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ÖZET
Bu çal mada Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesinde ö renim gören letme, ktisat, Kamu Yönetimi ve
Maliye Bölümündeki üçüncü ve dördüncü s n f ö rencilerinin kariyer
planlar ve ki ilik özellikleri ve bunlar aras ndaki ili ki belirlenmeye
çal lm t r.
Ayr ca bu çal mada Sosyotropi ve otonomi ölçe inin
boyutlar aras ndaki korelasyonlar ara t r lm t r. Bay ve bayan
ö renciler aras nda ki ilik özellikleri bak m ndan birtak m farkl l klar
söz konusu olmas na ra men cinsiyet de i keni aç s ndan kariyer
planlar aras nda anlaml bir fark bulunmam t r. Ö rencilerin gelir
durumlar , bölümleri ve karde say lar aç s ndan bir tak m farkl l klar
söz konusudur.
Anahtar Sözcükler: Kariyer Planlar , Sosyotropi, Otonomi,
Ki ilik
ABSTRACT
In this study, determining the differences between career
planning and individual attitudes towards 3rd and 4th class students
which are educating department of Business, Economics, Public
Management and Public Finance in Faculty of Economics and
Administrative Sciences in Pamukkale University.
In addition, this study examined the correlations between
sociotropy and autonomy dimensions. Despite found some significant
differences personality traits of the male and female students, there is
no evident for career planning’s differences. The results showed that
Pamukkale Üniversitesi, . .B.F., letme Bölümü
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there are some significant differences for student’s income,
departments and number of brothers/sisters.
Keywords: Career Planning, Sociotropy, Autonomy,
Personality
GR
Ülke
ekonomilerinin
geli mesinde
ve
toplumlar n
kalk nmalar nda giri imcilik yads namaz bir öneme sahiptir.
Genellikle insanlar n giri imcilik ruhu, do u tan ki ilik özellikleriyle
ilgili olarak ve sonradan çevresel bir tak m etkile imler sonucunda
ortaya ç kmakta ve kazan lmaktad r.
Ki iler gelecekleriyle ilgili planlar n yaparlarken, özellikle
üniversite ça nda, kariyerlerine ili kin önlerine net hedefler
koyabilmektedirler. Buna göre, yeteneklerinin güçlü ve zay f
yönlerinin fark na varmakta ve kendi ki ilik özelliklerini tan maya
çal makta, böylece giri imcilik e iliminde olan ö renciler
mezuniyetleri sonras için kendi i yerlerini kurma planlar
yapabilmektedirler.
Son y llarda giri imcilik ve giri imci ki ilerin özellikleri
aras ndaki ili kiyi incelemeye yönelik yap lan çok say da ara t rmadan
söz etmek mümkündür. Söz konusu ara t rmalarda giri imci tiplerin
yan s ra potansiyel giri imcilere yönelik ilginin de artt
gözlenmektedir. Bunlar n içerisinde, giri imcilik e ilimleri oldukça
merak edilen gruplardan birisi de üniversite ö rencileridir.
Üniversite ö rencileri aras nda ktisadi ve dari Bilimler
Fakültelerinde okuyan ö renciler, özel sektör i letmelerinde,
bankalarda ve kamu sektöründe çal abilmektedirler. Bunlar n yan s ra
üniversitelerde de görev alabilmektedirler.
Bu ba lamda, üniversiteden mezun olma a amas ndaki
ö rencilerin ki ilik özellikleriyle (sosyotropik ve otonomik aç dan)
kariyer
planlar na
yönelik
hedeflerinin
kar la t r larak
de erlendirilmesi amac yla, Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesi, üçüncü ve dördüncü s n f ö rencilerine yönelik bir
ara t rma yap lm t r. Bu ara t rman n yap ld
zamanlarda, gerek
Türkçe gerekse de yabanc kaynaklarda, direkt olarak Sosyotropi ve
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Otonomi ki ilik özellikleri ile ö rencilerin kariyer planlar n inceleyen
bir çal maya rastlanmam t r. Bu çal mada, kariyer planlar aras nda
giri imcilik kavram üzerinde durulmaktad r.
I. KURAMSAL TEMEL
A) G R = MC L K KAVRAMI
Geli mekte olan ülkelerde giri imcili in özendirilmesine özel
önem verilmektedir. 2000’li y llarda bu önem giderek artmaktad r.
Çünkü tüm dünyada gelir da l m ndaki adaletsizlik, ekonomik
geli mede bölgeler aras geli mi lik fark , giderek artan i sizlik ve
yoksulla ma, yeterince büyüyememe ve etkin rekabet ortam n n
olu turulmamas
gibi
nedenler
insanlar
zor
durumlara
dü ürmektedir1.
Tan m olarak giri imci, toplumun gereksinim duydu u,
dolay s yla talep olunabilir bir mal ya da hizmeti bulup onu üretmeye
giri en ve yarat c l yla buna ön ayak olan ki i olarak tan mlanabilir.2
Giri imcilik konusu 17. yüzy lda Frans zca bir kavram olan
“entreprende” kavram ndan türemi tir. Giri imcilik olgusu oldukça
geni bir kavram olarak de i ik aç lardan ele al nabilmektedir.
Giri imcili in ö renilen davran ve toplumsal kültürle ili kisi
bulunmaktad r3.
Giri imcilik ülkelerin geli mesinde büyük rol oynamaktad r.
Özellikle küreselle me süreci içerisindeki giri imciler, rekabet
edebilmek için ekonominin ihtiyaç duydu u deste i verebilen, yeni
ürünler ve yeni istihdam alanlar olu turan ki ilerdir. Böylece
giri imci yenilikler pe inde ko an ve bu anlamda yeni tekniklerle
üretim veya hizmet yapan ki idir4. Üniversiteden mezun olacak olan
1

