık 

ortalama konut harcaması 37680 Türk Lirasıdır. 
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Tablo 18: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Gıda Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-400 44 50 50 

401 ve üzeri 44 50 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan Üniversite Çalışanlarının %50'sinin gıda harcaması, 0-400 

Türk Lirası aralığında iken diğer yarısının aylık ortalama gıda harcaması 401 Türk 

Lirası ve üzeridir. Ankete katılan 88 personelin aylık ortalama gıda harcaması 41700 

Türk Lirasıdır. 

Tablo 19: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Ulaştırma Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-200 48 54,5 54,5 

201-400 28 31,8 86,4 

401 ve üzeri 12 13,6 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan Üniversite çalışanlarının %54,5’nin aylık ortalama ulaştırma 

harcamaları 0-200 Türk Lirası, %31,8’nin aylık ortalama ulaştırma harcaması 201-

400 Türk Lirası aralığında ve %13,6’nın aylık ortalama ulaştırma harcaması 401 

Türk Lirası ve üzerindedir. Üniversite çalışanlarının aylık ortalama ulaştırma 

harcamalarında şehir içi ulaşımın yanı sıra özellikle akademik personelin belirli 

aralıklarla gerçekleştirdiği İstanbul seyahatlerinin de önemli bir etkisi mevcuttur. 

Ankete katılan 88 personelin aylık ortalama ulaştırma harcaması 20393 Türk 

Lirasıdır. 
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Tablo 20: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Haberleşme Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-200 49 55,7 55,7 

201-400 17 19,3 75 

401 ve üzeri 22 25 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan üniversite çalışanlarının aylık ortalama haberleşme 

harcamaları %55,7 oranında 0-200 Türk Lirası aralığında, %19,3 oranında 201-400 

Türk Lirası aralığında, %25 oranında 401 Türk Lirası ve üzeri şeklinde 

gerçekleşmektedir. Ankete katılan 88 personelin aylık ortalama haberleşme 

harcaması 25040 Türk Lirasıdır. 

Tablo 21: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Eğitim Harcamaları 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-100 58 65,9 65,9 

101 ve üzeri 30 34,1 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan üniversite çalışanlarının aylık ortalama eğitim harcamaları 

%65,9 oranında 0-100 Türk Lirası aralığında, %34,1 oranında 101 Türk Lirası ve 

üzeri şeklinde gerçekleşmektedir. Ankete katılan 88 personelin aylık ortalama eğitim 

harcaması 11675 Türk Lirasıdır. 

Tablo 22: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Sağlık Harcamaları 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-50 37 42 42 

51 ve üzeri 51 58 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan üniversite çalışanlarının aylık ortalama sağlık harcamaları 

%42 oranında 0-50 Türk Lirası aralığında, %58 oranında 51 Türk Lirası ve üzeri 

şeklinde gerçekleşmektedir. Ankete katılan 88 personelin aylık ortalama sağlık 

harcaması 4500 Türk Lirasıdır. 
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Tablo 23: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Kültür ve Eğlence Harcamaları  

 Frekans % Kümülâtif Oran 

0-80 33 37,5 37,5 

81 ve üzeri 55 62,5 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan üniversite çalışanlarının aylık ortalama kültür ve eğlence 

harcamaları %37,5 oranında 0-80 Türk Lirası aralığında, %62,5 oranında 81 Türk 

Lirası ve üzeri şeklinde gerçekleşmektedir. Ankete katılanların görüşlerinde 

Kırklareli'ndeki kültürel faaliyetlerin azlığı konusunda bir görüş birliği mevcuttur. 

Ankete katılan 88 personelin aylık ortalama kültür ve eğlence harcaması 7540 Türk 

Lirasıdır. 

Tablo 24: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Giyim Harcamaları 

 Frekans % Kümülâtif Oran 

0-200 71 80,7 80,7 

201 ve üzeri 17 19,3 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan üniversite çalışanlarının aylık ortalama giyim harcamaları 

%80,7 oranında 0-200 Türk Lirası aralığında, %19,3 oranında 201 Türk Lirası ve 

üzeri şeklinde gerçekleşmektedir. Ankete katılan 88 personelin aylık ortalama giyim 

harcaması 15583 Türk Lirasıdır. 

Tablo 25: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Diğer Harcamaları 
 Frekans % Kümülâtif Oran 

0-300 51 58,0 58 

300-600 11 12,5 70,5 

601 ve üzeri 26 29,5 100 

Toplam 88 100  

 

Ankete Katılan üniversite çalışanlarının yukarıda belirtilen harcama kalemleri 

dışındaki harcamaların oranı ise aylık, %85 oranında 0-300 Türk Lirası aralığında, 

%12,5 oranında 300-600 Türk Lirası aralığında, %29,5 oranında 601 Türk Lirası ve 

üzeri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu harcama kaleminde dikkat çekici olan harcama 

kalemi kredi ödemeleridir. 
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Şekil 1: Ankete Katılan Personelin Aylık Ortalama Harcamaları 

 

Şekil 1’de ankete katılan personelin aylık ortalama harcamaları 

gösterilmektedir. Ankete Katılan Üniversite Çalışanlarının aylık ortalama 

harcamalarında ilk sırasında 450-500 Türk Lirası aralığı ile Gıda harcamaları, ikinci 

sırada ise 400-450 Türk Lirası aralığı ile Konut ve kira harcamaları yer almaktadır. 

Ortalama harcama kalemlerinde sağlık harcamaları en sonda yer almaktadır. 

Uygulanan ankette Üniversite çalışanlarının üniversite ve kalkınma ilişkisine 

üniversitenin sosyokültürel etkilerine dair görüş düzeylerinin ölçülmesine yönelik 8 

adet ifade bulunmaktadır.  
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Tablo 26: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Üniversitesi şehrin yaşam kalitesini 

yükseltir” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 4 4,5 4,5 

KISMEN KATILIYORUM 14 15,9 20,5 

KATILIYORUM 39 44,3 64,8 

TAMAMEN KATILIYORUM 31 35,2 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 26’da yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin yaşam kalitesini 

yükselttiğine dair ifadeye, ankete katılan üniversite çalışanlarının %35,2' si 

"tamamen katılıyorum", %44,3'ü "katılıyorum", %15,9'u kısmen katılıyorum 

şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap veren 

personelin sayısı ise %4,5'dir. Elde edilen verilere göre ankete katılan personel 

arasında Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin yaşam kalitesini yükseltici bir etkisi 

olduğu görüşünün yaygın olduğu söylenebilir. 

Tablo 27: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Üniversitesi, şehrin sosyal hayatını 

zenginleştirir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 2 2,3 2,3 

KATILMIYORUM 1 1,1 3,4 

KISMEN KATILIYORUM 9 10,2 13,6 

KATILIYORUM 43 48,9 62,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 33 37,5 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 27’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin sosyal hayatını 

zenginleştirdiğine dair ifadeye, ankete katılan üniversite çalışanlarının %37,5'i 

"tamamen katılıyorum", %48,9’u "katılıyorum", %10,2’si kısmen katılıyorum, %1,1'i 

"katılmıyorum" şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap 

veren personelin sayısı ise %2,3’tür. Elde edilen verilere göre ankete katılan personel 

arasında Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin sosyal hayatını zenginleştirici bir etkisi 

olduğu görüşünün yaygın olduğu söylenebilir. 
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Tablo 28: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Üniversitesi şehrin kültür düzeyini 

artırır.” ifadesine katılım düzeyi 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 1 1,1 1,1 

KATILMIYORUM 1 1,1 2,3 

KISMEN KATILIYORUM 21 23,9 26,1 

KATILIYORUM 39 44,3 70,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 26 29,5 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 28’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin kültür düzeyini 

yükselttiğine dair ifadeye, ankete katılan üniversite çalışanlarının %29,5’i "tamamen 

katılıyorum", %44,3’ü "katılıyorum", %23,9’u kısmen katılıyorum, %1,1'i 

"katılmıyorum" şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap 

veren personelin sayısı ise yine %1,1’dir. Elde edilen verilere göre ankete çalışan 

personel arasında,Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin kültür düzeyini arttırıcı bir etkisi 

olduğu görüşünün yaygın olduğu söylenebilir. 

Tablo 29: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Kırklareli Üniversitesi, şehrin 

çehresinin değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 3 3,4 3,4 

KISMEN KATILIYORUM 18 20,5 23,9 

KATILIYORUM 37 42 65,9 

TAMAMEN KATILIYORUM 30 34,1 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 29’da yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin çehresinin 

değişmesinde önemli bir rol oynadığına dair ifadeye, ankete katılan üniversite 

çalışanlarının %34,1’i "tamamen katılıyorum", %42’si "katılıyorum", %20,5’i 

kısmen katılıyorum şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde 

cevap veren personelin sayısı ise %3,4’tür. Elde edilen verilere göre ankete katılan 

üniversite çalışanlarının arasında, Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin çehresinin 

değişmesinde bir etkisi olduğu görüşünün yaygın olduğu söylenebilir. 
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Tablo 30: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Üniversitesi şehirle yeterince 

bütünleşememiştir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 5 5,7 5,7 

KATILMIYORUM 2 2,3 8 

KISMEN KATILIYORUM 39 44,3 52,3 

KATILIYORUM 24 27,3 79,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 18 20,5 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 30’da yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehirle yeterince 

bütünleşememiştir ifadesine, ankete katılan üniversite çalışanlarının %20,5’i 

"tamamen katılıyorum", %27,3’ü "katılıyorum", %44,3’ü kısmen katılıyorum, 

%2,3'ü "katılmıyorum" şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" 

şeklinde cevap veren personelin sayısı ise %5,7’dir. Elde edilen verilere göre 

Kırklareli Üniversitesi’nin şehirle yeterince bütünleşememiştir ifadesine katılım 

düzeyi en fazla “kısmen katılıyorum” şeklinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle 

Üniversite çalışanlarının üniversite ve şehir bütünleşmesinde bazı eksiklikler 

gördüğü ve daha yoğun üniversite şehir ilişkisi beklentisi içinde olduğu söylenebilir. 

Tablo 31: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Üniversitesi bölgenin 

kalkınmasında önemli bir rol oynar.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 3 3,4 3,4 

KATILMIYORUM 1 1,1 4,5 

KISMEN KATILIYORUM 22 25 29,5 

KATILIYORUM 33 37,5 67 

TAMAMEN KATILIYORUM 29 33 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 31’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin bölgenin kalkınmasında 

önemli bir rol oynadığına dair ifadeye, ankete katılan üniversite çalışanlarının %33’ü 

"tamamen katılıyorum", %37,5’i "katılıyorum", %25’i kısmen katılıyorum, %1,1'i 

"katılmıyorum" şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap 

veren personelin sayısı ise %3,4’dür. Elde edilen verilere göre ankete katılan 

üniversite çalışanları arasında Kırklareli Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmada önemli 

bir etkisinin olduğu görüşünün yaygın olduğu söylenebilir. 

 



109 

 

Tablo 32: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Üniversitesi şehir ekonomisine 

olumlu katkıda bulunur.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 2 2,3 2,3 

KISMEN KATILIYORUM 10 11,4 13,6 

KATILIYORUM 36 40,9 54,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 40 45,5 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 32’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin ekonomisine olumlu 

katkısı olduğuna dair ifadeye, ankete katılan üniversite çalışanlarının %45,5’i 

"tamamen katılıyorum", %40,9’u “katılıyorum”, %11,4’ü “kısmen katılıyorum” 

şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap veren 

personelin sayısı ise %2,3’tür. Elde edilen verilere göre ankete katılan personel 

arasında Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin ekonomisine olumlu bir etkisi olduğu 

görüşünün yaygın olduğu söylenebilir. 

Tablo 33: Ankete Katılan Personelin “Kırklareli Üniversitesi bölgenin ihtiyaç 

duyduğu insan gücünü yetiştirmektedir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 7 8 8 

KISMEN KATILIYORUM 46 52,3 60,2 

KATILIYORUM 23 26,1 86,4 

TAMAMEN KATILIYORUM 12 13,6 100 

TOPLAM 88 100  

 

Tablo 33’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin bölgenin ihtiyaç duyduğu 

insan gücünü yetiştirdiğine dair ifadeye, ankete katılan üniversite çalışanlarının 

%13,6’sı "tamamen katılıyorum", %26,1’i “katılıyorum”, %52,3'ü “kısmen 

katılıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap 

veren personelin sayısı ise %8’tir. Elde edilen verilere göre ankete katılan personelin 

yarısından fazlası üniversitenin bölgenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmesi 

ifadesine “kısmen katılıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Genel olarak personel 

görüşü, mezunların tarım sektörünün ağırlıklı olduğu Kırklareli bölgesinde iş 

bulabilme imkânlarının sınırlı olması yönünde yoğunlaşmaktadır. 
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3.3.3.5.2. Öğrenci Anketi Sonuçları 

Öğrenci anketi, 123 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi, 61 Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi, 124 Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu 

öğrencisi, 78 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve 28 Babaeski Meslek 

Yüksekokulu öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 34: Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Kız Öğrenci 218 52,7 52,7 

Erkek Öğrenci 196 47,3 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %52,7'si kız, %47,3'ü de erkek öğrencidir. 

