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Abstract

Üniversitelerin e¤itim kalitesini sa¤layabilmeleri ve sürdürebilmeleri, uygulama sahalar› olan sektörlerin beklentilerini karﬂ›layabilmeleri ile
mümkündür. Sektörlerin alanla ilgili ihtiyaç ve hedefleri, müfredat planlamalar› ve güncellemelerine yans›t›ld›¤› oranda mesleki e¤itimin kalitesinden bahsedebiliriz. Ö¤rencilerin iﬂ hayat›na at›ld›klar›nda baﬂar›s›n›
artt›rmak aç›s›ndan mesleklerini icra edecekleri alanlar›n beklentilerini
belirlemek önemlidir. Bunu tespit edebilmenin bir yolu, iﬂ ilanlar›n› analiz etmektir. Mesle¤in uygulanmas›nda adaylarda gereksinimi en çok hissedilen nitelik ve özelliklerin belirlenip müfredata yans›t›lmas› e¤itime ve
sektöre yarar sa¤layacakt›r. Bu araﬂt›rmada, “‹ﬂ ‹lanlar›na Dayal› Dinamik
Müfredat Modeli” geliﬂtirilmiﬂtir. Bu model önerisiyle insan kaynaklar›
yönetimi ön lisans program› mezunlar›ndan sektörün istedi¤i bilgi ve becerileri belirlemek için kariyer.net sitesinde yer alan 2016 y›l› Ocak ay›nda eriﬂilen 80 iﬂ ilan› incelenmiﬂtir. ‹lanlarda istenilen özellikler tespit
edilmiﬂ ve alan›n en çok ihtiyaç duydu¤u nitelikler s›kl›k s›ras›na göre listelenmiﬂtir. Elde edilen bulgular›n e¤itim kurumlar›n›n müfredat güncelleme çal›ﬂmalar›n› yürüten ve insan kaynaklar› yönetimi alan›nda araﬂt›rma yapan kiﬂilere katk›lar sa¤lamas› beklenmektedir.

Providing and maintaining the education quality of university is possible if
they can meet the expectations of the industry which is their application
areas. We can talk about the quality of vocational training if the sectors’
needs and objectives are reflected in curriculum planning and updates. To
determine the expectation of the areas where they will practice their profession is important for increasing the success of students when they start their
careers. One way to determine this is to analyze the job advertisements.
Determining the most sensible quality and property requirements for the
candidates for the practice of the profession and reflecting them in the curriculum will provide benefit for training and industry. In this study,
“Dynamic Curriculum Model based on Jobs Advertisement” has been developed. Eighty job advertisements accessed in January 2016 on kariyer.net
were analyzed to determine knowledge and skills that required by sector for
graduated students from human resources management associate degree
program by this model. Desired characteristics were identified in job advertisements and the qualifications that the field needs most were listed according to the order of frequency. It is expected that the findings will contribute
to the people who perform the studies of updating the curriculum of educational institutions and investigate the field of human resources management.

Anahtar sözcükler: ‹nsan kaynaklar› yönetimi, iﬂ ilanlar›, mesleki e¤itim, müfredat.

Keywords: Curriculum, human resource management, job advertisements, professional.

Y

anlay›ﬂlar›n› yak›ndan takip etmeli (Günay, 2012), akademik
müfredat yoluyla istihdam edilebilirlik boyutunu e¤itim süreçlerine entegre etmeli (Parvu, Ipate ve Mitran, 2014), mesleki
yeterlilikler çerçevesinde sürekli bir ö¤renme ve kendini yenileme faaliyeti içinde olmal›d›r (YO‹KK, 2010). Dinamik bir
çevrede faaliyet gösteren üniversiteler e¤itim ve araﬂt›rma faaliyetlerini gerçekleﬂtirmenin yan› s›ra ö¤rencilerin, hükümetin

üksekö¤retim alan› gerek Türkiye’de gerek dünyada
teknoloji, ekonomi, iletiﬂim, nüfus ve toplumsal yap›daki de¤iﬂimlere paralel olarak önemli ve h›zl› bir de¤iﬂim süreci yaﬂamaktad›r (Erdo¤an, 2014). Üniversitelerin baﬂar›l› olabilmesi için bu de¤iﬂimleri yak›ndan izlemesi, kendisini bu yönde geliﬂtirmesi ve iyileﬂtirmesi kaç›n›lmaz bir gereksinimdir. Bu nedenle üniversiteler geliﬂmeleri ve yeni yönetim

Yüksekö¤retim Dergisi 2016;6(1):1–7. © 2016 Deomed

‹letiﬂim / Correspondence:
Yrd. Doç. Dr. Nermin Çelik
Bülent Ecevit Üniversitesi,
Çaycuma Meslek Yüksekokulu,
Çaycuma, Zonguldak
e-posta: ncelik@beun.edu.tr