Ay ehan ÇAKICI, “Mersin’deki Kad n Giri imcilerin
Kurma Öyküsü ve
Kuracak Kad nlara Öneriler”, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,
Afyon, 2003 s. 71.
2
Oktay ALPUGAN, Küçük letmeler: Kavram , Kurulu u ve Yönetimi, 3.b.,
Özgün Matbaac l k, Ankara, 1998, s. 62.
3
Ay e RM =, Selçuk EMSEN, ktisadi Geli mede Giri imcilik: Denizli ve
Erzurum Örne i, Beta, stanbul, 2002, s. 19-30.
4
Mahmut TEK N, Giri imcilik: Kendi ini Kurma letme, Damla Ofset, Konya,
1999, s. 1.
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ö rencilerin de global pazarda birer oyuncu olabilmeleri için giri imci
olmalar na gerek vard r. Üniversiteyi bitiren gençlerin giri imci olarak
hayata at lmalar ve sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, ülkenin
uzun vadede daha güçlü ve rekabet edebilir hale gelmesinde en etkili
faktörlerden birisidir.
Baz yazarlar giri imcileri ba ml ve ba ms z giri imciler
olarak ikiye ay rmaktad r. Ba ms z giri imciler; giri imi kurma ve
devam n sa lama konusunda finansal aç dan tam yetki sahibi olan
ki ilerdir. Ba ml giri imciler ise, kurulmu olan giri imi devam
ettiren ki ilerdir. Cinsiyet aç s ndan giri imcilik de erlendirildi inde
erkeklerin giri imcilik ile ilgili alt yap lar n n ve geçmi
deneyimlerinin kad nlardan fazla oldu u sonucuna var lm t r5.
Giri imciler ba kalar n n kaos veya karma a olarak
de erlendikleri
eyleri f rsat olarak de erlendiren, önlerine
ç kabilecek engelleri a an, farkl becerileri dengeleyerek yöneten
ki ilerdir. Giri imcilik ba ms z olma, ki isel ve profesyonel geli imi
sa lama, üstün bir statüye sahip olma, daha çok gelir elde etme ve
güvenlik ihtiyac gibi nedenlerden dolay caziptir6.
Giri imcilik süreci, mü terilerin ihtiyaçlar n tatmin eden veya
onlar n problemlerini çözen bir ürünü veya hizmeti yaratmak için yeni
fikir ve görü lere odaklanm stratejileri ortaya koyma ve uygulama
faaliyetlerini içine al r7.
B) SOSYOTROP -OTONOM K = L K KAVRAMI
Sosyotropik ve otonomik ki ilik kavram n n teorisyenlerinden
olan Beck’ e göre sosyotropik özelliklere sahip olan bireylerin ya am
tatmini daha ziyade ba ka insanlarla olan ili kilere ba l d r. Otonomik
ki ilik özelli ine sahip olan bireyler ise, di erinin aksine ki isel

5

Rana Özen KUTAN =, “Giri imcilikte Cinsiyet Faktörü: Kad n Giri imciler”, 11.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Afyon, 2003, s. 59.
6
, John M. IVANCEV CH, vd., Management, Quality and Competitiveness, 2nd.
Ed., Irwin, London, 1997, s. 509.
7
Thomas W. Z MMERER ve Norman M. SCARBOROUGH, Entrepreneurship
And New Venture Formation, Prentice Hall, New Jersey, 1996, s. 52.
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ba ar ya, bireysel üstünlü e ve çevre üzerindeki etkinli ine ba l d r.8
-i gören uyumu aç s ndan ki ilik özelliklerinin de erlendirilmesine
ili kin yap lan bir ara t rma sonucunda da, sosyotropik ki ilik
özelli ini ifade eden i görenlerin grup çal malar na daha yatk n
oldu u, buna kar l k otonomik ki ilik özelli ine sahip i görenlerin ise
bireysel ve ba ms z i lerde çal maya daha yatk n olduklar ortaya
ç km t r.9 Bu anlamda giri imcilik özelli ini ta yan ki ilerin
otonomik ki ilik özelliklerinin üstün olmas beklenebilir. Beck,
olumsuz ya am olaylar nda depresyon faktörünün için risk ta d n
ve özellikle sosyotropik ki ili in buna daha yatk n oldu unu
belirtmektedir. Di er bir anlat mla, sosyotropik davran sergileyen
ki iler daha çok stres ve depresyon ya arlar. Sosyotropi ve otonomi
konusundaki çal malar bu durumu desteklemektedir10.
Kad nlar erkeklere göre daha sosyotropik ki ilik özelliklerine
sahiptir. Erkekler de kad nlara nazaran daha otonomik özelliklere
sahiptirler11. Kad nlar ba kalar ile ili ki halinde olmay isterlerken
erkekler daha bireyselci olarak otonomik davran
göstermeye
e ilimlidir12.
8

