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Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesine Ekonomik ve Sosyal Açıdan Katkıları 

Prof. Dr. Hüseyin KOÇAK1  

Özet 

Yükseköğretim kurumlarının kuruldukları yerlerin kentsel gelişimine katkıları konusunda farklı 
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir yaklaşıma göre, yükseköğretim kurumları yalnızca altyapı ve öğretim 
elemanları bakımından yeterli bulunan büyük kentlere kurulmalıdır. Sosyo-kültürel açıdan ve altyapı 
açısından yetersiz olan büyük kent dışı yerleşmelere kurulması yanlış ve kaynak israfı olarak 
değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, özünde bazı haklı gerekçeler olsa da seçkinci bir yaklaşım olarak 
değerlendirilebilir. Diğer yaklaşım ise, yükseköğretim kurumlarının bulundukları yerin kentsel 
gelişmesine katkı sunduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, ülkemizin görece geri kalmış 
bölgelerinin gelişimine katkı sunması bakımından bu yerlere yükseköğretim kurumlarının açılması 
gerekliliği vurgulanmaktadır. Birbirine neredeyse zıt iki yaklaşımdan acaba hangisi ülke gerçekleri 
açısından doğru olabilir? Bu anlamda her iki görüşün de daha detaylı bir biçimde irdelenmesi 
gerekmektedir. Çay ilçesinde bir meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Çay halkı ile bu meslek 
yüksekokulu arasında bir bağ olduğu, halkın bu kurumların gelişmesine katkı sunduğu, bu kurumların 
da kentin ekonomik ve sosyal yapısına katkı sunduğu görülmektedir. Bu çalışmada,  konunun paydaşları 
ile yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında, bu kurumların kentin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişimine katkısı değerlendirilmektedir. 
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The Economic and Social Contributions of Cay Vocational School to Cay District 

Abstract 

There are different approaches to the contribution of higher education institutions to the urban 
development of the places where they are established. According to an approach, higher education 
institutions should be established only in large cities which are sufficient in terms of infrastructure and 
teaching staff. Establishment in large out-of-town settlements, which are inadequate in terms of socio-
cultural and infrastructure, is considered false and regarded as resource waste. This approach can be 
regarded as an elitist approach with its justified reasons. Another view suggests that, higher education 
institutions contribute to the urban development of the place where they are located. This approach 
emphasizes the necessity of establishing higher education institutions in relatively underdeveloped areas 
in order to contribute to the development of these regions of our country. Which of these two approaches, 
almost opposite to each other, can be true in terms of country facts? In this sense, both views need to be 
examined in more detail. There is one vocational school in Çay. It is seen that there are good relations 
between Çay people and this vocational school. People contribute to the development of these 
institutions and these institutions contribute to the economic and social structure of Çay. In this study, 
the contribution of these institutions to the economic, social and cultural development of the city is 
evaluated in the light of the in-depth interviews with the stakeholders. 

Keywords: Vocational School, Urban Development, Higher Education. 
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1. Giriş 

Eğitim toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmelerini sağlayan ve aynı zamanda 
gelişmişlik düzeylerini belirleyen önemli göstergelerden birisidir. Bir ülkenin kalkınması, o ülkenin 
insanlarının çağdaş ve yeni teknolojileri kullanmak, planlı, bilinçli ve çok seçenekli eğitim süreçlerinden 
yeterince yararlanması ile mümkündür. 

Bilginin giderek önem kazandığı günümüzde, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin; kültürel, 
sosyal ve ekonomik gelişmeye büyük katkılarda bulunduğu bir gerçektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde sanayi ve hizmet sektöründeki en büyük eksikliklerden birisi de nitelikli “ara eleman” eksikliği 
olarak görülmektedir. Ülkemizde bu ara elemanları meslek yüksekokulları yetiştirmektedir. Ülkemizde 
mevcut meslek yüksekokullarının hem yükseköğrenim sistemi içindeki payının düşük olması hem de 
meslek yüksekokullarının yaşadığı çeşitli sorunlar nedeniyle bu okullardan beklenen katkı yeterince 
sağlanamamaktadır. Bu konuda yeni yapılanma ve yönetim modellerine gereksinim bulunmaktadır. 

