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ÖZET 

 

Bu araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin sosyal kültürel ve ekonomik 

özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra hem Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi hem de Nevşehir İli’ne 

yönelik sıkıntı ve memnuniyetlerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaçla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi’ndeki tüm fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilere yönelik elektronik ortamda bir anket 

uygulanmıştır. Geri dönüş yapan 5625 öğrencinin anket sonuçları yüzdelik ve frekans verileri şeklinde 

sosyolojik bir bakış açısı ile yorumlanmıştır.   

Verilerin değerlendirilmesinde kurulduğu günden bu yana Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesinde akademik, idari, fiziki ve öğrenci sayısı bakımından önemli gelişmeler kaydedildiği tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte öğrenci profilini zenginleştirmek ve başarı grafiğini daha da artırmak için hem 

üniversite hem de şehirde yeni tedbirler alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nevşehir, Üniversite, öğrenci, profil, eğitim, memnuniyet 

 

Hacı Bektaş Veli University and the it’s Students Profile 

 

ABSTRACT 

 

      This research, besides determining the socio-cultural and economical characteristics of Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli University students, is also directed to determining their problems and satisfactions concerning 

the university and the city. To this aim, an electronic survey about students who are studying at the faculties 

and vocational high schools of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University is conducted. The survey results of 

5625 students who returned are interpreted through a sociological point of view in terms of percentage and 

frequency data.  

It is detected that Nevşehir Hacı Bektaş Veli University has improved academically, physically, 

administratively and that the number of student has increased significantly. At the same time, it is concluded 

that new measures should be taken both in the university and the city, in order to enrich the student profile 

and to increase   the success rate. 

Key Words: Nevsehir, University, student, profile, education, contentment      

Giriş  

Bir ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirlemede kullanılan en önemli ölçütlerden biri, o 

ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Genel olarak bakıldığında, gelişmiş ülkeler, 

ulusal kalkınma çabalarının gerektirdiği insan kaynaklarını istenen nitelik ve nicelikte yetiştirmiş 

durumdadır. Toplumsal kalkınmayı gerçekleştirebilecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi 

büyük ölçüde eğitim sisteminin görevidir. (Akgün, Yüksel 2012: 2) 

Durkheim (1956), eğitimi toplumsal hayata henüz hazır olmayanlara yetişkin kuşaklar 

tarafından uygulanan bir etki olarak tanımlar ve amacını da hem bir bütün olarak siyasal toplumun 

hem de bireyin bağlı olduğu iş çevresinin kendinden istediği belli sayıda fiziksel, entelektüel ve 
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moral yetenekleri geliştirmek olduğunu belirtir (Doğan 2012: 3). Bu noktada eğitime özellikle 

üniversite eğitimine verilen önem tüm dünyada hızla artmıştır.  Türkiye’de üniversite ve bunlara 

başvuran öğrenci sayılarındaki hızlı artış karşısında 1974 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme 

Merkezi kurularak üniversitelere merkezi sınavla öğrenci alınmasına başlanmıştır (Bilgili, Uçan, 

Çetin 2012: 2) 

Türkiye genç nüfusu hızla artan bir ülkedir. Nüfus istatistiklerine göre 15-24 yaş arası genç 

nüfus diğer yaşlara oranla oldukça fazladır. Genç nüfusu tanımak, hangi sosyal ve kültürel 

çevreden geldiklerini ve yaşadıkları sorunları tespit etmek, onların fikirlerini alarak sorunlarına 

çözüm önerilerinde bulunmak hem ekonomik hem de kültürel açıdan çeşitli katkılar sağlayacaktır 

(Özdemir, Demiriz 2007:1). Bu nedenle gençlere yönelik her çalışma oldukça önemlidir.  

Öğrenci profil çalışmaları öğrencilerin demografik özelliklerinin yanı sıra sosyal kültürel 

ve ekonomik yaşantılarına, sorunlarına, gelecek ile ilgili beklentilerine yönelik çalışmaları 

kapsamaktadır (Kostak, Akarsu, Ergül 2012: 542). Profil araştırmaları araştırmanın evrenini 

oluşturan hedef kitlelerin mevcut durumunu çeşitli değişkenler açısından betimlenmesini sağlar 

(Erkan vd. 2002: 109). Bu tip çalışmalar üniversite eğitimi almaya gelmiş gençlerin beklenti, 

memnuniyet ve sorunlarını tespit ve çözüm bulma konusu açısından önem arz etmektedir. 

Nevşehir Üniversitesi 17 Mayıs 2007 yılında açılmış, 7 Kasım 2013 tarihinde ismi 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 17 Mayıs 2014 tarihinde de 

kuruluşunun 7. yılını kutlamıştır.  

Üniversitenin 7 yıl içinde kat ettiği yer ile öğrencilerin ve ailelerinin profilini çıkarmak 

amacı ile 2013-2014 eğitim öğretim yılı Güz döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencilere hazırlanmış olan Öğrenci Profili ve Memnuniyet 

anketi Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda gönderilmiştir. 

Öğrencilerin anket sorularını cevaplandırması isteğe bağlı olmuş zorunlu tutulmamışlardır. Geri 

dönüş yapan 5625 öğrencinin anket sonuçları yüzdelik ve frekans verileri şeklinde sosyolojik bir 

bakış açısı ile yorumlanmıştır. 

Çalışmadaki sınırımız anketin uygulandığı dönemde Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesinin merkez ve taşra teşkilatında yer alan tüm fakülte ve yüksek okullar ve buralarda 

okuyan tüm öğrenciler olarak tespit edilmiştir.   

