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Abstract

Bu çal›ﬂmada, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin akademik
kariyer basamaklar› ve yükseltilme ölçütlerine iliﬂkin görüﬂleri ele al›nm›ﬂt›r. Bu amaçla on beﬂ akademisyenle görüﬂme yap›lm›ﬂ ve çal›ﬂma sonucunda, akademisyenlerin kariyer sürecinin kiﬂisel ve çevresel pek çok
faktör taraf›ndan olumlu/olumsuz ﬂekilde etkilendi¤i, akademisyenlerin
bilimsel çal›ﬂma yaparken pek çok kayg› içinde oldu¤u, nitelikli akademisyenlerin özelliklerini de¤erlendirmek için kullan›lacak performans de¤erlendirme ölçütlerinin niceliksel de¤il niteliksel bazda olmas› gerekti¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r.

In this study, the views of the university faculty members related to academic career process and academic promotion criteria have been discussed. For this reason, fifteen academicians were interviewed. As a result of
the study, it has been understood that the career process of the faculty
members have been affected by many factors such as personal or environmental factors positively or negatively, faculty members have many anxiety during the scientific research and academic performance evaluation
criteria which will be used to evaluate the properties of qualified academics should be qualitative base instead of quantitatively.

Anahtar sözcükler: Akademik kariyer, akademisyen, yükseltme ölçütleri.

Keywords: Academic career, academician, promotion criteria.

E

tamamlayan/tamamlamakta olan kiﬂiler, akademik basamaklar›
izleyen sürece göre atanmakta ya da yükselmektedir (‹nand›,
Tunç ve Uslu, 2013).

¤itim sisteminin en son kademesi olan üniversiteler,
toplumlar›n bilim ve teknolojide ilerlemeleri için oldukça önemli yer tutmaktad›r. Üniversiteler, toplumun bilimsel üretkenli¤i sa¤lama ve sürdürme, bilgi ve teknoloji üretme, ulaﬂ›lan bilimsel verilerin toplumla paylaﬂ›lmas› ve
toplumun nitelikli insan gücü gereksiniminin karﬂ›lanmas›
amac›yla kurulmuﬂtur. Nitelikli insan gücü gereksiniminin karﬂ›lanmas› için üniversitelerde nitelikli akademisyenlerin varl›¤›
önemlidir. Nitelikli akademisyenlerin yetiﬂmesinde ise sahip
olunan lisansüstü e¤itim baﬂta olmak üzere akademik kariyer
basamaklar› ve yükseltme ölçütleri ön plana ç›kmaktad›r. Akademisyenlerin kariyer sürecini, ö¤retim elemanl›¤›n›n baﬂlang›c›ndan en üst düzey akademik dereceye kadar gerçekleﬂen
yükseltilme ve atanmalar oluﬂturmaktad›r. Lisansüstü e¤itimini

Dünya genelinde bak›ld›¤›nda, yüksekö¤retim ve lisansüstü e¤itim sisteminde yeniden yap›lanma sürecine gidilmekte,
sürecin etkilili¤i için e¤itim kalitesi baz al›nmaktad›r. E¤itimin kalite göstergelerinden en önemlisi, akademisyenlerin
kalitesidir. Akademisyenlerin kalitesi ise öncelikli olarak alm›ﬂ
olduklar› lisansüstü e¤itim ile iliﬂkilendirilmektedir. Lisansüstü e¤itim, bilimin geliﬂmesini sa¤layacak nitelikli akademisyenlerin yetiﬂmesine arac›l›k eden önemli bir e¤itim basama¤›d›r (Esen ve Esen, 2015; Karaman ve Bak›rc›, 2010; Özgüngör ve Duru, 2014; Özmen ve Güç, 2013). Bilimin ilerlemesiyle birlikte her geçen gün lisansüstü e¤itimle yetiﬂen akade-
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misyenlere olan ihtiyaç da artmaktad›r (Özmen ve Güç,
2013). Üniversiteleraras› Kurul taraf›ndan haz›rlanan yönetmeli¤e göre, lisansüstü e¤itim; yüksek lisans, doktora, t›pta
uzmanl›k ve sanatta yeterlik e¤itiminden oluﬂmaktad›r (Yüksekö¤retim Personel Kanunu, 1983 ). Yüksek lisans; belirli bir
meslek için gerekli olan mesleki becerileri kazand›ran, “bilim
uzman›” unvan›yla tan›mlanm›ﬂ, kapsaml› özel derslerden
oluﬂan bir y›ll›k ö¤renime ek olarak bir y›ll›k proje ya da tez
çal›ﬂmas›n› içeren, ﬂartlara göre 1.5–3 y›l aras›nda tamamlanabilen e¤itim türüdür (Karakütük ve Özdemir, 2011; Yalç›nkaya, Koﬂar ve Altunay, 2014). Yüksek lisans e¤itimi, tezli ve
tezsiz olmak üzere iki ﬂekilde yürütülebilmektedir. Tezli yüksek lisans program›; ö¤rencinin bilimsel araﬂt›rma yöntemlerini kullanarak bilgilere eriﬂme, bilgiyi derleme, yorumlama
ve de¤erlendirme yetene¤ini kazanmas›n›; tezsiz yüksek lisans
program› ise; ö¤renciye mesleki konularda bilgi kazand›rarak
mevcut bilginin uygulamada nas›l kullan›laca¤›n› göstermektedir (YÖK, 2016). Doktora program› ise kiﬂiye özellikle akademik yetkinlik ve uzmanlaﬂma alan›nda derinlik kazand›ran
ve belirli bir alanda araﬂt›rmac› bilim adam› yetiﬂtiren, ders
dönemi, yeterlik s›nav› ve tez çal›ﬂmas› olmak üzere 3 aﬂamay› kapsayan ve 3.5–6 y›l aras›nda tamamlanabilen bir e¤itim
türüdür (Karakütük ve Özdemir, 2011; Yalç›nkaya vd., 2014).
Dolay›s›yla doktora program› sayesinde, ö¤renciler ba¤›ms›z
araﬂt›rma yapabilmekte, bilimsel problemleri, verileri geniﬂ ve
derin bir bak›ﬂ aç›s› ile irdeleyerek yorum yapabilmekte, analiz etme ve yeni sentezlere ulaﬂmak için gerekli becerileri kazanmaktad›r (YÖK, 2016). T›pta uzmanl›k program›; Sa¤l›k
Bakanl›¤›, üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumu ile di¤er
kurumlar›n e¤itim ve araﬂt›rma hastanelerinde yürütülen ve
t›p doktorlar›na belirli alanlarda özel beceri kazand›rmay› ve
yetki sa¤lamay› amaçlayan programd›r (Karaman ve Bak›rc›,
2010). Sanatta yeterlik ise; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmas›n›, müzik ve sahne sanatlar›nda üstün bir uygulama ve
yarat›c›l›¤› amaçlayan doktora eﬂde¤eri olan bir programd›r
(YÖK, 2016).
Amerika Birleﬂik Devletleri’ndeki (ABD) lisansüstü e¤itime bak›ld›¤›nda; yüksek lisans ve doktora programlar›n›n lisansüstü dersler ve tez olmak üzere iki temel unsurdan oluﬂmakta iken Avrupa lisansüstü sisteminin baz›lar›nda ise lisansüstü e¤itimin yaln›zca tezden oluﬂtu¤u görülmektedir (A¤›ralio¤lu, 2013). ABD’de lisansüstü dersler; konuda çok iyi yetiﬂmiﬂ uzmanlar taraf›ndan verilmektedir. Derslerin ço¤unda
en son yay›nlar irdelenerek, haftal›k olarak ya da iki haftada
bir araﬂt›rma ve uygulamaya yönelik ödevler verilir. Verilen
ödevler de¤erlendirilerek not verilir ve ödevler ö¤renciye düzeltilmiﬂ ﬂekilde geri verilir. Ö¤renci bir dönemde en fazla 3
veya 4 ders al›rsa baﬂar›l› olabilmektedir. Derslerde yeterli
kredi sa¤land›ktan sonra tez aﬂamas› k›sm›na geçmektedir.
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Ö¤renci taraf›ndan al›nm›ﬂ olan her ders, onu okuyan ö¤renciler taraf›ndan ve üniversite yönetimi taraf›ndan dönem sonunda de¤erlendirilerek ilgili akademisyenin sözleﬂmesinin
uzat›l›p uzat›lmayaca¤›na karar verilmektedir. Doktora program›nda ise yo¤un bir ders alma dönemi vard›r ve genellikle
2 y›l sürmektedir. Bu sürede al›nmas› gereken ders kredisi tamamlanmakta, s›navlar yap›lmakta, ödevler verilmekte ve yeterlik s›nav› uygulanarak tez aﬂamas›na geçilmektedir. Doktora program›ndaki ö¤rencilerin uluslararas› konferanslara kat›lmas› ve uluslararas› yay›n yap›lmas› teﬂvik edilmektedir. Avrupa’da ise doktora ö¤rencisi akademik stajyer gibidir. Ö¤renci kendi dan›ﬂman hocas›yla çal›ﬂ›r ve hocan›n tek baﬂ›na
e¤itti¤i kimsedir. Böylece usta-ç›rak modeli benimsenmektedir. ABD’de oldu¤u gibi Avrupa’da resmi bir kurs ya da ders
dönemi bulunmamaktad›r. Doktora ö¤rencisi e¤itimini dan›ﬂman›n›n çal›ﬂmas›ndan almaktad›r (A¤›ralio¤lu, 2013).
Akademisyenlik e¤itimi için özellikle doktora e¤itimi ön
koﬂul olarak kabul edilmektedir (Özmen ve Güç, 2013). Bu nedenle lisansüstü e¤itim, akademik kariyer basamaklar› ve yükselme için bir baﬂlang›ç aﬂamas›d›r. Kariyer, akademik yaﬂam›n
temel ve önemli kavramlar›ndan birisidir ve iki temel bileﬂene
sahiptir. Bu bileﬂenler, “birey” ve “örgüt” boyutudur. “Birey”
boyutu, akademisyenlerin sosyal, psikolojik ve ekonomik aç›dan doyurucu bir mesleki yaﬂam hakk›na sahip oldu¤unu göstermektedir. “Örgüt” boyutu ise kariyer sahibi olan akademisyenlerin gereksinimlerinin karﬂ›lanmas›n› sa¤layacak koﬂullar›n
yerine getirilmesini desteklemektedir. Kiﬂilerin kariyer sürecinde gereksinim duyduklar› koﬂullar ne kadar iyi düzeyde sa¤lan›rsa örgütsel amaçlara ulaﬂma o kadar h›zl› olacakt›r. Dolay›s›yla akademisyenlerin çal›ﬂma ortamlar›n›n düzenlenmesi ve
kariyer sürecinin iyileﬂtirilmesi kurumsal amaçlar›n sa¤lanmas›nda oldukça önemlidir (‹nand› vd., 2013).
Kurumsal amaçlar›n sa¤lanmas›; toplumun yap›s›nda
meydana gelen de¤iﬂimlere ayak uydurulmas›, üniversiteler
aras›ndaki rekabet olgusunun sürdürülmesi ve yüksekö¤retim
alan›nda kaliteli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› aç›s›ndan önemlidir.
Bu durum, ö¤retim üyelerinin performanslar›n›n de¤erlendirilmesini zorunlu k›lm›ﬂt›r (Ertekin, 2014; Esen ve Esen,
2015). Performans de¤erlendirmesi, ö¤retim üyelerinin e¤itim-ö¤retim, araﬂt›rma ve hizmet etkinliklerini yerine getirme düzeylerini veya davran›ﬂ biçimlerini ölçme süreci olarak
görülmektedir (Arreola, 2006). Ülkemizde akademisyenlerin
performanslar›n› de¤erlendirmede etkili olan faktörlerden birisi akademik yükseltilme ve atanma kriterleridir (Esen ve
Esen, 2015).
Uluslararas› alanda bak›ld›¤›nda ülkeler aras›nda birtak›m
benzerlik ve farkl›l›klar›n oldu¤u görülecektir. Örne¤in
ABD’de akademisyenlerin temel görevleri; ö¤retim, araﬂt›r-
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ma, hizmet, ve yay›n yapmad›r (Huber, 2002). ABD üniversitelerinde, bilimsel araﬂt›rmalara oldukça fazla önem verilmektedir. ABD’de Türkiye’de oldu¤u gibi yüksekö¤retim sisteminden sorumlu olan herhangi bir merkez bulunmamaktad›r.
Bu nedenle üniversiteler aras›nda farkl› uygulamalar›n oldu¤u
görülmektedir. Dolay›s›yla akademik unvan ve görev çeﬂitlilikleri de oldukça fazlad›r, ancak temelde Türkiye’de oldu¤u
gibi akademik olarak üç farkl› unvan bulunmaktad›r. Bunlar
yard›mc› doçent, doçent ve profesör unvanlar›d›r. Baz› üniversitelerde okutmanlar da dördüncü akademik unvan olarak
kabul edilmektedir. Akademik personelin ana kayna¤› ‘devaml› statü’ (tenure) sistemidir. Ö¤retim üyesi ortalama beﬂdokuz y›ll›k çal›ﬂma sonunda yay›nlar› ve ö¤retim performans›n›n yeterli olmas› halinde doçent (associate professor) derecesine yükselmektedir. Doçent olanlar yeterli say›da yay›n yaparak “tenure” sahibi olurlar (Buchanan, 2009; Sanfey, 2010;
Sanfey ve Hollands, 2012; Todisco, Souza ve Gores, 2011;
Walling, 2015). ABD’de mevcut olan yar› zamanl›, tam zamanl› çal›ﬂmalar ve “tenure” derecesi alma durumlar› akademik kariyer basamaklar› ve yükselmenin önündeki engelleri
art›rmaktad›r (Huber, 2002). Ayr›ca ABD’de de Türkiye’deki
gibi araﬂt›rma görevlili¤i pozisyonu bulunmaktad›r. Ancak
Türkiye’den farkl› olarak ABD’de üç farkl› grup araﬂt›rma görevlisinin oldu¤u görülmektedir. Bunlar ö¤retim asistan›,
araﬂt›rma asistan› ile idari ve dan›ﬂmanl›k alanlar›nda çal›ﬂan
asistanlard›r.
Almanya’da da ABD’deki sistemin benzeri bulunmaktad›r.
Almanya’da da üniversitelerin temel görevi bilimsel araﬂt›rma
yapmak ve e¤itimin-ö¤retimin yürütülmesini sa¤lamakt›r
(Baskan, 2001). Almanya’da akademik unvanlar ‘profesör’ ve
‘üniversite asistan›d›r’. Bunun yan› s›ra geçici olarak ö¤retim
görevlisi, okutman, ö¤retim ve araﬂt›rma asistanlar› görevlendirilebilmektedir. Doktora yapt›ktan sonra, üç y›l kendi alan›nda çal›ﬂan kiﬂiler üç y›l süre ile üniversite asistan› olabilmektedir. Profesörler ise üniversitenin önerisi üzerine eyalet
yetkili bakan› taraf›ndan ‘daimi’ ya da ‘geçici’ statüde atanabilmektedir (Erdem, 2006).
‹ngiltere’de ise akademisyenlerin yükseltilme durumlar›
de¤erlendirilirken özgeçmiﬂleri, yay›n listeleri, yay›nlar›ndan
en önemli ikisini, yay›n d›ﬂ›nda baﬂl›ca eser ve araﬂt›rma faaliyetleri ile kazan›lm›ﬂ ödül, araﬂt›rma sözleﬂmeleri, lisansüstü
ö¤rencileri ve gelece¤e yönelik araﬂt›rma projeleri hakk›nda
bilgiler istenmektedir. Bu de¤erlendirme sisteminde, araﬂt›rmac›lar›n yapm›ﬂ olduklar› araﬂt›rma ve yay›nlar›n niceli¤inden çok araﬂt›rmalar›n kalitesine önem verilmektedir. Böylece, ulusal ve uluslararas› dergilerde yay›nlanan makalelerin say›lar›n›n art›r›larak haks›z akademik yükseliﬂlerin önüne geçilmesi planlanmaktad›r (Köksoy, 1997).