Öte yandan, üniversiteler, yaptıkları harcamalar ve istihdam ettikleri personeller bakımından 
kuruldukları bölgelerin en önemli ekonomik birimlerinden biridir. Üniversite öğretim üyeleriyle 
öğrencilerinin, beslenme, giyinme, barınma, eğlenme ve diğer kişisel hizmet gereksinmelerinin 
karşılanması yolu ile yaptıkları mal ve hizmet alımları, kentin ya da bölgenin gelir ve istihdam durumunu 
olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla üniversite, içinde bulunduğu kentlerin ekonomik yapısı ve toplumsal 
yapısını değiştirir. 

Bu bildiri kapsamında Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesi’ne ekonomik ve sosyal açıdan 
katkıları bağlamında değerlendirme ve tespitlere yer verilmektedir. Eğitimin ve özelde yükseköğretimin 
genel sorunları çalışma kapsamı dışında tutulmaktadır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Öncelikle kent, kentsel mekan, kentsel gelişme, eğitim kavramları üzerinde genel hatları ile 
durmak gerekmektedir. 

Birçok düşünür, kente, uygarlığın da, demokrasinin de beşiği gözüyle bakmıştır. “Kent havasının 
insanları özgür kıldığına” ilişkin Alman atasözü de, buna vurgu yapmaktadır. Kentle uygarlık ve siyaset 
arasındaki yakınlık birçok dillere de yansımıştır. Kent (civitas) Latin dillerinde uygarlık (civilization) 
ile özdeş sayılmaktadır. Arap dillerinde de medinanın kentin; medeniyetin ise, uygarlığın karşılığı 
olduğu bilinmektedir(Keleş, 2009:112). 

Kentler, topluluk olarak yaşayan insanların, ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam 
biçimleri ile şekillenen mekânlardır. Ancak kentler, mekân olmanın ötesinde, tarihi, sosyal, kültürel ve 
siyasi özellikleri de bünyelerinde barındırırlar. Kent medeniyet demektir. Ve insan medeniyetten uzak 
yaşamayı istemez(Kaya, 2007:5-6). 

Kentsel mekân, verili bir durum olmasının yanı sıra oluşturulan ve dönüştürülen, somut olarak 
üretilen, kullanılan ve tüketilen bir yapıdır. Bunun yanı sıra toplumsal olayların gerçekleştiği, insanların 
ve edimlerinin ön plana çıktığı sosyal bir olgu olma özelliğine de sahiptir. İnsan yaşadığı mekânlara 
etkide bulunmakta ve bu etkiler de mekânı değiştirebilmektedir. Değişen mekân toplumsal ilişkileri de 
etkilemektedir. Sosyal, politik ve ekonomik nedenlere bağlı olarak sürekli yeniden üretilen mekân bu 
nedenlere bağlı olarak değişime de uğramaktadır. Bu bağlamda kentsel mekân, fiziksel üretimin 
araçlarının yanı sıra içinde yaşayan toplumu oluşturan ilişkiler ağıyla birlikte 
anlamlandırılmalıdır(Alver, 2007:19). 

Üniversitelerin en temel işlevinin eğitim öğretim faaliyetleri ve bunun sonucunda da nitelikli 
insan yetiştirmek olduğu herkes tarafından kabul edilmekle birlikte bu bilgi eğitimin işlevini tam olarak 
karşılamadığı yıllar içinde görülmektedir. Üniversiteler bilimsel bilgiyi üretmekte ve bunu topluma 
yaymakta bu haliyle de kalkınmanın en temel dinamiğini oluşturmaktadırlar. 21. yüzyılla birlikte 
toplumun ihtiyaçları, beklentileri ve değişim süreçleri oldukça hızlı yaşanmaktadır. Üniversiteler de bu 
değişime katkı sağlayacak kurumların başında gelmektedir. Artık üniversiteler piyasanın beklentilerine, 
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bölgesel kalkınmaya, ekonomik ve sosyal yaşama ürettiği bilgi ve teknolojiyle destek olmaya çalışmakla 
kalmaz bu değişimin sürdürülebilir olmasına da öncülük etmektedirler.  

Son 25 yılda her ile kurulmuş olan üniversiteler ve bu üniversitelerin kampüslerine yaptıkları 
yatırımlar, üniversitelerde çalışan personelin maaş ve diğer gelirleri, o il içindeki ekonomiye ve genelde 
de ülke ekonomisine ciddi bir ivme kazandırmaktadır. Ayrıca gerek üniversite çalışanlarının gerekse de 
öğrencilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri açısından yapmış olduğu harcamalar da kurumların bütçe 
harcamaları gibi değerlendirilmelidir. Böyle düşünüldüğünde de ortaya çıkan rakam o ilin ekonomisine 
ve kalkınmasına önemli bir katkı olarak değerlendirilmelidir. 