Russell L. KOLTS, April M. ROB NSON, and Jessica J. TRACY “The
Relationship of Sociotropy and Autonomy to Posttraumatic Cognitions and PTSD
Symptomatology in Trauma Survivors”, Journal Of Clinical Psychology, Vol. 60(1),
2004, s. 200.
9
Esin BARUTÇU, =ükran ÖKTEM, “ - gören Uyumu Aç s ndan Ki ilik
Özelliklerinin De erlendirilmesi: Bir Uygulama”, 9. Ulusal Ergonomi Kongresi,
Denizli, 16-18 Ekim 2003, s. 47.
10
D.A. CLARK, A.T. BECK, G.K. BROWN, “Sociotropy, Autonomy, And Life
Event Perceptions n Dysphoric And Nondysphoric ndividuals”, Cognitive Therapy
And Research, S. 16, 1992, s. 635. M.T. N ETZEL ve M.J. HARR S, “Relationship
Of Dependency And Achievement/Autonomy To Depression”, Clinical Psychology
Review, 10, 1990, s. 279. T. SATO ve D. MCCANN, “Vulnerability Factors n
Depression: The Facets Of Sociotropy And Autonomy”. Journal Of
Psychopathology And Behavioral Assessment, 19, 1997, s. 41.
11
Carolina MCBR DE, Jason R. BACCH OCH , R. Michael BAGBY, “Gender
Differences In The Manifestation Of Sociotropy And Autonomy Personality Traits”,
Personality And Individual Differences, 2004, s. 2.
12
G. A. K RSCH, N. A. KUIPER, “Individualism And Relatedness Themes In The
Context Of Depression, Gender, And A Self-Schema Model Of Emotion”, Canadian
Psychology, 43, 2002, s. 76.. J. M. STOPPARD, “Why New Perspectives Are
Needed For Understanding Depression In Women”, Canadian Psychology, 40, 1999,
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Sosyotropik özelli i yüksek olan ki iler sevmeyi ve sevilmeyi
isterler. Ba kalar taraf ndan kullan lmaya yatk nd rlar ve fazla inatç
de ildirler. Ortak faaliyetlere giri meyi ve ba kalar na yard m etmeyi
severler. Ayr ca insanlarla olan ili kilerinin düzgün i lemesine önem
verirler ve onlar taraf ndan kabul görmek isterler. Otonomik ki ili i
a r basan ki iler ise nispeten so uk ve çekingen tav rl d rlar.
Ba kalar na kar daha az sevecen ve samimidirler. Çat malara daha
fazla e ilimlidirler. Bu tür ki iler, ba ar ya odaklanm ve kendi
kontrollerine sahip ki iler olarak ba kalar na kar savunmac bir
davran sergilerler.13
Bireyler aras nda sosyal ili ki odakl ve ba ar ya odakl
eklinde bir ayr ma tabi tutan Beck, sosyal odakl ki ileri sosyotropik
ki ilik, ba ar odakl ki ileri de otonomik ki ilik olarak
tan mlamaktad r.14 Sosyotropik ki ilerin ba kalar yla olan ili kilerinde
bir kopma oldu unda veya insanlar taraf ndan reddedildi inde
depresyona girdikleri görülmü tür. Otonomik ki iler ise ba kalar na
daha az ba ml olduklar için depresyona girme e ilimleri daha
dü üktür.15
Sosyotropi ve otonomi ki ilik özelliklerini ölçmek üzere ilk
defa Beck taraf ndan 1983 y l nda geli tirilen 60 ifadeden olu an ve
be li scaladan olu an ölçek kullan lmaya ba lanm t r. Bu ölçe in 30
sorusu Sosyotropi, di er 30 sorusu da Otonomi ki ilik özelliklerini
ölçmeye yarayan sorulardan olu maktad r.16 Bu çal mada da
Türkçe’ye uyarlanan ve güvenirlilik ve geçerlili i yap lan versiyonu
kullan lm t r.
s. 79. J. M., STOPPARD, ve L. M. MCMULLEN, “Toward An Understanding Of
Depression From The Standpoint Of Women:Exploring Contributions Of
Qualitative Research Approaches”,. Canadian Psychology, 40, 1999, s. 75.
13
Thomas R. LYNCH, Clive J. ROB NS, Jennifer Q. MORSE, “Couple
Functioning In Depression:The Roles Of Sociotropy And Autonomy”, Journal Of
Clinical Psychology, Vol. 59(12), 2003, ss. 1349-1350.
14
J. GORSK , M.A. YOUNG, “Sociotropy/Autonomy, Self-Construal, Response
Style, And Gender in Adolescents”, Personality And Individual Differences, 32,
2002, s. 465.
15
A. T. BECK, Cognitive Therapy Of Depression: New Perspectives, Raven Press,
New York: 1983, s. 265.
16
Toru SATO, “Sosyotropy and Autonomy: The Nature of Vulnerability, The
Journal of Psychology, 137(5), 2003, s. 449.
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II. ARA TIRMANIN YÖNTEM
A) ARA=TIRMANIN AMACI, ÇER T VE SINIRLARI
Giri imcilik konusunda Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi ö rencilerinin mezuniyetleri sonras için
planlar n n olup olmad , meslek hayatlar n hangi sektörde veya
kurumda devam ettirmek istediklerini belirlemek ara t rman n temel
amac d r. Bu amac n yan s ra ö rencilerin hangi ki ilik tiplerini
benimsedikleri ve hangi ki ilik tipinin kendilerini daha iyi tan mlad
belirlenmeye çal lm t r. Ara t rmada ö rencilerin demografik
özelliklerini içeren soru listesi yan s ra kariyer planlar yla ilgili sorular
sorulmu tur. Ayr ca ö rencilerin ki ilik tiplerine olan e ilimlerini
belirlemek amac yla Sosyotropi-Otonomi Ölçe i kullan lm t r.17
nsanlarla ili kiye önem veren sosyotropik ki ilik ile ba ar ya,
ba ms zl a ve özgürlü e önem veren otonomik ki ilik özelliklerini
ölçmeye yönelik toplam 60 soru yer almaktad r. Bunlardan 30 soru
Sosyotropi alt ölçe ini, di er 30 soru ise Otonomi alt ölçe ini temsil
etmektedir. Sosyotropi alt ölçe ini içeren 3 boyut bulunmaktad r.
Bunlar; Onaylanmama kayg s , ayr l k kayg s ve ba kalar n memnun
etmedir. Otonomi alt ölçe inde de üç boyut bulunmakta olup ki isel
ba ar , özgürlük ve yaln zl ktan ho lanmad r.
Ö rencilerin mezun olduktan sonra yapmak istedikleri i
gruplar aras nda kendi i ini kuracak olan ki iler giri imci olarak
belirlenmi tir.
Ara t rma sadece Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve dari
Bilimler Fakültesinde ö renim gören üçüncü ve dördüncü s n f
ö rencilerini kapsamaktad r. Bu nedenle ara t rmada, tesadüfi kotalara
göre örnekleme yöntemi uygulanm t r18 Üçüncü ve dördüncü
s n ftaki ö rencilerin birinci ve ikinci s n ftaki ö rencilere göre
e itimlerinin sonras nda ne yapacaklar konusunda daha bilinçli
olmalar beklenir.

17

H. Nesrin =AH N, vd., Bili sel Davran ç Terapilerde De erlendirme: S k
Kullan lan Ölçekler, Türk Psikologlar Derne i, Ankara, 1997, s. 56.
18
Aziz AKGÜL, Osman ÇEV K, statistiksel Analiz Teknikleri, Emek Ofset,
Ankara, 2003, s.18
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B) UYGULANAN STAT ST KSEL ANAL ZLER
Ara t rma verilerinin de erlendirilmesinde SPSS 11.0 paket
program kullan lm t r. lk a ama olarak demografik sorulardan
olu an birinci bölüm, frekans da l mlar dikkate al narak tablo
olu turulup basit oranlama yöntemine göre de erlendirilmi tir. Daha
sonra ö rencilerin hangi ki ilik özelliklerine e ilimli olduklar yüzde
da l mlar
ve aritmetik ortalamalar göz önüne al narak
de erlendirilmi tir. Ara t rman n hipotezlerine ili kin iki farkl
de i ken aras ndaki farkl l klar için ba ms z iki örneklem t- testi
(Independent- Samples T- Test) kullan lm 19 ve ikiden fazla
de i kenler aras ndaki farkl l
ölçmek için de tek yönlü varyans
(ANOVA: One-Way Analiysis of Variances) analizi kullan larak elde
edilen de erinin 0,05’ten küçük olup olmad na bak lm t r20.
C) ARA=TIRMANIN H POTEZLER
Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesinde
ö renim gören ö rencilerin giri imcilik ve ki ilik özelliklerinin
kariyer planlar aç s ndan de erlendirilmesine yönelik yap lan bu
çal mada, hipotezler a a daki ekilde belirlenmi tir.
H1: K z ve erkek ö rencilerin ki ilik özellikleri açs ndan
aralar nda istatistiksel olarak anlaml farkl l k vard r.
H2: K z ve erkek ö rencilerin kariyer planlar bak m ndan
aralar nda istatistiksel olarak anlaml farkl l k vard r.
H3: Bölümler aras nda ki ilik özellikleri bak m ndan anlaml
farkl l klar vard r.
H4: Ö rencilerin kariyer planlar na göre ki ilik özellikleri
aç s ndan anlaml farkl l klar vard r.
H5: Ö rencilerin gelir durumlar na göre ki ilik özellikleri
aç s ndan anlaml farkl l klar vard r.
H6: Karde say lar na göre ki ilik özellikleri aras nda anlaml
farkl l klar vard r.
19

