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Özet 

Ülkemiz eğitim sisteminin temel taşlarından olan üniversiteler ve bunlara bağlı faaliyet 
gösteren meslek yüksekokullarının, bulundukları bölgelerde toplumsal, ekonomik ve kültürel 
gelişimin artırılmasına ve bölgesel kalkınmaya önemli etkilerinin olduğu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Bu çalışmada üniversitelerin eğitimli işgücü oluşturması ve bu işgücünün bölgesel 
kalkınmaya etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin sosyal yaşam tercihleri, eğitimi, 
memleketi gibi unsurlar ve terfi, gelir, gelecek kaygısı… vb. motivasyonel araçlar gibi 
değişkenlerin,  Anamur Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gelecek beklentilerinin 
şekillenmesi ve bu değişkenlerin iş yaşamının planlanmasında Akdeniz Bölgesi’nin tercih 
edilmesine olan etkisi araştırılmıştır. Bu bağlamda Mersin Üniversitesi bünyesinde eğitim 
veren Anamur Meslek Yüksekokulu’nda 2014-2015 güz döneminde öğrenimine devam eden 
toplam 32 öğrenci üzerinde nitel araştırma yöntemi olan odak grup görüşmesi ve yarı 
yapılandırılmış soru tekniğinin uygulandığı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Örnekleme 
yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır.  
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IMPACT OF FUTURE EXPECTATIONS OF ANAMUR VOCATIONAL COLLEGE 
STUDENTS ON REGIONAL DEVELOPMENT AND MEDITERRANEAN 

APPLICATION 
 

Abstract 

It is inevitable fact that the universities, which are  one of the cornerstones of our country 
education system, and their related vocational colleges have a significant impact on  
improvement of  the social, economic, cultural development and regional development. In 
this study, the creation of university-educated workforce and its impact on regional 
development were examined. In line with this, the effect of the factors such as  preferences 
of the student social life, education, country and the variables such as motivational tools like 
promotion, income, future anxiety … etc. on the choice of the Mediterranean region in 
shaping of Anamur Vocational College students' future expectations  and in planing of their 
business life was examined. In this context, a study implementing focus group discussion 
from qualitative research methods and semi-structured questionnaire technique was 
performed on a total of 32 students, who receive education in the fall semester of 2014-
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2015 at Mersin University Anamur  Vocational College. Maximum variation sampling from 
the purposeful sampling methods was used as the sampling method. Descriptive analysis 
was utilized to analyze the data.   
 
Keywords: Regional Development, Future Expectations, Vocational College. 
 

Giriş 

Ülkemiz eğitim sisteminin temel taşlarından olan üniversiteler ve bunlara bağlı faaliyet 
gösteren meslek yüksekokullarının, bulundukları bölgelerde toplumsal, ekonomik ve kültürel 
gelişimin artırılmasına ve bölgesel kalkınmaya önemli etkilerinin olduğu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Meslek yüksekokulları (MYO) bulundukları bölgelerdeki turizm, tarım, sanayi gibi 
sektörlerin kalkınmasına destek olmak, bu sektörlerin gereksinim duyduğu ara elemanlarının 
yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bölgelerindeki ekonomik, sosyal, çevresel sorunlara 
çözüm önerileri üretmek ve yer aldıkları bölgelerdeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları 
ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde olmak gibi amaçları olmalıdır (Örs, 2003: 4-5).  

Üniversitelerin bölgeleri üzerindeki ekonomik etkileri; üniversite personelinin 
istihdamı, üniversite personelinin kazandığı maaşı harcaması, mal ve hizmetlerin satın 
alınması, üniversiteyle ilişkili ürünlerin alım/satımı, eğitimli işgücünün oluşturulması, yeni 
şirketlerin kurulması ve bilginin çeşitli şekillerde satılması olarak sınıflandırılmıştır 
(Lambooy,1997: 297).  Üniversitelerin harcama yönlü olarak bölgelerin gayri safi hasılasının 
artışı, iş sayısı, ücret ve satış tutarı üzerine etkileri olduğu, aynı zamanda bilgi yönlü olarak da 
iş piyasa değişikliği ve beşeri sermayenin gelişimi üzerine de etkileri olduğu belirtilmiştir 
(Stokes ve Coomes, 1998: 2). 

Bu çalışmamızda üniversitelerin eğitimli işgücü oluşturması ve bu işgücünün bölgesel 
kalkınmaya etkisi incelenmiştir.  

Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı; öğrencilerin sosyal yaşam tercihleri, eğitimi, memleketi gibi 
unsurlar ve terfi, gelir, gelecek kaygısı… vb. motivasyonel araçlar gibi değişkenlerin,  Anamur 
Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gelecek beklentilerinin şekillenmesine ve bu değişkenlerin 
iş yaşamının planlanmasında Akdeniz Bölgesi’nin tercih edilmesine olan etkisini araştırmaktır. 
Bu amaca ulaşmak için literatür taraması sonucu Şimşek (2012), Mütevellioğlu, Zanbak ve 
Mert (2010), Tuncer (2011) ile Braxton, Vesper ve Hossler’in (1995) yaptıkları çalışmalardaki 
çeşitli sorular derlenip bir uzman kişinin görüşleri alınarak da son şekli verilen  “Anamur 
MYO’da iş hayatına ilişkin neler öğrendiğinizi düşünüyorsunuz?”, “Akdeniz Bölgesi’nde geliri 
yüksek olan bir işte çalışabileceğinize inanıyor musunuz?”, “Akdeniz Bölgesi’nde 
terfi/yükselme olanakları olduğuna inanıyor musunuz?”, “Akdeniz Bölgesi’ndeki sosyal 
yaşamın kariyerinizi Akdeniz Bölgesi’nde devam ettirmenizi sağlayacağını düşünüyor 
musunuz?”, “Akdeniz Bölgesi’nde iş yaşamanızı sürdürmeniz geleceğinizle ilgili ciddi kaygılar 
ve korkular oluşturur mu?”, “Akdeniz Bölgesi’nde eğitim aldığınız branşa uygun bir işte 
çalışacağınıza inanıyor musunuz? ” ve “Gelecekte sizi Akdeniz Bölgesi’nde çalışmaya teşvik 
edecek en önemli beş sebep nedir? ”sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır. 

 



                                                                  Yöntem 

Yöntem kısmında örneklem, veri toplama tekniği ve veri analizi açıklanmaya 
çalışılmıştır. 

Örneklem 

  Bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla Anamur MYO’daki Otel, 
Seyahat, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi, Pazarlama ve Bahçe Tarımı programlarının her biri 
için doğum yeri veya ikametgâhı açısından Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden gelen 7’şer 
öğrenci seçilmek suretiyle 42 öğrenci üzerinde araştırma yapılması hedeflenmiştir. Ancak 
kayıtlı öğrencilerin bazılarının okulu bırakması ya da okula devam etmemesi, bazı 
programlarda kayıtlı öğrenci sayısının az olması, bahçe tarım programındaki öğrencilerin 
uygulama derslerinin yoğun olması nedeniyle görüşme yapılamaması ve çoğu programda her 
bölgeden gelen kayıtlı öğrenci bulunmaması yüzünden örneklem hacmi 32 öğrenciden 
oluşmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1: Örneklemin Dağılımı 

Programlar Türkiye’nin Bölgeleri 

Akdeniz Karadeniz Doğu 
Anadolu 

Güneydoğu 
Anadolu 

Ege İç 
Anadolu 

Marmara Toplam 

Otel 1 1 - 1 1 1 1 6 

Seyahat 1 1 1 1 1 1 1 7 

İşletme Yönetimi 1 - 1 1 - 1 1 5 

Büro Yönetimi 1 1 1 1 - 1 1 6 

Pazarlama 1 - 1 1 1 - 1 5 

Bahçe Tarımı 1 - - 1 - - 1 3 

TOPLAM 6 3 4 6 3 4 6 32 

   
Veri Toplama Tekniği 

Veriler nitel bir veri toplama tekniği olan odak grup görüşmesi yapılarak  ve yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede 
araştırmacı katılımcılara sadece hazırladığı soruları sormakla kalmaz aynı zamanda yeni soru 
sorma  ihtiyacı duyarsa bu soruları da katılımcılara sorar (Mil, 2007: 8).  Araştırma için, biri 
raportör olmak üzere 3 araştırmacıdan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen  
katılımcılardan oluşan altı grup ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Veriler raportör ve ses 
kayıt cihazı aracılığıyla işitsel ve yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Her bir görüşme 45 dakika 
ile sınırlandırılmıştır. Yapılan görüşmelerde katılımcılara 7’şer adet soru yöneltilmiştir. 
Katılımcıların masaya U şeklinde oturtulması sağlanmıştır. Odak grup görüşmesinin 
başlangıcında araştırmanın amacı ve önemi açıklanmış, katılımcıların kısaca kendilerini 
tanıtmaları istenmiştir.  