Çalışmada bir çok amacımız olmakla beraber temel amacımız yeni açılan bir üniversite 

olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin tercih edilme durumunu tespit etmektir. Başarılı 

öğrenciler ile başarılı okul olarak kabul edilen okullardan mezun olan öğrenciler tarafından tercih 

edilip - edilmeme durumunu belirlemektir. Bir diğer amacımız da öğrencilerin tercih sıralamasında 

üniversitemizi tercih ettikleri yer ile ilgili bilgilerle beraber, öğrencilerin ve ailelerinin sosyal, 

kültürel ve ekonomik profilini çıkarmaktır.  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okuyan öğrencilerin üniversitede ve şehirde 

yaşadıkları sorunları belirlemek ve çözüm yollarını aramak da amaçlarımız arasında yer almaktadır. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okuyan öğrencilerin üniversiteden ve şehirden 

memnuniyet durumunu tespit etmek ve konuyla ilgili alınacak tedbirlere katkı sağlamak da bir 

diğer amacımızdır.   

Yeni açılan bir üniversitenin kendisini tanıtabilmesi ve tercih edilme sıralarında ilk 

sıralarda yer alabilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışma hem Üniversitenin tercih edilme durumu 

ve burayı tercih eden öğrenciler ile velilerinin profilini tespit etmesi bakımından hem de 

öğrencilerin Üniversitemiz ve Nevşehir İl’inde yaşadıkları sorunlar ve alınabilecek tedbirlerin 

belirlenebilmesi açısından önem taşımaktadır. Üniversitenin kuruluşunun 7. yılında böyle bir 

çalışmanın yapılması ise çalışmaya ayrı bir önem kazandırmaktadır. 

 

          Veriler Ve Bulgular 
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınan verilere göre çalışmanın yapıldığı dönemde 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde önlisans, lisans, lisansüstü ve formasyon öğrencilerinin 

toplamı 11,617 olarak tespit edilmiştir. Bu sayı içinden 1307 kişilik lisans üstü ve formasyon 

öğrencileri bu anket çalışmasına dahil edilmemiştir. Ankete cevap veren öğrenciler ve sorulara 

verdikleri cevaplar ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Cinsiyet 

Anket önlisans ve lisans bölümlerinde okuyan 10,310 öğrenciye uygulanmış, 2894 kız, 

2731 erkek olmak üzere 5625 öğrenci anket çalışmamıza iştirak etmiştir. Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesi’nde ankete katılan öğrencilerin % 51,4’ü kız, % 48,6’sı erkektir.  

Görüşülenin Kardeş Sayısı  

Ankete katılanların % 31,8’i iki kardeş, % 32,2’si üç kardeş, %15,2’si dört kardeş 

olduklarını belirtmişlerdir. Beş ve daha fazla kardeşim var diyenlerin oranı % 16,4’tür.   Ailenin tek 

çocuğu olduğunu beyan edenler %4,6 olarak belirlenmiştir. 2, 3 ve 4 kardeş olanların toplamı % 

79,2 olarak tespit edilmiştir. 

Görüşülenin Annesinin Eğitim Durumu 

Üniversite öğrencilerinin % 46,7’sinin annesi ilkokul mezunudur. Annesi lise mezunu 

olanlar % 17,4, ortaokul mezunu olanlar % 16,6’dır. Annesi okuma yazma bilmeyenlerin oranı % 

9,4’tür. Annesi önlisans, lisans ve lisans üstü bir eğitim düzeyine sahip olanların toplam oranı ise % 

4’tür.  

Görüşülenin Babasının Eğitim Durumu: 

Görüşülen üniversite öğrencilerinin % 34,3’ünün babası ilkokul mezunudur. Babaları 

ortaokul mezunu olanlar % 20,9, lise mezunu olanların oranı % 28’dir. Okuryazar olmayanların 

oranı % 2,5’dir. Babaları ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu olanların oranı % 12,4’tür. Babaları 

önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olanların oranı annelerine göre daha fazladır. 

Görüşülenin Annesinin Mesleği 

Üniversite öğrencilerinin % 86,7’sinin annesi ev hanımıdır. Diğer yüzdeler birbirine yakın 

bir şekilde emekli % 2,8, işçi  ve memur % 2,7 olarak belirlenmiştir. Geriye kalan % 5 ise esnaf, 

doktor, mühendis gibi profesyonel meslek, yönetici, çiftçi ve diğerleri olarak dağılım göstermiştir.  

Görüşülenin Baba Mesleği 

Görüşülen üniversite öğrencilerinin % 28,5’nin babası emekli, % 19,5’inin babası işçi, % 

13,1’i memur, % 12,4’ü esnaftır. Profesyonel meslek olarak sayılan doktor, mühendis vb. 

diyenlerin oranı % 1,3, yönetici olanlar % 1,3 olarak belirlenmiştir.  

Ailenin Aylık Geliri 

Üniversite öğrencilerinin aylık aile gelirlerine baktığımızda en fazla % 34,2 ile 501-1000 

TL arası olduğunu görmekteyiz. Öğrencilerin % 26,9’unun aylık aile geliri 1001-1500TL, % 

18,3’ünün 1501-2500 TL, % 10,2’inin ise 0-500 TL arasındadır. 2501-3500 TL arası aylık geliri 

olan aileler % 6,1, 3501 TL ve üzeri aylık geliri olan öğrencilerin oranı sadece % 4,4’tür.  

Nüfusa Kayıtlı Oldukları İl 

Üniversite öğrencilerinin nüfusa kayıtlı oldukları iller yoğunluk sırasına göre  % 44 

Nevşehir, % 9,1 Kayseri, % 4,9 Adana, % 4,4 Yozgat, % 4,3 Konya, % 3,6 Mersin olarak 

belirlenmiştir. Bunu % 2,8 Ankara, % 2,7 Hatay, % 2,4 Sivas, % 2,3 ile Aksaray ve Niğde takip 

etmektedir.  

 

 

Nevşehir İline Gelmeden Önce Nerede Yaşadıkları 
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Üniversite öğrencileri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne gelmeden önce en fazla 

% 13,2 Ankara’da yaşadıklarını belirtmişlerdir. Onu sırası ile % 9,9 Kayseri, % 6,9 Nevşehir, % 

6,3 Adana ve %5,1 İstanbul takip etmektedir. % 4,6 Konya, % 4,3 Mersin ve %3,3 Antalya ilk altı, 

yedi ve sekizinci sırada yer almaktadır. Bundan sonraki sıralamalarda diğer illere göre dağılım 

birbirine yakın bir şekilde olmuştur.  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne Türkiye’nin her 

ilinden gelen bir öğrenci profili mevcuttur.  