Geliﬂ tarihi / Received: ﬁubat / February 15, 2016; Kabul tarihi / Accepted: Nisan / April 12, 2016
Bu çevrimiçi makalenin at›f künyesi / Please cite this online article as: Çelik, N., Ayd›n, E.
(2016). ‹ﬂ ilanlar›n›n müfredata yans›t›lmas›na yönelik dinamik bir model önerisi.
Yüksekö¤retim Dergisi, 6(1), 1–7. doi:10.2399/yod.16.001

Çevrimiçi eriﬂim / Online available at: www.yuksekogretim.org • doi:10.2399/yod.16.001 • Karekod / QR code:

Nermin Çelik, Elif Ayd›n

ve iﬂ dünyas›n›n beklentilerine yan›t vermekle de sorumludur
(Tamtekin Ayd›n, 2014).
Son y›llarda kamuoyunda mesleki e¤itimin önemiyle ilgili fark›ndal›¤›n artmas›yla birlikte meslek yüksekokullar›ndaki ö¤renci say›lar› da artm›ﬂt›r (YO‹KK, 2010). Mesleki e¤itim kurumlar›n›n iﬂ hayat›n›n becerili ve teknik iﬂgücü ihtiyac›n› nitelik ve nicelik yönünden karﬂ›layacak ﬂekilde geliﬂtirilmesi, ülkemiz kalk›nma hedeflerinin gerçekleﬂmesi ve istihdam›n art›r›lmas› ile yak›ndan iliﬂkilidir. Mesleki e¤itim kurumlar›n›n geliﬂtirilmesinde iﬂ hayat›n›n iﬂgücü ihtiyaçlar›n›n analiz edilmesi ve bireylere iﬂin gerektirdi¤i yeterlikleri geliﬂtirecek e¤itim tecrübeleri kazanmalar›na imkân verilmesi gerekir.
E¤itim programlar›n›n iﬂ analizlerine dayal› olarak geliﬂtirilmesi, e¤itim sürecinde bireye kazand›r›lacak yeterliliklerin
gerçek ihtiyaçlara uygunlu¤u yönünden gereklidir (Sezgin,
1987). Ayr›ca, de¤iﬂim süreklilik gösterdi¤inden e¤itim ihtiyac› ve dolay›s›yla mesleki e¤itim programlar› dinamik bir
özellik göstermelidir. Geliﬂmeler do¤rultusunda iﬂ analizleri
yeniden yap›lmal›, iﬂlerin gerektirdi¤i nitelikler yeniden ortaya konulmal› (Budak, 2009) ve bu nitelikler müfredatlara yans›t›lmal›d›r. Ancak, okullarda müfredat yetersizli¤i ve sektörün beklentilerini karﬂ›layamama sorunlar› mevcuttur. Bu nedenle, meslek yüksekokullar›n›n iﬂgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar›na uygun olarak yap›land›r›lmas› ve kalitesinin iyileﬂtirilmesi gündemde olup, öncelikli olarak ele al›nmas› gereken konular aras›nda yer almaktad›r (YO‹KK, 2010).
Bu araﬂt›rmada müfredat güncelleme çal›ﬂmalar›na destek
sa¤lamak için “‹ﬂ ‹lanlar›na Dayal› Dinamik Müfredat Modeli” adl› bir model önerisi geliﬂtirilmiﬂtir. Geliﬂtirilen model
önerisi ile iﬂ ilanlar›n› mesle¤in gerektirdi¤i bilgi ve beceriler
yönünden de¤erlendirmek ve her bir bilgi ve beceri için dersler belirlemek amaçlanm›ﬂt›r. Geliﬂtirilen model, insan kaynaklar› alan›na uygulanm›ﬂ ve insan kaynaklar› yönetimi ön lisans müfredat›n›n iﬂgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar›na göre ﬂekillenmesi için tavsiyelerde bulunulmuﬂtur. Bu araﬂt›rman›n
mesleki e¤itim kurumlar›ndaki insan kaynaklar› yönetimi ön
lisans programlar›n›n niteli¤inin iyileﬂtirilmesine, e¤itim kalitesinin artt›r›lmas›na ve sektörün beklentilerinin karﬂ›lanmas›na fayda sa¤layaca¤› umulmaktad›r.