Veri Analizi 

Verilerin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Betimsel analizde araştırma 
sorularından yola çıkılarak analiz için bir çerçeve oluşturulduktan sonra bu çerçeveye göre 
araştırmadan elde edilen veriler okunup düzenlenir; doğrudan alıntılara başvurarak 
düzenlenen veriler tanımlanır ve en sonunda da bulgular ile yorumların güçlendirilmesi 



 

isteniyorsa bulgular arasındaki neden sonuç ilişkileri de açıklanır (Özdemir, 2010: 336). Bu 
doğrultuda araştırmanın soruları araştırmanın çerçevesi kabul edilmiş olup sorulara verilen 
yanıtlara göre nedenler ve öğeler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenleri ve öğeleri 
desteklemek için verilen yanıtlardan alıntılar da yapılmıştır. Alıntılar yapılırken katılımcı 
öğrenciler programlarına göre “KTL_OTL, KTL_SYH, KTL_İŞL, KTL_BY, KTL_PZ, KTL_BT” 
şeklinde kodlanmıştır.  Son olarak da bu analize göre elde edilen bulgular yer yer tablolara 
başvurarak açıklanmaya çalışılmıştır.   

Bulgular 

Araştırmadan çıkarılan bulgular, araştırmada yer alan sorulara katılımcı öğrencilerin 
verdikleri yanıtlara göre ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Katılımcı Öğrencilerin Anamur MYO’da İş Hayatına İlişkin Neler Öğrendiklerine Dair 
Bulgular 

Katılımcı öğrencilerin “Anamur MYO’da iş hayatına ilişkin neler öğrendiğinizi 
düşünüyorsunuz?“ sorusuna verdiği yanıtlar frekans ve yüzde değerleri verilerek aşağıda 
gösterilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Anamur MYO’da İş Hayatına İlişkin Öğrenilen Öğeler 

Öğeler f % Öğeler f % 

Mesleki Teorik Bilgi 15 38 Mesleki Teknik Program 5 13 

Yabancı Dil 7 18 Mesleki Uygulama Bilgisi 4 10 

İş Hayatını/Sektörü Tanıma 7 18 Bir Şey Öğrenmedim 1 3 

TOPLAM 39 100 

 
Verilen yanıtlara bakıldığında öğrencilerin en fazla iş hayatına ilişkin mesleki teorik 

bilgiyi (%38) öğrendikleri, bunu da yabancı dil (%18) ile  iş hayatını/sektörü tanıma (%18) 
öğesinin izlediği anlaşılmaktadır. Bu soruya bazı katılımcı öğrencilerin verdikleri yanıtlar 
şöyledir: 

KTL_OTL4: “Okulda teorik bilgi olarak bilgi öğreniyoruz fakat uygulama alanı olmadığı 
için bilgi teoride kalıyor.”                                                                                                                               

KTL_İŞL2: “ Anamur MYO’da iş hayatına ilişkin birçok şey öğrendiğim söylenebilir. İş 
hayatına atılınca burada öğrendiğim bilgiler sayesinde çok da yabancılık ve zorluk 
çekmeyeceğimi düşünüyorum.” 

KTL_SYH2: “A, B,C grubu acenteleri yakında tanıma fırsatı ve yeni bir dil öğreniyorum.” 

Katılımcı Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde Geliri Yüksek Olan Bir İşte Çalışabileceklerine 
İnanıp İnanmadıklarına İlişkin Bulgular 

 Katılımcı öğrencilerin “Akdeniz Bölgesi’nde geliri yüksek olan bir işte çalışabileceğinize 
inanıyor musunuz? “ sorusuna verdiği yanıtlar frekans ve yüzde değerleri verilerek aşağıda 
gösterilmiştir (Tablo 3). 