Mezun Olunan Okul 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin % 97,1 gibi büyük bir çoğunluğu 

devlet okulundan mezun olmuşlardır. Sadece % 2,9’u özel okuldan mezun olmuştur. Verilerden 

Üniversite öğrencilerinin çok büyük bir kısmının devlet okullarından gelmiş olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Mezun Olunan Lisenin Türü 

Üniversite öğrencilerinin % 55,1’i düz liseden, % 27,7’si meslek  lisesinden, % 12’si 

Anadolu lisesinden, % 0,7’si ise fen lisesinden mezun olmuşlardır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi öğrencileri en fazla düz lise ve meslek lisesi mezunlarından oluşmaktadır. Anadolu ve 

Fen lisesi gibi başarılı kabul edilen okullardan mezun olanlardan Üniversiteyi tercih edenlerin 

oranlarındaki azlık dikkat çekmektedir. 

Dershaneye Gitme Durumu  

Üniversite öğrencilerinin % 73,8’i üniversite sınavına girmeden önce dershaneye 

gittiklerini belirtmişlerdir. Dershaneye gitmeyenlerin oranı % 26,2’dir.  

Kaç Yıl Dershaneye Gittikleri  

Görüşülenlerin % 53,3’ü sadece bir yıl dershaneye gittiklerini, % 34,2’si iki yıl, % 9’u ise 

üç yıl dershaneye gittiklerini belirtmişlerdir. 4 yıl ve daha fazla dershaneye gidenler % 3,6 olarak 

tespit edilmiştir. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini Tercih Etme Sırası 

Üniversite öğrencilerinin % 18,4’ü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni birinci 

tercihlerine yazdıklarını, % 8,2’si ikinci tercihte, % 8,1 de üçüncü tercihlerine yazdıklarını 

belirtmişlerdir. İlk üç sırada tercih edenler % 34,7 olarak tespit edilmiştir. İlk on sırada tercih 

edenlerin toplamı % 65,9’dur. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini Kaçıncı Girişlerinde Kazandıkları 

İlk girişimde diyenlerin oranı % 48,5, İkinci girişimde diyenlerin oranı % 31,6, üçüncü 

girişimde diyenlerin oranı % 8,8’dir. Sınavsız gelen öğrenci oranı % 8,1 olarak belirlenmiştir. 

Dördüncü veya daha fazla girişinde kazananlar % 3’tür.  

Yaklaşık her iki öğrenciden birinin ilk girişlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesini kazanmış oldukları tespit edilmiştir. İlk iki girişinde kazanların oranı  % 79,1 

olmuştur. 

Şu An Okuduğu Bölüme Kaçıncı Tercihte Girdiği 

Öğrencilerin % 18,4 gibi önemli bir kısmı okudukları bölüme birinci tercihlerinde 

girdiklerini belirtmişlerdir, ikinci tercihlerinde girenlerin oranı % 8,2, üçüncü tercihlerine girenlerin 

oranı % 8,1 olarak belirlenmiştir. İlk üç tercihlerine girenlerin oranı % 34,7 olmuştur. Dördüncü 

tercihte yazanların oranı, % 5,4, beşince tercihte yazanların oranı % 6,3, altıncı tercihte yazanların 

oranı % 4,1, yedinci tercihte yazanların oranı % 5,5, sekizinci tercihte yazanların oranı % 4,3, 

dokuzuncu tercihte yazanların oranı % 2,7, onuncu tercihte bulunanların oranı % 2,9 olarak tespit 

edilmiştir. 

   

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni Tercih Etme Nedeni 
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Üniversite öğrencilerine neden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih ettiklerini 

sorduğumuzda öğrencilerin büyük bir oranı % 53,4 Nevşehir’de yaşadıkları için burayı tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. % 48,1 Nevşehirli olduğu için tercih ettiğini bildirmiştir.  Yaşadığı şehrin 

Nevşehir’e yakın olduğu için tercih edenler % 34,5 olarak belirlenmiştir. 

Nevşehirli olma, Nevşehir’de yaşama ya da Nevşehir’e yakın bir şehirde yaşama Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer en 

büyük tercih nedeni ise  % 35,2 öğrencilerin Üniversite Giriş Sınavından aldıkları puanın şu an 

okudukları bölüme yettiği için olduğudur. 

Nevşehir’de Nerede Kaldığı  

Öğrencilerin % 43,9’u Nevşehir’de ev kiraladıklarını belirtmişlerdir. % 30,3’ü özel yurtta, 

% 13’ü devlet yurdunda kalmaktadır. Aile ve akrabalarının yanında kalanların oranı % 12,8’dir. 

Öğrencilerin büyük bir bölümünün kiraladıkları öğrenci evlerinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

Burs Alma Durumu: 

Üniversite öğrencilerinin % 63,9’u burs aldıklarını belirtirken, % 36,1’i burs almadıklarını 

söylemişlerdir. Bu soru ile beraber kredi durumu da sorulup öğrencilerin ellerine geçen para 

hakkında daha gerçekçi veriler elde edilebilirdi. Ancak, bu soru gözden kaçmış, bu durum ise 

tarafımızdan bir eksikliğimiz olarak değerlendirilmiştir. 

Aldıkları Bursun Türü 

Burs alan üniversite öğrencilerinin % 83’ü aldıkları bursun devlet bursu olduğunu, % 17’si ise özel 

burs olduğunu belirtmişlerdir.  