Hüner =ENCAN, Bilimsel Yaz m, stanbul Ünv. letme Fakültesi Yay n No: 283,
stanbul, 2002, s. 473. Mustafa ERGÜN, Bilimsel Ara t rmalarda Bilgisayarla
statistik Uygulamalar , Ocak Yay nlar , Ankara, 1995, s. 166.
20
Kemal KURTULU=, Pazarlama Ara t rmalar , 5.b., Avc ol Bas m, stanbul, 1996,
s. 396.
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Belirlenen bu hipotezler ara t rman n bulgular k sm nda
de erlendirilmektedir. Yap lan analizler sonucunda bir tak m
farkl l klar tespit edilmi tir.
D) ARA=TIRMANIN BULGULARI
1. Genel Bilgiler
Ara t rmaya kat lan ö rencilerin cinsiyet aç s ndan (bay %
49,4 ve bayan % 50,6) oranlar birbirine yak nd r. Ö rencilerin ya
s n flamas aç s ndan bak ld nda a rl kl olarak 21-24 ya aral nda
bulunduklar görülmektedir. 24 ya n ütünde yer alan ö rencilerin
oran k smen dü ük (%18,8) kalmaktad r.
Tablo 1. Cevaplay2c2lar2n Demografik Da82l2mlar2
Frekans

%

Bayan
Bay

86
84

50,6
49,4

21-24
>24

138
32

81,2
18,8

Düz Lise
Özel Okul
Süper Lise
Devlet Anadolu Lisesi
Paras z Yat l
Meslek Lisesi

91
11
37
22
7
2

53,5
6,5
21,8
12,9
4,1
1,2

letme
ktisat
Kamu Yönetimi
Maliye

65
26
55
24

38,2
15,3
32,4
14,1

Üç
Dört

107
63

62,9
37,1

Ailenin Gelir Durumu
<500 milyon
500-1,000 milyon
1-2 milyar
>2 milyar

36
72
46
16

21,2
42,4
27,1
9,4

Cinsiyet
Ya<
Lise

Bölüm

S2n2f
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Karde< Say2s2
1
2
3
4
5
6 ve üzeri

12
68
33
32
18
7

7,1
40,0
19,4
18,8
10,6
4,1

Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi’ni
kazanan ö rencilerin önemli ölçüde düz liselerden geldi i
anla lmaktad r (%54). kinci s rada süper liseden gelen ö renciler yer
almaktad r (% 22). Anadolu liseleri (%13) ile üçüncü, özel liseler
(% 7) oranla dördüncü s radad rlar. En az meslek lisesinden gelen
ö renciler( %1) yer almaktad r.
Ankete kat lan ö rencilerin %38’i i letme, %32’si Kamu
Yönetimi, %15’i ktisat ve %14’ü Maliye bölümü; %63’ü üçüncü
s n f, %37’si de dördüncü s n f ö rencisidir. Ara t rmaya kat lan
ö rencilerin ailelerinin gelir durumlar a rl kl olarak 500 milyon ile
1 milyar TL. aras ndad r(%42). Cevaplay c lar n önemli bir
bölümünün (%22) gelirleri oldukça dü üktür (500 milyondan az). Bu
sonuç, fakültede hiç de az msanmayacak derecede bir ö rencinin
maddi durumunun kötü oldu unu göstermektedir. Cevaplay c lar n
%27’lik bir k sm , orta gelir durumu olarak de erlendirilebilecek 1-2
milyar aras bir gelire sahiptir. Ailenin gelir durumu 2 milyar n
üstünde olan ö renci grubu %9’luk bir k sm te kil etmektedir.
Ö rencilerin karde say lar aç s ndan verilere bak ld nda
%40’ n n tek karde i bulunmaktad r. Di er bir tabirle ailenin iki
çocu u bulunmaktad r. kinci s ray üç çocuklu aileler takip etmekte
(%19) ve dört çocuklu ailenin oran da %18’dir. Cevaplay c lar n
%10’u be çocuklu aileye mensup ö rencilerden olu maktad r.
Ara t rmaya kat lan ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi’nde
ö renim gören bay ve bayan ö rencilerin Sosyotropi ve Otonomi
Ki ilik Ölçe inden ald klar genel ortalamalar a a daki tabloda
gösterilmektedir.