 



Tablo 3: Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde Geliri Yüksek Olan Bir İşte Çalışabileceklerine 
İnanıp İnanmadıklarına İlişkin Düşünceleri 

 f % 

İnanıyorum 
İnanmıyorum  

19 59 

13 41 

TOPLAM 32 100 

Neden İnanıyorum f % Neden İnanmıyorum f % 

- Akdeniz Bölgesi bir turizm bölgesi  4 18 -Turizm gelişmiş olduğu için kendi 
branşımda çalışamam 

4 27 

-Kendimi geliştirirsem çalışabilirim 4 18 -Diplomam yüksek gelir için kanıt 
değil 

2 12 

-Tarım geliri yüksek bir sektör 3 14 -Akdeniz Bölgesi pahalı 2 12 

-Turizm geliri yüksek bir sektör 2 10 -Turizm sektörü az ücret veriyor 1 7 

-Kendi alanımda olmasa da turizmde çalışabilirim 2 10 - Alt düzeyde çalışanlar az ücret 
alıyor 

1 7 

-Akdeniz Bölgesi’nde yaşıyorum 2 10 - Ailemi getiremem bu bölgeye 1 7 

-Aldığım eğitim nedeniyle çalışabilirim 1 4 -Ön lisans mezunu olduğum için 
çalışamam 

1 7 

-Zaten çalışıyorum 1 4 -Akdeniz Bölgesi’ni sevmiyorum 1 7 

-Kendi işyerimi açarsam çalışabilirim 1 4 -Kapalı bir bayan olduğum için iklim 
sıcaklığı nedeniyle çalışamam 

1 7 

-Çevrem var bu bölgede. 1 4 -Ortalama çalışma standartları ülke 
genelinde aynı 

1 7 

-Akdeniz Bölgesi’nde olanaklar daha iyi 1 4    

TOPLAM 22 100 TOPLAM 15 100 

 
Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcı öğrencilerin %59’u Akdeniz Bölgesi’nde yüksek 

gelirli bir işte çalışacaklarına inandıklarını, %41’i ise inanmadıklarını belirtmişlerdir. İnanma 
nedenleri arasında “Akdeniz Bölgesi bir turizm bölgesi” (%18), “Kendimi geliştirirsem 
çalışabilirim” (%18) ifadeleri ön planda yer alırken inanmama nedenleri arasında “Turizm 
gelişmiş olduğu için kendi branşımda çalışamam” (%27) ifadesi en önde yer almaktadır. Bu 
soruya bazı katılımcı öğrencilerin verdikleri yanıtlar şöyledir: 

KTL_İŞL3: “Evet inanıyorum. Çünkü turizm açısından gelişmiş bir bölge.” 
KTL_OTL3: “İnanıyorum. İnsanların kendini geliştirdiğinde doğru bir departman 

seçimiyle yüksek gelirli bir işte çalışabileceğini düşünüyorum” 
KTL_BY1: “Geliri yüksek bir iş bulacağımı düşünmüyorum. Çünkü benim bölümüm büro 

iken Akdeniz turizm cenneti olduğundan işimle Akdeniz Bölgesi arasında ilişki kuramıyorum.” 

Katılımcı Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde Terfi/Yükselme Olanakları Olduğuna İnanıp 
İnanmadıklarına İlişkin Bulgular 

 Katılımcı öğrencilerin “Akdeniz Bölgesi’nde terfi/yükselme olanakları olduğuna 
inanıyor musunuz? “ sorusuna verdiği yanıtlar frekans ve yüzde değerleri verilerek aşağıda 
gösterilmiştir (Tablo 4). 

Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcı öğrencilerin %97’i Akdeniz Bölgesi’nde 
terfi/yükselme olanakları olduğuna inandıklarını, % 3’ü ise inanmadıklarını belirtmişlerdir. 
İnanma nedenleri arasında “Çalışanlar ne kadar kendini geliştirirse, başarılı olursa, çaba 
gösterirse terfi olur” (%55), “Torpil varsa terfi olur” (%12) ifadeleri ön planda yer alırken 
“Tarımda terfiye gerek yok” (%100) ifadesi tek inanmama nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
soruya bazı katılımcı öğrencilerin verdikleri yanıtlar şöyledir: 



 

Tablo 4: Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde Terfi/Yükselme Olanakları Olduğuna İnanıp 
İnanmadıklarına İlişkin Düşünceleri 

 f % 

İnanıyorum 
İnanmıyorum  

31 97 

1 3 

TOPLAM 32 100 

Neden İnanıyorum f % Neden İnanmıyorum f % 

- Çalışanlar ne kadar kendini geliştirirse, başarılı 
olursa, çaba gösterirse terfi olur 