Tablo 35: Ankete Katılan Öğrencilerin Sınıf Dağılımı 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

1.Sınıf 191 46,1 46,1 

2.Sınıf 177 42,8 88,9 

3.Sınıf 43 10,4 99,3 

4.Sınıf 3 7 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin, %46,1’i 1.sınıf, %42,8’i 2.sınıf, %10,4’ü 3.sınıf 

ve %7’si 4. Sınıf öğrencisidir. 

Tablo 36: Ankete Katılan Öğrencilerin Kırklareli Üniversitesinde öğrenci olmadan 

önceki İkametgâhı 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Kırklareli 38 9,2 9,2 

Kırklareli Dışı 376 90,8 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %90,8’i Kırklareli dışından gelmiştir. Genel 

Öğrenci profiline bakıldığında Türkiye'nin farklı birçok ilinden Kırklareli 

Üniversite'sine eğitim ve öğretim almaya gelen önemli bir oranda öğrenci 

bulunmaktadır. Bu noktada tıpkı şehrin genel görünümünde olduğu gibi üniversite 

içinde de kozmopolit bir yapı mevcuttur. 
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Tablo 37: Ankete Katılan Öğrencilerin İkamet Şekli 
 Frekans Geçerli 

Yüzde 

Kümülâtif Yüzde 

Ailemin yanında kiralık evde 10 2,4 2,4 

Ailemin yanında kendimize ait evde 44 10,6 13,1 

Devlet yurdunda 79 19,1 32,4 

Özel yurtta 107 25,8 58,4 

Apart dairede 17 4,1 62,5 

Arkadaşlarımla kiralık evde 134 32,6 95,1 

Kendime ait evde 7 1,7 96,8 

Kırklareli’nde ikamet etmiyorum 13 3,2 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %32,6’sı arkadaşları ile kiralık evde, %25,8’i özel 

yurtta, 19,1’i devlet yurdunda, 10,6’sı ailesine ait evde ailesiyle, 4,1'i apart dairede, 

2,4'ü ailesinin yanında kiralık evde, 1,7'si kendine ait evde ikamet etmektedir. 

Kırklareli'nde ikamet etmeyenlerin oranı ise %3,2'dir.  

Tablo 38: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Aylık Gelirleri(Harçlık, Burs, 

Kredi, Ücret) 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-500 254 61,4 61,4 

501-1000 153 37 98,3 

1001 ve üzeri 7 1,7 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %64,1’nin aylık ortalama geliri 0-500 Türk Lirası 

aralığındadır. %37’sinin aylık ortalama geliri 501-1000 Türk Lirası aralığındadır. 

%1,7’sinin ise aylık ortalama geliri 1001 Türk Lirası ve üzerindedir. 

Tablo 39: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Konut Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-100 99 23,9 23,9 

101-200 153 37 60,9 

201-300 100 24,2 85 

301-400 51 12,3 97,3 

401 ve üzeri 11 2,7 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin, %37’si 101-200 Türk Lirası aralığında konut 

harcaması yaparken, %24,2’si 201-300 Türk Lirası aralığında konut harcaması 

yapmaktadır. Öğrencilerin %23,9’u 0-100 Türk Lirası aralığında, %12,3’ü 301-400 

Türk Lirası aralığında ve %2,7’si 401 Türk Lirası ve üzerinde konut harcaması 



112 

 

yapmaktadır. Ankete katılan 414 öğrencinin aylık toplam konut harcaması 76278 

Türk Lirasıdır. 

Tablo 40: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Gıda Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-50 11 26,8 26,8 

51-100 178 43 69,8 

101-150 56 13,5 83,3 

151-200 43 10,4 93,7 

201 ve üzeri 26 6,3 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %43’ü 51-100 Türk Lirası aralığında, %26,8’i 0-

50 Türk Lirası aralığında, %13,5’i 101-150 Türk Lirası aralığında, %10,4’ü 151-200 

Türk Lirası aralığında,  %6,3’ü 201 Türk Lirası ve üzerinde gıda harcaması 

yapmaktadır. Ankete katılan 414 öğrencinin aylık toplam gıda harcaması 42598 Türk 

Lirasıdır. 

Tablo 41: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Ulaştırma Harcamaları 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-40 140 33,8 33,8 

41-80 159 38,4 72,2 

81 ve üzeri 115 27,8 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %38,4’ü 41-80 Türk Lirası aralığında, %33,8’i 0-

40 Türk Lirası aralığında, %27,8’i 81 Türk Lirası ve üzerinde ulaştırma harcaması 

yapmaktadır. Ankete katılan 414 öğrencinin aylık toplam ulaştırma harcaması 23766 

Türk Lirasıdır. 

Tablo 42: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Sağlık Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-25 251 60,6 60,6 

26-50 37 8,9 69,6 

51 ve üzeri 126 30,4 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %60,6’sı 0-25 Türk Lirası aralığında, %30,4’ü 51 

Türk Lirası ve üzerinde, %8,9’u 26-50 Türk Lirası aralığında sağlık harcaması 



113 

 

yapmaktadır. Ankete katılan 414 öğrencinin aylık toplam sağlık harcaması 3777 

Türk Lirasıdır 

Tablo 43: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Haberleşme Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-15 86 19,3 19,3 

16-30 186 44,9 64,3 

31-45 22 5,3 69,6 

45 ve üzeri 126 30,4 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %44,9’u 16-30 Türk Lirası aralığında, %30,4’ü 

45 Türk Lirası ve üzerinde, %19,3’ü 0-15 Türk Lirası aralığında ve %5,3’ü 31-45 

Türk Lirası aralığında haberleşme harcaması yapmaktadır. Ankete katılan 414 

öğrencinin aylık toplam haberleşme harcaması 8213 Türk Lirasıdır. 

Tablo 44: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Eğitim Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-25 142 34,3 34,3 

26-50 120 29 63,3 

51 ve üzeri 152 36,7 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %36,7’si 51 Türk Lirası ve üzerinde, %34,3’ü 0-

25 Türk Lirası aralığında, %29’u 26-50 Türk Lirası aralığında eğitim harcaması 

yapmaktadır. Ankete katılan 414 öğrencinin aylık toplam eğitim harcaması 14530 

Türk Lirasıdır.  

Tablo 45: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Kültür ve Eğlence Harcamaları 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-40 141 34,1 34,1 

41-80 110 26,6 60,6 

81 ve üzeri 163 39,4 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %39,4’ü 81 Türk Lirası ve üzerinde, %34,1’i 0-40 

Türk Lirası aralığında, %26,6’sı 41-80 Türk Lirası aralığında kültür ve eğlence 

harcaması yapmaktadır. Ankete katılan 414 öğrencinin aylık toplam kültür ve 

eğlence harcaması 17799 Türk Lirasıdır. 
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Tablo 46: Ankete Katılan Öğrencilerin Ortalama Giyim Harcamaları 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-40 115 27,8 27,8 

41-80 133 32,1 59,9 

81 ve üzeri 166 40,1 100 

Toplam 414 100  

 

Ankete katılan öğrencilerin %40,1’i 81 Türk Lirası ve üzerinde, %32,1’i 41-

80 Türk Lirası aralığında ve %27,8’i 0-40 Türk Lirası aralığında giyim harcaması 

yapmaktadır. Ankete katılan 414 öğrencinin aylık toplam giyim harcaması 20075 

Türk Lirasıdır.  

Şekil 2: Ankete Katılan Öğrencilerin Aylık Ortalama Harcamaları 

 

Şekil 2’de uygulanan ankette Kırklareli Üniversitesi öğrencilerine üniversite 

ve kalkınma ilişkisine üniversitenin sosyokültürel etkilerine dair görüş düzeylerinin 

ölçülmesine yönelik 8 adet ifade bulunmaktadır.  
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Tablo 47: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi şehrin yaşam 

kalitesini yükseltir” ifadesine katılım düzeyi 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 26 6,3 6,3 

KATILMIYORUM 40 9,7 15,9 

KISMEN KATILIYORUM 90 21,7 37,7 

KATILIYORUM 125 30,2 67,9 

TAMAMEN KATILIYORUM 133 32,1 100 

TOPLAM 414 100  

 

Tablo 47’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin yaşam kalitesini 

yükselttiğine dair ifadeye, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %32,2’si 

"tamamen katılıyorum", %30,2’si "katılıyorum", %21,7’si kısmen katılıyorum, 

%9,7’si “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" 

şeklinde cevap veren öğrencilerin sayısı ise %6,3’tür. 

 Tablo 48: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi, şehrin sosyal 

hayatını zenginleştirir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 15 3,6 3,6 

KATILMIYORUM 37 8,9 12,6 

KISMEN KATILIYORUM 100 24,2 36,7 

KATILIYORUM 130 31,4 68,1 

TAMAMEN KATILIYORUM 132 31,9 100 

TOPLAM 414 100  

 

Tablo 48’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin sosyal hayatını 

zenginleştirdiğine dair ifadeye, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %31,9’u 

"tamamen katılıyorum", %31,4’ü "katılıyorum", %24,2’si kısmen katılıyorum, 

%8,9’u “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" 

şeklinde cevap veren öğrencilerin sayısı ise %3,6’dır.  

Tablo 49: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi şehrin kültür 

düzeyini artırır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 13 3,1 3,1 

KATILMIYORUM 35 8,5 11,6 

KISMEN KATILIYORUM 87 21 32,6 

KATILIYORUM 152 36,7 69,3 

TAMAMEN KATILIYORUM 127 30,7 100 

TOPLAM 414 100  



116 

 

 

Tablo 49’da yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin kültür düzeyini 

arttırdığına dair ifadeye, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %30,7’si "tamamen 

katılıyorum", %36,7’si "katılıyorum", %21’i kısmen katılıyorum, %8,5’i 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap 

veren öğrencilerin sayısı ise %3,1’dir.  

Tablo 50: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi, şehrin çehresinin 

değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 13 3,1 3,1 

KATILMIYORUM 37 8,9 12,1 

KISMEN KATILIYORUM 85 20,5 32,6 

KATILIYORUM 165 39,9 72,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 114 27,5 100 

TOPLAM 414 100  

 

Tablo 50’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehrin çehresinin 

değişmesinde önemli bir rol üstlenmesine dair ifadeye, ankete katılan üniversite 

öğrencilerinin %27,5’i "tamamen katılıyorum", %39,9’u "katılıyorum", %20,5’i 

kısmen katılıyorum, %8,9’u “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç 

katılmıyorum" şeklinde cevap veren öğrencilerin sayısı ise %3,1’dir.  

Tablo 51: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi şehirle yeterince 

bütünleşememiştir..” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 7 1,7 1,7 

KATILMIYORUM 45 10,9 12,6 

KISMEN KATILIYORUM 113 27,3 40 

KATILIYORUM 132 31,9 71,9 

TAMAMEN KATILIYORUM 116 28 100 

TOPLAM 414 100  

 

Tablo 51’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin şehirle yeterince 

bütünleşemediğine dair ifadeye, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %28’i 

"tamamen katılıyorum", %31,9’u "katılıyorum", %27,3’ü kısmen katılıyorum, 

%10,9’u “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" 

şeklinde cevap veren öğrencilerin sayısı ise %1,7’dir. Üniversite çalışanlarının 
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görüşlerine paralel olarak Kırklareli öğrencileri de üniversite şehir bütünleşme 

düzeyini yeterli görmemekteler. 

Tablo 52: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi bölgenin 

kalkınmasında önemli bir rol oynar.” ifadesine katılım düzeyi 

 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 11 2,7 2,7 

KATILMIYORUM 18 4,3 7 

KISMEN KATILIYORUM 99 23,9 30,9 

KATILIYORUM 147 35,5 66,4 

TAMAMEN KATILIYORUM 139 33,6 100 

TOPLAM 414 100  

 

Tablo 52’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmada önemli 

bir rol oynadığına dair ifadeye, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %33,6’sı 

"tamamen katılıyorum", %35,5’i "katılıyorum", %23,9’u kısmen katılıyorum, %4,3’ü 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap 

veren öğrencilerin sayısı ise %2,7’dir.   

