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ÖZET
Bir yerle im yerinin veya yörenin kalk nmas nda yüksek
ö retim kurumlar n n ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin olaca
bilinmektedir. Bu çal mada, bölgesel kalk nma çerçevesinde
yüksekö retimin öneminden bahsedilmi ve az geli mi veya
geli mekte olan yörelerde bulunan yüksekö retim kurumlar n n
bulunduklar yörenin geli imindeki etkisi ara t r lm t r. Bu ba lamda
uygulama olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Meslek
Yüksekokulu incelenmi tir. Anket çal mas yap larak, Bolvadin
Meslek Yüksekokulu’nun Bolvadin’e ekonomik, sosyal ve kültürel
etkileri ara t r lm t r.
ABSTRACT
It is known that there will be economic, social and cultural
effects of the higher education institutions on the development of a
district. In this study, the importance of the higher education for the
regional development is mentioned and the effects of the higher
education institutions over the less developed or developing areas, in
which they are established, are searched. In this respect, A.K.Ü.
Bolvadin M.Y.O. is studied as a case study. Applying a public survey,
the economic, social and cultural effects of Bolvadin M.Y.O. in
Bolvadin are searched.
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GR$
Dünyada her alanda (ekonomi, politika, ileti im, teknoloji, vs.)
h zl ve yo un bir de i im ya an rken, bu de i imin itici gücü;
ku kusuz bilginin do as ndaki de i im, teknolojik de i imler ve
ku and
bilgiyle rekabete dayal toplumsal ili kiler düzene inde
tutunma çabas içindeki bilgili insand r. Günümüz toplumlar n n
çe itli adland r lma biçimleri (bilgi toplumu, küresel toplum, postendüstriyel toplum, vs.) üzerinden okunabilecek bir de i imin temel
izleklerinden biri olan "bilgi toplumu" kavram ve onun
ça r t rd klar ku kusuz yap lan çal ma ba lam nda do ru bir tercih
olarak görülebilir. Bu ba lamda bilim, teknoloji ve iyi yeti mi insan
gücü üretim faktörlerinin ba nda gelmektedirler. Yat r mlar n en
önemlisi insana yap lan yat r md r. Ülkelerin en büyük zenginli i de
bilgi ve beceri düzeyi yüksek genç insan gücüne sahip olmalar d r.
"Bilgi Toplumu" olarak adland r lan süreçte, bu toplumun bir unsuru
olman n temel ko ulu ku kusuz e itim üzerinden, yukar da da
belirtildi i üzere insana yap lan yat r md r. Günümüz ko ullar nda bu
yat r m olanakl k lacak en temel araç genelde bütün bir e itim
sistemi, özelde ise üniversitelerde insana yap lan yat r md r. Bireylerin
bilgi birikimlerinin sa lanmas büyük ölçüde yüksekö retimde verilen
e itim ile olur. Sonuçta bir ülkenin ekonomik ve toplumsal
kalk nmas nda bütün bir e itim düzene inin olanaklar yla yeti tirilen
"insan gücü" temel faktör olarak ba rolü oynamaktad r.
Yap lan bu çal man n amac ; Bolvadin M.Y.O’nun
Bolvadin’in sosyo-kültürel yap s na ve ekonomisine katk lar n n
ara t r lmas d r. Çal ma Bolvadin örne i üzerinden, bölgesel
kalk nmada yüksekö retim kurumlar n n bulunduklar yere etkilerinin
oldu u, mevcut yap y de i tirdi i ve bölge kalk nmas n sa lad
varsay m na ba l olarak haz rlanm yüksekokul d ndaki faktörlerin
sabit oldu u varsay lm t r. Bu ba lamda ö rencilere uygulanan anket
çal mas ile elde edilen sonuçlar incelenmi tir. Sonras nda ise ilçenin
ve yüksekokulun genel durumlar da dikkate al narak geli imleri
aç s ndan çe itli önerilerde bulunulmu tur.
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I. KALKI MADA Ü

VERS TELER

YER

A) KALKINMA
Her ülkenin iktisadi, sosyal ve siyasal yap lar , do al
kaynaklar , e itim düzeyi ve benzeri gibi farkl l klar oldu undan
kalk nmay belli bir ölçütte tan mlamak güçtür.1 Bunun için birçok
tan mlama yapmak mümkündür. 2 Genel anlamda kalk nman n tan m ,
bir toplumun iktisadi, sosyal ve siyasal aç dan topyekün iyile erek
belli bir hayat seviyesini yakalamas ,3 ekonomik yap daki
dengesizliklerin giderilerek ekonominin geni lemesidir4 eklinde
yap labilir. >ktisadi anlamda kalk nma kavram ise; iktisadi geli me
kavram ile ayn anlam ta makta olup,5 belirli bir dönem içerisinde
üretim faktörleri birimleri ba na verimlili in devaml artmas ndan
dolay bir ülkenin ki i ba na gerçek gayri safi milli has las veya
gelirinde art lar n olmas d r.6 “Kalk nma sadece üretimin ve ki i
ba na gelirin artt r lmas ndan ibaret olmay p, ekonomik ve sosyokültürel yap n n da de i tirilmesi, yenile tirilmesi anlam na gelir.”7
>ktisadi kalk nman n tek unsuru yeterli fiziki sermaye gücü de ildir.
>ktisadi kalk nmay gerçekle tirebilmek ve ekonomik büyümeyi
h zland rabilmek için gerekli olan unsurlardan biride e itilmi insan
gücüdür. Eme in üretimdeki verimlili inin art r labilmesi e itimle
mümkün olmaktad r.8
1