19 55 -Tarımda terfiye gerek yok 1 100 

- Torpil varsa terfi olur 4 12    

-Tecrübe kazandıkça terfi olur 3 9    

-Akdeniz Bölgesi turizm açısından gelişmiş bölge 2 6    

-Yabancı dil olursa terfi olur 1 3    

-Akdeniz Bölgesi’nde iş imkanı ve rekabet çok 1 3    

-İş bırakan çok oluyor 1 3    

-Şans olursa terfi olur 1 3    

-Çevremde terfi almış insanlar gördüm 1 3    

-Kamuda çalışırsan terfi olur 1 3    

TOPLAM 34 100 TOPLAM 15 100 

 
 KTL_PZ2: “İnanıyorum. Terfi insanın kendi elinde olan bir şey. Kendini geliştirme ile 
alakalı. Akdeniz Bölgesi’nde de bu geçerli başka bir bölge için de. ” 
 KTL_OTL2: “İnanıyorum. Torpilin varsa her yerde yükselirsin. Yoksa diğer türlü yıllarını 
alır.” 
 KTL_BT2: “İnanmıyorum. Okulu bitirip 4 yıllığa tamamladıktan sonra tarımda 
yükselmeye gerek yok. Çünkü geliri yeter.” 
 
Akdeniz Bölgesi’ndeki Sosyal Yaşamın Katılımcı Öğrencilerin Kariyerlerine Akdeniz 
Bölgesi’nde Devam Etmelerini Sağlayıp Sağlamayacağına İlişkin Bulgular 

 Katılımcı öğrencilerin “Akdeniz Bölgesi’ndeki sosyal yaşamın kariyerinizi Akdeniz 
Bölgesi’nde devam ettirmenizi sağlayacağını düşünüyor musunuz? “ sorusuna verdiği yanıtlar 
frekans ve yüzde değerleri verilerek aşağıda gösterilmiştir (Tablo 5) 

Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcı öğrencilerin %56’sı Akdeniz Bölgesi’ndeki 
sosyal yaşam nedeniyle kariyerlerine Akdeniz Bölgesi’nde devam edeceklerini 
düşünmediklerini, %44’ü ise düşündüklerini belirtmişlerdir. Düşünmeme nedenleri arasında 
“Sosyal yaşamın kariyerimi devam ettirmede önemi yok” (%50), “Akdeniz Bölgesi’ndeki 
sosyal yaşama uyum sağlayamam” (%16) ifadeleri ön planda yer alırken, düşünme nedenleri 
arasında “Akdeniz Bölgesi’nde daha rahat ve gelişmiş bir sosyal yaşam var” (%79) ifadesi en 
ön sırada yer almıştır. Bu soruya bazı katılımcı öğrencilerin verdikleri yanıtlar şöyledir: 

KTL_OTL3: “Düşünmüyorum. Çünkü sosyal yaşam kariyerimi devam ettirmemi 
etkilemez. Kalite daha ön planda olmalı benim için. İş ve çevreye daha çok önem veririm.” 
 KTL_BY6: “Düşünmüyorum. Olumsuz etkiler. Buradaki sosyal yaşama alışamam. 
Kültürü farklı buranın.” 
 KTL_SYH7: “Akdeniz Bölgesi’ni seviyorum. Sosyal yaşam bakımından oldukça rahat ve 
iyi bir bölge. Tabi ki de kariyerimin burada devam etmesini isterim.” 

 



Tablo 5: Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’ndeki Sosyal Yaşamın Kariyerlerine Akdeniz Bölgesi’nde 
Devam Etmelerini Sağlayıp Sağlamayacaklarına İlişkin Düşünceleri 

 f % 

Düşünüyorum 
Düşünmüyorum  

14 44 

18 56 

TOPLAM 32 100 

Neden Düşünüyorum f % Neden Düşünmüyorum f % 

- Akdeniz Bölgesi’nde daha rahat 
ve gelişmiş bir sosyal yaşam var 

11 79 - Sosyal yaşamın kariyerimi devam ettirmede önemi 
yok 

9 50 

- Akdeniz Bölgesi’nde büyüdüm 3 21 -Akdeniz Bölgesi’ndeki sosyal yaşama uyum 
sağlayamam 

3 16 

   -Aynı sosyal yaşam şartları diğer bölgelerde de var 2 11 

   -Akdeniz Bölgesi’nde sosyal yaşam adına bir şey yok 2 11 

   -Akdeniz Bölgesi’ni sevmedim 1 6 

   -Turizm sektöründe çalışmayacağım 1 6 

TOPLAM 14 100 TOPLAM 18 100 

 
Katılımcı Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde İş yaşamlarını Sürdürmelerinin Gelecekleriyle 
İlgili Ciddi Kaygılar Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Bulgular 
 
 Katılımcı öğrencilerin “Akdeniz Bölgesi’nde iş yaşamanızı sürdürmeniz geleceğinizle 
ilgili ciddi kaygılar ve korkular oluşturur mu?” sorusuna verdiği yanıtlar frekans ve yüzde 
değerleri verilerek aşağıda gösterilmiştir (Tablo 6). 

