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Öz 

Bu ara t rman n amac , üniversite ö rencilerinin fakülte, yüksekokul ve meslek 
yüksekokullar ba lam nda kariyer plânlar na ili kin görü lerini analiz etmektir. Ara t rma-
da üniversite ö rencilerinin gelece e dönük kariyer geli im plânlar n n olup olmad soru-
suna cevap aranm t r. Bu ba lamda, ö rencilere ara t rmac lar taraf ndan haz rlanan Yar 
Yap land r lm Kariyer Plân Görü me Formu verilmi tir. Görü me formunda ö rencilere 

u an ö renim gördü ünüz alanla ilgili gelece e yönelik bir kariyer geli im plân n z var 
m ? E er bir kariyer geli im plân n z yoksa bunun nedenleri sizce nelerdir? Aç k uçlu soru-
su sorulmu ve yan tlamalar istenmi tir.  

Ara t rmaya kat lan üniversite ö rencileri random örneklem metodu ile Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi ö rencileri aras ndan belirlenmi olup, toplam 121 ki idir. Üniver-
site ö rencilerinden toplânan veriler, nitel içerik analizi tekni i ile incelenmi . Elde edilen 
bulgulara göre üniversite ö rencilerinin %88.4 ünün kendi alanlar ile ilgili gelece e yöne-
lik bir kariyer geli im plânlar n n olmad görülmektedir. Bu çal madan elde edilen bul-
gular n Türkiye de ve Avrupa Birli i ülkelerinde yer alan üniversitelerin kariyer plânlama 
merkezleri taraf ndan dikkate al naca ve sorunlar n çözümüne yönelik çal malarda kulla-
n laca öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite ö rencisi, hedef, kariyer plânlama, kariyer dan -
manl , kariyer geli imi  

THE APPROACHES OF UNIVERSITY STUDENTS                                           
ABOUT CAREER DEVELOPMENT STAGES 

Abstract  

The aim of this study is to analyze university students opinions related to their 
carrier plans in context of faculty, academy and higher vocational school. The answer was 
seeked of the question that either the university students had a carrier development plan for 
the future or not. In this context, the participants were given Semi-structured carrier plân 
interview form . In the form the students were asked open ended questions such as: do 
you have any carrier development plâns for the future related to the area you are studying? 
If you do not have any carrier development plâns, what reasons do you think cause that? .  
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The participants (121) were chosen by using random sampling technique from 

Mehmet Akif Ersoy University. The data gathered from university students was analyzed 
by using quantitative content analysis technique and some findings were identified. 
According to the findings it is detected that 88.1% of university students do not have any 
carrier development plâns related to their area. University students defined the factors 
which influence their not having carrier plâns. These factors were dwelled upon at findings 
and comments parts in detail. It is anticipated that the findings of this study will be 
considered by the carrier plânning centers in Turkey and in the European Union in order to 
use at the studies for the solution of problems. 

Key Words: University student, goal, career plânning, career counseling, career 
development  

G R

 

E itimin temel amac , genç bireylere geleceklerine yönelik gerçekçi plân-
lar için bilgi ve anahtarlar sunmakt r. Kariyer geli imi, a r güdülenmi fakat ye-
terli yönlendirilmemi olan günümüz gençli i aç s ndan ya amsal bir önem arz 
etmektedir (Schneider ve Stevenson, 1999). Genç bireyler, üst düzey bir e itim 
alma beklentisi ve meslekî kariyerlerinde ilerleme bak m ndan yüksek bir h rs içe-
risindedirler, fakat çe itli ara t rmalardan elde edilen bulgulara göre, genç bireyler-
den pek ço unun hedeflerini geli tirmeye dönük tutarl bir plânlar n n olmad 
anla lmaktad r (Hughes ve Karp, 2004:2). 

Kariyer, son günlerde çal ma ya am nda en s k kullan lan kavramlardan 
birisidir. Genel anlamda kariyer, bireyin çal ma ya am boyunca herhangi bir i 
alan nda ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmas

 

olup, (Erdo mu , 2003:11) bire-
yin i ya am nda bulundu u pozisyonlar, bu pozisyonlarla ilgili tutum ve davran -
lar ile yapt i leri kapsar (Aytaç, 1997:20). 

Kariyer geli tirme, i i yapan birey ve i i tan mlayan örgütün her ikisinin de 
ilgi alan na girer. Yani, kariyer geli iminden bahsedebilmek için birey ve örgütün 
her ikisinin de olmas gerekir. Bu ba lamda kariyer geli tirme, bireysel bir süreç 
olan kariyer plânlama ile örgütsel bir süreç olan kariyer yönetiminin bütünle tiril-
mesi olarak tan mlanabilir (Gutteridge ve Hutcheson, 1984: 3). 

