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Öz 

Küreselle meden farkl anlamlar ç kar lmakla beraber, özünde küreselle meden, 
dünyan n dengelerini de i ime zorlayan ekonomik, politik, teknolojik ve kültürel geli me-
lerin dünyan n tüm bölgelerinde hissedilen kültür ö elerinin payla m n n güçlendirildi i 
bir süreç anla lmaktad r. Küreselle me olgusunun farkl boyutlar ba ka ara t rmalarda 
tart lmakla beraber, onun e itim sistemi, kültür, ekonomi ve istihdam ko ullar üzerindeki 
etkilerini üniversite gençlerinin görü leri do rultusunda ara t rmak bu çal man n proble-
mini olu turmu tur. Saptanan problemi çözmek üzere nitel bir ara t rma yöntemi benim-
senmi , alanyaz n taramas ndan sonra, Erciyes, Ni de, Bozok ve Nev ehir Üniversitelerinin 
çe itli fakültelerinde okuyan 205 ö renciyle yaz l -sözlü görü meler yap larak ara t rman n 
verileri elde edilmi tir. 

Küreselle me, e itim sistemlerinin yap ve süreçlerini etkilemekte, yeterlilik alan-
lar n geni letmekte, gençlerin en iyi artlarda yeti ip yeterliliklerini art rmalar n

 

gerektir-
mektedir. Gençler, küreselle me süreciyle ilgili gerekli önlemler al nmad takdirde aile ve 
kültürel dinamiklerin zay flayabilece i ve kültürel oklar ya anabilece i endi elerini ta -
maktad rlar. Onlara göre, gelecekte, geli mi ülkeler kar s nda az geli mi ülkelerde eko-
nomik ve sosyo-kültürel yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar ya anabilecektir. Gençler, 
ald klar niteliksiz e itim ve ça n gerektirdi i becerilere sahip olamamalar

 

nedenleriyle 
alanlar nda istihdam edilememe sorunu ya abileceklerini de dü ünmektedirler. Büyük kül-
türel ve ekonomik oklar ya anmamas için küreselle meyle ilgili geli melere gençlerin de 
kat l m n n sa lanmas , yeterli bilgilendirmenin yap lmas , ayr ca yetkililerin gerekli eko-
nomik, kültürel ve e itimsel önlemleri almalar büyük önem ta maktad r.  

Anahtar Kelimeler: Küreselle me sorunlar , ekonomik geli meler, sosyal kültürel 
geli meler, üniversite gençli i, küreselle menin etkileri.  

GLOBALIZATION, EDUCATION SYSTEMS AND UNIVERSITY YOUTH 

Abstract 

Globalization, in addition to its various definitions, is in fact a process through 
which the economic, political, technological and cultural developments force the world 
balances to change and thus, it is a process through which sharing the cultural elements 
which function globally is strengthened. While various aspects of the phenomenon of 
globalization is discussed in other studies, researching the impacts of globalization on 
education system, culture, economy and employment conditions in the direction of the 
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ideas of university youth constitutes the problem of this study. A qualitative research 
technique is adopted so as to analyze the determined problem. Following the literature 
survey, research data are obtained through written and oral interviews with 205 students 
studying in various faculties of Erciyes, Ni de, Bozok and Nev ehir Universities.  

Globalization affects the structures and processes of education systems, broadens 
the fields of capabilities and requires the youth to be brought up in the best possible 
environment and to develop their capabilities. The youth is anxious because unless 
necessary precautions are taken, family and culture dynamics may weaken and cultural 
shocks may be experienced. According to the youth, in the future, problems stemming from 
economic and socio-cultural deficiencies in under-developed countries vis-à-vis developed 
countries may be encountered. The youth also think that they may undergo the problem of 
not being employed in their own fields due to the unqualified education they are taking and 
not having the skills required by this era. In order not to experience big cultural and 
economic shocks, it is very important that the youth participate in the developments 
concerning globalization, enough information be provided and authorities take necessary 
economic, cultural and educational precautions. 

Key Words: Globalization problems, economic developments, socio-cultural 
developments, university youth, effects of globalization.  

Giri

 

Teknolojik alanda, özellikle ileti im teknolojilerindeki geli meler toplum-
lar n birbirleri ile etkile imini h zland rm t r. Bu etkile im do al olarak toplumsal 
kurumlar da kapsam t r. Küreselle me kavram bütün dünyada toplumsal kurum-
lardan kültür, e itim ve yönetim alanyaz n n içine alm durumdad r. ngilizce de 
globalization Türkçe ye küreselle me olarak geçmi , ABD den gelen bu kavram 
dünya alanyaz n nda yeterince tan t lm ve yerini alm t r. (Do an 2002). Globe 
sözcü ü öncelikle, üç boyutlu, yuvarlak ve fiziksel ekli; ikinci anlam yla da dün-
yay , di er bir ifadeyle yer küreyi ifade etmektedir. Toplumsal de i im ve dönü-
üm durumu veya bu sürecin içinde, ya an lan dünyaya, ülkeye ve örgütlere etki-

sinden ve buralardaki yenile melerden söz edilmesi küreselle me olarak anla l-
maktad r (Tural 2002). McLuhan n evrensel köy benzetmesiyle i aret etti i, 
birbirinden giderek daha fazla haberdar olan bir dünya düzenine denk dü en küre-
selle me, Larrain (1995) e göre küresel ölçekte i leyen ve s n rlar a arak toplum-
lar ve kurumlar yeni zaman-mekan bile imlerinde entegre edip ba layarak, ger-
çekte ve deneyimde dünyay birbirine daha ba ml duruma getiren süreçler ek-
linde de ifade edilmektedir (Güzel 2003).  

Küreselle me De i im Süreci ve Etkileri 

Sürekli yeni de i ikliklerin ya anaca

 

bir gelecekle yüzyüze bulunulmak-
tad r (Ehrlich 1997; Morgan 1989). De i im süreci do al olarak örgütsel yap y , 
örgütsel davran lar , çal anlarla ilgili yönetimsel i leri ve kültürel dinamiklerle 
e itim sistemlerini etkilemi tir.  
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Genel anlamda örgütleri etkileyen de i im ve küreselle me, do al olarak 

e itim sistemlerini ve e itim örgütlerini de etkilemektedir. Nitekim güçlü ideolojik 
ve ekonomik hareketler, uluslar , devlet ve üniversiteler aras ndaki ili kileri yeni-
den de erlendirmeye zorlamaktad r (Tural 20002). Gelece in toplumu, e itim sis-
temlerinin yeti tirece i insan tipine göre ekil alacakt r. Ülkeler, küreselle me sü-
recine göre örgütlerini ve e itim sistemlerini uyarlama ve küreselle en dünyan n 
evrensel de erlerine uygun bir e itimi gerçekle tirme çabas içindedirler (Çelik 
1995; Can 2007). Örgütlerde insan kayna ile u ra anlar, küreselle me sürecine 
giren örgütlerin merkezinde bulunurlar (Burke 1997; Can 2007). Nitekim insan 
kayna uygulay c s için söz konusu olan alt anahtar yetenek, küresel akl n geli-
imi yönüne odaklanm t r. Bunlar; rekabetçi yönetim, karma kl k, örgütsel hiye-