Tablo 6: Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde İş Yaşamlarını Sürdürmelerinin Gelecekleri İlgili 
Ciddi kaygılar Oluşturup Oluşturmadığına İlişkin Düşünceleri 

 f % 

Oluşturur 
Oluşturmaz 

13 41 

19 59 

TOPLAM 32 100 

Ne Tür Kaygı/Korku Oluşturur   

-İşsizlik Korkusu 7 50 

- Akdeniz Bölgesi’ndeki Yaşama Alışamama Kaygısı 5 36 

- Belirsizlik Korkusu 1 7 

-iklimin Sıcak Olmasına İlişkin Duyulan Kaygı 1 7 

TOPLAM 14 100 

  
Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcı öğrencilerin %41’i gelecekleriyle ilgi ciddi 

kaygılar oluştuğunu, %59’u ise gelecekleriyle ilgili ciddi kaygılar oluşmadığını belirtmişlerdir. 
Kaygı oluştuğunu söyleyen öğrencilere “Ne tür kaygılar/korkular oluşur?” sorusu 
yöneltildiğinde “İşsizlik korkusu” (%50),  “Akdeniz Bölgesi’ndeki yaşama alışamama kaygısı” 
(%5), “Belirsizlik  korkusu” (%1) ve “İklimin sıcak olmasına ilişkin duyulan kaygı” (%1) şeklinde 
kaygılarının/korkularının olduğunu belirtmişlerdir. Bu soruya bazı katılımcı öğrencilerin 
verdikleri yanıtlar şöyledir: 

 KTL_SYH1: “Ciddi kaygılar tabi ki oluşturur. Nedeni ise turizmde çalışacağımız için 
ülkede herhangi bir kötü oluşumda Türkiye’de turizm bitme noktasına gelebilir ve işsiz 
kalabiliriz.” 
 KTL_İŞL1: “Evet oluşur. Bulunduğum yere alıştım başka yere uyum sağlamak zor olur.” 



 

Katılımcı Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde Eğitim Aldıkları Branşa Uygun Bir İşte 
Çalışacaklarına İnanıp İnanmadıklarına İlişkin Bulgular  

 Katılımcı öğrencilerin “Akdeniz Bölgesi’nde eğitim aldığınız branşa uygun bir işte 
çalışacağınıza inanıyor musunuz?  ”sorusuna verdiği yanıtlar frekans ve yüzde değerleri 
verilerek aşağıda gösterilmiştir (Tablo 7). 

Tablo 7: Öğrencilerin Akdeniz Bölgesi’nde Eğitim Aldıkları Branşa Uygun Bir İşte 
Çalışacaklarına İnanıp İnanmadıklarına İlişkin Düşünceleri 

 f % 

İnanıyorum 
İnanmıyorum  
Kararsızım 

26 81 

5 16 

1 3 

TOPLAM 32 100 

Neden İnanıyorum f % Neden İnanmıyorum f % 

-Açık bir neden belirtilmemiş 8 31 -Akdeniz Bölgesi’nde turizm daha çok 
gelişmiş 