Görüşülenin Eline Geçen Aylık Para 

Anket sorumuza cevap veren öğrencilerden alınan bilgilere göre üniversite öğrencilerinin 

% 53,6’sının eline ayda 251-500 TL para geçmektedir. % 28,7’si 0-250 TL arası olduğunu,  % 

12,8’i ellerine ayda 501-1000 lira arasında para geçtiğini belirtmiştir. Ayda 1001 TL ve üzeri para 

geçtiğini beyan edenlerin oranı sadece % 4,9 olmuştur. Bu miktara burs ve krediler de dahil 

olduğunu düşünürsek Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun eline çok az para geçtiği 

anlaşılmaktadır.   

Aylık Harcamalarında En Fazla Yer Tutan Kalem Barınma 

Üniversite öğrencilerine aylık en çok hangi kaleme harcama yaptıklarını sorduğumuzda 

büyük bir bölümü sırası ile barınma, yiyecek, eğlence, ulaşım, eğitim, sanat ve kültürel faaliyetler 

ile giyim olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 66,4 ile en fazla barınmaya pay ayırdıkları 

dikkat çekmektedir. En az harcama yaptıkları alanlar ise eğitim % 7,42, sanat ve kültürel faaliyetler 

% 5,93 ile giyim  % 5,79 olarak tespit edilmiştir.  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde Okumaktan Memnun Olma Durumu 

Üniversite öğrencilerinin %35,8’i Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okumaktan 

memnun olduklarını, %9,5’i çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. Hiç memnun değilim %11,3, 

memnun değilim %10 olarak belirlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin % 33,4’ü ise ne memnun ne de memnun olmadıklarını 

belirtmişlerdir. Memnun olanların toplamı % 45,3, iken memnun olmayanların ve hiç memnun 

olmayanların toplam oranı % 21,3’tür.  

Memnun olmayan öğrencilere açık uçlu sorular sorarak memnun olmama nedenlerini 

belirtmelerini istediğimizde büyük çoğunluğu barınma, ulaşım ve güvenlik problemlerinin 

olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında kampus içerisinde yeterli sosyal aktivitelerin olmadığını 

ve inşaat yapımları yüzünden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin en çok şikâyet 

ettikleri konular arasında ders dışında vakit geçirebilecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerini 

gerçekleştirebilecekleri yeterli yerlerin olmaması da yer almaktadır.  

Nevşehir İlinde Okumaktan Memnun Olma Durumu 
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Nevşehir İlinde okumaktan memnun olup olmadıkları sorulduğunda öğrencilerde memnun 

olma durumlarının giderek düştüğü görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin % 29,5’i ise ne memnun 

ne de memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Memnun olanların toplamı % 33,9’iken, Memnun olmayanların oranı % 36,5’tir. Memnun 

olmayanlara memnun olmama nedenleri açık uçlu bir şekilde sorulduğunda öğrenciler en çok 

Nevşehir halkının üniversite öğrencisini benimsememesi olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler 

halkın kendilerine olan bakışından oldukça rahatsızlık duymaktadırlar. Bu tip problemler nedeni ile 

çoğu öğrenci kendisini güven içersinde ve rahat hissetmediklerini dile getirmektedir.  

Öğrencilerin memnuniyetsizliğini artıran en önemli etkenlerden biri de barınma konusudur. 

Nevşehir’deki yetersiz sosyal ve kültürel faaliyetler de öğrencilerin memnun olmamalarında önemli 

bir etken olarak dikkat çekmektedir. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Öğrencilerin Karşılaştığı Sorunlar 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler üniversitede 

yaşadıkları en büyük sorunun güvenlik olduğunu % 42,8 belirtmişlerdir. Onu sırası ile ilgisizlik % 

38, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin azlığı % 35,4, eğitim % 33,5 ve yiyecek % 29,6 takip 

etmektedir. 

Nevşehir İli’nde Karşılaşılan Sorunlar 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Nevşehir il’inde 

yaşadıkları sorunların neler olduğu sorulduğunda görüşülenlerin % 53,8’i barınma, 42’si güvenlik, 

% 40,7’si ulaşım, % 36,6’sı sanatsal ve kültürel faaliyetlerin azlığı, % 36,4’ü eğlence ve % 36,2’si 

alışveriş imkânının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Karşılaşılan en az sorunun % 31,2 ile eğitim 

konusunda olduğu beyan edilmiştir. 

Bulguların Genel Değerlendirilmesi 

Anket çalışmamıza 2894 (% 51,4) kız, 2731 (% 48,6) erkek olmak üzere 5625 öğrenci 

katılmıştır. Katılımcılardan % 79,2’sinin 2-4 kardeş oldukları belirlenmiştir. Annesi ilkokul 

mezunu olanlar % 46,7, babası ilkokul mezunu olanlar  % 34,3 olarak saptanmıştır. Annesi okuma 

yazma bilmeyenler %9,4, babası okuryazar olmayanlar % 2,5 olarak tespit edilmiştir. Annesi 

ortaöğretim mezunu olanlar % 34, babası orta öğretim mezunu olanların oranı % %48,9 olmuştur. 

Anneleri ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitime sahip olanlar %4, babası bu durumda olanlar %12,4 

olarak tespit edilmiştir. 

Annelerin % 86,7’si ev hanımı, babaların % 61,1’i emekli, işçi ve memur olduğu tespit 

edilmiştir. Ekonomik bakımdan katılımcıların ailelerinin % 34,2’sinin 501-1000 lira, % 26,9’unun 

1001-1500 lira aylık gelire sahip olduğu bildirilmiştir. 1500 lira ve altı aylık gelire sahip olanların 

oranı % 71,3 olarak belirlenmiştir. Ailesi 1500 ve üzeri aylık gelire sahip öğrencilerin oranı % 29,3 

olarak tespit edilmiştir.  

Üniversite öğrencilerinin % 63,9’u burs aldıklarını belirtirken, % 36,1’i burs almadıklarını 

söylemişlerdir. Burs alan öğrencilerin % 83’ü aldıkları bursun devlet bursu olduğunu, % 17’si ise 

özel burs olduğunu belirtmişlerdir.  

