
 1

 
 
 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

Dokuzuncu Kalkınma Planı 
(2007 – 2013) 

 
 

 

 

 
 
 

Yüksek Öğretim Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu 

 
 

 

 

 



 2

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................................... 4 
I.GİRİŞ ....................................................................................................................................... 6 
II. DURUM ANALİZİ ............................................................................................................... 8 

II.1. DÜNYADA VE AB ÜLKELERİNDE GENEL DURUM VE EĞİLİMLER ............... 8 
II.2. TÜRKİYE’DE GEÇMİŞE DÖNÜK DEĞERLENDİRME ve ÇIKARILAN 
DERSLER ............................................................................................................................ 15 
II.3. ULUSLARARASI MUKAYESELİ OLARAK TÜRKİYE İÇİN TEMEL 
GÖSTERGELER ................................................................................................................. 19 

II.3.1. GENEL OLARAK EĞİTİM VE İSTİHDAMA DAİR GÖSTERGELER ........... 19 
II.3.2. YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ VE SAYISAL GELİŞMELER............................. 23 
II.3.3. YÜKSEKÖĞRETİMDE KURUMSAL GELİŞMELER ...................................... 29 
II.3.4. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI ............................................. 30 
II.3.5. YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ BİLİMSEL YAYIN FAALİYETLERİ.... 41 
II.3.6. ÜLKEMİZDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ............... 45 
II.3.7. MİLLİ EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM BÜTÇELERİNDEKİ GELİŞMELER
.......................................................................................................................................... 51 
II.3.8. YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KREDİ VE YURTLAR 
KURUMU FAALİYETLERİ........................................................................................... 58 

II.4. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İLGİLİ TARAFLAR VE ROLLERİ ................... 60 
II.4.1. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ ................................................................ 60 
II.4.1. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ ................................................................ 61 

II.4.1.1. Milli Eğitim Bakanlığı.................................................................................... 62 
II.4.1.2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)....................................................................... 64 
II.4.1.3. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ................. 66 
II.4.1.4. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ............................................................ 67 
II.4.1.5. Yükseköğretim Alanında Sivil Örgütlenmeler ............................................... 67 
II.4.1.6. Öğrenci Kulüpleri, Konseyleri ve Dernekleri................................................. 68 

II.4.2. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ ........... 69 
II.4.3. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN AMAÇ, KAPSAM VE GÖREVLERİ
.......................................................................................................................................... 71 

II.5. GZFT ANALİZİ .......................................................................................................... 72 
II.5.1. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ ........................ 72 
II.5.2. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN ZAYIF YÖNLERİ .......................... 74 

II.5.2.1. Sistem ............................................................................................................. 74 
II.5.2.2. Özerklik ve Hesap Verebilirlik....................................................................... 77 
II.5.2.3. Kalite .............................................................................................................. 78 
II.5.2.4. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE).................................................................. 78 
II.5.2.5. Kaynak Yetersizliği ........................................................................................ 79 
II.5.2.6. Öğrenci Odaklı Sorunlar................................................................................. 80 
II.5.2.7. Üniversite-Ekonomi İlişkileri ......................................................................... 81 
II.5.2.8. Yönetim .......................................................................................................... 81 
II.5.2.9. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Sorunları............................................... 83 
II.5.2.10. Diğer Sorunlar .............................................................................................. 84 

III. AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNİN ETKİLERİ .......................................... 85 
III.1. AB MÜKTESEBATINA UYUMUN MEVCUT DÜZEYİ........................................ 85 
III.2. DEĞERLENDİRİLMESİ  ÖNERİLEN MÜKTESEBAT YA DA BOLOGNA 
SÜRECİ................................................................................................................................ 91 

IV. GELECEĞE DÖNÜK STRATEJİLER........................................................................... 101 



 3

IV.1. TÜRKİYE’NİN 2013 VİZYONU ............................................................................ 101 
IV.2. VİZYONA DÖNÜK TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR.................................... 102 
IV.3. TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALARA DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER .... 104 

IV.3.1. KALİTE VE YÖNETİM POLİTİKALARINA DÖNÜK ÖNCELİK VE 
TEDBİRLER.................................................................................................................. 104 
IV.3.2. KAYNAK YARATMA POLİTİKALARINA DÖNÜK ÖNCELİK VE 
TEDBİRLER.................................................................................................................. 114 
IV.3.3. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ VE İLKELERİNE DÖNÜK ÖNCELİK VE 
TEDBİRLER.................................................................................................................. 117 
IV.3.4. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE EKONOMİ İLİŞKİLERİ, 
YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMİ VE ÖĞRENCİ SORUNLARINA DÖNÜK 
ÖNCELİK VE TEDBİRLER......................................................................................... 123 

V. UYGULAMA STRATEJİLERİ........................................................................................ 128 
V.1. MEVZUAT DÜZENLEMELERİ .............................................................................. 128 
V.2. KURUMSAL DÜZENLEMELER............................................................................. 128 
V.3. MALİ KAYNAKLAR ............................................................................................... 129 
V.4. İNSAN KAYNAKLARI ............................................................................................ 130 
V.5. DİĞER........................................................................................................................ 130 