rar i, çoklu kültürel tak m, ö renme ve de i imdir (Rhinesmith, 1996). De i im 
örgütsel süreçleri de etkilemektedir. Teknoloji bilgiyi ula labilir k larken, insanlar 
birbirlerine örgütsel ve i ili kilerinin etkileyebilece i yolarla elektronik olarak 
ba lanabilmektedir. Bu da daha fazla bilgi merkezli i gücüne, i görenler de gönül-
lü çal anlara dönü mektedir. Bu geli meler daha fazla para veya e it haklar için 
i görenin istedikleri yerde çal may seçebilmesini, böylece zorunluluktan de il 
kendi tercihleriyle örgütlerde i bulabilmeleri olana n ortaya ç karmaktad r 
(Ulrich 1997).  

E itim aç s ndan küreselle me, ileti im teknolojilerinin bir sonucu olarak, 
toplumlar n birbirlerinden e itimin getirileri ba lam nda payla m sürecinde bu-
lunmalar d r. Küreselle me, birbirleri ile sürekli ve yak n ileti imleri ve ili kileri 
olan uluslar n, kültürleraras etkile im ile farkl ortamlarda rahatça ya ayabilecek 
insanlar yeti tirmek eklinde de anla l r. Bili im ça nda e itimin hedefi, kimli i-
ni kaybetmeden, farkl kültür ve co rafyalarda uyum ve ba ar sa layabilecek in-
sanlar yeti tirmek olmal d r. Küreselle me sürecinde insan, içinde bulundu u ül-
kedeki e itimi almak zorunda kalmaz. Zaten insanlar internet arac l yla e itimle-
rini istedi i ülkedeki bir e itim kurumundan alabilmekte hatta evinden ç kmadan 
dünyan n herhangi bir yerindeki irkette istihdam edilebilmektedir. Öyleyse küre-
selle mi bir dünyaya uyum sa layabilecek bireyler yeti tirmek de e itimin temel 
hedefleri aras nda olmal d r (Can 2007; Gürsu, 2006).  

E itim, insanlar aras ndaki ili kilerde ho görüyü, uyumu, birlikte ya amay 
ve ba armay amaçlamaktad r. Bu uyum, yerellikten çok küreselle me çabalar n 
içermekte, çevreden ve geli melerden ba ms z hareket etmenin olumsuz sonuçla-
r na dikkat çekmektedir. Ancak e itimde küreselle me hareketi zorluklarla kar 
kar ya olmay

 

gerektirmektedir. Sürekli geli me çabalar etraf nda ortaya ç kan 
yan lmalar, tahmin edilemeyen uyum güçlükleri, yeniliklere direnme ve yenilikleri 
getirmenin maliyeti, bunlardan baz lar d r. Küresel geli meler için gerekli olacak 
yeni tutum ve de erlerle donanm bireyler, e itim yoluyla sa lanacakt r (Tezcan 
1996). Küreselle menin e itimdeki etkisinden söz ederken, okullar n da küresel-
le me aç s ndan müfredat programlar nda de i iklik yapmalar beklenmektedir. Bu 
ba lamda daha okul döneminde küresel dü ünen ö renciler yeti tirilir, küresel 
boyutta sorumluluk üstlenen, yeni tutumlar olu turabilen bir gençlik yeti tirmek 
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amaçlan r, ancak bu gençlik, ayn zamanda yerel boyutta da sorumluluklar üstlene-
cektir (Tezcan 1996). 

Mesle inin uzman ve ele tirel dü ünen bireyleri yeti tirmede üniversitele-
rin önemli bir i levi bulunmaktad r. Özellikle nesnellik, özgürlük ve özgünlükten 
uzak etkinlikler sergileyen üniversiteler çok tart lmaktad r. Üniversite kavram 
yüklenmi oldu u, ele tirel bilgi, tarafs z bilim ve toplum ad na sorumluluk gibi 
özelliklerden vazgeçerse savunulmaya de meyecek bir konuma gelecektir. Bu 
durum ise üniversitelerin yok olma ve terk edilmesine neden olacakt r (Y lmaz ve 
Horzum 2005). Çünkü üniversiteler küreselle menin en çok etkiledi i kurumlar-
dand r. Küreselle menin getirebilece i ideolojik, ku at c , tarafl l k, otokratik yan-
s malar ndan kurtulabilmek için üniversitelerin sa l kl , demokratik, özgürlükçü ve 
esnek niteliklerde yap land r lmalar gerekir. Scott a göre (2002) üniversiteler kü-
reselle me ile ba edebilmek için özellikle esnek olmak zorundad r. E er esnek 
olmazlarsa, gereksiz ve i levsiz kurumlar haline gelme riskiyle kar kar ya kala-
caklard r. Ancak bu esnekli in oran n n çok fazla olmas durumunda ise bilinen 
üniversite yap s ndan uzakla acaklard r.  

Üniversitelerin yap lanma ve örgütlenme süreçlerinin güçlü, özerk ve bi-
limsel özelliklerde olmas gerekir. Aksi durumda güçlü ideolojiler reklam ve pro-
pagandan n da etkisiyle ülkelerin e itim sistemlerini ve üniversitelerini etkileye-
ceklerdir. Kimi zaman üniversite yönetimleri güçlü ideolojinin beklentileri ile aka-
demik disiplinin gerekleri aras nda s k p kalabilmektedir. Örne in bu etkilenmey-
le, ö renim harçlar art r lan üniversite ö rencileri, destek ve burs olanaklar elde 
edemeyip okullar n b rakmakla yüz yüze kalabilmektedirler. Yetenekli olduklar

 

halde üniversite masraflar n kar layamad klar

 

için okuyamayan, üniversitelerin 
sanal kurslar na kat lamad için istenen belgeye sahip olamayan, co rafi, sosyal 
ve ailevi özelliklerinden dolay ara t r c l k ve giri kenlik özellikleri kazanamayan 
ve yar a e it artlarda ba layamayan gençlerin ya ad klar , küreselle meyle gelen 
de i melerin getirdi i görüntülerdendir. Küreselle me üniversiteler aç s ndan, de-
mokratikle me, bölgeselle me, e itsizliklerin kutupla mas , marjinalle me, toplu-
luklar n bölünmesi ve çokkültürlü ortamlarda ho görü içerisinde ya ama gibi farkl 
e ilimleri de güçlendirmektedir (UNESCO 1995).  