Anket sorumuza cevap veren öğrencilerden alınan bilgilere göre üniversite öğrencilerinin 

% 28,7’sinin eline ayda 250 TL ve daha aşağı, % 53,6’sının eline de 251-500 TL para geçmektedir. 

% 12,8’i ellerine 501-1000 lira arasında para geçtiğini belirtmiştir. Ayda 1001 TL ve üzeri para 

geçtiğini beyan edenlerin oranı sadece % 4,9 olmuştur. Bu miktara burs ve krediler de dâhil 

olduğunu düşünürsek Üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğunun eline çok az para geçtiği 

anlaşılmaktadır.   

Hasan Yavuzer ve Ali Coşkun Koç tarafından 2009-2010 eğitim öğretim yılındaki anket 

çalışmasında ankete katılanlardan ailesinin toplam aylık gelirinin 301-600 TL arasında olduğunu 

bildirenler %31.0 ile ankete katılanların en büyük oranını oluşturmaktadır. Bunu % 28.6 ile aylık 

toplam aile geliri 601-900 TL arasında olanlar takip etmekte, sonra da % 21.2’yle toplam aile geliri 

901-1300 TL arasında olanlar izlemektedir. Aylık geliri 1301-2500 TL arasında olan aile sayısı % 
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15.5’dir. Aylık geliri 2501 ve üzeri olanlar ise sadece %3.7 olarak belirlenmiştir (Yavuzer, Koç 

2010: 49-50).   

Aile bütçesi ailenin ekonomik durumunu ortaya koyma bakımından en önemli bir 

göstergedir. Verilerden 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Üniversitesine kayıt yaptıran 

öğrencilerden ekonomik durumu iyi olan aile sayısı oldukça az görünmektedir.  Bunda annelerin 

mesleklerinin büyük oranda ev hanımı olması ve gelir getirici bir işte çalışmaması da önemli rol 

oynamaktadır. Aylık geliri 2001 ve üzeri olan aile sayısı % 5,7 olmuştur (Yavuzer, Koç 2010: 50).  

Bu oran ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarını Nevşehir Üniversitesine gönderme 

konusunda istekli olmadıklarını veya zengin aile çocuklarının Nevşehir Üniversitesini tercih 

etmedikleri gerçeğini ortaya koymaktadır. Anne babanın aylık toplam geliri 1300 TL’nin altında 

olanlar % 80,8 gibi yüksek bir oranla dikkat çekmektedir.  

Anket sonunda ortaya çıkan verileri denetlemek üzere Nevşehir Üniversitesi Bilgi İşlem  Dairesi 

ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 2009-2010 öğretim dönemi kayıt esnasında yapmış olduğu 

anket çalışmasında alınan verilerle karşılaştırdığımızda da benzer bir sonuçla karşılaşmaktayız. 

Nevşehir Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre
1
 aylık aile geliri 2000 

TL ve 2000 TL’nin altında olanlar % 95,8 gibi çok büyük bir dilime tekabül etmektedir.  

Tarafımızdan gerçekleştirilen anket verilerine göre de ailenin aylık geliri 2001 TL ve altında olanlar 

% 94,3 gibi yine oldukça büyük bir oran teşkil etmektedir (Yavuzer, Koç 2010: 50-51). 

 Bu durum bize Nevşehir Üniversitesini tercih eden öğrencilerin alt sosyo-ekonomik düzeydeki 

ailelerden geldikleri izlenimi vermektedir.  

Nevşehir Üniversitesi Öğrenci İşleri ile Bilgi İşlem Dairesince gerçekleştirilen ankette: 

Yıllık 17.000 TL ve 17.000 TL’nin altında gelire sahip olma durumu da % 93,3’lük oranı ile 

yukarıda verdiğimiz aylık gelir durum tablolarını doğrulamaktadır. Böylece daha önce yaptığımız 

Nevşehir Üniversitesini tercih eden öğrencilerin alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden geldikleri, 

yönündeki açıklama bir kez daha vurgulanmış olmaktadır. 

Hem 2009-2010 hem de 2013-2014 eğitim öğretim yılında yapılan anket verilerinden 

öğrencilerin genel itibari ile aile gelirlerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Çok zengin 

çocuklarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih etmedikleri anlaşılmaktadır. Eğitim, 

sosyal, kültürel ve ekonomik durumu yüksek olan ailelerin ve onların çocuklarının da 

üniversitemizi çok fazla tercih etmedikleri sonucu karşımıza çıkmaktadır. 

Üniversite öğrencilerine aylık en çok hangi kaleme harcama yaptıklarını sorduğumuzda 

büyük bir bölümü sırası ile barınma, yiyecek, eğlence, ulaşım, eğitim, sanat ve kültürel faaliyetler 

ile giyim olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 66,4 ile en fazla barınmaya pay ayırdıkları 

dikkat çekmektedir. En az harcama yaptıkları alanlar ise eğitim %7,42, sanat ve kültürel faaliyetler 

% 5,93 ile giyim  % 5,79 olarak tespit edilmiştir.  

Üniversite öğrencilerinin nüfusa kayıtlı oldukları iller yoğunluk sırasına göre  % 44 

Nevşehir, % 9,1 Kayseri, % 4,9 Adana, % 4,4 Yozgat, % 4,3 Konya, % 3,6 Mersin olarak 

belirlenmiştir. Bunu % 2,8 Ankara, % 2,7 Hatay, % 2,4 Sivas, % 2,3 ile Aksaray ve Niğde takip 

etmektedir. Üniversite öğrencileri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne gelmeden önce en 

fazla % 13,2 Ankara’da yaşadıklarını belirtmişlerdir. Onu sırası ile % 9,9 Kayseri, % 6,9 Nevşehir, 

% 6,3 Adana ve % 5,1 İstanbul takip etmektedir. % 4,6 Konya, %4,3 Mersin ve %3,3 Antalya ilk 

altı, yedi ve sekizinci sırada yer almaktadır. Hem doğum yeri hem de Nevşehir’e gelmeden önce 

yaşadığı şehir olarak belirli şehirlerde bir yoğunluk dikkat çekmekle beraber tüm illerden öğrenci 

bulunmaktadır.  Bu durum onun yerel bir üniversite olmaktan çıkıp ulusal çapta kabul görmüş bir 

konuma geldiğini göstermektedir. Yurt dışından gelen öğrenciler ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olma konusunda önemli mesafe kat ettiği şeklinde 

değerlendirilmektedir. 