326

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

Tablo 2. Cevaplay2c2lar2n Sosyotropi ve Otonomi Ki<ilik Ölçe8i
Ortalamalar2
Ki isel Ba ar
Özgürlük
Yaln zl ktan Ho lanma
Otonomi Ort
Onaylanmama Kayg s
Ayr l k Kayg s
Ba kalar n Memnun Etme
Sosyotropi Ort

Cinsiye
t
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay

N
86
84
86
84
86
84
86
84
86
84
86
84
86
84
86
84

Ort.
3,9186
3,8750
3,5872
3,5179
3,2539
3,4127
3,5866
3,6019
3,1779
3,1369
3,6780
3,4753
3,2990
3,2432
3,3850
3,2851

Std. Sapma
,49391
,47854
,50080
,44475
,74961
,76419
,46200
,43639
,60067
,66347
,50868
,58900
,53301
,58830
,42628
,47656

Ara t rmaya cevap veren kat l mc lar aç s ndan otonomi alt
ölçe inin ortalamalar aç s ndan erkekler bayanlara göre daha yüksek
puan alm lard r. Sosyotropi alt ölçe i aç s ndan ise bayanlar
erkeklere göre daha çok puan alm durumdad rlar.
2. Ara<t2rma Verilerinin Analizi
a) Ö rencilerin Kariyer Planlar
Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi
ö rencileri aras nda yap lan bu çal mada, ö rencilerin %26,5’i okulu
bitirdikten sonra özel sektörde çal may dü ünmektedir. Kamu
sektörünü tercih edenlerin oran %24,1 ve giri imci olarak kendi
i letmesini kuracak olanlar n oran da %18,8’dir. Ö rencilerin önemli
bir k sm bankac olmak dü üncesindedir (%17,1). Üniversitede
akademisyen olarak çal mak isteyenlerin oran ise %13,5’tur.
Ö rencilerin kariyer planlar yla ilgili yap lan ön görü melerde
bankada çal may dü ünenlerin oldukça önemli bir oran te kil
edece i dü ünüldü ü için özel sektör ile banka ayr m n n yap lmas
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dü ünülmü tür. Özel sektörde çal mak ile kendi i ini kurmak
farkl d r. Ayn ekilde kamu sektörü ve üniversite grubu için de
geçerlidir. Kamu sektöründeki mesleklerin oldukça farkl l k
göstermesinin yan s ra üniversitede akademik personel olarak
çal may dü ünenlerin oldukça fazla olma ihtimali gözönünde
tutularak kamu sektörü ile üniversitenin ayr ayr sorulmas uygun
görülmü tür.
Tablo 3. Ö8rencilerin Mezun Olduktan Sonraki Kariyer Planlar2
Giri imci
Özel Sektör
Kamu Sektörü
Üniversite
Banka
Toplam

Frekans
32
45
41
23
29
170

%
18,8
26,5
24,1
13,5
17,1
100

Genel olarak Fakülte ö rencilerinin devlet kademesi yerine
özel sektörü tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü kamu sektörü ile
üniversitelerinin toplam oran yakla k %38 iken özel sektör,
bankac l k ve giri imcilik toplam oran %62’dir. Bu ise ö rencilerin
a rl kl olarak özel sektörde çal mak istediklerinin bir göstergesidir.
b) Sosyotropi-Otonomi Ölçe ine li kin Güvenirlik Oranlar
ve Korelasyonlar
Sosyotropi alt ölçe inin güvenirlili i = 0, 78, otonomi alt
ölçe inin güvenirlili i
= 0,75 dir. Bu sonuçlar soru formunu
olu turan ifadelerin içsel tutarl l n n yeterli seviyede oldu unu
göstermektedir. Ölçe in boyutlar na ili kin ortalamalar ve güvenirlik
de erleri a a da gösterilmektedir.
Tablo 4: Sosyotropi Otonomi Boyutlar2n2n Güvenirlik Oranlar2
Onaylanmama Kayg s (S1)
Ayr l k Kayg s (S2)
Ba kalar n memnun Etme (S3)
Sosyotropi Ort. (S)
Ki isel Ba ar (A1)
Özgürlük (A2)
Yaln zl ktan Ho lanma (A3)
Otonomi Ort. (A)
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Art. Ort.
3,15
3,57
3,27
3,33
3,89
3,55
3,33
3,59

SS Alpha ( )
,63093
,73
,55755
,77
,76
,56004
,78
,45326
,76
,48543
,73
,47381
,78
,75880
,75
,44826
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Sosyotropi-Otonomi ölçe ine ili kin yap lan faktör analizi
sonucunda (principal component factor analysis) maddelerin faktör
yüklerinin 0,50 den yüksek oldu u tespit edilmi tir. Faktör analizi
Varimax metoduna göre yap lm t r. Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett
testleri modelin uygunlu unu ve belirlenen faktörlerin gerçekten
birbirinden ba ms z olup olmad klar n test etmektedir. KMO
de erinin ,50 ile 1 aras nda olmas arzulanmaktad r. (Ordun, 2002,
135). Otonomi alt ölçe ine ili kin KMO de eri ,69 ve Barlett Ki-Kare
de eri 1263,227 ve anlaml l k ise ,000 olarak bulunmu tur. Sosyotropi
alt ölçe inde KMO de eri ,70 ve Barlett Ki-Kare de eri 996,807
olarak bulunmu ve anlaml l k de eri ise ,000 olarak tespit edilmi tir.
Bu de erler, alt faktörlerin gerçekten birbirlerinden farkl konular
ölçmekte oldu unu ifade etmektedir. Sosyotropi-Otonomi Ölçe inde
(SOSOTÖ) yer alan boyutlarla ilgili olarak Pearson Korelasyon
analizi yap lm ve elde edilen bulgular a a da belirtilmi tir.
Tablo 5: Sosyotropi ve Otonomi Ölçe8ine li<kin Korelasyonlar
Onaylanmama Kayg s
(S1)
Ayr l k Kayg s
(S2)
Ba kalar n Memnun Etme
(S3)
Sosyotropi Ort.
(S)
Ki isel Ba ar
(A1)
Özgürlük
(A2)
Yaln zl ktan Ho lanma
(A3)
Otonomi Ort.
(A)

* p< 0.05 **

Kor.
Sig.
Kor.
Sig.
Kor.
Sig.
Kor.
Sig.
Kor.
Sig.
Ko.
Sig.
Kor.
Sig.
Kor.
Sig.