Küreselle me süreci ile birlikte tart lan kavramlardan birisi de 
çokkültürlülük kavram d r. Bu kavram, fakl toplumlar n do al olarak geli tirdik-
leri farkl de er, tutum ve davran lar n ayn ortamda geli mesinin önlemleri al n p 
toplum üyelerinin birbirlerini anlamaya çal arak ho görü s n rlar nda birlikte ya-
ama iradesini ortaya koymalar

 

eklinde anla labilir. Çokkültürlülük, farkl kül-
türlerin bir arada ya amas olunca çokkültürcülük de bu farkl kültürlerin ya amas 
ve ya at lmas için, bir toplumdaki farkl kültürleri temsil eden gruplara e itlik 
anlay ile yakla lmas eklinde tan mlanabilir. Di er bir deyi le çokkültürlülük 
ülke s n rlar içerisinde birden fazla farkl kültürün bir arada oldu u bir durumdur. 
Çokkültürcülük ise bu farkl l klar bir zenginlik olarak gören ve bunlara e it mua-
mele ve serbestlik verilmesini savunan bir söylemdir (Yalç n 2002). Çokkültürcü 
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söylemler, bu farkl l klar n problem yarat c eyler olmad na ve demokratik bir 
toplumda ho görünün geli mesiyle ahenkli ve verimli bir toplumsal birli in her 
zaman mümkün oldu una i aret etmektedir. Demokratik bir ortamda bar içinde 
ya aman n tek yolunun farkl rk, etnik yap , din, cinsiyet, dil, vb. kimliklere sahip 
gruplar n birbirlerine ho görü ile bakmay ba armas oldu u tart mas z aç k bir 
olgudur (Yalç n, 2002).  

Küreselle meyle ilgili tart malar incelendi inde, bir yandan küreselle me 
mevcut düzene ve de erlere kar bir tehdit olarak görülürken di er yandan küre-
selle menin gerekli oldu una, bunun bir dönü üm süreci oldu una i aret edilmek-
tedir. H zl de i im sürecinin olumlu ve olumsuz etkileri oldu una göre, küresel-
le me ile ilgili tart malar n temelinde, küreselle menin istenen bir geli me mi 
yoksa istenmeyen bir geli me mi oldu u yatmaktad r. Önemli olan n, küreselle -
menin olabilecek sonuçlar n n de erlendirilerek ya anan ve ya anmas muhtemel 
de i imlerle ba edebilecek bireylerin yeti tirilmesi oldu u en önemli noktay olu -
turmaktad r. Bunun için de öncelikle küreselle meyi ortaya ç karan geli meler ana-
liz edilebilir (Y lmaz ve Horzum 2005) ya da bu çal mada oldu u gibi küreselle -
menin farkl boyutlar ndan üniversite e itimi ve gençlik üzerindeki etkileri analiz 
edilerek olumlu yans malar n n artmas na, olumsuz geli melerinin önlenmesine 
katk lar sa lanabilir. 

Problem ve Yöntem 

Küreselle me, toplumlar n birbirlerinden geçmi zamanlara göre farkl bo-
yutlarda etkilenmeleri ve ortak bir kültürü payla malar süreci olarak kabul edildi-

inde, e itimin ve e itim kurumlar n n bu süreçten etkilenmeleri do al bir olgu 
olarak de erlendirilmektedir. Küreselle menin do al etkisinde bulunan yüksek 
ö retim kurumlar ve burada okuyan yüksek ö retim gençli inin ne tür etkilenme-
ler içerisinde bulunduklar bu ara t rman n ç k noktas n olu turur. Küreselle en 
ve küçülen dünyan n kazan mlar n n art r lmas , özellikle geli memi ve geli mekte 
olan ülkelerin insanlar n n olumsuz etkilenmelerinin önlenmesi, toplumun gelece i 
olan gençlerin beklenti ve etkilenme düzeylerinin bilinmesi, devlet ve e itim otori-
telerinin anlaml , etkili ve h zl önlemler almalar n kolayla t rabilecektir. Küresel-
le me olgusunun farkl boyutlar ba ka ara t rmalarda tart lmakla beraber, küre-
selle menin yüksek ö retim ve gençlik üzerindeki etkileri bu ara t rman n hareket 
noktas n , üniversite gençlerine göre küreselle menin getirdi i de i meler neler-
dir, bu süreç e itim sistemleri, kültürel ve ekonomik ko ullar üzerinde ne tür etkiler 
meydana getirmektedir? sorusu da bu ara t rman n problemini olu turmaktad r. 
Alanyaz n taramas ndan sonra, Erciyes, Ni de, Bozok ve Nev ehir Üniversiteleri-
nin çe itli fakültelerinde okuyan 205 ö renciyle yaz l -sözlü görü meler yap larak 
ara t rman n verileri elde edilmi tir. Bu problemin alt problemlerini ayn zamanda 
görü me sorular n da olu turan maddeler a a ya ç kar lm t r. 

1.  Dünyada ya anan küreselle menin genel yans malar nelerdir ve gele-
cekte neler olabilecektir? 
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2.  Küreselle me, e itim sistemlerini ve süreçlerini nas l etkilemektedir? 
3.  Küreselle menin kültürel dinamikler üzerindeki etkileri nelerdir? 
4.  Küreselle menin ekonomik ve istihdam ko ullar üzerindeki etkileri ne-

lerdir/neler olabilecektir? 

Saptanan problemi çözmek üzere nitel bir ara t rma yöntemi benimsenmi 
ve 4 üniversitenin çe itli fakültelerinde okuyan 65 ö renciyle alt problemler çerçe-
vesinde ara t rmac taraf ndan yüzyüze görü meler yap lm , bunlar n d nda 140 
ö renciye de görü me formlar ula t r lm , aç k uçlu sorulara cevaplar vermeleri 
istenmi tir. Böylece toplam 205 ö renciden olu an örneklem gruba dayanarak, 
üniversite gençli inin küreselle menin e itim ve üniversite gençli i üzerindeki 
etkileriyle ilgili görü leri belirlenmeye çal lm t r. 

Literatür verilerinden de yararlanarak, üniversite gençli inin küreselle me-
nin belirlenen boyutlardaki görü leri derlenmi , alanyaz n ve görü meyle ula lan 
verilere dayanarak yorumlar ve tart malar yap ld ktan sonra sonuç ve öneriler 
geli tirilmi tir.  

Bulgular ve Tart malar  

Bu ba l k alt nda üniversite ö rencilerine yöneltilen sorulara verilen cevap-
lara dayanarak ara t rma bulgular na ve tart malar na yer verilmi tir. Son bölümde 
ise yap lan tart malar nda sonuçlar ortaya konulmu ve öneriler geli tirilmi -
tir.  