Yükseköğretim kurumlarının, bulundukları yerlere katkı sağlayıp sağlamadığı konusu 
tartışılmaktadır. Kimileri bu kurumların, yalnızca belli koşullara sahip büyük kentlerde kurulmasının 
doğru olacağını iddia etmesine karşın, kimileri taşrada kurulan bu kurumların o beldeye önemli katkılar 
sunduğunu iddia etmektedir. Bu çalışma özünde yükseköğretim kurumlarının ülke geneline 
yayılmasının önemini vurgulamakla birlikte, çeşitli sorunları da dile getirmektedir. Ekonomik ve 
kültürel anlamda katkısı yöre halkı tarafından açıkça belirtilmekle birlikte, öğrenci ve eğitim kalitesinde 
görülen bazı eksikler de dile getirilmektedir. 

Çay ilçesinde bulunan meslek yüksekokulu yöre halkı tarafından benimsenmiş ve önemi 
kavranmış durumdadır. Bununla birlikte bu kurumlar belli sayıda bölüm, program, öğrenci ve öğretim 
elemanı ile eğitim, öğretim başta olmak üzere çeşitli sosyal ve kültürel çalışmalar yürütmektedir. 
Bolvadin halkı bu yükseköğretim kurumlarının kentlerine her yönden katkı sağladığını düşünmektedir. 
Başta sosyo-kültürel alanlar olmak üzere, kentin ekonomisine ciddi anlamda bir katkı sağladığı ve 
canlılık getirdiği belirtilmektedir. Farklı illerden gelen öğrencilerin kentin çehresini değiştirdiği bunun 
da kente zenginlik kattığı dile getirilmektedir. 

3. Taşrada Üniversite Kurulmasına İlişkin Tartışmalar 

Üniversitelerin büyük illerde yoğunlaşması kısa vadede kolaylıklar sağlamakla birlikte, uzun 
vadede, bu illerin altyapılarının yetersiz hale gelmesine, aşırı göçle çarpık kentleşmeye ve bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkının artmasına neden olmaktadır. 

Bilimin insan yaşayışında önemli bir yeri vardır. Yaşadığımız dünyanın, içinde bulunduğumuz 
kültürün, dışımızdaki kültürlerin anlaşılması, yorumlanması, eleştirilmesi, bilimin bu etkisinin 
kavranmasını gerektirmektedir(İnam, 1999:26). 

Yakın dönemde sosyal bilimler yazınında sıklıkla ele alınan konulardan birisi de, yeni kurulan 
üniversitelerin kuruldukları kentle olan ilişkileridir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde üniversiteler; 
sosyo-ekonomik eşitsizlikleri gideren, kentsel kalkınma ve gelişmeyi hızlandıran temel aktörlerden biri 
olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda özellikle sosyal ve ekonomik açıdan geri kalmış kentlerde 
üniversitelerin açılmasının kentsel/bölgesel canlanmaya yol açacağı düşüncesiyle hareket edilmektedir. 
Hemen her kentte üniversitelerin açılması kentlerde bir hareketliliğe ve canlanmaya yol 
açmaktadır(Ergün, 2014:216). 

Üniversite kavramının ruhunda özerklik ve buna bağlı olarak topluma karşı sorumluluk vardır. 
Üniversiteler özgür düşüncenin yaşadığı ve yaşatıldığı özerk kurumlardır. Özerk olmayan, 
üniversitelerde özgürlükten, özgür düşünceden ve bilim üretiminden söz edilemez. Üniversitelerin 
üretimi bilim ve bilimle biçimlendirilmiş bilgili insandır(TÜBA, 2011:9). 

