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Özet– De¤erler, baflar› için önemli oldu¤una inan›lan performans stan-
dartlar›, müflteri ve iflgörenlere nas›l davran›ld›¤› fleklindeki uygulamalar
konusunda örgütlerin sahip olduklar› inançlar, örgütte neyin istenir, neyin
istenmez oldu¤unu belirleyen iflgörenlerce benimsenmifl ölçütlerdir. E¤i-
tim-ö¤retim, araflt›rma ve topluma hizmet görevlerini üstlenen üniversite-
lerin sahip olmas› gereken de¤erlerin bafl›nda bilimsel de¤erler (bilimsel-
lik, bilgiye de¤er verme, bilgi üretimi için fedakârl›k), insanî de¤erler (hiz-
met sunulan kiflilerin de¤erli oluflu, ö¤rencinin kiflili¤ine sayg›) ve etik de-
¤erler (dürüstlük, do¤ruluk, güven) gelmektedir. Paydafllara göre Pamuk-
kale Üniversitesinin flu anda sahip oldu¤u ilk üç de¤er e¤itiminde niteli¤e
önem verme, bilimsellik ve öncülük, ileride sahip olmas› gereken üç de-
¤er öncülük, bilimsellik ve ça¤dafll›kt›r.
Anahtar Kelimeler– Kurum Kültürü, Üniversite Kültürü, De¤er, Pamuk-
kale Üniversitesi, Paydafl.

�&�
Her toplum zaman içerisinde kendisini yans›tan ve di¤er toplumlardan fark-

l› k›lan kendi kültürünü gelifltirmektedir. Örgütler de kendilerini yans›tan ve

di¤er örgütlerden farkl› k›lan kültürlerini oluflturma çabas› içindedirler. Ö r-
güt kültürü (Akbaba Altun 2001’den aktaran Baflaran 1982; Goffee & Jones

2000; Kozlu 1986; Robbins 1990; Kotter 1987’den aktaran Terzi 2000): 
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• Örgütte paylafl›lan anlamlar bütünüdür.

• ‹flgörenlerce meydana getirilerek gelecek kuflaklara iletilen, örgüte, örgütün
amaçlar›na ve ifllevlerine iliflkin de¤erler ve normlardan oluflan bir örüntüdür.

• Bir dizi insan›n zaman içerisinde gelifltirdikleri grup normlar› ya da gele-
neksel davran›fl flekilleriyle ilgilidir. 

• Paylafl›lan de¤erler ve inançlar, lider ve kahramanlar, merasim, öykü ve
efsane ögelerinden oluflmaktad›r. 

• Kurumun, bölümün, tak›m›n ortak de¤erleri, sembolleri, inan›fllar› ve
d a v r a n › fl l a r › d › r .

Örgüt kültürü, örgütü oluflturan bireylerin di¤er örgüt üyeleriyle iliflki-
lerini ve ifliyle ilgili olarak çevreyle iliflkilerini düzenler. ‹flgörenin ör-
gütsel davran›fl› örgütsel çevresiyle etkilefliminin bir ürünüdür. Örgüt
kültürünün kendine özgü kültürel yap›s› örgütsel sorunlar› çözmek ve
de¤erler yoluyla iflgöreni ba¤lamak için kullan›l›r. Örgüt kültürü örgüt
üyelerine farkl› bir kimlik veren ve örgüte ba¤lanmalar›na yard›mc› olan
ve örgüt üyeleri taraf›ndan paylafl›lan iç de¤iflkenleri sunmaktad›r (Bar-
nabe 1991’den aktaran Atay 2003; Baflaran 1982).

Örgüt Kültürünün Önemli Bir Ögesi: De¤erler

Kozlu’ya (1986) göre örgüt kültürünün ögeleri, paylafl›lan de¤erler ve inanç-
lar, lider ve kahramanlar, merasim, öykü ve efsanelerdir. Ouchi’ye (1989)
göre örgüt kültürü bir dizi tören, sembol ve mitten oluflmaktad›r. Bütün
bunlar örgütün inanç ve de¤erlerini örgüt çal›flanlar›na aktar›r. Soyut olabi-
lecek fikirleri iflgörenler için anlafl›l›r hâle getirir. 

D e ¤ e r , belirli bir durumu bir di¤erine tercih etme e¤ilimi olarak tan›mlanmak-
tad›r. De¤erler, davran›fllara kaynakl›k eden ve onlar› yarg›lamaya yarayan an-
lay›fllard›r. De¤erler ayr›ca, bireylerin neyi önemli gördüklerini tan›mlayarak is-
tekleri, tercihleri, arzu edilen ve edilmeyen durumlar› gösterir. Örgüt kültürü
içerisindeki de¤erler, iflgörenlerin çal›flmalar›n›, eylemlerini nitelendirmeye ve
de¤erlendirmeye yarayan ölçütlerin kayna¤› ve örgütte neyin istenir, neyin is-

tenmez oldu¤unun belirleyicisidir. Örgütsel de¤erler (Akat, Budak & Budak

1994; Baflaran 1982; Erçetin 1993; Randle 1998’den aktaran Terzi 2000): 

• Baflar› için önemli oldu¤una inan›lan performans standartlar›, müflteri ve ifl-

görenlere nas›l davran›ld›¤› fleklindeki uygulamalar konusunda örgütlerin sa-
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hip olduklar› inançlar, örgütte neyin istenir, neyin istenmez oldu¤unu belir-

leyen, iflgörenlerce benimsenmifl ölçütlerdir. Örgüt üyeleri, bu ölçütleri du-

rum, eylem, nesne ve bireyleri iyi-kötü biçimde yarg›lamada kullan›rlar. 

• ‹flgörenlerin ifllem ve eylemlerini nitelendirmeye, de¤erlendirmeye ve

yarg›lamaya yarayan ölçütlerin kayna¤›d›r. Davran›fl› anlamada

önemli anahtarlardan birisidir.

• Normlardan daha genifl ve daha somut kavramlard›r. Bir norm kültü-

rel de¤erlerden kaynaklanmad›kça meflru olmaz. Bir normu ifl gören-

lerce uygulanmas› gereken bir kural ve ölçüt niteli¤ine ulaflt›ran da-

yand›¤› kültürel de¤erlerdir.