Tablo 53: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi şehir ekonomisine 

olumlu katkıda bulunur.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 7 1,7 1,7 

KATILMIYORUM 22 5,3 7 

KISMEN KATILIYORUM 60 14,5 21,5 

KATILIYORUM 149 36 57,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 176 42,5 100 

TOPLAM 414 100  

 

Tablo 53’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmada önemli 

bir rol oynadığına dair ifadeye, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %42,5’u 

"tamamen katılıyorum", %36’sı "katılıyorum", %14,5’i kısmen katılıyorum, %5,3’ü 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" şeklinde cevap 

veren öğrencilerin sayısı ise %1,7’dir.  
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Tablo 54: Ankete Katılan Öğrencilerin “Kırklareli Üniversitesi bölgenin ihtiyaç 

duyduğu insan gücünü yetiştirmektedir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 32 7,7 7,7 

KATILMIYORUM 29 11,8 19,6 

KISMEN KATILIYORUM 155 37,4 57 

KATILIYORUM 115 27,8 84,8 

TAMAMEN KATILIYORUM 63 15,2 100 

TOPLAM 414 100  

 

Tablo 54’de yer alan Kırklareli Üniversitesi’nin bölgesel kalkınmada önemli 

bir rol oynadığına dair ifadeye, ankete katılan üniversite öğrencilerinin %15,2’si 

"tamamen katılıyorum", %27,8’i "katılıyorum", %37,4’ü kısmen katılıyorum, 

%11,8’i “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. İfadeye "hiç katılmıyorum" 

şeklinde cevap veren öğrencilerin sayısı ise %7,7’dir. Kırklareli öğrencilerinin 

üniversitenin bölgenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirme düzeyi konusunda 

daha yüksek bir istihdam beklentisi içinde olduğu ve var olan durumu kısmen yeterli 

gördükleri söylenebilir. Öğrencilerin önemli miktardaki kısmı istihdam olanakları 

için İstanbul tercihini daha olası görmektedirler.  

Bu bölümde, öğrencilerin harcama kalemleri ile eğitim aldıkları kampüs 

arasındaki ilişkiler incelenerek, çeşitli harcama kalemlerine göre 0.05 anlamlılık 

seviyesinden küçük olan, bir diğer ifade eğitim alınan kampüs ile aralarında anlamlı 

ilişki bulunan değişkenlerle ilgili ki kare analizlerine yer verilmektedir.  

Tablo 55: Eğitim Görülen Kampus ile Konut Harcamaları İlişkisi 
 KONUT HARCAMALARI Toplam 

 0-100 101-200 201-300 301-400 401 ve üzeri  

Merkez 48 90 72 45 7 262 

Lüleburgaz 45 52 23 2 3 125 

Babaeski 50 11 5 4 1 27 

Toplam 99 153 100 51 11 414 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 32,634 8 0,000 

Benzerlik Oranı 38,418 8 0,000 

Doğrusal Bağlılık 13,261 1 0,000 

Geçerli N Sayısı 414   

a. 3 hücrede(20%) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 0,72’dir. 
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H0: Eğitim görülen kampus ile “Konut harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

H1: Eğitim görülen kampus ile “Konut harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 32,634’tür. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Bir başka deyişle 

eğitim alınan kampus ile konut harcamaları arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Tablo 55’de yer alan sonuçlara göre diyebiliriz ki Kırklareli merkezde eğitim alan 

öğrencilerin konut harcamaları, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde eğitim alan 

öğrencilere kıyasla daha yüksek miktarda gerçekleşmektedir.  

Tablo 56:  Eğitim Görülen Kampus ile Ulaştırma Harcamaları İlişkisi 
 ULAŞTIRMA HARCAMALARI Toplam 

Kampüs 0-40 41-80 81 ve üzeri  

Merkez 103 97 62 262 

Lüleburgaz 27 53 45 125 

Babaeski 10 9 8 27 

Toplam 140 159 115 414 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 13,442 4 0,009 

Benzerlik Oranı 13,956 4 0,007 

Doğrusal Bağlılık 6,444 1 0,011 

Geçerli N Sayısı 414   

a. 0 hücrede(,0%) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 7,50’dir. 

H0: Eğitim görülen kampus ile “ulaştırma harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

H1: Eğitim görülen kampus ile “ulaştırma harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 13,442’dir. 
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Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Bir başka deyişle 

eğitim alınan kampus ile ulaştırma harcamaları arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Tablo 56’da yer alan sonuçlara göre diyebiliriz ki Kırklareli merkezde eğitim alan 

öğrencilerin ulaştırma harcamaları, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde eğitim alan 

öğrencilere kıyasla daha yüksek miktarda gerçekleşmektedir. 81 Türk Lirası ve üzeri 

ulaştırma harcaması olan öğrencilerin %15’i Kırklareli İl merkezinde, %10,9’u 

Lüleburgaz ilçesinde ve %1,9’u Babaeski ilçesinde eğitim ve öğretim görmektedir. 

Tablo 57 : Eğitim Görülen Kampus ile Giyim Harcamaları İlişkisi 
 GİYİM HARCAMALARI Toplam 

Kampüs 0-40 41-80 81 ve üzeri  

Merkez 76 96 90 262 

Lüleburgaz 36 28 61 125 

Babaeski 3 9 15 27 

Toplam 115 133 166 414 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 14,373 4 0,006 

Benzerlik Oranı 15,322 4 0,004 

Doğrusal Bağlılık 7,017 1 0,008 

Geçerli N Sayısı 414   

a. 0 hücrede(,0%) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 7,50’dir. 

H0: Eğitim görülen kampus ile “giyim harcamaları” arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur. 

H1: Eğitim görülen kampus ile “giyim harcamaları” arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 14,373’dür. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Bir başka deyişle 

eğitim alınan kampus ile giyim harcamaları arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Tablo 57’de yer alan sonuçlara göre diyebiliriz ki Kırklareli merkezde eğitim alan 

öğrencilerin giyim harcamaları, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde eğitim alan 

öğrencilere kıyasla daha yüksek miktarda gerçekleşmektedir. 81 Türk Lirası ve üzeri 
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giyim harcaması olan öğrencilerin %21,7’si Kırklareli İl merkezinde, %14,7’si 

Lüleburgaz ilçesinde ve %15’i Babaeski ilçesinde eğitim ve öğretim görmektedir. 

Tablo 58: Eğitim Görülen Kampus ile Eğitim Harcamaları İlişkisi 
 EĞİTİM HARCAMALARI Toplam 

Kampüs 0-25 26-50 51 ve üzeri  

Merkez 108 73 81 262 

Lüleburgaz 26 40 59 125 

Babaeski 8 7 12 27 

Toplam 142 120 152 414 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 17,648 4 0,001 

Benzerlik Oranı 18,319 4 0,001 

Doğrusal Bağlılık 12,154 1 0,000 

Geçerli N Sayısı 414   

a. 0 hücrede(,0%) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 7,83’dür. 

 

H0: Eğitim görülen kampus ile “eğitim harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

H1: Eğitim görülen kampus ile “eğitim harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 17,648’dir.. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Bir başka deyişle 

eğitim alınan kampus ile eğitim harcamaları arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Tablo 58’de yer alan sonuçlara göre diyebiliriz ki Kırklareli merkezde eğitim alan 

öğrencilerin eğitim harcamaları, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde eğitim alan 

öğrencilere kıyasla daha yüksek miktarda gerçekleşmektedir. 51 Türk Lirası ve üzeri 

eğitim harcaması yapan öğrencilerin %19,6’sı Kırklareli merkezinde eğitim 

almaktadır. %14,3’ü Lüleburgaz ilçesinde ve %2,9’u Babaeski ilçesinde eğitim 

almaktadır.  
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Tablo 59: Eğitim Görülen Kampus ile Haberleşme Harcamaları İlişkisi 

 HABERLEŞME HARCAMALARI Toplam 

Kampüs 0-15 16-30 31-45 45 ve üzeri  

Merkez 49 133 16 64 262 

Lüleburgaz 30 39 5 51 125 

Babaeski 1 14 1 11 27 

Toplam 80 186 22 126 414 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 21,703 6 0,001 

Benzerlik Oranı 23,609 6 0,001 

Doğrusal Bağlılık 7100 1 0,008 

Geçerli N Sayısı 414   

a. 1 hücrede(8,3%) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 1,43’dür. 

H0: Eğitim görülen kampus ile “haberleşme harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

H1: Eğitim görülen kampus ile “haberleşme harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 21,703’dür. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Bir başka deyişle 

eğitim alınan kampus ile haberleşme harcamaları arasında anlamlı bir ilişki 

mevcuttur. Tablo 59’da yer alan sonuçlara göre diyebiliriz ki Kırklareli merkezde 

eğitim alan öğrencilerin haberleşme harcamaları, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 

eğitim alan öğrencilere kıyasla daha yüksek miktarda gerçekleşmektedir. 45 Türk 

Lirası ve üzeri haberleşme harcaması yapan öğrencilerin %15,5’i Kırklareli 

merkezinde eğitim almaktadır. %12,3’ü Lüleburgaz ilçesinde ve %2,7’i Babaeski 

ilçesinde eğitim almaktadır. 
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Tablo 60: Eğitim Görülen Kampus ile Sağlık Harcamaları İlişkisi 
 SAĞLIK HARCAMALARI  

Kampüs 0-25 26-50 50 ve üzeri Toplam 

Merkez 169 27 66 262 

Lüleburgaz 69 8 48 125 

Babaeski 13 2 12 27 

Toplam 251 37 26 414 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 10,184 4 0,037 

Benzerlik Oranı 10,050 4 0,040 

Doğrusal Bağlılık 7541 1 0,006 

Geçerli N Sayısı 414   

a. 1 hücrede(11,1%) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 2,41’dür. 

 

H0: Eğitim görülen kampus ile “sağlık harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

H1: Eğitim görülen kampus ile “sağlık harcamaları” arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 10,184’tür. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Bir başka deyişle 

eğitim alınan kampus ile sağlık harcamaları arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur. 

Tablo 60’da yer alan sonuçlara göre diyebiliriz ki Kırklareli merkezde eğitim alan 

öğrencilerin sağlık harcamaları, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde eğitim alan 

öğrencilere kıyasla daha yüksek miktarda gerçekleşmektedir. 50 Türk Lirası ve üzeri 

sağlık harcaması yapan öğrencilerin %15,9’u Kırklareli merkezinde eğitim 

almaktadır. %11,6’sı Lüleburgaz ilçesinde ve %12’si Babaeski ilçesinde eğitim 

almaktadır. 
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3.3.3.5.3. Hane halkının Kırklareli Üniversitesi’ni Algılayışı 

Anketi Sonuçları 

3.3.3.5.3.1. Araştırmanın Amacı 

Kırklareli halkının üniversiteyi nasıl algıladığı çerçevesinde sorulan sorular 

dört ana başlıkta toplanmaktadır: 

 Kırklareli Üniversitesinin verdiği eğitim bölge için kaliteli bir 

yükseköğretim imkânı sağlamakta mıdır?  

 Kırklareli Üniversitesi öğrencilerin bölgeye dönük sosyokültürel etkisi 

Kırklareli halkı tarafından nasıl algılanmaktadır? 

 Kırklareli Üniversitesi’nin sunduğu hizmetlerin bölgedeki yansıması sonucu 

oluşan sosyokültürel yaşamdaki değişim Kırklareli halkı tarafından nasıl 

algılanmaktadır? 

 Kırklareli halkı üniversiteyi bölgesel kalkınma sürecinin önemli bir aktörü 

olarak görmekte midir? 

3.3.3.5.3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Kırklareli Halkına yönelik görüşlerin sorulduğu EK III’ de verilen anket 

soruları, Eskişehir Anadolu Üniversite bünyesinde 2008 yılında gerçekleştirilen 

"Anadolu Üniversitesi'nin Eskişehir'e Etkileri ve Şehrin Üniversite’yi Algılayışı” adlı 

projede yer alan anket sorularının Kırklareli’ne uyarlanması şeklinde 

oluşturulmuştur. Kırklareli Halkının üniversiteyi algılayışı kapsamında 

gerçekleştirilen anketin, ilk sekiz sorusu demografik özelliklerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. 9. Soru, bölgesel fırsat eşitliği, üniversite öğrencilerinin şehrin 

sosyokültürel yapısına olan etkisi ve Üniversitenin sunduğu hizmetler kapsamında 

şehrin sosyal yaşantısına katkısı gibi parametrelere ilişkin 26 ifade içermektedir. 