Literatür Taramas›
Literatürde müfredat güncelleme ve iﬂ ilanlar›n›n müfredata yans›t›lmas› ile ilgili yap›lan araﬂt›rmalardan baz›lar› aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir.
Boobekova (2001) Türkiye ve K›rg›zistan e¤itim sistemini
yatay ve dikey yönden yasalar›, amaçlar›, ilkeleri, benzerlikler
ve farkl›l›klar›, dersler aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rma yöntemi incelenmiﬂ ve öneriler geliﬂtirmiﬂtir. Doküman analizi yöntemiyle Japonya ve ‹ngiltere’nin orta ö¤retim tarih dersi müfredat-
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lar›n›, her iki ülkedeki tarih ö¤retmenleri ve ö¤rencilerle görüﬂmeler yaparak karﬂ›laﬂt›rmal› olarak inceleyen Cave
(2002), müfredata dair öneriler getirmiﬂtir. Machanick (2003)
bilgisayar dersiyle ilgili mevcut müfredatlar› inceleyerek, yeni
bir müfredat tasar›s› sunmuﬂtur. Demirci (2004) gözlem, mülakat ve istatistiksel analiz gibi çeﬂitli araﬂt›rma metotlar› kullanarak Türkiye ve Amerika’daki co¤rafya e¤itim sistemini
karﬂ›laﬂt›rd›¤› araﬂt›rmas›nda, Türkiye’deki co¤rafya ö¤retiminin geliﬂtirilmesi konusunda önerilerde bulunmuﬂtur. Berdi Gökhan ve Atasoy (2005), iç mimarl›k için ö¤renciler, ö¤retim elemanlar›, çal›ﬂanlar, akademik çal›ﬂmalar, dersler, bina, finans ve teknik donan›m alt sistemlerini içeren sürdürülebilir bir e¤itim modeli önerisi geliﬂtirmiﬂlerdir. Türkiye’de
uygulanan orta ö¤retim kimya müfredat›n›n eksiklik ve aksakl›klar›n› belirlemeyi, çeﬂitli ülkelerin müfredatlar›yla ülkemizin müfredat›n› karﬂ›laﬂt›rarak ortaö¤retim ve lise kimya müfredat›n›n temellerini ortaya koymay› amaçlayan Ayd›n (2006),
çal›ﬂmas›nda sonuçlara odaklanan kimya müfredat›n›n yerine
alternatif bir kimya müfredat çat›s› önermiﬂtir. Evers ve
Wolstenholme (2007) Kanada’da bir üniversitenin mezun ö¤rencilerinin görüﬂlerini anket yöntemiyle toplayarak, bilgi,
beceri ve de¤er kavramlar› çerçevesinde müfredat güncelleme
önerisi geliﬂtirmiﬂtir. Çelik ve Murat (2010) biliﬂsel haritalama yöntemiyle sektörden al›nan geribildirimlerle geliﬂtirdikleri müfredat güncelleme çal›ﬂmalar›n› destekleyen say›sal
arayüzü, insan kaynaklar› yönetimi lisans dersi örne¤i ile uygulam›ﬂlard›r. Desha ve Hargroves (2010) Avustralya’daki
mühendislik müfredatlar›n› ö¤retmenler ve ö¤rencilerden anket yöntemiyle toplad›klar› veriler üzerinden de¤erlendirmiﬂ
ve müfredatlara öneriler sunmuﬂlard›r. Harmandar (2010)
Belçika ile Türkiye’deki beden e¤itimi ve spor ö¤retmeni yetiﬂtirme programlar›n› karﬂ›laﬂt›rmal› olarak inceleyerek,
programlardaki benzerlik ve farkl›l›klar› ortaya koymuﬂ; alandaki eksiklik ve yeterlilikleri belirlemiﬂtir. Görüﬂme, gözlem
ve doküman analizi yoluyla yap›lan bu çal›ﬂmada, verilerin
analizi için k›smen say›sal iﬂlemlere de baﬂvurulmuﬂtur.
Ünal ve Herhel (2010) anket yöntemi kullanarak muhasebe
meslek mensuplar›n›n, meslek yüksekokulu muhasebe program› mezunlar›nda ne tür nitelikler arad›¤›, müfredat program›nda hangi de¤iﬂikliklerin yap›lmas› gerekti¤i ve yüksekokul-iﬂ piyasas› aras›nda iliﬂkinin nas›l kurulabilece¤i sorular›na cevap
aram›ﬂlard›r. Birgül, Y›lmaz, Sayg›l›, Zeybek, Kahyao¤lu ve
Aktan (2011) inﬂaat mühendisli¤i bölümünün müfredat›n› güncelleme çal›ﬂmalar› kapsam›nda taslak bir program oluﬂturmuﬂ
ve bu program›n nas›l uygulanaca¤›n› göstermiﬂlerdir. Program›n haz›rlanmas›nda Dünya’da ve Türkiye’de mühendislik e¤itimi üzerine yürütülmekte olan çal›ﬂmalar, tart›ﬂ›lan görüﬂler
göz önüne al›nm›ﬂt›r. ﬁahin (2011) ‹ngiltere’deki üniversitelerin co¤rafya müfredatlar›n› incelemiﬂtir. Do¤al gözlem, mülakat ve röportajlarla co¤rafya e¤itim sistemini araﬂt›r›larak öne-
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rilere yer vermiﬂtir. Greene, Stockstill, Rinchuse ve Kandasamy (2012) Amerika’da ortodontistlere yap›lan anket sonuçlar›ndan hareketle, ortodonti lisansüstü programlar›nda çene eklemi hastal›klar›na da yer verilmesini önermiﬂlerdir. Aslan ve
Yavuzer Aslan (2013) bilgisayar programc›l›¤› ders plan›na dâhil edilebilecek mobil programlama dersi için bir müfredat
oluﬂturmuﬂtur. Foresman, Schade, Georgiadou ve Strobl
(2014) dijital dünya kavram›n›n önemine vurgu yaparak, bu konunun mevcut müfredatlara bir ders olarak eklenmesini ya da
geliﬂen yeni bir alan olarak ele al›nmas›n› önermiﬂlerdir. Parvu
ve ark. (2014) mevcut çal›ﬂmalardan hareketle ekonomi lisans
mezunlar›ndan istenen istihdam becerilerini belirleyerek, bu
niteliklerin önem derecesi ve ekonomi mezunlar›nda görülme
s›kl›¤› hakk›nda iﬂverenlerin görüﬂlerini alm›ﬂlar, Romanya
ekonomi fakülteleri müfredatlar›na yans›t›lmas›n› önermiﬂlerdir. Bucur ve Popa (2015) Romanya’da 1990 y›l›ndan günümüze kadar ilk ve orta dereceli okullarda, zorunlu yabanc› dil dersi olarak okutulan ‹ngilizce müfredat›n›, ‹ngilizce ö¤retmenlerinin görüﬂlerini alarak de¤erlendirmiﬂlerdir. Çelik ve Ayd›n
(2015) insan kaynaklar› yönetimi ön lisans program› ö¤rencilerinin mesle¤e yönelik görüﬂlerini odak grup görüﬂmesi yöntemiyle elde ettikleri çal›ﬂmalar›nda ö¤rencilerin müfredata dair
görüﬂlerine yer vererek, müfredat güncellemesi ve ö¤retim metotlar› konular›nda öneriler sunmuﬂlard›r. Tsutsumi (2015) Japonya’da t›p e¤itiminde davran›ﬂ bilimleri/davran›ﬂsal t›p dersi
için müfredat önerisi geliﬂtirmiﬂtir. Bu öneri dâhilinde Delphi
tekni¤iyle ve çal›ﬂma gruplar›yla uzman görüﬂleri al›nm›ﬂ, dersin içeri¤i ve ö¤renim ç›kt›lar› belirlenmiﬂtir. Malkki ve Paatero (2015) Finlandiya enerji mühendisli¤i programlar›nda ö¤rencilerle anket, ö¤retmenlerle mülakat yaparak toplanan verileri içerik analizi ile incelemiﬂler, her seviyede müfredat planlama ve uygulama çal›ﬂmalar›n›n nas›l yap›laca¤›n› aç›klam›ﬂlard›r. Deng (2016), Çin’deki hemﬂirelik e¤itimini Amerika ve
Avustralya müfredatlar›yla karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak de¤erlendirdi¤i çal›ﬂmas›nda, baﬂar›l› uygulamalar› Çin’e uyarlam›ﬂt›r.
ﬁaﬂt›m, Yüzük›rm›z›, Ersöz, Türker, Birgören ve Toklu
(2006) kalite fonksiyon göçerimi yöntemiyle iﬂ ilanlar›n› inceleyerek endüstri mühendislerinden istenen niteliklerin, bölümünde okutulan derslerle iliﬂkisini ve ders kredilerinin eﬂde¤er üniversitelere göre durumunu incelemiﬂlerdir. Wise,
Henninger ve Kennan (2011) Avustralya’da kütüphanecilik ve
bilgi bilimleri müfredat›n›n gözden geçirilmesi ve yenilenmesine katk› sa¤lamak için, 2004 ve 2011 y›llar›na ait iﬂ ilanlar›n› bilgi, beceri ve yetenek kavramlar›na göre grupland›rarak
içerik analizi yöntemiyle karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelemiﬂ ve
aranan niteliklerin baz›lar›nda art›ﬂ ve azalmalar görüldü¤ünden de¤iﬂikliklerin müfredatlara yans›t›lmas› gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Erkarslan, Kaya ve Dilek (2013) betimsel araﬂt›rma metoduyla Türkiye’deki endüstriyel tasar›m lisans
programlar›nda uygulanan müfredatlar ile sektörün talepleri-

