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Türkiye'de Akadem iler, gerek yasal statüleri ve gerekse prog
ram ları açısın dan fa rklılık la r gösterm ektedirler. Bazı Akadem ilerin eğitim -öğretim ve kapasite açısından gösterdikleri gelişim ve büyüme
yasalarla desteklenm ediği için bu kurum lar güçlüklerle k a rşıla şm ak
tadır. B aşka bir ifadeyle, bu A kadem ilerin yasalarındaki gelişim ,
eğitsel ve fiziki açıdan gelişim lerine yanıt verem em iştir. Bir kısım
Akadem iler de, yeterli öğretim elam anı ve uygun eğitim ortam ı ha
zırlam adan öğretim e başladıkları, yasalarında b oşluklar oluşu ve
bu yasaların günün koşullarına uygun olm ayışı nedeniyle fonksiyon
larını yeterince gerçekleştirem em işlerdir.
G ünüm üzde Akadem ilerin bir kısm ı (Eskişehir, Ankara, İstan
bul) üniversiter düzeyde ve Batı standartlarına göre öğretim y a 
parken, büyük bir çoğunluğu da uygun öğretim koşullarına sahip de
ğildir.
Yasalar ve öğretim kadrosu açısından durum
İktisadî ve T ica rî İlimler Akadem ileri, 7334, 1169, 1438, 1472, 2237,
2095, 1750, 1765 S ayılı Y a sa la r ve diğer genel yasalarla öğretim ve
yönetim lerini sürdüren kurum lardır. Bünyelerinde iktisadi ve ticari
bilim ler ,tıp, e czacılık, diş hekim liği, güzel sanatlar, gazetecilik, ile
tişim bilim leri, m ühendislik ve diğer bazı sosyal bilim ler öğrenim i
veren bu Akadem iler, kuruluş zam anlarındaki am açlarını aşm ış, ye
ni fon ksiyon lar yüklenm işler, buna karşın kurum ların tâbi olduğu
y asa la r bu gelişim e paralel bir gelişim gösterem em iştir.
iktisadi ve T ica ri İlimler Akadem ilerinde kadrolu olarak görev
yapan 858 eğretim üye ve yardım cısının büyük bir çoğunluğu İstan
bul, Ankara ve E skişeh ir Akadem isi gibi gelişm iş Akadem ilerdedir.
Adana, Bursa ve Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akadem ileri ise
öğretim kadrosu a çısından yeteri kadar gelişm em iş durumdadır.
Devlet M ühendislik ve M im arlık Akadem ileri 1184, 1418, 1472,
2237, 2004, 1750, 1765 S ayılı Y a sa la r ve diğer genel yasalarla
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yönetilm ekte ve öğretim lerini sürdürm ektedirler. Bu kurum larda kad
rolu olara k görev yapan 1214 öğretim üye ve yardım cısının çoğunlu
ğu İstanbul ve Ankara Akadem ilerindedir. Eskişehir, Sakarya, K o c a 
eli, Balıkesir, Kayseri, Edirne, İsparta, Konya, Denizli, Elazığ ve Z o n 
guldak Akadem ileri yeterli öğretim elem anı ve buna bağlı olarak uy
gun öğretim ortam ına sahip olam am ışlardır.
185 kadrolu öğretim üye ve yardım cısına sahip olan İstanbul
Devlet G üzel S a n atla r A kadem isi 1172, 1750, 1765 S ayılı Y a sa la rla
yönetilen ve öğretim ini sürdüren bir kurumdur.
G e n çlik ve Spor Akadem ileri ile S osyal Hizm etler Akadem ileri ise
B akan lıklara bağlı öğretim kurum landır. G e n çlik ve Spor A k ad em ile
rinde kadrolu 53, Sosyal H izm etler A kadem isinde de 15 öğretim g ö 
revlisi bulunm aktadır. Bu kurum lar, B a ka n lıkla ra bağlı olm aları ve
kariyer sistem inin bulunm ayışı nedeniyle yeteri kadar gelişem em iş
lerdir.
Programlar açısından durum
Akadem ilerin program larının değerlendirilm esi am acıyla y ap ı
lan bir araştırm anın bulguları; Akadem ilerin, çeşitli m eslek ve hiz
met alanlarına elam an hazırlam a .bireylerde ortak kültür ve standart
lar geliştirm e, öğretim yapm a ve iş gücü talebini karşılam a gibi
am aç ve fonksiyonlarını başarıyla gerçekleştird iğ in i buna karşın,
toplum sorunlarına çözüm yolları bulm ak üzere araştırm a ycpm a ve
danışm a hizmeti görme .araştırıcı insan gücü yetiştirm e ve fertler
de bilim sel düşünm e yeteneğini geliştirm e gibi am aç ve fo nksiyon
larında yeteri kadar başarılı olam adıklarını ortaya koymuştur. (Ha
kan, 1981).
Akadem ilerin program larında yer alan derslerin öğ ren ciler ta 
rafından algılan ab ildiği buna k arşılık program da gereksiz dersler o l
duğu ve bir kısım derslerin alandaki son yeniliklere göre düzenlen
mediği konusu araştırm anın ortaya koyduğu bulgular arasındadır.
Öğretim de uygulanan yöntem lerin ç a ğ d a ş olm adığı ve ö ğ ren ci
lere öğretim sırasında danışm anlık yapılm adığı üzerinde durulan d i
ğer hususlardır.