Kariyer plânlama, bireyin, meslek, örgüt, i atamalar ve kendini de erlen-
dirme ile ilgili olarak bilinçli bir ekilde yapt seçimleri kapsar. Bu faaliyetler, 
kendi kendine ilgi ve kabiliyetlerin de erlendirilmesi, kariyer olanaklar n n ince-
lenmesi ve uygulama plân ile birlikte bir strateji olu turma olarak s ralanabilir 
(Gutteridge ve Hutcheson, 1984: 30). Kariyer plânlama, bireyin çal may dü ün-
dü ü görev ve pozisyonlar ile gelece e yönelik hedeflerinin plânlanmas olarak da 
ifade edilebilir ( Aytaç, 1997:20). 

Brown ve Brooks a göre, kariyer geli tirmeye yönelik bireysel yakla mla-
r üç ana ba l k alt nda toplamak mümkündür: Kariyer seçimi, kariyer karar verme 
ve kariyer geli imi kuramlar (Brown ve Brooks, 1990:1-12). Greenhaus ise birey-
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lerin kariyer seçimleri üzerinde durup, bu süreçteki önemli noktalar a a daki gibi 
s ralamaktad r (Greenhaus, 1987:94): e le tirme süreci olarak meslek seçimi, geli-
im süreci olarak meslek seçimi, bir karar verme görevi olarak meslek seçimi, mes-

lek seçimine sosyal ve kültürel etkiler, kad nlar n meslek seçimi, az nl klar n mes-
lek seçimi. 

Kariyer geli imiyle ilgili modeller incelendi i zaman, kad nlar n kariyer 
tutumlar n n de i mesi, kariyer a amalar yerine ya a ba l d r. Do um, evlilik vb. 
nedenler ile kad nlar n kariyerinde duraksamalar daha fazla görülürken; erkeklerin 
kariyerinde bu durum daha azd r. Erkeklerin de askerlik görevi gibi durumlar kari-
yerlerinde kesintilere neden olabilmektedir (Orstein ve Isabella, 1990:14). 

Yönlendirme psikologlar kariyer geli tirme problemi üzerine uzun ve zen-
gin bir ara t rma gelene ine sahiptirler: bireyler tercihlerini nas l ara t r rlar, yol 
haritalar n nas l haz rlarlar ve seçtikleri meslekî rollerine nas l girerler ve ilerlerler. 
Bireysellik ve farkl l k için dikkatle bir araya gelirler (Betz ve Fitzgerald, 1993).  

E itim kurumlar nda insan kaynaklar olarak görülen ö renciler (Y ld z, 
2007), meslek ya amlar nda sergileyecekleri ba ar l performanslar mezun oldukla-
r e itim kurumunun imaj n art raca için e itim kurumlar gelecekte imajlar n 
yükseltecek olan ö rencilerini en önemli de er olarak görmeli ve yat r mlar da 
buna dayal olarak yapmas gerekmektedir (Y ld z ve Tüfekçio lu, 2008). Bu ba -
lamda çal ma, i dünyas na eleman yeti tiren e itim sektörü içerisinde yer alan 
üniversite ö rencilerinin kariyer geli im plânlar na ili kin görü lerini incelemek 
amac yla yap lm t r.    

AMAÇ 

Bu ara t rman n amac , Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde ö renim gö-
ren üniversite ö rencilerinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullar na göre 
ö renim gördükleri alanla ilgili olarak gelece e dönük bir kariyer plânlar n n olup 
olmad , var ise nas l bir kariyer plânlad klar n n; yok ise bunun nedenlerinin neler 
oldu unun ortaya ç kar lmas d r. Kariyer geli imi plânlar sayesinde ö renciler ve 
mezunlar kariyerlerini sürekli geli tirebilme f rsatlar n yakalayarak, ulusal ve ulus-
lararas i ya am nda tercih edilen, seçkin meslek elemanlar olabilecekleri öngö-
rülmektedir.  

YÖNTEM 

Bu ara t rmada, ara t rmac lar taraf ndan haz rlanm olan Yar Yap lan-
d r lm Kariyer Plânlama Görü me Formu  kullan lm t r. Bu ba lamda, bireyle-
rin kariyer geli im plânlar na yönelik dü üncelerini belirlemek amac yla haz rlanan 
görü me formu, random örnekleme tekni i ile belirlenen bireylere yüzyüze uygu-
lanm t r. Kat l mc lar n %62.8 i (76 ki i) erkek, %37.2 si (45 ki i) k zlardan 
olu maktad r. Toplam 121 kat l mc dan elde edilen verilerin çözümlenmesinde 
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frekans ve yüzde de erlerinin aç klanmas nda betimsel istatistik yöntemi ve kat -
l mc lar n kariyer plânlar na ili kin ifadelerin kategorile tirilmesinde nitel metin 
içerik analizi kullan lm t r.  