ni karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla iﬂ ilanlar›n› incelemiﬂlerdir. Gold
ve Grotti (2013) güncel iﬂ ilanlar›ndaki beceri ve yeterlilikleri içerik analizi yöntemiyle inceleyerek, kütüphaneci ve koordinatörlerin yetkinlik standartlar›na yans›tmay› amaçlam›ﬂlard›r. Elde edilen sonuçlara göre yönetsel beceriler, uzmanl›k
bilgisi ve liderlik aranan en temel özellikler olurken, müfredat
bilgisi de aranan özellikler aras›nda yer alm›ﬂt›r.
Müfredat ile ilgili literatür sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde
yap›lan çal›ﬂmalarda ülkeleraras› karﬂ›laﬂt›rmal› e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yo¤unlukta oldu¤u, anket, doküman analizi, Delphi tekni¤i, görüﬂme, gözlem, biliﬂsel haritalama gibi yöntemlerin kullan›ld›¤›, çeﬂitli ders ve programlar üzerinde uygulamalar yap›ld›¤› ve çal›ﬂmalar›n genelinde mevcut müfredatlara dair öneriler getirildi¤i görülmektedir. ‹ﬂ ilanlar›n›n müfredata yans›t›lmas›na yönelik yap›lan çal›ﬂmalar incelendi¤inde ise mühendislik, kütüphanecilik, endüstriyel tasar›m alanlar›nda sektörün istedi¤i nitelikler tespit edilerek e¤itim programlar›n›n güncellenmesi önerilmiﬂtir. Ayr›ca, yap›lan çal›ﬂmalar›n genellikle öneriler getirme boyutunda oldu¤u tespit
edilirken, iﬂ ilanlar›na dayal› müfredat geliﬂtirme modeline ve
insan kaynaklar› yönetimi ön lisans program› alan›nda iﬂ ilanlar›na dayal› bir müfredat çal›ﬂmas›na rastlanmad›¤› görülmüﬂtür. Bu araﬂt›rma, iﬂ ilanlar›n›n incelenmesiyle geliﬂtirilen
bir model sunmas› ve insan kaynaklar› ön lisans mezunlar›na
yönelik iﬂ ilanlar› üzerinden yeni ders önerileri getirmesi bak›m›ndan orijinallik taﬂ›maktad›r.