Türkiye'de büyük kent dışı üniversiteler sorunu, yakın zamanlara kadar, az gelişmiş bölgelere 
«kültür ve irfan götürme» açısından görülmüş, kısa bir süreden beri ise, üniversite eğitimin amaçları ve 
içeriği bakımından tartışılır duruma gelmiştir. Sorunun aktüel önemi, Karadeniz Teknik ve Atatürk 
üniversitelerinin fonksiyonlarını gereği gibi yapamamakta olmalarıyla artmış bulunuyor. Bu iki 
üniversiteden yakınmalar, birkaç noktada toplanabilir: 

1. Her iki üniversite de, öğretim üyesi sorunu çözülmeden, planlanmadan, vakitsiz olarak 
kurulmuşlardır. Mevcut üniversitelerin öğretim üyeleri de bu kentlere gitmektedirler. 
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2. Özerk olmayışları, bu üniversitelerin her yönden gelişmelerini engellemektedir. 

3. Bu kentlerde, bir üniversitenin, fonksiyonlarını gereği gibi yerine getirmesine elverişli kültür 
ve bilim ortamı yoktur. 

4. Halk geridir. Üniversiteye sahip çıkmak şöyle dursun, gerici akımlara kapılarak üniversiteye 
cephe almakta; dolayısıyla, yerli halk-üniversite yabancılaşması; üniversitenin kent ve bölge ile 
ilişkilerini arttırmak, değer, ideoloji, bilgi ve hüner aktarmak görevlerini yerine getirmesine engel 
olmaktadır. 

5. Bunun dışında, büyük kent dışı üniversitelerin, büyük kent üniversiteleriyle ortak eğitim 
sorunları vardır ki, bunlar eğitim sistemimizin ve genel olarak toplumumuzun yapısını ilgilendiren temel 
reformlara bağlı sorunlardır. Büyük kentler dışında kurulmuş üniversitelerin ortaya çıkardığı 
sorunlardan yakınanlar, çözümü, yukarıda özetlendiği biçimde, büyük kent üniversitelerinin 
kapasitelerinin arttırılmasında, ya da yeni üniversitelerin büyük kentlerde kurulmalarında 
bulmaktadırlar. Kanımızca yukarıdaki yakınma konusu sorunlarından sorunlardan çoğu, kent ayırımı 
ayrımı olmaksızın hemen hemen bütün üniversitelerin sorunlarıdır. Şöyle ki, öğretim üyesi gereksinmesi 
planlanmaksızın üniversite açılması, İstanbul'da da, Van'da da problem oluşturur(Keleş, 1972:31-32). 

İnsanlar arası ilişkilerin değişmesi demek olan toplumsal değişme, hem üretim ve mülkiyet 
ilişkisin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin ve kuralların değişmesine bağlıdır. Öte yandan, 
hem üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesi, hem de anlamların, değerlerin ve kuralların değişmesi, 
genel toplumsal değişmeye yol açabilir(Kongar, 1985:24). 

Üniversitelerin, küçük ölçekli kentlerdeki önemli yansımalarından biri de kentsel fonksiyonlarda 
yarattığı olağanüstü değişimdir. Gerçekten de, büyük ve genç bir nüfus kitlesi, bulunduğu kentin tüm 
tüketim kalıplarını değiştirmekte ve kentte daha önce olmayan birçok ekonomik faaliyet yaratırken, 
mevcut iş kollarının da gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Kentlerin kısa zamanda artan nüfusları, 
yoğun bir konut talebi yaratmakta ve bu durum kentlerin alansal büyümesini de hızlandırmaktadır. 
Böylece, üniversite kurulan özellikle küçük ve orta büyüklükteki kentler hızlı bir büyüme sürecine 
girebilmektedir. Bugüne kadar pek çok il ve hatta ilçede üniversite kurulması taleplerinin altında da işte 
bu gerçek yatmaktadır(Işık, 2008:162).  

Başta üniversiteler olmak üzere eğitim kurumlarının, ülkelerin bilimsel, kültürel, sosyal ve 
ekonomik gelişmesinde önemli rol oynadığı bilinen bir gerçekliktir. Eğitim kurumlarının toplumun 
sosyoekonomik yapıyı değiştirmedeki rolü dışında mekânsal organizasyonda da önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. Bu öneme bağlı olarak tüm dünyada eğitim ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki ilişki 
en iyi şekilde kurulmaya ve işlevsel hale getirilmeye çalışılmıştır. Toplumsal değişim ve kalkınmada 
nicelik ve nitelik bakımından katkı yapan eğitim kurumları içinde en önemlisi üniversitedir. 
Üniversitenin nitelikli insan gücü yetiştirme, teknolojiyi geliştirme, lider yetiştirme, girişimci sınıfı 
geliştirme, tasarruf eğilimini etkileme, fırsat eşitliği yaratma, gelir dağılımını etkileme ve milli birliği 
sağlama gibi devlet ve toplum hayatı üzerinde olumlu etkileri vardır(Akengin ve Kaykı, 2013:503). 