Küreselle me ve E itim Sistemleri Üzerindeki Etkileri 

Küreselle menin kendileri için hangi anlamlar ça r t rd sorusuna, 
gençlerin yar dan fazlas , dünyay tan ma, yeni meslekleri tan ma, güçlü ekonomi-
lerden etkilenme, kültürel yozla ma, ABD nin etkinli i, köy haline gelme kav-
ramlar n öne ç kararak tan mlamalar yapm lard r. Küreselle menin e itimle ili -
kisi ve etkilerinin neler oldu u/olaca sorusuna da, gençlerin ço unlu u yüksek 
ö retimin yayg nla mas ve gereklili i, h zl ileti im dünyas , internetin getirdi i 
imkanlar, bilgisayar iyi kullanma, yabanc dilin gereklili i, alan nda iyi yeti me 
kavramlar na ve bunlar n gereklili ine i aret etmi lerdir. Görü ülen gençlerin üçte 
biri ise u saptamalar yapmaktad rlar: E itim olanaklar zenginlerin lehine artmak-
tad r. Büyük sermayenin, kendi e itim sistemi ve ürettikleriyle tüm ülkeleri ku at-
mas

 

sonucunda, kendi sosyal ve ekonomik ko ullar na göre e itim alan ve üretim 
yapan ki ileri benim ald m ve alaca m e itim bir i e yaramayacak, daha iyi 
e itim alanlar tercih edilecek, ben üretim yapan firmalarca tercih edilmeyece im. 
Ancak arkada lar m z n ço u bunun fark nda de iller eklinde görü ler belirtmi -
lerdir.  

Giderek küçülen dünyada, toplumlar n varl klar n devam ettirebilmeleri, 
uluslararas arenada daha rekabetçi olmay ve toplumu olu turan bireylerin küresel 
de erleri ve olu umlar göze alarak hareket etmelerini gerekli k lmaktad r (Can 
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2007). Ancak küreselle me büyük sermayesi olmayan i letmeleri olumsuz etkile-
yecek bir süreç olarak de erlendirilmektedir. Benim ürettiklerimden daha kalite-
sini ve ucuzunu üretip bu üretimlerini tonlarca gerçekle tirenler kar s nda hak 
etti im kar elde edemeyece im. Ancak bu kayg lar m z arkada lar m z n ço u 
payla mamaktad r eklinde görü lere de rastlanm t r. Tüm bu görü ler birlikte 
incelendi inde gençlerin ço unlu unun küreselle meyle ilgili önemli tespitler yap-
t klar söylenebilir. Gençlerin az nl n n belirtti i tespitler aras nda da dikkate 
de er nitelikte görü ler bulunmaktad r. Gerçekte de bugün olmasa bile e er gerekli 
önlemler al nmazsa, gençlere nitelikli e itim imkanlar sunulmazsa ya da gelece in 
ihtiyaçlar na cevap verecek kaliteli e itim almalar te vik edilmezse, alan bilgileri-
ne ilaveten ça n gerektirdi i bilgi ve becerilerle donat lmam gençlerin çok nite-
likli mezunlar kar s nda i siz kalma, tercih edilmeme riskleri bulunmaktad r. Bu 
noktada yap lmas

 

gereken ey, küreselle menin bir gerçek oldu unu kabullenmek, 
küreselle en dünyada ayakta kalabilmek için gerekli bilgi, beceri, tutum, de er ve 
davran lar

 

insanlara kazand rmak, ayn zamanda küresel de erler kar s nda milli 
benli i korumak ile evrensel de erlere adapte olmak aras ndaki ince çizgiyi çok iyi 
anlamakt r (Çal k ve Sezgin, 2005).  

Küreselle menin e itime olumsuz yans malar ba lam nda, kaynak s k nt -
s yla yüz yüze olan devlet üniversitelerinde kitlesel e itimle birlikte kalite gittikçe 
dü mekte ve ö rencilerin e itimdeki fonksiyonu, sadece olu turulmu

 

programlar 
çerçevesinde verilen bilgiyi almak olmaktad r. Bunun yan s ra Türkiye gibi geli -
mekte olan ülkelerde ya anan bir ba ka sorun, üniversite e itiminin i sizli i örten 
tek alternatif olarak gençlere sunulmas d r

 

(Oktik 2002). Küreselle menin etkile-
rinin olumlu neticeler verecek yönlerinin de olabilmesi muhtemeldir. Gelece in 
rekabet ko ullar

 

ve daha iyi örnekler, en iyi uygulamalar n ortaya konulmas n 
te vik edecek, bu da ülkelerin toplumsal ve e itim sistemlerinin yenilenmesini, 
üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin art r lmas n

 

gerekli k lacakt r. Burslar ve 
ekonomik desteklerle yetenekli gençlere e itim ö retim imkanlar sunulursa, ayr ca 
üniversitelerin e itim, ö retim, ara t rma ortamlar zenginle tirilirse küreselle me-
nin olumsuz yans malar ndan etkilenmek yerine belki de e itim f rsatlar n n geli ti-
rilmesi sa lanm olabilecektir. Ulusal ve uluslararas

 

düzeyde, toplumlar n varl k-
lar n

 

sürdürebilmeleri ve söz sahibi olabilmeleri ancak küresel dünyan n gerekli-
liklerini kazand rabilecek etkili e itim sistemleri sayesinde olacakt r (Çal k ve Sez-
gin 2005).  

Muhtemel geli me ve de i melerin fark na var l r ve önlemler al n rsa kü-
reselle me süreci, vizyonu bulunan ve kendilerini geli tirmekte olan gençleri, tüm 
bireyleri, firmalar ve toplumlar daha iyiye yönelmeleri anlam nda tetikleyecek ve 
olumlu sonuçlara götürebilecektir. Ya anan küreselle me süreci, bu yar a kat la-
mayacak ve kendilerini hemen yenileyemeyecek kitlelerin, haz rl ks z yakalanma, 
oklar ve toplumsal k r lmalar ya amalar n da engelleyemeyecektir (Can 2007). 

Küreselle meyle ilgili olumlu dü ünenler daha fazlad r. Olumsuz dü ünceleri gö-
rü me yap lan gençlerin yar dan az payla makla beraber, bu say n n ve kayg lar n 
her geçen gün artabilece i, ülkenin otoritelerinin ça n gereklerini kar layacak 
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önlemleri almas durumunda da küreselle me sürecinin daha az sorunlarla atlat la-
bilece i tahmin edilmektedir. Bu önlemlerden biri, e itim sistemlerinin bilinçli, 
alan nda yetkin ve kültürel donan ml bireyler yeti tirmesidir. Gerçekte de ulusal 
ve uluslararas düzeyde, toplumlar n varl klar n sürdürebilmeleri ve söz sahibi 
olabilmeleri, küresel dünyan n gerekliliklerini kazand rabilecek etkili e itim sis-
temleri sayesinde olacakt r (Çal k ve Sezgin 2005). 

