
1) Yüksek lisansın bize ne gibi artıları olabilir? 

Sorunuza çok kısa bir cevap olarak “yüksek lisansın artıları olabilir ancak bu artıların 

neler olabileceği ve hangi boyutta olacağı tamamen alacağınız eğitimin içeriğine ve sizin 

çalışma, uygulama temponuza, kapasitenize bağlıdır” diyebilirim. Bence yüksek lisans 

kararı vermeden önce öncelikle geniş bir hedef yelpazeniz olmalı. Bu yelpazeyi belli 

ölçütleri dikkate alarak daraltmalı ve belirleyeceğiniz hedefe gitmenizi sağlayacak şekilde 

odaklamalısınız. Örneğin ülke, üniversite, bölüm, alan seviyesinde netleştiniz mi sorunun 

büyük kısmını halletmiş oluyorsunuz. Ancak bu noktaya kadar “tik işareti atarak tamam 

demeniz gereken birçok ölçüt” olduğunu unutmayın. Neticede yüksek lisansın artıları, 

sizin bu eğitimden aldıklarınızı çalışmayı düşündüğünüz sektör ya da kurumun hizmetine 

sunarak ne tür katkılar sağlayacağınıza dair girişimizi olacaktır. Eğer akademik kariyer 

yapmayı düşünüyorsanız konu tamamen yön ve anlam değiştirecektir. 

 

2) Yüksek lisans söz konusu olduğunda yurtdışını mı yoksa yurtiçini mi tavsiye 

edersiniz? 

Bu konu önemli, zira birçok kişide yurtdışı saplantısı var. Tabii ki haksız da değiller. Kim 

bir başka ülkeye gidip orayı tanımak, görmek, kültürüne yakınlaşmak ve bir şeyler 

öğrenmek istemez ki? Yurtiçinde de birçok yüksek lisans programı var ama yeknesaklık 

yok. Yani devlet, özel vakıf, değişen ücretler, esnek gün ve saatler, uzaktan eğitim gibi 

çok sayıda seçenek var. Benzer şekilde yurtdışında da aynı seçenekler var. Peki, 

seçeneklerin çok sayıda olduğu bir ortamda doğru kararı nasıl vermeliyim? Aslında 

sorduğum bu soru temel itibarıyla yanlış! Zira bu işin doğrusu yok, yani ne kadar doğru 

bir karar verip vermediğinizi hemen göremezsiniz. Ancak ciddi bir yol haritası çalışması 

yapmışsanız ve hedefleriniz varsa doğru karara yakın bir karar vermiş olabilirsiniz. Tabii 

ki bunun ne kadar doğru olduğunu gelecekte göreceksiniz. Örneğin ITF’de öğrenci 

olsaydım ve dış ticaret konusunda uzmanlaşmayı düşünseydim ne yapardım? Gözüme 

tanınmamış birkaç ülke kestirirdim, özellikle ticari potansiyeli yüksek, eğitim ve hukuk 

altyapısı düzgün, yolsuzluğun norma kabul edilmediği bir ülkeyi seçerdim. Bunun için 

The Economist, FT, WSJE, Trade and Finance türünden yayınları okur, ciddi bir internet 

araştırması yapardım. Özellikle farklı dile ve alfabeye, kültüre sahip, kaynakları zengin, 

coğrafi yani jeopolitik açıdan önemli ülkeleri araştırırdım. Bu konuda mümkün 

olabildiğince bilgi toplar sonra içimden gelen sese kulak verirdim. Bunu özellikle 

söylüyorum zira vizyonu dar olan ya da vizyonu hiç olmayan kişiler, risk almayı 

sevmeyenler sizi kararınızdan caydırabilir, isteklerinizden soğutabilir, hedeflerinizden 

saptırabilirler. Dolayısıyla uygun kişilerden tavsiye almak önemlidir.   

 

3) Yurtdışı ya da yurtiçi yüksek lisansta karar vermede etkili olacak en önemli 

maddeler nedir? 

Bence en önemlisi katlanılacak maliyet ve karşılığında ne alacağınız. Dolayısıyla 

alacağınız eğitimin içeriği ve öğretim üyelerinin yetkinliği bu noktada önem kazanıyor. 