Ali ÖZGÜVEN, ktisadi Büyüme, ktisadi Kalk'nma, Sosyal Kalk'nma, Planlama
ve Japon Kalk'nmas', Filiz Kitabevi Yay., >stanbul, 1988, s. 99.
2
Kalk nma tan mlar için bak n z D.V.Mc. GRANAHAN, “Kalk'nman'n Tan'm'”,
(Çev: Zeki Ku çu), T.C. Ba bakanl k Devlet Planlama Te kilat , Yay., No: 1362,
Ankara, 1974, ss. 4-6.
3
>. Hakk DÜMER, Makro ktisat Teori ve Politika, Kütahya, 1993, s. 230.
4
Halil SEY>DOMLU, Ekonomik Terimler Ansiklopedik Sözlük, Güzem Yay.,
Ankara, 1992, s. 107.
5
Fikret BAPKAYA, Kalk'nma ktisad'n'n Yükseli0i ve Dü0ü0ü, 1. Bask , >mge
Kit.Yay. Ankara, 1994, s. 23.
6
Ercan DÜLGEROMLU, Kalk'nma Ekonomisi, Uluda Üniversitesi Yay. No:14,
Bursa, 1991, s. 3.
7
Vural F.SAVAP, Kalk'nma Ekonomisi, >.T.>.A. Nihad Sayar Yay n ve Yard m
Vakf Yay. No:315/547, >stanbul, 1979, s. 5.
8
Mustafa ERSUNGUR, “>ktisadi Kalk nma ve Teknoloji” Atatürk Üniversitesi
. .B.F. Dergisi, C:10, Say :3-4, Erzurum, 1994, s. 42.
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1. Bölgesel Kalk)nma
Bölgesel kalk nma, kalk nma konusunun bölge düzeyinde ele
al nmas d r. Kalk nma bir ülkenin tüm bölgelerinde ayn anda ve ayn
iddette görülmez. Bunun yan nda her ehrin kendi ba na kalk nmas
ekstra masraflara neden olabilmektedir. Her ehrin havaalan ve her
ehrin otoyol istemesi gibi isteklerin kar lanamamas durumu
ortadad r. Bunun yan nda ehirlerin ak lc bütünle meleriyle ve ufku
geni yöneticilerle bu istekler kar lanabilmektedir. Bu da bölgesel
kalk nma çal malar n n yap lmas ile olacakt r.9 Bölge kalk nmas ile
ülke kalk nmas aras nda yak n bir ili ki vard r. Bir ülkeyi olu turan
bölgelerin kalk nd r lmas demek o ülkenin de kalk nmas anlam na
gelir. Geli mekte olan ülkeler, geli mi ülkeleri örnek alarak, belirli
bir geli mi lik düzeyine ula abilmek için, bölge geli mesini makro
seviyede de erlendirmek için çal malarda bulunmaktad r.10 Bir
ülkenin topyekün kalk nmas için bölgeleri aras ndaki dengenin
sa lanmas ana hedeflerden biridir. Bölgeler aras dengeler
sa lanamad sürece ekonomik faaliyetler geli mi bölgelere y lma
e ilimi göstermektedir. Bu y lmalar bir süre sonra çe itli ekonomik
ve sosyal çevre sorunlar na yol açabilmektedir.11 Bölgesel kalk nma
çal malar nda planlaman n amac , kaynak israf ndan kaç nmak ve
kalk nma h z ndan en az fedakarl k edecek ekilde kaynaklar n
de erlendirilmesidir. Bu bak mdan, uzun vadede çözüme
ula t r labilecek,
fakat
tedbirleri
bugünden
ele
al n p
de erlendirilebilecek ekilde bölgesel kalk nmaya a rl k verilmesi
uygun bir politikad r.12