Görü me yap lan üniversite gençli inin de payla t temel görü lere göre, 
ileti im araçlar kendilerini ku atmakta, her türlü etkilenmelere aç k ya amaktad r-
lar. Gençler bugün olmasa da gelecekte kimlik oku ya ayacaklar

 

ortamlarda 
bulunabilecekleri

 

eklinde korkular n

 

dile getirmektedirler. Gelece in etkile im 
ortamlar nda, e itim sistemlerinin amac , milli de erler ile küresel gerçekler ara-
s ndaki dengeyi sa layabilecek yeterli e sahip bireyler yeti tirmek olmal d r (Sez-
gin ve Çal k 2005). Bu konuda ileti im araçlar n yönetenlerin de sorumluluklar 
vard r. Kitle ileti im araçlar gençleri olmas gerekenden fazla me gul etmekte 
ayr ca sunulan mesajlar n etkisi zaman içerisinde güçlenmektedir. Günümüzdeki 
ko ullar ileti im araçlar n n geli mesiyle de i mi , kimlik olu turma süreci artan 
bir biçimde kitle ileti im mesajlar na ba ml hale gelmi tir (Güzel 2003). Küresel-
le menin h z kazanmas ve kapitalizmin yeniden yap lanmas sürecinde ileti im ve 
bilgisayar teknolojileri ekonomik, siyasal ve kültürel alanlar n dönü mesinde 
önemli i levler üstlenmi tir. Geleneksel kitle ileti im araçlar n n önüne geçen in-
ternet, gündelik hayat ve kültürel alan h zl bir ekilde dönü türmektedir (Güzel 
2003). Bu dönü türme süreci büyük ölçüde sosyal ve aile yap lar n etki alan içeri-
sine almaktad r. E itim ile küreselle me aras nda çift yönlü bir ili kinin oldu u, 
küreselle en dünyan n e itim sistemlerini yenile meye zorlarken, e itim alan ndaki 
geli melerin de küreselle me sürecine h z ve yön verdi i belirtilebilir. Asl nda, 
küreselle meyi do uran temel faktörlerin alt nda yatan olgunun da e itim oldu u, 
di er bütün alanlardaki geli melerin öncelikle e itimden etkilendi i dü ünülebilir.  

Karar verme konumunda olan otoritelerin makro politikalar geli tirerek ge-
rekli önlemleri almamalar

 

durumunda, çocuklar ve gençlerin gelecek için olumsuz 
duygular ya amalar n n önüne geçilemeyecek, bu tür duygu ve dü ünceler onlar n 
mutsuz kitleler olmalar n ortaya ç karacakt r (Can 2007). Bu noktada e itimcilere 
ve ebeveynlere önemli görevler dü mektedir. Ö retmenlerin görevinin, bilgiyi 
aktarmak de il, ö rencilere rehberlik ve liderlik yapmak oldu u unutulmamal d r. 
Art k, e itimin merkezindeki olgu ö rencidir, ö renen bireydir. Gerekli bilgi, biri-
kim, kültürel de erler ve olgular ö rencilerle payla larak kazan lmaktad r. Burada 
amaç, haz r bilgileri ezberletmek de il, ö rencilerin kendi bilgilerini olu turmalar -
na yard mc

 

olmak olmal d r (Çal k ve Sezgin 2005). Bilgi toplumundaki bireyler 
kendilerini e itim merkezli bir düzlemde geli tirmeye çal mal d rlar. Bundan do-
lay d r ki bilgi toplumunda okur/yazarl k oranlar aç s ndan mutlak bir üstünlük 
gerekmektedir (Drucker 1992). Küreselle me sürecinde bilgi toplumunun standart-
lar n yakalamak isteyen ülkeler, sürecin ihtiyaçlar na cevap verebilen, ara t rmac 
kimli e sahip bireyler yeti tirmelidir. Dolay s yla toplumsal geli menin temeli olan 
e itimin görevi sadece toplumsal sistemlere diplomal eleman kazand rmakla s n r-
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land r lmamal d r. Teknik donan ml , geli meleri do ru alg layabilen, sorgulayan, 
ara t ran bir birey profilinin olu turulmas zorunludur. Öte yandan, özellikle küre-
selle me ile birlikte yerelle meyi ve yerel birikim ve de erleri küresel de erlerle 
kayna t rabilen bireyler yeti tirilmelidir. Mevcut süreçte ça n gere i olarak süre-
cin f rsatlar ndan yararlanmak isteyen ve bu amaçla ne istedi ini bilen bireylerin 
yeti tirilmesi e itimin en temel misyonu olmal d r. Ayr ca e itimin art k yaln zca 
okulda verilmedi i ve okulun bu alandaki tekelinin art k a lmas gerekti i böylece 
e itimde mekân s n rlamas n n da olmad

 

bilinmelidir (Dikkaya ve Özyak r 
2006).  

Küreselle me ve Kültürel Dinamikler 

Liberallik, özgürlük, h zl l k, yararl l k, ekonomiklik, güçlülük, yüksek 
beklentiler gibi de er ve dü ünceler birlikte dü ünüldü ünde, küreselle me parasal 
ve siyasal gücü, ekonomik potansiyel ve getiriler ile uluslararas birikimi öne ç -
karmaktad r. Bu ise toplumu toplum yapan, ba ta aile yap lar olmak üzere kültürel 
dinamikleri y pratmakta, ayr ca ekonomik yetersizli i, ta rada bulunmay , fakirli i, 
ileti im teknolojilerine uzakl , ulusal e itimi ve ulusal birikimleri ikinci plana 
itmektedir. Küreselle menin e itim sistemlerine, üniversitelere ve gençli e yans -
malar na bak ld nda, otoritelerin ve gençlerin çe itli anlamlar ç karaca görüntü-
ler ya anmaktad r. Geli memi ve geli mekte olan ülkelerin insanlar n n ekonomik, 
co rafi, kültürel ve do al kaynaklar n n yetersizli i aleyhlerine sonuçlar getirebil-
mektedir (Can 2007). Görü ülen gençlerin ço u teknolojiye evet, kültürel yozla -
maya hay r slogan n desteklemektedirler. Di er yandan ayn kitle, teknolojik ve 
kültürel payla m n küreselle menin do al bir sonucu oldu unu, bundan kaç nma-
n n olanaks zl n , ancak kimliklerini koruyamamaktan, kültür ve aile ba lar n n 
zarar görmesinden korktuklar n

 

belirtmektedirler. Gençlerin yar dan az ise küre-
selle meden kaç lamayaca n , dil ve di er kültürel dinamiklerle ilgili do al bir 
de i im süreci ya anaca n , bunun kimli in kaybolmas olarak yorumlanmamas 
gerekti ini, zaten bu süreçten tüm ülkelerin etkilenerek böylece toplumlar n birbir-
lerini daha iyi tan yarak birbirlerine yakla ma f rsat n elde edeceklerini ifade et-
mektedirler.  

