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ARAŞTIRMANIN AMACI  

Doktora öğrencilerinin , doktora  yaptıkları 
programın içeriğinden, öğretim üyelerinden,  
doktora yaptıkları  alandan, fiziksel ve çevresel 
imkanlardan memnuniyetleri ölçmek; 
Ayrıca yaşadıkları idari ve mali sorunlar ile  
istihdam kaygısının boyutlarını ortaya koymaktır. 
 
 



KATILIMCILAR 

 
• Yüzde 82’si  35 yaş ve altında olan,  
• 27 üniversiteden,  

• 1367 doktora öğrencisi. 

• Katılanların %47’si kadın, % 53’ü erkek. 
• Katılanların yüzde 44’ü sosyal, yüzde 28’i fen, yüzde 23’ü sağlık, yüzde 4’ü 

eğitim ve yüzde 1’ide diğer alanlardadır. 
• Yüzde 10.3’ü 35. madde, yüzde 11.7’si 50d, yüzde 8.2’si 33a, yüzde 6.1’i ÖYP 

araştırma görevlisi.  
• Yüzde 29.2’si üniversite dışında çalışıyor, yüzde 34,6’sı ise çalışmıyor. 
• Doktora öğrencilerinin yüzde 34’ü ders, yüzde 16’sı yeterlilik ve yüzde 50’si 

tez aşamasında 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROJE, BİLDİRİ VE YAYIN PERFORMANSI 

• Yüzde 30’u bir projede 
yürütücü, araştırmacı ya da 
bursiyer olarak çalışıyor. 
 

• Yüzde 47’sinin ulusal (%33) 
ya da uluslararası (%30)  
akademik bir dergide yayını 
var. 
 

• Yüzde 56’sı da ulusal (%41)ya 
da uluslararası (%38) bir 
toplantıda bildirisi var. 



AKADEMİK DERGİLERDE YAYIN 

• En çok yayınım var diyenler, 
Fen bilimleri arasında (%61) 
 

• İkinci sırada eğitim bilimleri 
var %55. 

• Sosyal bilimler (%42), sağlık 
bilimleri (%40) birbirine 
yakın.  
 

• Akademik toplantılarda 
bildiri konusunda da fen 
bilimleri (%71). 
 
 
 
 
 
 
 
 



En yüksek yayın oranı 50d ile çalışanlarda.  
Onları diğer gruptaki  araştırma görevlileri izliyor. 

Üniversite dışında çalışanlar ya da çalışmadan doktora 
yapanlar belirgin bir biçimde gerideler. 



Yaklaşık yüzde 54’ü 
doktora programlarından 
beklediğini bulduklarını 

söylüyorlar.  
Bu konuda en yüksek 
memnuniyet eğitim 
bilimlerinde (%62). 

En düşük sağlık 
bilimlerinde (%50). 

 



Büyük bir çoğunluk öğretim üyelerinin alanlarında yetkin  
(%79) olduklarını düşünüyorlar. 

Ancak öğretim üyelerinin  yetkin olduğunu düşünenler, ders 
aşamasından (%83) tez aşamasına (%76) doğru gittikçe 

geriliyor. 
 



ÖĞRETİM ÜYELERİ 

• Doktora öğrencilerinin yüzde 72’si, 
öğretim üyelerinin bilgilerini öğrenciler 
ile paylaştığına inanıyor. 

• Ayrıca yaklaşık yüzde 55’i öğretim 
üyelerinin  derslerdeki başarıyı objektif 
olarak ölçtüğünü düşünüyor.  

• Öğretim üyelerinin objektif olmadığını 
düşünenler: %23 

 
 
 
 
 

•   
 
 
 
 



Doktora öğrencilerinin yüzde 61, 4’ü ders içeriklerini 
güncel bulurken, yüzde 18,5’u bu görüşe katılmıyor.  
Ders aşamasında ders içeriklerinin güncel olduğunu 

düşünenler  %72’den tez aşamasında, % 56’ya geriliyor.  

 

 



Doktora yapılan alandan memnuniyet 

• Katılanların yaklaşık yüzde 80’i idealindeki 
alanda doktora yaptığını söylüyor. 

• Yüzde 78’i doktora çalışmalarının çıktılarının 
topluma yararlı olacağını düşünüyor. 

• Yüzde 73’ü yeniden şansım olsa yine aynı 
alanda doktora yapardım diyor. 

• Yüzde  61’i doktora programının 
yaratıcılık/yenilikçilik yönüme katkıda 
bulunduğuna inanıyorum  
 

•   
 
 
 
 
 



ÖDEVLER, EKİP ÇALIŞMASI 

• Ancak sadece yüzde 50,4’ü doktoradaki seminerlerin / 
ödevlerin öğretim üyeleri tarafından dikkatli bir şekilde 
değerlendirilerek öğrenciye geri bildirim yapıldığına 
inanıyorum diyor.   

• Yaklaşık yüzde 40’ı ise, öğrenciler arasında yeterince 
akademik iletişimin olduğuna inanıyor 

• Yarısından daha azı (%45), doktora sürecinde ekip 
halinde çalışma alışkanlığı kazandığını ifade ediyor. 

• Ekip çalışması konusunda  en düşük oran, sosyal 
bilimlerde (%34), en yüksek oran ise sağlık bilimlerinde 
(65,2%). 

