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EEğğiittiimm  FFaakküülltteelleerriinniinn  SSoossyyaall  SSoorruummlluulluuğğuu  VVee  TToopplluummaa  HHiizzmmeett  UUyygguullaammaallaarrıı  DDeerrssii::    

NNiitteell  BBiirr  AArraaşşttıırrmmaa  

  
KKüürrşşaadd  YYııllmmaazz  

DDuummlluuppıınnaarr  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii    
kkuurrssaaddyyiillmmaazz@@ggmmaaiill..ccoomm  

  
  
ÖÖzzeett  

GGüünnüümmüüzzddee  hheemm  bbiirreeyylleerriinn  hheemm  ddee  öörrggüüttlleerriinn  ssoorruummlluulluukk  ssaahhiibbii  oollmmaallaarrıınnaa  ççookk  öönneemm  vveerriillmmeekktteeddiirr..  BBuu  
aannllaammddaa  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  ssoonn  yyııllllaarrddaa  üüzzeerriinnddee  eenn  ççookk  dduurruullaann  kkoonnuullaarrddaann  bbiirriiddiirr..  BBuu  ççaallıışşmmaannıınn  aammaaccıı  eeğğiittiimm  
ffaakküülltteelleerriinniinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarrıı  kkaappssaammıınnddaa  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  ((TTHHUU))  ddeerrssiinniinn  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessiiddiirr..  
BBuu  aammaaççllaa  iillkk  öönnccee  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı  aaççııkkllaannmmıışş  vvee  eeğğiittiimm  öörrggüüttlleerrii  aaççııssıınnddaann  eellee  aallıınnmmıışşttıırr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  
eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarrıı  iirrddeelleennmmiişş  vvee  bbuu  kkaappssaammddaa  TTHHUU  DDeerrssiinnddee  yyaappııllaabbiilleecceekk  ççaallıışşmmaallaarr  
ddeeğğeerrlleennddiirriillmmiişşttiirr..  SSoonn  oollaarraakk,,  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıınn  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  TTHHUU  DDeerrssii  iillee  iillggiillii  ggöörrüüşşlleerrii  
bbeelliirrlleennmmeeyyee  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..  VVeerriilleerr,,  yyaarrıı  yyaappııllaannddıırrııllmmıışş  ggöörrüüşşmmee  ffoorrmmuu  iillee  ttooppllaannmmıışşttıırr..    AAnnaalliizzlleerrddee  bbeettiimmsseell  aannaalliizz  
tteekknniiğğii  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  AArraaşşttıırrmmaannıınn  ççaallıışşmmaa  ggrruubbuunnddaa  2200  ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  vvee  3399  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıı  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  
KKaattııllıımmccııllaarr  ggeenneell  oollaarraakk  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  iiddeeaallddee  ççookk  yyaarraarrllıı  bbiirr  ddeerrss  oolldduuğğuunnuu,,  aannccaakk  uuyygguullaammaa  vvee  ppllaannllaammaa  iillee  iillggiillii  
ssoorruunnllaarr  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  KKaattııllıımmccııllaarraa  ggöörree,,  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ddaahhaa  eettkkiillii  oollaabbiillmmeessii  iiççiinn,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  
iillggiilleerriinniinn  ggöözz  öönnüünnddee  bbuulluunndduurruullmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  
  
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii,,  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  ddeerrssii  

  
SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  EEdduuccaattiioonn  FFaaccuullttiieess  aanndd  tthhee  LLeessssoonnss  ooff  CCoommmmuunniittyy  SSeerrvviiccee  

PPrraaccttiicceess::  AA  QQuuaalliittaattiivvee  SSttuuddyy  
  
AAbbssttrraacctt  

TTooddaayy,,  rreessppoonnssiibbllee  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  iimmppoorrttaanntt..  IInn  tthhiiss  sseennssee,,  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  
hhaavvee  rreecceennttllyy  bbeeeenn  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  hhiigghhlliigghhtteedd  ttooppiiccss..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  iiss  ttoo  aasssseessss  ccoommmmuunniittyy  
sseerrvviiccee  pprraaccttiicceess  lleessssoonnss  aatt  ffaaccuullttiieess  ooff  eedduuccaattiioonn,,  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  tthheeiirr  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..  TToo  tthhiiss  eenndd,,  ffiirrsstt  
tthhee  tteerrmm  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  iiss  eexxppllaaiinneedd  aanndd  hhaannddlleedd  iinn  tteerrmmss  ooff  eedduuccaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss..  TThheenn,,  ssoocciiaall  
rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  ffaaccuullttiieess  ooff  eedduuccaattiioonn  aarree  ddiissccuusssseedd  aanndd  ppoossssiibbllee  ssttuuddiieess  iinn  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  pprraaccttiicceess  lleessssoonnss  
aarree  aasssseesssseedd  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt..  FFiinnaallllyy,,  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ooppiinniioonnss  ooff  iinnssttrruuccttoorrss,,  aanndd  pprroossppeeccttiivvee  tteeaacchheerrss  aabboouutt  tthhee  
LLeessssoonnss  ooff  CCoommmmuunniittyy  SSeerrvviiccee  PPrraaccttiicceess..  DDaattaa  wwaass  ccoolllleecctteedd  bbyy  sseemmii--ssttrruuccttuurreedd  iinntteerrvviieeww  ffoorrmm..  DDeessccrriippttiivvee  aannaallyyssiiss  
tteecchhnniiqquuee  iiss  uusseedd  ffoorr  ddaattaa  aannaallyyssiiss..  TThhee  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  ccoonnssiissttss  ooff  2200  iinnssttrruuccttoorr,,  aanndd  3399  pprroossppeeccttiivvee  tteeaacchheerrss..  
GGeenneerraallllyy,,  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  LLeessssoonnss  ooff  CCoommmmuunniittyy  SSeerrvviiccee  PPrraaccttiicceess  vveerryy  uusseeffuull  lleessssoonn  iinn  iiddeeaallllyy;;  
hhoowweevveerr  tthheerree  aarree  pprroobblleemmss  wwiitthh  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ppllaannnniinngg  ooff  lleessssoonn..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  ppaarrttiicciippaannttss,,  LLeessssoonnss  ooff  
CCoommmmuunniittyy  SSeerrvviiccee  PPrraaccttiicceess  ttoo  bbee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee,,  tthhee  tteeaacchheerr  ccaannddiiddaatteess''  iinntteerreessttss  mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn..                  
  
KKeeyy  WWoorrddss::  SSoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  eedduuccaattiioonn  ffaaccuullttiieess,,  lleessssoonnss  ooff  ccoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  pprraaccttiicceess  
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11..  GGiirriişş  
  

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı  ssoonn  yyııllllaarrddaa  üüzzeerriinnddee  ssııkk  ssııkk  vvee  öönneemmllee  dduurruullaann  kkoonnuullaarrddaann  
bbiirriiddiirr..  TToopplluumm  öörrggüüttlleerrddeenn  yyaallnnıızzccaa  mmaall  yyaa  ddaa  hhiizzmmeett  üürreettmmeelleerriinnii  ddeeğğiill,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  
ttoopplluummuunn  ssoossyyaall,,  kküüllttüürreell,,  eeğğiittiimmsseell,,  ssiiyyaassii,,  ssppoorrttiiff  ggeelliişşiimmiinnee  kkaattkkıı  ggeettiirrmmeelleerriinnii,,  ssoorruunnllaarrıı  iillee  
iillggiilleennmmeelleerriinnii  vvee  ççöözzüümm  yyoollllaarrıı  üürreettmmeelleerriinnii  bbeekklleemmeekktteeddiirr..  TToopplluumm  öörrggüüttlleerrii,,  ttoopplluumm  iiççiinn  
yyaappttııkkllaarrıı  iillee  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeekktteeddiirr..  BBuu  bbaağğllaammddaa  öözzeelllliikkllee  ssoonn  yyııllllaarrddaa  ççeevvrree,,  eeğğiittiimm,,  ssppoorr,,  ssaağğllııkk,,  
ssaannaatt  vvee  kküüllttüürr  aallaannllaarrıınnddaa  yyaappııllaann  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerriinniinn  aarrttttıığğıı  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  ÖÖyyllee  kkii  
ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  iillee  iillggiillii  ddeerrnneekklleerr  ((SSoossyyaall  SSoorruummlluulluukk  EEğğiittiimm  DDeerrnneeğğii,,  TTüürrkkiiyyee  KKuurruummssaall  
SSoossyyaall  SSoorruummlluulluukk  DDeerrnneeğğii))  yyaa  ddaa  iinntteerrnneett  ssiitteelleerrii  ((ssoossyyaallssoorruummlluulluukk..oorrgg,,  kkssssrreehhbbeerrii..ccoomm,,  
ssoossyyaallssoorruummlluulluukk..oorrgg..ttrr,,  kkuurruummssaallssoossyyaall..ccoomm))  kkuurruullmmaakkttaa  vvee  kkoonnuuyyaa  vveerriilleenn  öönneemm  ggüünn  ggeeççttiikkççee  
aarrttmmaakkttaaddıırr..  YYaallnnıızzccaa  mmaall  üürreetteenn  öörrggüüttlleerrddeenn  ddeeğğiill,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  hhiizzmmeett  üürreetteenn  kkaammuu  vvee  öözzeell  
kkuurruulluuşşllaarrıınnddaann  ddaa,,  hhiizzmmeett  aallaannllaarrıı  iillee  iillggiillii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççaallıışşmmaallaarrıı  öözzeelllliikkllee  ddee  
üünniivveerrssiitteelleerrddeenn  bbeekklleennmmeekktteeddiirr..  ÇÇüünnkküü  üünniivveerrssiitteelleerriinn  iişşlleevvii  yyaallnnıızzccaa  bbiilliimmsseell  ççaallıışşmmaa  vvee  eeğğiittiimm  
ööğğrreettiimm  ddeeğğiillddiirr..  ÜÜnniivveerrssiitteelleerr  iiççiinnddee  bbuulluunndduukkllaarrıı  ttoopplluummuunn  hheerr  ttüürrllüü  ggeelliişşiimmiinnee  kkaattkkıı  ggeettiirrmmeekk  
zzoorruunnddaaddıırr  ((YYııllmmaazz  vvee  HHoorrzzuumm,,  22000055))..  BBuu  kkaattkkıı  ççookk  ççeeşşiittllii  aallaannllaarrddaa  oollaabbiilliirr..  BBuu  aallaannllaarrddaann  bbiirrii  
ddee  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  aarraaccııllıığğıı  iillee  yyaappııllaabbiilleecceekk  oollaann  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççaallıışşmmaallaarrııddıırr..    

22000066  yyııllıınnddaann  iittiibbaarreenn  bbuu  ççaallıışşmmaallaarrıı  kkoollaayyllaaşşttıırraabbiilleecceekk  bbiirr  uuyygguullaammaa  eeğğiittiimm  
ffaakküülltteelleerriinnddee  bbaaşşllaattııllmmıışşttıırr..  BBuu  uuyygguullaammaa  EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii  ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  pprrooggrraammllaarrıınnddaa  
yyeerr  aallaann  TToopplluummaa  HHiizzmmeett  UUyygguullaammaallaarrıı  ((TTHHUU))  ddeerrssiiddiirr..  TTHHUU  DDeerrssii  EEğğiittiimm  FFaakküülltteelleerrii  aaççııssıınnddaann  
ççookk  yyeennii  bbiirr  uuyygguullaammaa  oolldduuğğuu  iiççiinn,,  TTüürrkkiiyyee’’ddee  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  ççookk  aazz  ççaallıışşmmaa  vvaarrddıırr..  ÇÇuuhhaaddaarr  
((22000088))  ““TToopplluummaa  HHiizzmmeett  UUyygguullaammaallaarrıı  DDeerrssii  AArraaccııllıığğıı  İİllee  YYuurrttttaaşş--ÖÖğğrreettmmeenn  YYaarraattmmaakk””  aaddllıı  
ççaallıışşmmaassıınnddaa  TTHHUU  DDeerrssiinnii  yyuurrttttaaşşllııkk  eeğğiittiimmii  aaççııssıınnddaann  ddeeğğeerrlleennddiirrmmiişş  vvee  yyuurrttttaaşş--ööğğrreettmmeenn  
yyeettiişşttiirrmmee  aammaaccıı  aaççııssıınnddaann  eellee  aallmmıışşttıırr..  ÇÇoobbaann,,  KKaaşşkkaayyaa  vvee  AAğğıırrbbaaşş  ((22001100))  ssıınnııff  ööğğrreettmmeennlliiğğii  
bbööllüümmüünnddee  ookkuuyyaann  ööğğrreenncciilleerriinn  TTHHUU  DDeerrssiinnee  iilliişşkkiinn  ttuuttuummllaarrıınnıınn  ddiiğğeerr  bbööllüümmlleerr  iillee  
kkaarrşşııllaaşşttıırrııllmmaassıınnıı  yyaappttııkkllaarrıı  aarraaşşttıırrmmaaddaa  ssıınnııff  ööğğrreettmmeennlliiğğii  bbööllüümmüü  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ddeerrssee  yyöönneelliikk  
ttuuttuummllaarrıınnıınn  bbeeddeenn  eeğğiittiimmii,,  ffeenn  bbiillggiissii,,  TTüürrkkççee  vvee  mmüüzziikk  ööğğrreettmmeennlliiğğii  ööğğrreenncciilleerriinnee  ggöörree  ddaahhaa  
oolluummlluu  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrlleemmiişşttiirr..    

AAkkkkooccaaooğğlluu,,  AAllbbaayyrraakk  vvee  KKaappttaann  ((22001100))  TTHHUU  DDeerrssiinniinn,,  ddeerrssii  aallaann  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  
ttoopplluummssaall  dduuyyaarrllııllııkk  ddüüzzeeyylleerriinnddee  bbiirr  ffaarrkkllııllaaşşmmaa  mmeeyyddaannaa  ggeettiirrddiiğğiinnii  bbeelliirrlleemmiişşttiirr..  YYaazzaarrllaarr,,  bbuu  
ddeerrssii  yyaappııllaannddıırrııllıırrkkeenn;;  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  vvee  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruulluuşşllaarrıınnıınn  bbeekklleennttii  vvee  
öönneerriilleerriinniinn  ggöözz  öönnüünnee  aallıınnmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnii  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..  GGüürrooll  vvee  ÖÖzzeerrccaann  ((22001100))  
aarraaşşttıırrmmaallaarrıınnddaa  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  uuyygguullaannmmaassıınnaa  iilliişşkkiinn  ggöörrüüşşlleerrii  bbeelliirrlleemmeeyyee  ççaallıışşmmıışşllaarr  vvee  
ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  aallmmıışş  oolldduukkllaarrıı  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  kkeennddii  ggeelliişşiimmlleerriinnee  ffaayyddaassıınnıınn  oolldduuğğuunnaa  
iinnaannddııkkllaarrıı  bbeelliirrlleennmmiişşttiirr..  BBuunnuunn  yyaannıı  ssıırraa  bbuu  ddeerrssiinn  ppeekk  eettkkiillii  oollmmaaddıığğıınnıı,,  uuyygguunn  bbiirr  şşeekkiillddee  
iişşlleennmmeeddiiğğiinnii  bbeelliirrtteennlleerr  ddee  oollmmuuşşttuurr..  TTaannrrıısseevveenn,,  ÜÜrreeddii  vvee  YYaannppaarr--YYeellkkeenn  ((22001100))  
aarraaşşttıırrmmaallaarrıınnddaa,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ççooğğuunnlluuğğuunnuunn  ddeerrssiinn  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarraa  ççöözzüümm  üürreettmmee  
iimmkkâânnıı  vveerrddiiğğiinnee  iinnaannddııkkllaarrıınnıı  bbeelliirrlleemmiişşttiirr..  AArraaşşttıırrmmaaddaa  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  ddeerrssiinn,,  ttoopplluummaa  
hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıınnaa  yyöönneelliikk  pprroojjee  ggeelliişşttiirrmmee  bbeecceerriilleerriinnii  aarrttıırrddıığğıınnıı,,  pprroojjeeddee  yyaappııllaaccaakk  iişşlleerrii  
aayyrrıınnttııllıı  bbiirr  şşeekkiillddee  ppllaannllaammaa  bbeecceerriissiinniinn  ggeelliişşttiiğğiinnii  vvee  pprroojjee  uuyygguullaammaa  bbeecceerriilleerriinniinn  ggeelliişşttiiğğiinnii  
bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..    

YYuukkaarrııddaa  ddaa  ggöörrüüllddüüğğüü  ggiibbii  TTHHUU  DDeerrssii  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  
dduuyygguullaarrıınnıınn  ggeelliişşttiirriillmmeessii  aaççııssıınnddaann  ççookk  öönneemmlliiddiirr  vvee  yyaappııllaann  aarraaşşttıırrmmaallaarr  ddaa  bbuunnuu  
ddooğğrruullaammaakkttaaddıırr..  AAnnccaakk  TTHHUU  DDeerrssiinnii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  aaççııssıınnddaann  eellee  aallaann  hheerrhhaannggii  bbiirr  
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ççaallıışşmmaa  bbuulluunnmmaammaakkttaaddıırr..  BBuunnaa  ggöörree  bbuu  ççaallıışşmmaannıınn  aammaaccıı  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluukkllaarrıı  kkaappssaammıınnddaa  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessiiddiirr..  BBuu  aammaaççllaa  iillkk  öönnccee  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı  aaççııkkllaannmmıışş  vvee  eeğğiittiimm  öörrggüüttlleerrii  aaççııssıınnddaann  eellee  aallıınnmmıışşttıırr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  eeğğiittiimm  
ffaakküülltteelleerriinniinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarrıı  iirrddeelleennmmiişş  vvee  bbuu  kkaappssaammddaa  TTHHUU  DDeerrssiinnddee  yyaappııllaabbiilleecceekk  
ççaallıışşmmaallaarr  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmiişşttiirr..  SSoonn  oollaarraakk  yyaappııllaann  nniitteell  bbiirr  aarraaşşttıırrmmaa  iillee  TTHHUU  DDeerrssiinnii  yyüürrüütteenn  
ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıınn  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ggöörrüüşşlleerrii  bbeelliirrlleennmmeeyyee  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..    
  
22..  SSoossyyaall  SSoorruummlluulluukk  
  

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr,,  11880000’’llüü  yyııllllaarrıınn  ssoonnuunnddaa  bbüüyyüükk  şşiirrkkeettlleerriinn  ssaayyııllaarrıınnıınn  aarrttmmaassııyyllaa  
kkaavvrraammssaall  oollaarraakk  oorrttaayyaa  ççııkkmmıışşttıırr  ((BBeecceerriikkllii,,  22000000))..  SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr,,  11992299  eekkoonnoommiikk  
bbuunnaallıımmıı  iillee  bbiirrlliikkttee  hhıızz  kkaazzaannmmıışş,,  11993366  yyııllıınnddaa  iillkk  oollaarraakk  SSeeaarrss  ŞŞiirrkkeettiinniinn,,  11996600’’llaarrddaa  ddaa  ssiivviill  
ttoopplluumm  öörrggüüttlleerriinniinn  ççaallıışşmmaallaarrıı  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarraa  vveerriilleenn  öönneemmii  aarrttıırrmmıışşttıırr  ((HHaallııccıı,,  22000011))..  
KKaavvrraamm,,  11996600’’llıı  yyııllllaarrddaann  iittiibbaarreenn  yyooğğuunn  bbiirr  şşeekkiillddee  ttaarrttıışşııllmmaakkttaaddıırr  ((CCaarrrroollll,,  11999911))..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  
iissee  OOssmmaannllıı  ddöönneemmiinnddeekkii  AAhhiilliikk  vvee  vvaakkııffllaarr  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  iillee  iillggiilliiddiirr  ((ÇÇaarrııkkççıı,,  
UUzzuunnbbaaccaakk,,  AAddııggüüzzeell  vvee  ÖÖzzkkuull,,  22000099))..  CCuummhhuurriiyyeettiinn  iillkk  ddöönneemmlleerriinnddee  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  iillee  
iillggiillii  ççookk  ffaazzllaa  ggeelliişşmmee  oollmmaammaakkllaa  bbiirrlliikkttee,,  BBaayyrraakkttaarrooğğlluu  vvee  ÖÖzzggeenn’’ee  ggöörree  ((22000088))  TTüürrkk  yyöönneettiimm  
ssiisstteemmiinnddee  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  aannllaayyıışşıınnddaakkii  ggeelliişşmmeelleerr,,  öözzeelllliikkllee  ddee  ssoonn  3300  yyııllddıırr  bbiirraazz  ddaahhaa  
ggüünnddeemmii  oolluuşşttuurrmmuuşşttuurr..  

DDrruucckkeerr’’aa  ggöörree  ((11999966))  ggeeççttiiğğiimmiizz  4400––5500  yyııllddaa  eekkoonnoommiikk  eettmmeennlleerr  eeggeemmeenn  oollmmuuşşttuurr,,  
aannccaakk  bbuunnddaann  ssoonnrraakkii  2200––3300  yyııllddaa  ssoossyyaall  eettmmeennlleerr  eeggeemmeenn  oollaaccaakkttıırr..  BBuu  ggöörrüüşş,,  ssoossyyaall  kkoonnuullaarrllaa  
iillggiilleennmmeenniinn  öörrggüüttlleerr  iiççiinn  ççookk  öönneemmllii  oolldduuğğuu  ggeerrççeeğğiinnii  bbiirr  kkeezz  ddaahhaa  oorrttaayyaa  kkooyymmaakkttaaddıırr..  SSoossyyaall  
ssoorruummlluulluukk  ddaavvrraannıışşıı  hheerr  şşeeyyddeenn  öönnccee,,  kkaarrşşııllıığğıınnddaa  ddooğğrruuddaann  hhiiççbbiirr  yyaarraarr  bbeekklleemmeekkssiizziinn  ggöönnüüllllüü  
oollaarraakk  yyaappııllaann  bbiirr  ddaavvrraannıışşttıırr  ((TTuurraann,,  11999988))..  SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı,,  kkaammuu  sseekkttöörrüü,,  öözzeell  
sseekkttöörr  vvee  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruulluuşşllaarrıınnıı  bbiirr  aarraayyaa  ggeettiirreenn,,  bbiirr  aammaaçç  iiççiinn  bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaayyaa  
yyöönnlleennddiirreenn,,  oolluummlluu  ssoonnuuççllaarrıınnıınn  bbiirrlliikkttee  ppaayyllaaşşııllddıığğıı  öönneemmllii  bbiirr  kkaavvrraammddıırr
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ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  öörrggüüttlleerriinn  yyaallnnıızzccaa  ttoopplluummuu  oolluummssuuzz  oollaarraakk  eettkkiilleeyyeebbiilleecceekk  eettkkiinnlliikklleerrddeenn  
kkaaççıınnmmaassıı  ddeeğğiill,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  ssoossyyaall  ççeevvrree  üüzzeerriinnddee  oolluummlluu  eettkkii  bbıırraakkaaccaakk  oollaann  eettkkiinnlliikklleerrii  
aarraaşşttıırrııpp  yyaappmmaassııddıırr  ((EEiillbbeerrtt  vvee  PPaarrkkeett,,  11997733))..  YYaappııllaann  ttaannıımmllaammaallaarrıınn  oorrttaakk  nnookkttaassıı;;  öörrggüüttlleerriinn,,  
yyaallnnıızzccaa  ttoopplluummaa  zzaarraarrıı  oollaaccaakk  iişşlleerrddeenn  kkaaççıınnmmaassıı  ddeeğğiill,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  yyaarraarrllıı  iişşlleerr  ddee  yyaappmmaassıı  
ggeerreekkttiiğğiiddiirr..  ÖÖrrggüüttlleerr  kkâârr  eellddee  eettmmeeyyii  ddüüşşüünnddüüğğüü  kkaaddaarr  ççaallıışşaannllaarrıınnıı,,  iiççiinnddee  bbuulluunndduuğğuu  ççeevvrreeyyii,,  
ttoopplluummuu,,  üüllkkeeyyii,,  ddüünnyyaayyıı  vvee  bbüüttüünn  iinnssaannllıığğıı  ddüüşşüünnmmeelliiddiirr  ((YYııllmmaazz,,  22000066))..  SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  
ttaannıımmllaarrıınnıınn  oorrttaakk  nnookkttaassıı,,  öörrggüüttlleerriinn  ççeevvrreessiinnddee  yyeerr  aallaann  ççııkkaarr  ggrruuppllaarrıınnıınn  ttoopplluummssaall  
bbeekklleennttiilleerriinnii  ddiikkkkaattee  aallmmaassıı  ggeerreekkttiiğğii  kkoonnuussuunnddaa  oorrttaakk  bbiirr  ppaayyddaaddaa  bbuulluuşşuullmmuuşş  oollmmaassııddıırr  ((TToopp  
vvee  ÖÖnneerr,,  22000088))..  