                                                 
1 Veriler 2009-2010 eğitim öğretim yılında Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi 

İşlem  Daire Başkanlığı tarafından kayıt dönemindeki tüm  öğrencileri  kapsamaktadır. 
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2009-2010 döneminde yaptığımız anket çalışmasında da Nevşehir Üniversitesinde  okumak 

için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelenlerin % 60,5’i  8 ilde toplanmaktadır. Bu iller sırasıyla % 16,1 

ile Nevşehir, %12,8 ile Ankara, % 7,4 ile Kayseri, % 6,7 ile Adana, %  6 ile İstanbul, % 5,4 ile İçel, 

% 3,4 Konya ve % 2,7 ile Niğde’dir (Yavuzer, Koç 2010: 29-30).  Öğrencilerin doğum yerleri ile 

Nevşehir Üniversitesine gelmeden önce yaşadıkları şehirlerin sıralamasında da ciddi bir değişiklik 

olmamış, aynı şehirler aynı sıra ile yerlerini almışlardır. Bu iller, Nevşehir (%15.1), Ankara (%11.4), 

Kayseri (% 9.1), Adana (%5.7), İstanbul (%5.4), İçel (%5.0),  Konya (%3.4) ve Niğde %3.0) illeridir 

(Yavuzer, Koç 2010: 26-28). 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin % 97,1 gibi büyük bir çoğunluğu 

devlet okulundan mezun olmuşlardır. Sadece % 2,9’u özel okuldan mezun olmuştur. Üniversite 

öğrencilerinin % 55,1’i düz liseden, % 27,7’si meslek lisesinden, % 12’si Anadolu lisesinden, % 

0,7’si ise fen lisesinden mezun olmuşlardır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri en 

fazla düz lise ve meslek lisesi mezunlarından oluşmaktadır. Anadolu ve Fen Lisesi gibi başarılı 

kabul edilen okullardan mezun olanlardan Üniversiteyi tercih edenlerin oranlarındaki azlık dikkat 

çekmektedir. 2009-2010 çalışmamızda da benzer sonuçlar çıkmıştır. 2009-2010 dönemindeki anket 

uygulamamıza katılanların % 97,6’sı Devlet Okullarından  % 2,4 oranında bir katılımcı özel 

okullardan mezun olmuştu. Devlet okulu mezunlarının oranı ODTÜ’de % 73, Erciyes 

Üniversitesi’nde % 78, Niğde Üniversitesi’nde % 84,5 olarak belirlenmiştir (Yavuzer, Koç 2010: 

58). Fen ve Anadolu Lisesi gibi başarılı öğrencilerin okuduğu okullardan Üniversitemizi tercih 

edenlerin sayısında çok fazla olumlu gelişme görülmediği dikkat çekmektedir. Doğruluğu 

tartışmalı olmakla beraber özel okullarda okuyan öğrencilerin daha başarılı oldukları şeklindeki 

algı göz önüne alındığında özel okullardan da yeterli tercih alamadığı görülmektedir. Bu sonucun 

hem  Nevşehir Üniversitesi yöneticilerini  hem de  il yönetimini  düşündüreceği ve konuyla ilgili 

tedbir alarak başarılı öğrencilerin Nevşehir Üniversitesini tercih etmeleri  konusunda harekete 

geçmelerine vesile olacağı varsayılmaktadır.  

Anketimize katılan öğrencilerin %53,3’ü üniversiteye gelmeden önce bir yıl dershaneye 

gittiklerini, % 34,2’si iki yıl, %9’u ise üç yıl dershaneye gittiklerini belirtmişlerdir. Eğitim 

sistemimizde dershane gerçeği kendisini açık bir şekilde hissettirmektedir.  

2013-2014 eğitim öğretim yılında Üniversite öğrencilerinin % 18,4’ü Nevşehir Hacı Bektaş 

Veli Üniversitesi’ni birinci tercihlerine, % 8,2’si ikinci tercihlerine, % 8,1 de üçüncü tercihlerine 

yazdıklarını belirtmişlerdir. İlk üç sırada tercih edenler % 34,7, ilk beş % 46,4 olarak tespit 

edilmiştir. İlk on sırada tercih edenlerin toplamı % 65,9 olarak belirlenmiştir. 2009-2010 yılında 

Nevşehir Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin % 76.2 gibi daha büyük bir oranla Nevşehir 

Üniversitesine ilk on tercihleri arasında yer verdikleri tespit edilmiştir.  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ilk girişimde kazandım diyenlerin oranı %48,5, 

İkinci girişimde diyenlerin oranı % 31,6, üçüncü girişimde diyenlerin oranı % 8,8’dir. Sınavsız 

gelen öğrenci oranı %8,1 olarak belirlenmiştir. Dördüncü veya daha fazla girişinde kazananlar 

%3’tür. Yaklaşık her iki öğrenciden birinin ilk girişlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesini kazanmış oldukları tespit edilmiştir. İlk iki girişinde kazanların oranı % 80,1, ilk üç 

girişinde kazananların oranı %88,9 olmuştur. Daha önceki verilere göre, 2009-2010 eğitim öğretim 

yılında Nevşehir Üniversitesini kazananlardan  % 92,5 gibi yüksek oranda bir katılımcının bir, iki 

veya en fazla üç girişte kazandığı ortaya çıkmaktadır.  