Araﬂt›rman›n Amac›
Bu araﬂt›rmada iﬂ ilanlar›n›n müfredata yans›t›lmas›na yönelik dinamik bir model önerisi geliﬂtirilerek, bu model insan
kaynaklar› alan›na uygulanm›ﬂ ve insan kaynaklar› alan›ndaki iﬂ
ilanlar›n› incelemek yoluyla insan kaynaklar› yönetimi ön lisans
müfredat›n›n güncellenmesine katk› sa¤lamak amaçlanm›ﬂt›r.

‹ﬂ ‹lanlar›na Dayal› Dinamik Müfredat Modeli Önerisi
Müfredat geliﬂtirme ve güncellemede ö¤renci-ö¤retmen görüﬂmeleri, anket, uzman görüﬂleri, gözlem ve müfredat karﬂ›laﬂt›rmalar› gibi faydalan›lacak birçok yol vard›r. Müfredat güncellemede iﬂ ilanlar›n› inceleme, müfredata ders önerileri getirmenin pratik yollar›ndan biridir. Bu araﬂt›rmada iﬂ ilanlar›n› müfredat güncellemeye destek sa¤lama aç›s›ndan incelemenin nas›l
yap›laca¤›n› gösteren “‹ﬂ ‹lanlar›na Dayal› Dinamik Müfredat
Modeli” adl› yeni bir model önerisi geliﬂtirilmiﬂtir. Bu model geliﬂtirilirken öncelikle alana ait iﬂ ilanlar› tespit edilmiﬂ, iﬂ ilanlar›nda istenen bilgi ve beceriler doküman analizi yöntemiyle belirlenmiﬂ, bu niteliklerin her biri için ders önerileri getirilmiﬂtir.
‹ﬂ ilanlar›n› inceleme ve niteliklere uygun dersler belirlemeye
dayan›larak yap›lan bu araﬂt›rmada gerçekleﬂtirilen her bir ad›m
modelin aﬂamalar›n› oluﬂturmuﬂtur. Buna göre model; “Tarama,
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tespit, seçme, birleﬂtirme, önceliklendirme, eﬂleﬂtirme ve raporlama” olmak üzere yedi aﬂamada ortaya ç›km›ﬂt›r (TTT ﬁekil 1).
Modelin aﬂamalar› aﬂa¤›daki gibi özetlenebilir:
Aﬂama 1. Tarama: Modelin ilk aﬂamas›nda müfredat güncellemeye katk›da bulunulmak istenen alana ait güncel iﬂ
ilanlar› taran›r.
Aﬂama 2. Tespit: ‹ﬂ ilanlar›n›n topland›¤› tarama aﬂamas›n›n ard›ndan ilanlarda belirtilen sektörün ihtiyaç duydu¤u
bilgi ve beceriler tespit edilir.
Aﬂama 3. Seçme: Tespitte elde edilen bilgi ve beceriler e¤itim aﬂamas›nda kazand›r›labilecek bilgi ve becerilere indirgenir.
Aﬂama 4. Birleﬂtirme: ‹lanlarda farkl› cümlelerle ifade edilen benzer bilgi ve beceriler tek bir cümlede toplan›r.
Aﬂama 5. Önceliklendirme: Bilgi ve beceriler ilanda geçme
s›kl›¤›na göre s›ralan›r. Bu aﬂamadaki amaç, bilgi ve becerilerin da¤›l›mlar›na göre müfredata yans›t›lma önceliklerini
belirlemektir.
Aﬂama 6. Eﬂleﬂtirme: Bu aﬂamada önceliklendirilen bilgi ve
becerileri karﬂ›layabilecek ders önerileri sunulur.
Aﬂama 7. Raporlama: Modelin yap›s› ve iﬂleyiﬂi hakk›nda,
ilgili karar vericilere rapor sunulur.

TTT ﬁekil 1. “‹ﬂ ‹lanlar›na Dayal› Dinamik Müfredat Modeli”.
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Bu araﬂt›rmada geliﬂtirilen ve uygulanan modelin, de¤iﬂen ve
geliﬂen ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, periyodik aral›klarla (5–7 y›l) iﬂ ilanlar› veri tabanlar›na ulaﬂ›larak güncellenmesi sa¤lanmal›d›r. Bu, modelin dinamik yap›s›n›n getirdi¤i bir gerekliliktir.