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı  yyeerriinnee,,  ttoopplluummssaall  ssoorruummlluulluukk,,  kkuurruummssaall  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  
((YYaammaakk,,  22000077))  ggiibbii  kkaavvrraammllaarr  ddaa  kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr..  ÖÖzzeelllliikkllee  kkuurruummssaall  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  
kkaavvrraammıı  yyaayyggıınn  oollaarraakk  kkuullllaannııllmmaakkttaaddıırr..  AAvvrruuppaa  KKoommiissyyoonnuu,,  kkuurruummssaall  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluuğğuu,,  
““KKuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıınn  ttoopplluummuunn  ssoossyyaall,,  ççeevvrreesseell  vvee  eekkoonnoommiikk  kkaayyggııllaarrıınnıı,,  kkeennddii  iisstteekklleerriiyyllee  
eettkkiinnlliikklleerriinniinn  vvee  ppaayyddaaşşllaarrııyyllaa  iilliişşkkiilleerriinniinn  bbiirr  ppaarrççaassıı  hhaalliinnee  ggeettiirrmmeessii””  oollaarraakk  ttaannıımmllaammaakkttaaddıırr..  
BBuu  ttaannıımm,,  ssoonn  yyııllllaarrddaa  kkuurruummuunn  ttüümm  ppaayyddaaşşllaarrıınnaa  vvee  ttoopplluummaa  kkaarrşşıı  eettiikk  vvee  ssoorruummlluu  ddaavvrraannmmaassıı,,  
bbuu  yyöönnddee  kkaarraarrllaarr  aallmmaassıı  vvee  uuyygguullaammaassıı  ggeerreekkttiiğğii  şşeekklliinnddee  ggeelliişşttiirriillmmiişşttiirr  ((wwwwww..kkssssrreehhbbeerrii..oorrgg))..    

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıınnıınn  ttaarriihhii  ggeelliişşiimmii  iillee  iillggiillii  oollaarraakk  üüçç  öönneemmllii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  
yyaakkllaaşşıımmıı  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBuunnllaarr;;  ggiizzllii  eell  yyaakkllaaşşıımmıı,,  ddeevvlleettççii  yyaakkllaaşşıımm  vvee  yyöönneettiimmccii  yyaakkllaaşşıımmddıırr..  
GGiizzllii  eell  yyaakkllaaşşıımmıı,,  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  yyaakkllaaşşıımmıınnıı  şşööyyllee  öözzeettlleemmeekktteeddiirr::  ““KKâârr  yyaapp  vvee  kkaannuunnllaarraa  
uuyy””..  DDeevvlleettççii  yyaakkllaaşşıımmaa  ggöörree  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk,,  iişşlleettmmeelleerriinn,,  yyaassaallaarrıınn  vvaarrllıığğıınnddaa  kkâârr  
aarraaşşttıırrmmaallaarrıınnddaakkii  rroolllleerriinnii  bbeelliirrttmmeekktteeddiirr..  TToopplluummuunn  iillggiillii  ttaarraaffllaarrıınnaa,,  yyaassaall  vvee  ppoolliittiikk  ssüürreeççlleerrllee  
yyaappııllaann  ddüüzzeennlleemmeelleerrllee,,  bbiirr  ggiizzllii  eelliinn  vveerreecceeğğii  hhiizzmmeetttteenn  ddaahhaa  iiyyii  hhiizzmmeett  vveerreecceeğğii  
bbeelliirrttiillmmeekktteeddiirr..  BBööyylleeccee  iişşlleettmmee  eettkkiinnlliikklleerriinniinn  iisstteennmmeeyyeenn  oolluummssuuzz  eettkkiilleerrii  yyaassaallaarrllaa  
ddüüzzeennlleenneecceekkttiirr..  YYöönneettiimmccii  yyaakkllaaşşıımmaa  ggöörree  nnee  ggiizzllii  eell  nnee  ddee  ddeevvlleettççii  yyaakkllaaşşıımm  ssoossyyaall  kkoonnuullaarrddaa  
iişşlleettmmee  lliiddeerrlleerriinnee  kkaarraarr  vveerrmmeeddee  eessnneekklliikk  ttaannıımmaakkttaaddıırr..  YYöönneettiimmccii  yyaakkllaaşşıımm,,  öörrggüüttlleerr  vvee  
yyöönneettiicciilleerriinnddeenn  ssoossyyaall  rreeffaahhıınn  kkoorruunnmmaassıı  vvee  yyüükksseellttiillmmeessii  kkoonnuussuunnddaa  öörrggüüttlleerriinn  eekkoonnoommiikk  
ççııkkaarrllaarrıınnaa  mmüümmkküünn  oolldduuğğuu  kkaaddaarr  uuyygguunn  oollaann,,  bbeekklleenneenn  ddaavvrraannıışşllaarr  üüzzeerriinnee  kkuurruullmmaakkttaaddıırr  
((TTuurraann,,  11999988;;  HHaallııccıı,,  22000011;;  YYııllmmaazz,,  22000066))..    

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  yyaakkllaaşşıımmllaarrıınnddaa  oolldduuğğuu  ggiibbii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ddüüzzeeyylleerrii  ddee  
ffaarrkkllııllaaşşmmaakkttaaddıırr..  DDiikkeenn’’ee  ggöörree  ((11999988))  bbuunnllaarr;;  eekkoonnoommiikk,,  yyaassaall,,  eettiikk  vvee  ssaağğdduuyyuu  
ssoorruummlluulluukkllaarrııddıırr..  EEkkoonnoommiikk  vvee  yyaassaall  ssoorruummlluukkllaarr,,  ttoopplluumm  ttaarraaffıınnddaann  öörrggüütttteenn  iisstteenneenn;;  eettiikk  
ssoorruummlluulluukkllaarr  ttoopplluumm  ttaarraaffıınnddaann  öörrggüütttteenn  bbeekklleenneenn;;  ssaağğdduuyyuu  yyaa  ddaa  hhaayyıırrsseevveerr  ssoorruummlluulluukkllaarr  iissee  
ttoopplluumm  ttaarraaffıınnddaann  öörrggüütttteenn  tteemmeennnnii  eeddiilleenn  ssoorruummlluulluukkllaarrddıırr..  SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ddüüzzeeyylleerriinnee  ggöörree  
öörrggüüttlleerriinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççeerrççeevveessiinnddee  ddeesstteekk  vveerrddiikklleerrii  tteemmeell  eettkkiinnlliikk  aallaannllaarrıı  şşuunnllaarrddıırr  
((AAyyddıınn,,  22000011))::  

11..  TToopplluummssaall  yyaarrddıımm::  YYeenniilliikklleerriinn  uuyygguullaannmmaassıı,,  kkoonnuutt  yyaarrddıımmıı  vvee  eeğğiittiimm  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  
ddeesstteekklleennmmeessii..  

22..  DDeezzaavvaannttaajjllıı  kkeessiimmlleerriinn  ddeesstteekklleennmmeessii::  EEnnggeellllii  kkiişşiilleerriinn  iissttiihhddaammıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı,,  
aayyrrıımmccıı  vvee  kkaayyıırrmmaaccıı  ppoolliittiikkaallaarrddaann  kkaaççıınnııllmmaassıı..  

33..  ÇÇaallıışşaann  iilliişşkkiilleerrii::  SSeennddiikkaa  iilliişşkkiilleerrii,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  yyöönneettiimmee  kkaattııllmmaassıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı,,  
eemmeekklliilliikkttee  ssaağğllaannaaccaakk  yyaarraarrllaarrıınn  aarrttıırrııllmmaassıı..  

44..  ÇÇeevvrree  kkoorruummaa::  ÇÇeevvrreesseell  kkiirrlleennmmeenniinn  öönnlleennmmeessii,,  aattııkkllaarrıınn  yyeenniiddeenn  ddöönnüüşşüümmüünnüünn  
ssaağğllaannmmaassıı,,  ççeevvrree  kkiirrlliilliiğğiinnii  öönnlleeyyeecceekk  aalltteerrnnaattiiff  yyaakkııttllaarrıınn  kkuullllaannııllmmaassıı..  
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55..  ÜÜrrüünn  kkaalliitteessii::  ÜÜrrüünnüünn  kkaalliitteessiinniinn  eenn  üüsstt  sseevviiyyeeddee  ttuuttuullmmaassıı,,  mmüüşştteerrii  hhaakkllaarrıınnaa  ssaayyggıı,,  
kkaalliitteellii  vvee  uuccuuzz  üürrüünn,,  eekkoonnoommiikk  oollaarraakk  ddeezzaavvaannttaajjllıı  oollaannllaarrıınn  kkoorruunnmmaassıı..  

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr,,  yyaallnnıızzccaa  öörrggüütt  yyaa  ddaa  kkuurruummuunn  ttoopplluummaa,,  ppaayyddaaşşllaarrıınnaa,,  tteeddaarriikkççiilleerree  
vvee  hhiisssseeddaarrllaarraa  kkaarrşşıı  ssoorruummlluulluukkllaarrıınnıı  iiççeerrmmeemmeekktteeddiirr..  SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  iillee  iillggiillii  eenn  öönneemmllii  
ggrruuppllaarrddaann  bbiirrii  ddee  öörrggüütt  ççaallıışşaannllaarrııddıırr..  GGüünnüümmüüzzddee  öörrggüüttlleerr  ççaallıışşaannllaarrıınnddaann  ddaahhaa  üüsstt  ddüüzzeeyy  
ppeerrffoorrmmaannss  eellddee  eettmmeeyyee,,  oonnllaarrıınn  bbaağğllııllııkkllaarrıınnıı  aarrttıırrmmaayyaa,,  iişş  ddooyyuummllaarrıınnıı  yyüükksseellttmmeeyyee  
ççaallıışşmmaakkttaaddıırr..  BBuu  ssüürreeççttee  öörrggüüttlleerriinn  ççaallıışşaannllaarrıı  iillee  iillggiillii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappmmaassıı  
bbeekklleennmmeekktteeddiirr..  AArrttııkk  bbuu  ççaallıışşmmaallaarr  iillee  iillggiillii  ssttaannddaarrtt  ççaallıışşmmaallaarrıı  ddaa  ((SSoocciiaall  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  ((SSAA  
88000000))  SSttaannddaarrddıı,,  WWoorrllddwwiiddee  RReessppoonnssiibbllee  AAccccrreeddiitteedd  PPrroodduuccttiioonn  ((WWRRAAPP)),,  EETTII  ((EEtthhiiccaall  TTrraaddee  
IInniittiiaattiivvee))  BBaassee  CCooddee  ggiibbii))  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..      

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı  ssoossyyaall  bbiirr  kkaavvrraamm  oollmmaannıınn  yyaannıı  ssıırraa  bbiirreeyysseell  bbooyyuuttuu  ddaa  oollaann  
bbiirr  kkaavvrraammddıırr..  BBuunnddaann  ddoollaayyıı  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  yyaallnnıızzccaa  mmaall  vvee  hhiizzmmeett  üürreetteenn  öörrggüüttlleerr  iiççiinn  
ddeeğğiill,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  kkaammuu  kkuurruummllaarrıı,,  aaiilleelleerr  vvee  bbiirreeyylleerr  iiççiinn  ddee  ssöözz  kkoonnuussuudduurr..  DDooğğaall  oollaarraakk  
ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı  yyaallnnıızzccaa  iişş  öörrggüüttlleerriinnddee  ddeeğğiill  ttoopplluummddaakkii  eenn  kküüççüükk  öörrggüütt  oollaann  aaiilleeddeenn  
eenn  bbüüyyüükk  öörrggüütt  oollaann  ddeevvlleettee  kkaaddaarr  ggeenniişş  bbiirr  yyeellppaazzeeddee  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii  ggeerreekkeenn  bbiirr  kkaavvrraammddıırr  
((YYııllmmaazz,,  22000066))..  ÖÖrrnneeğğiinn  tteemmeell  ttoopplluummssaall  bbiirriimm  oollaann  aaiilleelleerriinn  ççooccuukkllaarrıınnıı  yyaassaallaarraa  vvee  ddiiğğeerrlleerriinniinn  
hhaakkllaarrıınnaa  ssaayyggııllıı  yyeettiişşttiirrmmeelleerrii  ddee  bbuu  ttüürr  bbiirr  ssoorruummlluulluukk  ggeerreeğğiiddiirr  ((CCaann,,  11999999))..  BBuu  bbaağğllaammddaa  
bbiirreeyysseell  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  iillee  iillggiillii  ççaallıışşmmaallaarr  ddaa  ((GGrroossssnniicckkllee  vvee  SStteepphheennss,,  11999922;;  DDeeyy,,  22000088))  
yyaappııllmmaakkttaaddıırr..    
  

22..11..  EEğğiittiimm  ÖÖrrggüüttlleerriinnddee  SSoossyyaall  SSoorruummlluulluukk  
  

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  iillee  iillggiillii  uuyygguullaammaallaarrddaann  bbiirrii  ddee  yyaabbaannccıı  aallaannyyaazzıınnddaa  ““sseerrvviiccee  
lleeaarrnniinngg””  oollaarraakk  bbiilliinneenn  ççaallıışşmmaallaarrddıırr..  BBuu  kkaavvrraamm  TTüürrkkççeeyyee  ““hhiizzmmeett  eeddeerreekk  ööğğrreennmmee””  şşeekklliinnddee  
ççeevvrriillmmiişş  vvee  kkuullllaannııllmmıışşttıırr  ((KKüüççüükkooğğlluu,,  KKaayyaa  vvee  BBaayy,,  22001100))..  HHiizzmmeett  eeddeerreekk  ööğğrreennmmee,,  ookkuullddaakkii  
mmüüffrreeddaatt  uuyygguullaammaallaarrıı  iillee  hhiizzmmeett  eettkkiinnlliikklleerriinniinn  bbiirr  kkaarrıışşıımmıınnıı  iiççeerrmmeekktteeddiirr..  BBuu  ssüürreeççttee  
ööğğrreenncciilleerriinn  aakkttiiff  kkaattııllıımmıı  yyoolluuyyllaa  ttoopplluummuunn  ssoorruunnllaarrıınnaa  dduuyyaarrllııllııkk  kkaazzaannddıırrııllmmaayyaa  ççaallıışşııllmmaakkttaaddıırr  
((AAnnddeerrssoonn,,  11999988))..  HHiizzmmeett  eeddeerreekk  ööğğrreennmmee  uuyygguullaammaallaarrıı  bbaazzıı  bbaattııllıı  üüllkkeelleerriinn  ((AABBDD,,  KKaannaaddaa  ggiibbii))  
ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  pprrooggrraammllaarrıınnddaa  ddaa  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  AAnnddeerrssoonn’’aa  ggöörree  ((11999988))  bbuu  ççaallıışşmmaallaarrıınn  
ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  pprrooggrraammllaarrıınnddaakkii  aammaaççllaarrıı  şşuunnllaarrddıırr::  

11..  ÖÖğğrreettmmeennii,,  hhiizzmmeett  eeddeerreekk  ööğğrreennmmee  eettkkiinnlliikklleerriinnii  bbiirr  ööğğrreettiimm  yyöönntteemmii  oollaarraakk  
uuyygguullaayyaabbiilleecceekk  şşeekkiillddee  yyeettiişşttiirrmmeekk..  

22..  ÖÖğğrreettmmeennii,,  tteemmeell  aahhllaakkii  yyüükküümmllüüllüükklleerr,,  yyuurrttttaaşş  yyüükküümmllüüllüükklleerrii,,  yyaaşşaamm  bbooyyuu  ssiivviill  
kkaattııllıımm,,  ffaarrkkllıı  vvee  öözzeell  ggeerreekkssiinniimmii  oollaann  ççooccuukkllaarrıınn  ggeerreekkssiinniimmlleerrii,,  ççooccuukkllaarr  vvee  aaiilleelleerrii  iiççiinn  ssoossyyaall  
aaddaalleett  ggiibbii  kkoonnuullaarrddaa  bbiilliinnççlleennddiirrmmeekk..    

33..  ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnaa,,  ssaahhiipp  oolldduuğğuu  ööğğrreettiimm  yyeetteenneeğğiinnee  vvee  ggüünncceell  eeğğiittiimm  uuyygguullaammaallaarrıınnaa  
eelleeşşttiirreell  oollaarraakk  bbaakkmmaa  yyeetteenneeğğii  kkaazzaannddıırrmmaakk..  

44..  ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnıınn  eeğğiittiimmsseell  rreeffoorrmmllaarraa  hhıızzllıı  vvee  eettkkiillii  bbiirr  şşeekkiillddee  uuyyuumm  ssaağğllaammaassıınnaa  
yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk..  

55..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  ggeerreekkssiinniimmlleerriinnii  kkaarrşşııllaammaakk  iiççiinn  ööğğrreettiimm  ssüürreecciinnii  hhıızzllaannddıırrmmaakk..  
66..  OOkkuullllaarrddaa  ttoopplluummssaall  hhiizzmmeett  kkoonnuussuunnddaa  eettkkiinn  bbiirr  şşeekkiillddee  ççaallıışşaabbiilleenn  hhiizzmmeett  ooddaakkllıı  

ööğğrreettmmeennlleerr  yyeettiişşttiirrmmeekk..    
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YYuukkaarrııddaa  ssıırraallaannaann  mmaaddddeelleerrddee  ddee  ggöörrüüllddüüğğüü  ggiibbii  hhiizzmmeett  eeddeerreekk  ööğğrreennmmee  eettkkiinnlliikklleerrii,,  
ttoopplluummssaall  hhiizzmmeett  eettkkiinnlliikklleerrii  iillee  aakkaaddeemmiikk  bbeecceerriilleerriinn  bbüüttüünnlleeşşttiirriillmmeessii  ççaallıışşmmaallaarrııddıırr  ((KKaarraayyaann  
vvee  GGaatthheerrccooaall,,  22000055))..  BBuu  ççaallıışşmmaallaarr  ssoonn  yyııllllaarrddaa  ddaahhaa  ddaa  öönneemmllii  bbiirr  hhaallee  ggeellmmiişş  vvee  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluukk  ççaallıışşmmaallaarrıı  hhaalliinnddee  bbiirrççookk  aallaannddaa  yyaappııllmmıışşttıırr..  BBuu  aannllaammddaa  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  
ççaallıışşmmaallaarrıı  ggüünnüümmüüzzddee  eeğğiittiimm  kkuurruummllaarrıı  iiççiinn  ddee  ççookk  öönneemmllii  hhaallee  ggeellmmiişşttiirr..  ÇÇüünnkküü  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerriinnddee  ggöörreevv  yyaappmmıışş  oollmmaakk  aarrttııkk  iişş  aallıımmllaarrıınnddaa  aarraannaann  kkooşşuullllaarr  aarraassıınnddaa  yyeerr  
aallmmaakkttaaddıırr..  KKuurruummllaarr,,  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerriinnddee  ggöörreevv  aallmmıışş,,  bbiirreeyysseell  vvee  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluuğğuu  ggeelliişşmmiişş  bbiirreeyylleerrii  tteerrcciihh  eettmmeekktteeddiirr..  BBuunnddaann  ddoollaayyıı  eeğğiittiimm  kkuurruummllaarrıı  eeğğiittiimm  
pprrooggrraammllaarrıınnddaa  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  iillee  iillggiillii  ddeerrsslleerree  yyeerr  vveerrmmeeyyee  bbaaşşllaammıışşttıırr..  BBiirrççookk  eeğğiittiimm  
kkuurruummuu,,  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ddeerrsslleerriinnee  zzoorruunnlluu  ddeerrsslleerr  aarraassıınnddaa  yyeerr  vveerriirrkkeenn,,  bbaazzıı  eeğğiittiimm  
kkuurruummllaarrıı  ddaa  kkuurrdduukkllaarrıı  kkuullüüpplleerr  ((BBaahhççeeşşeehhiirr,,  BBiillkkeenntt,,  BBooğğaazziiççii,,  GGaazzii,,  IIşşııkk,,  KKooçç,,  KKüüllttüürr,,  
SSaabbaannccıı,,  YYaaşşaarr,,  YYeeddiitteeppee,,  YYııllddıızz  TTeekknniikk  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ggiibbii))  aarraaccııllıığğııyyllaa  ööğğrreenncciilleerriinniinn  mmeezzuunn  
oollmmaaddaann  eenn  aazz  bbiirr  pprroojjeeddee  ggöörreevv  aallmmaassıınnıı  ssaağğllaammaakkttaaddıırr..    