S1
1
,
,52**
,000
,46**
,000
,87**
,000
,10
,197
,29**
,000
,08
,298
,18*
,016

S2

S3

S

A1

A2

A3

A

1
,
,20**
,007
,73**
,000
,10
,177
,21**
,005
-,09
,238
,06
,418

1
,
,71**
,000
,00
,989
,12
,105
,14
,063
,12
,105

1
,
,08
,247
,27**
,000
,059
,447
,16*
,034

1
,
,54**
,000
,34**
,000
,74**
,000

1
,
,37**
,000
,76**
,000

1
,
,82** 1
,000 ,

p< 0.01

Korelasyon analizi sonucunda otonomi ve sosyotropi ölçekleri
aras nda ili ki (r =0,16 ve p= 0,034) anlaml d r. Sosyotropi alt
ölçe inin birinci boyutu olan Onaylanmama kayg s ile otonominin alt
boyutlar aras nda sadece özgürlük boyutu aras nda orta derecede bir
korelasyon vard r (r = 0,29 ve p = 0,000). Ayr ca onaylanmama
kayg s ile otonomi aras nda ili ki vard r ve bu ili ki %95 güven
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)
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aral nda anlaml d r ( r = 0,18 p = 0,016). Sosyotropi ölçe inin
ikinci boyutu olan Ayr l k Kayg s ile Özgürlük aras nda anlaml bir
ili ki bulunmu tur ( r = 0,21 p = 0,005).
3. Ara<t2rman2n Hipotezlerine li<kin Elde Edilen Bulgular
Ara t rman n hipotezlerine ili kin bulgular ve yorumlar
a a da belirtilmektedir. Hipotezleri test etmek üzere iki gruplular n
kar la t r lmas için t-testi ve üç ve daha fazla gruplular n
kar la t r lmas için de tek yönlü varyans analizi kullan lm t r.
H1: K z ve erkek ö rencilerin ki ilik özellikleri açs ndan
aralar nda istatistiksel olarak anlaml farkl l k vard r.
Ö rencilerin cinsiyet özelliklerine göre yap lan kar la t rma
sonucunda ö renciler aras nda yedi ifade aç s ndan farkl l klar
bulunmu tur. Bu farkl l klar (4, 13, 31, 35, 51 ve 59 numaral
ifadelerdedir. Bu farkl l klar belirten tablo a a da gösterilmektedir.
Tablo 6. Cinsiyet De8i<kenine Göre T-Testi Sonucu Bulgulanan
Anlaml2 Farkl2l2klar
n1=86 n2 = 84
Bayan Bay
4. Ya ad m güzel olaylar ba ka insanlarla
4,31
payla t mda o olaylar bana daha da güzel gelir.
13. Misafirlikteyken sadece oturup konu maktan rahats z
olurum. Bunun yerine kalk p bir eyler yapmay
3,31
isterim.

t

Anl.

3,78

3,018

,003*

2,84

2,202

,029*

4,59

3,96

4,008

35. S k s k ailemi ya da arkada lar m dü ündü ümü fark
3,82
ederim.

2,69

2,294

,023*

3,05

-2,231

,027*

3,76

3,274

,001**

3,73

2,249

,026*

31. Sevdi im insanlardan ayr olmak benim için zordur.

51. Yaln z ba ma uzaklara gidip, yeni yerler ke fetmeyi,
3,54
ara t rmay severim.
53.Ba ma tats z bir olay gelirse, ba vuraca m bir
4,33
yak n m n oldu undan emin olmak isterim.
59. Sevdi im bir insan n ölece ini dü ünerek çok
endi elenirim.

* p< 0, 05

4,18

,000**

** p< 0, 01

Ara t rmaya kat lan bayan ö renciler ya ad klar güzel
olaylar n ba ka ki ilerle payla lmas n erkek ö rencilere göre daha
fazla istemektedirler (t=3,018 x =4,31). Bu aç dan bak ld nda bayan
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ö rencilerin erkek ö rencilere nazaran daha sosyal olduklar
söylenebilir. Sevdikleri insanlardan ayr olman n kendilerine güç
gelmesi ifadesinin bayan ö rencileri daha çok tan mlad
görülmektedir (t= 4,008 x =4,59). Yine bayan ö renciler ba lar na
tats z bir olay geldi inde ba vurabilecekleri yak nlar n n olmas n
erkek ö rencilere göre (t=3,274 x =4,33) daha çok istemektedirler. Bu
farkl l klar anlaml d r ve H1 hipotezi kabul edilmi tir.
H2: K z ve erkek ö rencilerin kariyer planlar bak m ndan
aralar nda istatistiksel olarak anlaml farkl l k vard r.
Tablo 7. Cinsiyet De8i<kenine Göre Kariyer Planlar2 Aç2s2ndan tTesti Bulgular2
Levene
Testi

Kariyer planlar

p> 0, 05

Varyanslar e it

t-testi

F

Sig.

,205

,651 ,019 168

Varyanslar e it de il

t

df

Sig. (2-tailed)
,985

,019 167,076

,985

Ö rencilerin cinsiyet de i keni aç s ndan mezuniyetten sonras
için dü ündükleri kariyer planlar aras nda anlaml bir farkl l k yoktur
(p> 0, 05). Bu durumda H2 hipotezi kabul edilmemi tir.
H3: Bölümler aras nda ki ilik özellikleri bak m ndan anlaml
farkl l klar vard r.
Tablo 8. Bölüm De8i<kenine Göre ANOVA Analizi Sonucu
Anlaml2 Farkl2l2klar
29. Beni sevmediklerini bildi im insanlar n
yan nda rahats z olurum.
43. nsanlar ki iler aras ili kilerde genellikle,
birbirlerinden çok ey beklemektedirler.
46. Ba kalar n rahats z etti imi dü ünmek
bana kayg verir.
55. nsanlar n benim özel hayat ma ait
konularda soru sormalar ndan ya da fikir
vermelerinden ho lanmam.

letme ktisat Kamu Maliye
n1=65 n2=26 n3=55 n4=24

F

Anl.

4,53

4,50

4,38

3,87

3,070

,029

3,75

3,76

4,03

4,54

3,455

,018

3,73

4,00

3,58

4,37

5,054

,030

3,09

3,30

3,49

4,04

3,061

,030

p< 0, 05
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Maliye bölümü ö rencileri, sevilmedikleri ki ilerin yan nda
bulunmalar n n rahats zl k verici bir durum oldu unu di er bölümlere
göre daha az kendilerini tan mlad n belirtmi lerdir (F=3,070 p=
0,029). nsanlar n ki iler aras ili kilerde birbirlerinden çok ey
bekledikleri yarg s konusunda letme( x =3,75) ve ktisat ( x =3,76)
ö rencileri karars z kalm lard r. Kamu ( x =4,03) ve maliye ( x =4,54)
bölümü ö rencileri bu ifadenin kendilerini tan mlad klar n
belirtmi lerdir. Gruplar aras ndaki bu fark anlaml d r (F=5,054 p =
0,018). Bu durumda H3 hipotezi kabul edilmi tir.
H4: Ö rencilerin kariyer planlar na göre ki ilik özellikleri
aç s ndan anlaml farkl l klar vard r.
Tablo 9. Kariyer Planlar2na göre anlaml2 farkl2l2klar

1. nsanlara hep iyi davranmak
zorundaym gibi hissetmek.
28. nsanlarla yak n ili kiler içinde
olmaktansa, sürekli çal p i
ç karman n daha önemli olmas
37. Yan nda ba ka insanlar olmadan
bütün bir gün rahatça tek ba na
kalabilme
55. nsanlar n özel hayata ait konularda
soru sormalar ndan ho lanmama.