VI. SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME ...................................................................... 132 
VI.1. TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR İLE ÖNCELİK VE TEDBİRLERİN GELİŞME 
EKSENLERİ BAZINDA TASNİFİ (MATRİS) ................................................................ 132 

EKLER................................................................................................................................... 147 
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 154 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ 

Tablo:1- 2002 Yılında 20-24 Yaş Grubundaki Gençlerin Eğitim ve İstihdam Durumu..  7 

Tablo:2- Yetişkin Nüfusun Eğitim Düzeyine Göre Tüm Yetişkin Nüfusa Oranı..........  7 

Tablo:3 Yükseköğretim Öğrenci Sayıları (milyon)........................................................  8 

Tablo:4- Öğrenci Başına Yapılan Kamu Harcamaları (1995)........................................  8 

Tablo:5- Ülkelere Göre Yükseköğretim Kurumlarını Bitirme Oranı (%) ......................  9 

Tablo:6 - AB ve AEA Ülkelerindeki Yükseköğretim Sistemleri ve Derece Yapıları..... 11 

Tablo:7- Ülkemizde Okullaşma Oranı (1950-2005)...................................................... 19 

Tablo:8- Eğitimde ve Eğitim Dışında Olan Genç Nüfusumuz (%) (1995-2002)........... 20 

Tablo:9- İşgücünün Eğitim Düzeyi (Bin) (2004)........................................................... 21 

Tablo:10- Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre İstihdam Oranları (%) (2002)................... 21 

Tablo:11- Yıllara Göre Yükseköğretime Giriş İçin Başvurma ve Yerleşme Oranları ... 22 

Şekil: 1- Lise Son Sınıftaki Öğrencilerin Toplam Başvuru İçindeki Payı...................... 22 

Tablo:12- 2004 ÖSS-Okul Türü-Öğrenim Durumu-Yükseköğretim Programlarına 

Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları ............................................................................. 

 

23 

Tablo:13- Meslek Liselerindeki Öğrenci Sayılarında Yaşanan Değişim....................... 25 

Tablo:14- Yükseköğretim Kurumlarında Birimler ve Sayıları...................................... 28 

Tablo:15- Öğrenci Sayılarına Göre Devlet ve Diğer Üniversitelerin Oranı (%)............ 28 

Tablo:16- Üniversitelerde Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Öğretim Elemanı Başına 

Öğrenci Sayıları............................................................................................................. 

 

29 

Şekil: 2- Lisansüstü Eğitim ve Tıpta Uzmanlık Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin 

Yıllara Göre Dağılımı...................................................................................................... 

 

30 

Şekil: 3- 2004-2005 Üniversitelerdeki Toplam Öğrenci Sayısı...................................... 31 

Tablo:17- Program Türüne Göre Yükseköğretimden Mezun Olunan Alanların Oranı... 31 

Tablo:18- Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Alan Dağılımı (2004-2005)......... 32 

Şekil:4- Üniversiteler ve Diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim 

Elemanlarının Dağılımı.................................................................................................... 

33 

Tablo:19- Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Dağılımı................. 33 

Tablo:20- Fakülteler Bazında Öğretim Elemanı Başına Düşen Önlisans ve Lisans 

Öğrenci Sayısı................................................................................................................... 

 

34 

Şekil:6- Fakültelere Başka Birimlerden Gelen Öğretim Elemanlarının Tüm Öğretim  



 5

Elemanlarına Oranı........................................................................................................... 35 

Şekil: 7- Birimlere Göre Akademik Unvanların Dağılımı............................................... 36 

Tablo:21- Birimlere Göre Akademik Unvanların Dağılımı............................................. 37 

Tablo:22- Öğrencilerin ÖYP’ye Giriş Dönemi ve Üniversitelere Dağılımı..................... 38 

Tablo:23- ÖYP Öğrencilerinin Enstitülere Dağılımı........................................................ 39 

Tablo:24- ÖYP Öğrencilerinin Alanlara Göre Dağılımı................................................. 39 

Tablo:25- 2004 Yılında Üniversitelerdeki Öğretim Üyesi Sayıları ile SCI + SSCI + 

AHCI'te Yayımlanan Yayın Sayıları............................................................................... 

 

40 

Şekil:8–2002 Yılı SCI Yayınları Ülke Dağılımı............................................................... 42 

Şekil:9- 2002 Yılı SSCI Yayınları Ülke Dağılımı............................................................ 42 

Tablo:26- Yurt Dışında Öğrenim Gören Özel ve Resmi (Burslu) Öğrenciler.................. 46 

Tablo:27- TÜBİTAK  Yurt Dışı Doktora Burs Programına Başvurular ve Kabul 

Sayıları (2005)................................................................................................................. 

 

48 

Tablo:28- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklardan Gelen ve Burslu 

Öğrenim Gören Öğrenci Sayıları..................................................................................... 

 

49 

Tablo:29- GSMH ve Konsolide Bütçe İçinde MEB, YÖK-Üniversitelerin Bütçe 

Payları............................................................................................................................. 