Araştırm a bulgularına göre ilgililer, öğrenci ba şarısın ı değer
lendirmede, klasik sın a vla r dışında, objektif testlerin az kullanıldığı,
ödev ve pratik çalışm aların değerlendirm eye yeterince katılm adığı,
tek bir kitap veya ders notundan sorum lu tutularak öğrencileri d e 
ğerlendirm enin başarıyı sınırlandırdığ ı görüşünde birleşm ektedirler.
Akadem ilerde uygulanan kredi ve söm etr sistem inin, öğretim in
etkinliğini artırdığı buna karşılık ders kitabı ile öğretim ara ç ve ge
reçlerinin sağlanm asında güçlükler çekildiği ifade edilm ektedir.
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Sonuç vs Ö neriler
Yeni bir düzenlem e aşam asında bulunan Akadem iler, çok s a 
yıda ve günün koşullarına uymayan yasalarla yönetilm ektedir. Bu kurum ların bir kısm ının program ları ise am aç, içerik ve öğretim sü re ç
leri a çısın d an toplum gereksinm elerine yanıt verem em ektedir.
G e lişm iş Akadem ilerin daha büyük a tılım lar yapabilm eleri, ge
lişm em iş akadem ilerin de uygun eğitim -öğretim koşullarına kavuşa
bilm eleri ve bütün Akadem ilerin içinde bulundukları yasal karga şa 
nın sona erm esi için yapılm ası beklenen yeni yasal düzenlem elerin
yanı sıra program lar a çısından şu hususların daha etkin bir öğretim
yapabilm e açısından, göz önünde bulundurulm ası yararlı olacaktır.
(I) A m açlar, içerik ve etkinlikler, yöntem ler,teknikler ve değer
lendirm enin dinam ik ilişkilerini göz önünde bulunduran bir eğitim
program ı kavram ı, ders konularının düzgün bir listeyle ders kitap
larından izlenm esinden meydana gelen kısır bir süreçten kesinlikle
ayrılm alıdır (Varış, 1971).
Program lar, sosyal, kültürel, politik ve ekonom ik olgular yanın
da epistem oloji, aksiyoloji ve psikoloji alanındaki araştırm alara gö
re ve gelişm eleri izleyici bir tutumla ancak günün koşullarına yanıt
verebilirler. Eğitim program larında, çeşitli alanların öğretim inde et
kinlik sağlam ak üzere «am açların işaret ettiği yönde davranış de
ğ işikliğ i m eydana getirm ek için» am açlar, içerik, yöntem ler ve de
ğerlendirm e arasında ilişk ile r kurularak bu ilişkiler araştırm alarla
desteklenm elidir.
Bireyin toplum a yapıcı bir şekilde aktif uyumunu sağlayacak
davranışların gelişm esine yön çize ce k olan am açların, bilim sel bir
tem ele oturm ası yönünde çalışm a la r yapılm ası gerekm ektedir.
G elişen bir toplum sal yapı ve toplumun Akadem ilerden beklen
tileri karşısın da ,bu kurum ların am aç ve fonksiyonlarını bir a n a li
ze tâbi tutm aları gerekm ektedir.
(II) Eğitim am açlarının gerçekleştirilm esinde uygulanacak iç e 
riğin seçim i ve düzeni bu alanda akadem ik bir çaba gerektirm ek
tedir. Program ların içeriği, olguların ve olayların ezberlenm ek üze
re ansiklopedik bir şekilde bir araya getirilm esi değil, fakat y a şa 
ma alanlarının anlam taşıyan bölüm lerinin aktif bir çabayla düzen
lenm esidir. Bu nedenle içeriğin belirlenm esi bu konudaki görüşlerin
analizin i ve uygun kriterlerin geliştirilm esini gerektirm ektedir, iç e 
riğin eğitim program larına yerleştirilm esinde öğrencilerin gelişim
düzeyi üzerinde durulm alı ve bu içeriğin yapısındaki tutarlık kadar
öğrenci düzeyine uygunluğu da önem li bir kriter olm alıdır. Bu bakım 
dan Akadem i program larının içeriğinin alandaki son yeniliklere göre
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ve öğrencileri yaratıcı ve bağım sız düşünm eye yöneltecek şekilde
hazırlanm ası gerekm ektedir (Varış, 1971).
(III) Ö ğrencilerin daha başarılı olm aları için ders kitap ve not
ları ile ders ara çla rın ın zam anında ve ucuz olarak A kadem ilerce te
min edilm esi zorunludur.
(IV) Konuların öğretilm esinde uygulanacak öğretim süreçlerinin
devam lı olarak geliştirilm esi, üzerinde durulm ası gereken diğer bir
konudur. Öğretim de, ekip halinde öğretim, etkileşim analizi, iş a la n 
larına dönük eğitim, öğretim in bireyselleştirilm esi, öğretim de yara 
tıc ılık ve program lı öğretim gibi yaklaşım lara yer verilm elidir.
Program ların içerik düzeninde uygulam alı çalışm alara o lan a k
lar ölçüsünde fazla yer verilm eli, öğrenci başarısının değerlendiril
m esinde klasik sın a vla r dışında objektif testler de kullanılm alı, ödev
ve uygulam alı ça lışm a la r değerlendirm eye katılm alıdır.
(V) U ygulanan öğretim süreçleri ile am açların ne dereceye ka
dar gerçekleştiğin i anlam ak için devam lı bir değerlendirm e ç a b a sı
na ihtiyaç vardır.
(VI) Sonuç olarak; Akadem ilerde, akadem ik kurulların, program 
ların g eliştirilm esinde sistem li bir çaba gösterm esi gerekm ektedir.
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