Bölgesel fırsat eşitliği parametresi altında Kırklareli Üniversitesi’nin bölgenin ihtiyaç 

duyduğu, kaliteli ve hesaplı yükseköğretim ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı 

sorgulanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin şehrin sosyokültürel yapısına olan etkisi, 
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öğrencilerin şehirde yarattığı pahalılık, modernleşme ve çevre ile kurdukları ilişkiler 

çerçevesinde halkın görüşleri ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca katılımcıların Kırklareli 

Üniversitesi’nin yaşam kalitesini yükseltme, kültür düzeyini arttırma, sosyal hayatı 

zenginleştirme gibi sosyokültürel faktörler üzerindeki etkisine dair görüşleri de 

incelenmiştir. Katılımcıların bu ifadelere katılım düzeylerinin tespitinde , “Tamamen 

Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Karasızım”, “Katılmıyorum”, “Hiç Katılmıyorum”, 

seçeneklerinden oluşan beşli likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

3.3.3.5.3.3. Araştırmanın Veri Kaynağı 

Üniversitenin etkisi ve bölge halkı tarafından algılanışı kapsamında 

Eskişehir’de uygulanan Şehir anketi Kırklareli Üniversitesi’nin yapısı çerçevesinde 

düzenlenerek Kırklareli halkını temsil ettiği düşünülen bir örneklem grubuna 

uygulanmıştır. Kırklareli halkının üniversiteyi algılayışı kapsamında uygulanan 

anketin örneklem seçiminde,%5 örneklem hatası ve %95 güven aralığı ölçütleri 

temel alınarak Kırklareli nüfusunu (yaklaşık 340000) temsil yeterliliği olan 384 

kişiye ulaşılması hedeflenmiştir.  

3.3.3.5.3.4. Araştırmanın Veri Analiz Tekniği 

Araştırma süresince elde edilen veriler, SPSS 20 paket programı ile 

değerlendirilmiş ve verilerin analizinde de Frekans Tablolarına Ki-kare ilgi 

analizlerine ve Çapraz tablolar analizine başvurulmuştur. 

3.3.3.5.3.5. Hane Halkı Anket Sonuçları 

Tablo 61: Ankete Katılan Hane Halkının Cinsiyet Dağılımı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Kadın 159 41,4 41,4 41,4 

Erkek 225 58,6 58,6 100 

Toplam 384 100 100  

 

Ankete katılan hane halkı bireylerinin %41,4’ü Kadın, %58,6’sı erkektir. 
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Tablo 62: Ankete Katılan Hane Halkının Yaş Dağılımı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

18-25 77 20,1 20,1 20,1 

26-33 107 27,9 27,9 47,9 

34-41 81 21 21 69 

42 ve üzeri 119 31 31 100 

Toplam 384 100 100  

 

Ankete katılan hane halkının %31’i 42 ve üzeri yaşta, %27,9’u 26-33 yaş 

aralığında, %21’i 34-41 yaş aralığında, %20,1’i 18-25 yaş aralığındadır. 

Tablo 63: Ankete Katılan Hane Halkının İkamet Yerine Göre Dağılımı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Merkez 99 25,8 25,8 25,8 

Lüleburgaz 160 41,7 41,7 67,4 

Babaeski 45 11,7 11,7 79,2 

Vize 50 13 13 92,2 

Pınarhisar 26 6,8 6,8 100 

Toplam 384 100 100  

 

Ankete katılan hane halkının %41,7’si Lüleburgaz ilçesinde, %25,8’i 

Kırklareli merkezde, %11,7’si Babaeski ilçesinde, %13’ü Vize ilçesinde, %6,8’si 

Pınarhisar ilçesinde ikamet etmektedir. 

Tablo 64: Ankete Katılan Hane Halkının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif 

Yüzde 

İLKÖĞRETİM ve ALTI 63 16,4 16,4 16,4 

LİSE 166 43,2 43,2 59,8 

ÜNİVERSİTE 154 40,1 40,1 100 

Toplam 384 100 100  

 

Ankete katılan hane halkının %43,2’si lise, %40,1’i üniversite ve %16,4’ü 

ilköğretim ve altı mezunudur. 
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Tablo 65: Ankete Katılan Hane Halkının Çalışılan Sektöre Göre Dağılımı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Kamu Sektörü 112 29,2 29,2 29,2 

Hizmet Sektörü 125 32,6 32,6 61,7 

Sanayi Sektörü 41 10,7 10,7 72,4 

Emekli 106 27,6 27,6 100 

Toplam 384 100 100  

 

Ankete katılan hane halkının %32,6’sı hizmet sektöründe, %29,2’si kamu 

sektöründe ve %10,7’si sanayi sektöründe çalışmaktadır. Ankete katılan hane 

halkının %27,6’sı ise emeklidir. 

Tablo 66: Ankete Katılan Hane Halkının Gelire Göre Dağılımı  
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

0-1000 59 15,4 15,6 15,6 

1001-2000 173 45,1 45,6 61,2 

2001-3000 105 27,3 27,7 88,9 

3001 ve üzeri 42 10,9 11,1 100 

Toplam 384 100 100  

 

Ankete katılan hane halkının %45,6’sı 1001-2000 Türk Lirası aralığında, 

%27,7’si 2001-3000 Türk Lirası aralığında, %15,6’sı 0-1000 Türk Lirası aralığında 

ve %11,1’i 3001 Türk Lirası ve üzerinde gelir elde etmektedir. 

Tablo 67: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi, şehirdeki düşük 

gelirli aile ve öğrenciler için üniversite eğitimini özendirir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif 

Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 10 2,6 2,6 2,6 

KATILMIYORUM 27 7,0 7,1 9,7 

KISMEN KATILIYORUM 53 13,8 13,9 23,6 

KATILIYORUM 137 35,7 35,9 59,4 

TAMAMEN KATILIYORUM 155 40,4 40,6 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 67’de yer alan Kırklareli Üniversitesi, şehirdeki düşük gelirli aile ve 

öğrenciler için üniversite eğitimini özendirir ifadesine, ankete katılan hane halkının 

%40,6’sı "tamamen katılıyorum", %35,9’u "katılıyorum", %13,9’u kısmen 

katılıyorum, %7,1’i “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” 

şeklinde cevaplayanların oranı ise %2,6’dır. 
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Tablo 68: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi, bölgedeki 

gençlerin büyük şehirlere gitmesine gerek kalmadan kaliteli bir yükseköğrenim 

almalarını sağlar” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 17 4,4 4,4 4,4 

KATILMIYORUM 31 8,1 8,1 12,5 

KISMEN KATILIYORUM 111 28,9 28,9 41,4 

KATILIYORUM 114 29,7 29,7 71,1 

TAMAMEN 

KATILIYORUM 

111 28,9 28,9 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 68’de yer alan Kırklareli Üniversitesi, bölgedeki gençlerin büyük 

şehirlere gitmesine gerek kalmadan kaliteli bir yükseköğrenim almalarını sağlar 

ifadesine, ankete katılan hane halkının %28,9’u "tamamen katılıyorum", %29,7’si 

"katılıyorum", %28,9’u kısmen katılıyorum, %8,1’i “katılmıyorum” şeklinde cevap 

vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise %4,4’dür. 

Tablo 69: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi, bölgedeki 

gençlerin diğer şehirlere gitmesine gerek kalmadan üniversiteyi daha hesaplı 

okumasına imkân sağlar.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif 

Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 4 1 1 1 

KATILMIYORUM 23 6 6 7 

KISMEN KATILIYORUM 45 11,7 11,7 18,8 

KATILIYORUM 120 31,3 31,3 50,1 

TAMAMEN KATILIYORUM 191 49,7 49,9 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 69’da yer alan Kırklareli Üniversitesi, bölgedeki gençlerin diğer 

şehirlere gitmesine gerek kalmadan üniversiteyi daha hesaplı okumasına imkân 

sağlar ifadesine, ankete katılan hane halkının %49,9’u "tamamen katılıyorum", 

%31,3’ü "katılıyorum", %11,7’si kısmen katılıyorum, %6’sı “katılmıyorum” 

şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise 

%1’dir.  
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Tablo 70: Ankete Katılan Hane halkının “Çocuğumun ya da yakınlarımın Kırklareli 

Üniversitesi’ne gitmesini isterim/isterdim.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 30 7,8 7,8 7,8 

KATILMIYORUM 54 14,1 14,1 21,9 

KISMEN KATILIYORUM 87 22,7 22,7 44,6 

KATILIYORUM 108 28,1 28,2 72,8 

TAMAMEN 

KATILIYORUM 

104 27,1 27,2 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 70’de yer alan çocuğumun ya da yakınlarımın Kırklareli 

Üniversitesi’ne gitmesini isterim/isterdim ifadesine, ankete katılan hane halkının 

%27,2’si "tamamen katılıyorum", %28,2’si "katılıyorum", %22,7’si kısmen 

katılıyorum, %14,1’i “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” 

şeklinde cevaplayanların oranı ise %7,8’dir. 

Tablo 71: Ankete Katılan Hane halkının “Üniversite öğrencileri Kıklareli’nde sosyal 

yaşamı zenginleştirir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülât

if Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 6 1,6 1,6 1,6 

KATILMIYORUM 15 3,9 4 5,7 

KISMEN KATILIYORUM 66 17,2 17,8 23,5 

KATILIYORUM 120 31,3 32,3 55,8 

TAMAMEN KATILIYORUM 164 42,7 44,2 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 71’de yer alan üniversite öğrencileri Kıklareli’nde sosyal yaşamı 

zenginleştirir ifadesine, ankete katılan hane halkının %44,2’si "tamamen 

katılıyorum", %32,3’ü "katılıyorum", %17,8’i kısmen katılıyorum, %4’ü 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %1,6’sıdır. 
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Tablo 72: Ankete Katılan Hane halkının “Üniversite öğrencileri Kırklareli’ndeki 

sanat ve kültür hayatının niteliğini arttırır.(sinema, tiyatro, v.b)” ifadesine katılım 

düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 10 2,6 2,6 2,6 

KATILMIYORUM 22 5,7 5,7 8,3 

KISMEN KATILIYORUM 58 15,1 15,1 23,4 

KATILIYORUM 127 33,1 33,1 56,5 

TAMAMEN 

KATILIYORUM 

167 43,1 43,1 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 72’de yer alan üniversite öğrencileri Kırklareli’ndeki sanat ve kültür 

hayatının niteliğini arttırır(sinema, tiyatro, v.b) ifadesine, ankete katılan hane 

halkının %43,1’i "tamamen katılıyorum", %33,1’i "katılıyorum", %15,1’i kısmen 

katılıyorum, %5,7’si “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” 

şeklinde cevaplayanların oranı ise %2,6’dır.  

Tablo 73: Ankete Katılan Hane halkının “Üniversite öğrencilerinin tutum ve 

davranışları Kırklareli gençlerine kötü örnek oluyor.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif 

Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 116 30,2 30,4 30,4 

KATILMIYORUM 132 34,4 34,6 64,9 

KISMEN KATILIYORUM 66 17,2 17,3 82,2 

KATILIYORUM 32 8,3 8,4 90,6 

TAMAMEN KATILIYORUM 36 9,4 9,4 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 73’de yer alan üniversite öğrencilerinin tutum ve davranışları Kırklareli 

gençlerine kötü örnek oluyor ifadesine, ankete katılan hane halkının %9,4’ü 

"tamamen katılıyorum", %8,4’ü "katılıyorum", %17,3’ü kısmen katılıyorum, 

%34,6’sı “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %30,4’dür. 
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Tablo 74: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli’nin daha modern bir şehir 

olmasında üniversitenin önemli bir katkısı var.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ 

KATILMIYORUM 

11 2,9 2,9 2,9 

KATILMIYORUM 14 3,6 3,6 6,5 

KISMEN 

KATILIYORUM 

55 14,3 14,3 20,8 

KATILIYORUM 151 39,3 39,3 60,2 

TAMAMEN 

KATILIYORUM 

153 39,8 39,8 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 74’de yer alan Kırklareli’nin daha modern bir şehir olmasında 

üniversitenin önemli bir katkısı var ifadesine, ankete katılan hane halkının %39,8’i 

"tamamen katılıyorum", %39,3’ü "katılıyorum", %14,3’ü kısmen katılıyorum, 

%3,6’sı “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %2,9’dur. 

Tablo 75: Ankete Katılan Hane halkının “Üniversite öğrencileri Kırklareli’ne daha 

hoşgörülü ve özgürlükçü bir hava kazandırır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 15 3,9 3,9 3,9 

KATILMIYORUM 25 6,5 6,5 10,5 

KISMEN KATILIYORUM 65 16,9 17 27,5 

KATILIYORUM 154 40,1 40,3 67,8 

TAMAMEN KATILIYORUM 123 32,0 32,2 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 75’de yer alan üniversite öğrencileri Kırklareli’ne daha hoşgörülü ve 

özgürlükçü bir hava kazandırır ifadesine, ankete katılan hane halkının %32,2’si 

"tamamen katılıyorum", %40,3’ü "katılıyorum", %17’si kısmen katılıyorum, %6,5’i 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %3,9’dur. 

Tablo 76: Ankete Katılan Hane halkının “Üniversite öğrencileri ile komşu olmaktan 

rahatsız olurum.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 115 29,9 29,9 29,9 

KATILMIYORUM 119 31 31 60,9 

KISMEN KATILIYORUM 72 18,8 18,8 79,7 

KATILIYORUM 38 9,9 9,9 89,6 

TAMAMEN KATILIYORUM 40 10,4 10,4 100 

TOPLAM 384 100 100  
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Tablo 76’da yer alan üniversite öğrencileri ile komşu olmaktan rahatsız 

olurum ifadesine, ankete katılan hane halkının %10,4’ü "tamamen katılıyorum", 

%9,9’u "katılıyorum", %18,8’i kısmen katılıyorum, %31’i “katılmıyorum” şeklinde 

cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise %29,9’dur. 