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaa  ddaa  ddeerrsslleerrii  ççookk  ffaarrkkllıı  ffaakküüllttee  yyaa  ddaa  bbööllüümmlleerrddee  
ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeekktteeddiirr..  SSoonn  yyııllllaarrddaa  bbuu  ffaakküülltteelleerr  aarraassıınnaa  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  ddee  kkaattııllmmıışşttıırr..  SSoossyyaall  
ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıı  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  aaççııssıınnddaann  ççookk  öönneemmlliiddiirr..  ÇÇüünnkküü  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarr  
aaiilleeddee,,  ççeevvrreeddee  yyaa  ddaa  ookkuullddaa  kkaazzaannııllmmaakkttaaddıırr..  BBuu  bbaakkıımmddaann  ööğğrreettmmeennlleerr  bbiirreeyysseell  vvee  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluukkllaarrıınn  kkaazzaannddıırrııllmmaassıınnddaa  öönneemmllii  bbiirr  rroollee  ssaahhiippttiirr  ((ŞŞiirriinn,,  22000055))..  AAyyrrııccaa  ööğğrreettmmeennlliikk  
mmeesslleeğğiinniinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ttaaşşııyyaann  bbiirr  mmeesslleekk  oollmmaassıı,,  ööğğrreettmmeennlleerriinn  ttoopplluummuunn  ggeelleecceeğğiinniinn  
şşeekkiilllleennmmeessiinnddee  ççookk  öönneemmllii  ggöörreevvlleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeessii,,  ööğğrreettmmeennlleerriinn  ttoopplluummaa  lliiddeerrlliikk  eeddeecceekk  vvee  
ttoopplluummuu  ddöönnüüşşttüürreecceekk  kkiişşiilleerr  oollaarraakk  ggöörrüüllmmeessii,,  ööğğrreettmmeennlleerriinn  hhiizzmmeett  öönncceessii  eeğğiittiimmiinnddee  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluukkllaarraa  aayyrrıı  bbiirr  öönneemm  vveerriillmmeessiinnii  ggeerreekkttiirrmmeekktteeddiirr..    

ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarrıınnıınn  ggeelliişşttiirriillmmeessiinnddee  iiççiinnddee  bbuulluunndduukkllaarrıı  ttoopplluummuu,,  
ttoopplluummddaakkii  ggüüçç  ddaağğııllıımmıınnıı,,  ttoopplluummddaakkii  ssoorruunnllaarrıı  vvee  ssoorruunnllaarrıınn  kkaayynnaakkllaarrıınnıı  bbiillmmeelleerrii  bbüüyyüükk  
öönneemmee  ssaahhiippttiirr..  ÇÇüünnkküü  ööğğrreettmmeennlliikk  mmeesslleeğğii  ttoopplluummuunn  kküüllttüürrüünnüünn  aakkttaarrııllmmaassıı,,  ddeeğğiişşttiirriillmmeessii  vvee  
ddöönnüüşşttüürrüüllmmeessii  iillee  ddooğğrruuddaann  iillggiilliiddiirr..  TTüürrkkiiyyee’’ddee  bbuu  kkoonnuuyyaa  hhiizzmmeett  eeddeecceekk  bbiirr  uuyygguullaammaa  oollaann  
““TTHHUU  DDeerrssii””  uuyygguullaannmmaayyaa  bbaaşşllaammıışşttıırr..  TTHHUU  DDeerrssii  yyaallnnıızzccaa  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinnddee  uuyygguullaannaann  bbiirr  
ddeerrss  ddeeğğiillddiirr..  BBuu  ddeerrss  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  bbiirrççookk  üünniivveerrssiitteenniinn  ffaakküüllttee  vvee  yyüükksseekk  ookkuullllaarrıınnddaa  zzoorruunnlluu  
vveeyyaa  sseeççmmeellii  ddeerrss  oollaarraakk  ookkuuttuullmmaakkttaaddıırr..  BBuu  ffaakküülltteelleerr  aarraassıınnddaa  hhuukkuukk  ffaakküülltteelleerrii,,  mmüühheennddiisslliikk  
mmiimmaarrllııkk  ffaakküülltteelleerrii,,  ttııpp  ffaakküülltteelleerrii,,  bbaazzıı  mmeesslleekk  yyüükksseekk  ookkuullllaarrıı  ssaayyııllaabbiilliirr..    

  
33..  SSoossyyaall  SSoorruummlluulluukk  vvee  TToopplluummaa  HHiizzmmeett  UUyygguullaammaallaarrıı  DDeerrssii  
  
  MMeevvccuutt  ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  pprrooggrraammllaarrıı  YYüükksseekkööğğrreettiimm  KKuurruulluu’’nnccaa  ((YYÖÖKK))  22000066  yyııllıınnddaa  
ggüünncceelllleennmmiişşttiirr..    YYaappııllmmıışş  oollaann  bbuu  ggüünncceelllleemmee  ççaallıışşmmaassıı  ssoonnuuccuunnddaa  yyeennii  ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  
pprrooggrraammllaarrıı  22000066––22000077  aakkaaddeemmiikk  yyııllıınnddaann  iittiibbaarreenn  uuyygguullaannmmaayyaa  bbaaşşllaammıışşttıırr..  BBuu  bbaağğllaammddaa  
ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  pprrooggrraammllaarrıınnaa,,  TTHHUU  aaddllıı  yyeennii  bbiirr  ddeerrss  kkoonnuullmmuuşşttuurr..  YYÖÖKK  bbuu  ddeerrssllee  iillggiillii  
kkııllaavvuuzzuu,,  22000077––22000088  aakkaaddeemmiikk  yyııllıı  öönncceessiinnddee  ffaakküülltteelleerree  ggöönnddeerreecceeğğiinnii  vvee  YYüükksseekkööğğrreettiimm  
KKuurruulluu’’nnuunn  wweebb  ssaayyffaassıınnddaa  yyeerr  aallaaccaağğıınnıı  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  AAnnccaakk  NNiissaann  22001111  ttaarriihhii  iittiibbaarrii  iillee  kkııllaavvuuzz  
ggöönnddeerriillmmeemmiişş  vvee  wweebb  ssaayyffaassıınnddaa  ddaa  yyeerr  aallmmaammıışşttıırr..  EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  bbuu  ddeerrssii  kkeennddii  ççaabbaallaarrıınnaa  
vvee  aakkaaddeemmiikk  ggeelleenneekklleerriinnee  uuyygguunn  oollaarraakk  yyaappmmaakkttaaddıırr..  BBuu  bbaağğllaammddaa  ffaakküülltteelleerr  TTHHUU  DDeerrssii  
uuyygguullaammaa  yyöönneerrggeessii  ggiibbii  mmeettiinnlleerr  hhaazzıırrllaammaakkttaa  vvee  eettkkiinnlliikklleerr  bbuu  yyöönneerrggeelleerree  uuyygguunn  oollaarraakk  
yyaappııllmmaakkttaaddıırr..    
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TTüümm  pprrooggrraammllaarr  iiççiinn  zzoorruunnlluu  oollaann  bbiirr  yyaarrııyyııllllııkk  bbuu  ddeerrssttee,,  ööğğrreenncciilleerrddeenn,,  ttoopplluummuunn  ggüünncceell  
ssoorruunnllaarrıınnıı  bbeelliirrlleemmeelleerrii  vvee  ççöözzüümm  üürreettmmeeyyee  yyöönneelliikk  pprroojjeelleerr  hhaazzıırrllaammaallaarrıı  bbeekklleennmmeekktteeddiirr..  
AAyyrrııccaa,,  bbuu  ddeerrss  kkaappssaammıınnddaa;;  ööğğrreenncciilleerriinn,,  ppaanneell,,  kkoonnffeerraannss,,  kkoonnggrree,,  sseemmppoozzyyuumm  ggiibbii  bbiilliimmsseell  
eettkkiinnlliikklleerree  iizzlleeyyiiccii,,  kkoonnuuşşmmaaccıı  yyaa  ddaa  ddüüzzeennlleeyyiiccii  oollaarraakk  kkaattııllmmaassıı  ddaa  öözzeennddiirriillmmeekktteeddiirr..  
ÖÖğğrreenncciinniinn  bbuu  ççaallıışşmmaallaarrddaakkii  bbaaşşaarrııssıı,,  ““TToopplluummaa  HHiizzmmeett  UUyygguullaammaallaarrıı  DDeerrssii””  iiççiinnddee  
ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeekktteeddiirr..  YYÖÖKK  ddeerrssiinn  iiççeerriiğğiinnii  aaşşaağğııddaakkii  ggiibbii  aaççııkkllaammaakkttaaddıırr  ((YYüükksseekkööğğrreettiimm  
KKuurruulluu,,  22000066))::  

  
TToopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıınnıınn  öönneemmii,,  ttoopplluummuunn  ggüünncceell  ssoorruunnllaarrıınnıı  

bbeelliirrlleemmee  vvee  ççöözzüümm  üürreettmmeeyyee  yyöönneelliikk  pprroojjeelleerr  hhaazzıırrllaammaa,,  ppaanneell,,  kkoonnffeerraannss,,  
kkoonnggrree,,  sseemmppoozzyyuumm  ggiibbii  bbiilliimmsseell  eettkkiinnlliikklleerree  iizzlleeyyiiccii,,  kkoonnuuşşmmaaccıı  yyaa  ddaa  
ddüüzzeennlleeyyiiccii  oollaarraakk  kkaattııllmmaa,,  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççeerrççeevveessiinnddee  ççeeşşiittllii  pprroojjeelleerrddee  
ggöönnüüllllüü  oollaarraakk  yyeerr  aallmmaa,,  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  ççaallıışşmmaallaarrıınnıınn  ookkuullllaarrddaa  
uuyygguullaannmmaassıınnaa  yyöönneelliikk  tteemmeell  bbiillggii  vvee  bbeecceerriilleerriinn  kkaazzaannııllmmaassıı..  
  
İİççeerriikktteenn  ddee  aannllaaşşııllddıığğıı  ggiibbii  TTHHUU  DDeerrssii,,  bbiirr  ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  kkııllaavvuuzzlluuğğuunnddaa  yyüürrüüttüülleenn,,  

kkuurraammssaall  ((tteeoorriikk))  vvee  uuyygguullaammaallıı  ççaallıışşmmaallaarrıınn  oolldduuğğuu  bbiirr  ddeerrssttiirr..  BBuu  ddeerrssttee  ööğğrreenncciilleerr  öönn  ppllaannddaaddıırr  
vvee  eettkkiinn  oollaarraakk  rrooll  aallmmaakkttaaddıırr..  DDeerrssiinn  ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  rreehhbbeerrlliikk  eettmmee,,  yyöönnlleennddiirrmmee,,  yyooll  
ggöösstteerrmmee,,  ççaallıışşmmaallaarrıı  ggöözzlleemmlleemmee  ggiibbii  yyüükküümmllüüllüükklleerree  ssaahhiippttiirr..  DDeerrssiinn  uuyygguullaammaassıı  ssıınnııffttaann  ddaahhaa  
ççookk  ttoopplluummuunn  iiççiinnddee  ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmeelliiddiirr..  ÖÖnneemmllii  oollaann  ööğğrreenncciilleerriinn  ççeeşşiittllii  pprroojjeelleerr  ggeelliişşttiirrmmeelleerrii  
ddeeğğiill,,  bbuu  pprroojjeelleerrii  uuyygguullaammaallaarrııddıırr..  GGeelliişşttiirriilleenn  pprroojjeelleerriinn  uuyygguullaammaayyaa  ggeeççiirriillmmeemmeessii,,  ddeerrssiinn  
aammaaccıınnıınn  ggeerrççeekklleeşşmmeessiinnii  eennggeelllleeyyeecceekkttiirr..  AAnnccaakk  bbuu  ddeerrss  iiççiinn  öönneemmllii  oollaann  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  
ttoopplluummuunn  ssoorruunnllaarrıı  iillee  iillggiilleennmmeessii,,  ssoorruunnllaarraa  ççöözzüümm  yyoollaarrıı  öönneerrmmeessii  vvee  ççeeşşiittllii  uuyygguullaammaallaarr  
ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeessiiddiirr..  YYaappııllaaccaakk  oollaann  bbuu  uuyygguullaammaallaarr  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarrıınn  
ffaarrkkıınnaa  vvaarrmmaassıınnıı  ssaağğllaayyaaccaağğıı  ggiibbii  ttoopplluummssaall  yyaaşşaammddaa  ççookk  öönneemmllii  ddeeğğeerrlleerr  oollaann  yyaarrddıımmllaaşşmmaa,,  
iişşbbiirrlliiğğii,,  bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaa,,  eeşşiittlliikk,,  ssoossyyaall  aaddaalleett  ggiibbii  ddeeğğeerrlleerrii  ddee  ggeelliişşttiirreecceekkttiirr..  ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  
bbuu  pprroojjeelleerr  iillee  iilleettiişşiimm  bbeecceerriilleerriinnii  ggeelliişşttiirreebbiilleecceekk,,  ssoorruummlluulluukk  aallmmaa,,  tteekk  bbaaşşıınnaa  iişş  yyaappmmaa,,  
yyaarrddıımmllaaşşmmaa,,  iişşbbiirrlliiğğii,,  öözzggüüvveenn  ggiibbii  bbeecceerriilleerrii  ddee  ggeelliişşttiirreebbiilleecceekkttiirr..    

ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa  bbuu  bbeecceerriilleerriinn  kkaazzaannddıırrııllmmaassıı  iillee  iillggiillii  ggeerreekklliilliikklleerrddeenn  bbiirrii  ddee  iillkk  vvee  
oorrttaa  ddeerreecceellii  ookkuullllaarrddaakkii  ssoossyyaall  kkuullüüpp  ççaallıışşmmaallaarrııddıırr..  SSoossyyaall  kkuullüüpp  ççaallıışşmmaallaarrıı,,  ööğğrreenncciilleerree,,  iinnssaann  
hhaakkllaarrıınnaa  vvee  ddeemmookkrraassii  iillkkeelleerriinnee  ssaayyggıı  dduuyyaabbiillmmee;;  kkeennddiinnii  ttaannııyyaabbiillmmee,,  bbiirreeyysseell  hheeddeefflleerriinnii  
bbeelliirrlleeyyeebbiillmmee,,  yyeetteenneekklleerriinnii  ggeelliişşttiirreebbiillmmee,,  bbuunnllaarrıı  kkeennddiissiinniinn  vvee  ttoopplluummuunn  yyaarraarrıınnaa  
kkuullllaannaabbiillmmee;;  ççeevvrreeyyii  kkoorruummaa  bbiilliinncciiyyllee  hhaarreekkeett  eeddeebbiillmmee;;  kkeennddiinnee  vvee  ççeevvrreessiinnddeekkiilleerree  ggüüvveenn  
dduuyyaabbiillmmee;;  ppllaannllıı  ççaallıışşmmaa  aallıışşkkaannllıığğıı  eeddiinneebbiillmmee,,  sseerrbbeesstt  zzaammaannllaarrıınnıı  eettkkiinn  vvee  vveerriimmllii  
ddeeğğeerrlleennddiirreebbiillmmee;;  ggiirriişşiimmccii  oollaabbiillmmee  vvee  bbuunnuu  bbaaşşaarrıı  iillee  ssüürrddüürreebbiillmmee,,  yyeennii  dduurruumm  vvee  oorrttaammllaarraa  
uuyyaabbiillmmee;;  ssaavvuurrggaannllıığğıı  öönnlleemmee  vvee  ttuuttuummlluu  oollaabbiillmmee;;  bbiirreeyysseell  ffaarrkkllııllııkkllaarraa  ssaayyggııllıı  oollaabbiillmmee;;  ffaarrkkllıı  
ggöörrüüşş,,  ddüüşşüünnccee,,  iinnaannçç,,  aannllaayyıışş  vvee  kküüllttüürreell  ddeeğğeerrlleerrii  hhooşşggöörrüü  iillee  kkaarrşşııllaayyaabbiillmmee;;  aallddıığğıı  ggöörreevvii  
iisstteekkllee  yyaappaabbiillmmee,,  ssoorruummlluulluukk  aallaabbiillmmee;;  bbiirreeyysseell  oollaarraakk  vveeyyaa  bbaaşşkkaallaarrııyyllaa  iişş  bbiirrlliiğğii  iiççiinnddee  
ççeevvrreessiinnddeekkii  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarrllaa  iillggiilleenneebbiillmmee  vvee  bbuunnllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  kkaattkkıı  ssaağğllaayyaaccaakk  nniitteelliikkttee  
pprroojjeelleerr  ggeelliişşttiirreebbiillmmee  vvee  uuyygguullaayyaabbiillmmee;;  ggrruuppççaa  yyaappııllaann  ggöörreevvlleerrii  ttaammaammllaammaakk  iiççiinn  iisstteekkllee  
ççaallıışşaabbiillmmee  vvee  ggrruubbaa  kkaarrşşıı  ssoorruummlluulluukk  dduuyyaabbiillmmee  ggiibbii  ttuuttuumm,,  ddaavvrraannıışş  vvee  bbeecceerriilleerriinn  
kkaazzaannddıırrııllmmaassıı  ((MMEEBB,,  22000055))  ggiibbii  aammaaççllaarrllaa  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..    

TTHHUU  ddeerrssiinniinn  aammaaççllaarrıı  oolldduukkççaa  kkaappssaammllıı  oollmmaassıınnaa  rraağğmmeenn  tteemmeellddee,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnaa  
hhiizzmmeett  öönncceessii  eeğğiittiimmlleerrii  ssıırraassıınnddaa  ttoopplluummssaall  dduuyyaarrllııllııkk  kkaazzaannddıırrmmaakk,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnıınn  
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ttoopplluummssaall  ssoorruummlluulluukk  üüssttlleenneerreekk  ttoopplluummssaall  lliiddeerrlliikk  rroollüünnüü  ooyynnaayyaabbiilliirr  ddüüzzeeyyee  ggeettiirrmmeekk,,  ggiirriişşiimmccii  
yyeettiissiinnii  kkaazzaannmmaassıı  iiççiinn  ggeerreekkllii  oorrttaammıı  oolluuşşttuurrmmaakk  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnıınn  ttoopplluummllaa  bbüüttüünnlleeşşmmeessiinnii  
ssaağğllaammaakkttıırr  ((CCooşşkkuunn,,  22000099))..  ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  bbuu  aammaaççllaarrıı  ggeerrççeekklleeşşttiirreebbiilleecceekk  ddoonnaannıımm  iillee  
yyeettiişşttiirriillmmeessii  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  BBuu  bbaağğllaammddaa  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  ddaahhaa  öönneemmllii  bbiirr  hhaallee  
ggeellmmeekktteeddiirr..  AAşşaağğııddaa  bbaazzıı  uuyygguullaammaa  öörrnneekk  vvee  öönneerriilleerriinnee  yyeerr  vveerriillmmiişşttiirr..    

  
44..  BBaazzıı  UUyygguullaammaa  ÖÖrrnneekklleerrii  vvee  ÖÖnneerriilleerrii  
  

SSoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerrii  yyaa  ddaa  TTHHUU  DDeerrssii  aaddıı  aallttıınnddaa  eeğğiittiimm  kkuurruummllaarrıı  ççookk  ffaarrkkllıı  
ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakkttaaddıırr..  ÜÜnniivveerrssiitteelleerriinn  yyaappttıığğıı  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerriinnddee  ddeezzaavvaannttaajjllıı  
kkeessiimmlleerr,,  ççooccuukkllaarr,,  yyaaşşllııllaarr,,  eennggeelllliilleerr  ggiibbii  ggrruuppllaarraa  öönncceelliikk  vveerriillddiiğğii  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  
GGeerrççeekklleeşşttiirriilleenn  pprroojjeelleerr  aarraassıınnddaa,,  eennggeelllliilleerree  ddeesstteekk  pprroojjeelleerrii,,  yyaaşşllııllaarraa  ddeesstteekk  pprroojjeelleerrii,,  iinnssaann  
hhaakkllaarrıı  pprroojjeelleerrii,,  ççeevvrree  pprroojjeelleerrii,,  kküüllttüürreell  pprroojjeelleerr  yyeerr  aallmmaakkttaaddıırr..  BBuu  pprroojjeelleerrddee  ggeerrççeekklleeşşttiirriilleenn  
eettkkiinnlliikklleerrddeenn  bbaazzııllaarrıı  şşuunnllaarrddıırr::  

11..  İİllkkööğğrreettiimm  ookkuulluu  ööğğrreenncciilleerriinnii  mmiissaaffiirr  eettmmeekk  vvee  oonnllaarraa  ddeerrsslleerriinnddee  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk,,  
iillkkööğğrreettiimm  vvee  lliisseelleerrddee  ookkuuyyaann  ööğğrreenncciilleerree  kkiişşiisseell  ggeelliişşiimmlleerrii  kkoonnuussuunnddaa  eeğğiittiimmlleerr  vveerrmmeekk..  

22..  YYaaşşllıı  bbaakkıımmeevvlleerrii,,  hhuuzzuurreevvlleerrii,,  eennggeellllii  bbaakkıımmeevvlleerrii  vvee  ÇÇooccuukk  EEssiirrggeemmee  KKuurruummuunnddaakkii  
kkiişşiilleerree  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk..  

33..  ÇÇeevvrree  bbiilliinnccii  oolluuşşttuurrmmaa  aammaaççllıı  ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk,,  aağğaaççllaannddıırrmmaa  kkaammppaannyyaallaarrıı  
ddüüzzeennlleemmeekk  yyaa  ddaa  bbuu  kkaammppaannyyaallaarraa  kkaattııllmmaakk..    

44..  İİllkkööğğrreettiimm  66..  ssıınnııff  ööğğrreenncciilleerriiyyllee  ttaarriihhii  yyeerrlleerrii  ggeezzeerreekk  oonnllaarraa  kküüllttüürreell  mmiirraassıı  
kkoorruummaannıınn  öönneemmiinnii  aannllaattmmaakk..  

55..  TToopplluummssaall  cciinnssiiyyeett  hhaakkkkıınnddaakkii  bbiilliinnccii  aarrttıırrmmaakk,,  yyaappııllaann  eettkkiinnlliikklleerrllee  kkaaddıınn  hhaakkllaarrıınnaa  
kkaarrşşıı  bbiilliinnççllii  vvee  dduuyyaarrllıı  bbiirr  ggeennçç  kkuuşşaağğıınn  yyeettiişşmmeessiinnee  kkaattkkııddaa  bbuulluunnmmaakk..  

66..  YYaaşşllııllaarraa,,  eennggeelllliilleerree  yyaarrddıımm  eettkkiinnlliikklleerrii..  
77..  İİllkkööğğrreettiimm  ookkuullllaarrıınnddaa  sseekkiizziinnccii  ssıınnııff  ööğğrreenncciilleerriinnee  tteemmeell  hhuukkuukkii  kkaavvrraammllaarr  

kkoonnuussuunnddaa  ddeerrsslleerr  vveerrmmeekk..  
88..  OOkkuullllaarrıı  oonnaarrmmaakk,,  bbooyyaa  bbaaddaannaa  iişşlleerriinnee  yyaarrddıımmccıı  oollmmaakk,,  ookkuullllaarraa  kküüttüüpphhaannee  kkuurrmmaakk,,  

kkıırrttaassiiyyee  mmaallzzeemmeelleerrii  vvee  ggiiyyiimm  ddeesstteeğğii  ssaağğllaammaakk,,  kkööyy  ookkuullllaarrıınnıınn  ssppoorr  aallaannllaarrıınnıınn  yyeenniilleennmmeessii  vvee  
bbuu  ookkuullllaarrddaa  bbeeddeenn  eeğğiittiimmii  uuyygguullaammaallaarrıı  yyaappmmaakk..    