Kriterlerin niceliksel ifadesi, objektifli¤i sa¤l›yor görünse
de, sadece niceliksel kriterlerin esas›, akademisyenlerin çabalar›n›n puan toplama üzerine odaklanmalar›na sebep olmaktad›r.
Yay›n kalitesi yerine, yay›n say›s›na da yans›yabilen bilimsel etki ve yaratt›¤› toplumsal katk›, yenilikçi e¤itim yöntemleri uygulama, ö¤renci de¤erlendirmeleri yoluyla da ölçülebilecek
ders performans› gibi e¤itim ölçütleri ve di¤er toplumsal katk›lar, atama ve yükseltme de¤erlendirmelerinde arka plana itilebilmektedir (ﬁenses, 2007).
Bu nedenle, akademik yükseltilme ve atanma kriterleri akademide en çok tart›ﬂ›lan konulardan birisidir. Tart›ﬂmay› oluﬂturan sebebin ise Türkiye’deki akademik süreçlere iliﬂkin usul
ve esaslar›n merkezi sistem taraf›ndan oluﬂturulmas›na ra¤men
disiplinler ya da kurumlar aras›nda birtak›m farkl›l›klar oldu¤u
düﬂünülmektedir. ﬁenel, K›l›çaslan, Köksal, Demir ve Sertelin’in (2004) yapm›ﬂ oldu¤u bir çal›ﬂmada ö¤retim elemanlar›n›n akademik yükseltilme ölçütlerini kendilerine engel olarak
alg›lad›klar›; Tekeli’nin (2003) çal›ﬂmas›nda, yükseltme ve atama ölçütlerinin nicelik merkezli olmas›n›n, üniversitenin ve ö¤retim elemanlar›n›n çok yönlü de¤erlendirilmesine engel teﬂkil
ettikleri belirtilmiﬂtir. Barnett (2003), sosyal bilimler alan›nda
çal›ﬂan bir akademisyenin yaﬂam› süresince ortalama 4–5 kal›c›
nitelikte çal›ﬂma yapabilece¤ini ve dergi/gazetelerde yer alan
makale, bildiri ve araﬂt›rma özetlerinin say›s›nda art›ﬂ olurken,
daha fazla zaman ve emek gerektiren kitap yaz›m› ya da uzun
dönemde yap›lan araﬂt›rma say›lar›n›n geçmiﬂ dönemlere göre
azald›¤›n›; Onaran (2001) akademisyenlerin, daha çok puan getiren ve akademik çevrede daha çok kabul gören çal›ﬂmalar yapmak için u¤raﬂt›klar›n›, kapsaml› ve uzun dönem gerektiren kitap yaz›m› gibi uygulamalar yerine daha dar kapsaml› kitap ya
da kitap bölümleri yazmay› tercih ettiklerini; Ak ve Gülmez
(2006), akademik yükseltmelerde yay›n kalitesinden çok yay›n
say›s›na önem verildi¤ini, bu nedenle akademisyenlerin daha
fazla yay›n yapmaya çal›ﬂt›¤›n›, bu durumun da yay›n niteli¤inin göz ard› edilmesine neden oldu¤unu savunmuﬂlard›r. Bununla birlikte, nicelik merkezli ölçütler, yap›lan bilimsel çal›ﬂmalar›n say›ca h›zl› bir art›ﬂ göstermesini sa¤lam›ﬂt›r. Nicelik
baz›ndaki art›ﬂ, kriterlerin sa¤lanmas› ve görünürdeki bilimsel
etkinlik fazlal›¤›n› göstermesi aç›s›ndan YÖK ya da üniversiteler taraf›ndan yeterli görünmesine ra¤men özellikle bilimsel
geliﬂme ve akademik yaﬂam aç›s›ndan olumsuz sonuçlanabilmektedir, çünkü akademisyenlerden beklenen akademik yaﬂam›n her alan›nda yükseltme ve atama ölçütlerini karﬂ›lamak zorunda kalmas› ve akademisyenleri akademik unvan alabilmek ve
akademik yaﬂam›nda yükselebilmek için gerekli koﬂullar› sa¤lamaya çal›ﬂmas›d›r. Bu kriterlerin ortaya koyulmas›ndaki amaç,
ö¤retim eleman› kadrolar›na yap›lacak olan atamalarda yard›mc› doçent, doçent ve profesör kadrolar›na yap›lacak atamalarda,
ilgili kanun ve yönetmeliklerce öngörülen temel koﬂullar›n ya-
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n› s›ra, bilimsel kalitenin art›r›lmas›, ö¤retim elemanlar›n›n
eﬂitlik ve tarafs›zl›k ilkesine göre objektif de¤erlendirilebilmesini sa¤lamakt›r (Esen ve Esen, 2015).
Alan yaz›na bak›ld›¤›nda, ö¤retim elamanlar›n›n akademik
kariyer sürecine iliﬂkin bir tak›m çal›ﬂmalar yapt›klar› görülmektedir. Çal›ﬂmalarda ele al›nan konular; ö¤retim elemanlar›n›n çal›ﬂma süresi ve yaﬂ de¤iﬂkeni ile iﬂ doyumu aras›ndaki iliﬂki (Oshagbemi, 2000), cinsiyete göre akademik kariyer olgusu
(Özkanl› ve Korkmaz, 2002), devlet ve vak›f üniversitesinde çal›ﬂan ö¤retim elemanlar›n›n iﬂ doyumunu etkileyen faktörler ve
kariyer engelleri ile iliﬂkisi (‹nand› vd., 2013; Serinkan ve Bardakç›, 2009), akademik çal›ﬂma ortam›nda yap›sal güçlendirmenin duygusal ba¤l›l›k ve iﬂ doyumu iliﬂkisi (Tolay, Sürgevil ve
Topoyan, 2012); akademisyenlik ba¤lam›nda bilimsel üretkenli¤i etkileyen çevresel faktörler (Mengi ve Schreglmann, 2013);
ö¤retim elemanlar›n›n tükenmiﬂlik düzeyleri (Ard›ç ve Polatç›,
2008; Naktiyok ve Kayg›n, 2012), akademik yükseltme ve atamaya iliﬂkin yaﬂanan sorunlard›r (Bülbül ve Tunç, 2011). Bu
sorunlar›n daha geniﬂ perspektiften de¤erlendirilebilmesi ve
öngörülemeyen sorunlar›n ya da anlamlar›n ortaya ç›karabilmesi aç›s›ndan bu çal›ﬂmada akademisyenlerin akademik kariyer basamaklar› ve yükseltme ölçütlerine iliﬂkin görüﬂlerinin
incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n sonucunda akademik kariyer basamaklar› ve yükseltme kriterlerine iliﬂkin ortaya
ç›kan olumlu ya da olumsuz görüﬂlerin belirlenmesiyle ve
olumsuz kabul edilen ortak görüﬂlerin düzenlenmesi yoluna gidilerek gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas›yla birlikte ülkemiz akademisyenlerinin bilimsel üretkenli¤inin artt›r›laca¤› ve yap›lacak
di¤er bilimsel çal›ﬂmalara katk› sa¤layaca¤› düﬂünülmüﬂtür.