51 

Tablo:30- Eğitim Kurumlarında Öğrenci Başına Yapılan Yıllık Harcamalar (2002)...... 53 

Tablo:31- Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Geliri ve Dağılımı.................................. 54 

Tablo:32- Dershane Öğrenci ve Öğretmen Sayıları......................................................... 55 

Tablo:33- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlar ve Kapasitesi .... 57 

Tablo:34- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Hizmetleri ......................... 58 

Tablo:35- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bütçesi-Konsolide Bütçe Oranı.. 58 

Şekil:10- Türk Yükseköğretim Sistemini Oluşturan Bileşenler ve İlgili Kurumlar........ 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
I.GİRİŞ 

Yükseköğretim ifadesi, öğretim basamakları arasında üst bir konumu ifade etmektedir. Ancak 

unutulmaması gereken yükseköğretimin anaokulundan başlayan ve lise mezuniyeti ile biten 

bir sürecin son halkası olduğu, yükseköğretimdeki başarının daha önceki eğitime bağlı olduğu 

ve bu nedenle de ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim aşamalarından oluşan yükseköğretimin 

diğer eğitim kademelerinden ayrı düşünülmemesi gerektiğidir. Bu bütünlük düşüncesi, 

işlevsel bir bütünlüğü sağlamanın yanı sıra, ortaya koyduğu faydalar ve toplumla 

bütünleşmeyi sağlaması bakımından da önem taşımaktadır. Özellikle ‘sosyal hareketliliği’ ve 

‘iyileşmeyi’ sağlamak adına yeni fırsatlar sunması önem taşımaktadır. Böylece yükseköğretim 

kurumları başta olmak üzere eğitim ve öğretim kurumlarının sosyal, siyasal ve kültürel alanda 

toplumla bütünleşme ve toplumu etkileme gücü öne çıkmış bulunmaktadır. 

Yükseköğretimin yukarıda ifade edilen özellikleri ile beraber araştırma ve geliştirme yönü de 

önem taşımaktadır. Bilim dünyasının en önemli amaç ve görevleri arasında bilimsel 

araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgi ve bulguları yayınlamak 

suretiyle paylaşmak ve böylece bilimin gelişmesine katkı yapmak yer almaktadır. Buna 

ilaveten bilim dünyasının sahip olduğu bilgi gücünü, toplumun tüm kesimleri ile karşılıklı 

etkileşim içinde kullanarak yol göstericilik, danışmanlık hizmetleri vermek de 

yükseköğretimin amaçları arasında sayılmaktadır. 

Daha yoğun bir şekilde Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinden etkileneceğimiz önümüzdeki 

dönem, daha fazla yükseköğrenim görmek isteyen ve bunun için gayret sarf edecek gençlerle 

karşılaşılması kaçınılmaz bir dönem olacaktır. Yükseköğretime bu şekilde bir yönelişin 

gerisinde bireysel ve toplumsal beklentiler önem taşımaktadır; çünkü yükseköğrenim görmüş 

bireylerin iş hayatına katılmaları ve diğer bireylere göre daha yüksek ücretler almaları 

yükseköğrenim görmeyi cazip kılmaktadır. Ülkeler açısından da eğitime ve özellikle 

yükseköğretim alanına yapılan yatırımların orta ve uzun vadede ülkenin ekonomisine ve 

sosyo-kültürel yapısına olumlu katkı yapması bunun en önemli sebebi olmaktadır. 

Ayrıca ‘bilgi toplumu’ olabilmek ve muasır ülkeler ile her alanda rekabet edebilmek için iyi 

donanımlı ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç bulunduğu açıktır. Beşeri sermaye olarak 

düşünülen yetişmiş insan gücünü oluşturabilmenin en önemli gereği eğitimin her kademesine 

yatırım yapmak ve kaliteden ödün vermeden genel olarak eğitim seviyesinin yükselmesini 

sağlamaktır. 
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Yükseköğretim hakkında belirtilen tüm bu olumlu düşüncelerin hayata geçirilmesi ve 

uygulamada başarı kazanılmasında en önemli noktalardan birisi, eğitim konusunun bir bütün 

olarak planlanabilmesidir.  

Bu bağlamda komisyonumuzun hazırladığı bu raporda; önce mukayeseli olarak 

yükseköğretim alanında durum analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bunun için hem dünyadan 

uygulama ve sonuçları, hem de ülkemiz açısından geçmiş tecrübeler, özellikle kalkınma 

planları ve sonuçları değerlendirilmiştir. Ardından geleceğe ışık tutabilmesi için 

yükseköğretimin mevcut durumu da ayrıntılı bir şekilde vurgulanmıştır.  

Veriler üzerinden yapılan tespitlerin ardından yükseköğretim sistemimizin güçlü ve zayıf 

yönlerinin neler olduğuna değinilmiştir. Bu çerçevede yükseköğretim sisteminin zayıf yönleri 

sistem, özerklik ve hesap verebilirlik, kalite, AR-GE, kaynak yetersizliği, yönetim, üniversite 

ile ekonomi ilişkileri ve öğrencilerle ilgili alanlardaki sorunlar olmak üzere 8 kategori altında 

değerlendirilmiş, ilgili alanlarda Ek-5’te yer alan 4 çalışma grubu oluşturulmuş ve bu 

alanlarla ilgili olarak sorunlar, çözüm yolları ve uygulama stratejileri üzerinde çalışılmıştır.  