Üniversite sorunu, her şeyden önce bir yükseköğretim sorunudur; önce eğitim sisteminin öteki alt 
sistemleriyle ve aynı zamanda toplumun sosyal ve ekonomik yapısında saklı özellikler ve değişme 
eğilimleriyle bağlantısı kurulmak zorundadır. Herkesin, doğduğu ya da lise öğrenimini bitirdiği yerde 
üniversite olanağına kavuşturulması, fırsat eşitliği ilkesinin, bir bakıma yozlaştırılmasıdır. Her büyükçe 
kente üniversite götürmek, gerçekte, fırsat eşitliği sağlamaz. Geri kalmış ve fakir bölgelerde yaşamakta 
olsalar bile, varlıklı sınıfların çocukları, her zaman, yükseköğrenim olanağı bulabilmektedir. Aksine, 
zengin bölgelerin fakir çocukları, fizik anlamda yakın bulundukları fırsatlardan dahi yoksun 
kalmaktadırlar. Eşitsizliklerin giderilmesine, görünüşlerine değil, temeldeki nedenlerine inerek, toptan 
çare aranmalıdır. Yeni kurulacak üniversitelerin, az gelişmiş bölgeler içindeki kentlere yerleştirilmesi, 
kendi başına, bir bölgesel gelişme aracı olmaya yeterli değildir. Bölgesel gelişme kuramının büyüme 
kutupları çözümü, bu kadar dar bir görüşe indirgenemez. Öte yandan, üniversiteler temel görevi kentsel 
ve yöresel hizmet sunmak olan öğretim kurumları değildirler. Türkiye için, optimal hizmet çevresi 
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mümkün mertebe geniş, büyük kentlerde yoğunlaştırılmış üniversiteler kurmak gereklidir(Keleş, 
1972:33). 

Türkiye'deki üniversitelerin koşulları altında ve bölgesel merkezlerdeki şehirsel yaşantıların 
özellikleri dolayısıyla, genellikle büyük kent üniversitelerinin öğretim üyeliği ve öğrenciliği için 
yarışma olacaktır. Dolayısıyla daha kaliteli öğretim üyesi ve öğrenci bulunacak, bilgi aktarma ve 
araştırma kalitesini yükseltecektir. Büyük kentlerde üretim güçlerinin gelişmiş olması uzmanlaşmayı 
arttırıcı bir etki yapacaktır. Üniversiteler ne kadar merkezi yerleşmelerde yer alırsa o kadar karar ve 
kontrol mekanizmalarına ulaşılabildikleri artacak ve baskı gurubu fonksiyonlarını daha başarılı olarak 
göreceklerdir. Buna karşılık üniversiteler çevreselleştikçe sistem içinde çevreye ait araştırmalar 
dolayısıyla bilgi artacaktır. Bu etki Türkiye'deki üniversitelerin araştırma fonksiyonlarının genellikle 
gelişmemiş olmasından, bu yönde bir kurumsal değişiklik getirilmedikçe sınırlı kalacaktır. Bölgede 
üniversitenin bir baskı grubu olması sorunu da oldukça karmaşıktır. Türkiye'de yönetimsel 
mekanizmanın ve haberleşme olanaklarının çok merkezileşmiş olması çevresel üniversitelerin merkezi 
organlara baskı unsuru olmasını sınırlayacaktır(Tekeli, 1972:36). 