• Bir örgüt içerisinde neyin arzu edildi¤i ile ilgili paylafl›lm›fl görüfller oldu-

¤undan örgüt kültürünün alt›ndaki varsay›mlar› yans›t›r. Ayn› zamanda

iflgörenlerin örgüt içerisinde baflar›l› olmak için ne yapmalar› gerekti¤ini

ve örgütün temel karakterini tan›mlay›c› özelliklere sahiptir. 

• Örgütte kimin ne kadar yükselece¤inin belirlenmesinde çok önemli bir rol

oynar. E¤er bir örgütte üretimi gelifltirmek önemli bir de¤erse, en iyi iflgö-

renler örgütün araflt›rma-gelifltirme birimlerinde çal›flmak isteyeceklerdir.

• Ço¤u kez slogan hâline gelir. “Müflterinin güvenini kaybetmektense

para kaybetmeyi ye¤lerim” gibi.

Gagliardi’ye (1986’den aktaran; Terzi 2000) göre örgütsel de¤erlerin oluflu-

munun dört aflamas› vard›r : Birinci aflama; örgüt kurucular› örgütün kuru-

lufl aflamas›nda bir vizyona sahiptirler. Örgüt üyelerinin görevlerini tan›m-

larken birtak›m de¤erlendirme kriterlerine ve öznel inançlara sahiptirler.

Kurucular rakiplerinden önce daha iyi ve daha yeni bir ürün üreteceklerine

ve iyi bir gelece¤e inan›rlar. Bu inanç onlar›n e¤itimlerine, tecrübelerine ve

çevre hakk›ndaki bilgilerine dayal›d›r.

‹kinci aflama; liderin temel inançlar›na dayal› davran›fl, arzulanan sonucu

verdi¤inde, tecrübeyle kan›tlanm›fl olur ve di¤er eylemler için bir referans

noktas› olarak kullan›l›r. Bu aflamada muhtemelen liderin temel inançlar›na

dayal› davran›fl örgüt üyelerince paylafl›l›r. 

Üçüncü aflama; istenilen sonuçlar baflar›yla devam etti¤inde örgüt dikkati-

ni sonuçlardan uzaklaflt›rarak harekete geçirici unsurlar› tan›mlamaya daha
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çok odaklan›r. Sonuç örgütün tarihinde ve yaflam›nda geçici izler tafl›rken,

harekete geçirici unsur baki kalarak idealleflir. Örgüt sonuçlar için de¤il, ha-

rekete geçirici unsurlar için mücadele eder.

Dördüncü aflama; paylafl›lm›fl de¤er tüm iflgörenlerce sorgusuz bir biçimde

kan›ksanm›flt›r. Bu de¤er otomatik olarak davran›fl› etkiler.

Örgüt kültürü içerisindeki örgütsel de¤erler, “Biz kimiz?”, “Neyi temsil edi-

yoruz?”, “Ulaflmak istenilen hedeflerin neresindeyiz?” sorular›n›n cevaplan-

d›r›lmas›n›n yan› s›ra örgütün amaçlar›na ulaflmas› için önemli olan kurum-
sal ilkeleri ortaya koymas›na yard›m etmektedir. 

Ülkemizde yeni kurulan üniversitelerin önündeki en büyük engellerden bi-

ri de bir kimli¤e, bir örgüt kültürüne sahip olmamalar›d›r. Üniversitenin sa-

hip oldu¤u örgüt kültürünün önemli bir ö¤esi olan de¤erlerin ortaya konma-

s›, üniversitenin amaçlar›na ulaflmas› için önemli olanlar› gösteren k›lavuz

niteli¤indeki kurumsal ilkelerin ortaya konmas› aç›s›ndan önemlidir. 

Üniversite Kültüründeki De¤erler

Yüksek ö¤retim kurumlar› üst düzey nitelikli insan gücü yetifltirme, bilimsel

araflt›rma, bilimsel birikimi koruma, yayma ve gelifltirme ifllevinin yan›nda

toplumun ve insanl›¤›n sorunlar›na iliflkin çözümler üretme ifllevini de üst-

lenmifl kurumlard›r (Güçlüol 1996). Üniversiteler, toplum sorunlar›na çözüm

üretme noktas›nda endüstriyel ihtiyaçlara yönelik araflt›rmalar da yapmakta,

endüstri ve ifl pazar› için elemanlar yetifltirmektedir (Oktik 1996).

1982 Anayasas›n›n 130. maddesine göre kamu tüzel kiflili¤ine ve bilimsel özerk-

li¤e sahip üniversiteler devlet ve vak›flar taraf›ndan kanunla kurulur. Devlet ve

vak›flar taraf›ndan kurulan yüksek ö¤retim kurumlar› anayasada belirtilen hü-

kümlere tâbidir. 1982 Anayasas›n›n 130. maddesi ve 2547 say›l› yasan›n 4. mad-

desine göre üniversitelerde e ¤ i t i m - ö ¤ r e t i m, bilimsel araflt›rma ve topluma hizmet
amaçlanmaktad›r. E ¤ i t i m - ö ¤ r e t i m, a r a fl t › r m a ve topluma hizmet görevlerini üst-

lenen üniversitelerimizde bugün e ¤ i t i m - ö ¤ r e t i m ve bilimsel araflt›rma ifllevleri iç

içe yürütülmektedir (Gürüz ve di¤erleri, 1994; Gürüz, 2001; Korkut, 2001). 

Di¤er örgütlerde oldu¤u gibi üniversitelerde de örgüt kültürü, üniversitenin

kimli¤ini ortaya koymaktad›r. Üniversitelerdeki örgüt kültürü, personelin
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de¤erleri ve normlar› anlamalar›n› ve standartlar› bilmelerini sa¤layarak

kendilerinden beklenen baflar›ya ulaflmalar› konusunda daha kararl› ve tu-

tarl› olmalar›n›, örgüte daha fazla ba¤lanarak örgütün yarar›na özveride bu-

lunmalar›n› ve verimlili¤in art›r›lmas›n› sa¤lar.

Üniversiteler de¤ere dayal› örgütler olduklar› için üniversite kültüründe

de¤erler ön plândad›r. Üniversitelerin örgüt kültüründe olmas› gereken

de¤erler flunlard›r:

(i) Bilimsel (akademik) de¤erler (bilimsellik, bilgiye de¤er verme, bilgi üretimi için

fedakârl›k): Üniversiteler bilim yuvas› olarak görülürler. Ülkenin ihtiyaç duy-

du¤u nitelikli insan gücünü yetifltirmek, toplum sorunlar›n› çözümleyebil-

mek ve bilime katk› sa¤lamak için araflt›rma yoluyla bilgi üretirler. Bu ifllev-

leri yerine getiren üniversitelerin örgüt kültüründe bilimsellik, bilgiye de¤er

verme, bilgi üretimi için fedakârl›k gibi bilimsel (akademik) de¤erler yer al›r.