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonumuz, ilk toplantısını 29-30 Eylül 2005 tarihinde 

Ankara’da Büyük Anadolu Oteli’nde moderasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bir 

çalıştay şeklinde gerçekleştirmiştir.  

Çalıştayın tüm katılımcılarının ve moderasyon ekibinin en öncelikli hedefi, ‘ortak aklı’ 

oluşturmak ve buradan çıkan sonuçları kalkınma planına ışık tutabilecek olan komisyon 

raporuna yansıtmak olmuştur. 

İlk toplantının birinci gün oturumlarında daha çok güçlü ve zayıf yönlerin tespiti ile birlikte 

bir vizyon oluşturulmaya çalışılmış; ikinci gün ise tespit edilen ana başlıklar üzerinde 

çalışacak olan alt komisyonların tespitinin ardından konular daha derinlemesine incelenmiş ve 

alt komisyonların getirdiği öneriler yine komisyonda tartışmaya açılmıştır.  

İkinci toplantı 30 Kasım 2005, üçüncü toplantı ise 23 Aralık 2005 tarihinde Ankara Büyük 

Anadolu Oteli’nde yapılmıştır. Her iki toplantıda da hazırlanan taslak metin üzerinden 

tartışmalar yapılmış ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın sonunda ortaya çıkan düzeltilmiş metin tekrar komisyon üyelerimize gönderilmiş, 

tümünün olumlu görüşleri alındıktan sonra komisyon başkanlığına arz edilmiştir. Kabul 

edilen rapor, başkan tarafından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulmuştur. 
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II. DURUM ANALİZİ 

II.1. DÜNYADA VE AB ÜLKELERİNDE GENEL DURUM VE EĞİLİMLER 
Ülkemiz verileri ile karşılaştırma sağlaması bakımından diğer ülkelerin bir kısım verileri 

aşağıda belirtilmiştir.  

OECD ülkelerinde yetişkin nüfusun eğitim düzeyi ortalaması, mevcut eğitim programlarının 

süresi temel alındığında 11,8 yıldır. Ülkemizde ise  ortalama okul süresi (2002) 9,6 yıl olup, 

kadınlarda bu süre 9,2; erkeklerde ise 9,8 yıl şeklinde gerçekleşmektedir1. Bu durumda 

ülkemiz OECD ülkeleri arasında yapılan sıralamada Portekiz ve Meksika’yı geçmekte ve 

İtalya ile yaklaşık aynı düzeyde (veya biraz önünde) yer almaktadır. 

 

Tablo:1- 2002 Yılında 20-24 Yaş Grubundaki Gençlerin Eğitim ve İstihdam Durumu 
 Türkiye % OECD Ort. % 

Eğitimde Toplam 14,5 38,1 
İstihdam Edilen 40,1 45,2 

 
2002 Eğitim Dışında 

İşsiz 45,4 16,7 
Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators-2004 

 

Tablo:2- Yetişkin Nüfusun Eğitim Düzeyine Göre Tüm Yetişkin Nüfusa Oranı 
  1991 1995 2000 2001 2002 
Türkiye Ortaöğretim altı 82 77 77 76 75 
 Ortaöğretim 11 15 15 15 16 
 Yükseköğretim 6 8 8 9 9 
OECD Ortalaması Ortaöğretim altı 45 40 35 34 33 
 Ortaöğretim 37 41 44 44 44 
 Yükseköğretim 18 19 22 22 23 

 Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators-2004 

 

Tabloda görülen OECD ortalaması ve ülkemizin durumunun daha net anlaşılabilmesi için 

1991 yılında Avusturya’da yükseköğretimdeki oran % 7 iken 2002 sonunda % 14’e çıkmış, 

aynı dönemde İtalya’da % 6’dan % 10’a çıkmış, Portekiz’de % 7’den % 9’a çıkabilmiştir. 

Yine aynı dönemde ABD’de % 30’dan % 38’e, İspanya’da % 10’dan % 24’e yükselmiş 

olduğu da ifade edilmelidir. Görüldüğü üzere sadece ülkemizde değil tüm dünyada 

yükseköğretime hızlı bir yöneliş yaşanmaktadır. 

 

                                                 
1 Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators-2004 
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Tablo:3 Yükseköğretim Öğrenci Sayıları (milyon) 

Ülke Grubu  1970  1975  1980  1985  1990  1995  

Yüksek Gelir Grubu 20.9 21.3  23.9  24.7  31.0  36.3  
Diğer Ülkeler 6.0  19.0  26.9  33.6  37.3  44.2  

Dünya Toplamı  26.9  40,3  50.8  58.3  68.3  80.5  

     Kaynak: Gürüz, K., Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim, 2001 
 

Aslında tüm dünyada özellikle yükseköğretim alanında son dönemde hızlı bir okullaşma 

oranının yakalandığı görülmektedir. 1980’li yıllarla birlikte öğrenci sayılarındaki artış, 

teknolojinin gelişmesi sonucu öğrenci maliyetlerinin yükselmesi ve pahalı yatırımlar 

gerektirmesi, kamu kaynaklarının daha çok temel eğitim ve altyapı yatırımlarına ayrılması 

gibi sebeplerle yükseköğretim alanında öğrenci başına kamu kaynaklarından yapılan 

harcamalardaki reel azalma, düşük gelir grubu ülkelerde % 12,3; alt   orta  gelir  grubu 

ülkelerde  % 9,1 ve üst orta gelir  grubu ülkelerde ise  %  4,6 olarak gerçekleşmiş, yüksek 

gelir grubu ülkelerde ise % 0,9 artış meydana gelmiştir. 