Gereç ve Yöntem
Çal›ﬂman›n Modeli
Çal›ﬂma, nitel desende oluﬂturulmuﬂ ve yürütülmüﬂtür.
Çal›ﬂmada, akademisyenlerin kariyer basamaklar› ve akademik yükseltme kriterlerine yönelik görüﬂlerinin ortaya konulmas› amaçland›¤›ndan temel nitel araﬂt›rma deseni kullan›lm›ﬂt›r. Nitel araﬂt›rmalar›n temel özelli¤i, bireylerin gerçe¤i
sosyal dünyalar›yla etkileﬂimleri içinde nas›l inﬂa etti¤i üzerine yo¤unlaﬂmas›d›r. Bu nedenle temel nitel araﬂt›rma, insanlar›n yaﬂamlar›n› nas›l yorumlad›¤›, dünyalar›n› nas›l inﬂa ettikleri ve deneyimlerine ne anlam katt›klar› ile ilgilenmektedir. ‹nsanlar›n yükledikleri anlam ve düﬂüncelerinin derinlemesine irdelenmesine f›rsat tan›mas› anlam›nda önemlidir
(Merriam, 2013). Çal›ﬂmada, akademisyenlerin akademik deneyimlerinin ve kariyer sürecinde bilimsel üretkenli¤ini
olumlu ya da olumsuz etkileyen faktörlerin anlaﬂ›lmas› önemli oldu¤u için niteliksel araﬂt›rma yönteminin bu modele uygun oldu¤u düﬂünülmüﬂtür.

4

Yüksekö¤retim Dergisi | Journal of Higher Education

Çal›ﬂma Grubu
Çal›ﬂma grubunun belirlenmesinde, amaçl› örneklem yöntemi kullan›lm›ﬂt›r. Amaçl› örnekleme yöntemi için çal›ﬂma
amac›na göre belirlenen birtak›m ölçütleri sa¤layan kiﬂiler al›nmaktad›r (Higginbottom, 2004). Nitel araﬂt›rmalar genellikle
amaçl› bir ﬂekilde seçilmiﬂ küçük örneklemlerle hatta bazen tek
bir örneklemle (n=1) detayl› bir ﬂekilde yap›lmaktad›r. Amaçl›
örneklem seçiminin mant›¤›, araﬂt›rman›n daha derinlemesine
yap›labilmesi için bilgi zengini olan durumlar seçmektir. Bilgi
aç›s›ndan zengin durumlar, araﬂt›rmac›n›n araﬂt›rman›n amac›
aç›s›ndan mümkün oldu¤unda daha fazla bilgi elde edebilece¤i
durumlard›r. Amaçl› örnekleme, cevaplar› aranan sorulara ›ﬂ›k
tutacak olan bilgi bak›m›ndan zengin durumlara odaklan›r
(Patton, 2014, p. 230). Bu çal›ﬂmada, amaçl› örnekleme yöntemlerinden maksimum çeﬂitlilik örneklemesi kullan›lm›ﬂt›r.
Amaçl› örneklem kapsam›nda kullan›lan bu yöntem, birçok
farkl›l›¤› içeren ana temalar› bulup tan›mlamay› amaçlar (Patton, 2014, p. 235). Bu amaçla çal›ﬂma devlet üniversitelerinin
farkl› branﬂlar›nda görev yapan on beﬂ akademisyen kat›l›mc›
ile yap›lm›ﬂt›r. Nitel araﬂt›rmalarda elde edilen bilgi içeri¤inin
zenginli¤i ve heterojenli¤i aç›s›ndan çal›ﬂma grubuna al›nan kiﬂilerin özellikleri önem taﬂ›maktad›r (McLafferty, 2004). Bu
nedenle çal›ﬂma grubuna üç profesör, üç doçent, üç yard›mc›
doçent, üç ö¤retim görevlisi ve üç araﬂt›rma görevlisi olmak
üzere toplam 15 akademisyen al›nm›ﬂt›r. Türkiye’de akademik
yükseltilme ölçütleri tek merkez taraf›ndan belirlenmesine ra¤men kurumlar ve hatta uzmanl›k alanlar›na göre bir tak›m farkl›l›klar gözlenebilece¤inden çal›ﬂmaya al›nan akademisyenlerin
farkl› alanlardan olmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Sa¤l›k, sosyal, fen, matematik ve mesleki sanat alanlar›nda uzman olan her gruptan
üçer akademisyen çal›ﬂmaya dahil edilmiﬂtir. Akademisyenlerin
ortalama çal›ﬂma süresi 10.57±9.04 y›ld›r. Akademisyenlerin
%41’inin haftal›k ders yükünün 16 saat ve üzerinde oldu¤u belirlenmiﬂtir. Akademisyenlerin yaﬂ ortalamas› ise 43.29±3.67
olarak hesaplanm›ﬂt›r.

Veri Toplama
Çal›ﬂma verileri; Nisan 2015 – Ocak 2017 tarihleri aras›nda, yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂme formu kullan›larak derinlemesine
görüﬂme yöntemi (Di Cicco-Bloom ve Crabtree, 2006) ile
toplanm›ﬂt›r. Bu yöntem ile akademisyenlerin deneyimleri,
tutumlar›, görüﬂleri, yak›nmalar›, duygular› ve inançlar›na
iliﬂkin bilgi elde edilmesi düﬂünülmüﬂtür. Yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂme sorular›, nitel araﬂt›rma yöntemine uygun olarak ve yap›lan alan yaz›n taramas›nda ulaﬂ›lan birtak›m çal›ﬂmalar ile
YÖK taraf›ndan belirlenen “akademik yükseltilme ve atanma
kriterlerinden” yararlan›larak oluﬂturulmuﬂtur (Mengi ve
Schreglmann, 2013; Özdemir ve Gökçe-Kutsal, 2010; Yalç›n-
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kaya vd., 2014). Bu ba¤lamda, 4 soru oluﬂturulmuﬂtur. Oluﬂturulan sorular›n anlaﬂ›l›rl›¤› ile geçerlik ve güvenirli¤i aç›s›ndan dört akademisyenin uzman görüﬂüne baﬂvurulmuﬂtur.
Uzman görüﬂleri sonras›nda oluﬂturulmuﬂ olan sorularda anlam aç›kl›¤› sa¤lamak için küçük de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ ve soru formundaki sorular›n son hali ﬂu ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtur:
“Akademik kariyer hikâyenizi bizimle paylaﬂ›r m›s›n›z?”
“Sizce bir akademisyenin kariyer sürecini olumlu ve
olumsuz yönden etkileyen faktörler nelerdir?”
“Sizce akademisyenlerin bilimsel bilgi ve meraklar› ve
yükseltilme kayg›lar› bilimsel çal›ﬂmalar›n›n planlamas›n›
nas›l etkiler?”
“Nitelikli akademisyen özelliklerini de¤erlendirmede kullan›labilecek yükseltme kriterleri sizce neler olmal›d›r?”
Görüﬂmelerde, dört sorudan oluﬂan yap›land›r›lm›ﬂ soru
formunun yan› s›ra on dört sorudan oluﬂan “Kat›l›mc› Bilgi
Formu” kullan›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc› bilgi formunda cinsiyet, yaﬂ,
medeni durum, varsa çocuk say›s›, görev süresi, görev yerleri,
akademik unvan›, görev yapt›¤› üniversite, çal›ﬂma alan›, varsa
idari görevleri, üniversite d›ﬂ› yürüttü¤ü faaliyetler, haftal›k
ders yükü, varsa akademik amaçl› yurt d›ﬂ› deneyim gerekçesi,
akademisyenli¤i isteyerek seçme durumuna iliﬂkin sorular bulunmaktad›r.
Akademisyenlerle görüﬂme öncesinde çal›ﬂman›n amac›
ve uygulanma yöntemi akademisyenlere aç›klanarak gönüllü
olarak kat›ld›klar›n› belirten sözlü ve yaz›l› onamlar› al›nm›ﬂt›r. Görüﬂmeler akademisyenlerin uygun olduklar› bir zaman
diliminde ve sadece araﬂt›rmac› ve görüﬂmecinin bulundu¤u
bir odada gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Görüﬂmelerin süresi kiﬂilere
göre de¤iﬂmekle birlikte 25–60 (yaklaﬂ›k 45–50) dakika devam
etmiﬂ ve her kat›l›mc› ile sadece bir görüﬂme yap›lm›ﬂt›r. Tüm
görüﬂmeler akademisyenlerin de onay› ile ses kay›t cihaz› ile
kaydedilmiﬂtir.