 

 

 



Fen bilimleri ve 
sağlık bilimleri 

mensupları,  
yeterlilik 

aşamasında olanlar,  
daha çok istihdam  
kaygısı yaşıyorlar. 

Ayrıca üniversitelere 
göre önemli farklar 

var. 

En ciddi sorunlardan birisi istihdam kaygısı. 
Yarı yarıya bölünmüş durumdalar. 

En çok kaygı,  50d ile çalışanlar (%56), en az ÖYP (%21) 
araştırma görevlileri arasında. 



Doktora öğrencilerinin  yarına yönelik iyimserlikleri ile doktora 
programının içeriğine (r=.50), kazandırdığı becerilere (r=.45) 

bakışı arasında güçlü bir pozitif bir korelasyon var  

 



 
 
 

Katılanların yarısı  fiziki imkanları yetersiz buluyor. 
En çok yetersiz bulanlar, sağlık bilimciler arasında  

  
 
 



İDARİ SORUNLAR 
 

Katılanlar yüzde 60’ı idari 
işlemlerin yavaş olduğunu 

ve çok fazla zaman 
aldığını düşünüyor.  

 
Özellikle bu oran, öğrenci 

sayısı fazla olan devlet 
üniversitelerinde daha 

fazla. 



Mali sorunlar 

• Doktora yapanların 
büyük bir bölümü 
(%45.5) mali 
sorunların doktora 
çalışmalarını 
aksattığını söylüyor. 

• Sadece yüzde 38’i bu 
konuda sorun 
yaşamadığını ifade 
ediyor. 

• Erkekler kadınlara 
göre mali sorunlara 
daha çok vurgu 
yapıyorlar. 

 

 

 



En çok sağlık bilimleri alanlarında doktora yapanlar (% 
55,6) mali sorunların doktora çalışmalarını aksattığını  ifade ediyorlar. 

Sağlık bilimlerini, fen ve sosyal bilimler izliyor. 
Ayrıca ders aşamasından tez aşamasına doğru gittikçe, mali sorunların 

çalışmalarını aksattığını söyleyenlerin oranı da artıyor. 



• İstihdam 
durumuna göre, 
en çok 50d ile 
geçici 
kadrolarda 
çalışanlar, mali 
sorunların 
çalışmalarını 
aksattıklarını 
ifade ediyorlar 
(%58). 

• Onları ÖYP’liler 
ve dışarıda 
çalışanlar izliyor. 



• Doktora öğrencileri %  
52’si araştırmalarını 
yürütebilmek için 
ihtiyaç duydukları 
kaynaklara 
erişebildiklerini ifade 
ediyorlar. 

• Ancak % 26’lık bir 
kitle bu konuda 
sıkıntı yaşadığını 
ifade ediyor. 

 



• Doktora 
öğrencilerinin sadece 
yüzde 22’si 
uluslararası değişim 
programlarının yeterli 
olduğunu düşünüyor. 

• Çoğunluk karasız ya 
da yetersiz olduğu 
düşüncesinde 



Uluslararası standartlarda bir eğitim? 

• Sadece yüzde 34’ü 
uluslararası standartlarda 
bir eğitim aldığına 
inanıyor. 

• Çoğunluk (%40) 
inanmıyor.  

• Bu konuda enstitüler 
arasında anlamlı istatiksel 
bir fark yok. 

• Bu konudaki kötümserlik 
yeterlilik aşamasında zirve 
yapıyor.  

• Ayrıca eğitimin 
standardından 50d ve ÖYP 
araştırma görevlileri daha 
çok memnuniyetsiz. 

 
 



 
Genel memnuniyet, yeterlilik aşamasında düşüş yaşıyor. 

Ancak tez aşamasında tekrar bir yükseliş oluyor. 
 
 

 



SONUÇ 

• Doktora öğrencilerinin çoğunluğu doktora 
yaptıkları alandan ve kurumdan 
memnunlar.  

• İdealindeki alanda doktora yaptığını 
söylüyor. 

• Öğretim üyelerinin çoğunluk itibarıyla 
alanlarında yetkin olduklarını ve bilgilerini 
öğrenciler ile paylaştığını düşünüyorlar. 



SONUÇ 2 

• Ancak araştırma görevlisi olmaksızın çalışanlar 
kadro yetersizliğinden şikayetçiler. 

• İdari işlemlerin yavaşlığından ve zaman 
almasından şikayetçiler.  

• Yine fiziki imkanları yetersiz bulanlar çoğunlukta. 

• Araştırma görevlilerinin en ciddi sorunlardan 
birisini istihdam kaygısı oluşturuyor. 

• En çok kaygı,  50d ile çalışanlar arasında. 

• Yarına yönelik kaygı arttıkça her alanda 
memnuniyet  oranı keskin bir biçimde geriliyor. 

 

 

 

 

 

 



SONUÇ 3 
• Doktora yapanların büyük bir bölümü mali 

sorunların doktora çalışmalarını aksattığını 
söylüyor. 

• Bu konuda da 50d ile çalışanlar daha çok 
tedirgin. 

• Özellikle sosyal bilimler alanında çalışanlar, 
araştırma yöntemlerinin yeterince 
öğretilmediğinden şikayetçiler. 

• Son olarak, maalesef doktora öğrencilerinin 
küçük bir bölümü, uluslararası standartlarda 
eğitim aldığını düşünüyorlar. 

 



Teşekkür ederim. 

İstanbul Üniversitesi 