Bu bakımdan en açık olan etki üniversitenin bir kentte yer almasının o kente sağlayacağı ek 
faaliyetler şeklinde olmaktadır. Bu etki öğrenci, öğretim üyeleri ve üniversite harcamaları ve bunların 
çoğaltan etkileri dolayısıyla meydana gelmektedir. Üniversitenin etkisini çevreye getireceği yeni bilgi 
ve üretim faaliyetleri ile birleşmesi bakımından ele almayıp yalnız, harcama çoğaltanı etkisiyle ele 
alırsak, üniversitenin çevreye olan etkisiyle bir kolordunun çevreye etkisi benzer hale gelir. Harcama 
çoğaltanı etkisinin yüksek olması üniversitenin yer aldığı kentteki ihtisaslaşma ve çeşitlenmenin 
artmasına bağlıdır. Kentin gelişmişlik seviyesi ve büyüklüğü çoğaltan etkisinin mertebesini belirler. 
Dördüncü hedef olan fırsat eşitliğini sağlamak bakımından, üniversitelerin çevreselleşmesinin nerede 
durduğunu inceleyelim. Bunun için yükseköğretim taleplerinde mesafe elastikliğinin küçük olduğu 
dolayısıyla üniversitelerin coğrafik dağılımının önemli bir fırsat eşitliği sorunu olmadığı söylenebilir. 
Fırsat eşitliği temelde Keleş'inde bildirisinde belirttiği gibi daha temel kurumsal seçmelere bağlıdır, gelir 
dağılımı eşitliği vs. gibi. Üniversitelere girenlerin bölgeler arası dağılımındaki fırsat eşitliğinin yokluğu 
yalnız bir gelir dağılımındaki eşitsizlik sorunu değil aynı zamanda, orta öğretimin bölgeler arası kalite 
farklılaşması sorunudur. Bir bölgede üniversitenin yer almasının o bölgede orta eğitimin kalitesini 
arttırması yoluyla fırsat eşitliğine etkisi ancak şehirleşme vb. gibi dolaylı yollarla olacaktır(Tekeli, 
1972:37). 

Üniversitelerin sosyo-ekonomik yapının değişiminde önemli yeri vardır. Toplumların geleceği 
için stratejik bir öneme sahip bu kurumlar, yeni bilgi ve tekniklerin geliştirildiği ve sorunların çözümü 
için alternatiflerin üretildiği yerlerdir. Ülkemizde yaşanan kimi iç sorunlara rağmen değişimin temel 
taşıyıcısı olmaya aday bir kurum olarak üniversiteler sağlanacak gelişmiş alt yapı olanaklarıyla bu 
rolünü daha iyi oynayabilecektir(Ergün, 2003:68). 

4. Çay İlçesi Hakkında Genel Bilgiler 

Çay İlçesi yurdumuzun bütün illeri ile ulaşımı sağlayan önemli karayolları kavşağında 
bulunmaktadır. Ayrıca ilçeden geçen demiryolu da ulaşımda büyük bir rahatlık sağlamaktadır. 

Şehirler sürekli yenilenen ve yeniden kurulan, yaşamayı sürdüren canlı organizmalardır. Şehirleri 
zaman aşındırır, yaşayanları yıpratır, düşmanlar yakar, yıkar, yağmalar. Bütün bu yıkıma direnen, 
kendini onaran şehirler ayakta kalmayı başarır. Bunlardan birisi de 10 bin yıllık tarihi ile Çay 
ilçesidir(Bayar, 2011:9). 

Çay ilçesi, Sultandağları eteklerinde kurulmuş, doğal güzelliklere sahip bir yerleşim birimidir. 
Orman, göl vb. doğal güzelliklerin yanı sıra çeşitli mesire yerleri de mevcuttur. Afyon-Konya 
karayolunun 48. kilometresinde, Eber Gölü, Karamık Sazlığı arasında Sultan Dağları’na yaslanmış 
yeşillikler içinde şirin bir ilçedir. İç Ege Bölgesinde, Ege Bölgesi, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin 
kesiştiği güzergâh üzerinde yer alan Çay ilçesi, bağlı olduğu Afyon ilinin doğusunda, Sultan dağlarının 
kuzey eteklerinde kurulmuştur.  
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İlçenin önemli kaynakları ve görülmeye değer yerleri; 

Eber Gölü: Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırları içinde 150 km2 alanı kaplayan göl; kopak 
adı verilen yüzen adacıkları, turna ve sazan balıkları, yaban ördeği, kazı, meke ve karabatağı ile ünlüdür. 
Önceleri bir bataklık olarak bilinirdi. Gölde kayıklarla rahatlıkla gezinti yapılarak balık avlanabilir. Yerli 
ve yabancı turistlerin hayli ilgisini çeken bir görünüme sahiptir. Nilüfer çiçekleri, sazlıkları, çeşit çeşit 
kuşlarıyla mini bir cennettir. Gölde sazan, turna, istakozya, kurbağa avlanır. Ayrıca kamış vb. göl 
ürünleri açısından oldukça zengin olan Eber Gölü yöre halkının vazgeçilmez gelir kaynaklarından 
biridir. Kış aylarında çevre il ve ilçelerden göle avcılar gelir ve çeşitli kuş avı yaparlar. Eber Gölünün 
yüzeyi kamışlarla kaplı olup kamış kesen köylülerce açılan su yolları ile kendine has özellik arz 
etmektedir. Ayrıca göl içinde oluşan su dibine bağlı olmayan yüzen adacıklar ve üzerlerinde köylülerce 
yapılan kulübeler görülmeye değerdir (https://www.cay.bel.tr/, 26.11.2019). 