 
Tablo:4- Öğrenci Başına Yapılan Kamu Harcamaları (1995) 

 Öğrenci Başına Yapılan Harcama (ABD $) 

Dünya Ortalaması 3.370 
Gelişmiş Bölgeler 5.936 
     Kuzey Amerika 5.936 
     Asya/Okyanusya 5.488 
     Avrupa 6.585 
Eski Sovyet Bloğu Ülkeler    457 
Gelişmekte Olan Bölgeler   967 
     Sahra Afrikası 1.241 
     Arap Ülkeleri 1.588 
     Latin Amerika / Karayipler   937 
     Doğu Asya/Okyanusya   709 
     Güney Asya 1.058 
Az Gelişmiş Ülkeler    252 

Kaynak: YÖK - 2005  
 

Açıkça görülmektedir ki, gelişmiş ülkelerde yükseköğretime harcanan kamu kaynakları, 

gelişmekte olan ülkelere göre önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 
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Tablo:5- Ülkelere Göre Yükseköğretim Kurumlarını Bitirme Oranı (%) 2 
ÜLKELER Lisans Ön lisans 

Avustralya 69  
Finlandiya 75  
Fransa 59 72 
Almanya 70 75 
İrlanda 85 50 
İtalya 42 51 
Japonya 94 86 
Kore 79 74 
Meksika 69 81 
Hollanda 69 58 
İspanya 77 74 
İsveç 48 85 
TÜRKİYE 88 77 
Birleşik Krallık 83 - 
ABD 66 62 
ÜLKE ORTALAMASI 70 73 

Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators-2004 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere ülkemizde özellikle lisans düzeyinde önemli bir 

bitirme oranının yakalandığı görülmektedir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumlarımız içinde 

lisans eğitimi görmeye hak kazanan öğrencilerimizin önemli bir kısmı başarı göstererek 

eğitimlerini tamamlayabilmektedir. OECD ülkelerinde ortalama yükseköğretimdeki 

öğrencilerin üçte biri, lisans eğitimlerini  bitirmeden yükseköğretimi yarıda bırakmaktadırlar. 

Ülkemiz bakımından bu oran tablodan da görüleceği üzere ön lisans programlarında % 77, 

lisans programlarında ise % 88 şeklindedir3.  

OECD ülkeleri arasında (karşılaştırılabilir verilere sahip) 17 ülke ortalamasına göre ‘tipik 

mezuniyet yaşındaki kişiler’in % 32’si üniversite (ve benzeri diplomalar veren) kurumlardan 

mezun olmaktadır. Ülkemizde ise (2002) açıköğretim hariç tutulduğunda bu oran % 15,7’dir. 

Bu oran içinde ön lisans mezunlarının oranı % 5,4, lisans programlarından mezun olanların 

oranı ise % 10,2’dir. Açıköğretim dahil edildiğinde bu oran % 19,5’tir. Eğitim düzeyi ile 

kıyaslandığında OECD yetişkin nüfusu içerisinde yükseköğretim mezunlarının oranında artış 

gözlenmektedir. 

OECD ülkelerinde ön lisans mezunlarının genel nüfusa oranı (ülke ortalaması) % 9,8 iken 

ülkemizde bu oran % 5,4’tir. Eğer açıköğretim mezunları dahil edilirse bu oran % 7,2’ye 

                                                 
2 Bu oran, program türüne göre mezun olan öğrencilerin üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere oranını, bir 
başka deyişle üniversitede öğrenim görmeye başlayan öğrencilerin ne kadarının yükseköğretimlerini 
tamamladıklarını ifade etmektedir. 
3  DPT yükseköğretim kurumlarından mezun olma oranının 2004 yılı itibarıyla % 90 olduğunu ifade etmektedir. 
Dolayısıyla lisans eğitimini yarıda bırakma eğilimi ülkemiz bakımından daha az görülmektedir. Eğitim 
alanındaki okula devam sorunu ülkemiz açısından zorunlu ilköğretim aşamasından sonra ortaöğretime geçiş 
aşamasında özellikle kız çocuklarında (%19) yaşanmaktadır. Bkz.  SPO (DPT), Agenda for the Explanation 
Screening, Chapter 26-Education and Culture, Brussels. 
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çıkmaktadır. Diğer OECD ülkelerinde bu oranlar; Almanya’da % 9,8, Birleşik Krallık’ta      

% 11,5, İsviçre’de % 18,9, Fransa’da % 18,5, Japonya’da % 26,7 şeklinde görülmektedir. 

Türkiye’nin oranından daha düşük olanlar ise; İsveç (% 3,8), Slovak Cumhuriyeti (% 2,7), 

Norveç (% 4,8), Finlandiya (% 3,7), Macaristan (% 1,3) gibi ülkelerdir. 