Verilerin Analizi
Görüﬂmenin ilk bölümünü oluﬂturan kat›l›mc› bilgi formundaki verilerin analizi için, SPSS IBM Statistics 20.0 paket
program› kullan›larak, nicel verilerin say› ve yüzdelik da¤›l›mlar› hesaplanm›ﬂt›r. Nitel verilerin oldu¤u ikinci bölümde ise, öncelikle verileri metin haline getirilmiﬂ ve çal›ﬂma öncesinde belirlenmiﬂ olan temalar do¤rultusunda al›nan cevaplar yorumlanm›ﬂt›r.

Bulgular
Akademik Kariyer Hikayesine ‹liﬂkin Görüﬂler
Görüﬂme sorular› yöneltilirken akademisyenlerin akademik
kariyer hikayesinin bilinmesinin faydal› oldu¤u düﬂünülerek öncelikle akademisyenlerden akademik kariyer hikayelerini anlat-

malar› istenmiﬂtir. Soruya iliﬂkin teman›n “çevresel faktörlerin
etkisi” oldu¤u düﬂünülmüﬂ ve tema o ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtur.
“…iﬂ yerimin bana katk›s›n›n yetersiz oldu¤unu görünce mesleki alanda kendimi geliﬂtirmek için yüksek lisans yapmaya karar
verdim” (Yard›mc› Doçent 1).
“…babam›n bir arkadaﬂ› ö¤retim üyesiydi. Ailece bize çok gelirlerdi. Kendini çok iyi yetiﬂtirmiﬂ, çok düzgün konuﬂan, çok bilgili bir adamd›. Küçük yaﬂlardayken konuﬂma tarz›ndan ve bilgisinden çok etkilenmiﬂtim. O zaman karar verdim akademisyen olmaya..” (Yard›mc› Doçent 2).
“…ben asl›nda formasyonumu al›p ö¤retmen olay›m diye düﬂünüyordum. Bölümde de ortalamam gayet iyiydi. Sonra TÜB‹TAK’›n burs verdi¤ini duydum ve mezun olduktan sonra o burs
kadar para kazanabilece¤ime inanmad›m. Sonra bu iﬂe baﬂlamaya
karar verdim…” (Doçent 1).
“…çevremde hep kendini yetiﬂtirmiﬂ, lisansüstü e¤itimi yapm›ﬂ,
yurt d›ﬂ›na defalarca ç›km›ﬂ kiﬂiler bulunmaktayd›. Bir ﬂeyler yapmam benim de baﬂar›l› olmam gerekti¤ini düﬂünüyordum ben de
kendimi onlar gibi ispatlamal›yd›m. Bu nedenle üniversitede çok
çal›ﬂt›m, notlar›m da yüksek olunca akademisyen olmaya karar
verdim…” (Doçent 2)
“…üniversiteden mezun olduktan sonra 3 y›l ö¤retmenlik yapt›m. O dönemde pek çok zorlukla karﬂ›laﬂt›m. U¤raﬂt›¤›m her zorluk
beni bilginin ve statünün güç oldu¤una inand›rd›. Bu nedenle ö¤retmenlik yaparken yüksek lisansa baﬂlad›m, sonras›nda da aç›lan akademik kadro ilan›na baﬂvurdum ve buraday›m.” (Profesör 1).
“…akademik kariyer yapmaya üniversite dördüncü s›n›fta karar verdim. S›navlardan ald›¤›m puanlar çok yüksekti ve hocalar›m, puanlar›m›n çok iyi oldu¤unu, yüksek lisans yapabilece¤imi
söylediler ve benim de akl›ma yatt›, o ﬂekilde akademik kariyer yapmaya niyetlendim…” (Profesör 2).
“…2005 y›l›nda eczac›l›k fakültesini hedefleyip yeterli puan›
almad›¤›mdan Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü kazanmakla baﬂlad›m. Asl›nda Antalya’da biyoloji
okumaya baﬂlamam ilk baﬂlarda biraz buruk geçti. Neden? Çünkü
as›l hedefledi¤im bölümü kazanmam›ﬂt›m, bir di¤er sebebi de biyoloji mezunlar›n›n iﬂ bulamama s›k›nt›s› idi. Bu iki durum biyoloji
e¤itimimin ilerleyen sürecinde beni çok daha biyolojiye ba¤lad›, çal›ﬂt›kça daha bir ilgimi çekti ve ikinci s›n›fta bana dört y›ll›k lisans
e¤itiminin biyoloji ö¤retimi için yetmeyece¤ini anlad›m…” (Yard›mc› Doçent 3).
“…2007’de mezuniyetimden sonra atanamad›m. Gerek ülkemizin ﬂartlar›, gerek benim çal›ﬂma motivasyonumun yetersizli¤i
nedeniyle 3 y›l iﬂ bulamad›m. Her zaman üniversitede kalmay› istemiﬂtim ve bu istek nedeniyle 3 y›l boyunca 38 üniversitenin araﬂt›rma görevlisi s›nav›na girdim ve sonunda yerleﬂtim…” (Araﬂt›rma Görevlisi 1).
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“…eﬂimin sayesinde böyle bir ﬂeye karar verdim. Mezun olduktan sonra hemen çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Gece-gündüz kavram›n› çok
bilmiyordum çünkü oldukça yo¤un ve titiz çal›ﬂ›yordum. Fiziken
oldukça yorgun düﬂüyordum, derken bir gün çok güçsüz düﬂtüm ve
günlerce hastanede yatmak zorunda kald›m. Eﬂim beni teﬂvik etti.
Bu kadar çal›ﬂmamla iyi bir akademisyen olabilece¤imi söyledi ve
lisansüstü e¤itime baﬂvurmam konusunda beni ikna etmeye çal›ﬂt›,
baﬂard› da…” (Ö¤retim Görevlisi 2).