(ii) ‹nsanî de¤erler (hizmet sunulan kiflilerin de¤erli oluflu, ö¤rencinin ki-

flili¤ine sayg›): Ülkenin ihtiyaç duydu¤u nitelikli insan gücü yetiflti-

rilir, topluma yönelik hizmetler sunulurken hizmet sunulan kiflilerin

de¤erli görülmesi, nitelikli insan gücü olarak yetifltirilen ö¤rencinin

kiflili¤ine sayg› gibi insanî de¤erlere önem verilmelidir.

(iii)Etik de¤erler (dürüstlük, do¤ruluk, güven): E¤itim-ö¤retim, araflt›rma ve

topluma hizmet görevlerini üstlenen üniversitelerden do¤ruluk, dürüst-

lük, güven gibi etik de¤erlere sahip olmas› beklenir. 

Küreselleflme ve Üniversite Kültüründeki De¤erlere Etkisi

Yeni biny›l›n en büyük de¤iflikli¤i küreselleflmedir. Küreselleflen dünya-

da üretilen bilgi tüm kullan›c›lar aras›nda paylafl›lmaktad›r. Paylaflma

ortamlar› h›zla bas›l› ka¤›t materyallerden manyetik ortamlara do¤ru

kaymaktad›r. Manyetik ortamlardaki bilgilere eriflim de bilgisayar ve bil-

gisayar a¤lar› yard›m› ile olmaktad›r. Küreselleflmeden tüm sistemler et-

kilenmektedir. Toplumu oluflturan bireylerin ve kurumlar›n da bu de¤i-

flimden etkilenmemesi mümkün de¤ildir.

‹çinde yaflad›¤›m›z dünya özellikle yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inde çok
h›zl› bir de¤iflime sahne olmufltur. Bu de¤iflim üniversitelerde di¤er alanla-
ra göre daha yo¤un yaflanm›flt›r. Scott’a (2002) göre üniversitenin de¤iflme
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h›z› ve yenilik temposu hiçbir zaman son on y›lda oldu¤u kadar h›zl› olma-
m›flt›r. Üniversitelerde yaflanan dönüflümde yeni teknolojiler, yeni ö¤renci
profili (gittikçe çeflitlenen yafl gruplar›, geri dönen ve çal›flan ö¤renciler, ya-
flam boyu ö¤renme ideali), yeni yüksek ö¤retim sa¤lay›c›lar›, kâr amaçl› flir-
ket üniversiteleri, sanal üniversiteler, ö¤rencilerin yeni ve gittikçe küreselle-
flen beklentileri , günden güne artan pazar odakl› rekabetçilik ve baflar› h›r-
s›yla dolu toplumsal çevre gibi etkenler rol oynam›flt›r. 

Dünyada yirminci yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren h›z kazanan de¤iflmele-
rin üniversitelere etkisi flöyle özetlenebilir (Apple, 2002; Didou-Aupetit, 2002;
Lee, 2002; McBurnie, 2002; Rui & Vidovich, 2002; Scott, 2002; Tural, 2002):

(i) Devlet ve üniversiteler aras›ndaki iliflkinin de¤iflmesi: Piyasa ekonomi-
sinin gittikçe a¤›rl›¤›n› art›rmas› sonucu kamu yönetiminin düflünce-
si ve uygulamalar› da bundan etkilenmifltir. Bunun sonucunda üni-
versitelere kamu finansman› sa¤layan devletin üniversiteye olan ba-
k›fl aç›s› de¤iflmifltir. Piyasa düflünce ve uygulamalar› kamu yönetimi-
ne yerleflmektedir. Bir örnek verecek olursak 1980’li y›llar›n sonunda
‹ngiltere’de Teatcher hükûmetinde Millî E¤itim Bakan› olan Baker,
üniversiteleri uyararak devletin gereksinim duydu¤u nicelik ve nite-
likte insan gücü yetifltirilmesini istemifltir. 

(ii) Üniversite özerkli¤inin kamuya hesap verme sorumlulu¤u eksenine
y ö n e l m e s i : Üniversitenin malî kaynaklar›n› sa¤layan toplum, kamu-
oyu yoluyla denetim hakk›n› kullanarak hesap sormaktad›r. Art›k
üniversiteler kendine finansman sa¤layan toplumun tüm kesimleri-
ne karfl› hesap verme sorumlulu¤unu hissetmektedirler. Bu uygula-
ma akademik özgürlükle de çeliflmektedir.

(iii) Biliflim teknolojisinin araflt›rmalarda, e¤itim-ö¤retim hizmetlerinin su-
nulmas›nda ve sanal e¤itimde etkin olarak kullan›lmas›: Biliflim tek-
nolojisi örgün, uzaktan ve sanal yüksek ö¤retim programlar›n›n yürü-
tülmesinde etkin olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bunun sonucunda
yüksek ö¤retim hizmeti daha çok ö¤renciye, daha de¤iflik ortamlarda,
daha etkin ve verimli olarak sunulabilmektedir.

(iv) Üniversitelerin uluslararas› olmas›: Bugün özellikle geliflmifl ülkeler-

deki üniversiteler sadece ulusal ö¤rencileri ve araflt›rmac›lar› de¤il,

uluslararas› ö¤renci ve araflt›rmac›lar› da bünyesinde bar›nd›rmakta-
d›r. Üniversiteler sadece ulusal düzeyde de¤il uluslararas› düzeyde,

ö¤renci ve araflt›rmac›lar› kendisine çekmede rekabet etmektedirler.
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(v) Üniversitelerin ö¤renci–ö¤retmen toplulu¤undan öte bilgi toplumu ve
ekonomisinin kayna¤› ve karmafl›k bir iflletme olarak görülmesi: Ü n i-

versiteler ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetifltirirken istih-

dam olanaklar›n› daha çok göz önünde bulundurmaktad›r. Bu aç›dan

üniversiteler piyasaya uyumlu bölümlere a¤›rl›k vermektedir. Cur-

rie’ye göre (1998’den aktaran Kwiek, 2002;) “Piyasalar en iyisini bi-

l i r” felsefesi üniversiteleri etkilemifltir.