Üniversite öğrencilerine neden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih ettiklerini 

sorduğumuzda öğrencilerin büyük bir oranı % 53,4 Nevşehir’de yaşadıkları için burayı tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. % 48,1 Nevşehirli olduğu için tercih ettiğini bildirmiştir.  Yaşadığı şehrin 

Nevşehir’e yakın olduğu için tercih edenler %34,5 olarak belirlenmiştir. Nevşehirli olma, 

Nevşehir’de yaşama ya da Nevşehir’e yakın bir şehirde yaşama Nevşehir Hacı Bektaş Veli 

Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Diğer en büyük tercih 

nedeni ise  % 35,2 öğrencilerin Üniversite Giriş Sınavından aldıkları puanın şu an okudukları 

bölüme yettiği için burayı tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesini 

tercih nedenleri arasında Nevşehirli olma, Nevşehir’de yaşama veya Nevşehir’e yakın illerde 

yaşamayı sebep gösterenlerin oranlarındaki yükseklik dikkat çekmektedir. Yerel sebepler değil de 
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akademik ve bilimsel başarıdan dolayı tercih edilirliğini artırma çabalarının öne çıkması gerektiği, 

bunun için gayret gösterilmesi gerektiği öne çıkmaktadır. 

Öğrencilerin % 43,9’u Nevşehir’de ev kiraladıklarını belirtmişlerdir. % 30,3’ü özel yurtta, 

% 13’ü devlet yurdunda kalmaktadır. Aile ve akrabalarının yanında kalanların oranı % 12,8’dir. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencilerinin büyük bir bölümü kiraladıkları öğrenci 

evlerinde kalmaktadırlar. Yurt ihtiyacı her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin %35,8’i Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okumaktan 

memnun olduklarını, % 9,5’i çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. Hiç memnun değilim % 

11,3, memnun değilim % 10 olarak belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin % 33,4’ü ise ne 

memnun ne de memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Memnun olanların toplamı % 45,3, iken 

memnun olmayanların ve hiç memnun olmayanların toplam oranı % 21,3’tür.  

Memnun olmayan öğrencilere açık uçlu sorular sorarak memnun olmama nedenlerini 

belirtmelerini istediğimizde büyük çoğunluğu barınma, ulaşım ve güvenlik problemlerinin 

olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında kampus içerisinde yeterli sosyal aktivitelerin olmadığını 

ve inşaat yapımları yüzünden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin en çok şikâyet 

ettikleri konular arasında ders dışında vakit geçirebilecekleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerini 

gerçekleştirebilecekleri yeterli yerlerin olmaması da yer almaktadır.  

Nevşehir İlinde okumaktan memnun olup olmadıkları sorulduğunda öğrencilerde memnun 

olma durumlarının giderek düştüğü görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin % 29,5’i ne memnun ne 

de memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Memnun olanların toplamı % 33,9’iken, Memnun 

olmayanların oranı % 36,5’tir. Memnun olmayanlara memnun olmama nedenleri açık uçlu bir 

şekilde sorulduğunda öğrenciler en çok Nevşehir halkının üniversite öğrencisini benimsememesi 

olduğunu belirtmişlerdir. Öğrenciler halkın kendilerine olan bakışından oldukça rahatsızlık 

duymaktadırlar. Bu tip problemler nedeni ile çoğu öğrenci kendisini güven içersinde ve rahat 

hissetmemektedir. Öğrencilerin memnuniyetsizliğini artıran en önemli etkenlerden biri de barınma 

konusudur. Yeterli sayıda yurt bulunmaması, ev sahiplerinin ya öğrenciye ev vermek istememeleri 

ya da daha pahalıya vermek istemeleri bu memnuniyetsizliği artıran önemli faktörler olarak dikkat 

çekmektedir. Nevşehir’deki yetersiz sosyal ve kültürel faaliyetler de öğrencilerin memnun 

olmamalarında önemli bir etken olarak öne çıkmaktadır. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler üniversitede 

yaşadıkları en büyük sorunun güvenlik olduğunu % 42,8 belirtmişlerdir. Onu sırası ile ilgisizlik % 

38, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin azlığı % 35,4, eğitim %33,5 ve yiyecek % 29,6 takip 

etmektedir. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Nevşehir il’inde 

yaşadıkları sorunların neler olduğu sorulduğunda görüşülenlerin % 53,8’i barınma, 42’si güvenlik, 

% 40,7’si ulaşım, % 36,6’sı sanatsal ve kültürel faaliyetlerin azlığı, % 36,4’ü eğlence ve % 36,2’si 

alışveriş imkânının oldukça sınırlı olduğunu belirtmişlerdir.  

Nevşehir il’i ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi huzurlu bir şehir ve huzurlu bir 

üniversite olarak değerlendirilmesine rağmen öğrencilerin üniversitede % 42,8 ile birinci, Şehirde 

ise % 42 ile barınmadan % 53  sonra ikinci sırada en rahatsız oldukları konulardan birinin güvenlik 

konusu olduğunu bildirmeleri üzerinde düşünülmesi ve tedbir alınması gereken konuların başında 

gelmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin % 29,5’i Nevşehir ilinde okumaktan; % 33,4’ü ise Nevşehir Hacı 

Bektaş Veli Üniversitesinde okumaktan ne memnun ne de memnun olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Bu kararsız kişilerin kararını olumluya çevirme konusunda tedbir alınması kaçınılmaz 

görünmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde okumaktan memnunum diyenlerin 

toplamı % 45,3 iken memnun olmayanların toplam oranı % 21,3’tür.  

Nevşehir İlinde okumaktan memnun olup olmadıkları sorulduğunda öğrencilerde memnun 

olma durumlarının giderek düştüğü görülmüştür. Memnun olanların toplamı % 33,9 iken, memnun 

olmayanların oranı % 36,5’tir.  
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Sonuç 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2007 yılında açılmış, çok kısa zamanda fiziki ve 

altyapı çalışmaları konusunda çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Üniversitenin tarihi ve kültürel 

zenginliklerin yer aldığı ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kapadokya Bölgesinde 

yer alması kendisi için bir avantaj olmuş, bu avantaj da çok iyi kullanılmıştır.  