Tablo 1 incelendi i zaman, kat l mc lar n %25.6 s n n Sosyal Bilgiler Ö -
retmenli i anabilim dal ndan, %16.5 inin Hem irelik bölümünden olu tu u görül-
mektedir. Kat l mc lardan en küçük grubu olu turan Müzik Ö retmenli i, n at, 
Do algaz ve S hhi Tesisat, Makine Resim ve Konstrüksiyon ve Endüstriyel Elekt-
ronik anabilim dallar ndan sadece 1 er ki i kat lm lard r. Baz bölümlerden fazla 
baz bölümlerden daha az ö rencinin ara t rmaya dahil edilmi olmas nda, Sosyal 
Bilgiler ve Hem irelik bölümü ö rencilerine s n f ortam nda, di erlerine ise üniver-
site kampusu içerisinde basit rastgele örneklem yoluyla görü me formlar n n 
doldurtulmu olmas n n rolü vard r.  

Tablo 1. Ara t rmaya Kat lan Üniversite Ö rencilerinin Bölümlere Göre Da l m

 

 Bölümler Frekans (f)

 

Yüzde (%)

 

1. Sosyal Bilgiler Ö retmenli i 31 25.6 
2. S n f Ö retmenli i 9 7.4 

 

3. Türkçe Ö retmenli i 8 6.6 

 

4. Müzik Ö retmenli i 1 .8 
5. ngilizce Ö retmenli i 1 .8 

 

6. Beden E itimi ve Spor Ö retmenli i 7 5.8 
7. Hem irelik 20 16.5 

 

8. Sa l k Memurlu u 2 1.7 
 9. Elektrik 4 3.3 
10. Bilgisayar Teknolojileri ve Programlar

 

3 2.5 
11. Süt ve Ürünleri 6 5.0 
12.  Pazarlama 6 5.0 
13. letme 4 3.3 
14. Muhasebe 3 2.5 
15. n aat 1 .8 
16. Otomotiv 4 3.3 
17. Özel Güvenlik ve Koruma 4 3.3 
18. Do algaz ve S hhi Tesisat  1 .8 
19. Makine Resim ve Konstruksiyon 1 .8 
20. Endüstriyel Elektronik 1 .8 
21. Büro Yönetimi ve Sekreterlik 4 3.3 

Toplam 121 100.0 

Kaynak: Ara t rmac lar taraf ndan anket yoluyla elde edilmi tir.  
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Tablo 2 de görüldü ü gibi ara t rmaya kat lan ö rencilerin %33.9 u 3. 

s n f, %33.1 i 1. s n f ve %33.1 i 2. s n f ö rencilerinden meydana gelmektedir. 
Ö rencilerin geleceklerine yönelik ciddî kariyer geli im plânlar n n olmamas nda 
4. s n f ö rencilerinin yer almamas n n etkisi olabilir.    

Tablo 2.  Ara t rmaya  Kat lan  Üniversite  Ö rencilerinin S n f Düzeylerine Göre 
Da l m

  

S n f Düzeyi Frekans (f) Yüzde (%) 
1. S n f 40 33.1 
2. S n f 40 33.1 
3. S n f 41 33.9 

Toplam 121 100.0 

Kaynak: Ara t rmac lar taraf ndan anket yoluyla elde edilmi tir.    

Tablo 3 incelendi i zaman, ö rencilerin %88.4 ünün gelece e dönük bir 
kariyer plânlar n n olmad , %11.6 s n n ise gelece e dönük bir kariyer plânlar n n 
oldu u anla lmaktad r.   

Tablo 3.  Ara t rmaya Kat lan Üniversite Ö rencilerinin Gelece e Yönelik Kariyer 
Plânlar na li kin Görü leri  

 Kariyer Plân

 

Frekans (f) Yüzde (%) 
1. Kariyer Plân var 14 11.6 
2. Kariyer Plân yok 107 88.4 

Toplam 121 100.0 

Kaynak: Ara t rmac lar taraf ndan anket yoluyla elde edilmi tir.  

Tablo 4 e bak ld nda, ö rencilerin alanlar na ili kin kariyer plân yapma-
lar n n önündeki en büyük problem olarak ngilizce bilmeyi görmektedirler. Kari-
yer plân olu turamamalar na neden olarak da yabanc dil ö renme problemini 
göstermektedirler. Ö rencilerin %8.3 ü ise ingilizce ö renmeyi bir problem olarak 
görmemektedirler.  