(v i) Pragmatik üniversiteye do¤ru bir yönelmenin olmas›: V a l i m a a ’ y a n › n

(1999’dan aktaran Tural, 2002) önerdi¤i pragmatist üniversitede akademis-

yenlik çok boyutlu bir çal›flma gerektirmektedir. De¤iflen çevrede akade-

misyenler üniversite içindeki ve d›fl›ndaki piyasalara uzmanl›klar›n› pazar-

lama gereksinimi duyarlar. Yazara göre bu durum, akademisyenlerin ö¤-

retim ve araflt›rma rollerine pazarlama ve dan›flmanl›k rolleri ekler.

(vii) Yüksek ö¤retimin ticarîleflmesi: Üniversiteler bürokratik yolla yöneti-

len, müflteri merkezli flirketler hâline gelmeye bafllam›flt›r. Bu durum,

kamu üniversitelerini daha giriflimci olmalar› için zorlamaktad›r.

(v i i i) Bilginin pazar mant›¤› çerçevesinde al›n›r-sat›l›r bir meta olarak gö-
rülmeye bafllamas›: Bunun sonucu olarak da pazar merkezli fikirlere
o d a k l a n m › fl üniversite kavram› ortaya ç›km›flt›r. 

(ix) Kamu yüksek ö¤retim kurumlar›n›n rakiplerinin ç›kmas›: Bu rakip-

ler özel ulusal kurumlar, özel yabanc› kurumlar, ulusal ve yabanc›

ortakl› sertifika merkezleri, ulusal ve yabanc› sanal e¤itim sa¤lay›-

c›lar, karma e¤itim hizmeti verenlerdir.

Bu de¤iflmeler üniversite kültürünün önemli bir ö¤esi olan d e ¤ e r l e r i e t k i l e-

mifltir. Bilimsel (akademik), insanî ve etik de¤erlerin yan› s›ra, flirketler için

önem tafl›yan ekonomik de¤erler (kâr, giriflimcilik, müflteri memnuniyeti) de

üniversite kültüründe kabul görmeye ve yer almaya bafllam›flt›r. Bunun so-

nucu olarak üniversitelerin akademisyenlere ve ö¤rencilere bak›fl aç›s› de¤ifl-

mifl (akademisyenlere müteflebbis, ö¤rencilere müflteri gözüyle bak›lmas›),

yüksek ö¤retimin ekonomik olmayan sorunlar› ikinci hatta üçüncü derecede

önemli görülmeye bafllanm›flt›r. Küreselleflmeyle birlikte üniversite kültürün-

de yer almaya bafllayan ekonomik de¤erlerin zaman zaman bilimsel (akade-

mik), insanî ve etik de¤erler ile çat›flmas› kaç›n›lmaz görünmektedir.
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Pamukkale Üniversitesi

Araflt›rman›n yap›ld›¤› Pamukkale Üniversitesi (PAÜ, 2001) 3 Temmuz 1992
tarihinde ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesinden ayr›lan T›p ve Mühendislik
Fakülteleri, E¤itim ve Meslek Yüksek Okullar› ile iki fakülte ve iki yüksek
okul hâlinde Denizli’de kurulmufltur. Henüz kurulufl aflamas›n› tamamlama-
m›fl bir üniversite olan Pamukkale Üniversitesi, hem birlikte kuruldu¤u di-
¤er üniversitelerle hem de kuruluflunu tamamlam›fl ve kendini ispatlam›fl
köklü üniversitelerle her alanda yar›flarak kendine bir yer edinmek zorunda-
d›r. Bu amaca ulaflmak için sahip olunan örgüt kültürünün çekirde¤ini olufl-
turan d e ¤ e r l e rin neler oldu¤u, bu de¤erlerin üniversite içinde çal›flanlar ve et-
kileflimde bulunulanlar taraf›ndan nas›l alg›land›¤› çok önemlidir. Çünkü bu
de¤erlerin tespit edilmesi, amaçlara ulaflmak için önemli olanlar› gösteren k›-
lavuz niteli¤indeki kurumsal ilkelerin ortaya konmas› aç›s›ndan önemlidir.

Araflt›rmada, Pamukkale Üniversitesinin önemli iç ve d›fl paydafllar›na göre
bugün ve gelecekteki de¤erlerinin ne oldu¤una bak›lm›flt›r. Paydafl ile Pa-
mukkale Üniversitesinin içinde veya d›fl›nda yer alan ve üniversiteyle etki-
leflimde bulunan ilgi gruplar›n›n her biri anlat›lmaktad›r. 

Pamukkale Üniversitesinin araflt›rma kapsam›na al›nan önemli iç    pay-
dafllar› flunlard›r:

(i) Pamukkale Üniversitesi akademik yöneticileri (dekan, dekan yar-
d›mc›s›, yüksek okul müdürü, bölüm baflkan›, bölüm baflkan› yar-
d›mc›s›, ana bilim dal› baflkan›),

(i i) Pamukkale Üniversitesi idarî yöneticileri (genel sekreter, daire baflkan›, fakülte sek-
reteri, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, hastane baflmüdürü, flube müdürü), 

(iii) Pamukkale Üniversitesi akademik personeli (profesör, doçent, yard›mc›
doçent, ö¤retim görevlisi, araflt›rma görevlisi, okutman, uzman), 

(iv) Pamukkale Üniversitesi idarî personeli (memur, teknisyen, hizmetli), 

(v) Pamukkale Üniversitesi ö¤rencileri (fakülte, yüksek okul, enstitü).

Pamukkale Üniversitesinin Araflt›rma kapsam›na al›nan önemli d›fl pay-
dafllar› flunlard›r:

(i) Denizli’deki kamu sektörü yöneticileri (vali, vali yard›mc›lar›, belediye
baflkan›, belediye baflkan› yard›mc›lar›, bakanl›klar›n il düzeyindeki
temsilcisi olan il müdürleri, Denizli ‹li belediye s›n›rlar› içerisindeki dev-
let [ilkö¤retim ve orta ö¤retim] okulu yöneticileri ), 
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(ii) Denizli’deki özel sektör yöneticileri (Denizli’de faaliyet gösteren teks-

til sanayi kurulufllar›n›n yöneticileri, vak›flar›n açt›¤› özel ilkö¤retim
ve orta ö¤retim okulu yöneticileri), 

(iii)Denizli’deki sivil toplum örgütü yöneticileri (kamu memurlar›n›n kurdu-

¤u sendikalar›n Denizli yöneticileri, gönüllü yard›m kuruluflu olan der-

neklerin yöneticileri, Denizli kamuoyunun sesi olan yerel medya kuru-
lufllar›n›n yöneticileri, çeflitli meslek odalar› yöneticileri ), 

(i v) Pamukkale Üniversitesi mezunlar› (1999-2000 ö¤retim y›l›nda Pamukkale Üni-

versitesinin çeflitli fakülte ve yüksek okullar›ndan mezun olan ö¤renciler), 

(v) Pamukkale Üniversitesi ö¤renci velileri (2000-2001 ö¤retim y›l›nda

Pamukkale Üniversitesinin çeflitli fakülte ve yüksek okullar›nda oku-
yan ö¤rencilerin velileri).