Özel Kamu Ünv. Banka
Giri imci
n2=45 n3=41 n4=23 n5=29
n1=32

F

Anl.

3,65

2,86

2,85

3,21

2,79

2,65

,035*

1,93

1,86

2,24

1,82

2,58

2,80

,028*

3,06

2,66

3,73

2,78

3,44

3,66

,008**

3,40

2,91

3,41

3,69

3,82

2,48

,046*

*p< 0, 05, ** p< 0, 01

Fakülteden mezun olduktan sonra giri imci ( x =3,65) olmay
dü ünen ö renciler ile üniversitede ( x =3,21) kalmay isteyen
ö renciler, “insanlara hep iyi davranmak zorundaym gibi hissetmek”
görü ünün kendilerini k smen tan mlad n belirtmi lerdir (F=2,658
p=0,035). Bu farkl l k anlaml d r. Kamu sektörünü tercih eden
ö renciler insanlarla yak n ili ki içinde olmak yerine i yapman n
daha çok önemli oldu unu dü ünmektedirler ( x =2,24). Bu durumda
kamuyu isteyen ö renciler daha çok i e yönelik bir dü ünce
sergilemi lerdir(F=2,802 p=0,028).
Ö renciler aras nda üniversiteyi tercih edenler ( x =2,78) ile
özel sektörü ( x =2,66) tercih edenler “bütün bir gün yaln z ba lar na
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kalabilme” aç s ndan di er gruplara göre daha az ortalamaya
sahiptirler (F=3,664 p=0,008). Bu farkl l k anlaml d r. Özel sektörde
çal may dü ünen ö renciler ( x =2,91), insanlar n özel hayatlar na ait
soru sormalar n di er ö rencilere göre daha çok istememektedirler.
Gruplar aras ndaki bu fark (F=2,480 p=0, 046) anlaml d r. H4 hipotezi
kabul edilmi tir.
H5: Ö rencilerin gelir durumlar na göre ki ilik özellikleri
aç s ndan anlaml farkl l klar vard r.
Tablo 10. Gelir durumlar2na göre anlaml2 farkl2l2klar
<500 500-1000 1-2
>2
milyon milyon milyar milyar

F

Anl.

13.Misafirlikteyken sadece oturup konu maktan
rahats z olurum. Bunun yerine kalk p bir eyler
yapmay isterim.

2,88

3,12

2,86

3,93

2,65 ,050

19. Hayat mdaki bir insan n gerçekten bana ilgi
duydu unu hissetmezsem yapt m i lerden zevk
almam.

4,00

3,30

3,32

3,18

2,84 ,039

p< 0, 05

Geliri iki milyardan fazla olan ailelerin çocuklar ,
“misafirlikteyken oturup konu mak yerine ba ka i ler yapmak”
ifadesinin kendilerini oldukça iyi tan mlad n belirtmi lerdir
(F=2,659 p = 0,050). Gelir durumu iyi olan ö rencilerin misafirlikten
pek ho lanmad klar anla lmaktad r. Gelir gruplar içinde sadece 500
milyondan dü ük gelir grubuna sahip ö renciler, hayatlar ndaki
ki inin kendilerine ilgi duydu unu hissetmezlerse yapt klar ndan zevk
almayacaklar n vurgulam lard r. Bu bulgu %95 güven aral nda
anlaml d r. (F=2,849 p=0,039). Bu durum dü ük gelir grubundaki
ö rencilerin daha sosyal olduklar n göstermektedir. Bu durumda H5
hipotezi kabul edilmi tir.
H6: Karde say lar na göre ki ilik özellikleri aras nda anlaml
farkl l klar vard r.
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Tablo 11. Karde< say2lar2na göre ANOVA Tablosu
Karde< Say2s2
1. Kendimi di er insanlara hep iyi
davranmak zorundaym gibi
hissederim.
10. Kendimi hasta hissetti im zaman
yaln z kalmay tercih ederim.
29. Beni sevmediklerini bildi im
insanlar n yan nda rahats z olurum.
53. Ba ma tats z bir olay gelirse,
ba vuraca m bir yak n m n oldu undan
emin olmak isterim.
57. Bence hapishanede bulunman n en
zor yan , özgürce dola amamakt r.

p< 0, 05

1
2
3
4
5+
Tek
n1=12 n2=68 n3=33 n4=32 n5=18 n6=7

F.

Anl.