Bu nedenle ilk etapta müfredatı detaylı bir şekilde incelemeniz önemlidir. Peki, öğretim 

üyesinin yetkinliğini nasıl anlayacaksınız? Örneğin bir öğretim üyesi var ve çok sayıda 

uluslararası yayın yapmış olsun. İyi bir seçenek mi? Görünüşte öyle ama çok kötü bir 

seçenek de olabilir. Yazdıkları tamamen teoriktir, adeta okuyucusu bile yoktur ve sadece 

akademik terfi hedefleyerek yazmıştır. Bir başka öğretim üyesinin çok yayını olmayabilir 

ama piyasada bir itibarı vardır ve şirketler, kurumlar o kişiye sormadan adeta nefes 

almazlar. Bazen 12 haftalık derste öğrendiklerinizden çok daha değerlisini bu tür kişilerin 

bir saatlik konuşmalarını dinleyerek öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla içerik ve öğretim üyesi 

kalitesini ben en önemli karar ölçütleri olarak görüyorum. Tabii ki gidilecek ülke, 



seçilecek üniversite, coğrafi konum, tarihi, kültürü, öğrenim parası, yaşama maliyeti gibi 

unsurlar da kişiden kişiye değişecek türde ölçütlerdir. 

 

4) Türkiye de bir yandan çalışıp bir yandan yüksek lisans yapmak mı yoksa okul 

bitince işe başlamadan yurtdışında yüksek lisans yapmak mı? İkisinin de artıları ve 

eksileri nelerdir? 

Bu sorunun yanıtı seçilecek alana bağlı olarak değişmektedir. İyi bir çalışma disiplinine 

sahipseniz biraz yorulacaksınız ancak fazla sorun olmayacaktır. Aksi takdirde bir yandan 

çalışırken diğer yandan yüksek lisans yapmak hem işinizde hem de eğitiminizde verim 

düşüklüğüne yol açacaktır. Örneğin bir MBA yapacaksanız mutlaka iş dünyasında 3-5 

sene çalıştıktan sonra yapın derim. Okul bitince hemen yurtdışında yüksek lisans yapmak 

size elbette bir şeyler katacaktır, örneğin eleman alan kurumlar bu durumunuzu olumlu 

değerlendirecek ve rakiplerinizi bir adım önüne geçmenize imkân tanıyacaktır. Ben yine 

de iş dünyasında biraz deneyim kazandıktan sonra yüksek lisans yapılması taraftarıyım 

(eğer akademisyen olma niyetiniz yoksa). Ancak iş dünyasında iken akademik dünyada 

neler olup bittiğini de bir yandan takip etmeniz gerektiğini de aklınızdan çıkarmamanız 

gerekiyor.  

 

5) Özel sektörde kariyer hedefleyen bir kişinin yüksek lisans tercihinde tezsiz yerine 

tezli programda okuması bir ayrıcalık katar mı? Yoksa tezsiz program sektör bazlı 

kariyerde hedeflerinde yeterli midir? 

Özel sektörün tezli tezsiz diye bir ölçüt farklılaştırmasını dikkate aldığını sanmıyorum. 

İyi bir oyuncuysanız her takımda oynarsınız. Ben iyi bir oyuncu olmak için çok sayıda 

diplomaya gerek olmadığını düşünen bir görüşe sahibim. Bugün çok sayıda şirket 

akademisi, kurumsal akademi var, bunlar da çok iyi eğitimler veriyor, yani “iş” sizde 

bitiyor. Aldığınız eğitime ne katıyor, nasıl bir ürüne dönüştürüyor ve üzerine neler inşa 

edebilme kapasiteniz var? Bu soruların yanıtı çok önemli, yoksa Harvard’da eğitim almış 

da olsanız sadece size verilen işi yapıyor, strateji geliştiremiyorsanız harcadığınız 

zamana, emeğe ve paraya yazık. Bazen iş dergilerinden birinde yazacağınız bir yazı, bir 

makale ile tüm dikkatleri üzerinize çekebilir, işin akışını bile değiştirebilirsiniz. Merak 

edenler Bethany McLean’in Fortune Magazine 5 Mart 2001 tarihli sayısında yer alan “Is 

Enron Overpriced?” başlıklı makalesini ve finans piyasaları üzerindeki etkilerini okuyup 

araştırabilirler. 

 

6) Özel sektörde kariyer hedefleyen bir kişi için yüksek lisans sürecince öğrenim 

göreceği üniversitenin ismi ne derece de önemlidir?( Türkiye’de ki üniversiteler 

arasında konuşulacak olursa) 

Şirketlerin bakış açısına göre bu konu önem kazanabilir. Ama daha önce de ifade ettiğim 

gibi iyi bir oyucuysanız hangi kulüpten geldiğinizin önemi yoktur, değil mi? Örneğin 

amatör kümede, hatta mahalle takımında oynuyor olabilirsiniz, ancak iyi bir oyucuysanız 

piyasa sizdeki cevheri anında görür ve 1-2 senede dünya çapında bir takımda bile 

oynayabilirsiniz. Örneği şöyle genişleteyim, 30 yaşına gelmiş iyi bir futbolcu senelerce 

makul bir ücretle aynı takımda makul bir başarı çizgisinde oynayabilir. Ama 17 yaşında 

bir futbolcuda yetenek varsa gözden kaçmaz ve dünyanın önde gelen takımlarında ilk 

11’de sahaya çıkabilir. 