99..  İİnnssaann  hhaakkllaarrıı,,  ttüükkeettiiccii  hhaakkllaarrıı,,  ddooğğaall  eettkkiinnlliikklleerr  ggiibbii  kkoonnuullaarrddaa  bbiillggiilleennddiirrmmee  vvee  
bbiilliinnççlleennddiirrmmee  ttooppllaannttııllaarrıı  ddüüzzeennlleemmeekk..  

1100..  ÇÇeeşşiittllii  kkoonnuullaarrddaa  ssaağğllııkk  ttaarraammaallaarrıı  yyaappmmaakk,,  bbiillggiilleennddiirrmmee  vvee  bbiilliinnççlleennddiirrmmee  
ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappmmaakk..  

  
YYuukkaarrııddaa  vveerriilleenn  öörrnneekk  ççaallıışşmmaallaarr  ççookk  ffaarrkkllıı  eeğğiittiimm  kkuurruummllaarrıınnddaa  ((BBeeddeenn  EEğğiittiimmii  SSppoorr  

YYüükksseekk  OOkkuulluu,,  TTııpp  FFaakküülltteessii,,  İİşşlleettmmee  FFaakküülltteessii,,  HHuukkuukk  FFaakküülltteessii  ggiibbii))  ççookk  ffaarrkkllıı  yyeerrlleerrddee  
ggeerrççeekklleeşşttiirriillmmiişşttiirr..  TToopplluummaa  hhiizzmmeett  eettkkiinnlliikklleerrii  yyaappııllaabbiilleecceekk  kkuurruummllaarr  aarraassıınnddaa;;  ttuuttuukkeevvlleerrii,,  
ddeerrnneekklleerr,,  vvaakkııffllaarr,,  bbeelleeddiiyyeelleerr,,  ççooccuukk  ııssllaahh  eevvlleerrii,,  yyaaşşllıı  bbaakkıımm  eevvlleerrii,,  ggeennççlliikk  mmeerrkkeezzlleerrii,,  bbaassıınn  
vvee  yyaayyıınn  oorrggaannllaarrıı,,  ffeeddeerraassyyoonnllaarr,,  ookkuullllaarr,,  mmüüzzeelleerr,,  hhaassttaanneelleerr,,  rreehhaabbiilliittaassyyoonn  mmeerrkkeezzlleerrii,,  
hhuuzzuurreevvlleerrii,,  kkuullüüpplleerr,,  kkaayymmaakkaammllııkkllaarr,,  vvaalliilliikklleerr,,  mmeesslleekk  ooddaallaarrıı,,  hhaallkk  eeğğiittiimm  mmeerrkkeezzlleerrii,,  
kküüttüüpphhaanneelleerr  vvee  mmuuhhttaarrllııkkllaarr  ssaayyııllaabbiilliirr  ((KKuuşş,,  22000099))..  EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  bbuu  kkuurruummllaarrllaa  iişşbbiirrlliiğğii  
iiççeerriissiinnddee  bbiirrççookk  eettkkiinnlliikk  ggeerrççeekklleeşşttiirreebbiilliirr..  
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AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEğğiittiimm  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii’’nnddee  22000088––22000099  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa  
ookkuullöönncceessii  ööğğrreettmmeennlliiğğii  pprrooggrraammıı  ööğğrreenncciilleerriinniinn  TTHHUU  DDeerrssii  kkaappssaammıınnddaa  yyaappttııkkllaarrıı  ““HHaayyddii  
KKaavvrraamm  OOyyuunnccaakkllaarrııyyllaa  OOyynnaayyaallıımm””  aaddllıı  ççaallıışşmmaa  2299  lliissaannss  ööğğrreenncciissiiyyllee  yyüürrüüttüülleenn  kkaappssaammllıı  bbiirr  
pprroojjeeddiirr..  PPrroojjee,,  öönn  hhaazzıırrllııkk,,  uuyygguullaammaa  vvee  ssoonnuuççllaarrllaa  kkaazzaannıımmllaarrıınn  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii  oollmmaakk  üüzzeerree  
1166  hhaaffttaa  ssüürrmmüüşşttüürr..  PPrroojjee  kkaappssaammıınnddaa  44––66  yyaaşş  ggrruubbuunnddaa  ookkuull  öönncceessii  eeğğiittiimm  aallmmaayyaann  888844  vvee  ookkuull  
öönncceessii  eeğğiittiimm  aallaann  9922  ççooccuukk  iillee  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaa  ssoonnuuccuunnddaa  lliissaannss  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ddee  ççeeşşiittllii  
oorrttaammllaarrddaa  ffaarrkkllıı  ggeelliişşiimm  öözzeelllliikklleerriinnee  ssaahhiipp  ççooccuukkllaarrllaa  ççaallıışşaarraakk  yyaarraarrllıı  ddeenneeyyiimmlleerr  eellddee  eettttiikklleerrii,,    
ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarraa  dduuyyaarrllııllııkk  ggeelliişşttiirrddiikklleerrii,,  aaiilleelleerriinn  ookkuull  öönncceessii  eeğğiittiimmiinn  ggeerreekklliilliiğğii  kkoonnuussuunnddaa  
ssoommuutt  ddeenneeyyiimmlleerr  eeddiinnddiikklleerrii,,  ççooccuukkllaarrıınn  ddaa  kkaavvrraamm  bbiillggiilleerriinnddee  ggeelliişşmmeelleerr  oolldduuğğuu  ggöörrüüllmmüüşşttüürr  
((DDiinnççeerr,,  EErrggüüll,,  ŞŞeenn  vvee  ÇÇaabbuukk,,  22001111))..  

FFıırraatt  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii’’nnddee  ((22001100))  22000099––22001100  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  yyııllıınnddaa;;  
DDeepprreemmzzeeddeelleerree  YYaarrddıımm  PPrroojjeessii,,  HHaavvaassıı  vvee  ÇÇeevvrreessii  TTeemmiizz  FFıırraatt  ÜÜnniivveerrssiitteessii  PPrroojjeessii,,  İİhhttiiyyaaçç  
SSaahhiipplleerriinniinn  YYaannıınnddaayyıızz  PPrroojjeessii,,  TTeemmiizz  OOkkuull  TTeemmiizz  ÖÖğğrreennccii  PPaarrllaakk  GGeelleecceekklleerr  PPrroojjeessii,,  KKaaddeerr  
MMaahhkkûûmmllaarrıınnaa  DDeesstteekk  PPrroojjeessii,,  KKeennddiinniizz,,  ÇÇooccuukkllaarrıınnıızz  vvee  TToorruunnllaarrıınnıızz  İİççiinn  GGeerrii  GGeettiirriinn  PPrroojjeessii,,  
EEğğiittiimm  FFaakküülltteessiinnii  TTüürrkk  MMoottiifflleerrii  İİllee  ZZeennggiinnlleeşşttiirreelliimm  PPrroojjeessii,,  İİllkkööğğrreettiimm  OOkkuulluu  ÖÖğğrreenncciilleerriinnee  
GGüüzzeell  SSaannaattllaarr  EEğğiittiimmii  BBööllüümmüü  SSeerrggiissiinniinn  GGeezzddiirriillmmeessii  PPrroojjeessii  ggiibbii  ççaallıışşmmaallaarr  yyüürrüüttüüllmmüüşşttüürr..    

KKaassttaammoonnuu  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEğğiittiimm  FFaakküülltteessii’’nnddee  ((22001100))  EEnnggeelllliiyyii  TTaannııyyaallıımm,,  EEnnggeell  
TTaannıımmaayyaallıımm  aaddllıı  pprroojjeeddee  ookkuullöönncceessii  ööğğrreettmmeennlliiğğii  aannaabbiilliimm  ddaallıı  vvee  ÖÖzzeell  EErrddeemm  RReehhaabbiilliittaassyyoonn  
MMeerrkkeezzii  iişşbbiirrlliiğğii  iillee  ookkuullöönncceessii  ööğğrreettmmeennlliiğğii  ööğğrreenncciilleerrii  66  hhaaffttaa  bbooyyuunnccaa  ÖÖzzeell  EErrddeemm  
RReehhaabbiilliittaassyyoonn  MMeerrkkeezziinnee  GGiittmmiişşlleerr,,  oorraaddaakkii  eennggeellllii  ççooccuukkllaarr  iiççiinn  eeğğiittiimmee  kkaattııllmmıışşllaarr  vvee  
ççooccuukkllaarrllaa  ddooğğrruuddaann  iillggiilleennmmiişşlleerrddiirr..  

AAnnkkaarraa  ÜÜnniivveerrssiitteessii  EEğğiittiimm  BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii’’nnccee  ((22000066))  ddüüzzeennlleenneenn  ““EEğğiittiimm  BBiilliimmlleerrii  
BBaakkıışş  AAççııssııyyllaa  EEğğiittiimm  FFaakküülltteelleerrii  vvee  TToopplluummaa  HHiizzmmeett  İİşşlleevvii””  aaddllıı  ççaallıışşttaayyddaa,,  eeğğiittiimm  
ffaakküülltteelleerriinniinn  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  bbaağğllaammıınnddaa  yyeerriinnee  ggeettiirreebbiilleecceeğğii  iişşlleevvlleerree  iilliişşkkiinn  ggeenneell  bbiirr  ççeerrççeevvee  
ssuunnuullmmuuşşttuurr..  BBuu  iişşlleevvlleerr  vvee  bbuu  iişşlleevvlleerr  bbaağğllaammıınnddaa  yyaappııllaabbiilleecceekk  eettkkiinnlliikklleerr  şşuunnllaarrddıırr  ((EEğğiittiimm  
BBiilliimmlleerrii  FFaakküülltteessii,,  22000066))::  

BBuunnaa  ggöörree  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  EEğğiittiimm  KKuurruummllaarrıınnaa  KKaattkkıı  bbaağğllaammıınnddaa,,  hhiizzmmeettiiççii  eeğğiittiimm,,  
pprrooggrraamm  ggeelliişşttiirrmmee,,  ööğğrreettiimm  yyöönntteemm  vvee  tteekknniikklleerrii,,  kkiittaapp  vvee  mmaatteerryyaall  hhaazzıırrllaammaa,,  ööllççmmee  
ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  ççaallıışşmmaallaarrıı,,  ppssiikkoolloojjiikk  ddaannıışşmmaa  vvee  rreehhbbeerrlliikk  hhiizzmmeettlleerrii,,  aannnnee--bbaabbaa  eeğğiittiimmii  ggiibbii  
kkoonnuullaarrddaa  eeğğiittiimm  kkuurruummllaarrıınnaa  kkaattkkıı  ggeettiirreebbiillmmeelliiddiirr..    

TToopplluummssaall  YYaaşşaammaa  KKaattkkıı  bbaağğllaammıınnddaa,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  ffiizziikksseell  oollaannaakkllaarrıınnıı  ttoopplluummaa  
aaççmmaakk,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteessii  ööğğrreenncciilleerriinniinn  aaiilleelleerriinnii  hheeddeeff  ggrruuppllaarr  iiççiinnddee  ddeeğğeerrlleennddiirreerreekk,,  ttoopplluummssaall  
hhiizzmmeett  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  kkuurruumm  iiççiinnddee  bbaaşşllaattmmaakk,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteessii  ööğğrreenncciilleerriinnee,,  oonnllaarrıınn  lliiddeerrlliikk  
bbeecceerriilleerriinnii  ggeelliişşttiirrmmeeyyee  yyöönneelliikk  eettkkiinnlliikklleerr  ddüüzzeennlleemmeekk,,  hhaallkk  ggüünnlleerrii  ddüüzzeennlleeyyeerreekk  ççeevvrree  hhaallkkıı  
ttaannıımmaa,,  ggeerreekkssiinniimmlleerriinnddeenn  hhaabbeerrddaarr  oollmmaa  vvee  oonnllaarrllaa  bbüüttüünnlleeşşmmee  ffıırrssaattllaarrıı  yyaakkaallaammaakk,,  eeğğiittiimm  
ffaakküülltteelleerriinnddee  kkrreeddiillii  ddeerrsslleerr  aaççaarraakk,,  ööğğrreenncciilleerrii  ttoopplluummssaall  dduuyyaarrllııllııkk  pprroojjeelleerriinnee  yyöönnlleennddiirrmmeekk,,  
iillkk  vvee  oorrttaaööğğrreettiimm  kkuurruummllaarrıınnddaa  ööğğrreenncciilleerrccee  yyaappııllaaccaakk  pprroojjeelleerree  ddaannıışşmmaannllııkk  hhiizzmmeettii  vveerrmmeekk,,  
iinnssaann  hhaakkllaarrıı,,  yyuurrttttaaşşllııkk  vvee  ddeemmookkrraassii  eeğğiittiimmii  kkoonnuussuunnddaa  yyaappııllaann  ççaallıışşmmaallaarrıı  iizzlleemmeekk,,  rreehhbbeerrlliikk  
eettmmeekk,,  hheerr  bbaakkıımmddaann  ddeesstteekklleemmeekk  vvee  bbuu  kkoonnuuddaakkii  dduuyyaarrllıığğıınn  aarrttıırrııllmmaassıınnıı  öönncceelliikk  oollaarraakk  ggöörrmmeekk,,  
eeğğiittiimmllee  iillggiillii  ssoorruunnllaarrıınn  ççöözzüümmüünnee  kkaattkkıı  iiççiinn  uulluussaall  ööllççeekkttee  kkaammppaannyyaallaarr  ddüüzzeennlleemmeekk,,  eeğğiittiimmllee  
iillggiillii  kkoonnuullaarrddaa  ççaallıışşmmaallaarr  yyaappmmaakk  üüzzeerree,,  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruulluuşşllaarrıı,,  ddeemmookkrraattiikk  ttoopplluumm  kkuurruulluuşşllaarrıı,,  
ttoopplluumm  mmeerrkkeezzlleerrii,,  hhaallkk  eeğğiittiimm  mmeerrkkeezzlleerrii  vvee  bbeennzzeerrii  kkuurruulluuşşllaarrllaa  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappmmaakk,,  ggiibbii  
eettkkiinnlliikklleerr  yyaappııllaabbiilliirr..    



  KKuurraammssaall  EEğğiittiimmbbiilliimm,,  44  ((22)),,  8866--110088,,  22001111    wwwwww..kkeegg..aakkuu..eedduu..ttrr  

  

9955  
  

ÜÜnniivveerrssiittee  YYaaşşaammıınnaa  KKaattkkıı  bbaağğllaammıınnddaa  iissee,,  kkuurruumm  oollaarraakk  üünniivveerrssiitteeyyee  ssaağğllaannaabbiilleecceekk  
kkaattkkııllaarr  şşuunnllaarrddıırr..  EEğğiittiimm--ööğğrreettiimmiinn  ttaassaarrıımm  vvee  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii,,  eeğğiittiimm--uuyygguullaammaa  bbiirriimmlleerrii,,  
üünniivveerrssiitteenniinn  AARR--GGEE  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  kkaattkkıı,,  kkaalliittee  ggeelliişşttiirrmmee  vvee  ssttrraatteejjiikk  ppllaannllaammaa  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  
kkaattkkıı..  AAkkaaddeemmiikk  ppeerrssoonneellee  yyöönneelliikk  kkaattkkııllaarr  oollaarraakk  ddaa,,  eeğğiittiicciilleerriinn  eeğğiittiimmiinnii  ssaağğllaammaa,,  ööllççmmee  vvee  
ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  hhiizzmmeettlleerriinnee  kkaattkkıı,,  ssoossyyoo--kküüllttüürreell  eettkkiinnlliikklleerr  ddüüzzeennlleemmee,,  yyöönneettiicciilliikk  eeğğiittiimmlleerrii  
ssuunnuullmmaassıı  ssaayyııllaabbiilliirr..  EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  iiddaarrii  ppeerrssoonneellee  yyöönneelliikk  yyaappaabbiilleecceeğğii  kkaattkkııllaarr  iissee  
şşuunnllaarrddıırr::  İİddaarrii  ppeerrssoonneelliinn  eeğğiittiimm  iihhttiiyyaaççllaarrıınnıınn  ssaappttaannmmaassıı,,  kkuurruumm  kküüllttüürrüü  vvee  öörrggüüttsseell  bbaağğllııllıığğıı  
ggeelliişşttiirriiccii  eettkkiinnlliikklleerrllee  ppeerrffoorrmmaannss  aarrttıırrııllmmaassıı,,  aaddaayy  mmeemmuurrlluukk  vvee  ggöörreevvddee  yyüükksseellmmee  eeğğiittiimmlleerriinnee  
kkaattkkıı,,  ssoossyyaall,,  kküüllttüürreell,,  ssppoorrttiiff  eettkkiinnlliikklleerr  ddüüzzeennlleemmeekk,,  ttoopplluummssaall  ddeesstteekk  ffoonnllaarrıı  oolluuşşttuurrmmaakk,,  pprroojjee  
vvee  ffoonnllaarrddaann  yyaarraarrllaannmmaa  oollaannaakkllaarrıı,,  kkiişşiisseell  vvee  mmeesslleekkii  ggeelliişşiimm  iiççiinn  hhiizzmmeettiiççii  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  
ddüüzzeennlleemmeekk..    

EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  bbuulluunndduukkllaarrıı  üünniivveerrssiitteenniinn  ddiiğğeerr  ffaakküülltteelleerriinnddee  ööğğrreenniimm  ggöörreenn  
ööğğrreenncciilleerree  ddee  bbiirr  ttaakkıımm  kkaattkkııllaarr  ssaağğllaayyaabbiilliirr..  BBuunnllaarr  aarraassıınnddaa;;  ööğğrreenncciilleerree  uuyyuumm  ((oorryyaannttaassyyoonn))  
pprrooggrraammllaarrıı  hhaazzıırrllaammaakk,,  ööğğrreennccii  bbiilliinnççlleennddiirriiccii  eettkkiinnlliikklleerr  ddüüzzeennlleemmeekk,,  ööğğrreenncciilleerriinn  eeğğiittiimm--
ööğğrreettiimm  eettkkiinnlliikklleerriinnee  kkaattııllıımmıınnıı  ssaağğllaammaakk,,  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  pprroojjeelleerrii  vvee  ddeerrss  ddıışşıı  eettkkiinnlliikklleerr,,  
TTüürrkkççeenniinn  ddooğğrruu  kkuullllaannıımmıınnaa  kkaattkkııddaa  bbuulluunnmmaakk,,  ffaakküülltteelleerree  ööğğrreennccii  zziiyyaarreettlleerrii  ddüüzzeennlleemmeekk,,  
eeğğiittiimm  ffaakküülltteessii  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ddiiğğeerr  ööğğrreenncciilleerree  kkaattkkııssıınnıınn  ssaağğllaannmmaassıı  ggiibbii  eettkkiinnlliikklleerr  ssaayyııllaabbiilliirr..    

YYuukkaarrııddaa  bbeelliirrttiilleenn  ççaallıışşttaayyddaa  aallıınnaann  kkaarraarrllaarr,,  aakkaaddeemmiissyyeenn,,  ööğğrreettmmeenn,,  ööğğrreennccii,,  ssiivviill  
ttoopplluumm  kkuurruulluuşşuu  tteemmssiillcciilleerriinniinn  bbuulluunndduuğğuu  yyaakkllaaşşııkk  220000  kkiişşiinniinn  kkaattııllıımmıı  iillee  aallıınnmmıışşttıırr..  ÇÇaallıışşttaayyddaa  
aallıınnaann  öönneemmllii  kkaarraarrllaarrddaann  bbiirrii    ““EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinnddee  kkrreeddiillii  ddeerrsslleerr  aaççaarraakk,,  ööğğrreenncciilleerrii  ttoopplluummssaall  
dduuyyaarrllııllııkk  pprroojjeelleerriinnee  yyöönnlleennddiirrmmeekk””  kkaarraarrııddıırr..  ÇÇaallıışşttaayyıınn  yyaappııllddıığğıı  ttaarriihhii  iizzlleeyyeenn  yyııllllaarrddaa  YYÖÖKK  
TTHHUU  DDeerrssiinnee  ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  pprrooggrraammllaarrıınnddaa  yyeerr  vveerrmmiişşttiirr..  BBuu  nnookkttaaddaa,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerrii  
bbuu  ççaallıışşttaayy  aarraaccııllıığğıı  iillee  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  pprrooggrraammllaarrıınnddaa  yyeerr  aallmmaassıınnaa  kkaattkkıı  
ggeettiirrmmiişş  vvee  öönneemmllii  bbiirr  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççaallıışşmmaassıı  yyaappmmıışşttıırr..    

EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinnddee  TTHHUU  DDeerrssii  kkaappssaammıınnddaa  aaşşaağğııddaakkii  eettkkiinnlliikklleerr  ggeerrççeekklleeşşttiirriilleebbiilliirr::  
11..  MMeeddyyaa  ookkuurryyaazzaarrllıığğıı  eeğğiittiimmlleerrii  vveerriilleebbiilliirr..  
22..  AAnnaa  bbaabbaa  eeğğiittiimmii  pprrooggrraammllaarrıı  ddüüzzeennlleenneebbiilliirr..    
33..  MMaaddddii  oollaannaakkssıızzllııkkllaarr  yyüüzzüünnddeenn  ddeerrsshhaanneeyyee  ggiiddeemmeeyyeenn,,  öözzeell  ddeerrss  aallaammaayyaann  

ööğğrreenncciilleerree  öözzeell  ddeerrsslleerr  vveerriilleebbiilliirr..  
44..  YYaaşşllııllaarraa,,  eennggeelllliilleerree  ddeesstteekk  pprroojjeelleerrii  ddüüzzeennlleenneebbiilliirr..    
55..  TToopplluummuu  bbiilliinnççlleennddiirrmmee  aammaaççllıı  sseemmppoozzyyuumm  yyaa  ddaa  ttooppllaannttııllaarr  ddüüzzeennlleenneebbiilliirr..      
66..  ÖÖğğrreenncciilleerree  ookkuummaa  aallıışşkkaannllıığğıı  kkaazzaannddıırrmmaayyaa  ddöönnüükk  pprroojjeelleerr  yyaappııllaabbiilliirr..    
77..  OOkkuummaa  yyaazzmmaa  ööğğrreettiimmii  iillee  iillggiillii  ççaallıışşmmaallaarr  yyaappııllaabbiilliirr..    
88..  KKaarraakktteerr  eeğğiittiimm  pprrooggrraammllaarrıı  ddüüzzeennlleenneebbiilliirr..  
99..  ÇÇeeşşiittllii  kkoonnuullaarrddaa  bbiillggiilleennddiirrmmee  vvee  bbiilliinnççlleennddiirrmmee  ttooppllaannttııllaarrıı  ddüüzzeennlleenneebbiilliirr..    
1100..  DDiiğğeerr  kkaammuu  kkuurruulluuşşllaarrıı,,  ssiivviill  ttoopplluumm  kkuurruulluuşşllaarrıı,,  ookkuullllaarr  vvee  hhaallkk  eeğğiittiimm  mmeerrkkeezzlleerrii  iillee  

iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllaabbiilliirr..    
  