Küreselle menin önemli sonuçlar ndan birisi, farkl alanlardaki de i mele-
rin art k tahmin edilemez olmas d r. Bundan sonra dünyan n herhangi bir yerindeki 
herhangi bir geli me ba ka bir yerdeki durumlar etkileyebilmekte ve de i tirebil-
mektedir (Y lmaz ve Horzum. 2005). Nitekim görü ülen gençler de bu hususlara 
i aret etmektedirler. Sürekli güçlü devlet ve toplumlar n kültürlerinin etkisi alt nda 
kalan gençler, nereye ait olduklar n bilememe ve belli bir kültür yoksunlu u, kimi 
zaman da dünyada yaln zl k duygular ya ama riskiyle kar kar ya bulunduklar n 
aç klamaktad rlar. Tüm teknolojiler ve yenilikler insan n mutlulu una katk getiri-
yorsa anlaml d r ve gereklidir. nsanlar n mutlulu unu sa layamayan dünyan n 
vatanda durumuna getiren bu sürecin sonuçlar n n ba ka neler getirece i tahmin 
bile edilememektedir.  
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Kendileriyle konu ulan gençler, çok kültürlülük ortam nda herkesin kendi 

kültürel dinamikleriyle ya amas süreci olmas gereken küreselle menin, tam tersi-
ne gerçekle ti i görü ünü payla maktad rlar. Görü ülen gençlere göre küreselle -
me, çok kültürlülük kavram n n anlam n n kaybolmas na neden olmakta, dünyay 
tek tip dü ünen, tek tip insan/insanlar modeline do ru götürmektedir. Toplumun 
gelece ini ve ilerisini dü ünen toplum otoriteleri, ulus kimli inin korunmas yö-
nünde önlemler alsalar bile, bunlardan habersizlik de soruna eklenince gençlerin 
endi eleri artmaktad r. Bu tür önlemlerin yeterince fark nda olmayan gençler do al 
olarak heyecanlanmakta ve korkular ya amaktad rlar. Küreselle menin getirileri, 
sorunlar ve al nan önlemler hakk nda yeterli bilgi ve duygu donan m nda bulun-
mayan gençler kimi zaman sapk n davran lar sergileyebilmektedirler. Nitekim 
Amerika Birle ik Devletleri nde bir üniversite ö rencisinin s n fta a a land 
gerekçesiyle arkada n öldürmesi, ba ka bir grubun biz insan de il miyiz, bizim 
de kendimize göre de erlerimiz ve kültürümüz var, bizim de tercihlerimiz var 
dü ünceleriyle okuldaki farkl görü lere sahip ö renci ve ö retmenlere sald rmas

 

ya anan olaylardand r. Ayr ca ö retmenlerinin, aile ve di er büyüklerinin dü ünce 
ve davran lar na isyan eden bireylerin yayg nla mas , kimi zaman da bu tür haber-
lerin abart larak aktar lmas , gençlerde hep küreselle me sürecinin sonuçlar olarak 
alg lanmaktad r.  

Görü me yap lan gençler, kendi ailelerinde büyük ili ki sorunlar ya ama-
d klar n , ancak bu sorunun daha sonraki nesiller için ileri boyutlarda ortaya ç kma-
s ndan korktuklar n belirtmektedirler. Aile ili kilerinin sorunlu hale gelmesi, e i-
tim düzeyi dü ük ailelerde daha yayg n düzeyde görülmektedir. Kendi s n rl bütçe-
lerini yönetmekte zorlanan aileler ve çocuklar , reklamlar n etkisiyle ve gençli in 
geli im özelliklerinin gerektirdi i tutkuyla marka dü künlü ü ya amaktad rlar. Bu 
dü künlük, sonuçta aile bütçelerinin sars lmas na, aile ili kilerinin sorunlu hale 
gelmesine, hatta çat malara, huzursuzluklara ve ili kilerin kopmas na neden ola-
bilmektedir.  

Bir toplumun verimli bir üyesi olma ve özgürlük, sa l k ve mutluluk içeri-
sinde ya ama temel gereksinimlerdendir. E er bu toplum, bireyin içinden gelmedi-

i, yak n nda olmayan sanal bir toplum olursa, bireyin bu temel gereksinimlerini 
ya amas mümkün olamayacakt r. Temel gereksinimleri kar lanmayan gençler 
ben kimim, hangi ailenin ve toplumun üyesiyim, benim ailemle aramdaki farkl -

l klar nas l olu tu, ben kiminle, hangi kültürel de erleri ve deneyimleri payla aca-
m? eklindeki sorular kendi kendilerine sorduklar nda bunun toplumsal, kültü-

rel, psikolojik ve ailevi çat ma ve oklar n ya ayabileceklerdir. Küreselle me 
olumlu ya da olumsuz yönleriyle bir olgu olarak dünyada h zla i leyen bir süreçtir. 
Bu zorlu süreçte ba ar l olabilmenin ve ayakta kalabilmenin yolu, bu süreci ol-
mazsa olmaz durum gibi görüp tamamen sorgulamadan ona uymak ya da tümüyle 
onu yok saymak yerine mevcut gerçekli ini kabul ederek, küreselle en dünyada 
rekabet edebilir de erler ve beceriler üretebilmektir. Küresel geli melerin gerektir-
di i bilgi, beceri, de er, tutum ve davran lara sahip bireyler yeti tirmek ise, okul-
lar n yeni bir vizyon geli tirmesini gerekli k lmaktad r. Bunun için bireye önem 
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veren, ö renciyi merkeze alan, insani ve evrensel de erleri benimseyen, küresel 
dünyan n gerektirdi i bilgi, beceri ve davran lar kazand racak e itim sisteminin 
kurulmas büyük önem kazanmaktad r (Çal k ve Sezgin 2005).  

Küreselle me ve Ekonomik Ko ullar 

Küreselle meyi, kültürel yozla ma süreci, güçlü ülkelerin daha güçsüz ül-
keleri sömürmesi, ABD, Avrupa ülkeleri gibi ekonomik ve siyasi gücü elinde bu-
lunduran ülkelerin geli memi ve geli mekte olan ülkeler üzerindeki etkileri olarak 
tan mlayan ve süreci olumsuz alg layan ö renciler oldu u gibi, bu etkilenmeyi 
do al kar lamakla birlikte olumsuz etkilerine kar gerekli önlemlerin al nmas

 

gerekti i eklinde iyimser dü ünenlerle de kar la lm t r. Bireylerin ve devletin 
gerekli önlemleri almas durumunu ekleyerek olumlu de erlendiren ö rencilerin 
ço unlukta oldu u gözlenmi tir. Bu önlemler aras nda, kat l ma dayal yönetim 
uygulamalar na yer verilmesi ile ekonomik ve e itim sistemlerinin dünyan n de i-
en ko ullar na göre yap land r lmas

 

say labilir.  