Tablo 4.  Ara t rmaya Kat lan Üniversite Ö rencilerinin Kariyer Yapmada ngilizceyi 
Problem Olarak Görme Durumlar

  

ngilizceyi Problem Olarak Görüp Görmeme Durumu Frekans (f)

 

Yüzde (%)

 

1. ngilizce Ö renmeyi  Problem Olarak Görüyorum. 111

 

91.7

 

2. ngilizce Ö renmeyi Problem Olarak Görmüyorum. 10

 

8.3

 

Toplam 121

 

100.0

 

Kaynak: Ara t rmac lar taraf ndan anket yoluyla elde edilmi tir. 
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BULGULAR 

Kat l mc larla yap lan yüzyüze görü meler yoluyla elde edilen veriler, me-
tin içerik analizi ve betimsel istatistik teknikleriyle de erlendirilmi tir. Ara t rma 
sonucunda elde edilen bulgular a a da verilmi tir. 

Soru 1.  Gelece e yönelik ö renim gördü ünüz alanla ilgili bir kariyer ge-
li tirme plân n z var m ? 

A- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi E itim Fakültesi sosyal bilgiler ö ret-
meni, s n f ö retmeni, Türkçe ö retmeni, müzik ö retmeni, ingilizce ö retmeni, 
beden e itimi ve spor ö retmeni adaylar ndan olu an toplam 57 ki i ile yap lan 
görü meler sonucunda, ö retmen adaylar n n kendi alanlar ile ilgili kariyer geli im 
plânlar na ili kin görü leri belirlenmeye çal lm t r. Ara t rmac lar taraf ndan 
yap lan nitel metin içerik analizi neticesinde ortaya ç kan tan mlama kategorileri 
a a da verilmi tir: 

 

Sorumluluk ve görev alma duygusundan yoksun oldu umuz için, her 
eyin kolay na kaçmak istiyoruz. 

 

Ekonomik kaynaklar m z n yetersiz olmas . 

 

Yabanc dil ( ngilizce) ö renmenin zor olmas . 

 

Kariyer geli imime yönelik nelerin yap lmas gerekti ini gösterecek 
bir dan man n ve yönlendiricinin olmamas .  

 

Uzun süren ö rencilik ya am n n b kk nl k olu turmas ve bir an önce 
az da olsa para kazanma, evlenme iste i. 

 

Not ortalamam n dü ük olmas . 

 

Öncelikli hedefim, okulu bitirdikten sonra girece imiz KPSS s nav 
oldu u için kariyer geli im plân hakk nda hiçbir fikrim yok. 

 

Üniversite Giri S nav

 

nedeniyle istedi im bölümde ö renim göremi-
yorum, bu nedenle bu alanla ilgili bir kariyer geli im plân m da yok. 

 

Kendi alan m zda kariyer yapm olan üniversite ö retim üyelerinin 
konumlar n n iyi olmamas nedeniyle. 

 

lkö retim ve ortaö retim dönemlerinde bize ba ms z ara t rma yapa-
bilme, problem çözme, proje haz rlayabilme gibi beceriler kazand r l-
mad için, önümüzü net bir ekilde göremiyoruz, bilgi, beceri ve öz-
güven eksikli inden dolay bir kariyer plân m yok, bu konuda dan -
manl k bilgi de alam yoruz. 

 

Okul hayat n ve ara t rma yapmay sevmiyorum. 

 

Üniversitenin imkânlar n n k s tl olmas , ö retim üyelerinin iyi bir 
model olmamalar , kütüphane, internet gibi kaynaklar n k s tl olmas , 
ö renim gördü ümüz ehrin kaynaklar n n k s tl olmas . 

 

Kariyer geli im plân haz rlay p, ona göre hareket eden ö rencilerin 
ya amlar n çok s radan ve s k c buldu um için. 
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Benim alan mla ilgili gelece e dair hiçbir plân m yok, üniversiteyi 
kendi iste imle de il, ailem istedi i için okuyorum. 

 

Kariyer yapmak, uzun, masrafl

 

ve zahmetli bir i , bu nedenle bir an 
önce ö retmen olmak istiyorum. 

 

Ailem benim bir an önce ö retmen olmam ve ekonomik olarak kendi-
lerinden kopmam istiyor. 

 

Öncelikli hedefim ö retmen olup, ekonomik ba ms zl m kazan-
mak, kariyer plânlar m ö retmen olduktan sonra yapmay dü ünüyo-
rum. 