2 40 

-Akdeniz Bölgesi turizmin yoğun olduğu bir 
bölge 

4 15 -Açık bir neden belirtilmemiş 1 20 

-Akdeniz Bölgesi’nde branşıma uygun çok 
işyeri ve iş imkanı var 

4 15 -Ders içerikleri bölgeye uyarlanmamış 1 20 

-Branşım için her bölgede iş imkanı var 4 15 -Uygulamalı ders yok 1 20 

-Akdeniz Bölgesi’nde tarım gelişmiş 2 8    

-Otellerde istihdam düzeyi yüksek 1 4    

-Akdeniz Bölgesi’nde staj yaptım 1 4    

-Branşımla ilgili kendi işyerimi açabilirim 1 4    

-Akdeniz Bölgesi’nde kişisel bağlantılarım 
güçlü 

1 4    

TOPLAM 26 100 TOPLAM 5 100 

 
 Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcı öğrencilerin %81’i eğitim aldıkları branşa 
uygun bir işte çalışacaklarına inandıklarını, %16’sını inanmadığını, %1’si bu konuda kararsız 
olduğunu dile getirmiştir. İnandıklarını söyleyenlere “Neden inandıkları?” sorusu 
yöneltildiğinde %31’i herhangi bir açık neden belirtmemişlerdir. İnanma nedenleri arasında 
“Akdeniz Bölgesi turizmin yoğun olduğu bir bölge” (%15), “Akdeniz Bölgesi’nde branşıma 
uygun çok işyeri ve iş imkanı var” (%15) ve “Branşım için her bölgede iş imkanı var” (%15) 
ifadeleri ön sırada yer almıştır. İnanmama nedeni olarak da “Akdeniz Bölgesi’nde turizm daha 
çok gelişmiş” (%40) ifadesi en ön sırada yer almıştır. Bu soruya bazı katılımcı öğrencilerin 
verdikleri yanıtlar şöyledir: 

KTL_SYH4: “Akdeniz Bölgesi turizm bölgesi olduğundan dolayı Akdeniz Bölgesi’nde 
kendi işimi yapacağıma inanıyorum.” 

KTL_OTL1: “İnanıyorum. Akdeniz Bölgesi’nde branşımıza uygun çok işyeri ve iş var.” 
KTL_İŞL3: “Evet inanıyorum. Okuduğumu bölümün iş imkanları çok fazla. Her bölgede 

hemen hemen bulabiliriz.” 
KTL_BY3: “İnanmıyorum. Çünkü daha çok turizm sektörü gelişmiş.” 
KTL_SYH7: “Kararsızım. İşyerine de bağlı eğitim aldığım branşa uygun bir işte çalışmam. 

Ama sektörel sıkıntı da var.” 

 



Katılımcı Öğrencileri Gelecekte Akdeniz Bölgesi’nde Çalışmaya Teşvik Edecek Nedenlere 
İlişkin Bulgular 

Katılımcı öğrencilerin “Gelecekte sizi Akdeniz Bölgesi’nde çalışmaya teşvik edecek en 
önemli beş neden nedir?”sorusuna verdiği yanıtlar frekans ve yüzde değerleri verilerek 
aşağıda gösterilmiştir (Tablo 8). 

Tablo 8: Öğrencileri Gelecekte Akdeniz Bölgesi’nde Çalışmaya Teşvik Edecek Sebepler 

Nedenler f % Nedenler f % Nedenler f % 

- Sıcak İklim 29 18 -Aile/Akrabalık İlişkileri 8 5 -Sağlık Hizmetleri 2 1 

-Sosyal Hayat 26 16 -Kendini Geliştirme 6 4 -Alınan Eğitim 2 1 

-İş İmkanları 21 13 -Ulaşım İmkanları 5 3 -Denizin Olması 2 1 

-Turizm  11 7 -Yabancı Dil Öğrenme  5 3 -Doğal Kaynak 
Meyve/Sebze 

2 1 

-Kültürel Zenginlik 11 7 - Akdeniz Bölgesi’ne Alışma 3 2 -İş Çeşitliliği 1 1 

-Yüksek Gelir İmkanı 10 6 -Gezilecek Yerler 2 1 -Büyük Şehirler 1 1 

-Yaşam Standartları 9 6 -Uygun Fiyatlar 2 1 -Futbol Kültürü 1 1 

      -Sakinlik 1 1 

TOPLAM 160 100 

  
Verilen yanıtlar incelendiğinde katılımcı öğrencilerin kendilerini Akdeniz Bölgesi’nde 

çalışmaya teşvik edecek en önemli beş neden yüzdelik değerleri bakımında “Sıcak İklim” 
(%18), “Sosyal Hayat” (%16), “İş İmkanları” (%13), “Turizm” (%7) ve “Kültürel Zenginlik” (%7) 
şeklinde sıralanmıştır.   