9

Meral KINACILAR , “Bölgesel Kalk nma Projesi Ba lat lmal ” , Dünya Gazetesi,
8 Pubat 2001, s. 6.
10
Bülent AÇMA, Geli0mi0 Ülkelerin Az Geli0mi0 Bölgelerini Geli0tirmeyi
Amaçlayan Politikalar'n ncelenmesi ve GAP Örne4i, >stanbul Ticaret Odas ,
Yay n No:1991-7, >stanbul, 1991. ss. 19-20.
11
Necati ARIKAN, “Bölgesel Kalk nmada Yat r mlar n Yönlendirilmesi ve
Te viki”, F'rat Havzas'n'n Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalk'nmas'
Sempozyumu, Elaz , ( 7-9 Nisan 1998). Elaz , 1998. s. 101.
12
Mustafa E. ERKAL , Bölge Aç's'ndan Az Geli0mi0lik, Bo aziçi Yay., No:56,
>stanbul, 1982. s. 26.
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2. Kalk)nmada Verimlilik ve E itim li0kisi
Kalk nmada ba ar l olabilmek için sürekli ve önemli
“verimlilik art lar ” sa lamak gerekir. Özellikle kalk nmay basit bir
üretim art olarak tan mlamak yerine ekonomik ve sosyal yap da
de i meyi de içeren ve bir ülkedeki “sosyo-ekonomik etkenlik”
düzeyinin art
diye tan mlamak yolu seçilirse, o zaman, bunu
sa layacak büyüme kaynaklar n n ba nda bilim ve teknolojinin
geli mesi ile kurumsal çerçevenin iyile mesinin geldi i görülecektir.
Bir toplumda, çe itli düzeylerdeki karar birimleri zaman nda ve do ru
karar alam yorlarsa, de i en ko ullar kar s nda durumlar n
de i tiremiyorlarsa, ülkeyi iyi yönetemiyorlarsa o ülkede sosyoekonomik etkenlik sa lanam yor demektir. Böyle bir durum uzun süre
devam ederse söz konusu ülkeyi “az geli mi lik” düzeyinde
tutacakt r.13 Ülkenin bu durumdan kurtulmas için insanlar n bilgi ve
beceri düzeyinin yükseltilmesi, daha do ru kararlar n al nmas için
uygulamadaki t kan kl klar n giderilmesi, kurumsal yetersizliklerin ve
engellerin ortadan kald r lmas , son olarak da insanlar daha üretken
k lacak araç ve gereçlerin sa lanmas gerekecektir. Bu uygulamalar n
hepsi verimlili i art rmaya yönelik yap lan uygulamalard r.
Kalk nma, insan gücü gereksinimi ve istihdam bak m ndan e itimi
olumlu veya olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür.
Ekonomilerin istihdam alanlar için insan gücü ihtiyac na ekonomik
talep denilmektedir. Ülkede uygulanan ekonomi politikalar n n bu
talebi yaratmas gerekir. E itim arz kayna d r ve görevi ekonomik
talebi kar lamakt r. Bu bak mdan insan gücü-e itim-istihdam
aras nda çok s k bir ili ki ve etkile im vard r. 14
Sonuç olarak geli mekte olan ülkelerde kurulan yüksekö retim
kurumlar iktisadi ve insan gücü planlar na paralel olarak geli meli,
mahalli kültürlerle ili ki içerisinde geli imini sürdürerek toplumsal

13

Besim ÜSTÜNEL, “Ekonomik Kalk nmada Verimlili in Yeri ve Önemi”,
Kalk'nma Stratejisi ve Verimlilik Sempozyumu, Milli Prodüktivite Merkezi Yay.,
No: 189, Ankara, 1975, s. 35.
14
Zekai BALOMLU, Türkiye’de E4itim, Tüsiad Yay. Temmuz, 1990, s. 13.
Afyon Kocatepe Üniversitesi . .B.F. Dergisi (C.V, S.1, 2003)

67

ihtiyaçlara cevap verebilmelidir.15 Yüksekö retim kurumlar
bulunduklar yörede, hem gerekli say ve nitelikte insan gücü
yeti tirmek, hem ara t rma yapmak ve teknoloji üretmek, hem de
yeti kinler için e itim programlar düzenlemek suretiyle yöresiyle
bütünle en ve bölgesel e itim piramidinin zirvesini olu turan,
dolay s yla da Türk e itim sistemini güçlendiren birer kurum
olmal d rlar. Bu tedbirler ve yap lmas gerekenler sonucunda
ekonomik ve sosyal kalk nma büyük ölçüde sa lanm olur.16
B) ÜN>VERS>TELER>N YEREL ETK>LER>
Üniversiteler bilgi teknolojilerinin e itim, ara t rma ve
geli tirme arac l
ile üretildi i ve en iyi ekilde kullan ld
kurumlard r. Günümüz bilgi toplumlar nda üretimin daha fazla bilgi
içermesi nedeniyle daha fazla uzmanla m yani nitelikli elemanlara
ihtiyaç duyulmas , bu elemanlar n sa lanmas
aç s ndan
yüksekö retim kurumlar n n önemini art rmaktad r. Ülke içerisindeki
az geli mi bölgeleri geli tirme ve di er geli mi bölgeler aras ndaki
geli mi lik fark n giderme amac ile yüksekö retim kurumlar
do rudan ya da dolayl olarak etkilerde bulunmaktad r. Bu kurumlar
öncelikle bulunduklar
yerin sosyo-ekonomik ve kültürel
kalk nmas na, e itim düzeyinin geli mesine ve de bölgede bulunan
kaynaklar n de erlendirilmesine do rudan katk da bulunmaktad rlar.17
Üniversitelerin sosyo-ekonomik yap n n de i iminde önemli yeri
vard r. Toplumlar n gelece i için stratejik bir öneme sahip bu
kurumlar, yeni bilgi ve tekniklerin geli tirildi i ve sorunlar n çözümü
için alternatiflerin üretildi i yerlerdir. Ülkemizde ya anan kimi iç
sorunlara ra men de i imin temel ta y c s olmaya namzet bir kurum
olarak üniversiteler sa lanacak geli mi alt yap olanaklar yla bu
rolünü daha iyi oynayabilecektir.