Tablo 77: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversite’si şehrin yaşam 

kalitesini yükseltir.(Ekonomik, Eğitim, Sağlık)” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 5 1,3 1,3 1,3 

KATILMIYORUM 11 2,9 2,9 4,2 

KISMEN KATILIYORUM 68 17,7 17,8 22 

KATILIYORUM 155 40,4 40,6 62 

TAMAMEN KATILIYORUM 143 37,2 37,4 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 77’de yer alan Kırklareli Üniversite’si şehrin yaşam kalitesini 

yükseltir(Ekonomik, Eğitim, Sağlık) ifadesine, ankete katılan hane halkının %37,4’ü 

"tamamen katılıyorum", %40,6’sı"katılıyorum", %17,8’i kısmen katılıyorum, %2,9’u 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların ise %1,3’tür. 

Tablo 78: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi, şehrin sosyal 

hayatını zenginleştirir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 4 1 1 1 

KATILMIYORUM 11 2,9 2,9 3,9 

KISMEN KATILIYORUM 54 14,1 14,1 18 

KATILIYORUM 165 43 43 60,9 

TAMAMEN KATILIYORUM 150 39,1 39,1 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 78’de yer alan Kırklareli Üniversitesi, şehrin sosyal hayatını 

zenginleştirir ifadesine, ankete katılan hane halkının %39,1’i "tamamen katılıyorum", 

%43’ü "katılıyorum", %14,1’i kısmen katılıyorum, %2,9’u “katılmıyorum” şeklinde 

cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise %1’dir. 
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Tablo 79: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi şehrin kültür 

düzeyini artırır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 3 0,8 0,8 0,8 

KATILMIYORUM 14 3,6 3,7 4,4 

KISMEN KATILIYORUM 65 16,9 17 21,4 

KATILIYORUM 152 39,6 39,7 61,1 

TAMAMEN KATILIYORUM 149 38,8 38,9 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 79’da yer alan Kırklareli Üniversitesi şehrin kültür düzeyini artırır 

ifadesine, ankete katılan hane halkının %38,9’u "tamamen katılıyorum", %39,7’si 

"katılıyorum", %17’si kısmen katılıyorum, %3,7’si “katılmıyorum” şeklinde cevap 

vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise %0,8’dir. 

Tablo 80: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi, şehrin çehresinin 

değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 7 1,8 1,8 1,8 

KATILMIYORUM 18 4,7 4,7 6,5 

KISMEN KATILIYORUM 80 20,8 20,8 27,3 

KATILIYORUM 150 39,1 39,1 66,4 

TAMAMEN KATILIYORUM 129 33,6 33,6 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 80’de yer alan Kırklareli Üniversitesi, şehrin çehresinin değişmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır ifadesine, ankete katılan hane halkının %33,6’sı 

"tamamen katılıyorum", %39,1’i "katılıyorum", %20,8’i kısmen katılıyorum, %4,7’si 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %1,8’dir. 

Tablo 81: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi şehirle yeterince 

bütünleşememiştir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif 

Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 15 3,9 3,9 3,9 

KATILMIYORUM 59 15,4 15,5 19,4 

KISMEN KATILIYORUM 127 33,1 33,3 52,8 

KATILIYORUM 114 29,7 29,9 82,7 

TAMAMEN KATILIYORUM 66 17,2 17,3 100 

TOPLAM 384 100 100  
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Tablo 81’de yer alan Kırklareli Üniversitesi şehirle yeterince 

bütünleşememiştir ifadesine, ankete katılan hane halkının %17,3’ü "tamamen 

katılıyorum", %29,9’u "katılıyorum", %33,3’ü kısmen katılıyorum, %15,5’i 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %3,9’dur. 

Tablo 82: Ankete Katılan Hane halkının “Üniversite öğrencileri şehirde hayat 

pahalılığına neden oluyor” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 43 11,2 11,2 11,2 

KATILMIYORUM 108 28,1 28,2 39,4 

KISMEN KATILIYORUM 84 21,9 21,9 61,4 

KATILIYORUM 92 24 24 85,4 

TAMAMEN KATILIYORUM 56 14,6 14,6 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 82’de yer alan üniversite öğrencileri şehirde hayat pahalılığına neden 

oluyor ifadesine, ankete katılan hane halkının %14,6’sı "tamamen katılıyorum", 

%24’ü "katılıyorum", %21,9’u kısmen katılıyorum, %28,2’si “katılmıyorum” 

şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise 

%11,2’dir. 

Tablo 83: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi, üniversite sanayi 

işbirliğini desteklemektedir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 17 4,4 4,5 4,5 

KATILMIYORUM 59 15,4 45,7 20,3 

KISMEN KATILIYORUM 97 25,3 25,9 46,1 

KATILIYORUM 132 34,4 35,2 81,3 

TAMAMEN KATILIYORUM 70 18,2 18,7 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 83’de yer alan Kırklareli Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliğini 

desteklemektedir ifadesine, ankete katılan hane halkının %18,7’si "tamamen 

katılıyorum", %35,2’si "katılıyorum", %25,9’u kısmen katılıyorum, %45,7’si 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %4,5’dir. 
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Tablo 84: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi şehir halkı için 

gurur kaynağıdır” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 4 1 1 1 

KATILMIYORUM 38 9,9 9,9 11 

KISMEN KATILIYORUM 68 17,7 17,8 28,7 

KATILIYORUM 137 35,7 35,8 64,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 136 35,4 35,5 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 84’de yer alan Kırklareli Üniversitesi şehir halkı için gurur kaynağıdır 

ifadesine, ankete katılan hane halkının %35,5’i "tamamen katılıyorum", %35,8’i 

"katılıyorum", %17,8’i kısmen katılıyorum, %9,9’u “katılmıyorum” şeklinde cevap 

vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise %1’dir. 

Tablo 85: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi bölgenin 

kalkınmasında önemli bir rol oynar.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 4 1 1 1 

KATILMIYORUM 14 3,6 3,6 4,7 

KISMEN KATILIYORUM 78 20,3 20,3 25 

KATILIYORUM 166 43,2 43,2 68,2 

TAMAMEN KATILIYORUM 122 31,8 31,8 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 85’de yer alan Kırklareli Üniversitesi bölgenin kalkınmasında önemli 

bir rol oynar ifadesine, ankete katılan hane halkının %31,8’i "tamamen katılıyorum", 

%43,2’si "katılıyorum", %20,3’ü kısmen katılıyorum, %3,6’sı “katılmıyorum” 

şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise 

%1’dir. 

Tablo 86: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi tarafından 

düzenlenen konferans, panel, seminer ve benzeri bilimsel etkinliklere katılım bölge 

şehir halkına ve işletmelere fayda sağlamaktadır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif 

Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 12 3,1 3,1 3,1 

KATILMIYORUM 24 6,3 6,3 9,4 

KISMEN KATILIYORUM 56 14,6 14,7 24,1 

KATILIYORUM 162 42,2 42,5 66,7 

TAMAMEN KATILIYORUM 127 33,1 33,3 100 

TOPLAM 384 100 100  
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Tablo 86’da yer alan Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen konferans, 

panel, seminer ve benzeri bilimsel etkinliklere katılım bölge şehir halkına ve 

işletmelere fayda sağlamaktadır ifadesine, ankete katılan hane halkının %33,3’ü 

"tamamen katılıyorum", %42,5’i "katılıyorum", %14,7’si kısmen katılıyorum, 

%6,3’ü “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %3,1’dir. 

Tablo 87: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi şehir ekonomisine 

olumlu katkıda bulunur.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 3 0,8 0,8 0,8 

KATILMIYORUM 7 1,8 1,8 2,6 

KISMEN KATILIYORUM 73 19 19,1 21,7 

KATILIYORUM 178 46,4 46,5 68,1 

TAMAMEN KATILIYORUM 122 31,8 31,9 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 87’de yer alan Kırklareli Üniversitesi şehir ekonomisine olumlu 

katkıda bulunur ifadesine, ankete katılan hane halkının %31,9’u "tamamen 

katılıyorum", %46,5’i "katılıyorum", %19,1’i kısmen katılıyorum, %1,8’i 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %0,8’dir. 

Tablo 88: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi bölgeye yapılacak 

yeni yatırımlar için bir cazibe unsurudur.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 14 3,6 3,7 3,7 

KATILMIYORUM 18 4,7 4,7 8,4 

KISMEN KATILIYORUM 67 17,4 17,5 25,9 

KATILIYORUM 155 40,4 40,6 66,5 

TAMAMEN KATILIYORUM 128 33,3 33,5 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 88’de yer alan Kırklareli Üniversitesi bölgeye yapılacak yeni yatırımlar 

için bir cazibe unsurudur ifadesine, ankete katılan hane halkının %33,5’i "tamamen 

katılıyorum", %40,6’sı "katılıyorum", %17,5’i kısmen katılıyorum, %4,7’si 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %3,7’dir. 
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Tablo 89: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi bölgenin ihtiyaç 

duyduğu insan gücünü yetiştirmektedir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 13 3,4 3,4 3,4 

KATILMIYORUM 47 12,2 12,2 15,6 

KISMEN KATILIYORUM 101 26,3 26,3 41,9 

KATILIYORUM 126 32,8 32,8 74,7 

TAMAMEN KATILIYORUM 97 25,3 25,3 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 89’da yer alan Kırklareli Üniversitesi bölgenin ihtiyaç duyduğu insan 

gücünü yetiştirmektedir ifadesine, ankete katılan hane halkının %25,3’ü "tamamen 

katılıyorum", %32,8’i "katılıyorum", %26,3’ü kısmen katılıyorum, %12,2’si 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %3,4’dür. 

Tablo 90: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi tarafından 

düzenlenen yüksek lisans, sertifika, kurs ve benzeri eğitim programları bölge 

çalışanlarının bilgi düzeyini yükseltir.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

HİÇ KATILMIYORUM 6 1,6 1,6 1,6 

KATILMIYORUM 17 4,4 4,5 6,1 

KISMEN KATILIYORUM 79 20,6 20,8 26,9 

KATILIYORUM 155 40,4 40,9 67,8 

TAMAMEN KATILIYORUM 122 31,8 32,2 100 

TOPLAM 384 100 100  

 

Tablo 90’da yer alan Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen yüksek 

lisans, sertifika, kurs ve benzeri eğitim programları bölge çalışanlarının bilgi 

düzeyini yükseltir ifadesine, ankete katılan hane halkının %32,2’si "tamamen 

katılıyorum", %40,9’u "katılıyorum", %20,8’i kısmen katılıyorum, %4,5’i 

“katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde 

cevaplayanların oranı ise %1,6’dır. 
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Tablo 91: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi bünyesinde, bölge 

işletmelerinin ihtiyaç duyduğu ve bilgi alabileceği uzmanlar ve birimler 

bulunmaktadır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 19 4,9 5 5 

Katılmıyorum 34 8,9 8,9 13,9 

Kısmen Katılıyorum 120 31,3 31,5 45,4 

Katılıyorum 125 32,6 32,8 78,2 

Tamamen Katılıyorum 83 21,6 21,8 100 

Toplam 384 100 100  

 

Tablo 91’de yer alan Kırklareli Üniversitesi bünyesinde, bölge işletmelerinin 

ihtiyaç duyduğu ve bilgi alabileceği uzmanlar ve birimler bulunmaktadır ifadesine, 

ankete katılan hane halkının %21,8’i "tamamen katılıyorum", %32,8’i "katılıyorum", 

%31,5’i kısmen katılıyorum, %8,9’u “katılmıyorum” şeklinde cevap vermiştir. “Hiç 

Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise %5’dir. 