 

7) Sektörde kariyer hedefi olan biri (profesörlük düşünmeyen biri) için MBA mi yoksa 

MS mi önerirsiniz? (Mesela özel bir şirkette finans departmanında çalışmayı 

amaçlayan biri MBA yapıp seçmelileri finans mı almalı (yönetici yönünü de 

geliştirmek için )  yoksa direk master in finance mi yapmalı?) 



Bu konu da firmadan firmaya ve sağlanacak eğitimin içeriğine bağlı olarak değişebilir. 

Bence yakın gelecekte çok sayıda ders arasından kendinize, amaçlarınıza uygun dersleri 

seçebileceğiniz yüksek lisans programları daha da yaygın hale gelecek. Bu nedenle MBA, 

MS ve MA ayrımları önemini yitirecek. Önemli olan içerik olacak. Bu nedenle bu tür 

ayrımlardan ziyade içeriğe odaklanmak daha yararlı gibime geliyor.  

 

8) Yurt içi veya yurtdışında bize iyi bir eğitim sağlayacağını düşündüğünüz okullar 

hangileridir birkaç örnek verebilir misiniz? 

Bunu soruya yanıt vermek çok zor. Hiçbir okul “ben kötü eğitim veriyorum” demez. Son 

derece değişken bir ortam içinde neyin iyi, neyin daha iyi ya da kötü olduğunu 

görebilmek giderek zorlaşıyor. Belli bir maliyete katlanmadan bunu görebilmek zor. 

Tabii ki maliyet derken nitelikli bir araştırma için konunun uzmanı tarafından harcanacak 

zamanı ve katlanılacak maliyeti kastediyorum. Ben genellikle The Economist dergisinin 

arka sayfalarında yer alan ilânlara, Financial Times web sayfasında yer alan 

business/MBA konulu haberlere bakarak bilgileniyorum. Üniversite derecelendirmeleri 

The Times Gazetesi tarafından The Times Higher Education başlığı altında her yıl 

yayınlanır. Ancak bu noktada eğitim ücreti ve istediğiniz ülkenin yanı sıra kabul 

(akseptans) alma ölçütlerini de tutturmak önemli. TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ve 

benzeri sınav skorları bugün iyi okulların baktıkları skorlar. Tabii ki GPA de önemli. Bu 

nedenle kararınızı verirken çok sayıda değişkeni uygun tarzda ağırlıklandırarak karar 

vermelisiniz. Sorunuza net bir yanıt vermesem de şöyle bir bilgi vereyim 

(http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-ranking-2014): Financial 

Times Gazetesi tarafından yapılan bir sıralamada dünyanın en iyi 100 iş okulu arasında 

ABD’den 51, İngiltere’den 12, Çin’den 6, Kanada’dan 5, İspanya, Fransa ve 

Hindistan’dan üçer, İsviçre, Singapur, Hollanda, Almanya ve Avustralya’dan ikişer 

üniversite var. G. Kore, G. Afrika, Portekiz, İtalya, İrlanda, Belçika ve Brezilya’dan ise 

birer üniversite var. Bu üniversitelerden cebinizde para olsa bile akseptans (kabul) almak 

zor olabilir. Ancak bu demek değildir ki bu üniversitelere başvurmayın! Bence mutlaka 

başvurun, tabii ki kriterleriniz tutuyorsa. Ancak unutmayın, başvuru ücretleri bile çok 

yüksek olabilir. Neticede önerim makul öğrenim ücreti talep eden (mümkünse 

burslu/ücretsiz), sanayi-üniversite işbirliğine önem veren ve bu çerçevede iş fırsatları 

sunan bir yeri ve üniversiteyi seçerdim. Unutmayın, hayatta yüksek lisans yapma 

imkânınız bir defaya mahsus değil. Durumunuz müsaitse dilediğiniz kadar yüksek lisans, 

MBA, kısa dönem eğitim programlarına başvurabilirsiniz. Değişen küresel iş ortamında, 

gelişen teknolojileri öğrenip uygulamak ve yeni bilgileri edinmek için sanırım hayat boyu 

öğrenme kavramı giderek kendini daha fazla hissettiriyor.  
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