15

Yüksel KAVAK, Kalk'nmada Öncelikli Yörelerdeki Yüksekö4retim Kurumlar'n'n
Çevreye Dönük Faaliyetleri, TOBB Yay., Ankara, 1990, s. 34.
16
Zekai BALOMLU, a.g.e., ss. 180-184.
17
Mesut ALBEN>, “Yüksekö retim Kurumlar n n Geli mekte Olan Bölgeler
Üzerindeki Etkisi”, Dumlup'nar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Haziran
2001), Say : 5, Kütahya, 2001, ss. 138-140.
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1. Yerel Ekonomiye Katk)s)
Ekonomik etkiler, bir kurumun bir bölgede var oldu u
dönemlerle olmad
dönemler aras nda, bulundu u bölgedeki
ekonomik aktiviteler aras ndaki farkl l k olarak tan mlanacak olursa;
Yüksekö retim kurumlar n n para giri i, yeni i alanlar n n ortaya
ç k ve kamu hizmetlerinin niteliklerindeki art gibi k sa dönem
içerisinde gözlemlenebilecek etkilerini tahlil etmek sosyo-kültürel
de i imi incelemeye göre daha kolayd r. Bölge ekonomileri üzerinde
yüksekö retim kurumlar n n ekonomik etkilerinin belirlenmesine
yönelik olarak yap lan çal malarda ekonomik etkinin temel
elementleri dört temel ba l k alt nda özetlenebilir. Bunlar; bölge
ekonomisine para giri i, emek piyasalar na üretkenli i yüksek i gücü
giri i, ya am kalitesine ilave katk lar ve bölge ekonomisinin
yap s ndaki uzun dönemli de i imler olarak s ralanabilir.18 Bir
bölgede üniversitenin kurulmas , üniversiteye mal ve hizmet sunan
di er i letmelerin faaliyetlerini de geni letecektir. Üniversiteler,
yapt klar harcamalar ve istihdam ettikleri personeller bak m ndan
kurulduklar bölgelerin en önemli ekonomik birimlerinden biridir.
Üniversitelerin yerel ekonomi üzerindeki etkileri; do rudan, dolayl ve
uyar lm
olmak üzere üç grupta toplanmaktad r. Bu gruplar
vas tas yla sa lanan etkiler istihdam ve gelir olmak üzere iki aç dan
ele al nmaktad r. Bu katk lar öyle özetlenebilir:19
Üniversitenin çe itli birimlerinde çal an personel direk katk y
istihdam yoluyla sa lamaktad r. Personele ödenen maa lar
üniversitenin yerel ekonomi üzerindeki direk gelir etkisidir. Dolayl
etkiler; emek d nda olan üretim faktörü sahiplerinin üniversiteye
yapt klar sat lar sonunda ortaya ç kan gelir ve istihdam art n ifade
etmektedir. Dolayl katk lardan bir k sm ö renciler taraf ndan yap lan
harcamalard r. Bu dolayl etkiler; yurtlara yap lan ödemeler, g da
harcamalar ve kitap sat bölümüne yap lan ödemeler ve benzeri
etkilerdir. Bu faaliyetler sayesinde ortaya ç kan istihdam imkanlar da
18

Mesut ALBEN>, “Yüksekö retim Kurumlar n n Geli mekte Olan..., ss. 138-139.
Hayriye AT>K, “Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katk lar :Teori ve Erciyes
Üniversitesi Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Say : 15, Kayseri 1999. ss. 99-102.