Tablo 92: Ankete Katılan Hane halkının “Kırklareli Üniversitesi bünyesinde, bölge 

işletmelerinin ihtiyaç duyduğu ve bilgi alabileceği uzmanlar ve birimler 

bulunmaktadır.” ifadesine katılım düzeyi 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Kümülâtif Yüzde 

Hiç Katılmıyorum 17 4,4 4,5 4,5 

Katılmıyorum 29 7,6 7,7 12,1 

Kısmen Katılıyorum 97 25,3 25,6 37,7 

Katılıyorum 138 35,9 36,4 74,1 

Tamamen Katılıyorum 98 25,5 25,9 100 

Toplam 100 100 100  

 

Tablo 92’de yer alan Kırklareli Üniversitesi bünyesinde, bölge işletmelerinin 

ihtiyaç duyduğu ve bilgi alabileceği uzmanlar ve birimler bulunmaktadır ifadesine, 

ankete katılan hane halkının %25,9’u "tamamen katılıyorum", %36,4’ü 

"katılıyorum", %25,6’sı kısmen katılıyorum, %7,7’si “katılmıyorum” şeklinde cevap 

vermiştir. “Hiç Katılmıyorum” şeklinde cevaplayanların oranı ise %4,5’dir. 
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Tablo 93: “Kırklareli Üniversitesi, şehirdeki düşük gelirli aile ve öğrenciler için üniversite 

eğitimini özendirir.” İfadesi ile ankete katılan hane halkının yaşı ilişkisi 
 KATILIM DÜZEYİ  

Yaş  Hiç 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 

Toplam 

18-25 1 9 16 26 24 76 

26-33 4 8 22 37 36 107 

34-41 1 6 7 27 40 81 

42 ve 

üzeri 

4 4 8 47 55 118 

Toplam 10 27 53 137 155 382 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 24,923 12 0,015 

Benzerlik Oranı 25,679 12 0,012 

Doğrusal Bağlılık 10,693 1 0,001 

Geçerli N Sayısı 382   

a. 4 hücrede(%20) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 1,99’dur. 

 

H0: “Kırklareli Üniversitesi, şehirdeki düşük gelirli aile ve öğrenciler için 

üniversite eğitimini özendirir.” ifadesi ile ankete katılan hane halkının yaşı arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1: “Kırklareli Üniversitesi, şehirdeki düşük gelirli aile ve öğrenciler için 

üniversite eğitimini özendirir.” İfadesi ile ankete katılan hane halkının yaşı arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 24,923’dür. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Tablo 93’de yer alan 

bu sonuçlara göre Kırklareli Üniversitesi’nin şehirdeki düşük gelirli aileler ve 

öğrenciler için üniversite eğitimini özendirdiği ifadesine en yüksek katılım düzeyi 42 

yaş ve üzerinde gözlenmektedir. Yaş azaldıkça bu katılım düzeyinde düşüş 

gerçekleşmektedir. 
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Tablo 94: “Çocuğumun ya da yakınlarımın Kırklareli Üniversitesi’ne gitmesini 

isterim/isterdim” İfadesi ile ankete katılan hane halkının eğitim düzeyi ilişkisi 
 KATILIM DÜZEYİ  

Eğitim Hiç 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 

Toplam 

İlköğretim 

ve altı 

2 10 10 14 27 63 

Lise 12 19 37 50 47 165 

Üniversite 16 25 40 43 30 154 

Toplam 30 54 87 107 104 382 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 16,730 8 0,033 

Benzerlik Oranı 16,862 8 0,032 

Doğrusal Bağlılık 10,303 1 0,001 

Geçerli N Sayısı 382   

a. 1 hücrede(%6,7) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 4,95’dir. 

 

H0: “Çocuğumun ya da yakınlarımın Kırklareli Üniversitesi’ne gitmesini 

isterim/isterdim “ İfadesi ile ankete katılan hane halkının eğitim düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1:“Çocuğumun ya da yakınlarımın Kırklareli Üniversitesi’ne gitmesini 

isterim/isterdim “ İfadesi ile ankete katılan hane halkının eğitim düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 16,730’dur. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Tablo 94’de yer alan 

bu sonuçlara göre, yukarıdaki ifadeye “hiç katılmıyorum” şeklinde cevap verenlerin 

%16’sı üniversite mezunudur. “Tamamen katılıyorum” şeklinde cevaplandıranların 

içindeki üniversite mezunlarının oranı ise %7,9’dur. En yüksek oran olan %13,1’i ise 

“Katılıyorum” şeklinde cevap veren lise mezunu hane halkıdır. Eğitim düzeyi 

arttıkça Kırklareli dışındaki yükseköğretim seçeneklerine yönelişin arttığını 

söyleyebiliriz. 
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Tablo 95: “Üniversite öğrencilerinin tutum ve davranışları Kırklareli gençlerine kötü örnek 

oluyor.” İfadesi ile ankete katılan hane halkının eğitim düzeyi ilişkisi 
 KATILIM DÜZEYİ  

Eğitim Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 

Toplam 

İlköğretim 

ve altı 

19 16 10 5 12 62 

Lise 53 49 34 13 16 165 

Üniversite 43 67 22 14 8 154 

Toplam 115 132 66 32 36 381 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 17,971 8 0,021 

Benzerlik Oranı 16,967 8 0,030 

Doğrusal Bağlılık 4,213 1 0,040 

Geçerli N Sayısı 381   

a. 0 hücrede(%0) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 5,21’dir. 

 

H0: “Üniversite öğrencilerinin tutum ve davranışları Kırklareli gençlerine 

kötü örnek oluyor. “ İfadesi ile ankete katılan hane halkının eğitim düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1:“Çocuğumun ya da yakınlarımın Kırklareli Üniversitesi’ne gitmesini 

isterim/isterdim “ İfadesi ile ankete katılan hane halkının eğitim düzeyi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 17,971’dir. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Tablo 95’de yer alan 

bu sonuçlara göre, gene olarak hane halkının üniversite öğrencilerin şehirdeki 

varlığından rahatsız olmadığı sonucuna ulaşabiliriz. Ancak eğitim düzeyindeki artışla 

birlikte söz konusu hoşgörü düzeyinde de artış yaşanmaktadır.  
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Tablo 96: “Üniversite öğrencileri Kırklareli’ne daha hoşgörülü ve özgürlükçü bir hava 

kazandırır.” İfadesi ile ankete katılan hane halkının yaşı arasındaki ilişki 
 KATILIM DÜZEYİ  

Yaş Hiç 

Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 

Toplam 

18-25 6 7 19 26 19 77 

26-33 4 10 19 47 27 107 

34-41 1 2 13 28 36 80 

42 ve üzeri 4 6 14 53 41 118 

Toplam 15 25 65 154 123 382 

 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 23,093 12 0,027 

Benzerlik Oranı 23,119 12 0,027 

Doğrusal Bağlılık 11,277 1 0,001 

Geçerli N Sayısı 382   

a. 4 hücrede(%20) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 3,02’dir. 

 

H0: “Üniversite öğrencileri Kırklareli’ne daha hoşgörülü ve özgürlükçü bir 

hava kazandırır. “ İfadesi ile ankete katılan hane halkının yaşı arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

H1:“ Üniversite öğrencileri Kırklareli’ne daha hoşgörülü ve özgürlükçü bir 

hava kazandırır. “ İfadesi ile ankete katılan hane halkının yaşı arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 23,093’dür. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Tablo 96’da yer alan 

sonuçlara göre üniversitenin şehirde daha hoşgörülü ve özgürlükçü bir ortam 

yarattığına dair genel bir kanı mevcuttur. Ancak 34 yaş ve üzerindeki grupta bu 

etkiye daha yüksek oranda katılım olduğu görülmektedir. Bu sonuçların yanı sıra 

Kırklareli’nde üniversiteden bağımsız olarak hâlihazırda hoşgörülü ve özgürlükçü bir 

ortama sahip olduğuna dair bir görüşte mevcuttur. 
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Tablo 97:“Kırklareli Üniversitesi şehirle yeterince bütünleşememiştir.” İfadesi ile ankete katılan 

hane halkının yaşı arasındaki ilişki 
 KATILIM DÜZEYİ  

Yaş Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 

Toplam 

18-25 3 19 13 27 14 76 

26-33 3 14 40 36 14 107 

34-41 6 12 26 24 13 81 

42 ve üzeri 3 14 48 27 25 117 

Toplam 15 59 127 114 66 381 

 

 

H0: “Kırklareli Üniversitesi şehirle yeterince bütünleşememiştir. “ İfadesi ile 

ankete katılan hane halkının yaşı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

H1: “Kırklareli Üniversitesi şehirle yeterince bütünleşememiştir. “ İfadesi ile 

ankete katılan hane halkının yaşı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Yapılan analiz sonucunda, 2 serbestlik derecesinde ve 0,049 anlamlık 

düzeyinde hesaplanan ki-kare değeri; 23,304’dür. 

Bu değer %95 güven düzeyine denk gelen 0,05 anlamlılık düzeyinden küçük 

olduğu için, H0 reddedilerek, H1 hipotezimiz kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre 

ankete katılan hane halkının önemli bir kısmı üniversite şehir bütünleşmesini yeterli 

düzeyde görmemektedir. Tablo 97’de yer alan ifadeye “tamamen katılıyorum” ve 

“katılıyorum” şeklinde cevaplandıranların %13,7’si 42 yaş ve üzeri, %9,7’si 34-41 

yaş aralığında, %13,1’i 26-33 yaş aralığında ve %10,8’i 18-25 yaş aralığındadır. 

Hane halkının anket sorularına verdiği cevaplarının genel bir 

değerlendirilmesi yapıldığında, şekil 3’te de görüldüğü gibi Kırklareli 

Üniversitesi’nin bir yükseköğretim kurumu olarak tercih edilip edilmeyeceği ve 

sosyokültürel etkilerinin sorulduğu ilk altı ifadeye katılım düzeyi yaklaşık 4 

 Değer df Tahmini Anlamlılık Düzeyi 

Pearson Ki-Kare 23,304 12 0,025 

Benzerlik Oranı 23,580 12 0,023 

Doğrusal Bağlılık 0,245 1 0,620 

Geçerli N Sayısı 381   

a. 4 hücrede(%20) beklenen sayı 5`in altındadır. Beklenen en küçük sayım değeri 2,99’dur. 
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seviyesinde gerçekleşmiştir. 7. İfade olan “Üniversite öğrencilerinin tutum ve 

davranışları Kırklareli gençlerine kötü örnek oluyor” şeklindeki ifadeye katılım 

düzeyi 2,32 düzeyinde gerçekleşmiştir. Aynı şeklide 10. İfade olan “Üniversite 

öğrencileri ile komşu olmaktan rahatsız olurum” şeklindeki ifadeye ortalama katılım 

düzeyi 2,40 gibi düşük bir düzeyde gerçekleşmiştir. Benzeri bir düşük katılım düzeyi 

de 16. İfadede gözlenmektedir. “Üniversite öğrencileri şehirde hayat pahalılığına 

neden oluyor” şeklindeki ifadeye ortalama katılım düzeyi 3,03 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. 

Şekil 3: Hane halkının Anket Sorularına Ortalama Katılım Düzeyi 
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SONUÇ 

Günümüzde bölgesel kalkınma kavramına yüklenen anlam ve bu kavrama 

yönelik yaklaşım, küreselleşme, post-fordist üretime geçiş, postmodernizm ve bilgi 

ekonomisine geçiş gibi önemli dönüşümlerin paralelinde değişmiş ve yeni bir 

anlayışla ele alınmaya başlanmıştır.  Yeni bölge, Ulus devletin bir alt birimi olmanın 

ötesinde kalkınma sürecinin başlatılması ve sürdürülebilir kılınmasındaki çıkış 

noktası olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu anlayışa göre yerel dinamiklerin 

kurdukları çeşitli ilişkiler ağları ve bu ağlar yoluyla çeşitli düzeylerde gerçekleşen 

işbirlikleri, ekonomik kalkınmada ve bölgesel gelişmede önemli bir rol 

oynamaktadır. Bölgesel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve yerele özgü yapı ile 

kalkınma sürecinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstlenen aktörlerden biri de 

üniversitelerdir. 