Karamık Gölü: Karamık Bataklığı olarak da bilinen gölün yüzeyi kamışla kaplıdır. Bu gölde de 
tutulan Turna balığı çevredeki lokantalarda ve pazarlarda müşteriye sunulmaktadır. Yine çevre il ve 
ilçelerden bu göle de kuş avı için avcılarla akın etmektedir. 

Çağlayan Parkı: İlçe merkezinin Güney kenarında Sultan Dağları’nın eteğinde Çay deresinin 
vadisinin başlangıcında kurulan park Afyon’un en eski parklarından olup yakın çevrenin gezilip 
görülecek yerlerindendir. İlçe halkıda yazları ailece buraya giderek hoş vakit geçirmektedir. Park adını 
28 metre yüksekten düşen suyun sesi meydana getirdiği çağlayandan almaktadır ve görüntüsü insanlara 
hoş bir serinlik vermektedir. 

Kanlıyer Kavaklığı: Belediye 1982 yılında düzenlenen kavaklık çocuk parkı, su ve tuvaleti, spor 
sahası ve gölgelikleriyle çevrede tercih edilen piknik yerlerindendir. Hıdırellez günlerinde ve 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramları’nda halkın özel ilgisini çeker. Çay turizmi bakımından 
değerlendirilebilecek Eber ve Karamık Gölleri çevresinde bir tesis mevcut olmadığından organize bir 
turizm faaliyetinden söz etmek mümkün değildir. Vişne üretimi gerçekleşmektedir. Şıra oranı %69 olan 
ve Türkiye’de birinci sırada yer alan coğrafi işaret belgesi alınan vişne yılda 7 bin ton ürün elde 
edilmektedir. Belediye tarafından her yıl geleneksel olarak Temmuz ayının ikinci haftasında Vişne 
Festivali düzenlenmektedir(https://www.cay.bel.tr/, 26.11.2019). 

5. Çay Meslek Yüksekokulu İle İlgili Değerlendirmeler 

Çay Meslek Yüksekokulu, 1994-1995 öğretim yılında, inşaat ve makine resim konstrüksiyon 
programları ile faaliyete başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise elektrik ve otomotiv programları 
açılmıştır. Halen mevcut olan programlar; Elektrik, Otomotiv Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları, Kimya Teknolojisi, Çocuk Gelişimi programlarıdır.  

Çay Meslek Yüksekokulunun misyonu; Endüstrinin ihtiyacı olan bilgi ve beceriyle donatılmış 
insan kaynaklarının yetiştirilmesi için gereken eğitim Programlarının sürekli geliştirilmesini, etkin 
olarak yürütülmesini sağlamak, eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, toplumsal 
gereksinimleri göz önüne alarak yeni Programların açılmasını teşvik etmek ve organizasyonunu 
yapmaktır. 

Çay İlçesi dışından gelen öğrencilere geliş ve gidiş ücretlerinde Çay Belediyesi’nin almış olduğu 
kararla öğrenci indirimi yapılmaktadır. Halen İlçe merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan vize alınmış 
1 adet özel erkek öğrenci yurdu ve kredi yurtlar kurumunun işletimini gerçekleştirdiği 250 kişilik 
yükseköğrenim kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Diğer öğrencilerde Çay İlçe merkezinde kiraladıkları 
evlerde ikamet etmektedirler. İlçe esnaflarından öğrenciye yeme-içme konusunda gerekli yardım ve 
indirim yapılmaktadır.  