Yöntem

Problem ve Alt Problemler

Pamukkale Üniversitesinin önemli iç ve d›fl paydafllar›na göre bugün ve ge-

lecekteki de¤erleri nedir? Bu problem çerçevesinde ele al›nan alt problemler
ise; önemli iç ve d›fl paydafllar›n alg›s›na göre Pamukkale Üniversitesinin (i)
“flu andaki de¤erleri nelerdir?” (ii) “ileride sahip olmas› gereken de¤erleri
neler olmal›d›r?” fleklinde ifade edilebilir.

Araflt›rman›n Modeli 

Araflt›rman›n modeli durum çal›flmas›d›r. Yin’e (1984) göre durum çal›flmas›
flöyle tan›mlanabilir (aktaran; Y›ld›r›m & fiimflek 2000: 190-191): Güncel bir ol-

guyu kendi gerçek yaflam çerçevesi (içeri¤i) içinde çal›flan, olgu ve içinde bulun-

du¤u içerik aras›ndaki s›n›rlar›n kesin hatlar›yla belirgin olmad›¤›, birden fazla
kan›t veya veri kayna¤›n›n mevcut oldu¤u durumlarda kullan›lan, görgül bir

araflt›rma yöntemidir. Durum çal›flmas›n›n “nas›l” ve “niçin” sorular›n›n temel
alan, araflt›rmac›n›n kontrol edemedi¤i bir olgu veya olay›n derinli¤ine incelen-

mesine olanak veren araflt›rma yöntemi oldu¤unu söylemek mümkündür.

Örneklem

Pek çok nitel araflt›rma yönteminde oldu¤u gibi örneklem büyüklü¤ü du-
rum çal›flmas›nda göreli olarak k ü ç ü k olacakt›r. Bu, durum çal›flmalar›n›n
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derinlemesine ve ayr›nt›l› bir araflt›rma yöntemi olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r (Y›ld›r›m & fiimflek 2000). 

31.03.2001 tarihi itibar›yla Pamukkale Üniversitesinde 939 akademik yö-
netici ve personel, 790 idarî yönetici ve personel görev yapmaktad›r.
2000-2001 ö¤retim y›l› 01.11.2000 tarihi itibar›yla Pamukkale Üniversite-
si fakülte, yüksek okul ve enstitülerinde normal ve ikinci ö¤retimde oku-
yan ö¤renci say›s› 10.913’dür.

Denizli ‹li belediye s›n›rlar› içerisinde 121 kamu sektörü yöneticisi, 50 özel
sektör yöneticisi, 30 sivil toplum örgütü yöneticisi, 1999-2000 ö¤retim y›l›n-
da Pamukkale Üniversitesinin çeflitli fakülte ve yüksek okullar›ndan mezun
olan 1972 ö¤renci ve velisi bulunmaktad›r.

Araflt›rman›n verileri evrenden flans (random) ve oranl› küme örnekleme
yöntemiyle seçilen örneklem üzerinden toplanm›flt›r. Üniversite içindeki ve
d›fl›ndaki paydafllardan toplam 227 kifli örnekleme al›nm›fl ve anketi cevap-
land›rm›flt›r. Üniversite içi paydafllardan Pamukkale Üniversitesi akademik
ve idarî yöneticileri, akademik ve idarî personeli ve ö¤rencilerinden 174 ki-
fli örnekleme al›nm›fl ve anketi cevapland›rm›flt›r. Üniversite d›fl› paydafllar-
dan kamu, özel sektör, sivil toplum örgütü yöneticileri ve Pamukkale Üni-
versitesi mezunlar› ile ö¤renci velilerinden 53 kifli örnekleme al›nm›fl ve an-
keti cevapland›rm›flt›r (Tablo 1).

30       14       71       10      49        21        12        11          9      174      53      227

Tablo 1
Örneklemin Da¤›l›m›

ÜN‹VERS‹TE DIfiI PAYDAfiLARÜN‹VERS‹TE ‹Ç‹ PAYDAfiLAR
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Verilerin Toplanmas› ve Çözümlenmesi

Pamukkale Üniversitesi hakk›nda üniversite içindeki ve d›fl›ndaki paydafl-
lar›n alg›lar›, gelifltirilen “aç›k uçlu yaz›l› anket” yoluyla toplanm›flt›r. Ve-
ri toplama arac›n›n “aç›k uçlu yaz›l› anket” olmas› çal›flman›n bir gere¤i-
dir. Çünkü yap›lan durum çal›flmas› gere¤i ankete kat›lanlardan “ö z g ü n
( y a r a t › c › )” cevaplar al›nmas› gerekmektedir. Bunu sa¤lama yollar›ndan bi-
ri de aç›k uçlu yaz›l› anket uygulamas›d›r. 