19
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belirlenebilir. Uyar lm katk lar gelir elde eden bireylerin gelirlerinin
o bölgede yerel olarak üretilen mal ve hizmetlere harcanmas d r.
Üniversiteler, be eri sermayeye ve bölgenin ekonomik kalk nmas na
önemli katk lar ndan dolay oldukça önemli kurumlar olarak
görülmü tür. K sa dönemli olarak yüksekö retim kurumlar na yap lan
yat r mlar uzun dönem içerisinde meydana gelecek olan getiriler
olarak da de erlendirilebilmektedir. Yüksekö retim kurumlar ndan
mezun olan ö rencilerin ayn bölgede kalarak çal maya ba lamas ve
bölgede yeni gelir ak mlar na neden olmas buna örnek olarak
gösterilebilir. 20
2. Sektörlerin Geli0mesine Katk)s)
Yüksekö retim
kurumlar
insanlar n
verimlili inin
art r lmas nda etkili olan e itim ve ö retimin kurumsal anlamdaki son
a amas n olu turmaktad r. Bunun yan nda ki ilerin nerede ve ne
ekilde çal aca n n da büyük ölçüde belirlendi i kurumlar yine
yüksekö retim kurumlar d r. Yüksekö retim kurumlar geli en
sektörlerin ihtiyaç duydu u nitelikte ve say da insanlar yeti tirmek
durumundad r. Çünkü, teknolojik geli me devaml ve h zl bir ekilde
ilerledi inden, teknolojinin yo un ekilde e itime uygulanmas n
zorunlu hale getirmektedir. >htiyaç duyulan nitelikte i gücünün
istenilen zamanda kullan ma haz r hale getirilememesi verimlili i
olumsuz yönde etkilemektedir.21 Belirli bir bölgede yüksekö retim
kurumlar n n kurulmas ve geli tirilmesi sektörel yap n n da
de i imine yol açabilmektedir. Çünkü yüksekö retim kurumlar n n
kurulmas ile birlikte bölgede yeni sektörler ortaya ç kabilir ya da
geli mi ve geleneksel hale gelmi baz sektörler kapanmak zorunda
kalabilir. Bunun yan s ra az geli mi bölgelerdeki yüksekö retim
kurumlar ile önceden var olan sektörler ve yeni kurulmu sektörler
aras nda yeterli koordinasyon kurulabilirse, yüksekö retim kurumlar
bölge geli iminde sürükleyici sektör s fat n alabilirler.22

20

Mesut ALBEN>, “Yüksekö retim Kurumlar n n Geli mekte Olan..., ss.138-139.
Yüksel KAVAK, a.g.e., ss. 18-30.
22
L. I l ÜNAL, “Türkiye’de Yüksekö retim Sorunu”, Verimlilik Dergisi, Milli
Prodüktivite Merkezi Yay n , Ankara, 1994, s. 155-159.
21
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II. BOLVAD

M.Y.O ’ U

BOLVAD

’E KATKILARI

A) BOLVAD>N HAKKINDA GENEL B>LG>LER
Afyon-Konya karayolundan 13 km içeride, il merkezine 61 km
uzakl kta, Antik Kral Yolu üzerinde ve Eber Gölü kenar nda
kurulmu , Afyon'un merkez ilçeden sonra en büyük ilçelerindendir.
Yüzölçümü 926 km2'dir. 1924 y l nda ilçe olmu tur. Tar m, ticaret,
giyim ve toprak sanayi üzerinde geli mi tir. >lçede ekonomik hayat,
tar m, ticaret ve sanayiye ba l d r. Halk n geçim kayna ndaki ana
unsur tar m ve hayvanc l kt r. >lçemizin kendi ad n ta yan ovas nda
bu day, arpa, m s r, nohut, fasulye, ye il mercimek, fi , ekerpancar ,
ha ha , ayçiçe i yeti tirilmekte; elma, armut, kay s , vi ne, kiraz gibi
meyveler de üretilmektedir. "Heybeli Kapl calar " Afyon'a 30 km
uzakl kta ki Bolvadin Belediyesince i letilmektedir. Türkiye'de tek
olan Alkoloid Fabrikas ilçeye hareketlilik kazand rm t r. Bu
geli melerden de anla laca
üzere Bolvadin h zl bir geli me
göstermektedir. >lçe turistik ve tarihî eserler yönünden oldukça
zengindir. Eber Gölü, Heybeli kapl cas , Horan park gezi ve dinlenme
yerleridir. 23
B) BOLVAD>N M.Y.O’NUN
SOSYO - EKONOM>K ETK>LER>