 

Çal may sevmedi im ve kariyer yapma iste i ta mad m için. 

 

Türkiye de baz alanlarda kariyer yapabilmek için belli organizasyon 
ya da sivil toplum kurulu lar na üye olman z gerekiyor, e er üye de il-
seniz kariyer geli im basamaklar nda yükselmeniz çok zordur. 

 

Öz-güven eksikli inden dolay . 

 

Okul ya am n n büyüsü, flört, e lence, gezme, barlara v.b. a r ba m-
l l ktan dolay kariyer plânlamaya dönük çal malara vakit ay ramama. 

 

Kariyer yapmaya yönelik genel isteksizlik. 

 

Kariyer yapabilmek için gerekli s navlar n zor olmas (LES, Yabanc 
Dil, Not Ortalamas ). 

 

E lenmeyi, flörtü seviyorum, kariyer için u ra mak s k c ve buna ay -
racak zaman m yok. 

 

Bir müzik bölümü ö rencisi olarak, tek kariyer plân m iyi bir keman 
ustas olarak, toplum kar s nda keman çalmakt r.  

 

Ya m n kariyere ba lamak için büyük oldu unu dü ündü üm için sa-
dece ö retmen olmay dü ünüyorum. 

 

Maddi imkâns zl klar nedeniyle, ailem bir an önce okulu bitirip para 
kazanmaya ba lamam istiyor. 

ngilizce bilgimin yeterli olmamas büyük bir engel, üniversitemizin bu 
konuda yard mc olmas n bekliyoruz , yabanc dil ö renmek gözümü korkutu-
yor , Yabanc dil, ekonomik sorunlar bir ekilde halledebilirim, fakat kariyer 
geli imime yönelik hangi ad mlar , nas l atmam gerekti ine yönelik dan manl k 
bilgisini nereden alaca m bilmiyorum , kariyer plân yapabilmem için ngilizce 
bilmem gerekiyor, ngilizce ö renebilece ime inanm yorum, bu yüzden de kariyer 
plân yapm yorum , Çok k s tl ekonomik imkânlarla ya am m z sürdürdü ümüz 
göz önünde bulundurulursa, zihnimde bir an önce okulu bitirip, para kazanman n 
yollar n aramak var. Ülkemizde kariyer yapmak ekonomik anlamda kazançl bir i 
de ildir
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B- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sa l k Yüksek Okulu Hem ire ve Sa -

l k Memuru adaylar ndan olu an toplam 22 ki i ile yap lan görü meler sonucunda, 
ö rencilerin kendi alanlar ile ilgili kariyer geli im plânlar na ili kin görü leri belir-
lenmeye çal lm t r. Ara t rmac lar taraf ndan yap lan nitel metin içerik analizi 
neticesinde ortaya ç kan tan mlama kategorileri a a da verilmi tir: 

 

Alan ma ili kin bir kariyer plân m n olmamas nda en büyük etken ngi-
lizce bilmememdir. 

 

Tek hedefim bir an önce hem ire olup, ya am m bir düzene koymak-
t r. 

 

Ülkemizde kariyer yapman n maddi anlamda bir avantaj olmad için 
kariyer yapmay dü ünmüyorum. Yani çal anlar aras nda k deme göre 
bir ücretlendirme söz konusu de ildir. 

 

Maddi s k nt lar, s k c ve yorucu bir süreç gerektirdi i için 

 

lkö retim ve ortaö retim y llar nda ald m z temel e itimde eksiklik-
ler hissetti im için, kendimi yeterli hissetmiyorum. 

 

Okuldan ya da çevremden kariyer için hangi ad mlar atmam gerekti-
ine yönelik bir dan manl k bilgi ya da yönlendirme alam yorum. 

 

Bana bu kadar maa yeter, yükseklerde gözüm yok anlay , ülke-
mizde çal an, farkl l klar yaratmaya çal an ki ilere i arkada lar tara-
f ndan mobing uygulan yor ve fazla sevilmiyor. 

 

Alan m zda kariyer yapman n çok zor oldu una yönelik görü lerden 
etkilendi im için, ba aramayaca ma yönelik dü üncelere sahibim. 

 

Üniversite ö rencileri olarak gelece e yönelik karamsar dü üncelere 
sahibiz. Çünkü, gerek i olanaklar , gerekse ekonomik yönden büyük 
eksikliklerimiz var. Mezun olduktan sonra, kendi mesle imle ilgili bir 
i bulabilece ime inanm yorum. Bu nedenle gelece e yönelik plân 
yapm yoruz. 