ÜN‹VERS‹TE   DIfiI
PAYDAfiLAR

ÜN‹VERS‹TE ‹Ç‹
PAYDAfiLAR

%

3.66

3.66

1.83

0.91

1.37

2.29

0.45

1.37

%

0.91

3.21

0.91

3.21

0.91

1.83

0.45

0.45

%

6.88

5.50

8.25

3.21

4.12

2.75

1.83

2.29

1.37

0.91

%

1.37

0.45

1.37

0.91

%

5.96

2.29

1.37

2.29

2.29

0.45

0.91

2.29

%

0.45

0.45

1.37

0.45

0.45

0.91

0.45

0.45

%

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

%

1.37

0.45

%

0.91

0.91

0.45

0.45

0.45

0.45
0.91

%

1 5 . 1 3

1 4 . 6 7

1 4 . 2 2

1 1 . 0 0

9 . 6 3

5 . 9 6

4 . 5 8

4 . 1 2

4 . 1 2

2 . 2 9

0 . 9 1

%

2.75

0.91

0.45

1.83

1.37

0.45

1.83
0.91

0.91
0.91
0.91

%

1 7 . 8 8

1 5 . 5 9

1 4 . 6 7

1 2 . 8 4

1 1 . 0 0

6 . 4 2

6 . 4 2
5 . 0 4

5 . 0 4
3 . 2 1
1 . 8 3

1-E¤itimde niteli¤e

önem verme
2 - B i l i m s e l l i k ,

a r a fl t › r m a - g e l i fl t i r m e
3-Öncü olma, ilerici-

lik- yenilikçilik

4-Güven, sayg›nl›k,
dürüstlük 

5-Yetersiz bilimsellik
anlay›fl›, bilimsel
çal›flmalara destek

olmama, sübjektiflik
6-Halktan kopuk

k u r u m s a l l a fl m a ,
zay›f paylaflma

7-Somut bir de¤eri

y o k
8 - Ç a ¤ d a fl l › k
9 -Vasat, ezberci

e¤itim anlay›fl› 
10-Tavizkârl›k 

11-Otoriterlik 

Üniversite içi ve d›fl›
paydafllar›n alg›s›na göre
Pamukkale Üniver-
sitesinin flu anda sahip
oldu¤u de¤erler ile ilgili
tan›mlar.

Tablo 2
Paydafllar›n Alg›s›na Göre Pamukkale Üniversitesinin fiu Anda Sahip Oldu¤u De¤erler
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Anket, örnekleme al›nanlardan gönüllü olanlara uygulanm›flt›r. Anketi
cevapland›ranlar›n anket konusundaki sorular› bire bir görüflmelerle
cevapland›r›lm›flt›r. Aç›k uçlu yaz›l› anket, flans (random) ve oranl› kü-
me örnekleme yöntemiyle seçilen örneklem grubundaki say›ya ulafl›n-
caya kadar gönüllülük ve anketi sorular›n› cevapland›rmaya ikna etme
ilkesi iflletilerek uygulanm›flt›r.

Pamukkale Üniversitesi hakk›nda üniversite içindeki ve d›fl›ndaki paydafl-
lardan elde edilen veriler tematik içerik analizine tâbi tutulmufltur. Kodla-
malar belirli kategoriler alt›nda toplanarak t e m a l a r oluflturulmufltur. Bu te-
malar›n birbirilerinden farkl› olmas›na ve kendi aralar›nda anlaml› bir bü-
tün oluflturmas›na dikkat edilmifltir. Her tema ve alt boyutu yüzdelerle ifa-
de edilmifltir. Fakat buradaki yüzdeler nicel araflt›rmalarda oldu¤u gibi is-
tatistikî olarak karfl›laflt›rmalar yapmak için kullan›lamaz. Nitel araflt›rma-
larda yüzdeler, nitel araflt›rman›n do¤as› gere¤i s›ralama ve fikir verme
amac›na yönelik olarak kullan›l›r.

ÜN‹VERS‹TE   DIfiI
PAYDAfiLAR

ÜN‹VERS‹TE ‹Ç‹
PAYDAfiLAR

1-Öncülük 
2 - B i l i m s e l l i k ,
3-Ça¤dafll›k 
4 - D ü r ü s t l ü k ,

fleffafl›k, aç›kl›k
5 - V e r i m l i l i k ,

üretkenlik 
6-Sorgulama 
7-E¤itimde nitelik 
8-‹fl birli¤i 
9-Ekip çal›flmas›
10-Akademik safl›k 
1 1 - M ü fl t e r i

memnuniyeti 

%
2.33
3.63
2.07

2.59

1.29
2.85
1.03
1.03
1.29
0.51

0.51

%
1.29
1.03
1.03

1.55

1.55

0.25
0.77

0.51

1.03

%
5.97
6.49
4.93

4.93

4.41
2.07
1.29
2.07
1.29
1.81

1.03

%
0.51
0.51
1.29

1.03

0.51
0.25
0.25
0.25

0.25

%
4.93
0.51
2.85

0.77

2.33
0.77
2.33
0.25
0.51

%
0.77
1.55
0.77

0.77

0.77
1.03
0.25
0.25

0.25

%

1.03
0.51

0.25

0.25
0.25

0.25

%
0.25

0.25

0.25
0.77

0.25

%
0.51
0.77
0.77

1.55

0.51

0.25
0.25

%
1 5 . 0 6
1 2 . 2 0
1 2 . 2 0

1 0 . 9 0

1 0 . 1 2
5 . 9 7
5 . 1 9
4 . 4 1
3 . 1 1
2 . 8 5

2 . 8 5

%
1.55
3.37
2.07

2.85

0.77
1.55
1.29
0.51
0.51
0.25

0.25

%
1 6 . 6 2
1 5 . 5 8
1 4 . 2 8

1 3 . 7 6

1 0 . 9 0
7 . 5 3
6 . 4 9
4 . 9 3
3 . 6 3
3 . 1 1

3 . 1 1

Tablo 3
Paydafllar›n Alg›s›na Göre Pamukkale Üniversitesinin ‹leride Sahip Olmas› Gereken De¤erler
Üniversite içi ve d›fl›
paydafllar›n alg›s›na göre
Pamukkale Üniver-
sitesinin ileride sahip
olmas› gereken de¤erler
ile ilgili tan›mlar.
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Bulgular ve Yorum

Araflt›rma verilerinin tematik içerik analiziyle çözümlenmesiyle bulgular el-
de edilmifl ve bu bulgular yorumlanm›flt›r.

Paydafllar›n Alg›s›na Göre Pamukkale Üniversitesinin fiu An-
daSahip Oldu¤u De¤erler 

Paydafllar›n alg›s›na göre, Pamukkale Üniversitesinin flu anda sahip oldu¤u
de¤erler (ki üretilen toplam de¤er tan›m› 106’d›r) on bir kategoride toplanm›fl-
t›r. Bu kategorilere bakt›¤›m›zda “e¤itimde niteli¤e önem verme”, “bilimsellik,
araflt›rma-gelifltirme”, “öncü olma, ilericilik- yenilikçilik”, “güven, sayg›nl›k,
dürüstlük”, “ça¤dafll›k” de¤erlerinin olumlu de¤erler oldu¤u görülmektedir. Bu
de¤erler Pamukkale Üniversitesinde neyin önemli oldu¤unu göstermektedir.
Buna göre Pamukkale Üniversitesinde “e¤itimde niteli¤e önem verme” birinci
s›rada önemlidir. Bu de¤er, Pamukkale Üniversitesinin flu anki görevlerinden
birinci s›rada yer alan “e¤itim-ö¤retim” göreviyle de ba¤daflmaktad›r. “Bilim-
sellik, araflt›rma-gelifltirme” ikinci s›rada önemlidir. Bu de¤er, Pamukkale Üni-
versitesi’nin flu anki görevlerinden dördüncü s›rada yer alan “araflt›rma” göre-
viyle de ba¤daflmaktad›r. “Öncü olma, ilericilik-yenilikçilik” üçüncü s›rada
önemlidir. Bu de¤er, Pamukkale Üniversitesinin flu anki görevlerinden beflin-
ci s›rada yer alan “öncülük rolü” göreviyle de ba¤daflmaktad›r.