Bilgi ekonomisinin değeri olan bilgiyi, üreten ve yayan kurumlar 

üniversitelerdir. Bu nedenle ömür boyu öğrenme süreçlerinin artması, bilgi yoğun 

üretim yapan firmalara sermaye akımının gerçekleşmesi, bilgi odaklı üretime geçiş 

ve yerel aktörlerin kurdukları iletişim ağları aracılığı ile bilgi paylaşımı içinde 

olmaları gibi yerel düzeyde gerçekleşecek yeniliklerin yönlendiricisi ve yöneticisi 

olma niteliğine sahiptirler. Geleneksel üniversite faaliyetleri olan nitelendirilen 

eğitim ve öğretim, insan sermayesinin yetiştirilmesi ve araştırma faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinin ötesinde günümüz modern üniversitelerinden yeni ekonomiye 

uyum sürecine katkıda bulunması da beklenmektedir. Üniversitelerinden bölge ile 

işbirliği içinde olması, yenilik üretmeye katkıda bulunacak laboratuarları, 

teknoparkları ve araştırma parklarını inşa etmesi ve bölgesel düzeyde etkinliği ile 

bölgeye ihtiyaç duyduğu yüksek eğitimli, yaratıcı bireyleri çekmesi ve inovasyon 

yaratması da beklenmektedir. Üniversiteler, evrensel bir anlayışla yerelin potansiyeli 

değerlendiren yerel aktörlere fırsatlar sunan girişimci bir kurum olarak uluslararası 

rekabetin önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. Bu çerçevede yeni 

teknolojilerin üretimini devreye sokan yaratıcı stratejilere sahip, ana faaliyetlerini 

bulunduğu bölgeye göre tekrar düzenleyen üniversiteler, yerel kalkınmada en büyük 

atılımı gerçekleştirecek kurumlar olarak bilgi ekonomisinin lokomotifi olarak 

nitelendirilmektedirler. 
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Uluslararası düzeyde rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen bölgede, bilgi 

toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel dönüşümüne yerelin ve onun aktörlerinin 

uyum sağlamasında üniversiteler ön plana çıkmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak 

yeni üniversitelerin kurulması ve üniversite bölge etkileşimine yönelik çalışmaların 

arttırılması önemli bir bölgesel kalkınma politikası olarak ele alınmaktadır.  Bu 

nedenle ülkemizde de, Üniversitelerin tüm ülkede yaygınlaştırılması ile bölgesel 

kalkınmayı hızlandırmak amaçlanmıştır. Şu an ülkemizde 105 Devlet Üniversitesi, 

61 Vakıf Üniversitesi ve 7 Vakıf Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. 

29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Kırklareli Üniversitesi bünyesinde, 5 

Fakülte, 1 Sağlık Yüksekokulu, 7 Meslek Yüksekokulu, 2 adet Enstitü ve 7 adet 

Araştırma Merkezi barındırmaktadır. 16 Profesör, 3 Doçent, 86 Yardımcı Doçent, 

156 Öğretim Görevlisi, 143 Araştırma Görevlisi ve 34 Okutmanın görev 

yapmaktadır.  2011-2012 öğretim yılında eğitim gören toplam 12,774 öğrenci 

bulunmaktadır. Geçmiş yıllardaki mezun sayıları ise sırasıyla: 2008-200 eğitim ve 

öğretim yılında 1179, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 1604 ve 2010-2011 

eğitim ve öğretim yılında 1875 şeklinde gerçekleşmiştir.  

Kırklareli Üniversitesi’nin 2011 yılında harcamaları yoluyla bölge 

ekonomisinde yarattığı doğrudan gelir miktarı 45,259,854,31 Türk Lirasıdır. 

Ekonomide yaratılan doğrudan istihdam etkisi ise 2008 yılında 115 personel, 2009 

yılında 334 personel, 2010 yılında 543 personel, 653 yılında 653 personel şeklinde 

gerçekleşmiştir. Çalışmada uygulanan anket aracılığı ile elde edilen dolaylı gelir 

etkileri değerlendirilmiştir.  Ankete katılan 88 üniversite çalışanının toplam ortalama 

konut harcaması 37680, gıda harcaması 41700,ulaştırma harcaması 20393, 

haberleşme harcaması, 25040, eğitim harcaması 11675,sağlık harcaması 4500, kültür 

ve eğlence harcaması 7540, giyim harcaması 15583 Türk Lirası şeklinde tespit 

edilmiştir. Ankete katılan 414 öğrencinin harcama yoluyla yarattığı dolaylı gelir ise 

toplam ortalama konut harcaması 76278, gıda harcaması 42598, ulaştırma harcaması 

23766, sağlık harcaması 3777, haberleşme harcaması 8213, eğitim harcaması 14530, 

kültür ve eğlence harcaması 17799 ve giyim harcaması 20075 şeklinde tespit 

edilmiştir. 
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Teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren Kırklareli Üniversitesi’nin hane halkı 

tarafından bölgesel bir aktör olarak nasıl değerlendirildiğine baktığımızda yüz yüze 

yapılan anketlerde dile getirilen ortak sonuçlar şu şekilde sıralanmaktadır.  

Kırklareli’nde genel olarak üniversite faaliyetlerinin çevre halkına yeteri 

düzeyde ulaşmadığı söylenebilir. Ankete katılan kişiler, üniversite faaliyetlerine karşı 

ilgisiz olmamakla birlikte yeterince haberdar edilmedikleri konusunda ortak bir 

görüşe sahiptir. Aynı şeklide üniversite sanayi işbirliğine yönelik çalışmaların da 

çevre halkı ile paylaşımı düşük düzeydedir. Ancak bu noktada teşkilatlanma 

faaliyetleri devam eden Kırklareli Üniversitesi’nin bu işbirliği açısından yolun 

başında olduğu gerçeğini kabul etmek gerekir. Hane halkının, ilerideki dönemler 

için, üniversitenin özellikle sahip olduğu yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile 

sanayi işbirliği içine yönünde olumlu bir görüşe sahip olduğu söylenebilir. 

Anket katılımcıların büyük bir çoğunluğu çocuklarının ya da yakınlarının 

Kırklareli Üniversitesi’nde eğitim almasını istediklerini ancak diğer illerdeki 

üniversitelerin eğitim imkânları açısından daha ileri bir noktada olmasının onları bu 

üniversiteleri tercih etmeye yönelttiği belirttiler. Bu nedenle artan eğitim imkânları 

ve bölüm çeşitliliği ile sağlanacak bölgenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirme 

niteliğinin Kırklareli üniversitesi’ nin öğrenci sayısını arttıracağı söylenebilir. Genel 

olarak etkileşimi düşük olsa da çocuklarını İstanbul, Bursa ve Ankara gibi şehirlere 

eğitim ve öğretim almak için yollayan ailelerin üniversitenin kurumsal eksikliklerini 

gidermesi ve teşkilatlanmasını tamamlaması yönünde bir beklentiye sahip olduğu 

söylenebilir.  

Kozmopolit ve hoşgörülü bir ortama sahip olan Kırklareli, bu özelliğini 

öğrenciye bakış açısında da gösterdiği söylenebilir. Kırklareli hane halkı üniversite 

öğrencileri ile bir arada bulunmaktan, komşu olmaktan rahatsız olmamakla beraber, 

hane halkının büyük bir kısmının üniversite’nin varlığının yaşadığı bölgeye önemli 

katkıları olacağı yönünde bir görüşe sahip olduğu söylenebilir. 

Kırklareli’nin en yüksek nüfusa sahip ilçesi olan Lüleburgaz’daki anket 

katılımcıları, eğitim düzeyinin yüksek olmasına rağmen Kırklareli’nde iş 

imkânlarının sınırlı olduğunu, var olan sanayinin de düşük ücretli iş gücü talep 
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ettiğini ifade etmiştir. Genel anket sonuçları ile benzer olarak Lüleburgaz’da da 

üniversite sanayi işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığını düşünenlerin çoğunlukta 

olduğu yönünde bir değerlendirme yapılabilir. Ayrıca Lüleburgaz hane halkı 

fakültelerin bulunduğu bölgelerdeki üniversite faaliyetlerinin daha yoğun bir biçimde 

gerçekleştiği düşüncesi ile Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu’nun yanı sıra ilçelerinde 

dört yıllık örgün eğitim veren bir fakültenin olması yönünde bir isteğe de sahipler.  

Kırklareli hane halkı, Kırklareli Üniversitesi’nde düşük gelirli ailelerin 

çocuklarının da yükseköğretim alma imkânı olduğunu ifade etmektedirler ancak söz 

konusu eğitim olanakları ve oturmuş bir teşkilatlanma yapısı olduğunda, yeterli 

imkânı olan Kırklareli hane halkı diğer şehirlerdeki üniversiteleri tercih 

edebilmektedirler. 

Hane halkının, Kırklareli’nin sosyokültürel hayatını zenginleştirmesi ve 

niteliği arttırması açısından üniversite’nin varlığının önemli olduğu yönünde bir 

görüşe sahip olduğu ancak sosyal ve kültürel aktivitelerin nicelik açısından yetersiz 

bulunduğu da söylenebilir. 

Üniversitenin katkıları konusunda genel olarak olumlu bir görüşün yaygın 

olduğu Kırklareli’nde, üniversitenin sağlık ve eğitim gibi yaşam kalitesini en fazla 

etkileyen alanlarda yaşam kalitesini yükseltici bir etki yaptığı ve üniversite 

çalışanları ile öğrencilerin şehirdeki varlığının genel hizmet kalitesini yükselttiği 

yönünde olumlu bir bakış açısı olduğu da söylenebilir. 

Tarım sektörünün diğer sektörlere nazaran daha ağırlıklı olduğu 

Kırklareli’nde, üniversite’nin şehrin çehresini değiştirmede etkin bir rolü olduğu 

yönünde bir görüş olduğu ifade edilebilir. Artan öğrenci sayısı, yeni açılan 

işletmeler, hizmet niteliğini yükselten firmalar, sosyal yaşantıdaki artan hareketlilik 

gibi değişimlerde üniversitenin doğrudan katkısı olduğu ve üniversitenin bu 

dönüşümün başlatıcı olarak görüldüğü söylenebilir. 

Üniversite, bölge halkı tarafından bir gelişme ve değişim aktörü olarak kabul 

görmekle birlikte, üniversite şehir ve üniversite sanayi etkileşimin yeterli düzeyde 

görülmediği gözlenmektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ifadesi bu çok 

önemli soruna işaret etmektedir. Mevcut staj imkânları, ortak gerçekleştirilen proje 
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ve çalışmaların belirli düzeyde gerçekleştiği konusunda ortak bir görüş olduğu 

söylenebilir. Buna rağmen genel olarak üniversitenin şehir ekonomisine katkısı 

olduğuna yüksek düzeyde bir katılım olduğu söylenebilir. Kırklareli hane halkı 

üniversitenin yarattığı ekonomik etkiden memnun olarak değerlendirilebilir. 

Kırklareli Üniversitesi’nin bölgenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü 

yetiştirdiğine yönelik ifadede ise katılım düzeyinin belirli bir oranda düştüğü 

görülmektedir. Bölgenin ihtiyaç duyduğu iş gücü ile üniversite mezunlarının 

nitelikleri arasında bir farklılaşma olduğu, iş sahasının kısıtlı olması nedeniyle de 

mezunların büyük bir kısmının kendilerine başta İstanbul olmak üzere çevre illerde 

istihdam imkânı aradıkları ifade edilmektedir. Üniversitenin bölgenin ihtiyaç 

duyduğu işgücünü yetiştirme fonksiyonu konusunda hane halkının orta düzeyde bir 

katılıma sahip olduğu söylenebilir. 

Üniversite çalışanları ile iş dünyasının işbirliği ve üniversite çalışanlarının 

danışmanlık niteliği sorulduğunda hane halkının yine orta düzeyde bir katılım 

düzeyine sahip olduğu görülmektedir.  Ayrıca Kırklareli merkezde faaliyet gösteren 

sürekli eğitim merkezinin faaliyetleri çevre ilçeler tarafından neredeyse hiç 

bilinmemektedir. Bu noktada ilçelerde gözlemlenebilecek diğer bir durum ise 

birbirinden fiziki mesafe anlamında uzak olan ve birçok farklı ilçeye yayılmış olan 

Kırklareli Üniversitesi mekânsal bir bütünlüğün yoksunluğu nedeniyle, bir bütün 

olma özelliğinden çok aynı isim altında toplanmış farklı üniversiteler 

görünümündedir. Faaliyet anlamında birbiriyle yeterli iletişime sahip olmayan bu 

birimlerin hane halkı açısından bakıldığında bir bütünlük arz etmemesi bu anlamda 

doğal karşılanabilir. Bu noktada şu an inşası devam eden ve bütün eğitim ve öğretim 

birimlerini bir araya toplamaya amaçlayan yerleşke çalışması oldukça yerinde bir 

gelişme olarak değerlendirilebilir.  

Kırklareli üniversitesi kurulduğu dönemden itibaren toplam dört eğitim ve 

öğretim yılı geçirmiş genç bir üniversitedir dolayısıyla kurumsal yapısı, fiziki 

imkânları, öğretim elemanı sayısı, araştırma birimleri kısıtlı bir düzeydedir ve yeni 

kurulan bir kurum olarak teşkilatlanma sürecini henüz tamamlamıştır. Bu nedenle 

geleneksel üniversite fonksiyonlarının dışında bir araştırma üniversitesi niteliğini 

henüz kazanmış değildir. Bu noktada şehir ile bütünleşme ve sanayi işbirliği 
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düzeyinde bir eksiklik söz konusudur. Ancak hane halkının, öğrencilerin ve 

üniversite çalışanlarının görüşleri ışığında yerel aktörlerin üniversiteyi, kalkınma 

sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğü ve çeşitli beklentiler içinde olduğu 

söylenebilir. Bu nedenle Kırklareli Üniversitesinin yerel aktörler nazarında yerel 

dinamikleri harekete geçirecek ve Kırklareli’nin kalkınmasında hızlandırıcı etki 

yaratacak en önemli kurum olarak ele alındığını ifade edebiliriz. Bu nedenle 

Kırklareli Üniversitesi’nin bölgesel düzeyde ihtiyaç duyulan iş gücünü belirleyerek, 

kendi bünyesindeki bölümlere yenilerini eklemesi, sanayi ile işbirliğini daha yüksek 

bir seviyeye taşıması, üniversitede gerçekleşen faaliyetlerinin hane halkı ile 

buluşması için daha büyük bir çaba içinde olması dile getirilebilecek öneriler 

arasındadır. Üniversitenin farklı mekânlardaki yerleşkelerinin yapısal bütünlüğünün 

sağlanması, hane halkı açısından daha etkin ve güçlü bir yapıyı işaret edecektir. 