Üniversite fiziki açıdan olduğu gibi akademik ve idari personel bakımından da tahminlerin 

üzerinde bir gelişme kaydetmiştir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 544 akademik, 271 idari 

personel ile emsalleri arasında farklı bir konum elde etmiştir. Altyapı, üst yapı ve fiziki yapılanma 

ile de gerçekten çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Nicelikten ziyade nitelik ön plana çıkarılmaya 

çalışılmıştır.  

7 yıl gibi kısa bir sürede 7 fakülte 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 5 

araştırma merkezi (www.nevsehir.edu.tr  22.07.2014) ile önemli gelişme kaydetmiştir. 11,617 

öğrenci ile yerel bir üniversite değil, ülke genelinde 81 vilayetimizden öğrenci alan ve ulusal 

kimlik kazanan bir üniversite olmuştur. Yurtdışından 20 ülkeden 71 yabancı uyruklu öğrenci de 

üniversitenin dünya genelindeki yerini göstermesi bakımından ayrı bir önem arz etmektedir. 

Üniversitenin bu konuma gelmesinde Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Filiz KILIÇ ve ekibinin büyük 

payı olduğunu söylemekten onur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sayın hocamız ve ekibi 

başta olmak üzere emeği geçen herkese ve hayırsever Nevşehir halkına teşekkür ediyoruz.  

Bununla birlikte yapılan anket çalışmasında çıkan sonuçların sosyolojik değerlendirmesi 

alınabilecek yeni önlemlerin alınması hususunda yararlı olacağı düşünülmektedir. 17 Mayıs 2007 

tarihinde kurulan Hacıbektaş Veli Üniversitesinin 7. yıldönümünün kutlandığı bir dönemde yapılan 

bu çalışmanın hem üniversite ve şehir yönetimine hem de öğrencilerin sorunlarının çözümüne 

önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır. 

2009-2010 eğitim öğretim yılında Hasan YAVUZER ve Ali Coşkun KOÇ tarafından 

yapılmış olan ve sadece birinci sınıf öğrencilerine uygulanan benzer bir çalışma verilerinden yola 

çıkarak Üniversitedeki gelişmeleri geçmiş ile kıyaslamakta yarar görülmüştür.  

Fen ve Anadolu Lisesi gibi başarılı öğrencilerin okuduğu okullardan Üniversitemizi tercih 

edenlerin sayısında çok fazla olumlu gelişme görülmediği dikkat çekmektedir. Sonucu tartışmalı 

olmakla beraber genelde daha iyi eğitim verdikleri kabul edilen özel okullarda okuyan çocukların 

da üniversiteyi çok fazla tercih etmedikleri görülmektedir. Eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik 

durumu yüksek olan ailelerin ve onların çocuklarının da üniversitemizi çok fazla tercih etmedikleri 

gözlenmektedir. 

Çeşitli tedbirler alınmasına ve bazı gelişmeler yaşanmasına rağmen Nevşehir ilindeki 

barınma sorunun hala devam ettiği, öğrencilerin yaşadıkları problemlerin başında barınma 

problemi geldiği görülmektedir. Yapılan harcamalarda en yüksek oranın barınmaya ayrıldığının 

görülmesi de tedbir alınması gereken konular arasında barınmanın yeri ve önemini ortaya 

koymaktadır. 

Nevşehir halkının öğrencilere bakışlarında da önemli ve olumlu fazla bir gelişme 

kaydedilmemiştir. Öğrencilerin büyük kısmı halkın kendilerine bakışlarından ve tavırlarından 

rahatsız olduklarını dile getirmişlerdir. Halkın önemli bir kısmı da tabiri caiz ise öğrencileri sadece 

para getiren bir kaynak olarak görmekte, ev kiralamadan tutun da pek çok alanda bu çok açık bir 

şekilde hissedilmektedir. 

Nevşehir ve Nevşehir Üniversitesi huzurlu bir şehir ve huzurlu bir üniversite olarak 

değerlendirilmesine rağmen öğrencilerin hem üniversitede hem de şehirde en rahatsız oldukları 

konulardan birinin güvenlik konusu olduğunu bildirmeleri üzerinde düşünülmesi ve tedbir alınması 

gereken konuların başında gelmektedir. 

Nevşehir ilinden memnuniyetteki düşüklük il yönetimi ve şehir halkının dikkatine 

sunulması gereken bir husus olarak öne çıkmaktadır. Hem üniversiteden hem de şehirden 

memnuniyet konusunda kararsız olanların sayısındaki yükseklik de dikkat çekmektedir. 

http://www.nevsehir.edu.tr/
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini tercih nedenleri arasında Nevşehirli olma, 

Nevşehir’de yaşama veya Nevşehir’e yakın illerde yaşamayı sebep gösterenlerin oranlarındaki 

yükseklik dikkat çekmektedir. Yerel sebepler değil de akademik ve bilimsel başarıdan dolayı tercih 

edilirliğini artırma çabalarının daha fazla yapılması ve bu konuda tedbir alınması gerektiği gerçeği 

öne çıkmaktadır. 

Nevşehir ilinden memnuniyetteki düşüklük il yönetimi ve şehir halkının dikkatine 

sunulması gereken çok önemli bir husus olarak öne çıkmıştır.  

Üniversite bulunduğu şehir için eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve ekonomik alan başta 

olmak üzere hayatın her safhası için çok önemli bir fırsattır. Ancak Nevşehir’de bu durumun bazı 

kesimlerce çok fazla algılanamadığı görülmektedir.  Eskisine oranla Nevşehir halkının öğrencilere 

bakışlarında önemli ve olumlu fazla bir gelişme kaydedilmemiştir. Öğrencilerin büyük kısmı halkın 

kendilerine bakışlarından ve tavırlarından rahatsız olduklarını dile getirmişlerdir.  

Bu hususların şehir ve üniversite yönetimince dikkate alınacağı varsayılmaktadır.  
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