Yöntem
Bu araﬂt›rmada, nitel araﬂt›rma yöntemlerinden biri olan
doküman analizi yöntemiyle veriler toplanm›ﬂ ve betimsel analiz tekni¤iyle analiz edilmiﬂtir. Doküman analizi, araﬂt›r›lmas›
hedeflenen olgu veya olgular hakk›nda bilgi içeren yaz›l› materyallerin incelenmesidir. Betimsel analiz, elde edilen bulgular›n
düzenlenmiﬂ ve yorumlanm›ﬂ bir biçimde okuyucuya sunulmas›d›r (Y›ld›r›m ve ﬁimﬂek, 2011).

Modelin Uygulanmas›
Bu araﬂt›rmada geliﬂtirilen “‹ﬂ ‹lanlar›na Dayal› Dinamik
Müfredat Modeli”, insan kaynaklar› alan›na uygulanm›ﬂt›r. Veriler, veri toplama yöntemlerinden biri olan doküman analizi
kullan›larak, Kariyer.net (2016) sitesinde yer alan, insan kaynaklar› yönetimi ön lisans mezunlar›n›n baﬂvurabilece¤i 2016
y›l› Ocak ay›nda eriﬂilen 80 iﬂ ilan›ndan elde edilmiﬂtir. ‹nsan
kaynaklar› alan›ndaki 1300 iﬂ ilan› detayl› aramada pozisyon k›sm›na “‹nsan kaynaklar›”, e¤itim k›sm›na “Meslek yüksekokulu
mezunu” anahtar kelimeleri girilerek toplam 80’e indirgenmiﬂtir. Ayr›ca, aday kriterlerinde meslek yüksekokulu mezunu yer
alan, genel niteliklerde üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ifadesine yer veren ilanlar da çal›ﬂma kapsam›na al›nm›ﬂt›r
(Tarama). ‹ﬂ ilanlar› incelendi¤inde sektörün ve ﬂirketin ihtiyac›na göre adaylardan birçok özelli¤in istendi¤i görülmektedir.
‹stenen bilgi ve becerilerin tümü ayr›m yap›lmaks›z›n Excel tablosuna iﬂlenmiﬂtir (Tespit). Bu bilgi ve becerilerden, üniversite
e¤itiminde kazand›r›lmas› mümkün olanlar ayr›ﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada ders önerileri ve revizyonu yoluyla müfredat›n
güncellenmesine katk› sa¤lanmak istendi¤inden araﬂt›rma, insan kaynaklar› yönetimi ön lisans program› e¤itim aﬂamas›nda
ö¤rencilere kazand›r›labilecek ve müfredata yans›t›labilecek
özellikteki beceriler betimsel analiz tekni¤iyle çözümlenerek
seçilmiﬂtir (Seçme). Elde edilen bilgi ve becerilerden benzer
özellik gösterenler, tek bir ifade alt›nda toplanm›ﬂt›r (Birleﬂtirme). Her bir özellik ilanlarda geçme s›kl›¤›na göre düzenlenmiﬂtir. Böylece, bilgi ya da becerilerin ilanlardaki say›lar› belirlenerek en çoktan en aza olacak ﬂekilde frekans ve oran analizleri yap›lm›ﬂt›r (Önceliklendirme). Betimsel analiz yönteminin
bir gere¤i olarak belirlenen verilerin bir temaya göre düzenlenmesi gerçe¤inden hareketle, araﬂt›rmada bilgi ve beceriler
“ders” temas› çerçevesinde düzenlenmiﬂtir. Buna göre, s›ras›yla
bütün bilgi ve becerilere karﬂ›l›k önerilen dersler bilgi ve becerilerle eﬂleﬂtirilmiﬂtir (Eﬂleﬂtirme). Elde edilen bulgular ilgili karar vericilere sunulmak için haz›r hale getirilmiﬂtir (Raporlama).
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Bulgular ve Yorum
Bu araﬂt›rmada müfredat güncelleme çal›ﬂmalar›nda baﬂvurulabilecek bir kaynak olan iﬂ ilanlar›n›n müfredata yans›t›lma
durumunu belirlemek amac›yla yeni bir model önerisi geliﬂtirilmiﬂtir. Tarama, tespit, seçme, birleﬂtirme, önceliklendirme, eﬂleﬂtirme ve raporlama olmak üzere yedi aﬂamadan oluﬂan “‹ﬂ
‹lanlar›na Dayal› Dinamik Müfredat Modeli” insan kaynaklar›
alan›na uygulanm›ﬂt›r. Bu modelin uygulanmas› sonucunda ‹nsan Kaynaklar› alan›ndaki 80 iﬂ ilan›ndan müfredata yans›t›labilir özellikte 25 nitelik belirlenmiﬂ, bu niteliklerin ilanlarda geçme s›kl›klar› ve yüzdelikleri hesaplanarak hangi derslerle ö¤rencilere kazand›r›labilece¤i TTT Tablo 1’de gösterilmiﬂtir.
‹lanlardaki nitelikler incelendi¤inde öncelikli olarak “‹letiﬂimi iyi, MS Office programlar›n› kullanabilen, ‹ﬂ Kanunu ve
SGK mevzuat›n› bilen, planlama, organizasyon ve karar verme
kabiliyeti geliﬂmiﬂ, insan kaynaklar› yaz›l›m programlar›n› kullanabilen, bordrolama ve personel özlük iﬂlerini bilen, puantaj
oluﬂturma ve ücret yönetimine hâkim, tak›m çal›ﬂmas›na yatk›n,
analitik düﬂünen” elemanlar arand›¤› görülmektedir. Bu niteliklerden hareketle müfredatta s›ras›yla ‹letiﬂim, Bilgisayar Büro
Programlar›, ‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yönetim ve Organizasyon, ‹nsan Kaynaklar›nda Bilgisayar Kullan›m›, Bordrola-