Görü leri al nan gençler, ekonomisi güçlü ülkelerin daha az güçlü ülkeleri 
etkilediklerini ayn ekilde büyük firmalar n da tekelle meye neden olduklar n 
de i ik cümlelerle ifade etmi lerdir. Gerçekte de küreselle me sürecinde ülkelerin 
rekabetinin, uluslararas firmalar aras nda geçece i anla lmaktad r. Dünya ekono-
misinde ili kilerin % 85 i geli mi ülkeler aras nda cereyan etmektedir. Dünya 
ekonomisine yön verme, kural koyma ve düzenleme imkan ve gücü bu ülkelerin 
elinde bulunmaktad r (Akkutay, 2000). Güçlü ülkelerin ve güçlü firmalar n etkinli-

i her anlamda kendini göstermektedir. Büyük firmalar n pazarlama gücünün yük-
sekli i reklam ve propaganda güçlerini de art rmaktad r. Sonuçta küreselle me 
süreci, büyük ölçekli kurum ve kurulu lar n daha küçük ölçekli kurum ve kurulu -
lara egemen olmas n ortaya ç karabilmektedir.  

Görü leri al nan üniversite gençleri, yasalardaki f rsat ve imkan e itli inin 
prati e tam yans mad n belirtmektedirler. Bu ba lamda ekonomik durumu iyi 
olan ailelerin özel ö reticiler tutarak ya da çocuklar n büyük illerdeki üniversiteye 
haz rl k dershanelerine göndererek istedikleri okullar kazand rd klar n , böylece 
zenginliklerinin gücünü gösterdiklerini belirtmektedirler. Ekonomik durumu iyi 
olan aileler, ancak iyi e itim sayesinde küreselle menin olumsuz etkilerinden s yr -
labileceklerini görebilmektedirler. Yaz l ve sözlü olarak yöneltilen sorulara cevap-
lar veren gençlerin bu tür dengesizliklerin fark nda olduklar anla lmaktad r. Her-
kesi iyi e itim almaya ve yeterli bilgi sahibi olmaya davet eden bu sistem, di er 
taraftan uygulad politikalarla paran varsa oku veya okula yükledi in maliyeti 
ödeyebiliyorsan oku

 

eklinde paradoksal bir retorik geli tirmektedir. Öte yandan 
küreselle menin kurumsal kimli ini olu turan IMF ve Dünya Bankas gibi kurulu -
lar n, dayatt klar politikalarla birçok ülkede i sizli e ve yoksullu a yol açmalar 
yetmezmi

 

gibi, söz konusu ülkelere yönelik geli tirilen küresel rekabet için kali-
fiye i  gücü yeti tirin eklindeki söylemleri, neo-liberalizmin ba ka bir çeli kisidir 
(Dikkaya ve Özyak r 2006). 
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Dünya ekonomisine damgas n

 
vuran olgulardan birisi olarak kabul edilen 

küreselle meyi, i gücünün, sermayenin, teknolojinin ve pazar piyasalar n n ulusla-
raras

 

nitelik kazanmas

 

eklinde tarif etmek de mümkündür (Çal k ve Sezgin 
2005). Nüfusun farkl la mas , ekonomik dönü üm, aile biçimleri ve ya am tarzlar -
n n de i mesi, toplumsal ve aile yap lar nda meydana gelen geli meler, küresel-
le menin yol açt önemli de i im konular ndan baz lar d r (Balay 2004). Görü le-
rini belirten gençlere göre, reklam ve propagandan n yayg n olmas , duygular n ve 
isteklerini kontrol edemeyecek olgunlukta bulunan çocuk ve gençlerin sosyal ve 
ekonomik güçlerinin üstünde isteklerini ortaya ç karmaktad r. Bu tür istekler ise 
e it artlarda olmayan rekabet yar n gündeme getirmekte, al veri yar nda 
geride kalan, istediklerini alamayan gençlerin bir bölümünde bunal ma neden ola-
bilmektedir. Ya n n verdi i heyecanla ekonomik farkl l klar ndan dolay her iste-
di ini alamayan ve bunu yetersizlik ve ba ar s zl k olarak alg layan gençlerin aile-
leri, ekonomik zorluklarla kar la maktad rlar. Bu ise sonuçta aile bütçelerinin 
sars lmas na, hatta kimi zaman aile huzurunun bozulmas na varan sorunlara neden 
olmaktad r.  

Küreselle me ve stihdam Ko ullar

 

Büyük merkezlerde ve güçlü ekonomisi olan ülkelerde üretilen dü ünce ve 
uygulamalar, daha az güçlü ülkeleri etkilemekte, etkilenen e itim sistemlerinde ise 
meraklar , sorgulamalar , ara t rmalar ve üretimleri engelleyen sonuçlara götür-
mektedir. Bu tehlike, farkl co rafyalardaki farkl toplumlar n daha farkl dü ünce, 
e itim, üretim ve teknoloji sistemlerinin geli tirilmesinin de temel bir engelini 
olu turabilmektedir. Gençleri kayg land ran bu geli meler literatürde, her bölgenin 
geli me h z na göre farkl pazarlar olu turmas yerine, dünyan n tek bir pazar hali-
ne gelmesi olarak yer almaktad r. Küreselle me, dünyan n küçülmesi, rekabet, 
serbest dola m, pazar n dünya ölçe inde büyümesi ve ulusal s n rlar n d na ç ka-
r lmas , dünya çap nda ekonomik, siyasal ve kültürel bütünle me, dü ünce ve uy-
gulamalar n, teknolojilerin küresel düzeyde kullan lmas , dünyan n tek bir pazar 
haline gelmesi ve ulus-devlet s n rlar n a an yeni ili ki ve etkile im biçimlerinin 
ortaya ç kmas d r (Kaçmazoglu 2002). 

Gençlerin ço u, ülkemin ko ullar nda zorlukla kazand m okulumu bitir-
di imde i e girme s k nt lar ya ayaca m biliyorum. Küreselle en ve bir anlamda 
tek bir pazar haline gelen dünyada benim mesle imin anlam ve geçerlili i kalacak 
m ; daha çok bilgi, belge ve sertifikalar n istenece i bu zamanda alaca m diplo-
mama ra men, birden çok yabanc dil bilen gençler aras nda beni kim istihdam 
edecek gibi dü ünceleri görü me s ras nda belirtmi lerdir. Ba ka ara t rmalarda da 
küreselle meyi olumlu yönleriyle de erlendiren, bir geli im ve dönü üm f rsat 
olarak görenlerin yan nda, olumsuz yönlerine dikkat çeken, bat n n kültürel ve 
ekonomik emperyalizmi oldu unu söyleyenler de mevcuttur (Çal k ve Sezgin 
2005). Olumsuz geli meler aras nda küreselle me ile birlikte geli mekte olan ve az 
geli mi ülkelerde i sizlik ve bununla birlikte gelece e yönelik umutsuzluk ve gü-
vensizli in artaca da say labilir (Oran 2000). Gençler aras nda, modern ya am n, 
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sosyal ve sanatsal aktivitelerin öne ç kt /ç kaca ortamlarda, k rsal ve geleneksel 
ortamlardan gelen gençler olarak istihdam edilme zorluklar , topluma uyum güç-
lükleri ya ayacaklar n belirtenler de -ço unlukta olmasa da- görülmektedir.  