Pamukkale Üniversitesi’nin flu anda sahip oldu¤u de¤erlerden “yetersiz bi-
limsellik anlay›fl›, bilimsel çal›flmalara destek olmama, sübjektiflik”, “halktan
kopuk kurumsallaflma, zay›f paylaflma”, “vasat, ezberci e¤itim anlay›fl›”, “ta-
vizkârl›k”, “otoriterlik” de¤erlerinin olumsuz de¤erler oldu¤u görülmektedir. 

Pamukkale Üniversitesinin flu anki de¤erlerden “somut bir de¤eri yok” ifa-
desi iki aç›dan de¤erlendirilebilir. fiu ana kadar bir de¤er yarg›s› oluflmam›fl
olarak ele al›rsak “olumsuz”, bugüne kadar ne olumlu ne de olumsuz de¤er
yarg›s› oluflmam›fl fleklinde ele al›n›rsa “nötr” olarak de¤erlendirilebilir.

Paydafllar›n Alg›s›na Göre Pamukkale Üniversitesinin ‹leride
Sahip Olmas› Gereken De¤erler 

Paydafllar›n alg›s›na göre, Pamukkale Üniversitesinin ileride sahip ol-
mas› gereken de¤erler on bir kategoride toplanm›flt›r. Üretilen toplam
de¤er tan›m› say›s› 80’dir.

Birinci s›rada yer alan ö n c ü l ü k de¤eri, Pamukkale Üniversitesinin öncü
olmas›n›n “en önemli” olmas› gerekti¤ini göstermesi aç›s›ndan önemli-
dir. Paydafllar Pamukkale Üniversitesi kültüründe gelecekte öncülük de-
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¤erinin ilk s›rada yer almas›n› beklemektedirler. Bu de¤er paydafllarca
Pamukkale Üniversitesinin gelecekteki imaj› olarak görülen bölge üni-
v e r s i t e s i kavram›yla da ba¤daflmaktad›r.

‹kinci s›rada yer alan bilimsellik de¤eri, Pamukkale Üniversitesinde gelecek-
te bilimin ve bilimsel faaliyetlerin önemli olmas›n› göstermesi aç›s›ndan
önemlidir. Bu de¤er yarg›s› bilim yuvas› olarak görülen üniversite için çok
önemli bir de¤erdir. Bir üniversite bilime di¤er bir deyiflle araflt›rmaya önem
verdi¤i ölçüde toplumda öncü olacakt›r.

Üçüncü s›rda yer alan ça¤dafll›k de¤eri, Pamukkale Üniversitesinin gelecek-
te e¤itimde-ö¤retimde, araflt›rmada, topluma hizmette ça¤›n gerisinde kal-
mamas› gerekti¤ini vurgulamas› aç›s›ndan önemlidir. Bu de¤er yarg›s› ön-
cülük de¤er yarg›s› ile de ba¤lant›l›d›r. Ça¤dafll›k sadece ça¤dafll›¤› yakala-
ma de¤il, ayn› zamanda ça¤dafll›¤› belirleme olarak da al›nabilir.

Dördüncü s›rada yer alan dürüstlük, fleffafl›k, aç›kl›k de¤erleri, Pamukkale
Üniversitesinde gelecekte demokratik de¤erlerin önemli olmas› gerekti¤ini
vurgulamaktad›r. Bu de¤erler gerek üniversitenin yönetiminde, gerekse üni-
versitenin di¤er kurumlarla iliflkisinde çok önemli role sahiptir.

Beflinci s›rada yer alan verimlilik, üretkenlik de¤erleri, Pamukkale Üniversi-
tesinde gelecekte çal›flmalar›n ölçülmesinde, de¤erlendirilmesinde neyin
önemli olmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Art›k her türlü faaliyette ve-
rimlilik ve üretkenlik anahtar faktörler konumundad›r.

Alt›nc› s›rada yer alan s o r g u l a m a de¤eri, Pamukkale Üniversitesinde gele-
cekte her türlü faaliyette “neden, niçin, nas›l, acaba” sorular›n›n sorulmas›
gerekti¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Özellikle, yap›lanlar›n amaca ne
kadar hizmet etti¤inin, di¤er bir deyiflle amaca ulaflmak için ne yap›lmas› ge-
rekti¤inin ortaya konmas› aç›s›ndan sorgulama önemlidir. Üniversite her tür-
lü sorgulaman›n bilimsel esaslar çerçevesinde yap›labildi¤i bir yer olmal›d›r.

Yedinci s›rada yer alan e¤itimde nitelik de¤eri, Pamukkale Üniversitesinde
özellikle e¤itimde niteli¤in olmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Nitelik her
türlü üretimde (mal, hizmet, düflünce) art›k aran›lan ve vazgeçilmez bir un-
sur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹nsanlar art›k daha niteliklisinin, daha iyi-
sinin aray›fl› içerisindedirler. Üniversite sadece e¤itimde de¤il, her türlü et-
kinli¤inde niteli¤i arar ve gerçeklefltirebilir hâle gelmelidir. 

Sekizinci s›rada yer alan ifl birli¤i de¤eri, Pamukkale Üniversitesinde gele-
cekte di¤er kurum ve kurulufllarla, üniversitelerle ifl birli¤i yapmas› gerekti-
¤ini vurgulamaktad›r. ‹fl birli¤i ile güçler birlefltirilebilir, etkililik ve verimli-
lik sa¤lan›r. Di¤er kurum ve kurulufllarla yap›lan ifl birli¤i ayn› zamanda
üniversiteye öncülük rolünü oynama f›rsat›n› da verir.
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Dokuzuncu s›rada yer alan ekip çal›flmas› de¤eri, Pamukkale Üniversitesin-
de gelecekte bireysel çal›flma ve çabalardan ziyade, bir ekip çal›flmas›n›n ge-
rekli¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”
Türk atasözünde de vurguland›¤› gibi, ekip çal›flmas› ayn› amaca farkl› aç›-
lardan katk›da bulunabilecek bireylerin bir araya getirilerek, ayn› amaç do¤-
rultusunda eflgüdüm içerisinde çal›flmalar›d›r. Art›k kurumlarda gözde olan
bireysel çal›flmalar de¤il, ekip çal›flmas›d›r.