Akademisyenin Kariyer Sürecini Olumlu ve
Olumsuz Yönden Etkileyen Faktörlere
‹liﬂkin Görüﬂler
Akademisyenler, akademik kariyer sürecini olumlu ve
olumsuz yönden etkileyen birçok faktörün varl›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Akademisyenlerin kariyer sürecini etkileyen olumlu ve
olumsuz faktörlere iliﬂkin görüﬂlerini özellikle kiﬂisel ve çevresel etmenler olmak üzere iki bölüme ay›rmak mümkündür.
Bu nedenle kariyer sürecini etkileyen faktörlere iliﬂkin soruya
al›nan yan›tlar “Kiﬂisel Faktörler” ve “Çevresel Faktörler” olmak
üzere iki tema alt›nda toplanm›ﬂt›r. “Kiﬂisel Faktörler” temas›
alt›nda çal›ﬂmay› sevme, zaman yönetimi, ö¤ren(t)me iste¤i,
al›nan maaﬂ›n yeterli¤i gibi maddeleri s›ralam›ﬂlard›r. “Çevresel Faktörler” temas› alt›nda ise toplum yap›s›, al›nan e¤itimin
kalitesi, dan›ﬂman hoca etkisi ve maddi durum gibi maddeleri
belirtmiﬂlerdir. Aﬂa¤›da akademisyenlerin belirttikleri baz› kiﬂisel ve çevresel etmenlere iliﬂkin örneklere yer verilmiﬂtir.
“…en önemli etken bence kiﬂisel özellikler. Bir insan›n akademisyen olmas›n› kiﬂisel özellikleri hem olumlu hem de olumsuz etkiler. Çal›ﬂmay› seven, usanmayan, ö¤retme iste¤iyle yan›p tutuﬂan, bir ideolojisi ve amac› olan bir kiﬂi çok iyi ve nitelikli bir akademisyen olur. Di¤er faktör ise çevresel etkenler. Kiﬂinin yaﬂad›¤›
toplum yap›s›, içinde bulundu¤u sosyal ortamlar, etkileﬂim içinde
oldu¤u kiﬂilerin mesleki ve kiﬂisel geliﬂim durumu, e¤itim al›nan
üniversitenin niteli¤i ve vizyonu, al›nan e¤itimin kalitesi gibi özellikler yine akademisyenli¤i olumlu ve olumsuz etkileyebilecek etkenlerdir.” (Yard›mc› Doçent 1).
“…bir kiﬂinin bilimsel bilgiye olan merak›, iste¤i, ö¤renme ve
ö¤retme tutkusu, gerekli mesleki bilgi ve becerisi, kiﬂinin pasif ya da
aktif oluﬂu ve çal›ﬂma ortam› akademisyenlik sürecini olumlu ve
olumsuz etkiler…” (Profesör 2).
“….ilerlemek için zaman yönetimi iyi yap›lmal›d›r.” (Yard›mc› Doçent 2).
“…bilimsel yönü güçlü bir hocayla çal›ﬂmak….” (Profesör 1).
“Olumlu faktörler; mesle¤e inanç, geliﬂim aﬂamalar›, yurt d›ﬂ›
olanaklar›, kaliteli ö¤retim üyeleri ile tan›ﬂ›p çal›ﬂma ﬂans›…
Olumsuz faktörler ise motivasyon, ekonomik yetersizlikler, vizyoner idareci eksikli¤i, kurumsal yap›n›n idari personelin çiftli¤i haline gelmesi, akademisyenlerin plans›z istihdam›, üniversitelerin
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“klasik devlet kurumu” mant›¤› ile yönetilmesi ve hocalar›n yeni
geliﬂmelere kapal› tutumu…” (Doçent 1)
“…akademik yönde ilerleyen kiﬂi mali aç›dan s›k›nt› yaﬂamaktad›r… Evli ise üniversite olanaklar›yla zordur.” (Profesör 3).
“…dan›ﬂman çok önemli. Çünkü ö¤renci çok istekli olmas›na
ra¤men hocayla iyi bir iletiﬂim kuramazsa, bilimden so¤umas›na sebep olabiliyor. ‹kincisi hocan›n akademik anlamda iyi bir alt yap›ya
sahip olmazsa da o da olumsuz bir etki olabilir. Üçüncüsü bu iﬂin paras›z çekilemeyecek bir meslek olmas›. Çünkü zor bir iﬂ, gecen gündüzün yok, tatilin yok; para yoksa mesela olumsuz etkiler seni. Mutlaka bir maddi k›sm› olmas› laz›m…” (Ö¤retim Görevlisi 1).
“…bireylerin gerekli s›navlardan ald›¤› yüksek puanlar, KPSS
s›nav›nda baﬂar›l› olamay›p atanamaman›n bireyleri akademik kariyer yapmaya yöneltmesi, d›ﬂar›dan, özellikle lisans ö¤rencileri taraf›ndan çok dikkat çekici ve büyüleyici bir meslek olarak görülmesi gibi durumlar›n olumlu olarak etkileyebilece¤ini düﬂünüyorum.
Olumsuz etkileyebilecek etkiler ise genel olarak araﬂt›rma görevlili¤i düzeyinde düﬂünürsek; tüm gün çal›ﬂmak, sürekli bir ﬂeyleri yetiﬂtirme durumu, iﬂi iﬂte b›rakamama, sosyal hayatta dahi iﬂi taﬂ›ma, taﬂ›mak zorunda kalma, özellikle evli olan bireyler için bu koﬂullar gerçekten de zorlay›c›…” (Araﬂt›rma Görevlisi 2)
“…olumlu etkenleri s›ralayacak olursak, özverili, üretken bir
dan›ﬂman hocan›n olmas› ve her zaman en etkili bir yol göstermesi
en önemli etkenlerin baﬂ›nda gelmektedir. Bir di¤er olumlu taraf›
da sahip oldu¤u merak duygusunun azimle birleﬂtirdikten sonra
hedefe do¤ru gitmesi için güçlü bir çal›ﬂma altyap›s›n›n (laboratuvar vb.) olmas› yine çok önemli bir olumlu yönde etkendir. Üçüncü
bir olumlu yön de altyap› sayesinde elde edilen verilerin h›zl›ca ürüne dönüﬂtürebilme yetisi olarak söylenebilir. Böylece, hedefin gösterilmesi-hedef için gerekli alt yap› ve alt yap› sayesinde elde edilen
verilen ç›kt› haline getirilmesi ile meydana gelen bütünlük sistem
üçgeni meydana gelmiﬂ olmaktad›r. Olumsuz etkenler yukar›da s›ralanan, yol gösterici iyi bir dan›ﬂman hocan›n olmamas›, gerekli
fiziksel altyap›s›n›n olmamas› dolay›s› ile herhangi bir üretkenli¤inin gerçekleﬂmemesi akademik süreci etkileyen, hatta durduran ve
anlams›z en önemli etkenlerdir.” (Yard›mc› Doçent 3).
“…olumlu etkileyen faktörlerden en önemlisi bana göre akademisyenin kendi içsel motivasyonu. Akademisyenlik sonuçta bir ömür
boyu ders çal›ﬂmay›, yay›n yapmay› ve birçok bilimsel faaliyeti gerektiren bir iﬂ ve bu iﬂi bir ömür sürdürebilmek için bitmek bilmeyen bir
motivasyonunuzun olmas› ﬂart. Olumsuz etkileyen en önemli faktör
ise meslektaﬂlar›n›z›n k›skançl›¤›… (Ö¤retim Görevlisi 1).
“…kiﬂileraras› iliﬂkileriniz tabi bu akademik camiadaki kiﬂilerle olan iliﬂkiniz kariyerinizi etkileyen en önemli faktör bence. Bu
etki olumlu da olabilir olumsuz da. E¤er iliﬂkileriniz iyi düzeydeyse oldukça iyi yer edinebiliyorsunuz… (Ö¤retim Görevlisi 2).
“…bana göre olumlu etkileyen en önemli faktör eme¤inizin
karﬂ›l›¤›n› alman›z, mesela günlerdir yazmaya çal›ﬂt›¤›n›z çal›ﬂman›z›n sayg›n bir dergide yay›nlanmas›d›r. Olumsuz etkileyen

Akademik Kariyer ve Yükseltilme

faktörlerden en önemlisi ise motivasyonunuzun k›r›lmas› ve çevre
bask›s› diyebilirim…” (Araﬂt›rma Görevlisi 3).

Akademisyenlerin Bilimsel Çal›ﬂmalar›n›
Planlamas›na ‹liﬂkin Görüﬂler
Akademisyenler, akademik çal›ﬂma konusu seçiminde;
yükseltilme kayg›s›n›n daha fazla önem kazand›¤›n›, sistemin
bunu gerektirdi¤ini, bu nedenle yükseltilme kayg›s›n› düﬂünerek çal›ﬂma konusunu seçtiklerini belirtmiﬂlerdir. Bu nedenle, kat›l›mc›lar›n verdi¤i yan›tlar do¤rultusunda, “Bilimsel
‹lgi ve Merak” ile “Yükselme Korkusu” olmak üzere iki tema belirlenmiﬂtir. Aﬂa¤›da akademisyenlerin bu düﬂüncelerine iliﬂkin baz› örnekler verilmiﬂtir.
“Akademik bir kariyerimiz var…. en yükse¤e ç›kmaya çal›ﬂ›yoruz. Akademik kariyere yükselmek için üniversitenin koydu¤u bu
kriterleri sa¤lamak matematiksel bir de¤erle ölçülüyor.”(Profesör 2).
“Bilimsel bilgi ve meraktan dolay› akademisyenli¤i seçiyoruz,
çal›ﬂmalar yaparak da yükseltilme kriterlerini karﬂ›lam›ﬂ oluyoruz.” (Doçent 1).
“Çok çal›ﬂ›p az yay›n yap›p az para kazanmak ve hemen yükselmek mi, yoksa çok çal›ﬂ›p bir an önce çok yay›n yap›p çok çabuk
yükselmek ve çok para kazanmak m›? Bu sorular› kendinize yöneltirsiniz ve belli bir zamandan sonra özellikle size para cazip gelmeye baﬂlar... ‹ster istemez yükseltilme kayg›lar› daha a¤›r bas›yor.
Çünkü amaç k›sa sürede çok yay›n yapmak, çok para kazanmak ve
bir an önce otorite sahibi olmak oluyor.” (Yard›mc› Doçent 2).
“…sistemin bizden istedi¤i ﬂu ,,,, her 2–3 senede bir dosyan› yenileyeceksin ve bu dosyada pek çok çal›ﬂman olacak…O yüzden bilimsel meraktan çok yükseltilme arzusu a¤›r bas›yor konu seçiminde. 2–3 senede dosya güncelleyecek biri olarak çok zor süreci olan ve
uzun sürecek bir çal›ﬂman›n alt›na girmem, giremem bu durumda.” (Yard›mc› Doçent 1).
“…Ters orant›l› bir iliﬂki vard›r. Yükselme kayg›s› artt›kça bilimsel bilginin ediniminde yarat›c› düﬂünce, sab›r ve merak unsurlar› azal›r. Basit bir formülasyonla: Yükselme kayg›s›? 1/ (bilimsel
bilgi üretiminde [yarat›c› düﬂünce*sab›r*merak] )” (Profesör 3)
“Akademisyenlerin elbette ki mesleklerini yaparken bilimsel
meraka en yüksek düzeyde sahip olmalar› kendileri ve iﬂ hayatlar›
süreci için oldukça önemli bir kavram; ama bir tak›m unvanlar› da
hak edebilmek için akademisyenler bu merak yan›nda da yeterliklerini tamamlamal›lar ve sürekli bir onaylanma ihtiyac›yla da bu
merak› baltalayabilirler. Yükselebilmek için ilgi duydu¤unuz ya da
lisansüstü e¤itimi yaﬂam›n›z boyunca çözümlerini arad›¤›n›z problem durumlar› d›ﬂ›nda da çal›ﬂmalar›m›z› yaparken ne yaz›k ki
yükseltilme kayg›lar› da önemli rol oynamaktad›r. Çal›ﬂmalar›m›z› yaparken ilgi alan›m›z› ve üretti¤imiz yay›nlar›, projeleri çok
dalland›rmadan belirli bir konu etraf›nda yapmam›z›n daha sa¤l›kl› oldu¤unu düﬂünüyorum. Ne yaz›k ki yükselebilme iste¤i ya da