 Sonuçlar 

 Kazu ve Özdemir’in MYO öğrencilerinin MYO’dan, öğrenimlerinden ve gelecekten 
beklentilerini araştırdıkları çalışmada mezun olduktan sonra öğrencilerin %52,70’inin 
tamamen, % 30,90’nın ise kısmen kendi bölümleri ile ilgili iş bulabileceklerine inandıkları 
sonucuna varmışlardır (Kazu ve Özdemir, 2004). Bu çalışmada da Kuzu ve Özdemir’in 
çalışmalarına benzer şekilde öğrencilerin %81’i Akdeniz Bölgesi’nde eğitim aldıkları branşa 
uygun bir işte çalışacaklarına inandıklarını belirtmişlerdir. Fakat nedenleri sorulduğunda 
inananların %31’i neden inandıklarına açık bir cevap verememiştir. Bu da göstermektedir ki; 
öğrencilerin bir kısmı bilinçsiz bir şekilde eğitim aldıkları branşa uygun bir iş bulabileceklerine 
inanmaktadır. Otel programı öğrencilerinden inanlardan %67’si Akdeniz Bölgesi’nde 
branşlarına uygun çok işyeri ve imkanı olması nedeniyle, Seyahat programı öğrencilerinden 
inanlardan %50’si Akdeniz Bölgesi’nin yoğun bir turizm bölgesi olması nedeniyle eğitim 
aldıkları branşa uygun bir iş bulabilecekleri inancına sahiptirler. Bu da göstermektedir ki; 
Akdeniz Bölgesi’nde otellerin, acentelerin, gelen turist sayısının fazla olması ve bu bölgede 
turizmin gelişmiş bir sektör olması turizmle ilgili eğitim veren programlarda okuyan 
öğrencilerin bu bölgede kendi alanlarıyla ilgili iş bulma inançlarını artırmıştır. 

 Mütevellioğlu, Zanbak ve Mert; üniversite öğrencilerinin meslek yaşamlarına yönelik 
gelecek beklentilerini araştırdıkları çalışmalarında öğrencilerin %48,6’sının bireysel 
geleceklerinden kaygı duydukları sonucuna ulaşmışlardır (Mütevellioğlu, Zanbak ve Mert, 
2010: 207). Bu çalışmada da Mütevellioğlu, Zanbak ve Mert’in çalışmalarına yakın bir şekilde  
öğrencilerin %41’inde iş yaşamlarını Akdeniz Bölgesi’nde sürdürmelerinin ciddi kaygılar 
oluşturduğu sonucuna varılmıştır. İşsizlik kaygısı ve Akdeniz Bölgesi’ndeki yaşama alışamama 
kaygısı bu kaygılar arasında en başta gelmektedir. İşsizlik kaygısı diyenlerin %86’sı Seyahat ve 



 

Otel programında okuyan öğrencilerdir. Bu da göstermektedir ki; bu programlarda okuyup 
bu bölgede kendi branşlarına uygun iş bulabileceklerine inananların %42’si bu işi 
kaybedeceklerine dair bir kaygı da duymaktadırlar.  Akdeniz Bölgesi’ndeki yaşama alışamama 
kaygısı diyenlerin %100’ü Akdeniz Bölgesi dışından gelen öğrencilerdir. 

 Öğrencilerin %97’si Akdeniz Bölgesi’nde terfi olanakları olduğuna inanmaktadır. Fakat 
inanma nedenleri arasında Akdeniz Bölgesi’nin kendine has özelliklerinden çok kişinin 
kendini geliştirmesi (%55) ile torpil (%12) başı çekmektedir.  Akdeniz Bölgesi’nin turizm 
açısından gelişmiş bir bölge olması (%6) ile Akdeniz Bölgesi’nde iş imkânının çok olması (%3) 
Akdeniz Bölgesi’nin kendine has özelliklerine dayanan nedenleri oluşturmaktadır. Turizmin 
Akdeniz Bölgesi’nde gelişmiş olması, geliri yüksek bir işte çalışmaya hem inananların hem de 
inanmayanların nedenleri arasında en başta gelmektedir. İnanmayanlar Akdeniz Bölgesi’nde 
turizmin gelişmiş olması nedeniyle büro yönetimi ve pazarlama alanında yüksek gelirli bir iş 
bulamayacaklarını düşünmektedirler. Turizmin gelişmiş olması nedeniyle yüksek gelirli iş 
bulacaklarına inanların  %50’si Seyahat programı, %25’i İşletme ve %25’i de Bahçe Tarımı 
programı öğrencileridir. Öğrencilerin %44’ü Akdeniz Bölgesi’nde kariyerlerine devam 
etmelerini bu bölgedeki sosyal yaşamın sağlayabileceğini düşünmüşlerdir. Bunun en önemli 
nedeni de Akdeniz Bölgesi’nde daha rahat ve gelişmiş bir sosyal yaşamın olduğuna 
inanmalarıdır. Bu inanca sahip olanların %91’i de Akdeniz Bölgesi dışından gelen 
öğrencilerdir. 
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