BOLVAD>N

>LÇES>NE

Üniversitelerin önemli görevlerinden biri toplumun sosyal, kültürel
ve ekonomik aç dan geli mesine katk da bulunmak ve toplumsal de i imi
sa lamakt r. Sosyo-ekonomik etkiler, bir kurumun bir bölgede var oldu u
dönemlerle, olmad dönemler aras nda bulunan aktiviteler aras ndaki
farkl l k olarak tan mlamak mümkündür. Burada öncelikle Bolvadin
M.Y.O.’nun sosyo-ekonomik hayat nas l etkileyebilece inin dü ünülmesi
gerekir. Önemli olan Bolvadin M.Y.O.’nun Bolvadin’in kalk nmas n n
önemli bir arac olarak kullan labilmesidir. Kamu kaynaklar n n
yüksekokula yönelmesi durumunda, bu kaynaklar n etkin kullan m
sa lanabilecek ve ilin geli imi yolunda önemli ad mlar at labilecektir.
Çünkü üniversiteler bulunduklar mekan insan kaynaklar , teknolojik
altyap ve zihinsel farkl la ma gibi yollarla kalk nmaya haz r hale
23
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getirmektedir. Az geli mi ehirlerde bulunan yüksekö retim kurumlar n n
bu ehirlere gelir ak mlar olur. Bu ak mlara örnek olarak kurumlar n
yat r m harcamalar , istihdam harcamalar , ö renciler ve onlar ziyaret eden
misafirlerinin harcamalar vb. verilebilir. Bu ve benzeri harcamalarla o
ehirdeki insanlar n gelirlerinde art lar ya an r. Bolvadin’de de bu
art lar n ya anaca aç kt r.
Üniversitelerin bulunduklar ehirdeki insan kaynaklar na
yapaca katk lara bak ld nda ve Bolvadin M.Y.O. örne i üzerinden
de erlendirilme yap ld nda, yüksekokul arac l yla ehirdeki
yüksekö renimli insan say s artacakt r. Dolay s yla daha fazla e itim
alan bu insanlar, ki isel olarak parasal ve parasal olmayan birçok
kazançlarda bulunabileceklerdir. Bunun yan nda ki isel olmayan
kazançlar da söz konusudur. Pehirde genel e itim düzeyinin
yükselmesi ile birlikte sosyo-kültürel ve ekonomik geli im
sa lanabilecektir. Yine Bolvadin M.Y.O.’nun Bolvadin’e etkilerinin
neler olabilece i konusunda, istihdam konusu da unutulmamal d r.
Öncelikle yüksekokulda çal an personel do rudan istihdam art na
neden olur. Ayr ca yüksekokulda ö renim gören ö rencilerin mezun
olduktan sonra Bolvadin’de kald
dü ünülerek olu turacaklar
istihdam art lar dolayl olarak istihdam art lar sa lar. Bu durum
Bolvadin’de bulunan birçok i letme ve sektörlerde sa lanabilecek
pozitif bir durumdur. Her bölgede ve ehirde oldu u gibi Bolvadin’de
bulunan Bolvadin M.Y.O. taraf ndan yap labilecek seminer,
konferans, panel bilimsel yay n, dan manl k vb. gibi faaliyetler ve bu
faaliyetler sonucu yenilik ve giri imcilik kültürünün olu mas ,
Bolvadin’de bulunan i letmelerin yeni teknolojileri kullanabilmesi
yolunda olumlu bir ortam n olu mas n sa layabilecektir.
Bolvadin M.Y.O. tahakkuk servisinden al nan May s 2003
verilerine göre Bolvadin ekonomisine sa lanacak katk lar anlam nda
personel giderleri kalemi toplam ayl k 56.275.400.000 T.L ve y ll k
ortalama 500 milyard r.24
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Tahakkuk Servisi’nden al nan verilere göre de erlendirilmi tir.
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C) BOLVAD>N M.Y.O. ÖMRENC>LER>NE DÜZENLENEN
ANKET ÇALIPMASI ve SONUÇLARI
Türkiye son y llarda sosyo-ekonomik aç dan büyük bir de i im
geçirmektedir. Bu çal ma, Türkiye’de yüksekö retim sistemi genel
kapsam içerisinde, A.K.Ü. Bolvadin M.Y.O’nun Bolvadin ilçesinin
sosyal ve ekonomik yap s nda ortaya ç karaca de i iklikleri ve
katk lar tespit etmeyi amaçlayan ve elde edilen bulgular sonucunda
çözüm önerileri aramay hedefleyen bir çal mad r. Anket çal mas
Bolvadin M.Y.O.’da ö renim gören 2039 ö renciden 480 ö renciye
yap lm , örneklem seçiminde orant l olmayan kota örneklemesine
ba vurularak; Teknik ve >ktisadi >dari Programlar n her s n f ndan 1.
ve 2. ö retim kar k 60’ar ki i tesadüfi olarak seçilmi ve
uygulanm t r. Elde edilen bulgular (2003 y l Nisan ay nda)
frekanslar ve çapraz tablolar biçiminde incelenmi tir. De erlendirme,
anket çal mas nda sorulan sorular n s ras na göre yap lm t r.
Ö rencilerin, yüksekokulda ö renime ba lamadan önce ikamet
etmekte oldu u ehirlere bak ld nda; ö rencilerin % 17’si Bolvadin,
% 21’i >stanbul, % 10’u >zmir’den, kalan % 52’lik k sm ise di er
ehirlerden gelmektedir. Ö rencilerin, ailelerinin ayl k gelir durumlar
a a daki tabloda ayr nt l incelenmi tir.
Tablo : 1 Ö rencilerin Ailelerinin Gelir Durumlar)
Aile Geliri
250 milyon alt
250-499 milyon
500-999 milyon
1-1.499 milyar
1.5-1.999 milyar
2 milyar üstü
Ara Toplam
Cevaps z
Genel Toplam