zaman›nda yükselebilmek için gerekli koﬂullar› sa¤lay›p sa¤layamama durumuyla karﬂ› karﬂ›ya kalmamak için yükseltilme kayg›s› ço¤u zaman bilimsel merak›m›z ve bilgiye olan ba¤l›l›¤›m›z› gölgeleyebiliyor” (Doçent 2)
“Bir akademisyende bilgi ve merak duygusunun tetikte olmas›
ya da her an aktif olmas› önemli elbette ancak bunu bir kayg› psikolojisinde yapmas› de¤il de rutin bir süreç haline getirilmesi gerekir. Zaten merak duygusu ile yeni bilgiler edinir ister istemez, dolay›s› ile bu durum yükseltilmeyi de kendisi ile beraber getirir dolay›s›yla kayg› psikolojisine bürünerek belki de yükseltilmeyi de engelleyen bir durumu da do¤urabilir. Dolay›s›yla, akademisyen bilimsel çal›ﬂmalar›n›n planlamas›n›, rutine al›nm›ﬂ bir merak ve bilgi
edinme mekanizmas›n› sa¤lamal›d›r.” (Yard›mc› Doçent 3).
“…Kesinlikle bilimsel ilgi ve merak ya da ben öyle olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Ama yar›n ben de yükselme korkusunu düﬂünerek hareket eder miyim, bilemiyorum. Zor bir soru. Her ikisi de düﬂünülmeli. Çünkü sistem sizden yükselmenizi bekliyor, yükselirken
de yay›n da koyman›z› bekliyor. Bir yay›n›n ortaya ç›kmas›n›n en iyi
ihtimalle iki seneyi buldu¤unu varsayarsak bu durumda tercihiniz
yap›lmas› daha kolay ve sizi u¤raﬂt›rmayacak olan çal›ﬂma konular›n› seçmeye do¤ru kayabilir de… (Ö¤retim Görevlisi 3)
“…ben hocamla birlikte çal›ﬂma planlarken kendi bilimsel ilgi
ve meraklar›m›n yan› s›ra asl›nda hocan›n da bilimsel ilgi ve meraklar›n› göz önünde bulundurmaya çal›ﬂ›yorum. Sonuçta bu süreçte hepimizin yükselece¤ine inan›yorum o yüzden önemli olan bilime katk› verebilmek, nitelik ortaya koyabilmek… (Araﬂt›rma görevlisi 1).

Nitelikli Akademisyen Özelliklerini
De¤erlendirmede Kullan›labilecek Yükseltme
Kriterlerine ‹liﬂkin Görüﬂler
Akademisyenlerin, de¤erlendirmede kullan›labilecek yükseltilme kriterleri olarak, yap›lan çal›ﬂmalar›n niceli¤inden
çok niteli¤inin de¤erlendirilmesi ve yabanc› dil bilgisinin yeterli olmas› gibi kriterleri belirttiklerini gördük. Bu nedenle,
bu soruya iliﬂkin temalar›m›z› “Dil Bilgisi” ve “Nitelikli Yay›n”
olmak üzere iki baﬂl›k alt›nda yap›land›rd›k. Temalar›m›z› ﬂekillendirmede temel olan akademisyenlerin düﬂüncelerine
iliﬂkin baz› örnekler verilmiﬂtir:
“…yabanc› dil puan› olmal›, yapt›¤› çal›ﬂmalar›n niceli¤inden
çok niteli¤ini de¤erlendiren k›staslar olmal›.” (Profesör 3).
“…Ço¤u meslektaﬂ›m yabanc› dilden ötürü muzdarip, doçentlik
s›navlar›na bile giremiyorlar, o yüzden ancak bir akademisyen için
kesinlikle yabanc› dil ﬂart›n›n olmas› gerekti¤i hatta baraj puan›n bile art›r›lmas› gerekti¤i taraftar›y›m. Art›k bilgi ça¤›nday›z ve sadece ‹ngilizce bilmenin bile yetersizleﬂti¤i bir ça¤›n içindeyiz. Düﬂünsenize herkes zaten sizin gibi ‹ngilizceyi bilmek zorunda ya da en az›ndan bilmeye çabal›yor. Art›k bir cazibesi kalmad› ki ne kadar çok dil
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bilir ve iyi düzeyde bilirseniz uluslararas› literatüre hâkimiyetiniz de
o kadar fazlalaﬂ›r. Ayr›ca mesle¤e olan bilimsel katk›n›z, akademik
faaliyetleriniz, yazd›¤›n›z kitaplar, e¤itim-ö¤retim için gösterdi¤iniz
çabalar hepsi kesinlikle de¤erlendirilmeli” (Doçent 3)
“…nitelikli bir akademisyen hem kendini geliﬂtirmeli hem de
topluma hizmet de vermeli. Kendi kariyer geliﬂimlerinin peﬂine düﬂerek e¤itim-ö¤retim görevlerini aksatmamal›lar. Evet yay›n ﬂart
ama tek k›stas de¤il, olmamal›…” (Profesör 1)
“Üniversitelerde sadece yurtd›ﬂ› deneyim de¤il, yurtiçindeki bir
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi, Hacettepe, Bo¤aziçi vb. büyük
üniversitelere de misafir akademisyen olarak gidilse bence iyi bir
deneyim olur, çünkü her üniversitenin kültürü farkl›, yeri geliyor
baz› sohbetler insanlarda farkl› bak›ﬂ aç›s› kazand›rm›ﬂ oluyor. ‹ntihal konusundan üniversiteler bunun önüne geçebilmek için programlar kullanmal›lar, akademisyenlere üniversiteleri taraf›ndan
intihal ile ilgili bilgi verilmeli, seminerler düzenlenmelidir, aç›kças› akademisyenlerin ço¤u bu konuda yeterli bilgiye sahip de¤illerdir.
Hukuki ceza da olmal›d›r.” (Doçent 2)
“…bir kere akademisyenin yabanc› dili çok iyi olmal›. Yani uluslararas› sempozyumlarda olsun, makale yaz›m›nda olsun dili iyi kullanmas› laz›m. ‹kincisi özgün yay›nlar›n›n olmas› laz›m, kendine has
ama ﬂey de¤il böyle basit hesaplamalar de¤il gerçekten özgün olmas›
laz›m. Ama bunlar dedi¤im gibi süreç 3 y›lda, 5 y›lda ç›kabilecek ﬂeyler de¤il, bu zaman gerektiriyor.” (Ö¤retim görevlisi 2)
“Mevcut özlük haklar›, mobing ve üniversitelerin yap›s›nda
bunu belirlemek mümkün de¤ildir. Bizim sistemimiz, çocuklu¤umuzdan bu yana en k›sa sürede kabul edilmiﬂ en büyük baﬂar›y› elde etmeye yönelik bir eleme sistemi üzerinde temellenmektedir. Bu
ba¤lamda, atama/yükseltme kriterlerimizin karﬂ›lanmas›nda niteliksiz araﬂt›rmalar, anlaﬂmal› at›flar, ekonomik temelli projeler vb.
etkili olmaktad›r. Tüm sistemin de¤iﬂmesi k›sa ve orta vadede
mümkün görülmedi¤inden; sayg›n dergilerde yay›n, sayg›n dergilerden at›f almak, özlük haklar›n›n yükseltmeden ba¤›ms›z olmas›
ve nitelikli ö¤renci yetiﬂtirme (bu ö¤rencilerin çal›ﬂmalar›n›n
önemli yerlerde kabul edilmesi) gibi kriterlerin yerine getirilmesini
de bekleyemiyoruz.” (Ö¤retim görevlisi 1)
“…her ﬂeyden önce bir kere araﬂt›rma kültürünün çok iyi olmas›
gerekli. Tabii ki mesleki bilgi ve becerilerinin de oldukça fazla olmas›, güncel literatürü yak›ndan takip etmesi çok önemli. Neyi neden
yapt›¤›n› savunabilecek, bilimsel faaliyetlerde izlenecek yol hakk›nda
bilgi sahibi olan, kendi anadilimizi ve yabanc› iyi kullanan, diksiyonu düzgün, akademik duruﬂu olan kiﬂiler akademisyen olmal› ya da
akademisyenler bu nitelikleri taﬂ›mal›…” (Araﬂt›rma Görevlisi 3)
“…kesinlikle bilime katk›s› olmal› …” (Araﬂt›rma Görevlisi 2)
“Bilimsel etik kurallar›n› içselleﬂtirmiﬂ, elde etti¤i verileri etkili bir ﬂekilde de¤erlendiren ve ürüne dönüﬂtüren, kendini sürekli
güncelleﬂtiren ileri görüﬂlü ve her türden ki görüﬂleri dinleyen ve
sayg› gösteren bir yaklaﬂ›ma sahip olmas›, umutsuzlu¤a kap›lma-
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dan en karanl›k durumlarda bile ayd›nl›¤› bulma azminden vazgeçmeyen, her durumda teoride ve pratikte etkili yaklaﬂ›mlar sunan, yapt›¤› bilimsel çal›ﬂmalar ile sosyal sorumluluk duygusuna
sahip olma ve bu yönde toplumu bilgilendirme ve yönlendirme yetisine sahip olma.” (Yard›mc› Doçent 3)
“…yabanc› dil baraj› kesinlikle olmal›….Bir akademisyen ana
dili gibi yabanc› bir dili konuﬂabilmeli, anlayabilmeli… çal›ﬂmalar›n
say›s›ndan çok içeri¤ini de¤erlendirecek bir komisyon kurulmal›…”
(Profesör 2).
“...yabanc› dil bilgisinde yeterlilik…” (Yard›mc› Doçent 1).
“Olaylar› analitik düﬂünme yetene¤ine sahip olmas›… iyi bir
yabanc› dil bilmesi….” (Yard›mc› Doçent 2).