Çay Meslek Yüksekokulu’nda bulunan öğrenci kafeteryasında yiyecek ve içecek bakımından 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu fiyatlar 
uygulanmaktadır. Öğrenci yemekhanesinde Üniversitenin, ilçe belediyesi, Çay Ticaret Odası ve çevre 
kasaba belediyelerinin desteği ile 50 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verilmektedir. Çay Meslek 
Yüksekokulu bahçesinde 2 adet basketbol sahası vardır. Bölümler arası ve karma turnuvalar 
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yapılmaktadır. Ayrıca kantinde öğrencilerin yararlandığı 2 adet tenis masası bulunmaktadır. Periyodik 
olarak çiftli ve tekli masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir. 

6. Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Kalkınmakta olan ülkelerde, eğitime sihirli güç olarak bakılır. Kaliteli bir eğitimin 
gerçekleştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması büyük emek ve harcama gerektirir. Bununla birlikte, 
yeniliklerin ve teknolojinin toplumlarda doğru sindirilebilmesi iyi yetişmiş ara eleman gücü ile yakından 
ilgilidir. Bu çerçevede meslek yüksekokullarının ülke ekonomisinin geleceğinde ve kentsel gelişmede 
oynadığı rol çok önemlidir. Ülkemizde bu alanda atılan adımlar doğru olmakla birlikte yeterli değildir.  

Yükseköğretim kurumlarının ülke yüzeyine dengeli bir biçimde dağıtılması uygulaması, fırsat 
eşitliği açısından olumlu bir yaklaşımdır. Ancak bu yapılırken, ülke gerçekleri, ara eleman ihtiyacı, 
bölgesel arz-talep dengeleri ve bu kurumlarda görev yapacak personelin nicelik ve nitelikleri göz önünde 
bu Dünya üzerinde pek çok önemli yükseköğretim kurumu taşrada kurulmuş ve sonrasında çalışma ve 
başarıları ile bir noktaya gelmiştir. Büyük kentlerimizi, oralarda daha çok üniversite kurarak yaşanmaz 
hale getirmek doğru değildir.  

Hızla değişen dünya koşullarının ortaya çıkardığı eğitim talebine karşı hazırlıklı olunmazsa, hızla 
artan nüfusun gerektirdiği okullaşma oranı gerçekleşemez. Fiziksel koşullar yeterli olmadıkça 
üniversitenin bütçe olanakları arttırılmadıkça, öğretim elemanlarının özlük haklarında iyileştirmeler 
sağlanmadıkça üniversitelerden istenen düzeyde yararlanılabilme olasılığı azalmaktadır. 

Çay Meslek Yüksekokulu’nun Çay İlçesi’ne ekonomik ve sosyal açıdan katkısının irdelendiği bu 
çalışma bağlamında, yapılan derinlemesine görüşmeler ışığında bazı değerlendirmeler yapılabilir. Başta 
Çay İlçesi olmak üzere, Afyon kent merkezinde yaşayanlar üniversiteyi ve meslek yüksekokulunu 
benimsemiş ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmiştir. Yöre halkı bu kurumların kendileri için çok önemli 
olduğunun farkındadır ve daha ileri taleplerini, yeni bölüm ve program açılması noktasında üniversite 
yönetimine iletmektedir. Öğrencinin salt para olarak görülmediği, kentin gelişmesine sosyal ve kültürel 
anlamda da katkıda bulunduğu dile getirilmektedir. 

İnternet ve ulaşım olanaklarının oldukça arttığı bu çağda, yerel dinamikleri değerlendirmek 
önemlidir. Burada önemli bir ilkeyi de unutmamak gerekir. Değişim zordur ve hep dirençle karşılaşır. 
Taşra, zaman zaman bazı şeylere karşı direnebilir. Onu yenmenin yolu eğitim ve bilimden geçmektedir. 
Onun bir yolu da, oralara eğitim ve bilimi götürmektir. 

Kanımızca büyük kentlerin dışında üniversite ve yüksekokul kurulması o yerleşmenin 
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Burada önemli olan değişimin hızı ve yönüdür. Kimi yerleşmelerde bu 
daha hızlı ve olumlu olurken, kimi yerlerde bu biraz daha yavaş gerçekleşmektedir. Bunun temel nedeni 
de yerel halk ile kurumlar arasında sağlıklı ilişkilerin kurulamaması olarak gösterilebilir. Gelişme, 
kalkınma ve ilerleme için, başta eğitim kurumları ve orada çalışanlar olmak üzere her kesim üzerine 
düşeni yapmak durumundadır. 
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