ma, Personel Özlük ‹ﬂleri, Performans ve Ücret Yönetimi, Tak›m Çal›ﬂmas› ve Analitik Düﬂünme derslerinin insan kaynaklar› yönetimi ön lisans müfredat›nda zorunlu olmas› önerilebilir.
%11.82 oranla ‹letiﬂim dersi en önemli ders olarak belirlenmiﬂtir. Bordrolama ve Personel Özlük ‹ﬂleri derslerinin s›kl›klar› 32
olup bu derslerin ayr› verilmesi veya mevcut dersin kredisinin
artt›r›lmas› yönünde çal›ﬂmalar yap›labilir. Ayr›ca, farkl› s›kl›klara sahip olan yaz›l›m programlar› (Logo [11], Netsis [5],
PDKS [5], Luca [3], Micro Bordro [2], Zirve [2], Sap [1], Oracle [1], Datasist [1], Eta [1] ve Akson [1]) TTT Tablo 1’de ‹nsan
Kaynaklar›nda Bilgisayar Kullan›m› dersi alt›nda gösterilmiﬂtir.
Ders içeriklerinin düzenlenmesinde bu s›kl›klar›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Bahsi geçen 10 ders için s›kl›k durumuna bak›larak kredi
artt›r›m› ve içerik zenginleﬂtirme gibi güncellemeler yap›lmas›
önem arz etmektedir. TTT Tablo 1’de s›kl›¤› az olan dersler müfredatta seçmeli dersler kapsam›na al›nabilir. Bunlar; Araﬂt›rma
Yöntemleri (2), Zaman Yönetimi (2), Psikoloji (2), Sunu Teknikleri (1) ve Giriﬂimcilik (1) dersleridir. Yine tabloya bak›ld›¤›nda sektörün gereksinimlerine paralel olarak yeni derslerin de
müfredata eklenebilece¤i görülmektedir. Analitik Düﬂünme ve
‹nsan Kaynaklar›nda Problem Çözme dersleri alana yönelik ye-