Tart›ﬂma
Üniversiteden mezun olmuﬂ kiﬂilerin meslek seçimi için
önünde, giriﬂimcilik ya da özel ve kamu iﬂlerinde memurluk ya
da akademisyenlik do¤rultusunda seçebilecekleri çeﬂitli kariyer
seçenekleri bulunmaktad›r. Kariyer, bir insan›n çal›ﬂabilece¤i
y›llar boyunca, herhangi bir iﬂ alan›nda ad›m ad›m ve sürekli
olarak ilerlemesi, deneyim ve yetenek kazanmas› anlam›na gelmektedir (Eryi¤it, 2000; Hotam›ﬂl›, Karc›, Çetinel ve Çetinkaya, 2011). Akademisyen ise, üniversite ve benzeri yüksek ö¤renim kurumlar›nda ö¤retimi gerçekleﬂtiren, araﬂt›rma yapan ve
özgün araﬂt›rmalar›yla alan›na katk›da bulunan bilim insan›na
verilen genel mesleki unvand›r (Hotam›ﬂl› vd., 2011).
Üniversiteler e¤itim örgütleri içinde en üstte yer alan kurumlard›r. Bu nedenle toplumsal yap›da oldukça önemli yer
tutarlar. Bu kurumlarda çal›ﬂan akademisyenlerin gerek kendi
geliﬂimleri gerekse yetiﬂtirdikleri ö¤rencilerin geliﬂimleri aç›s›ndan akademisyenli¤in, son derece önemli bir meslek oldu¤unu söyleyebiliriz (Hotam›ﬂl› vd., 2011). Haliç Üniversitesindeki üniversite ö¤rencilerinin mesleki tercih ve giriﬂimcilik
e¤ilimlerinin belirlendi¤i bir çal›ﬂmada, ö¤rencilerin belirlenen önceliklerinin s›ras›yla kendi iﬂini kurma (%45.6), özel
sektörde çal›ﬂma (%25.8), akademisyenlik (%8), baba mesle¤ini sürdürme (%7.6) oldu¤u saptanm›ﬂt›r (Arslan, 2002). Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencilerinden
590 kiﬂi ile mezuniyet sonras› kariyer tercihine iliﬂkin yap›lan
baﬂka bir çal›ﬂmada, 345 ö¤renci (%77.5), t›pta uzmanl›k s›nav›nda baﬂar›l› olduklar› takdirde akademik kariyer yapmak
istediklerini belirtmiﬂtir (Yar›ﬂ, Topbaﬂ Çan ve Özoran,
2001). Alan yaz›ndaki bu bulgular düﬂünüldü¤ünde, ö¤renciler özellikle mezun olduktan sonra çevresel ve kiﬂisel faktörlerin etkisiyle akademik kariyere yönelebilmektedir. Çal›ﬂmam›za kat›lan akademisyenlerden ikisinin yan›t›ndan da anlaﬂ›ld›¤› üzere akademisyenli¤i seçme e¤ilimlerinin özellikle çevresel faktörlerden etkilendi¤ini söyleyebiliriz. Akademisyenli¤i seçme e¤ilimlerini etkiledi¤i düﬂünülen bir di¤er husus cin-
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siyettir. ABD’de bir üniversitede 360 ö¤renci ile yap›lan bir
çal›ﬂmada, etken faktörlerin birisinin cinsiyet, di¤erinin ise
akademik pozisyon oldu¤u belirtilmiﬂtir (Chuang ve Jenkins,
2010). O halde çal›ﬂmam›za kat›lan akademisyenlerin kad›n
olmas›, kad›nlar›n çevresinin etkisinde kalma e¤iliminin daha
fazla olmas›, çevresel faktörlerin ya da di¤er faktörlerin de etkisiyle duygusal davranarak karar alma ve uygulamaya yatk›nl›klar›n›n daha fazla olmas› akademik kariyer yapmalar›na neden olmuﬂ olabilir. Bir üniversitenin ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi (‹‹BF) ile E¤itim Fakültesi (EF) ö¤rencilerinin akademisyenli¤e meslek olarak bak›ﬂlar›n›n belirlendi¤i bir çal›ﬂmada da (Hotam›ﬂl› vd., 2011) çal›ﬂmam›za benzer tema oldu¤u söylenebilir. Hotam›ﬂl› ve di¤erlerinin (2011) çal›ﬂmas›nda
yer alan maddelere bak›ld›¤›nda; “Çevrem (ailem, akrabalar›m,
arkadaﬂlar›m) beni akademisyenli¤e yönlendirmektedir” ifadesine
göre ‹‹BF ile EF aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmuﬂtur
(p<.05). ‹‹BF ö¤rencileri “ne kat›l›yorum ne kat›lm›yorum”
düzeyinde görüﬂ bildirirken, EF ö¤rencileri de bu ifadeye
“kat›lm›yorum” düzeyinde görüﬂ bildirmiﬂlerdir. Dolay›s›yla
‹‹BF ö¤rencilerini, çevresi (aile, akraba, arkadaﬂlar) k›smen
etkilemekteyken, EF ö¤rencilerini çevresinin (aile, akraba ve
arkadaﬂlar) akademisyenli¤e yönlendirmedi¤i görülmüﬂtür.
“Akademik çal›ﬂmalar›n toplumsal yaﬂama önemli katk›lar› olmas› bu mesle¤i seçmemde etkilidir” ifadesine göre, ‹‹BF ile EF aras›nda anlaml› bir farkl›l›k vard›r (p<.05). ‹‹BF ö¤rencileri “ne
kat›l›yorum ne kat›lm›yorum” düzeyinde görüﬂ bildirirken,
EF ö¤rencileri de bu ifadeye “ne kat›l›yorum ne kat›lm›yorum” düzeyinde görüﬂ bildirmektedir. ‹ki fakülte ö¤rencilerinin de, akademik çal›ﬂmalar›n toplumsal yaﬂama önemli katk›lar›n›n olmas›n›n akademisyenli¤i seçmelerinde etkili oldu¤u konusunda karars›z olduklar› görülmüﬂtür. Cinsiyetin
maddeleri etkileme durumuna bak›ld›¤›nda; “Çevrem (ailem,
akrabalar›m, arkadaﬂlar›m) beni akademisyenli¤e yönlendirmektedir.” ifadesinde, ‹‹BF erkek ö¤rencileri ve EF erkek ö¤rencileri “kat›lm›yorum”, ‹‹BF bayan ö¤rencileri “ne kat›l›yorum
ne de kat›lm›yorum” ve EF bayan ö¤rencileri “kat›lm›yorum”
düzeyinde görüﬂ bildirmiﬂlerdir. Cinsiyet gruplar› aras›nda
anlaml› fark vard›r ve bu farkl›l›k EF bayan ö¤rencileri ile
‹‹BF erkek ve bayan ö¤rencileri aras›ndad›r. Dolay›s›yla ‹‹BF
ve EF erkek ö¤rencileri ve EF bayan ö¤rencileri çevresinin
(aile, akrabalar, arkadaﬂlar) akademisyenli¤e yönlendirmedi¤ini ifade ederken, ‹‹BF bayan ö¤rencileri karars›z olduklar›n› belirtmiﬂlerd.ir (Hotam›ﬂl› vd., 2011).
Bu durumda karﬂ›m›za bir soru daha ç›kmaktad›r. O da
akademik kariyer sürecini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve sorgulanmas›d›r. Kat›l›mc›lar, akademik kariyer sürecini olumlu ve olumsuz yönden etkileyen birçok faktör oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bu faktörler, kiﬂisel ve çev-