BBuurraaddaa  ssıırraallaannaann  öönneerriilleerrii  ççooğğaallttmmaakk  mmüümmkküünnddüürr..  AAnnccaakk  bbuu  ççaallıışşmmaallaarrıınn  aassııll  bbeelliirrlleeyyiicciissii  

iiççiinnddee  bbuulluunnuullaann  ttoopplluummuunn  vvee  ççeevvrreenniinn  ggeerreekkssiinniimmlleerrii,,  ssoorruunnllaarrıı  vvee  ggeelliişşttiirriillmmeessii  ggeerreekkllii  oollaann  
yyöönnlleerriiddiirr..  BBuurraayyaa  kkaaddaarr  vveerriilleenn  bbiillggiilleerr  ıışşıığğıınnddaa  vvee  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ööğğrreettmmeenn  yyeettiişşttiirrmmee  
pprrooggrraammllaarrıınnddaakkii  öönneemmii  ddüüşşüünnüüllddüüğğüünnddee  bbuu  ddeerrssii  vveerreenn  vvee  aallaann  kkiişşiilleerriinn  ddeerrss  iillee  iillggiillii  
ggöörrüüşşlleerriinniinn  bbeelliirrlleennmmeessii  öönneemmllii  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  BBuu  aannllaammddaa,,  yyaappııllaann  nniitteell  bbiirr  aarraaşşttıırrmmaa  iillee  TTHHUU  
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DDeerrssii  iillee  iillggiillii  oollaarraakk  ddeerrssii  vveerreenn  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıınn  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ggöörrüüşşlleerriinniinn  
bbeelliirrlleennmmeessii  aammaaççllaannmmıışşttıırr..    
  
55..  YYöönntteemm  

  
AArraaşşttıırrmmaa  ttaarraammaa  mmooddeelliinnddee  ddeesseennlleennmmiişşttiirr..  AArraaşşttıırrmmaaddaa  nniitteell  aarraaşşttıırrmmaa  yyöönntteemmlleerriinnddeenn  

yyaarraarrllaannııllmmıışşttıırr..  NNiitteell  aarraaşşttıırrmmaa  yyöönntteemmlleerriinniinn  bbüüttüünnccüüll  bbiirr  yyaakkllaaşşıımmaa  ssaahhiipp  oollmmaassıı,,  aallggııllaarrıınn  
oorrttaayyaa  kkoonnmmaassıınnıı  ssaağğllaammaassıı,,  aarraaşşttıırrmmaa  ddeesseenniinnddee  eessnneekklliiğğii  oollmmaassıı  vvee  ttüümmeevvaarrıımmccıı  bbiirr  aannaalliizzee  
ssaahhiipp  oollmmaassıı  öönneemmllii  öözzeelllliikklleerriiddiirr  ((UUzzuunneerr,,  11999999;;  YYııllddıırrıımm  vvee  ŞŞiimmşşeekk,,  22000055))..  BBuu  aannllaammddaa,,  nniitteell  
aarraaşşttıırrmmaallaarr,,  aarraaşşttıırrmmaa  yyaappııllaann  yyaa  ddaa  yyaappııllmmaassıı  ppllaannllaannaann  kkiişşiilleerriinn  ssaahhiipp  oolldduukkllaarrıı  öözznneell  ggöörrüüşş  vvee  
ddeenneeyyiimmlleerree  bbaağğllıı  oollaarraakk  oorrttaayyaa  ççııkkaann  aannllaammllaarrıınn  ssiisstteemmaattiikk  oollaarraakk  iinncceelleenneebbiillmmeessiinnddee  tteerrcciihh  
eeddiilleenn  aarraaşşttıırrmmaa  yyöönntteemmlleerriiddiirr  ((EEkkiizz,,  22000033))..    
  

55..11..  ÇÇaallıışşmmaa  GGrruubbuu  
  

  AArraaşşttıırrmmaannıınn  ççaallıışşmmaa  ggrruubbuu  1100  ffaarrkkllıı  eeğğiittiimm  ffaakküülltteessiinnddee,,  TTHHUU  DDeerrssiinnii  yyüürrüütteenn  2200  
ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  vvee  ddeerrssii  aallaann  3399  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnddaann  oolluuşşmmaakkttaaddıırr..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerriinnddeekkii  
bbaazzıı  oolluummssuuzz  iiffaaddeelleerrddeenn  ddoollaayyıı  ffaakküülltteelleerriinn  iissiimmlleerrii  aaççııkkllaannmmaammıışşttıırr..  ÇÇaallıışşmmaa  ggrruubbuunnuunn  
bbeelliirrlleennmmeessiinnddee  aammaaççllıı  öörrnneekklleemmee  yyöönntteemmii  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  KKaattııllıımmccııllaarr,,  bbuu  ddeerrssiinn  yyeerr  aallddıığğıı  
ööğğrreettmmeennlliikk  pprrooggrraammllaarrıı  aarraassıınnddaann  sseeççiillmmiişşttiirr..  BBuu  pprrooggrraammllaarr  aarraassıınnddaa;;  ssıınnııff  ööğğrreettmmeennlliiğğii,,  ssoossyyaall  
bbiillggiilleerr  ööğğrreettmmeennlliiğğii,,  ookkuullöönncceessii  ööğğrreettmmeennlliiğğii,,  TTüürrkkççee  ööğğrreettmmeennlliiğğii  vvee  rreehhbbeerrlliikk  vvee  ppssiikkoolloojjiikk  
ddaannıışşmmaannllııkk  ((PPDDRR))  pprrooggrraammıı  ööğğrreenncciilleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..    

AArraaşşttıırrmmaaddaa  vveerriilleerriinn  ttooppllaannmmaassıı  iiççiinn  yyaarrıı  yyaappııllaannddıırrııllmmıışş  bbiirr  vveerrii  ttooppllaammaa  aarraaccıı  
ggeelliişşttiirriillmmiişşttiirr..  AArraaşşttıırrmmaaddaa  9900  ssaayyffaa  vveerrii  eellddee  eeddiillmmiişşttiirr..  VVeerrii  ttooppllaammaa  aarraaccıınnddaa  kkuullllaannııllaann  ssoorruullaarr  
aannllaaşşııllıırrllıığğıı  vvee  aarraaşşttıırrmmaa  aammaaccıınnaa  uuyygguunnlluuğğuu  aaççııssıınnddaann  iikkii  uuzzmmaannıınn  ggöörrüüşşüünnee  ssuunnuullmmuuşş  vvee  
öönneerriilleerr  ddooğğrruullttuussuunnddaa  ggeerreekkllii  ddüüzzeennlleemmeelleerr  yyaappııllmmıışşttıırr..  YYaarrıı  yyaappııllaannddıırrııllmmıışş  vveerrii  ttooppllaammaa  
aarraaççllaarrıı,,  ssaahhiipp  oolldduuğğuu  bbeellllii  ddüüzzeeyyddeekkii  ssttaannddaarrttllıığğıı  vvee  eessnneekklliiğğii  nneeddeenniiyyllee,,  bbeelliirrllii  bbiirr  kkoonnuuddaa  
ddeerriinnlleemmeessiinnee  bbiillggii  eeddiinnmmeeyyee  yyaarrddıımmccıı  oollmmaassıı  nneeddeenniiyyllee  aarraaşşttıırrmmaaccııllaarr  ttaarraaffıınnddaann  ssııkkllııkkllaa  tteerrcciihh  
eeddiillmmeekktteeddiirr..  YYaazzııllıı  oollaarraakk  vveerriilleerriinn  ttooppllaannmmaassıınnıınn  yyaarrıı  yyaappııllaannddıırrııllmmıışş  ggöörrüüşşmmeelleerree  ggöörree  üüssttüünn  
yyaa  ddaa  ssıınnıırrllıı  yyöönnlleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  DDaahhaa  ççookk  kkaattııllıımmccııyyaa  uullaaşşııllaabbiillmmeessii,,  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  
ddüüşşüünncceelleerriinnii  iisstteeddiikklleerrii  ggiibbii  yyaazzııyyaa  ddöökkeebbiillmmeelleerrii,,  vveerrii  ttooppllaammaa  vvee  ççöözzüümmlleemmee  kkoollaayyllıığğıı  ggiibbii  
üüssttüünnllüükklleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  AAnnccaakk  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  eekkssiikk  bbıırraakkttıığğıı  yyaa  ddaa  aaççııkkllaannmmaayyaa  ggeerreekkssiinniimm  
dduuyyuullaann  nnookkttaallaarrddaa  tteekkrraarr  ggeerriiyyee  ddöönnüülleemmeemmeessii  vvee  ssoonnddaajj  ssoorruullaarrıınnıınn  ssoorruullaammaammaassıı  eenn  öönneemmllii  
ssıınnıırrllııllıığğıı  oollaarraakk  ggöörrüülleebbiilliirr..  

KKaattııllıımmccııllaarrddaann  yyaazzııllıı  oollaarraakk,,  TTHHUU  DDeerrssii  iillee  iillggiillii  ggöörrüüşşlleerriinnii  yyaazzmmaallaarrıı  iisstteennmmiişşttiirr..  BBuu  
ggöörrüüşşlleerrii  bbeelliirrlleemmeekk  iiççiinn  şşuu  ssoorruullaarr  kkuullllaannııllmmıışşttıırr::  11))  TTHHUU  DDeerrssii  hhaakkkkıınnddaa  ggeenneell  oollaarraakk  nnee  
ddüüşşüünnüüyyoorrssuunnuuzz??  22))  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  uuyygguullaannmmaassıı  ssıırraassıınnddaa  nnee  ggiibbii  ggüüççllüükklleerr  yyaaşşaaddıınnıızz??  33))  TTHHUU  
DDeerrssiinniinn  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa  kkaattkkııssıı  kkoonnuussuunnddaa  nnee  ddüüşşüünnüüyyoorrssuunnuuzz??  44))  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ddaahhaa  
eettkkiillii  oollmmaassıı  iiççiinn  ssiizzccee  nneelleerr  yyaappııllaabbiilliirr??    

  
55..22..  VVeerriilleerriinn  AAnnaalliizzii  
  
AArraaşşttıırrmmaa  vveerriilleerriinniinn  ççöözzüümmlleennmmeessiinnddee  bbeettiimmsseell  aannaalliizz  tteekknniiğğii  ((YYııllddıırrıımm  vvee  ŞŞiimmşşeekk,,  

22000055))  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  İİllkk  öönnccee,,  eellddee  eeddiilleenn  vveerriilleerree  ggöörree  aalltt  tteemmaallaarr  oolluuşşttuurruullmmaayyaa  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..  BBuu  
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aaşşaammaaddaa  ttüümm  ddöökküümmlleerr  aarraaşşttıırrmmaaccıı  ttaarraaffıınnddaann  ookkuunnmmuuşş  vvee  bbaaşşkkaa  bbiirr  kkiişşiinniinn  ttüümm  ddöökküümmlleerrii  
ookkuummaassıı  ssaağğllaannmmıışşttıırr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  bbiirrbbiirriinnddeenn  bbaağğıımmssıızz  oollaarraakk  kkaattııllıımmccııllaarrıınn,,  TTHHUU  ddeerrssii  iillee  iillggiillii  
ggöörrüüşşlleerrii  bbeelliirrllii  bbaaşşllııkkllaarr  aallttıınnddaa  bbiirrlleeşşttiirriillmmeeyyee  vvee  aalltt  tteemmaallaarr  oolluuşşttuurruullmmaayyaa  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..    BBiirr  
ssoonnrraakkii  aaşşaammaaddaa  aarraaşşttıırrmmaaccıınnıınn  ddiiğğeerr  kkiişşiinniinn,,  ffaarrkkllıı  tteemmaallaarr  aallttıınnddaa  ddeeğğeerrlleennddiirrddiikklleerrii  ggöörrüüşşlleerr  
üüzzeerriinnddee  ttaarrttıışşaarraakk  uuzzllaaşşııllmmaayyaa  ççaallıışşııllmmıışşttıırr..  AArraaşşttıırrmmaannıınn  ggüüvveenniirrlliiğğii  ““GGüüvveenniirrlliikk  ==  GGöörrüüşş  bbiirrlliiğğii  
//  ((GGöörrüüşş  BBiirrlliiğğii  ++  GGöörrüüşş  AAyyrrııllıığğıı))  xx  110000””  ffoorrmmüüllüü  kkuullllaannııllaarraakk  hheessaappllaannmmıışşttıırr  ((MMiilleess  vvee  
HHuubbeerrmmaann,,  11999944))..  AArraaşşttıırrmmaaccıı  vvee  ddiiğğeerr  kkiişşii  aarraassıınnddaakkii  ggüüvveenniirrlliikk  oorraannıı  %%  9900  oollaarraakk  bbuulluunnmmuuşşttuurr..  

  
66..  BBuullgguullaarr  
  
  AAşşaağğııddaa,,  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerrii,,  yyöönneellttiilleenn  ssoorruullaarraa  ggöörree  vveerriillmmiişşttiirr..  AArraaşşttıırrmmaayyaa  2200  
ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  vvee  3399  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıı  kkaattııllmmıışş,,  aannccaakk  aaşşaağğııddaa  bbaazzıı  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerriinnee  yyeerr  
vveerriillmmiişşttiirr..  YYaappııllaann  ddooğğrruuddaann  aallıınnttııllaarrıınn  kkiimmlliikk  bbeelliirrttmmeemmeessii  iiççiinn  kkaattııllıımmccıı  iissiimmlleerrii  kkooddllaannmmıışş  vvee  
kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ggeerrççeekk  iissiimmlleerrii  ggiizzllii  ttuuttuullmmuuşşttuurr..  KKaattııllıımmccııllaarr  ggöörrüüşşmmee  ssıırraassıınnaa  ggöörree;;  ööğğrreettiimm  
eelleemmaannllaarrıınnıınn  ggöörrüüşşlleerrii  ÖÖ11,,  ÖÖ22……;;  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ggöörrüüşşlleerrii  iissee  AA11,,  AA22……  kkııssaallttmmaassııyyllaa  
vveerriillmmiişşttiirr..  AArraaşşttıırrmmaayyaa  kkaattııllaann  ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ttaammaammıı  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  
ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa  ççookk  yyaarraarrllıı  bbiirr  ddeerrss  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  AAşşaağğııddaa  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerrii  
iillee  iillggiillii  ddooğğrruuddaann  aallıınnttııllaarraa  yyeerr  vveerriillmmiişşttiirr..    

  
66..11..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  TTHHUU  DDeerrssii  HHaakkkkıınnddaakkii  GGeenneell  GGöörrüüşşlleerrii  
  

  AArraaşşttıırrmmaayyaa  kkaattııllaann  ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ttaammaammıı  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  
iiddeeaallddee  ççookk  yyaarraarrllıı  bbiirr  ddeerrss  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  AAşşaağğııddaa  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerrii  iillee  iillggiillii  
ddooğğrruuddaann  aallıınnttııllaarraa  yyeerr  vveerriillmmiişşttiirr..    
  

......ÖÖğğrreenncciilleerree  ççookk  yyaarraarrllıı  oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnüüyyoorruumm,,  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarrllaa  iillggiilleennmmeelleerrii,,  bbuu  ddeerrss  
nneeddeenniiyyllee  ddee  oollssaa  bbiirr  ssiivviill  ttoopplluumm  öörrggüüttüüyyllee  ttaannıışşmmaallaarrıı  öönneemmllii  bbeennccee..  NNoottllaa  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeemmeessii  
ggeerreekkeenn  bbiirr  ddeerrss  bbeennccee..  OOnnllaarraa  kkaazzaannddıırrddıığğıı  yyeetteerrlliikklleerr  aaddıınnaa  öönneemmllii  ((ÖÖ22--PPDDRR))..  

  
ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ttoopplluummllaa  bbüüttüünnlleeşşmmee  vvee  ttoopplluummssaall  lliiddeerrlliikk  iişşlleevvlleerriinnii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmee  ggöörreevvii  
vvee  ssoorruummlluulluukkllaarrıınnıınn  ffaarrkkıınnddaa  oollmmaassıınnıı  ssaağğllaammaa  vvee  bbuu  yyöönnlleerriinnii  ggeelliişşttiirrmmee  aammaaccıınnıı  ggüüddeenn  
ddeenneeyyiimmlleerr  kkaazzaannmmaallaarrıı  iiççiinn  ffıırrssaatt  oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnüüyyoorruumm  ((ÖÖ33--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  
DDooğğrruu  bbiirr  uuyygguullaammaa  oollaarraakk  ggöörrüüyyoorruumm..  ÇÇooccuukkllaarrıınn  ssoossyyaalllleeşşmmeessiinnee,,  ççeeşşiittllii  kkoonnuullaarrddaa  bbiillggii  
aallmmaallaarrıınnaa,,  hhaayyaattllaa  iiçç  iiççee  llaabboorraattuuaarr  ggiibbii  bbiillggii  eeddiinnmmeelleerriinnee  nneeddeenn  oolluuyyoorr  ((ÖÖ1133--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  
ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
BBuu  ddeerrssiinn  bbüüttüünn  bbööllüümmlleerree  ookkuuttuullmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnii  ddüüşşüünnüüyyoorruumm..  GGeerreekk  ööğğrreenniilleennlleerriinn  
ppeekkiişşttiirriillmmeessii  ggeerreekkssee  ttoopplluummddaakkii  iinnssaannllaarrllaa  bbiirr  aarraaddaa  oollmmaannıınn  öönneemmiinnii  vvuurrgguulluuyyoorr  ((AA11--PPDDRR))..  

  
……ÜÜnniivveerrssiitteeyyee  ggeelliinnccee  hheepp  yyaappmmaakk  iisstteeddiiğğiimm  aammaa  ssüürreekkllii  eerrtteelleeddiiğğiimm  şşeeyylleerrii  bbuu  ddeerrss  ssaayyeessiinnddee  
yyaappmmaa  iimmkkâânnıı  bbuulldduumm..  HHuuzzuurr  eevviinnee  ggiittmmeekk  ggiibbii,,  ççooccuukk  eessiirrggeemmee  yyuurrdduunnddaa  ççooccuukkllaarrllaa  vvaakkiitt  
ggeeççiirrmmeekk  ggiibbii......  SSoossyyaall  ggeelliişşiimm  pprroojjeelleerrlliinnee  öörrnneekk  oollaabbiilleecceekk,,  yyaarraarrllıı  bbiirr  ddeerrss  ((AA22--PPDDRR))..  

  
TToopplluummaa  kkaarrşşıı  ddaahhaa  dduuyyaarrllıı  oollmmaammıızzıı  ssaağğllııyyoorr..  KKeennddiimmiizzii  ookkuull  yyaaşşaannttııssıınnddaann  ssooyyuuttllaayyaarraakk  
ddeeğğiişşiikk  aallaannllaarrddaa  iinnssaann  iilliişşkkiilleerriinnii  ffaarrkkllıı  bbaakkıışş  aaççııllaarrııyyllaa  ggöörrüüyyoorruuzz  ((AA2200--TTüürrkkççee  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
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……SSaaddeeccee  bbiirr  ööğğrreettmmeenn  oollaarraakk  ddeeğğiill,,  yyeerrii  ggeellddiiğğiinnddee  bbiirrççookk  ssoorruunnuunn  uuyygguullaammaannıınn  mmeerrkkeezziinnddee  yyeerr  
aallaaccaağğıızz..  ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  ttoopplluummllaa  kkaayynnaaşşmmaassıı  ffaarrkkllıı  uuyygguullaammaallaarrddaa  bbuulluunnmmaassıı  ççookk  öönneemmllii  ((AA2222--  
TTüürrkkççee  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  
TTHHUU  DDeerrssii  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  aaççııssıınnddaann  ççookk  ffaayyddaallıı  oollmmaassıınnaa  rraağğmmeenn  ddeerrssiinn  aammaaccıınnaa  

uullaaşşmmaassıınnddaa  bbiirr  ttaakkıımm  eekkssiikklliikklleerr  oolldduuğğuu  ddaa  kkaattııllıımmccııllaarrccaa  bbeelliirrttiillmmiişşttiirr..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  öönneemmllii  bbiirr  
kkııssmmıı,,  ddeerrssiinn  aammaaccıınnıınn  tteemmeellddee  ççookk  öönneemmllii  oolldduuğğuunnuu,,  aannccaakk  uuyygguullaammaa  iillee  iillggiillii  ssııkkıınnttııllaarr  
oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  AAşşaağğııddaa  bbuu  ggöörrüüşşlleerrii  iilleerrii  ssüürreenn  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerriinnee  yyeerr  vveerriillmmiişşttiirr..  

  
YYuurrttddıışşıı  uuyygguullaammaallaarraa  bbaakkttıığğıımmıızzddaa  yyaarraarrllıı  bbiirr  ddeerrss,,  aannccaakk  bbiizzddee  aalltt  yyaappııssıı  hhaazzıırrllaannmmaaddaann  ddiirreekk  
uuyygguullaannmmaayyaa  ççaallıışşııllaann  bbiirr  ddeerrss  ((ÖÖ44--PPDDRR))..  