Frekans Yüzde Geçerli Toplam
Yüzde Yüzde
52
10,4
10,6
10,6
211
42,2
43,1
53,8
159
31,8
32,5
86,3
34
6,8
7,0
93,3
16
3,2
3,3
96,5
17
3,4
3,5
100,0
489
97,8 100,0
11
2,2
500
100,0

Ö rencilerin büyük bir k sm (% 95) üniversite ö renimini
tamamlad ktan sonra Bolvadin’de kalmay dü ünmemektedir.
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Bolvadin’de kalmama nedenleri aras nda en yüksek pay Bolvadin’de
ki isel geli im ve i imkanlar n n k s tl l hususu alm t r. Bununla
birlikte genelde ö rencilerin >stanbul ve di er büyük ehirlerden
gelmeleri, kar la t rma yap ld nda Bolvadin’in küçük ve s k c bir
yer oldu u kan s n uyand rm t r. Bolvadin’de kalmay dü ünen
ö renci kesimi (% 5) imkanlar dahilinde Bolvadin’de kal nabilece ini
dü ünmektedir. Ö rencilerin Bolvadin’in ekonomik hayat na en
belirgin etkisi yapm
olduklar harcamalarla belirlenebilir.
Ö rencilerin Bolvadin’de bir ay içerisindeki ortalama harcamalar
a a daki gibidir.
Tablo : 2 Ö rencilerin Bir Ay çerisinde Yapt)klar)
Ortalama Harcamalar
Ortalama
Frekans Yüzde Geçerli
Harcamalar
Yüzde
100 milyon alt
52
10,4
10,5
100-150 milyon
182
36,4
36,7
118
23,6
23,8
151-200 milyon
72
14,4
14,5
201-250 milyon
37
7,4
7,5
251-300 milyon
35
7,0
7,1
301 milyon üstü
Ara Toplam
496
99,2
100,0
Cevaps z
4
,8
Genel Toplam
500
100,0

Toplam
Yüzde
10,5
47,2
71,0
85,5
92,9
100,0

A.K.Ü. Bolvadin M.Y.O. ö rencilerinin bir ay içerisinde
Bolvadin’e ekonomik anlamdaki katk s , yukar daki tabloya göre
365.675.000.000 TL. olarak hesaplanm t r. Ö rencilerin ortalama 9
ay Bolvadin’de kald klar dü ünüldü ünde ise; Bolvadin ekonomisine
y ll k, yakla k 3,3 trilyon (3.291.075.000.000) T.L. katk sa lanmakta
oldu u sonucuna ula lm t r. Bunun yan nda Bolvadin M.Y.O.
tahakkuk servisinden al nan May s 2003 verilerine göre personel
giderleri kaleminden Bolvadin ekonomisine y ll k katk ise
500.000.000.000 T.L.’d r. Bu sonuçlardan hareketle A.K.Ü. Bolvadin
M.Y.O. personeli ve ö rencilerinin ilçe ekonomisine toplam katk s
y ll k tahmini 3,8 trilyon T.L. olarak hesaplanm t r. Bu tutar Bolvadin
ekonomisine giren harcamalard r. 2000 y l nüfus say m sonuçlar na
göre, Bolvadin ilçe nüfusunun 54.100 oldu u sonucundan hareketle;
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yüksekokul arac l yla Bolvadin ilçesinde y ll k ki i ba na dü en
gelir art yakla k (3.800.000.000.000 / 54.100) = 70.240.295 T.L.
olarak hesaplanabilir.
Ö rencilerin büyük bir k sm pahal olmas na ra men, rahatl k
ve ders çal abilme gibi avantajlar nedeniyle kiral k evleri tercih
etmektedirler. Evde kalman n önemli sebebi olarak, sosyal ya am n,
gezilecek ve e lenilebilecek mekanlar n s n rl olmas göze
çarpmaktad r. Konut yetersizli i ve bundan kaynaklanan ev kiralar n n
yüksekli i, konut sahiplerinin gelirlerinde önemli art lara neden
olmu tur. Ö rencilerin genel anlamda okuma al kanl klar n n
ölçümündeki sonuçlara göre Bolvadin M.Y.O. ö rencilerinin önemli
bir k sm n n genel anlamda okuma al kanl klar n n olmad
sonucuna ula lm t r. Bu durumun ortalama standartlara getirilmesi
için motive edici giri imlerde bulunulmas önemli önceliklerdendir.
Ö rencilerin çal mak istedikleri alanlar n ba nda özel sektör
gelmektedir. Bu durum a a daki tabloda daha net görülmektedir.
Tablo : 3 Ö rencilerin Ö renimini Tamamlad)ktan
Sonra Çal)0may) Dü0ündükleri 0 Alanlar)
Çal

lmak stenen Frekans Yüzde Geçerli Toplam
Alan
Yüzde Yüzde
Devlet Dairesi
139
27,8
28,1
28,1
Özel Sektör
255
51,0
51,6
79,8
Serbest
59
11,8
11,9
91,7
Di(er
30
6,0
6,1
97,8
Ara Toplam
494
98,8 100,0
Cevaps z
6
1,2
Genel Toplam
500
100,0