Lisans mezunlarının OECD ortalama oranı % 31,8’dir. Ülkemizde bu oran % 10,2 

düzeyindedir. Ülkemiz açısından açıköğretim mezunları da bu orana dahil edildiklerinde 

lisans mezunlarımızın oranı % 12,3’e yükselmektedir. Almanya’da % 19,2, İsviçre’de 17,9, 

Fransa’da % 24,8, Japonya’da % 33,8, Birleşik Krallık’ta % 35,9’dur. 

Yükseköğretim sistemleri bakımından öncelikle belirtilmesi gereken konu, iyi uygulama 

örnekleri (best practices) olarak gösterilebilecek başlı başına bir ülke yükseköğretim 

sisteminin söylenemeyecek olmasıdır. Ancak bugün itibariyle öne çıkmış ülke yükseköğretim 

kurumları mevcuttur. Bu mevcutlara bakarak bir değerlendirme yapılabilmesi de mümkündür. 

Ancak  “(u)lusal sistemler arasında, üniversite ve/veya bölümlere notlar vererek sıralamanın 

yararlı olmayacağı konusunda görüş birliği sağlanmıştır. Üniversitelerin farklı amaç ve 

hedefleri vardır. Ulusal yükseköğretim sistemleri içerisindeki yükseköğretim kurumlarının 

çeşitliliği göz önüne alındığında, akademik değerlendirmenin bu kurumların kendileri için 

belirlemiş oldukları amaç ve hedeflerin ne kadarını yerine getirdikleri üzerine odaklanmasının 

yerinde olacağı düşünülmektedir.4” 

AB ve AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkeleri yükseköğretim sistemlerinin özellikle yapısal 

anlamda birbirinden farklılaştığı gözlenmektedir5. Ülkeler arasındaki yükseköğretim 

sistemlerinin farklılaştığı6 noktalar dikkate alındığında öne çıkan ana başlıklar şunlardır:  

• Ortaöğretimin kapsamı ve süresi 

• Yükseköğretime giriş sistemleri 

• Lisans ve lisansüstü programlarının süresi 

• Yükseköğretim programlarının yapısı7, süresi ve diploma türleri 

• Ön lisans (bizdeki meslek yüksekokulları) programlarının olup olmaması 

                                                 
4 YÖK, Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim, http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/avrupa.doc  
5 Her ne kadar Fransa’da “Yükseköğretimde Avrupa Modeli” (For a European Model of Higher Education) 
başlıklı bir çalışma olsa da, bu çalışma “Attali Raporu” olarak bilinen ve daha çok Fransız yükseköğretim 
kurumlarının yeniden yapılandırılması için önerilen sistemi belirten rapordur. Söz konusu rapor, eş zamanlı 
yayınlanması sebebiyle de Sorbon Deklarasyonu ile de karıştırılabilmektedir. 
6 Aslında Bologna Süreci olarak belirtilen süreç de yükseköğretim alanındaki bu farklılığı kaldırmak ve 
tekdüzeliğe indirgemek istememektedir. Tersine ülke yükseköğretim sistemlerinin farklılıklarını korumakla 
birlikte denkliğini sağlamayı amaçlamaktadır. 
7 Örneğin öteden beri Amerikan üniversitelerinde öğrencilere formasyon kazandırmanın, Avrupa 
üniversitelerinde ise ilgili alanda derinlik-uzmanlık kazandırmanın hedeflendiği bilinmektedir. 
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• Yükseköğretim programlarındaki akademik takvimin (yıllık-dönemlik) oluşumu ve 

derslerin niteliği (zorunlu-seçmeli) 

• Yükseköğretim programlarında öğrenci değerlendirme (sınav) sistemleri ve meslek 

unvanlarının verilmesi8 

• Yükseköğretimin finansmanı 

Tablo:6 - AB ve AEA Ülkelerindeki Yükseköğretim Sistemleri ve Derece Yapıları 
Yükseköğretim 

Sistemi 
Derece Yapısı 

Doktora Derecesi 
Yapısı 

Ülke 
Birleşik İkili 

Tek 
Aşama 

İki 
Aşama 

Tek 
Aşama 

İki 
Aşama 

Almanya  b b  b  
Avusturya  b b  b  
Belçika (Flaman)  b b  b  
Belçika (Fransız)  b b  b  
Danimarka  b  b  b 
Finlandiya  b  b b  
Fransa  b  b b  
Hollanda  b b  b  
İngiltere b   b b  
İrlanda  b  b b  
İspanya b  b  b  
İsveç b   b b  
İtalya  b b  b  
İzlanda  b  b  b 
Liechtenstein  b  b b  
Lüksemburg  b     
Norveç  b  b b  
Portekiz  b  b b  
Yunanistan  b b  b  

Kaynak: Key Indicators on Education 
Not: Belçika’daki her iki topluluğa (Flaman ve Fransız) ait yükseköğretim sistemini hem tek hem de iki basamaklı olarak nitelemek 

mümkündür. İtalya’da yükseköğretim sistemi temelde ikilidir, ancak üniversite dışı kurumların sayısı son derece azdır. 

 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere AB ve AEA ülkelerindeki yükseköğretim 

uygulamalarına baktığımızda genel olarak iki ana başlıkta yükseköğretim kurumlarının var 

olduğu görülmektedir.  