  
TToopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  ddeerrssii  aammaaccıınnaa  ççookk  ffaazzllaa  hhiizzmmeett  eettmmiiyyoorr..  ÇÇüünnkküü  bbuu  ddeerrssiinn  tteemmeell  
aammaaccıı  ttoopplluummddaakkii  ssoossyyaall  oollaayyllaarraa  lloojjiissttiikk  ddeesstteekk  ssaağğllaammaakk,,  ööğğrreenncciilleerriinn  ttoopplluummuunn  ddeeğğiişşiikk  ssoossyyaall  
ggrruuppllaarrıınnıınn  kkaarrşşııllaaşşttııkkllaarrıı  ssoorruunnllaarraa  ççöözzüümm  üürreettmmeekk  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnddaa  ttoopplluummuunn  kkaarrşşıı  kkaarrşşııyyaa  
oolldduuğğuu  ssoorruunnllaarr  hhaakkkkıınnddaa  ffaarrkkıınnddaallııkk  yyaarraattmmaakkttıırr..  AAnnccaakk  kkaallaabbaallııkk  ööğğrreennccii  ggrruubbuu..  FFaakkaatt  bbuu  
ööğğrreennccii  ggrruubbuunnaa  ggöörree  kküüççüükk  bbiirr  şşeehhiirr……  AAyyrrııccaa  bbaazzıı  ööğğrreettiimm  üüyyeelleerrii  aaççııssıınnddaann  33  ssaaaattlliikk  bbiirr  eekk  
ddeerrsstteenn  ööttee  bbiirr  aannllaammıı  yyookk……  ((ÖÖ77--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  
BBuu  kkaattııllıımmccıınnıınn  ggöörrüüşşüü,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinnddeekkii  ööğğrreennccii  ssaayyııssıınnıınn  ççookk  ffaazzllaa  oollmmaassıı  

iillee  yyaakkıınnddaann  iillggiilliiddiirr..  ÖÖyyllee  kkii  ssoonn  bbiirr  kkaaçç  yyııllddaa  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  kkoonntteennjjaannıınnddaa  
yyaakkllaaşşııkk  %%  5500’’lliikk  bbiirr  aattıışş  oollmmuuşşttuurr..  AAnnccaakk  ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  ssaayyııssıı  aayynnıı  oorraannddaa  
aarrttıırrııllaammaammıışşttıırr..  BBuu  dduurruumm  iissee  ssaaddeeccee  bbuu  ddeerrssttee  ddeeğğiill,,  bbiirrççookk  ddeerrssttee  ssoorruunnllaarraa  yyooll  
aaççmmaakkttaaddıırr..  EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinnddee  ggeerreekkllii  ööğğrreettiimm  üüyyeessii  kkaaddrroossuu  oolluuşşttuurruullmmaaddaann  
kkoonntteennjjaannllaarr  aarrttıırrııllmmaakkttaa,,  mmeevvccuutt  pprrooggrraammllaarrıınn  iikkiinnccii  ööğğrreettiimmlleerrii  aaççııllmmaakkttaa,,  tteekk  ööğğrreettiimm  
üüyyeessii  iillee  yyüükksseekk  lliissaannss--ddookkttoorraa  pprrooggrraammllaarrıı  aaççııllaabbiillmmeekktteeddiirr..  SSoonnuuçç  oollaarraakk  kkaallaabbaallııkk  
ssıınnııffllaarrddaa,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıı  iillee  bbiirreebbiirr  iillggiilleennmmeeddeenn  ddeerrsslleerr  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..  ÖÖğğrreettmmeenn  
aaddaayyıınnıınn  ççookk  ffaazzllaa  oollmmaassıı,,  TTHHUU  DDeerrssii  ggiibbii  uuyygguullaammaallıı  ddeerrsslleerriinn  ppllaannllaannmmaassıınnddaa  bbiirrççookk  
ssoorruunnaa  yyooll  aaççaabbiillmmeekktteeddiirr..  AArraaşşttıırrmmaayyaa  kkaattııllaann  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  ddaa  ddeerrssiinn  ççookk  öönneemmllii  
oolldduuğğuunnuu  aannccaakk  aammaaccıınnaa  uuyygguunn  bbiirr  şşeekkiillddee  uuyygguullaannmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnii  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  
KKaattııllıımmccıı  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  bbuu  dduurruummuu  ççookk  ffaarrkkllıı  şşeekkiilllleerrddee  iiffaaddee  eettmmiişşttiirr..  

  
TToopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  ddeerrssii  aammaaccıınnaa  uuyygguunn  oollaarraakk  ggeerrççeekklleeşşttiirriilliirrssee  ffaayyddaallıı  bbiirr  ddeerrss  ((AA2244--
SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
TTeeoorriikkttee  eettkkiillii  aannccaakk  pprraattiikkttee  eettkkiillii  oollaabbiillmmeessii  iiççiinn  uuyygguullaammaassıı  yyaappaaccaakk  ööğğrreettmmeenn  vvee  ööğğrreenncciinniinn  
öönncceeddeenn  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii  ggeerreekkiirr  ((AA2233--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  
GGeerreekkllii  bbiirr  ddeerrss  aammaa  aammaaccıınnaa  hhiizzmmeett  eettmmiiyyoorr..  BBiizzii  ssaaddeeccee  hhiizzmmeett  aammaaccııyyllaa  kkuullllaannddııllaarr  ((AA1155--
OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
  KKaattııllıımmccıı  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ddiillee  ggeettiirrddiiğğii  eekkssiikklliikklleerrddeenn  bbiirrii  ddee,,  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnıınn  uuyygguullaammaa  yyaappaaccaağğıı  kkuurruummllaarr  iillee  iillggiilliiddiirr..  KKaattııllıımmccııllaarr  bbuu  ssoorruunnuu  aaşşaağğııddaakkii  
ggiibbii  ddiillee  ggeettiirrmmiişşttiirr::  
  

ÖÖğğrreenncciinniinn  ggöönnddeerriillddiiğğii  kkuurruumm--kkuurruulluuşş  uuyygguunn  iissee  ffaayyddaallıı  oollaaccaakkttıırr..  AAnnccaakk,,  hheerr  zzaammaann  uuyygguunn  
kkuurruumm  bbuulluunnaammaayyaabbiilliirr  ((AA55--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
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ÇÇaallıışşııllaaccaakk  bbiirriimmlleerriinn  iişşlleeyyiişşii  ffaarrkkllıı  oolldduuğğuunnddaann  ppllaannllaammaa  zzoorrlluukkllaarrıı  oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnüüyyoorruumm..  DDeerrss  
ggiiddiilleenn  kkuurruummaa  bbaağğllıı  oollaarraakk  yyaappııllaannddıığğıınnddaann  aayynnıı  ppeerrffoorrmmaannssıı  ttüümm  ggrruuppllaarrıınn  ggöösstteerrddiiğğiinnii  
ddüüşşüünnüüyyoorruumm  ((AA66--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  
UUyygguullaammaaddaa  kkuurruummllaarr  ddooğğrruu  tteessppiitt  eeddiilliirrssee  vveerriimmllii  oollaabbiilleecceekk  bbiirr  uuyygguullaammaa..  FFaakkaatt  öönn  ççaallıışşmmaa  
yyaappııllmmaaddaann  vvee  iişşlleevvsseelllliiğğii  ddüüşşüünnüüllmmeeddeenn  hheerrhhaannggii  bbiirr  kkuurruumm  bbuu  ççaallıışşmmaannıınn  ççeerrççeevveessiinnee  
aallıınnmmaammaallııddıırr  ((AA1111--TTüürrkkççee  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
……VVeerriimmllii  oollmmaammaassıınnıınn  sseebbeebbii  uuyygguullaammaa  ööğğrreettmmeenniinniinn,,  ggöörreevv  yyaappaaccaağğıımmıızz  yyeerrii  iiyyii  oorrggaanniizzee  
eeddeemmeemmeessiiddiirr  ((AA1188--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
BBuu  ddeerrss  ffaakküülltteemmiizzddee  ssiisstteemmllii  bbiirr  şşeekkiillddee  yyaappııllmmııyyoorr..  GGiittttiiğğiimmiizz  kkuurruummllaarrıınn  sseeççiimmiinnddee  ddee  ssoorruunnllaarr  
vvaarr,,  bbeennccee  ((AA3399--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
  YYuukkaarrııddaakkii  ggöörrüüşşlleerrii  ddiillee  ggeettiirreenn  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  bbeelliirrttttiikklleerrii  kkoonnuullaarr,,  uuyygguullaammaannıınn  iiddeeaallddee  
ççookk  yyaarraarrllıı  oolldduuğğuunnuu  aannccaakk  uuyygguullaammaa  iillee  iillggiillii  ssııkkıınnttııllaarr  oolldduuğğuunnuu  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..  BBuu  ssııkkıınnttııllaarrıınn  
sseebbeepplleerriinnddeenn  bbiirriissii  bbuu  ddeerrss  iillee  iillggiillii  uuyygguullaammaa  eessaassllaarrıınnıınn  bbeelliirrlleennmmeemmeessiiddiirr..  YYÖÖKK,,  TTHHUU  DDeerrssii  
iillee  iillggiillii  kkııllaavvuuzzuu,,  22000077––22000088  aakkaaddeemmiikk  yyııllıı  öönncceessiinnddee  ffaakküülltteelleerree  ggöönnddeerreecceeğğiinnii  vvee  kkııllaavvuuzzuunn  
YYüükksseekkööğğrreettiimm  KKuurruulluu’’nnuunn  wweebb  ssaayyffaassıınnddaa  yyeerr  aallaaccaağğıınnıı  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  AAnnccaakk  NNiissaann  22001111  ttaarriihhii  
iittiibbaarrii  iillee  kkııllaavvuuzz  ggöönnddeerriillmmeemmiişş  vvee  wweebb  ssaayyffaassıınnddaa  ddaa  yyeerr  aallmmaammıışşttıırr..  BBuu  dduurruumm  iissee  ddeerrssiinn  
ddeenneemmee  yyaannııllmmaa  yyoolluu  iillee  yyaappııllmmaassıınnaa  vvee  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  ggeelleenneekklleerriinnee  ggöörree  
ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeelleerriinnee  yyooll  aaççmmıışşttıırr..  AAnnccaakk,,  kkuurruummssaallllaaşşmmaassıınnıı  ssaağğllaayyaammaammıışş;;  ddeerrss  ddaağğııllıımmllaarrıınnddaa  
aallaann  uuzzmmaannllıığğıınnıınn  ddiikkkkaattee  aallıınnmmaaddıığğıı;;  iişşlleerriinn  aahhbbaapp--ççaavvuuşş  iilliişşkkiilleerrii  iillee  yyüürrüüttüüllddüüğğüü;;  kkiittaabbıı  vvaarrssaa  oo  
ddeerrssee  ggiirreerriimm,,  ssoonnuuççttaa  eeğğiittiimm  ddeerrssii  ddeeğğiill  mmii  şşeekklliinnddee  ggöörrüüşşlleerriinn  oolldduuğğuu;;  ddeerrss  ddaağğııllıımmllaarrıınnıınn  
ppaassttaannıınn  eeşşiitt  ddaağğııttııllmmaassıı  oollaarraakk  ggöörrüüllddüüğğüü  ffaakküülltteelleerrddee  bbuu  ddeerrssiinn  uuyygguullaammaassıınnddaa  ddaa  bbiirrççookk  ssoorruunn  
yyaaşşaannmmaakkttaaddıırr..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  aaşşaağğııddaa  yyeerr  aallaann  ssoorruuyyaa  vveerrddiikklleerrii  yyaannııttllaarr  iissee  yyuukkaarrııddaakkii  yyoorruummllaarrıı  
ddooğğrruullaammaakkttaaddıırr..    
  

66..22..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  UUyygguullaannmmaassıı  SSıırraassıınnddaa  YYaaşşaannaann  GGüüççllüükklleerr  İİllee  
İİllggiillii  GGöörrüüşşlleerrii  

  
  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  bbiirriinnccii  ssoorruuyyaa  vveerrddiikklleerrii  yyaannııttllaarrddaa  ddaa  ggöörrüüllddüüğğüü  ggiibbii  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  
uuyygguullaannmmaassıınnddaa  bbiirr  ttaakkıımm  ssııkkıınnttııllaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBuu  ssııkkıınnttııllaarr  hheemm  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnccaa  hheemm  
ddee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnccaa  ddiillee  ggeettiirriillmmiişşttiirr..  AAşşaağğııddaa  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ssoorruu  iillee  iillggiillii  ggöörrüüşşlleerriinnee  yyeerr  
vveerriillmmiişşttiirr..  

  
KKuurruummllaarrddaann  iizziinn  aallıınnmmaassıı  eenn  bbüüyyüükk  ggüüççllüüğğüümmüüzz  oolldduu..  ÖÖğğrreenncciinniinn  iillggiissiinnii  ççeekkeenn  vvee  ddee  
pprroojjeelleennddiirrddiiğğii  bbaazzıı  ççaallıışşmmaallaarr  kkuurruummddaann  iizziinn  aallıınnaammaammaassıı  ddoollaayyııssııyyllaa  ggeerrççeekklleeşşeemmeeddii..  AAyyrrııccaa  bbuu  
ddeerrss,,  ssaaddeeccee  ddeerrss  ssaaaattiiyyllee  ssıınnıırrllıı  oollaammaayyaaccaakk  kkaaddaarr  ggeenniişş  aammaaççllaarrıı  oollaann  bbiirr  ddeerrss..  YYuukkaarrııddaa  
ddeeğğiinnddiiğğiimm  üüzzeerree,,  ssoonn  ssıınnııff  ööğğrreenncciilleerriinniinn  ççookk  ffaazzllaa  uuyygguullaammaa  ddeerrssiiyyllee  kkaarrşşıı  kkaarrşşııyyaa  kkaallmmaassıı  vvee  ddee  
KKPPSSSS  ggiibbii  bbiirr  ssııkkıınnttıınnıınn  vvaarrllıığğıı,,  ddeerrss  ssaaaattii  ddıışşıınnddaa  ooddaakkllaannmmaallaarrıınnıı  ggüüççlleeşşttiirrddii  ((ÖÖ11--PPDDRR))..  

  
ÖÖzzeelllliikkllee  iizziinn  yyaazzıışşmmaallaarrıı  ççookk  zzaammaann  aallııyyoorr,,  bbuunnllaarrıı  ddaahhaa  öönncceeddeenn  hhaalllleettmmeekk  ggeerreekkllii  aammaa  oo  zzaammaann  
ddaa  ggiiddiilleecceekk  kkuurruummllaarr  bbeellllii  oollmmuuyyoorr..  BBaazzıı  kkuurruummllaarr  uuyygguullaammaannıınn  ççookk  ddeettaayyllıı  ppllaannıınnıı  iissttiiyyoorr  vvee  
bbuunnllaarr  oollmmaazzssaa  uuyygguullaammaayyaa  hhaakkllıı  sseebbeepplleerrllee  iizziinn  vveerrmmiiyyoorrllaarr  ((cceezzaaeevvii))  bbaazzıı  kkuurruummllaarr  iissee  
ööğğrreenncciilleerrii  nnaassııll  yyöönnlleennddiirreecceekklleerrii  bbiillmmiiyyoorrllaarr,,  aammaa  zzaammaannllaa  ddaahhaa  iiyyii  oollaaccaağğıınnıı  ddüüşşüünnüüyyoorruumm..  SSoonn  
ssıınnııffttaa  oolldduukkllaarrıı  iiççiinn  vvee  ddiiğğeerr  uuyygguullaammaa  ddeerrsslleerrii  oolldduuğğuu  iiççiinn  ööğğrreenncciilleerriinn  zzaammaann  ssııkkıınnttııssıı  
oollaabbiillmmeekktteeddiirr  ((ÖÖ22--PPDDRR))..  
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KKuurruumm  iillee  ffaakküüllttee  aarraassıınnddaakkii  iilleettiişşiimmssiizzlliikk..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  iillggii  vvee  iisstteekklleerriinniinn  ddiikkkkaattee  aallıınnmmaammaassıı..  
GGrruubbuunn  kkaallaabbaallııkk  oollmmaassıı..  ÖÖğğrreenncciilleerriinn  öönn  yyaarrggııllaarrıı..  ÖÖğğrreennccii  ggrruuppllaarrıı  aarraassıınnddaakkii  iişş  yyüükküünnüünn  
ddeennggeessiizz  ddaağğııllıımmıı..  FFaakküüllttee  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıınn  bbiillggii  yyeetteerrssiizzlliiğğii  vvee  ööğğrreenncciilleerrii  
yyöönnlleennddiirreemmeemmeessii  ((ÖÖ44--PPDDRR))..  

  
GGiiddiilleenn  kkuurruummuunn  ççaallıışşmmaa  ssaaaattlleerrii  mmeessaaii  ssaaaattlleerrii  ddıışşıı  iissee  ööğğrreennccii  ttaakkiibbii  zzoorr  oollmmaakkttaaddıırr..  ÖÖrrnneeğğiinn,,  
hhaaffttaa  ssoonnuu  oorrggaanniizzaassyyoonnllaarrıı  ggöörreevvllii  ööğğrreettiimm  eelleemmaannıı  iiççiinn  ssoorruunn  oollmmaakkttaaddıırr  ((ÖÖ55--OOkkuullöönncceessii  
ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
……ÖÖğğrreenncciilleerriinn  uullaaşşıımm  vvee  yyeemmeekk  ggiiddeerrlleerriinnii  rreessmmii  oollaarraakk  ddeekkaannllııkk  vvee  rreekkttöörrllüüğğee  mmüürraaccaaaatt  eettmmeemmee  
rraağğmmeenn  tteemmiinn  eeddeemmeeddiimm..  AAyyrrııccaa  bbiirr  kkuurruummaa  1155  ööğğrreennccii  iillee  ggiiddiinnccee  kkuurruummuunn  ppeerrssoonneell  ssaayyııssıınnddaann  
ççookk  ööğğrreennccii  oolluuyyoorr..  BBuu  dduurruummddaa  ööğğrreenncciilleerr  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  eettmmeekktteenn  zziiyyaaddee  ggiittttiikklleerrii  kkuurruummaa  yyüükk  
oolluuyyoorrllaarr  ((ÖÖ77--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
……KKuurruummllaarrıınn  ddeerrssiinn  iiççeerriiğğii  kkoonnuussuunnddaa  bbiillggii  ssaahhiibbii  oollmmaammaassıı..  DDeerrssiinn  aaddıınnaa  bbaakkııllaarraakk  ““hhiizzmmeett””  
kkeelliimmeessiinnddeenn  yyoollaa  ççııkkaarraakk  hhiizzmmeettllii  oollaarraakk  ççaallıışşttıırrııllmmaallaarrıı  ((ÖÖ88--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
ÖÖğğrreenncciilleerr  rraassttggeellee  sseeççiillddiikklleerrii  iiççiinn,,  iillggii  aallaannıı  oollmmaayyaann  kkuurruummllaarrddaa  ççaallıışşmmaakkttaann  mmeemmnnuunn  
oollmmaayyaannllaarr  vvaarr  ((ÖÖ99--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
KKuurruummllaarr  ggeenneell  oollaarraakk  ööğğrreenncciiyyii  iissttiihhddaamm  eettmmee  nnookkttaassıınnddaa  bbiirr  ppllaannllaammaa  yyaappmmaaddıığğıınnddaann  ssaaddeeccee  
kkââğğııtt  üüzzeerriinnddee  kkaallaann  bbiirr  ççaallıışşmmaa  oollmmaakkttaaddıırr  ((ÖÖ1111--TTüürrkkççee  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
YYuukkaarrııddaa  yyeerr  aallaann  bbaazzıı  yyoorruummllaarr  ddeerrssiinn  aammaaccıınnıınn  ttaamm  oollaarraakk  aannllaaşşııllmmaaddıığğıınnıı  

ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  aammaaccıınnıınn,,  bbeelliirrllii  bbiirr  kkuurruummaa  ggiiddeerreekk  ççaallıışşmmaallaarrddaa  bbuulluunnuullmmaassıı  
oollaarraakk  aallggııllaannmmaassıı  bbaazzıı  ssoorruunnllaarrıı  ddaa  bbeerraabbeerriinnddee  ggeettiirrmmeekktteeddiirr..  EEğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  bbuulluunndduuğğuu  
iilllleerriinn  kküüççüükk  oollmmaassıı,,  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllaaccaakk  kkuurruumm  ssaayyııssıınnıı  aazzaallttmmaakkttaaddıırr..  BBuu  dduurruumm  iissee  bbeellllii  
kkuurruummllaarraa  ççookk  ssaayyııddaa  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıınnıınn  ggiittmmeessiinnee  vvee  ddeerrssiinn  aammaaccıınnaa  uullaaşşmmaammaassıınnaa  yyooll  
aaççmmaakkttaaddıırr..  KKaattııllıımmccıı  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ggöörrüüşşlleerrii  ddee  ddeerrssiinn  aammaaccıınnıınn  ttaamm  oollaarraakk  
aannllaaşşııllmmaaddıığğıınnıı  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr::  

  
BBiizz  iillkk  ggiittttiiğğiimmiizzddee  uuyygguullaammaa  yyaappaaccaağğıımmıızz  yyeerr  aaççııkk  ddeeğğiillddii..  HHiiçç  kkiimmsseenniinn  bbuu  kkoonnuuddaa  bbiillggiissii  
yyookkttuu……  ((AA1188--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
……ÜÜnniivveerrssiitteeddeenn  ggöörreevvlleennddiirriilleenn  ddaannıışşmmaannllaarrıınn  bbuu  kkoonnuuddaa  üüzzeerriilleerriinnee  ddüüşşeenn  ggöörreevv  bbiizzee  rraappoorr  
yyaazzddıırrmmaakkttaann  ççookk  ddaahhaa  ffaazzllaassııddıırr..  BBiilliinncciinnee  ttaamm  oollaarraakk  vvaarraabbiillddiikklleerriinnii  ssaannmmııyyoorruumm  ((AA2222--TTüürrkkççee  
ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
TTuuvvaalleett  tteemmiizzlliiğğii  vvee  bbuullaaşşııkk  yyııkkaammaa,,  yyeerrlleerrii  ssüüppüürrmmee  ggiibbii  ggöörreevvlleerrllee  kkaarrşşııllaaşşttııkk..  ŞŞiikkââyyeettççii  oollaarraakk  
kkuurruummuummuuzzuu  ddeeğğiişşttiirrddiikk  ((AA99,,  AA1122,,  AA1133--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
BBiizzddee  oollmmaaddıı  aammaa  ddiiğğeerr  aarrkkaaddaaşşllaarrıınn  hhooccaallaarrıı,,  ööğğrreenncciilleerrii  kkuurruummaa  kkööllee  ggiibbii  bbıırraakkııpp  kkaaççııyyoorr..  
ÜÜnniivveerrssiittee  ööğğrreenncciissiinnee  eemmiirr  vveerriillmmeessiinnii  ddooğğrruu  bbuullmmuuyyoorruumm..  BBeenniimm  bbaaşşıımmaa  ggeellsseeyyddii  iittaaaatt  
eettmmeezzddiimm  ((AA3300--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ssaaddeeccee  bbeellllii  kkaammuu  kkuurruulluuşşllaarrıı  iillee  ssıınnıırrllaannddıırrııllmmaassıı  ddeerrssiinn  aammaaccıınnaa  uuyygguunn  
ddeeğğiillddiirr..  ÇÇüünnkküü  bbuu  ddeerrssiinn  öönncceelliikkllii  aammaaccıı,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnddaa  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  bbiilliinnccii  
oolluuşşttuurraarraakk,,  ttoopplluummuunn  ssoorruunnllaarrıınnaa  iilliişşkkiinn  ffaarrkkıınnddaallııkk  yyaarraattmmaakkttıırr..  BBuu  ssüürreeççttee,,  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnddaann  ttoopplluummuunn  ggüünncceell  ssoorruunnllaarrıınnıı  bbeelliirrlleemmeelleerrii,,  ççöözzüümm  üürreettmmeeyyee  yyöönneelliikk  pprroojjeelleerr  
hhaazzıırrllaammaallaarrıı  bbeekklleennmmeekktteeddiirr..  TToopplluummuu  bbiillggiilleennddiirrmmee  aammaaççllıı  ppaanneell,,  kkoonnffeerraannss,,  kkoonnggrree,,  
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sseemmppoozzyyuumm  ggiibbii  bbiilliimmsseell  eettkkiinnlliikklleerr  ddüüzzeennlleennmmeessii,,  bbuu  eettkkiinnlliikklleerree  iizzlleeyyiiccii,,  kkoonnuuşşmmaaccıı  yyaa  ddaa  
ddüüzzeennlleeyyiiccii  oollaarraakk  kkaattııllmmaa  ggiibbii  eettkkiinnlliikklleerr  ddee  ddüüzzeennlleenneebbiillmmeekktteeddiirr..  TTHHUU  DDeerrssii  iillee  iillggiillii  yyuukkaarrııddaa  
bbeelliirrttiilleenn  ggöörrüüşşlleerr  ddeerrssiinn  uuyygguullaannıışşıı  iillee  iillggiillii  bbaazzıı  ssoorruunnllaarr  oolldduuğğuunnuu  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..  AAnnccaakk  ddeerrssiinn  
uuyygguullaannmmaassıı  ssıırraassıınnddaa  hheerrhhaannggii  bbiirr  ssoorruunn  yyaaşşaammaayyaann  kkaattııllıımmccııllaarr  ddaa  vvaarrddıırr..  
  