resel faktörlerdir. Akademik yaﬂama ait alan yaz›nda yer alan
çal›ﬂmalara bak›ld›¤›nda (Bonaccorsi ve Daraio, 2003; Hattie
ve Marsh, 2002; Oshagbemi ve Hickson, 2003; Randall, 2006;
Rothman ve Barkhuizen, 2008), akademisyenlerin a¤›r iﬂ yükü, düﬂük maaﬂ ve adaletsiz ücret da¤›l›m› gibi problemlerle
karﬂ› karﬂ›ya olduklar›, bu nedenle kariyer sürecinin etkilendikleri görülmektedir. Ayr›ca Türkiye’de bu alanla ilgili yay›n
eksikli¤i oldukça dikkat çekicidir. Bu alanda ulaﬂt›¤›m›z çal›ﬂmalardan biri, Ar› (2007) taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan “Üniversite Ö¤retim Elemanlar›n›n Sorunlar›” baﬂl›kl› çal›ﬂmad›r. Ar›
(2007) bu çal›ﬂmas›nda ücret düﬂüklü¤ü ve yükselme zorluklar›n›, ö¤retim elamanlar›n›n en önemli sorunlar› olarak belirlemiﬂtir. Bunun yan› s›ra prestij kayb›, ders yükü fazlal›¤› ve
alanla ilgili yay›nlar› yeterince takip edememe gibi sorunlar
da ortaya ç›kan sonuçlardand›r (Ar›, 2007). Çal›ﬂmam›zdaki
kat›l›mc›lar›n %50’sinin, haftal›k ders yükünün 16 saat ve
üzerinde oldu¤unu ifade ettikleri düﬂünülürse her ne kadar
ifadelerinde belirtmemiﬂ olsalar da kariyer süreçlerini etkiledikleri düﬂünülebilir. Çal›ﬂmam›za kat›lan akademisyenlerin
de¤inmedi¤i ancak alan yaz›nda üzerinde durulan noktalardan ikisi de yükselme f›rsatlar› ve akademik özgürlü¤ün özellikle de ö¤rencilere mesleki bilgi ve becerileri kazand›rma ve
bilimsel çal›ﬂma yapma için özgür ortam›n sa¤lanmas›d›r.
Akademik özgürlük, akademik yükselme ve bilimsel üretkenlik özellikle de siyasi sebeplerden ve yaﬂan›lan toplumun ideolojik yap›s›ndan ötürü olumlu ya da olumsuz etkilenebilmektedir (Ceci, Williams ve Mueller-Johnson, 2006).
Bilimsel üretkenlik bilimin ilerlemesi ad›na oldukça
önemli bir yer tutar. Bilimsel üretkenli¤i etkileyen faktörler
de bu noktada önem kazan›r. Bu nedenle akademisyenlerin
bilimsel üretkenliklerinin hangi faktörler taraf›ndan etkilendi¤inin ortaya ç›kar›lmas› gereklidir. Çal›ﬂmam›zda kat›lan
akademisyenler, bilimsel çal›ﬂma konusu seçiminde yükseltilme kayg›s›n›n daha önem kazand›¤›, sistemin bunu gerektirdi¤ini, bu nedenle buna göre hareket etmek zorunda kal›nd›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Alan yaz›n incelendi¤inde, bilimsel üretkenlik kavram›na iliﬂkin az say›da çal›ﬂmaya ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Yurt
d›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalara bak›ld›¤›nda Breschi, Lissoni ve
Montobbio (2008) taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, ‹talya’da
bir üniversitede bilimsel çal›ﬂmalarda patentleme sistemine
geçilmesiyle birlikte bilimsel üretkenlikte art›ﬂ oldu¤u, fakat
bu art›ﬂ›n daha çok farmakoloji ve elektronik alanlar›nda yaﬂand›¤› belirtilmiﬂtir. Lissoni, Mairesse, Montobbio ve Pezzoni’nin (2011), bilimsel üretkenlik ve akademik yükselme
alan›nda yürütükleri bir çal›ﬂmada ise Frans›z ve ‹talyan 3600
fizikçiyle çal›ﬂm›ﬂlar ve çal›ﬂmalar›n›n sonucunda yaﬂ ve cinsiyetin yan› s›ra daha önceki zamanda uluslararas› ortak projelerde ve ortak yazarl› çal›ﬂmalarda yer alman›n ﬂimdiki bilim-
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sel üretkenlikleri üzerinde anlaml› farka sahip oldu¤unu bulmuﬂlard›r. Türkiye’de ise bilimsel üretkenli¤in incelenmesi
alan›nda yap›lm›ﬂ iki çal›ﬂmaya ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalardan
biri Özdemir ve Gökçe-Kutsal (2010) taraf›ndan, farkl› e¤itim
kurumlar›nda görev yapmakta olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon araﬂt›rma görevlileri ve uzmanlar›ndan görüﬂ alma yoluyla gerçekleﬂtirilmiﬂ ve çal›ﬂma sonucunda, kat›l›mc›lar›n
bilimsel üretkenli¤ini azaltan esas faktörlerin çevresel faktörler oldu¤u ortaya konmuﬂtur. Mengi ve Schreglmann (2013)
taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada ise akademisyenlik ba¤lam›nda
bilimsel üretkenli¤i etkileyen çevresel faktörler incelenmiﬂtir.
Çal›ﬂma sonucunda akademisyenleri bilimsel üretkenlik konusunda olumsuz etkileyen çevresel faktörlerin destek ve teﬂvik eksikli¤i, motivasyon eksikli¤i, zaman yetersizli¤i, kurumlardaki araﬂt›rma kültürü eksikli¤i, personel deste¤i konusundaki yetersizlikler ve belli oranda maddi destek s›k›nt›s› oldu¤u; olumlu etkileyen faktör olarak araﬂt›rma ve uygulama iﬂlevlerinde kullan›lan kütüphane/internet ve laboratuvardan
yararlanabilme durumunun saptand›¤› belirlenmiﬂtir.
Alan yaz›n ve çal›ﬂmam›z sonucundan da görüldü¤ü üzere
akademisyenlerin bilimsel üretkenliklerini pek çok faktör etkilemekte, ancak temel olarak akademisyenler yükseltilme kayg›s› nedeniyle fazla say›da bilimsel çal›ﬂma yapmaya yönelmektedir. Nitekim bu noktada bilimsel üretkenli¤i destekleme ad›na
kurumlara da önemli rol ve sorumluluklar düﬂtü¤ü düﬂünülebilir. Kurumlar›n araﬂt›rma kültürüne sahip olmas› ve akademisyenleri bir tercih yapmaya zorlamadan teﬂvik etmesi gereklidir.
Bu nedenle akademisyenleri de¤erlendirmek için öznellikten
uzak bir ﬂekilde ve bilimi matematiksel bak›ﬂ aç›s›yla de¤il kazand›r›lan nitelikler bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendiren kriterlerin varl›¤› önemlidir. Bu amaçla, Tombul (2008) taraf›ndan bir üniversitenin edebiyat, e¤itim, iktisadi ve idari bilimler ile iletiﬂim
fakültelerinde görev yapan ö¤retim üyelerinin, performans de¤erlendirmeye yönelik beklentilerine, de¤erlendirmenin önünde alg›lanan engellere, de¤erlendirme sürecinin yönetimine,
de¤erlendirme sonuçlar›n›n nas›l kullan›lmas› gerekti¤ine, performans ölçütleri ve göstergelerinin önem düzeyine iliﬂkin görüﬂlerini belirlemek için yap›lan bir çal›ﬂmada, akademisyenlerin performans de¤erlendirme yaklaﬂ›m›na iliﬂkin beklentilerinin yüksek oldu¤u belirtilmiﬂtir. En yüksek beklentinin ise “etkili performans›n önündeki engellerin saptanmas› ve ö¤retim
üyesinin kendi eksiklerini görmesi” oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r.
Ö¤retim üyeleri, performans de¤erlendirme uygulamas› önünde engel olarak en fazla “Akademisyenler aras›nda etkili ö¤retim üyesi ölçütlerine iliﬂkin görüﬂ birli¤inin olmamas›” ve “Performans› art›rmaya yönelik kurumsal olanaklar›n düzeyi” maddelerini görmüﬂlerdir. Bu nedenle akademisyenler, de¤erlendirme sürecinin daha çok “Performans de¤erlendirme konu-
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sunda fakülte ve/veya bölümde, e¤itim alm›ﬂ ö¤retim üyelerinden oluﬂan komisyon taraf›ndan” yönetilmesini onaylarken,
“YÖK, Üniversiteleraras› Kurul, üniversite yönetimlerinin belirleyece¤i komisyonlarca” yönetilmesi hususunda ise olumsuz
görüﬂ bildirmiﬂlerdir. Akademisyenler bu çal›ﬂmada, bir ö¤retim üyesinin performans›n› belirleyen en önemli ölçütler olarak
(uluslararas›) yay›n etkinliklerini (makale, kitap, proje, bildiri)
bilimsel ödülleri, at›f almay›, editörlük-hakemlik etkinliklerini
kabul etmektedir. Dan›ﬂmanl›k ve toplumsal sorumluluk ile ilgili sorumluluklar› ise daha düﬂük bir performans göstergesi
olarak de¤erlendirmiﬂlerdir (Tombul, 2008). Alan yaz›ndaki
ulaﬂ›lan bu çal›ﬂmaya paralel olarak bu çal›ﬂmada da kat›l›mc›lar, performans de¤erlendirmesi için kullan›labilecek yükseltme kriterleri olarak, yap›lan çal›ﬂmalar›n niceli¤inden çok niteli¤inin de¤erlendirilmesi ve yabanc› dil bilgisinin yeterli olmas› gibi kriterleri belirtmiﬂlerdir. Nitekim bu çal›ﬂmadaki kat›l›mc›lar›n üzerinde durmad›¤› ancak de¤erlendirmede önemli
oldu¤u düﬂünülen bir husus daha vard›r ki o da ö¤retim boyutudur. Kat›l›mc›lar›n verdi¤i yan›tlar› düﬂündü¤ümüzde, akademisyenli¤in ö¤retim boyutundan kiﬂisel geliﬂime ve akademik baﬂar›ya kayd›¤›n› ö¤renci ö¤retiminin ikinci plana at›ld›¤›n› düﬂünebiliriz. Çal›ﬂmam›zda bu noktaya de¤inilmezken
Tombul’un (2008) yapt›¤› çal›ﬂmaya göre performans de¤erlendirmede özellikle ö¤retim boyutunun da en az yay›n etkinlikleri kadar dikkate al›nmas› gerekti¤i vurgulanan di¤er sonuçlar aras›nda olmuﬂtur. O halde kat›l›mc›lar›n belirtti¤i yabanc›
dil düzeyi ve nitelikli yay›n›n yan› s›ra ö¤retim boyutunun da
akademisyenlerin performans de¤erlendirmesinde önemli oldu¤unu söyleyebiliriz. Çünkü her ﬂeyden önce bir akademisyenin temel görevinin, mensubu oldu¤u mesle¤e iliﬂkin bilgi ve
becerilerin meslek adaylar›na kazand›r›lmas› oldu¤unu söyleyebiliriz.
Dolay›s›yla akademisyenlerin, performans de¤erlendirmesinde, ö¤retim performans› da yay›n etkinlikleri oran›nda
dikkate al›nabilir. Ö¤retim boyutuna iliﬂkin ö¤rencilerden de
al›nan geribildirimler do¤rultusunda tutum sergilemeleri gerekli olabilir.

Sonuç
Kariyer, çal›ﬂma yaﬂam›nda önemli konulardan biri haline
gelmektedir. Özellikle akademisyenlerdeki kariyer süreci, ö¤retim elemanl›¤›n›n baﬂlang›c›ndan en üst düzeydeki akademik dereceye kadar gerçekleﬂen yükseltme ve atama sürecinden oluﬂmaktad›r. Türkiye’de akademik disiplinlerin kariyer
süreçleri tek biçimli olsa da disiplinlerin teorik ve pratik uygulamalar› öznellik gösterebilmektedir. Bu bak›mdan akademisyenlerin kariyer süreci olumlu ya da olumsuz etkilenebilmekte, bilimsel çal›ﬂmalar› buna göre ﬂekillenebilmektedir.

Akademik Kariyer ve Yükseltilme

independent constructs? The Journal of Higher Education, 73(5), 603–
641.

Performans de¤erlendirmesinde nesnelli¤in sa¤lanmas›, bilimsel çal›ﬂmalar›n sadece nicelik baz›nda de¤erlendirilmesi
de¤il mesle¤e getirdi¤i katk› ve donan›mlar aç›s›ndan niteli¤inin art›r›lmas› önemlidir. Bu nedenle, akademisyenlerin bilimsel çal›ﬂma yaparken göz önünde bulundurdu¤u hususlar
belirlenmeli ve niteli¤i art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
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