Onuncu s›rada yer alan bilimsel tav›r de¤eri, Pamukkale Üniversitesinde ge-
lecekte bilime kendini adam›fll›¤›n, bilimsel de¤erleri çarp›tmadan ortaya
koyman›n olmas› gerekti¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir. 

On birinci s›rada yer alan müflteri memnuniyeti de¤eri, Pamukkale Üniver-
sitesinin gelecekte ilgili tüm müflterilerinin memnuniyetini dikkate almas›
gerekti¤ini vurgulamaktad›r. Müflteri memnuniyeti art›k sadece özel sek-
törde de¤il, ayn› zamanda kamu sektöründe de üzerinde önemle durulan
bir faktör olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sadece özel üniversiteler de¤il,
ayn› zamanda devlet üniversiteleri de hizmet götürdü¤ü kesimlerin mem-
nuniyetinin ölçüsünü art›k önemsemelidir. 

Tart›flma ve Sonuç

Pamukkale Üniversitesinin de¤erleri konusunda tart›flma noktalar› flunlar olabilir:

(i) Paydafllar›n alg›s›na göre Pamukkale Üniversitesinin sahip oldu¤u ilk
üç de¤er (e¤itimde niteli¤e önem verme, bilimsellik ve öncülük) b i r
üniversite kültüründe olmas› gereken, literatürde sözü edilen b i l i m s e l
(akademik) de¤erlerin; dördüncü de¤er (güven, sayg›nl›k, dürüstlük)
ise etik de¤erlerin Pamukkale Üniversitesi örgüt kültüründe var oldu-
¤una inan›ld›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir. 

(ii) Paydafllar›n alg›s›na göre Pamukkale Üniversitesinin ileride sahip ol-
mas› gereken ilk üç de¤eri (öncülük, bilimsellik, ça¤dafll›k) P a m u k k a-
le Üniversitesi örgüt kültüründe bilimsel (akademik) de¤erlerin vurgu-
lanmas› olarak yorumlayabiliriz. Paydafllar›n alg›s›na göre Pamukkale
Üniversitesinin ileride sahip olmas› gereken de¤erler içerisinde yer
alan verimlilik, üretkenlik, müflteri memnuniyeti de¤erleri, küresellefl-
meyle birlikte üniversite kültürlerinde yer alamaya bafllayan e k o n o m i k
d e ¤ e r l e rin Pamukkale Üniversitesi örgüt kültüründe yer almas›n›n is-
tendi¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir.

(iii) Küreselleflmeyle birlikte üniversitelerin di¤er üniversitelerle ve kurum-
larla artan etkileflimi, biliflim teknolojilerinin h›zl› geliflimi de¤iflme ve
geliflmeyi de beraberinde getirmektedir. Pamukkale Üniversitesinin kilit
karar vericileri, de¤iflme ve geliflmelerin Pamukkale Üniversitesi de¤er-
lerinde yapabilece¤i olumlu veya olumsuz etkileri göz ard› etmemelidir.
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Paydafllar›n alg›s›na göre Pamukkale Üniversitesinin ileride sahip olmas›
gereken de¤erlerden yararlanarak amaçlara ulaflmada rehber olacak P a m u k-
kale Üniversitesinin kurumsal ilkeleri önerisi gelifltirilmifltir. Bu önerilen
kurumsal ilkeler Pamukkale Üniversitesi personelinin, Pamukkale Üniver-
sitesi örgüt kültüründeki de¤erleri ve normlar› anlamalar›n› ve standartlar› bil-
melerini sa¤layarak kendilerinden beklenen baflar›ya ulaflmalar› konusunda
daha kararl› ve tutarl› olmalar›na, örgüte daha fazla ba¤lanarak örgüt yarar›na
özveride bulunmalar›na ve verimlili¤in art›r›lmas›na yard›mc› olacakt›r.

Pamukkale Üniversitesi ‹çin Önerilen Kurumsal ‹lkeler
• Akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde öncülük esast›r.

• Akademik özgürlü¤e sonuna kadar inan›lmakta ve bu savunulmaktad›r.

• E¤itim ö¤retimde uluslararas› standartlara ulafl›lmas› hedeflenmektedir.

• Araflt›rma-gelifltirme faaliyetleri imkânlar ölçüsünde maddî ve manevî
olarak sonuna kadar desteklenmektedir.

• Çal›flmalar›n de¤erlendirilmesinde ölçüt verimlilik-üretkenlik ve o r i j i n a l l i kt i r.
• Ö¤rencilere, insanî ve ahlâkî de¤erlerin öneminin anlat›lmas› hedeflen-

mekte, hayatlar› boyunca ö¤renme ve lider olabilme özelliklerini onlara
kazand›racak e¤itimin verilmesi amaçlanmaktad›r.

• Etkili ve verimli bir yönetim için al›nacak kararlarda kararla ilgili olan
herkesin kat›l›m› esast›r.

• Demokratik, lâik, sorgulayan, araflt›rmac›, ö¤renci merkezli bir e¤itim
anlay›fl› benimsenmektedir.

• Çevre ile yak›n iliflkiler içinde faaliyet göstermek ve çevreye katk›da
bulunmak önemsenmektedir.

• Biliflim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak hedefimizdir.

• Her türlü faaliyette “Kalite bir yaflam biçimidir ve kaliteden ödün verile-
mez” anlay›fl› esast›r.
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Abstract– Values are important standards of performance and are to be
believed necessary for success. As a related construct, beliefs are an or-
ganization’s defined acceptable or unacceptable criteria in dealing with its
clients and employees. The values of any university that educate the younger
generations should include several important values such as scientific values
(valuing information; making sacrifices to product knowledge, etc.); humane
values (i.e., people are valuable, respecting students’ personalities), and ethic
values (honesty, truth, trust, etc.). According to the shareholders opinion, the
first three values of Pamukkale University were found to be quality education,
science, and leadership, respectively. The expected values of future were
leadership, science, and modernity, respectively.
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