Küreselle me bilgi, bili im ve ileti im teknolojilerinin etkisi ve istihdam 
ko ullar n n de i mesiyle, sürekli ve daha iyi ortamlarda e itim ö retimi gerektir-
mektedir. Görü ülen üniversite gençleri, daha çok e itimle ilgili konulara vurgu 
yapmakta, bu çerçevede u görü leri payla maktad rlar: Daha iyi e itim, daha ileri 
teknoloji ve kariyer sistemlerini elde eden bireylerin ve toplumlar n, daha az geli -
mi toplumlar her anlamda bast r p bunlar üzerinde güç

 

olu turmalar na neden 
olmaktad r. Geli mi ülkelerdeki irketler do al olarak ileri e itim ve teknoloji 
uygulamalar n tercih etmekte, bu da az geli mi ülkelerdeki insan gücünün istih-
dam n /i bulmas n zorla t rmaktad r. Bundan sonra çal acaklar n da i letmeler 
taraf ndan tercih edilmesi için en iyi e itime ve en yeni teknolojik birikime sahip 
olmalar ko ulu aranaca ndan, bu özelliklere sahip olamayan aday n kendi ülke-
sindeki i letmelerde bile tercih edilmemesine neden olacak, ya da yerli dü üncenin 
ve kariyerin yetersizli i ileri sürülerek d lanmalar ortaya ç kacakt r. Bir anlamda 
do al geli me sürecinin ya anmamas n n sonucu olarak küreselle me sürecine ha-
z rl ks z yakalanan bireyler ve bireylerin olu turdu u toplumlar, küreselle menin 
olumsuz sonuçlar ve oklar yla kar la abileceklerdir. Küreselle meyle birlikte 
dünyada ya anan h zl yap sal de i imler, beraberinde yeni meslekler geli tirmi ve 
bu yeni mesleklerle birlikte istihdam aç s ndan yeni bir i gücü modeline ihtiyaç 
duyulmu tur. Nitekim bu yeni istihdam alanlar nda art k sürece uygun olarak tek-
nolojinin yo un ekilde kullan ld n görmekteyiz. Dolay s yla bu dönemin veya 
toplumun i gücü veya çal an , bu gerçeklik do rultusunda hareket edip kendini 
geli tirmelidir (Dikkaya ve Özyak r 2006).  

Sonuçlar ve Öneriler 

Uluslar n ili kilerinde, ekonomisi ve e itimi güçlü olanlar daha az güçlü 
olan uluslar üzerinde etkileme ans na sahiptirler. E itimin genelde, devlet ideolo-
jilerinin aktar lmas arac olarak görülmesi de buna eklenince, toplumlar e itim ve 
kültürleme süreçleriyle güçlü ekonomileri olan devletlerin e itim ve kültür sistem-
lerini ya amakla yüzyüze kalabilmektedirler. 

Gençler küreselle me sürecinin bugünkü yans malar na dayanarak gelecek-
teki olas geli melerinden kayg duymaktad rlar. Gelecekte ekonomik ve sosyo-
kültürel yetersizliklerden kaynaklanan niteliksiz e itim, toplumsal ve kültürel ya-
banc la ma, aile yap lar n n zay flamas , yabanc dil bilememe, ileri kariyer beceri-
lerine sahip olamama, alanlar nda istihdam edilememe gibi sorunlar ya abilecekle-
rini dü ünen gençler ço unlu u olu turmaktad r. Gençler, nitelikli e itim almalar

 

ve yetkililerin de gerekli önlemleri haz rlamalar durumunda küreselle menin bir 
avantaj olabilece ini de belirtmi lerdir.  

Gençlerin ço u, ekonomik ve siyasal gücün egemen oldu u dünyada kendi 
mesleklerinin ne ölçüde geçerli olaca n , çok belgelilik ça nda tek diplomalar

 

ve 
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çok dillili in geçerli oldu u dönemde çok da yeterli olmayan bir yabanc dilleriyle 
istihdam sorunlar ya ayabileceklerini dü ünmektedirler. Bu anlamda gençlerin 
ço u teknolojiye evet, kültürel yozla maya hay r slogan n destekler gözükmek-
tedir. Görü ülen gençlere göre küreselle mede, çok kültürlülük kavram

 

anlam n 
yitirmekte, dünyay tek dü ünce ve tek tip insan/insanlar modeline do ru götür-
mektedir. Her geçen gün ben farkl y m ve de erliyim anlay yerini hepimiz 
ayn toplumun/ayn köyün insanlar y z anlay na b rakmaktad r. Gençlerde olu-
an bu tür duygular n, onlar n otoritelerce yeterince bilgilendirilmemelerinden ve 

olaylar ve süreçleri bir sistem bütünlü ü içerisinde dü ünememelerinden kaynak-
land dü ünülmektedir. Ancak gençlerin ço u bugünden çok gelece e vurgu 
yapmakta, gelecek y llarda büyük ekonomik ve kültürel s k nt lar ya anaca n dile 
getirmektedirler.  

E itim sistemlerinin sürekli yeni de i me ve geli meleri kar layacak nite-
likte yap land r lmas , her kademedeki e itim ö retim süreçlerinin dü ünen, tart -
an, projeler üreten ve yenilikleri yap land ran bireyleri yeti tirecek ekilde sürekli 

geli tirilmesi gerekir. Yasalarda ifade edilen f rsat ve imkan e itli ini sa lamak 
üzere bölgeleraras dengesizliklerin giderilmesi, yetenekli ancak ekonomik yeter-
sizliklerinden dolay yeterli e itim olanaklar ndan yararlanamayacaklar n destek-
lenmesi büyük önem ta maktad r. Üniversitelerin akademik programlar n n, bugü-
nün ve gelece in ihtiyaçlar n kar layacak meslek elemanlar n yeti tirecek ekilde 
sürekli yenilenmesi ve sonuçlar n uygulamalara h zla yans t larak, küreselle menin 
gençlerde yaratt ald klar e itimin yetersizli i dü üncelerinden onlar kurtar-
mas da gerekmektedir.  

Üniversiteler, küreselle menin en çok etkiledi i kurumlardand r. Bu süre-
cin getirebilece i ideolojik, ku at c , tarafl l k, otokratik yans malar ndan kurtula-
bilmek için üniversitelerin daha sa l kl , daha demokratik, daha özgürlükçü ve 
daha esnek niteliklerde yap land r lmalar gerekir. Küreselle me ve de i menin 
olas olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili gençlerin yeterince bilgilendirilmesi sa -
lanmal , üniversite gençlerinin de kat ld tart ma ortamlar olu turulmal d r. E i-
tim ve ileti im sistemleriyle gençlere ça da bir kültür ve bilinç kazand r lmaya 
çal l rken ekonomik ve e itim sistemlerinin sürekli yenilenmesi ve geli tirilmesi 
de gerekmektedir.         
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