1- Birleşik Yükseköğretim Sistemi 

2- İkili Yükseköğretim Sistemi 

Birleşik yükseköğretim sisteminde tüm yükseköğretim kurumları aynı çatı altında 

toplanmaktadır. İkili yükseköğretim sisteminde ise geleneksel üniversiteler ile yükseköğretim 

düzeyinde programlara sahip diğer eğitim kurumları farklı sistemler altında faaliyetlerini 

                                                 
8 ABD üniversiteleri ile Avrupa üniversiteleri arasındaki farklardan birisi de mühendislik gibi alanlardaki meslek 
unvanlarının meslek kuruluşları tarafından verilmekte oluşudur. 
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yürütmektedirler. Dolayısıyla AB ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının bazen tek çatı 

altında toplandığı, bazen de üniversite ve üniversite dışı kurumlar olarak ayrılmakta olduğu 

görülmektedir9. Son dönemde getirilen yeni düzenlemeler ile bu ikili/ayrımcı modelden 

uzaklaşılmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle iki yapı arasındaki farklılıklar hızla 

kapatılmaktadır10. Avrupa’da oluşan yeni eğilim, Sorbon Bildirisi’nin de vurguladığı gibi 

Anglo-Sakson modeli denilen lisans ve lisansüstü eğitimin birbirinden ayrıldığı, hatta 

lisansüstü eğitimin de yüksek lisans ve doktora şeklinde bölümlendiği sistemin benimsenmesi 

şeklindedir. 

Avrupa ülkelerinin yükseköğretimde ortaklaşa hareket edebilecekleri dört nokta 

bulunmaktadır: 

• Genelleştirilmiş bir Avrupa kredi sistemi, 

• Verilecek diplomalar için ortak, ancak esnek yapıya sahip koşulların belirlenmesi,  

• Kalite güvencesi ve değerlendirmesi, 

• Yeni öğrenme olanaklarının Avrupalıların hizmetine sunulması. 

Söz konusu ortak alanlara doğru geliştirilecek belli stratejiler sayesinde yükseköğretim 

kurumları çok daha esnek ve değişken yapılara kavuşabilecek, yeni öğrenme stratejilerini 

benimseyebilecek, öğrenci ve öğretim elemanlarının dolaşım ve dönüşümü sayesinde 

‘yerelden küresele’ bir bakış açısı kazanabilecektir. 

Bu ayrımların dışında bilindiği üzere dünyada yükseköğretim sistemlerine dönük yapılan 

ayrımlardan ziyade klasik üniversite modellerinden yeni dönem üniversite modellerine kadar 

pek çok yapılanma da öne çıkmış bulunmaktadır. Örneğin; Napolyon (Fransız) Üniversite 

Modeli, Humboldt (Alman) Üniversite Modeli ve İngiliz (British) Üniversite Modeli gibi 

klasik üniversite modelleri yanında; bunların farklı boyutlardaki esnek bir karışımı olan 

Amerikan Üniversite Modeli ya da İskandinav Üniversite Modeline kadar farklı üniversite 

modelleri de bulunmaktadır.11 Farklı bir görünümü olan Kampüs Üniversite Modeli bugün 

daha da farklılaşarak Çok-Kampüslü (Multi-Campus) Üniversite Modeli’ne dönüşmüş 

durumdadır. Ayrıca günümüzde Açık Üniversite Modeli ve e-Üniversite Modeli denilen çok 

daha yaygın kullanımı mümkün olabilecek modeller de yükseköğretim sistemleri içinde yerini 

                                                 
9 Örneğin; Belçika, Danimarka ve Hollanda’da üniversite dışı kurumlara devam eden öğrenci sayısı daha 
fazladır. 
10 Örnek olarak İsveç, Polonya ve Portekiz’deki yeni düzenlemeler gösterilebilir. 
11 Dünya üniversitelerinden ayrıntılı örnekler için bkz. Hirsch, Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de 
Üniversitelerin Gelişmesi, (2.Baskı) C.1, Ankara, 1998.; Ayrıca bu üniversite modellerinin tarihi kökenleri için 
bkz. Timur, Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, Ankara, 2000. 
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almış bulunmaktadır. Kısaca böylesine farklı modeller ya da karma sistemler üzerinden 

faaliyetlerini sürdüren üniversiteleri ‘iyi uygulama’ örnekleri bularak anlatabilmek imkan 

dahilinde değildir. Olsa olsa bu modelleri uygulayan ve başarı elde etmiş farklı ülkelerdeki 

farklı üniversitelerin varlığından bahsedilebilir.  

Son olarak model veya milli bir yükseköğretim sisteminden farklı olarak örneğin AR-GE 

alanında başarılı olan üniversite uygulamalarından ya da kaynak yaratmada başarılı olan 

üniversite uygulamalarından bahsetmek de mümkündür.  

Ancak unutulmaması gereken Türk yükseköğretim sisteminin yeniden tartışılmaya devam 

edildiği günümüzde, tek tip bir yükseköğretim sistemi veya üniversite modeli yerine; özgün, 

özgür, özerk, demokrat, çoğulcu ve bu özelliklerini yerel dinamikler ile takviye etmiş esnek, 

değişken, yeni şartlara çabucak adapte olabilen ve böylece dünya ile her alanda rekabet 

edebilir bir üniversite yaratmak esas amaç olmalıdır. 