 

Ö retmen merkezli geleneksel e itim sisteminden dolay , gerekli bilgi, 
tutum ve becerilere sahip olmad m için kariyere yönelik özgüvenim 
yok. 

 

Okulu bitirip, meslek sahibi olmak ve evlenmek istiyorum, kariyer dü-
ünmüyorum. 

 

Kariyer yapmak benim ya am tarz ma uygun de il, gezmeyi, e lenme-
yi daha çok seviyorum. 

 

Nüfusu h zla artan bir ülke olarak, iyi bir e itim alabilmek için 6 ya-
ndan itibaren sürekli s navlara haz rlanarak, özel dersler alarak üni-

versiteye geliyoruz. Bu durum bizim üzerimizde bir b kk nl a neden 
oluyor. Bu yüzden de e itimle ilgili bir kariyer plân kurmuyoruz.  

 

Kariyer alanlar na girebilmek için mesleki yeterlilikten ziyade, torpil 
mekanizmas n n i lemesi. 
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Kariyer yap lacak alanla ilgili kontenjanlar n k s tl olmas

  
Ailelerimizin çocuklar na kariyer yapma f rsat tan mamalar , bir an 
önce evlenip aile kurmamam z istemeleri 

 

Okuldan ald m z e itimin kariyer yapmam z için yeterli olmad n 
dü ünüyorum. 

 

Her yeni gelen hükümetin sosyal güvenlik sistemi ve e itim sistemine 
a r müdahalesi nedeniyle gelece imizi göremiyoruz. Bu nedenle de 
risk almak istemiyoruz. 

 

Üniversitedeki e itimin ve olanaklar n yetersiz olmas , bizler kendimi-
zi geli tirecek f rsatlar bulam yoruz.  

 

stedi im bir bölümde ö renim göremedi im için bu alana ili kin bir 
kariyer plân m yok. 

C- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Meslek Yüksekokulu ö renci-
lerinden olu an toplam 42 ki i ile yap lan görü meler sonucunda, ö rencilerin ken-
di alanlar ile ilgili kariyer geli im plânlar na ili kin görü leri belirlenmeye çal l-
m t r. Ara t rmac lar taraf ndan yap lan nitel metin içerik analizi neticesinde orta-
ya ç kan tan mlama kategorileri a a da verilmi tir: 

 

Ö retim üyelerinin kariyer geli tirme konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmamalar ya da ö rencileri yönlendirmemeleri, 

 

Üniversitede verilen e itimin yetersiz olmas ve ö rencilerin kendileri-
ni geli tirecek ve yeti tirecek ortam yeterince bulamamas , 

 

Üniversite Giri s nav n n yap s ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle 
ö rencilerin istedikleri bölümde ö renim görememesi, 

 

Kariyer yapmak için f rsatlar m z çok s n rl , dikey geçi yapmak ner-
deyse imkâns z.  

 

Okullardaki e itimin plâns z olmas ndan dolay ne yapaca m za karar 
vermeden okul bitiyor. 

 

Bölümü bitirdikten sonra i bulamama kayg s nedeniyle, bir kariyer 
plân m yok. 

 

Üniversite ortam na aileden uzakta özgür bir ya am sürmek için gel-
mi tim, u andaki dü üncem okulu bitirip evime dönmek. 

 

Aile deste inin olmamas . 

 

Küçük eylerle yetinme duygusu. 

 

Üniversitede bu bölümü yazmam n nedeni tamamen ailemin iste idir. 
Ben ise bu bölümü sevmiyorum, bu nedenle bu alanda bir kariyer plâ-
n m da söz konusu olamaz. 

 

Mezun oldu umda alan mla ilgili i olana olmad ndan babam n 
yan na dönüp onun mesle ini devam ettirmeyi dü ünüyorum. 
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Gelece e dönük bir plân m z n olmamas n n tek nedeni kendimizin 
tembel olmas , hayat kolay yoldan kazanmak istememizdir. Ben her 
ö renci arkada n gelece e dönük bir plân n n olmas , hatta yedek bir 
B plânlar n n olmas gerekti ini dü ünüyorum. 

 

Bizlerin ailemize a r derecede ba l ve güveniyor olmam zdan kay-
naklanan bir durum. Nas l olsa ailemin maddi olanaklar iyi, ben e le-
neyim, iyi vakit geçireyim anlay n n hâkim olmas . 

 

Üniversiteye aile bask s ndan kurtulmak için ba lad m. Bu yüzden bö-
lüm tercihi yaparken hiç dü ünmedim. Pazarlama bölümünü yazd m, 
bu bölüm benim karakterime hiç uygun de il, bu yüzden kariyer plâ-
n m yok. 