Bu çalışmanın Kırklareli Üniversitesi’nin oluşturacağı stratejik planlarda 

mevcut durumu değerlendirmede konusunda ve teşkilatlanma süreci 

tamamlandığında, faaliyete geçirilen birimleri ile gelinen noktadan geçmişe bir bakış 

imkânı sağlaması açısından faydalı olacağını ummaktayız 
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EK I: ÖĞRENCİ ANKETİ 

Kaçıncı sınıf öğrencisisiniz? 

1.sınıf  

2.sınıf  

3.sınıf  

4.sınıf  

Yüksek Lisans/Doktora  

 

Kayıtlı olduğunuz fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu veya 

Enstitü: _____________________ Bölümünüz: ________________ 

Cinsiyetiniz: 

Kadın   

Erkek  

 

Doğum yılınız: 19_____ 

Eğitim gördüğünüz yeri belirtiniz. 

Merkez  

Lüleburgaz  

Babaeski  

Vize  

Pınarhisar  

 

Kırklareli Üniversitesinde öğrencilik hayatınıza başlamadan önce Kırklareli’nde mi 

yaşıyordunuz? 

Evet  

Hayır  
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Kırklareli’ndeki ikamet şeklinizi belirtiniz. 

 

Ailemin yanında kiralık evde  

Ailemin yanında kendimize ait evde  

Devlet yurdunda  

Özel yurtta  

Apart dairede  

Kiralık evde; __________ kişi 

paylaşıyoruz. 

 

Kendime ait evde  

Kırklareli’nde ikametgah etmiyorum  

 

Bir yılın yaklaşık olarak kaç ayında Kırklareli’nde ikamet ediyorsunuz? _______ ay. 

Kırklareli’nde ikamet ettiğiniz zamanlarda çalışıyor musunuz? 

Hayır  

Evet, kampüste yarı zamanlı olarak çalışıyorum  

Evet, kampüste tam zamanlı olarak çalışıyorum.  

Evet, kampüs dışında yarı zamanlı olarak 

çalışıyorum. 

 

Evet, kampüs dışında tam zamanlı olarak 

çalışıyorum. 

 

 

Ortalama aylık geliriniz kaç TL’dir? (Harçlık, Ücret, Kredi, 

Burs vb.) ___________________________________________ 

 

Aşağıda belirtilen kalemler için Kırklareli’nde yaptığınız aylık ortalama 

harcamalarınızı belirtiniz. 

Konut ve kira harcamaları: _____________________ 
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Gıda harcamaları: ____________________________ 

Giyim harcamaları: ___________________________  

Ulaştırma harcamaları: ________________________  

Sağlık harcamaları: ___________________________  

Eğitim harcamaları: ___________________________ 

Eğlence ve kültür harcamaları (sinema, tiyatro, kafe, vb.): 

_________________________________________________ 

Haberleşme harcamaları: _______________________ 

Diğer harcamalar (harcama türünü ve miktarını belirtiniz) 

__________________Harcaması, _____________________. 

 

Aylık gelirinizin yaklaşık olarak kaç Türk Lirasını Kırklareli dışında harcıyorsunuz? 

_____________________________. 
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EK 2: AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL ANKETİ 

 

1. Öğrenim durumunuz: 

1. İlköğretim  

2. Lise  

3. Meslek Lisesi  

4. Önlisans  

5. Lisans  

6. Yüksek Lisans  

7. Doktora  

 

2. Kırklareli Üniversitesindeki göreviniz: 

Akademik Personel  

İdari Personel  

 

3. Cinsiyetiniz: 

Kadın   

Erkek  

 

4. Doğum yılınız: 19_____ 

5. İkamet ettiğiniz yeri belirtiniz. 

Merkez  

Lüleburgaz  

Babaeski  

Vize  

Pınarhisar  

Kırklareli Dışında  
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6. Kırklareli’ndeki ikamet şeklinizi belirtiniz. 

Ailem ile kiralık evde  

Ailem ile kendimize ait evde  

Kiralık evde; __________ kişi paylaşıyoruz.  

Kırklareli’nde ikamet etmiyorum  

 

7. Kırklareli’ndeki ikametgâhınızda kendiniz dâhil toplam kaç aile ferdi 

yaşamaktadır? __________Kişi 

8. Medeni durumunuz: 

Evli  

Bekar  

 

9. Çocuk sahibiyseniz kaç çocuğunuz olduğunu belirtiniz. __________ 

Çocuk 

 

10. Okul çağında kaç çocuğunuz olduğunu belirtiniz. __________ Çocuk 

 

11. Aylık ortalama geliriniz: 

a) Üniversite kaynaklı toplam aylık geliriniz (maaş, döner sermaye, ders ücreti, 

vb.) ________________________  

b) Üniversite dışı toplam aylık geliriniz (danışmanlık, kira, vb.) 

_____________________________________________ 

 

12. Eşiniz Kırklareli Üniversitesinde çalışıyor mu? 

Hayır  

Evet, akademik personel  

Evet, idari personel  

 

13. Aşağıda belirtilen kalemler için Kırklareli’nde yaptığınız aylık ortalama 

harcamalarınızı belirtiniz. 
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a) Konut ve kira harcamaları: _____________________ 

b) Gıda harcamaları: ____________________________ 

c) Giyim harcamaları: ___________________________  

d) Ulaştırma harcamaları: ________________________  

e) Sağlık harcamaları: ___________________________  

f) Eğitim harcamaları: ___________________________ 

g) Eğlence ve kültür harcamaları (sinema, tiyatro, kafe, vb.): 

__________________________________________________ 

h) Haberleşme harcamaları: _________________________ 

i) Diğer harcamalar (harcama türünü ve miktarını belirtiniz) 

_________________Harcaması,_______ _________________ 

 

14. Aylık gelirinizin yaklaşık olarak kaç Türk Lirasını Kırklareli dışında 

harcıyorsunuz? ______________  

 

15. Kırklareli Üniversitesi dışında çalışan hane bireylerini ve aylık ortalama 

gelirlerini belirtiniz. 

1. ___________________, ____________________ 

2. ___________________, ____________________ 

3. ___________________, ____________________ 

4. ___________________, ____________________ 

 

16. Ortalama aylık tasarrufunuzu belirtiniz. _______________ 
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17. Aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı tablodaki seçenekleri (X) 

işaretleyerek belirtiniz. 

 Tamamen 

katılıyorum 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılmıyorum Hiç 

katılmıyorum 

Kırklareli 

Üniversitesi şehrin 

yaşam kalitesini 

yükseltir.(Ekonomik, 

Eğitim, Sağlık) 

     

Kırklareli 

Üniversitesi, şehrin 

sosyal hayatını 

zenginleştirir. 

     

Kırklareli 

Üniversitesi şehrin 

kültür düzeyini 

artırır. 

     

Kırklareli 

Üniversitesi, şehrin 

çehresinin 

değişmesinde önemli 

bir rol oynamaktadır. 

     

Kırklareli 

Üniversitesi şehirle 

yeterince 

bütünleşememiştir. 

     

Kırklareli 

Üniversitesi bölgenin 

kalkınmasında 

önemli bir rol oynar. 

     

Kırklareli 

Üniversitesi şehir 

ekonomisine olumlu 

katkıda bulunur. 

     

Kırklareli 

Üniversitesi bölgenin 

ihtiyaç duyduğu 

insan gücünü 

yetiştirmektedir. 
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EK3: KIRKLARELİ’NİN ÜNİVERSİTEYİ ALGILAYIŞI 

1. Cinsiyetiniz: 

Kadın  

Erkek  

 

2. Doğum yılınız nedir? 19__ 

 

3. Doğduğunuz ilin adı:________________________ 

 

4. İkamet ettiğiniz yeri belirtiniz. 

Merkez  

Lüleburgaz  

Babaeski  

Vize  

Pınarhisar  

 

 

5. Eğitim durumunuz: 

Okur-yazar 

değil 

 

Okur-yazar  

İlkokul Mezunu  

Ortaokul 

Mezunu 

 

Lise Mezunu  

Üniversite 

Mezunu 

 

 

6. Mesleğiniz nedir?_______________ 

7. Hangi Sektörde çalışıyorsunuz?_______________________ 
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8. Hanenizin aylık geliri yaklaşık olarak ne kadardır? 

a) 500 TL ve Altı 

b) 501-1000 Türk Lirası 

c) 1001-1500 Türk Lirası 

d) 1501-2000 Türk Lirası 

e) 2001-2500 Türk Lirası 

f) 2501-3000 Türk Lirası 

g) 3001-3500 Türk Lirası 

h) 3501-4000 Türk Lirası 

i) 4001TL ve Üstü 

9. Aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı tablodaki seçenekleri 

(X) işaretleyerek belirtiniz. 
 Tamamen 

katılıyorum 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılmıyorum Hiç 

katılmıyorum 

Kırklareli Üniversitesi, 

şehirdeki düşük gelirli 

aile ve öğrenciler için 

üniversite eğitimini 

özendirir. 

     

Kırklareli Üniversitesi, 

bölgedeki gençlerin 

büyük şehirlere 

gitmesine gerek 

kalmadan kaliteli bir 

yükseköğrenim 

almalarını sağlar 

     

Kırklareli Üniversitesi, 

bölgedeki gençlerin 

diğer şehirlere gitmesine 

gerek kalmadan 

üniversiteyi daha hesaplı 

okumasına imkan sağlar. 

     

Çocuğumun ya da 

yakınlarımın Kırklareli 

Üniversitesi’ne gitmesini 

isterim/isterdim 

     

Üniversite öğrencileri 

Kıklareli’nde sosyal 

yaşamı zenginleştirir. 

     

Üniversite öğrencileri 

Kırklareli’ndeki sanat ve 

kültür hayatının 

niteliğini arttırır.(sinema, 

tiyatro, v.b) 

     



172 

 

 Tamamen 

katılıyorum 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılmıyorum Hiç 

katılmıyorum 

Üniversite öğrencilerinin 

tutum ve davranışları 

Kırklareli gençlerine 

kötü örnek oluyor. 

     

Kırklareli’nin daha 

modern bir şehir 

olmasında üniversitenin 

önemli bir katkısı var 

     

Üniversite öğrencileri 

Kırklareli’ne daha 

hoşgörülü ve özgürlükçü 

bir hava kazandırır. 

     

Üniversite öğrencileri ile 

komşu olmaktan rahatsız 

olurum. 

     

Kırklareli Üniversite’si 

şehrin yaşam kalitesini 

yükseltir.(Ekonomik, 

Eğitim, Sağlık) 

     

Kırklareli Üniversitesi, 

şehrin sosyal hayatını 

zenginleştirir. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

şehrin kültür düzeyini 

artırır. 

     

Kırklareli Üniversitesi, 

şehrin çehresinin 

değişmesinde önemli bir 

rol oynamaktadır. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

şehirle yeterince 

bütünleşememiştir. 

     

Üniversite öğrencileri 

şehirde hayat 

pahalılığına neden 

oluyor? 

     

Kırklareli Üniversitesi, 

üniversite-sanayi 

işbirliğini 

desteklemektedir. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

şehir halkı için gurur 

kaynağıdır. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

bölgenin kalkınmasında 

önemli bir rol oynar. 
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 Tamamen 

katılıyorum 

Katılıyorum Kısmen 

Katılıyorum 

Katılmıyorum Hiç 

katılmıyorum 

Kırklareli Üniversitesi 

tarafından düzenlenen 

konferans, panel, 

seminer ve benzeri 

bilimsel etkinliklere 

katılım bölge şehir 

halkına ve işletmelere 

fayda sağlamaktadır. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

şehir ekonomisine 

olumlu katkıda 

bulunur 

     

Kırklareli Üniversitesi 

bölgeye yapılacak 

yeni yatırımlar için bir 

cazibe unsurudur. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

bölgenin ihtiyaç 

duyduğu insan gücünü 

yetiştirmektedir. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

tarafından düzenlenen 

yüksek lisans, 

sertifika, kurs ve 

benzeri eğitim 

programları bölge 

çalışanlarının bilgi 

düzeyini yükseltir. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

bünyesinde, bölge 

işletmelerinin ihtiyaç 

duyduğu ve bilgi 

alabileceği uzmanlar 

ve birimler 

bulunmaktadır. 

     

Kırklareli Üniversitesi 

bünyesinde faaliyet 

gösteren Sürekli 

Eğitim Merkezinin 

eğitim programları 

şehir halkına ve 

işletmelere fayda 

sağlamaktadır. 

     

 

 