66..33..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ÖÖğğrreettmmeenn  AAddaayyllaarrıınnaa  KKaattkkııssıı  KKoonnuussuunnddaakkii  
GGöörrüüşşlleerrii  

  
  KKaattııllıımmccııllaarr  ggeenneell  oollaarraakk  TTHHUU  DDeerrssiinniinn,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa  bbiirrççookk  kkaattkkııssıınnıınn  oolldduuğğuunnuu  
ddüüşşüünnmmeekktteeddiirr..  KKaattııllıımmccııllaarr  vveerrddiikklleerrii  yyaannııttllaarrddaa,,  ggeenneell  oollaarraakk  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarraa  dduuyyaarrllııkk  
ggeelliişşttiirrmmeeyyee  vvuurrgguu  yyaappmmıışşttıırr..      

  
TToopplluummssaall  ssoorruunnllaarrllaa  iillggiilleennmmeelleerrii,,  aallaannllaarrııyyllaa  iillggiillii  yyaa  ddaa  iillggiissiizz  ddee  oollssaa  eettkkiinnlliikk  ppllaannllaammaallaarrıı  
öönneemmllii,,  bbuu  ddeerrss  kkaappssaammıınnddaa  ggeenneellddee  ggiiddiilleenn  yyeerrlleerr  ssıınnıırrllıı  oollssaa  ddaa  yyaaşşaannttııllaarrıı  ffaarrkkllıı  oollmmaakkttaa..  
OOkkuullllaarrddaa  vveerrddiikklleerrii  sseemmiinneerr  ççaallıışşmmaallaarrıı  iilleerrii  ddee  ggöörreevv  yyaappaaccaakkllaarrıı  ookkuullllaarrddaa  ddaa  aayynnıı  iişşlleerrii  
yyaappaaccaakkllaarrıı  aaççııssıınnddaann  öönneemmllii..  KKeennddii  aallaannllaarrıınnddaann  bbiirriilleerriiyyllee  ggöörrüüşşmmeelleerrii  oonnllaarrıınn  tteeccrrüübbeelleerriinnddeenn  
yyaarraarrllaannmmaallaarrıı  eettkkiillii  oolluuyyoorr  ((ÖÖ22--PPDDRR))..  

  
TToopplluummuunn  öözzeelllliikklleerriinnii  ttaannıımmaa  vvee  bbuu  nneeddeennllee  oolluuşşaabbiilleecceekk  ssoorruunnllaarrıı  ççöözzeebbiillmmee  ffıırrssaattıı  eeddiinniiyyoorrllaarr..  
TToopplluummssaall  ssoorruummlluulluukk  bbiilliinnccii  kkaazzaannııyyoorrllaarr..  TToopplluummssaall  ssoorruunnllaarraa  ddaahhaa  dduuyyaarrllıı  oollmmaallaarrıınnıı  ssaağğllııyyoorr..  
İİşşbbiirrlliiğğii,,  yyaarrddıımmllaaşşmmaa,,  ppaayyllaaşşmmaa,,  eettkkiillii  iilleettiişşiimm,,  pprroobblleemm  ççöözzeebbiillmmee,,  yyaarraattııccııllııkk  ((ssoorruunnllaarraa  
yyöönneelliikk))  vvee  öözzggüüvveenn  aallaannllaarrıınnddaa  kkaattkkıı  ssaağğllııyyoorr  ((ÖÖ33--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
TToopplluummddaa  vvaarr  oollaann  kkuurruumm  ççeeşşiittlleerriinnii  vvee  ggöörreevv  aallddııkkllaarrıı  kkuurruummuunn  hhiizzmmeett  eettttiiğğii  aallaannllaarrıı  ttaannıımmaa  
ffıırrssaattıı  bbuulluuyyoorrllaarr..  EEğğiittiimmiinn  ssaaddeeccee  bbiillggii  yyüükklleemmee  ddeeğğiill,,  ssoossyyaall  kkuurruummllaarraa  hhiizzmmeett  eettmmee  yyöönnüünnüü  
kkeeşşffeeddiiyyoorrllaarr..  DDaahhaa  öönnccee  hheerrhhaannggii  bbiirr  iişş  tteeccrrüübbeessii  oollmmaayyaann  aaddaayyllaarraa  iişş  oorrttaammıınnddaa  iilleettiişşiimm  kkuurrmmaa  
bbeecceerriilleerriinnii  ggeelliişşttiirrmmeeyyee  oollaannaakk  ssaağğllııyyoorr..  TToopplluummddaa  oollaassıı  ssoorruunnllaarrıı  ggöözzlleemmlleeyyeebbiilliiyyoorrllaarr  ((ÖÖ44--
PPDDRR))..  

  
SSoossyyaalllleeşşmmee,,  öözzggüüvveenn,,  ddeerrss  ddıışşıı  bbiirr  şşeeyylleerr  yyaappmmaa,,  kkeennddiinnii  iiffaaddee,,  ggrruupp  ççaallıışşmmaassıı  ((ÖÖ99--SSıınnııff  
ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
KKuurruummllaarrıınn  iişşlleeyyiişşlleerriinnii  ttaannıımmaa,,  ssoossyyaalllleeşşmmee,,  öözzggüüvveenn  kkaazzaannıımmıı  iiççiinn  ööğğrreenncciiyyee  kkaattkkııssıı  oollaaccaağğıı  
mmuuhhaakkkkaakkttıırr..  FFaakkaatt  bbiirriinnccii  bbööllüümmddee  bbaahhsseettttiiğğiimmiizz  ggiibbii  kkuurruummllaarrıınn  tteessppiittii  bbuu  ssoonnuuççllaarraa  uullaaşşmmaakk  
iiççiinn  vvaazzggeeççiillmmeezz  bbiirr  mmaaddddeeddiirr  ((ÖÖ1111--TTüürrkkççee  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

    
SSoossyyaall  aallaannllaarrddaa  kkaattkkıı  ssaağğllııyyoorr..  İİlleettiişşiimm  kkuurrmmaallaarrıınnaa,,  ffaarrkkllıı  ddaallllaarrddaa  bbiillggii  ssaahhiibbii  oollmmaallaarrıınnaa  yyaarrddıımm  
eeddiiyyoorr..  YYaarrddıımmllaaşşmmaayyıı  ööğğrreenniiyyoorrllaarr..  EEğğiittiimm  aallııpp,,  eeğğiittiimm  vveerriiyyoorrllaarr  ((ÖÖ1133--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  
ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
TToopplluummuunn  iihhttiiyyaaççllaarrıınnıı  ddaahhaa  ggeerrççeekkççii  bbiirr  bbaakkıışş  aaççııssııyyllaa  ggöörrmmeemmiizzii  ssaağğllııyyoorr..  AAyyrrııccaa  uuzzmmaannllaarrıınn  
ssiizzii  bbiillggiilleennddiirrmmeessii  vvee  uuzzmmaannllaarrllaa  bbiirrlliikkttee  bbiirr  şşeeyylleerr  yyaappmmaammıızz  bbuu  kkoonnuuddaa  bbiirreeyyii  ddaahhaa  iisstteekkllii  hhaallee  
ggeettiirriiyyoorr..  TToopplluummssaall  ddaayyaannıışşmmaa  vvee  yyaarrddıımmllaaşşmmaannıınn  öönneemmiinnii  ddaahhaa  iiyyii  aannllııyyoorruuzz  ((AA1100--TTüürrkkççee  
ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    
  
GGeenneell  oollaarraakk  ööğğrreenncciinniinn  ssoorruunnlluu  oolldduuğğuu  aallaannllaa  iillggiillii  kkaattkkııllaarr  ssaağğllııyyoorr..  İİlleettiişşiimm  kkuurrmmaa,,  ttoopplluumm  
aaddıınnaa  bbiirr  şşeeyylleerr  yyaappaabbiillmmee,,  eettkkiinnlliikklleerr  oorrggaanniizzee  eeddeebbiillmmee  ggiibbii  ssoossyyaall  vvee  kkiişşiisseell  aallaannllaarrddaa  ddaa  
ggeettiirriilleerr  ssaağğllııyyoorr  ((AA1144--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
BBuu  ddeerrssttee  ggrruupp  aarrkkaaddaaşşllaarrıımmllaa  bbiirrlliikkttee  ççaallıışşmmaallaarrıımmıızz  oolldduu..  BBiirrlliikkttee  iişş  yyaappaabbiillmmee  yyeetteenneeğğiimmiizzddee  
ggeelliişşmmeelleerr  oolldduu..  DDüüzzeennllii  vvee  zzaammaannıınnddaa  iişşlleerriimmiizzii  yyaappmmaayyaa  ççaallıışşmmaammıızzddaa  bbiizzlleerree  kkaattkkııssıı  oolldduu..  
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TToopplluummaa  yyaarraarrllıı  iişşlleerr  yyaappmmaakk  vvee  iinnssaannllaarraa  ffaayyddaallıı  iişşlleerr  yyaappttııkk..  BBuu  kkoonnuuddaa  bbiillggii  ssaahhiibbii  oolldduukk  ((AA2255--
SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
TToopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıınnddaa  bbiirr  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyıı  ggeelleecceekkttee  mmeesslleeğğii  ggeerreeğğii  kkaarrşşııllaaşşaabbiilleecceeğğii  
zzoorrlluullaarrıı  ddaahhaa  öönncceeddeenn  ggöörrüüpp  ddeenneeyyiimmlleerr  eeddiinneebbiilliiyyoorr  ((AA44--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
KKaattııllıımmccııllaarr  aarraassıınnddaa  ddeerrssiinn,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa  hhiiççbbiirr  kkaattkkııssıınnıınn  oollmmaaddıığğıınnıı  yyaa  ddaa  ççookk  

vveerriimmllii  bbiirr  ddeerrss  oollmmaaddıığğıınnıı  ddüüşşüünneenn  kkaattııllıımmccııllaarr  ddaa  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBuu  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerrii  
yyiinnee,,  uuyygguullaammaa  ssıırraassıınnddaakkii  aakkssaakkllııkkllaarr  iillee  aaççııkkllaannmmaakkttaaddıırr..    

  
ÇÇookk  aazz  ggrruubbaa  kkaattkkıı  ssaağğllııyyoorr..  DDeerrssiinn  uuyygguullaannmmaassıınnaa  vvee  hhaazzıırrllıığğıınnaa  yyeetteerrllii  öönneemm  vveerriillmmeemmeessiinnddeenn  
ssoorruunnllaarr  oorrttaayyaa  ççııkkııyyoorr..  ÖÖğğrreettmmeenn  vvee  ööğğrreenncciilleerr  ttaarraaffıınnddaann  öözzeenn  ggöösstteerriillssee  hheerr  aallaannddaa  kkaattkkıı  ssaağğllaarr  
((ÖÖ1100--TTüürrkkççee  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
BBuu  ddeerrssiinn  ööğğrreettmmeenn  oollaaccaakk  aaddaayyllaarraa  hhiiççbbiirr  kkaattkkııssıınnıınn  oollmmaaddıığğıı  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm..  ÇÇüünnkküü  kkuurruummllaarr  iillee  
ööğğrreenncciilleerriinn  iilleettiişşiimmiinniinn  yyuukkaarrııddaa  ddaa  oolldduuğğuu  ggiibbii  nneett  oollmmaaddıığğıınnıı  vvee  ssoonnuuccuunn  ffiiyyaasskkoo  iillee  
nneettiicceelleenneecceeğğii  kkaannaaaattiinnddeeyyiimm  ((ÖÖ1122--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    
  
TToopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  ddeerrssii  ggeerrççeekk  aannllaammddaa  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarr  üüzzeerriinnddee  ooddaakkllaannssaa  bbeennccee  
ççookk  öönneemmllii  bbiirr  ddeerrss..  AAnnccaakk  bbuu  ddeerrss  hheerr  bbööllggeeddee  aayynnıı  nniitteelliikkttee  oollmmaammaallıı..  BBuu  ddeerrssiinn  ssaağğllııkkllıı  bbiirr  
şşeekkiillddee  oollmmaassıı  iiççiinn  öönncceelliikkllee  yyaaşşaaddıığğıımmıızz  iilliinn  ((ddeerrss  şşeehhiirr  iillee  ssıınnıırrllaannddıırrııllmmaammaallıı))  yyaappııssıınnıınn  oorrttaayyaa  
kkoonnmmaassıı  ggeerreekkiirr..  BBuu  yyaappııyyaa  uuyygguunn  oollaarraakk  hheerr  yyııll  hhaannggii  kkoonnuullaarr  vvee  ssoorruunnllaarr  üüzzeerriinnddee  ççaallıışşmmaallaarr  
yyaappııllaaccaağğıınnaa  ffaakküüllttee  oollaarraakk  kkaarraarr  vveerriillmmeellii  vvee  bbuu  ssoorruunnllaarrıınn  bbuu  ddeerrss  ddöönneemmii  iiççiinnddee  
ççöözzüümmlleenneebbiillmmeessii  vvee  ssoonnuuççllaannddıırrııllaabbiillmmeessii  iiççiinn  kkuurruummllaarr  iillee  ppllaannllaammaa  ççaallıışşmmaallaarrıı  yyaappııllmmaallııddıırr..  
DDaahhaa  ssoonnrraa  ööğğrreenncciilleerriinn  hhaannggii  ttoopplluummssaall  oollaayyllaarr  üüzzeerriinnddee  ççaallıışşaaccaakkllaarrıınnaa  kkaarraarr  vveerriillmmeelliiddiirr  vvee  
bbuunnllaarr  ddeerrss  ssüürreeccii  iiççeerriissiinnddee  ssoonnuuçç  vveerreecceekk  pprroojjeelleerr  oollmmaallııddıırr..  AAkkssii  ttaakkddiirrddee  ööğğrreenncciilleerr  bbooşşaa  
zzaammaann  hhaarrccaaddııkkllaarrıı  bbiirr  ddeerrss  aallıırrllaarr  ((ÖÖ77--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
EEll  bbeecceerriilleerrii  ööğğrreenniipp  ddeerrssiinnddee  kkuullllaannaabbiilleecceekk  aarrkkaaddaaşşllaarr  vvaarrddıırr..  AAnnccaakk  hhiiççbbiirr  ffaayyddaa  ggöörrmmeeyyiipp  
ssaaddeeccee  ddeevvaamm  zzoorruunnlluulluuğğuu  iiççiinn  ggiiddeenn  kkiişşiilleerr  ddee  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  MMeesslleekkii,,  ttoopplluummssaall,,  kkiişşiisseell  
yyaarraarrllaarrıı  şşaarrttllaarr  uuyygguunnssaa  kkaazzaannııllaabbiilliirr  ((AA77--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
EEvveett,,  bbiirr  mmiikkttaarr  kkaattkkııssıı  vvaarr..  AAnnccaakk  bbuu  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  ddeerrssii  cciiddddiiyyee  aallıınnddıığğıınnddaa  
ggöözzlleenneebbiilliiyyoorr  ((AA88--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
PPeekk  ffaazzllaa  kkaattkkııssıı  oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnmmüüyyoorruumm..  BBiirr  ddee  kkaattkkıı  ssaağğllaammaassıı  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaassıınnıı  
nneerrddee  yyaappttıığğıımmıızzllaa  aallaakkaallıı  bbiirr  şşeeyy  oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnüüyyoorruumm  ((AA2266--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  

  
66..44..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  DDaahhaa  EEttkkiillii  OOllmmaassıı  İİççiinn  YYaappttııkkllaarrıı  ÖÖnneerriilleerr  
  

  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  yyaappttıığğıı  öönneerriilleerr  ggeenneelllliikkllee  ddeerrssiinn  ppllaannllaannmmaassıı  iillee  iillggiilliiddiirr..  ÖÖzzeelllliikkllee  kkaammuu  
kkuurruummllaarrıı  iillee  iilliişşkkiilleerr  vvee  ffaakküülltteeddee  yyaappııllaann  ppllaannllaammaayyaa  vvuurrgguu  yyaappııllmmaakkttaaddıırr..    
    

……KKuurruummllaarrddaann  ggeecciikkeenn  vvee  ççııkkmmaayyaann  iizziinnlleerr  kkoonnuussuunnddaa  iissee  üünniivveerrssiitteelleerriinn  ttüümm  kkuurruummllaarrllaa  
kkoollaayyllaaşşttıırrııccıı  bbiirr  iilliişşkkii  kkuurrmmaassıı  vvee  hheerr  ddöönneemm  iizziinn  aallıınnmmaassııyyllaa  zzaammaann  kkaayybbeeddiillmmeemmeessii  öönneemmllii..  
AAyyrrııccaa  ööğğrreenncciilleerr,,  ddeerrssee  kkaayyııtt  yyaappttıırrmmaaddaann  bbiirr  öönncceekkii  ddöönneemmddeenn  bbiillggiilleennddiirriilleerreekk,,  pprroojjee  üürreettmmeelleerrii  
vvee  yyiinnee  zzaammaann  kkaayybbıınnıınn  öönnlleennmmeessii  vvee  ddaahhaa  vveerriimmllii  iişşlleerriinn  oorrttaayyaa  ççııkkmmaassıı  ssaağğllaannaabbiilliirr  ((ÖÖ11--PPDDRR))..    
  
HHeemm  ookkuull  hheemm  ddee  kkuurruummllaarr  ddaahhaa  öönncceeddeenn  bbiirr  ppllaannllaammaa  vvee  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappmmaallııddıırr  ((ÖÖ1111--TTüürrkkççee  
ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    



  KKuurraammssaall  EEğğiittiimmbbiilliimm,,  44  ((22)),,  8866--110088,,  22001111    wwwwww..kkeegg..aakkuu..eedduu..ttrr  

  

110033  
  

  
KKuurruummllaarraa  ddaahhaa  aazz  ööğğrreennccii  vvee  ggrruupp  vveerriilleebbiilliirr..  AAkkttiiff  oollaann  kkuurruummllaarr  tteerrcciihh  eeddiillmmeellii,,  aakkssii  ttaakkddiirrddee  
ööğğrreennccii  vvee  hhooccaallaarr  zzoorr  dduurruummddaa  kkaallııyyoorrllaarr  ((ÖÖ1133--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
KKuurruummllaarrddaann  öönnccee  ffaakküülltteelleerr  bbaazzıınnddaa  ppllaann  yyaappııllıırrssaa  ddaahhaa  uuyygguunn  ööğğrreennccii  aammaaccaa  uuyygguunn  kkuurruummaa  
ggöönnddeerriilleebbiilliirr..  YYaannii,,  ggiiddiilleecceekk  kkuurruummuu  ööğğrreennccii  sseeççssiinn,,  aammaa  pprroojjee  ggeelliişşttiirreerreekk  ggeellssiinn  ((ÖÖ55--
OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    
  
BBuu  ddeerrss  kkaappssaammıınnddaa  bbeelliirrlleenneenn  kkuurruummllaarraa  ddeerrssiinn  ttaannııttıımmıı  vvee  yyaappııllaabbiilleecceekk  eettkkiinnlliikklleerr  kkoonnuussuunnddaa  
bbiillggii  vveerriilleebbiilliirr..  DDöönneemm  bbaaşşllaammaaddaann  bbiirriimmlleerriinn  bbeelliirrlleenniipp  rreessmmii  iişşlleemmlleerr  vvee  uuyygguullaammaannıınn  ssaağğllııkkllıı  
ggiiddiişşaattıınnıı  ssaağğllaayyaabbiilliirr  ((ÖÖ66--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
……hheerr  yyııll  yyaappııllaaccaakk  pprroojjeelleerr  öönncceeddeenn  bbeelliirrlleennmmeellii  vvee  bbuu  pprroojjeelleerree  ggöörree  ddeerrss  ddüüzzeennlleennmmeellii..  AAkkssii  
ttaakkddiirrddee  ddöönneemmiinn  33..  hhaaffttaassıınnddaa  ((lliisstteelleerr  aannccaakk  bbeellllii  oolluuyyoorr))  bbiirr  ööğğrreettiimm  üüyyeessiinniinn  1155  ööğğrreenncciiyyii  aallııpp  
bbiirr  kkuurruummaa  ggiiddiipp  bbiizz  ggeellddiikk,,  ssiizzee  hhiizzmmeett  eeddeecceeğğiinn  ddeerrsseekk  hhiiççbbiirr  şşeekkiillddee  hhiizzmmeett  eeddeemmeeyyiizz  ((ÖÖ77--
SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
DDeerrss  ddöönneemmddee  ddeeğğiill  ddee  eeğğiittiimm  ööğğrreettiimm  ssüürreecciinniinn  bbaaşşıınnddaa  pprroojjee  oollaarraakk  ppllaannllaannııpp  ((22  ddöönneemm  
ssüürreebbiilliirr))  ddaannıışşmmaann  hhooccaallaarrllaa  yyüürrüüttüüllüüpp  hheerr  yyııll  yyaappııllaabbiilliirr  ((ÖÖ33--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  
TToopplluummaa  hhiizzmmeett  yyaappııllaaccaakk  yyeerriinn  iiyyii  bbeelliirrlleennmmeessii  ggeerreekkiirr..  BBaazzıı  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrıınn  ööğğrreenncciiyyee  
ffaayyddaassıı  ggeerrççeekktteenn  yyookk  bbeennccee……((AA77--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  
  YYaappııllaann  öönneerriilleerrddeenn  bbiirrii  ddee  ddeerrssttee  ggöönnüüllllüüğğüünn  eessaass  oollmmaassıı  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  
iillggiilleerriinniinn  ddiikkkkaattee  aallıınnmmaassıı  yyöönnüünnddeeddiirr..  HHeemm  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıı  hheemm  ddee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  ddeerrssttee  
ggöönnüüllllüüğğüünn  eessaass  oollmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnee  vvuurrgguu  yyaappmmıışşttıırr..    