 

Üniversitenin ve çevrenin kariyer yapan insanlara bak tarz etkili 
oluyor. 

 

Üniversiteye aileden uzakta farkl bir ortamda bulunmak e lenmek için 
geldim. 

 

Ülkemizde zorla an ekonomik ko ullar gençleri önce bir i bulma, para 
kazanma ve geçimini sa layabilme, kendi ayaklar üzerinde durabilme 
dü üncesine itti. Bu dü ünce ö rencileri daha fazla okuyup ailelerine 
daha fazla yük olmama dü üncesine sürüklemi tir. 

 

Alan mla ilgili yeterli teknik donan ma sahip oldu umu dü ünmüyo-
rum. 

 

u an tek dü üncem okuldan mezun olmak. Mezun olduktan sonra ka-
riyer plân yapabilirim. 

 

Üniversiteye aile bask s ndan kurtulup, özgür bir hayat sürmek için 
geldim. Bu nedenle kariyer plân m yok. 

 

Bu konuda hiçbir fikrim yok. 

 

Kariyer yapt m zaman, sonucunda iyi bir i ve para kazanaca m 
bilsem kariyer plân yapard m. Fakat bunun böyle olmad n dü ün-
dü üm için bir kariyer plân m yok. 

 

Gençli in hayat kolay yoldan kazanmak istemesi, daha çok e lenceye 
merakl olmalar . 

 

Ö retmenin sürekli ders anlatt , ö rencinin ise pasif bir ekilde onlar 
dinledi i bir ortamda, bizler kendine güveni olmayan problem çözme 
becerisinden mahrum ki iler olarak, bir kariyer plân yapmam z dü ü-
nülemez. 

 

Alan m zda kendimizi geli tirme olanaklar m z n k s tl olmas . 

 

Ba ar s z olma korkusu. 

 

Do algaz ve S hhi Tesisat konusunda meslek liselerindeki e itimin ye-
terli oldu unu dü ünüyorum. Bu konuda kariyer yapmay dü ünmüyo-
rum. 
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Üniversitede aile bask s ndan uzak, e lence ve arkada ortam çok gü-
zel, bu yüzden dersler ve kariyer konusunda bir plân m yok. 

 

Ö rencilerin büyük bir k sm , derslere sadece s nav haftas nda çal -
makta, di er zamanlarda ise farkl aktivitelere kat lmaktad rlar.  

 

Üniversiteyi bitirdikten sonra önce bir i sahibi olmay dü ünüyorum. 
Ondan sonra gerekirse kariyer yapabilirim. 

 

Ö renim görmekte oldu um alanla ilgili gelece e yönelik hiçbir bek-
lentim olmad için bu konuda bir kariyer plân m da yok.  

TARTI MA VE SONUÇ  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde ö renim gören üniversite ö rencileri-
nin ö renim gördükleri alanla ilgili olarak gelece e dönük bir kariyer plânlar n n 
olup olmad , var ise nas l bir kariyer plânlad klar n n; yok ise bunun nedenlerinin 
neler oldu unun ortaya ç karmak amac yla toplam 121 üniversite ö rencisinden 
elde edilen veriler, nitel içerik analizi tekni i ile incelenmi ve üniversite ö rencile-
rinin % 88.4 ünün (Tablo 3) kendi alanlar ile ilgili gelece e yönelik bir kariyer 
geli im plânlar n n olmad belirlenmi tir. Bunun nedenleri aras nda; yabanc dil 
e itimindeki yetersizlikler,  kariyer geli imine yönelik dan man ve yönlendirici 
eksikli i, maddi olanaks zl klar ve bir an önce i hayat na at lma iste i öne ç kmak-
tad r. Y ld z ve Tüfekçio lu (2008:19) BESYO ö rencileri üzerinde yapt klar bir 
ara t rmada da benzer sonuçlara ula m lard r. 

E itim fakültesi ö rencilerinin büyük bir bölümü kendi alanlar ile ilgili 
gelece e dönük bir kariyer geli im plânlar kuramamalar nda ngilizce bilmemele-
rinin ve bunu ö renebileceklerine olan inançlar n n olmamas n göstermektedirler. 
Baz ö renciler ailelerinin ekonomik kaynaklar n n yetersiz olmas ve ailelerine 
yük olmak istemedikleri için bir an önce para kazanmaya ba lamak istediklerini 
belirtmi lerdir. En önemli problemlerden birisi olarak da dan manl k hizmetlerinin 
yetersizli in göstermektedirler. Çerez (2004), Y ld z ve Tüfekçio lu (2008) yapt k-
lar ara t rmalarda okul sonras i olanaklar için okul katk s ve dan manl n 
rolünün önemli oldu unu vurgulam lard r.  