Ö rencilerin ço unun, yüksekokuldaki sosyal ve kültürel
etkinlikleri yeterli buldu u sonucuna ula lm t r. Yüksekokulda
verilen e itimin kalitesinin di er üniversitelerle fark n n olmad ve
e itimin yeterli oldu u konusundaki görü ler a rl ktad r. Ö rencilerin
büyük bir ço unlu u yüksekokulun fiziki imkanlar n n sosyal ve
kültürel etkinliklere yeterli oldu unu belirtmi lerdir. Bunun yan nda
imkanlar n etkinlik ve organizasyonlarda daha verimli kullan lmas
durumunda ve de Bolvadin’de bulunan kurum ve kurulu lar n
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yard mlar n n sa lanmas ile çal malar n daha etkin hale getirilmesi
sa lanabilir. Bu konu ile alakal olarak, Bolvadin’deki yöneticiler ve
yüksekokul ile ili ki içerisinde bulunan i letmecilerle zaman zaman
yap lan söyle ilerde, halk n ilerleyen zamanlarda yap lacak
çal malarda görev alabilecekleri belirtilmi tir. Bolvadin’in kentsel
sorunlar n n en önemlileri sosyal ve kültürel etkinliklerin yetersizli i,
altyap yat r mlar n n yetersizli i, ürün çe idinin ve al veri
imkanlar n n k s tl l , konut yetersizli i eklinde s ralanabilmektedir.
Ö rencilerin büyük bir ço unlu u yüksekokulda ald klar e itimin
mesleki geli imleri aç s ndan yeterli oldu unu, fakat teknolojik
imkanlar
tam
kullanamad klar ndan
ho nut
olmad klar n
belirtmi lerdir. Yine ö rencilerin ald klar e itimle sosyal hareketlilik
veya bir anlamda sosyal ve ekonomik gruplar aras ndaki geçi in
sa lanmas nda karamsar bir tutum benimsedikleri, ö rencilerin,
gelece e yönelik planlar ndaki bu belirsizli in; Türkiye’nin mevcut
ekonomik yap s ndaki düzensizli in, ö rencilerin dü ünceleri
üzerindeki yans malar ndan kaynakland sonucuna ula labilir.
III. SO UÇ VE Ö ER LER
Günümüzde e itime ekonomik aç dan yakla mlar a rl k
kazanm t r. Fiziki sermaye kadar insanla birlikte dü ünülen be eri
sermayenin kalk nmadaki rolü, e itim ve iktisat ili kilerini bir ba ka ifade
ile e itimin ekonomik kalk nmaya etkisi konusunu ön plana ç karm t r.
E itim kurumlar n n yer seçiminden e itici kadroya, e itim teknolojisine
kadar birçok faktörü genel ve yöresel kalk nma ile iç içe bulunmaktad r.
Bu ba lamda; e itim ve istihdam ili kileri iyi düzenlenmedi i takdirde, az
geli mi yörelerde aç lacak yüksekö renim kurulu lar ndan mezun olacak
ki ilerin bir üretim faktörü olarak geli mi yörelere kaç engellenemez.
Bu bak mdan, e itim sektörü ile istihdam artlar aras nda bilhassa e itim
sektörünün az geli mi yörelerin kalk nmadaki yeri aç s ndan çok yak n bir
ba bulunmaktad r. Türkiye’de geli mekte olan bölgelerde veya illerde
kurulan yüksekö retim kurumlar n n bulunduklar yerlerin sosyal, kültürel
ve ekonomik geli imine ve kalk nmas na yönelik çal malar ,
yüksekö retim kurumlar n n ana hedefi haline gelmi tir. Bu yüzden
geli mekte olan bölgelerdeki yüksekö retim kurumlar ndan beklenenler
sosyal, kültürel ve ekonomik geli meyi sa lamalar d r. Bölgesel
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kalk nman n sa lanmas yolunda, üniversitelerin ilk etkileri, statik olarak
ö renci ve personel ile sa lanacak yeni para kaynaklar olu mas d r. Daha
sonra zamanla dinamik olarak, bilinçlenme, kültür farkl l , giri imcilik
vb. pozitif yönlendirmeler ortaya ç kacakt r. Bu ba lamda Bolvadin
M.Y.O. merkezi Afyon’da bulunan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin alt
birimi olarak üniversitenin genel stratejisine uygun ekilde hareket etmeli,
Bolvadin’de sosyal, kültürel ve ekonomik geli meyi sa layan bir kurum
olmal d r.
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