  
……bbuu  ddeerrss  ddaahhaa  öönncceekkii  ssıınnııffllaarrddaa  ookkuuttuullmmaallıı  vvee  nnoottllaa  ddeeğğeerrlleennddiirrmmee  yyaappııllmmaammaallıı  ((ÖÖ22--PPDDRR))..  

  
TTHHUU  ddeerrssii  11..  vvee  22..  ssıınnııffllaarrddaa  uuyygguullaannmmaallıı..  TTüümm  ööğğrreenncciilleerr  iisstteekkllii  hhaallee  ggeettiirriillmmeelliiddiirr  ((AA3377,,  AA4411--
SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
DDöönneemm  bbaaşşıınnddaa  ööğğrreennccii  oollmmaakk  iisstteeyyeenn  ggrruuppllaarrıınn  bbeelliirrlleenniipp,,  ööğğrreenncciilleerriinn  iillggii  vvee  iisstteekklleerriinnee  ggöörree  
sseeççmmee  hhaakkkkıı  ssuunnuullmmaassıı..  FFaarrkkllıı  eettkkiinnlliikk  öörrnneekklleerriinniinn  ssuunnuullmmaassıı..  FFaakküüllttee  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıınn  
bbiilliinnçç  ddüüzzeeyyiinniinn  yyüükksseellttiillmmeessii  ((ÖÖ44--PPDDRR))..    

  
DDöönneemm  bbaaşşıınnddaa  ööğğrreenncciilleerrddeenn  iillggii  aallaannllaarrıı  vvee  ççaallıışşmmaakk  iisstteeddiiğğii  kkuurruummllaarr  iisstteenneebbiilliirr  vvee  sseeççiimm  
yyaappııllıırrkkeenn  bbuunnaa  ddiikkkkaatt  eeddiilliirr..  ÖÖğğrreennccii  kkeennddii  kkuurruummuunnuu  vveeyyaa  ççaallıışşmmaa  ggrruubbuunnuu  sseeççeebbiilliirr..  ÖÖğğrreettiimm  
üüyyeessiinniinn  iillggii  aallaannıı  ddaa  ggöözzeettiilleebbiilliirr  ((ÖÖ99--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
……ÖÖğğrreenncciilleerriinn  iisstteekklleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  ggiiddiilleecceekk  kkuurruummllaarrıınn  bbeelliirrlleennmmeessii  eettkkiilliilliiğğii  aarrttıırraaccaakk  vvee  
ddeevvaammllııllıığğıı  ssaağğllaayyaaccaakkttıırr  ((AA3388--OOkkuullöönncceessii  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..    

  
……ÖÖnncceelliikkllee  bbuu  ddeerrsstteekkii  kkuurruummllaarr  hhaayyaattaa  ddaahhaa  ççookk  yyaakkıınn  oollmmaallıı  vvee  ööğğrreenncciiyyee  hhaannggii  kkuurruummaa  
ggiittmmeeyyii  iisstteeddiiğğii  hhaakkkkıınnddaa  sseeççmmee  hhaakkkkıı  ttaannıınnmmaallııddıırr  ((AA3355--TTüürrkkççee  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
ÖÖğğrreenncciinniinn  iisstteeddiiğğii  kkuurruummuu  sseeççmmeessii  ssaağğllaannmmaallııddıırr  ((AA3344--SSoossyyaall  BBiillggiilleerr  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  
  

  GGöörrüüllddüüğğüü  ggiibbii  kkaattııllıımmccıı  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  ggeenneelllliikkllee,,  yyaappııllaaccaakk  eettkkiinnlliikklleerrddee  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnıınn  iillggii  vvee  tteerrcciihhlleerriinniinn  ddiikkkkaattee  aallıınnmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnii  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  KKaattııllıımmccııllaarrddaann  bbiirrii  iissee  
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ddeerrssiinn  iiççeerriiğğiinniinn  ççookk  iiyyii  aannllaattııllmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnee  vvuurrgguu  yyaappmmıışş  vvee  ggöörrüüşşlleerriinnii  aaşşaağğııddaakkii  ggiibbii  ddiillee  
ggeettiirrmmiişşttiirr..  

  
BBuu  kkuurruumm  yyeettkkiilliilleerriinnee  bbuu  ddeerrssiinn  iiççeerriiğğii  vvee  öönneemmii  aannllaattııllmmaallıı..  BBuurraayyaa  ggiiddeenn  ööğğrreenncciilleerriinn  oonnllaarraa  
yyaarrddıımm  iiççiinn  ddeeğğiill,,  aannggaarryyaa  iiççiinn  ddeeğğiill,,  oo  kkuurruummuu  ttaannııyyııpp,,  oo  kkuurruummddaann  bbiirr  şşeeyylleerr  kkaavvrraammaakk  iiççiinn  
ggiittttiiğğiinnii  aannllaammaallııllaarr  ((AA1122--SSıınnııff  ÖÖğğrreettmmeennlliiğğii))..  

  
77..  SSoonnuuçç,,  TTaarrttıışşmmaa  vvee  ÖÖnneerriilleerr  
  
  BBiirr  ççaallıışşmmaa  aallaannıı  oollaarraakk  eeğğiittiimm  yyöönneettiimmii,,  uuzzuunn  zzaammaannddaann  bbeerrii  ppoozziittiivviisstt  ppaarraaddiiggmmaannıınn  
eettkkiissii  aallttıınnddaaddıırr..  KKuurraammssaall  tteemmeelllleerriinnii  ddooğğaa  bbiilliimmlleerriinnddeenn  aallaann  ppoozziittiivviizzmm  ggeerrççeeğğiinn  ddeeğğeerrddeenn  aayyrrıı  
ttuuttuullmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnii  ssaavvuunnmmaakkttaaddıırr..  BBuunnaa  bbaağğllıı  oollaarraakk  eeğğiittiimm  aarraaşşttıırrmmaallaarrıı  mmeevvccuutt  ddüüzzeennii  
ssoorrgguullaammaammaakkttaa,,  kküüllttüürr,,  ddeeğğeerr,,  ttaarriihh,,  ggüüçç  iilliişşkkiilleerrii,,  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk,,  aaddaalleett,,  eeşşiittlliikk,,  kkaattııllıımm,,  
bbeelliirrssiizzlliikk,,  rraassttllaannttıı  ggiibbii  eettkkeennlleerrii  ggöözz  aarrddıı  eettmmeekktteeddiirr..  AAnnccaakk  eeğğiittiimm  aarraaşşttıırrmmaallaarrıı  bbiirreeyyiinn  iiççiinnddee  
bbuulluunndduuğğuu  ssoossyyaall,,  ppoolliittiikk,,  eekkoonnoommiikk  vvee  kküüllttüürreell  eezziillmmiişşlliiğğee  sseeyyiirrccii  kkaallmmaammaallııddıırr  ((TTuurraann,,  22000044))..  
BBuu  aannllaammddaa  ttoopplluummaa  hhiizzmmeett  uuyygguullaammaallaarrıı  eettkkiinnlliikklleerrii,,  eeğğiittiimm  aarraaşşttıırrmmaallaarrıınnddaa  aarraaşşttıırrmmaa  kkoonnuussuu  
yyaappııllmmaallıı  vvee  kkaavvrraamm  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  eekksseenniinnddee  eellee  aallıınnmmaallııddıırr..  AAnnccaakk  kkoonnuu  iillee  iillggiillii  kkaayynnaakk  
kkiittaappllaarrddaa  ((AAkkssooyy,,  ÇÇeettiinn  vvee  SSöönnmmeezz,,  22000099;;  KKuuzzuuccuu  vvee  KKaammeerr,,  22000099))  yyaa  ddaa  ddiiğğeerr  ççaallıışşmmaallaarrddaa  
((ÇÇoobbaann,,  KKaaşşkkaayyaa  vvee  AAğğıırrbbaaşş,,  22001100;;  TTaannrrıısseevveenn,,  ÜÜrreeddii  vvee  YYaannppaarr--YYeellkkeenn,,  22001100))  ssoossyyaall  
ssoorruummlluulluukk  kkaavvrraammıınnaa  ggeenneelllliikkllee  ddeeğğiinniillmmeeddiiğğii  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  BBuu  ççaallıışşmmaaddaa  eeğğiittiimm  
ffaakküülltteelleerriinniinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukkllaarrıı  kkaappssaammıınnddaa  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmeessii  aammaaççllaannmmıışşttıırr..  
BBuu  kkaappssaammddaa  ssaaddeeccee  TTHHUU  DDeerrssii  ddeeğğeerrlleennddiirriillmmiişş,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  ssoossyyaall  ssoorruummlluukkllaarrıı  
kkaappssaammıınnddaa  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıınn  yyaappaabbiilleecceeğğii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  ddeeğğiinniillmmeemmiişşttiirr..  
BBuu  kkoonnuu  ddaa  ffaarrkkllıı  bbiirr  ççaallıışşmmaayyaa  kkoonnuu  eeddiillmmeelliiddiirr..  BBuu  ççaallıışşmmaaddaa  ddaahhaa  ssoonnrraa,,  TTHHUU  DDeerrssii  iillee  iillggiillii  
oollaarraakk  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıınnıınn  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ggöörrüüşşlleerriinnii  bbeelliirrlleemmeeyyee  ddöönnüükk  nniitteell  bbiirr  
aarraaşşttıırrmmaa  yyaappııllmmıışşttıırr..    

EEllddee  eeddiilleenn  bbuullgguullaarraa  ggöörree  kkaattııllıımmccııllaarr,,  ggeenneell  oollaarraakk  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  iiççiinn  
ççookk  yyaarraarrllıı  bbiirr  ddeerrss  oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnmmeekktteeddiirr..  KKaattııllıımmccııllaarr,,  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa,,  
ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarraa  iilliişşkkiinn  dduuyyaarrllııkk  kkaazzaannddıırrddıığğıınnıı,,  ttoopplluummllaa  bbüüttüünnlleeşşmmeeyyee  kkaattkkıı  ggeettiirrddiiğğiinnii,,  
hhaayyaattllaa  iiçç  iiççee  oollmmaallaarrıınnıı  ssaağğllaaddıığğıınnıı  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..  AAnnccaakk  kkaattııllıımmccııllaarr  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  
uuyygguullaannmmaassıı  iillee  iillggiillii  bbiirr  ttaakkıımm  ssııkkıınnttııllaarr  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  BBuu  ssııkkıınnttııllaarr  iissee  ggeenneelllliikkllee  ddeerrssiinn  
ppllaannllaannmmaassıı  iillee  iillggiilliiddiirr..  PPllaannllaammaa  iiççiinn  mmuuttllaakkaa  kkuurruummllaarrllaa  iişşbbiirrlliiğğii  yyaappııllmmaallııddıırr..  BBaazzıı  kkaattııllıımmccııllaarr  
ddeerrss  kkaappssaammıınnddaa  ççeeşşiittllii  kkuurruummllaarraa  ggiittttiikklleerriinnii,,  aannccaakk  kkuurruummllaarrıınn  ddeerrss  iillee  iillggiillii  bbiillggiilleerriinniinn  
oollmmaaddıığğıınnıı  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..  İİşşbbiirrlliiğğii  yyaappııllaaccaakk  kkuurruummllaarr  ddeerrss  iillee  iillggiillii  bbiillggiilleennddiirriillmmeelliiddiirr..    

KKaattııllıımmccıı  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıı,,  eeğğiittiimm  ffaakküülltteelleerriinniinn  bbuulluunndduuğğuu  şşeehhiirrlleerriinn  kküüççüükk  oolldduuğğuunnuu  
vvee  bbuu  dduurruummuunn  ppllaannllaammaa  aaççııssıınnddaann  ssoorruunn  yyaarraattttıığğıınnıı  bbeelliirrttmmiişşlleerrddiirr..  TTHHUU  DDeerrssii  ççookk  iiyyii  
ppllaannllaannmmaassıı  ggeerreekkeenn  bbiirr  ddeerrss  oollaarraakk,,  hhaazzıırrllııkkllaarrıınnıınn  ççookk  öönncceeddeenn  yyaappııllmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  AAnnccaakk  
TTHHUU  DDeerrssii  ssaaddeeccee  kkuurruumm  vvee  kkuurruulluuşşllaarrddaa  yyaappııllaaccaakk  eettkkiinnlliikklleerr  iillee  ssıınnıırrllaannddıırrııllmmaammaallııddıırr..  TTHHUU  
DDeerrssiinniinn  ssaaddeeccee  ççeeşşiittllii  kkuurruummllaarrddaa  yyaappııllaaccaakk  eettkkiinnlliikklleerr  iillee  ssıınnıırrllaannddıırrııllmmaassıı  ddeerrssiinn  aammaaccıınnıınn  
aannllaaşşııllmmaaddıığğıınnıı  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..  ÇÇüünnkküü  TTHHUU  DDeerrssii  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  bbiilliinnccii  ggeelliişşttiirreerreekk  
ttoopplluummssaall  dduuyyaarrllıığğıı  ggeelliişşttiirrmmee  aammaaççllıı  bbiirr  ddeerrssttiirr..  BBuu  bbaağğllaammddaa  yyaappııllmmaassıı  ggeerreekkeenn  iillkk  iişş  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnıınn  ttoopplluummddaa  hhaannggii  kkoonnuullaarrıı  ssoorruunn  oollaarraakk  ggöörrddüükklleerriinniinn  bbeelliirrlleennmmeessiiddiirr..  DDaahhaa  ssoonnrraa  bbuu  
ssoorruunnllaarraa  iilliişşkkiinn  eettkkiinnlliikklleerr  ggeelliişşttiirriillmmeessii  ddaahhaa  kkoollaayy  oollaaccaakkttıırr..  AAnnccaakk  kkaattııllıımmccııllaarrıınn  hhiiçç  bbiirrii,,  ddeerrss  
iillee  iillggiillii  oollaarraakk  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  bbiilliinncciinnddeenn  bbaahhsseettmmeemmiişşttiirr..  BBuu  ddaa  ddeerrssiinn  aammaaccıınnıınn  ttaamm  oollaarraakk  
aannllaaşşııllmmaaddıığğıı  iillee  iillggiillii  öönneemmllii  bbiirr  iippuuccuudduurr..    
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KKaattııllıımmccııllaarr  TTHHUU  DDeerrssiinniinn,,  ttoopplluummssaall  ssoorruunnllaarraa  dduuyyaarrllııkk  ggeelliişşttiirrmmee  aannllaammıınnddaa  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnaa  bbiirrççookk  kkaattkkııssıınnıınn  oolldduuğğuunnuu  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn,,  ggöörreevv  yyaappaaccaakkllaarrıı  
ttoopplluummuunn  ssoorruunnllaarrıı  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggii  ssaahhiibbii  oollmmaallaarrıı  kkaattııllıımmccııllaarrccaa  öönneemmllii  bbiirr  kkaattkkıı  oollaarraakk  
bbeelliirrttiillmmiişşttiirr..  AAnnccaakk  bbaazzıı  kkaattııllıımmccııllaarr  ddeerrssiinn  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa  hhiiççbbiirr  kkaattkkııssıınnıınn  oollmmaaddıığğıınnıı  
bbeelliirrttmmiişşttiirr..  AAssllıınnddaa  bbuu  kkaattııllıımmccııllaarr  ddeerrssiinn  öönneemmllii  oolldduuğğuunnuu  aannccaakk  uuyygguullaammaaddaa  yyaaşşaannaann  
ssııkkıınnttııllaarrddaann  ddoollaayyıı,,  hheerrhhaannggii  bbiirr  yyaarraarrıınnıınn  oollmmaaddıığğıınnıı  iilleerrii  ssüürrmmeekktteeddiirr..  BBuu  ssııkkıınnttııllaarr  iissee  
ggeenneelllliikkllee  ppllaannllaammaa  vvee  hhaazzıırrllııkk  eekkssiikklliikklleerriinnddeenn  kkaayynnaakkllaannmmaakkttaaddıırr..    

KKaattııllıımmccııllaarr  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ddaahhaa  yyaarraarrllıı  bbiirr  ddeerrss  oollaabbiillmmeessii  iiççiinn  ççeeşşiittllii  öönneerriilleerrddee  
bbuulluunnmmuuşşttuurr..  KKaattııllıımmccııllaarrıınn  ggöörrüüşşlleerriinnee  ggöörree,,  TTHHUU  DDeerrssiinniinn  ssaağğllııkkllıı  bbiirr  şşeekkiillddee  yyaappııllaabbiillmmeessii  
iiççiinn  ççookk  iiyyii  bbiirr  şşeekkiillddee  ppllaannllaannmmaassıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  BBuu  ppllaannllaammaa  ssüürreecciinnddee  ddeerrssii  aallaann  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnıınn  iillggii  vvee  bbeekklleennttiilleerriinniinn  ddiikkkkaattee  aallıınnmmaassıı  ggeerreekkttiiğğii  ddee  kkaattııllıımmccııllaarrccaa  bbeelliirrttiillmmiişşttiirr..  
KKaattııllıımmccıı  ööğğrreettiimm  eelleemmaannllaarrıı  vvee  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  iillggii  vvee  iisstteekklleerriinniinn  
ddiikkkkaattee  aallıınnmmaassıı  dduurruummuunnddaa  ddeerrssiinn  ddaahhaa  yyaarraarrllıı  oollaaccaağğıınnıı  iilleerrii  ssüürrmmüüşşttüürr..  ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  bbuu  
ddeerrssiinn  uuyygguullaannmmaassıı  ssıırraassıınnddaa  ggöönnüüllllüüllüüğğüünn  eessaass  oollmmaassıı  ggeerreekkttiiğğiinnii  ddee  bbeelliirrttmmiişşttiirr..  AAnnccaakk  bbuu  öönneerrii  
ddeerrssiinn  ggeenneell  aammaaccıı  iillee  uuyyuummlluu  ddeeğğiillddiirr..  TTHHUU  DDeerrssii  ssaaddeeccee  iisstteeyyeenn  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  ddeeğğiill,,  
bbüüttüünn  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  aallmmaassıı  ggeerreekkeenn  bbiirr  ddeerrssttiirr..  ÇÇüünnkküü  ddeerrssiinn  öönncceelliikkllii  aammaaccıı  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnddaa  ssoossyyaall  ssoorruummlluulluukk  bbiilliinnccii  oolluuşşttuurrmmaakk  vvee  ttoopplluummuunn  ssoorruunnllaarrıınnaa  dduuyyaarrllııkk  
ggeelliişşttiirrmmeekkttiirr..  AAyyrrııccaa  ttoopplluummuunn  ssoorruunnllaarrıınnıınn  ççöözzüümmüünnddee  bbiirreeyysseell  oollaarraakk  hheerrkkeessiinn  yyaappaabbiilleecceeğğii  
kkaattkkııllaarr  mmuuttllaakkaa  vvaarrddıırr..  ÖÖğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıı  bbuu  nnookkttaaddaa,,  ttoopplluummuunn  ggeelleecceeğğiinniinn  
şşeekkiilllleennddiirriillmmeessiinnddeekkii  öönneemmiinnddeenn  ddoollaayyıı  bbuu  ddeerrssii  mmuuttllaakkaa  aallmmaallııddıırr..  AAyyrrııccaa,,  ööğğrreettmmeennlliikk  ssaaddeeccee  
bbeellllii  bbiillggiilleerrii  ööğğrreettmmeekk  ddeeğğiill,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  aahhllaakkllıı  vvee  ssaağğllııkkllıı  bbiirreeyylleerrddeenn  oolluuşşaann  bbiirr  ttoopplluumm  
oolluuşşttuurrmmaayyaa  ççaallıışşmmaakkttıırr..    

TTHHUU  DDeerrssii,,  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnaa  ttoopplluummssaall  ffaarrkkıınnddaallııkk  ssaağğllaayyaabbiilleecceekk,,  yyaarraattııccıı  vvee  eelleeşşttiirreell  
ddüüşşüünnmmeeyyii  ggeelliişşttiirreebbiilleecceekk,,  aarraaşşttıırrmmaayyıı  vvee  iinncceelleemmeeyyii  öözzeennddiirreebbiilleecceekk,,  mmeerraakk  dduuyygguussuunnuu  
ggeelliişşttiirreebbiilleecceekk  öönneemmllii  bbiirr  ddeerrssttiirr..  TTaabbii  bbuu  ddeerrssiinn  aammaaccıınnaa  uullaaşşmmaassıınnddaa  ööğğrreettmmeenn  aaddaayyllaarrıınnıınn  
ttoopplluumm  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggii  ssaahhiibbii  oollmmaallaarrıı  ççookk  öönneemmlliiddiirr..  AAssllıınnddaa  ööğğrreettmmeennlliikk  mmeesslleeğğiinniinn  bbiirr  ggeerreeğğii  
oollaarraakk  ööğğrreettmmeennlleerr  ççeevvrreelleerrii  hhaakkkkıınnddaa  bbiillggii  ssaahhiibbii  oollmmaallııddıırr..  SSoonnuuçç  oollaarraakk  EEğğiittiimm  FFaakküülltteelleerrii,,  
TTHHUU  DDeerrssiinnee  ggeerreekkeenn  öönneemmii  vveerrmmeellii  vvee  bbuunnuu  yyaallnnıızzccaa  bbiirr  ddeerrss  oollaarraakk  ddeeğğiill,,  ööğğrreettmmeenn  
aaddaayyllaarrıınnıınn  ttoopplluummssaall  dduuyyaarrllıığğıınnıınn  ggeelliişşttiirriillmmeessii  aammaaççllıı  uuyygguullaammaallaarr  oollaarraakk  ggöörrmmeelliiddiirr..  
TToopplluummssaall  dduuyyaarrllıığğıı  yyüükksseekk  bbiirreeyylleerrddeenn  oolluuşşaann  ttoopplluumm  mmuuttllaakkaa  ddaahhaa  yyaaşşaannııllaabbiilliirr,,  ddaahhaa  iinnssaannii  bbiirr  
ttoopplluumm  oollaaccaakkttıırr..  ÖÖğğrreettmmeennlleerriinn  ttoopplluummuunn  ggeelleecceeğğiinnii  şşeekkiilllleennddiirrmmeeddeekkii  öönneemmllii  rroollüü  
ddüüşşüünnüüllddüüğğüünnddee  bbuu  ddeerrssee  vveerriillmmeessii  ggeerreekkeenn  öönneemm  ddaahhaa  iiyyii  aannllaaşşııllmmaakkttaaddıırr..    
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