E itim fakültesi ö rencilerinin bir bölümü, öncelikli hedeflerinin ö retmen 
olabilmek için gerekli olan KPSS s nav n ba armak oldu unu belirterek, belki 
ö retmen olduktan sonra kendilerine kariyer plânlar olu turabileceklerini aç kla-
m lard r.  

Ö rencilerin ifade ettikleri en önemli problemlerden birisi de, ülkemizin 
bir gerçe i olan Üniversite Giri S nav sorunu olup, bu s nav nedeniyle istedikleri 
alanda e itim görememeleridir. 
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Baz ö renciler, kariyer yapabilmek için belli baz kurulu lara üye olmak 

ya da taraftar olmak gerekti ini, aksi takdirde kendilerine kariyer yapma f rsat n n 
tan nmayaca n dü ündüklerini belirtmi lerdir. 

Sa l k Yüksek Okulu ö rencileri ile yap lan görü meler sonucunda ortaya 
ç kan sonuçlarda, kariyer yapmalar n n önündeki en büyük engelin ngilizce ö -
renmek oldu unu ifade etmi lerdir. Ö rencilerin büyük bir k sm da bir an önce 
hem ire olup, para kazanmak istediklerini belirterek, bir kariyer plân olu turacak-
larsa bunu ancak göreve ba lad ktan sonra yapabileceklerini belirtmi lerdir.  

Sa l k yüksekokulu ö rencilerinden bir bölümü, bir an önce para kazan-
maya ba lamak ve evlenmek istediklerini belirterek, kariyer dü ünmediklerini ifade 
etmi lerdir. Baz lar ise kariyer yapman n ya am tarzlar na uymad n belirmi ler-
dir.  

Ö rencilerden bir k sm üniversitedeki e itimin ve olanaklar n yetersiz ol-
mas n n kendilerini geli tirmelerine olanak tan mad n belirmi lerdir. Baz ö ren-
ciler ise kariyer alanlar na girebilmek için meslekî yeterlilik de il, torpil arand n 
öne sürmü lerdir. 

Meslek Yüksek Okulu ö rencilerinin kariyer geli im plânlar na ili kin gö-
rü leri incelendi inde, öncelikle kariyer dan manl müessessinin olmamas ndan 
ve akademik dan manlar n n kendileri ile yeterince ilgilenmemelerini göstermek-
tedirler. Üniversitede verilen e itimi yetersiz bularak, kariyer yapmak için kendile-
rini yeterli görmemektedirler.  

Meslek Yüksek Okulu ö rencilerinin büyük bir bölümü, kariyer yapabile-
cekleri alanlar n çok s n rl oldu unu, bu yüzden de bir kariyer plân olu turama-
d klar n ifade etmi lerdir.  

Ö rencilerden bir bölümü, meslekî aç dan kendisini yeterli görmemektedir. 
Ö renim gördükleri alanla ilgili gelece e yönelik hiçbir beklentisi olmad için bir 
kariyer plân n n da olmad n belirtmi tir.  

Meslek Yüksek Okulu ö rencileri aras nda en dikkat çekici görü lerden bi-
risi de, üniversiteye aile bask s ndan uzakta, e lence ve güzel arkada ortam için 
geldi ini, bu nedenle de derslerin ve gelece e dönük ö renim gördükleri alanla 
ilgili herhangi bir kariyer plânlar n n olmad d r. 

Yukar da belirtilen sorunlar göz önünde bulundurularak üniversite ö renci-
lerinin ö renim gördükleri alanla ilgili sa lam ve tutarl kariyer plânlar olu tura-
bilmeleri için baz önerilerde bulunulmu tur: 

Üniversitede kariyer dan ma merkezi kurularak ö rencilerin gelecekteki 
meslekî ya amlar na ili kin görü meler yapmalar sa lanmal d r. 
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Akademik dan manl k müessesinin i levsel hale getirilmesi gerekmekte-

dir. 

Bölümler, fakülteler ve üniversite baz nda kariyer geli tirme ve yönlen-
dirmeye ili kin seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlenmelidir.  

lkö retim, ortaö retim ve üniversite düzeyinde farkl de i kenler dikkate 
al narak ö rencilerin kariyer geli imlerine ve planlar na ili kin disiplinler aras 
ara t rmalar yap labilir. 

Ö rencilere i dünyas n n tan t lmas amac yla alanda ba ar l ki ilere s k 
s k üniversitede konferanslar verdirilmeli ve ayr ca bu ki ilerle söyle iler de yap l-
mal d r.   
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