TTT Tablo 1. ‹lanlardaki niteliklerin müfredata yans›t›lmas›.
S›ra no

‹lanlardaki nitelikler

f

%

Ders önerileri

1

Etkili iletiﬂim becerisine sahip

65

11.82

‹letiﬂim

2

MS Office programlar›n› iyi derecede kullanabilen

61

11.09

Bilgisayar Büro Programlar›

3

‹ﬂ Kanunu ve SGK mevzuat›na hâkim

53

9.64

‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik Hukuku

4

Planlama, organizasyon, karar verme kabiliyeti geliﬂmiﬂ

38

6.91

Yönetim ve Organizasyon

5

Yaz›l›m programlar›n› kullanabilen

33

6.00

‹nsan Kaynaklar›nda Bilgisayar Kullan›m›

6

Bordrolama iﬂlemlerine hâkim

32

5.82

Bordrolama

7

Personel özlük iﬂlerine hâkim

32

5.82

Personel Özlük ‹ﬂleri

8

Puantaj oluﬂturma ve ücret yönetimine hâkim

27

4.91

Performans ve Ücret Yönetimi

9

Tak›m çal›ﬂmas›na yatk›n

27

4.91

Tak›m Çal›ﬂmas›

10

Analitik düﬂünce yap›s›na sahip

25

4.55

Analitik Düﬂünme

11

‹ﬂe al›m konusunda bilgi sahibi

25

4.55

Seçme ve Yerleﬂtirme

12

Raporlama, dosyalama, yaz›ﬂma becerisine sahip

22

4.00

Dosyalama ve Arﬂivleme

13

‹nsan kaynaklar› fonksiyonlar›na hâkim

19

3.45

‹nsan Kaynaklar› Yönetimine Giriﬂ

14

Yenilikçi

16

2.91

‹novasyon Yönetimi

15

‹yi derecede ‹ngilizce bilen

14

2.55

Yabanc› Dil

16

Problem çözme becerisine sahip

14

2.55

‹nsan Kaynaklar›nda Problem Çözme

17

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i mevzuatlar›na hâkim

13

2.36

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i

18

E¤itim geliﬂtirme konusunda bilgi sahibi

10

1.82

E¤itim Geliﬂtirme

19

Diksiyonu düzgün, ‹kna gücü yüksek

10

1.82

‹kna ve Konuﬂma

20

Kariyer planlama konusunda bilgi sahibi

6

1.09

Kariyer Planlama

21

Araﬂt›rmay› seven

2

0.36

Araﬂt›rma Yöntemleri

22

Zaman yönetimi becerisine sahip

2

0.36

Zaman Yönetimi

23

‹nsan psikolojisinden anlayan

2

0.36

Psikoloji

24

Etkili sunum yapabilme becerisine sahip

1

0.18

Sunu Teknikleri

25

Giriﬂken

1

0.18

Giriﬂimcilik
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ni ders önerileri olarak gösterilebilir. Ça¤›n, toplumun ve teknolojinin de¤iﬂen yap›s›na paralel olarak sektörlerin de beklenti ve hedeflerinin de¤iﬂebilirli¤i göz önüne al›narak, bu çal›ﬂmalar›n periyodik olarak tekrarlanmas› mesleki e¤itim kalitesi aç›s›ndan önemlidir.

Sonuç
Aday›n mesle¤inde baﬂar›l› olabilmesi için, mesle¤in gerektirdi¤i niteliklerin fark›na vararak bu nitelikler do¤rultusunda
kendini geliﬂtirmesi oldukça önemlidir. ﬁirketlerin iﬂ yaﬂam›na
dair beklentilerinin adaylar taraf›ndan önceden bilinmesi hem
adaylar›n bilinçli bir ﬂekilde mesle¤e haz›rl›k süreçlerini hem de
ﬂirketlerin nitelikli eleman bulma ihtiyaçlar›n› kolaylaﬂt›racakt›r. Bu nedenle e¤itim istihdam iliﬂkisinin güçlendirilerek, mesleki e¤itimin iﬂ piyasas›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda verilmesi
ve iﬂ dünyas›n›n taleplerine uygun nitelikte mezun yetiﬂtirilmesi gerekir. Mesleki e¤itim programlar›n›n iﬂgücü piyasas›n›n taleplerine göre güncellenmesi konusunda mesleki e¤itim kurumlar›na destek verilmesi önem arz etmektedir. ‹ﬂ ilanlar›, iﬂgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar›n› belirlemede yararlanabilecek en
etkili kaynaklardan biridir. Ancak bu ilanlardan nas›l ve ne ﬂekilde faydalan›laca¤›n›n sistematik olarak gösterildi¤i bir yol haritas›na ihtiyaç vard›r. Bu araﬂt›rmada geliﬂtirilen “‹ﬂ ‹lanlar›na
Dayal› Dinamik Müfredat Modeli” ile müfredat› güncelleme
çal›ﬂmalar›nda iﬂ ilanlar›ndan nas›l faydalan›laca¤› aﬂamalar›yla
birlikte aç›klan›p model insan kaynaklar› alan›na uygulanm›ﬂt›r.
‹nsan kaynaklar› alan›nda iﬂgücü piyasas› eleman nitelikleri ihtiyaç analizi yap›lm›ﬂ, bu ihtiyaçlar›n mesleki e¤itim programlar›na yeni ders önerileri getirilmesi ve mevcut derslerin revize
edilmesi yoluyla yans›t›lmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Buna göre ihtiyaç s›ralamas›nda en üstte yer alan becerileri karﬂ›layan ‹letiﬂim, Bilgisayar Büro Programlar›, ‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yönetim ve Organizasyon, ‹nsan Kaynaklar›nda Bilgisayar Kullan›m›, Bordrolama, Personel Özlük ‹ﬂleri, Performans ve Ücret
Yönetimi, Tak›m Çal›ﬂmas›, Analitik Düﬂünme derslerinin zorunlu ders olarak müfredata yans›t›lmas› gerçe¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Müfredat güncelleme çal›ﬂmalar›n›n bir gere¤i olarak yeni
derslerin de müfredata eklenebilece¤i görülmektedir. Analitik
Düﬂünme, ‹nsan Kaynaklar›nda Problem Çözme dersleri alana
yönelik yeni ders önerileri olarak gösterilebilir.
Bu araﬂt›rmada öne sürülen yenilikler, yine bu araﬂt›rmada
geliﬂtirilen model ile bulunmuﬂtur. Bu araﬂt›rmada geliﬂtirilen
modelin e¤itim ö¤retimin di¤er alanlar›nda özellikle di¤er ön
lisans programlar›nda uygulanabilece¤i elde edilecek verilerle
müfredat planlama çal›ﬂmalar›na katk› sa¤layaca¤› umulmaktad›r. Araﬂt›rma sonuçlar›n›n müfredat geliﬂtirme konusunda
araﬂt›rma ve uygulama yapanlara, insan kaynaklar› yönetimi ön
lisans program›nda dersleri, kredi ve ders içeriklerini düzenleyen koordinatörlere faydal› olaca¤› düﬂünülmektedir.
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