3,75

2,75

3,06

3,18

3,00

4,14

2,58

,028

2,33

2,47

3,36

3,43

2,61

2,00

3,93

,002*

4,25

4,35

4,63

4,06

4,08

4,00

2,59

,028

4,50

3,85

4,33

4,28

4,65

2,85

2,59

,028

3,73

3,58

4,18

3,96

3,33

2,42

2,61

,026

* p< 0, 01

Karde say lar na göre yap lan varyans analizi sonucunda
ö rencilerin ki ilik özellikleri açs ndan be ifadede farkl l klar vard r.
Bu farkl l klar ise anlaml d r. Bu durumda H5 hipotezi kabul
edilmi tir. Ankete kat lan ö renciler aras nda be karde sahibi olan
ö renciler ( x =4,14), daha az karde e sahip ö rencilere göre
kendilerini di er insanlara kar daha çok iyi davranmak zorunda
hissetmektedirler. Tek karde e sahip ö renciler, en dü ük ortalamay
alarak ( x =2,75) ba kalar na iyi davranmak zorunda hissetmenin
kendilerini az tan mlad klar n belirtmi lerdir (F=2,585 p=0,028).
Be karde e sahip olan ö renciler hasta olduklar nda yaln z
kalmay pek istememektedirler ( x =2,00). ki ve üç karde e sahip olan
ö renciler ise hasta olduklar nda yaln z kalmay tercih etmektedirler
(F=3,937 p=0,002). Gruplar aras ndaki bu farkl l k %99 güven
aral nda anlaml d r. Karde say lar aç s ndan yap lan gruplar
içerisinde sadece iki karde e sahip olan ö renciler ( x =4,63) kendisini
sevmeyen insanlar n yan nda en çok rahats z olmaktad rlar. Di er
gruplar aras nda ortalamalar birbirine yak nd r. Bu farkl l k %95
güven aral nda anlaml d r (F=2,592 p=0,028). Karde say s en
fazla olan ö renciler ba lar na tats z bir olay geldi inde yanlar nda
güvenebilecekleri bir insan n olmas n di er gruplara göre daha az
istemektedirler ( x =2,85). Çok karde e sahip olanlar “hapishanede
bulunman n en zor yan n n serbestçe dola amamak oldu u” ifadesinin
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kendilerini çok az tan mlad n belirtmi lerdir ( x =2,42). Bu ifadenin
kendilerini çok iyi tan mlad n ise iki karde e sahip ( x =4,18) olan
ö renciler cevaplam t r (F=2,618 p=0,026). H6 hipotezi kabul
edilmi tir.
SONUÇ
Ülkelerin geli mesinde ve kalk nmas nda giri imcilerin ortaya
koydu u çaban n ve de erin büyük önemi vard r. Ülkemizde de
özellikle küçük ve orta boy i letme kuran giri imcilerin ki ilerin
e itim düzeylerinin yükselmesi, di er bir ifadeyle giri imci profilinin
e itim görmü , üniversite mezunu gençlerden olu mas , giri imlerin
daha da büyümesi, giri imlerin hayat seyrinin daha da uzamas ve
bunun sonucunda da ülke ekonomisinin geli mesinde önemli bir rol
oynayacakt r.
Bu çal mada Pamukkale Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler
Fakültesinde ö renim gören üçüncü ve dördüncü s n f ö rencilerinin
mezuniyetleri sonras için kariyer planlar ara t r lm ve giri imci
olmay isteyip istemedikleri incelenmi tir. Ayr ca bu çal mada ki ilik
tiplerinden Sosyotropik ve Otonomik ki ili in üniversite ö rencileri
taraf ndan nas l alg land
ve belirtilen ifadelerin kendilerini nas l
tan mlad ara t r lm t r.
Çal maya kat lan 170 ö rencinin önemli bir bölümü okulu
bitirdikten sonra kendi i ini kurmak üzere giri imci olmay
istemektedir. Kendi i ini kurmay p ba kas n n yan nda yani özel
sektörü tercih eden ö rencilerin oran önemli bir yer te kil etmektedir.
Bankada çal may dü ünen ö rencileri de özel sektörde çal may
dü ünen ö renciler olarak de erlendirdi imizde kamu sektörüne göre
özel sektörün büyük ra bet gördü ü söylenebilir.
Sosyotropi alt ölçe inin boyutlar olan “Onaylanmama kayg s ,
Ayr l k Kayg s ve Ba kalar n Memnun Etme” ile otonomi alt
ölçe inin boyutlar olan “Ki isel Ba ar , Özgürlük ve Yaln zl ktan
Ho lanma” aras nda bir tak m anlaml korelasyonlar sözkonusudur.
Ö rencilerin cinsiyet de i keni aç s ndan mezuniyetten sonras
için dü ündükleri kariyer planlar aç s ndan farkl l k bulunamam t r.
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Di er bir tabirle k z ve erkek ö rencilerin ö renimlerini bitirdikten
sonra seçecekleri sektörün belirlenmesinde cinsiyetin rolü yoktur.
K z ve erkek ö renciler aras ndaki ki ilik özelliklerini
tan mlayan ifadeler aç s ndan yap lan kar la t rma sonucunda bayan
ö renciler ya ad klar güzel olaylar n ba ka ki ilerle payla lmas n
erkek ö rencilere göre daha fazla istemekte ve sevdikleri insanlardan
ayr olma, kendilerine daha güç gelmektedir. Yine bayan ö renciler
ba lar na tats z bir olay geldi inde ba vurabilecekleri yak nlar n n
olmas n erkek ö rencilere göre daha çok istemektedirler.
Maliye bölümü ö rencileri, sevilmedikleri ki ilerin yan nda
bulunmalar n n rahats zl k verici bir durum oldu unu, di er bölümlere
göre daha az kendilerini tan mlad n belirtmi lerdir. nsanlar n
ki iler aras ili kilerde birbirlerinden çok ey bekledikleri yarg s
konusunda letme ve ktisat ö rencileri karars z kalm lard r. Kamu
ve Maliye bölümü ö rencileri bu ifadenin kendilerini tan mlad klar n
belirtmi lerdir.
Fakülteden mezun olduktan sonra giri imci olmay dü ünen
ö renciler ile üniversitede kalmay isteyen ö renciler, “insanlara hep
iyi davranmak zorundaym gibi hissetmek” görü ünün kendilerini
k smen tan mlad n belirtmi lerdir. Kamu sektörünü tercih eden
ö renciler insanlarla yak n ili ki içinde olmak yerine, i yapman n
daha çok önemli oldu unu dü ünmektedirler. Bu durumda kamuyu
isteyen ö renciler daha çok i e yönelik bir dü ünce sergilemi lerdir.
Ö renciler aras nda üniversiteyi tercih edenler ile özel sektörü tercih
edenler “bütün bir gün yaln z ba lar na kalabilme” aç s ndan di er
gruplara göre daha az ortalamaya sahiptirler. Özel sektörde çal may
dü ünen ö renciler, insanlar n özel hayatlar na ait soru sormalar n
istememektedirler.
Ülkenin
istikbalinin
emanet
edildi i
gençlerin
yeti tirilmesinde;
• Onlara bilgi aç s ndan gerekli unsurlar n kazand r lmas ,
• Kendi özgüvenlerinin artt r lmas ,
• Bilgiye ula may sa layacak ara t r c ve yenilikçi
niteliklerinin kazand r lmas ,
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• Özellikle kendi ki ilik özelliklerine uygun yönlendirmenin
yap larak mezuniyetleri sonras kariyer planlar n n olu turulmas
• Rehberlik i levinin çok iyi ekilde yap larak at l
kapasitenin azalt lmas ,
• Gençlerin giri imcili e yönlendirilmesinin sa lanarak ülke
kalk nmas nda katk sa layacak at l mlar n gerçekle tirilmesi
• Üniversitelerdeki dan manl k faaliyetlerinin daha iyi hale
getirilmesi önem arzetmektedir.
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