Türkiye açısından iyi uygulama örneklerine baktığımızda aslında genel anlamda önemli 

aşamalar kaydettiğimiz ortadadır. Yükseköğretim sistemimizi bir bütün olarak görmek 

gerektiği ve katkı yapmak adına bütünlüğü esnek bir yapılanma içinde sağlayacak bir 

anlayışın benimsenmesinin önemi bir kez daha öne çıkmaktadır; çünkü tek tek 

üniversitelerimizi değerlendirmeye alarak başarılı uygulama örnekleri çıkartmak hem 

mümkün değildir, hem de subjektif yargıların değerlendirmeye katılması gibi bir risk 

içermektedir. Bunun yerine belli alanlarda AB kriterlerini yakalamış olduğu belgelenen ve 

duyurulan veya dünya ölçeğinde başarılar kazanan üniversitelerimizin olduğunu belirtmek 

daha uygun olacaktır. Bu bağlamda uluslararası alanda öne çıkmış, akreditasyon almış ve 

kurumsal değerlendirmeden geçmiş üniversitelerimizin olduğu belirtilmelidir. 
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II.2. TÜRKİYE’DE GEÇMİŞE DÖNÜK DEĞERLENDİRME ve ÇIKARILAN 
DERSLER 
Ülkemizde gerçekleştirilen planlama çalışmaları çerçevesinde geçmişe bakıldığında özellikle 

son 7 ve 8.Kalkınma Planlarında tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerinin uygulamaya ne 

denli yansıdığı, geldiğimiz noktayı daha net görebilmemiz açısından önem taşımaktadır. 

Her iki planda öne çıkartılan ana unsurlar bir kere daha gözden geçirildiğinde; bölgeler 

arasındaki her tür eğitim-öğretim farklılaşmasının giderilmesi ve bu anlamda tüm ülke 

genelinde ‘fırsat eşitliği’nin sağlanması, aynı zamanda bu fırsat eşitliğini çok daha etkin bir 

şekilde gerçekleştirmeye yarayacak olan eğitim araç ve gereçleri ile teknolojik gelişmelerin 

evrensel ölçütlerde benimsenmesi ve kullanılması; yükseköğretim alanındaki okullaşma 

oranlarının (bir önceki plan döneminde ulaşılamadığı için) yetersizliği; yükseköğretime 

girişteki yığılmalar; ortaöğretimi yeniden yapılandırmaya gidilmesi gibi konular öne 

çıkmaktadır. Aynı şekilde merkeziyetçi yükseköğretim sisteminin varlığı; özerklik, 

uluslararası akreditasyon ve uyumlaştırma gibi konulardaki eksiklikler öne çıkmaktadır. 

Yukarıda özetlenmeye çalışılan sorunlara karşı eski planlarda önerilen ve bugün kısmen karşıt 

görüşlerin öne çıktığı çözümler ise benzer şekilde sıralanmaktadır: “Yükseköğretimin 

merkeziyetçi ve bürokratik yapıdan kurtarılarak, sistemde rekabeti geliştirici düzenlemelerin 

yapılması”, “üniversitelere bilimsel özerklik kazandırılarak eğitim-öğretim sistem ve 

programlarının uluslararası düzeye uygun hale getirilmesi”, “yükseköğretim dahil tüm eğitim 

kurumlarının başarı değerlendirmesi için toplam kalite yönetimini de dikkate alan performans 

ölçümüne dayalı bir model geliştirilmesi”, “örgün ve yaygın eğitim kurum ve programları 

arasında (buna yükseköğretim kurumları da dahildir) her aşamada yatay ve dikey geçişlere 

olanak sağlayıcı esnek bir yapıya kavuşturulması”, “eğitim programlarının evrensel ölçülerde 

demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenmesi”, “eğitimin tüm kademelerinde 

yabancı dille eğitimin yeniden düzenlenmesi, yabancı dille öğretim yerine yabancı dil 

öğretiminin etkinliğini sağlayıcı ortamın hazırlanmasına ağırlık verilmesi”, “açıköğretimde 

geniş kitlelerin gereksinim duyduğu bilgi ve becerileri kazanmaya (yani hayat boyu 

öğrenime) olanak sağlayacak esnek bir yapının kurulması”, “öğretmen yetiştirme sisteminin 

lisans sonrası eğitim akademilerinde meslek eğitimleri verilmek üzere yeniden 

yapılandırılması”12, “eğitimin her kademesinde teknoloji destekli eğitim yapılması, kademeli 

olarak bilgisayar destekli eğitimin geliştirilerek yaygınlaştırılması, uzaktan öğretime önem 

                                                 
12 Komisyonumuz eski planlarda geçen bu düşünceyi paylaşmamaktadır. 
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verilmesi”, “kamu yatırımlarının eğitim ve AR-GE alanlarında yoğunlaştırılması”, “eğitim 

alanındaki özel sektör yatırımlarının payının artırılması” ve “kamu ve özel kesime yönelik 

üstleneceği sınavlarla ilgili görev ve sorumluluklarına bağlı olarak ÖSYM’nin yeniden 

yapılandırılması”13 gibi öneriler bulunmaktadır.  

Planlarda ortaya konulan hedef ve önerilerin iyi niyetli çabaların ürünü olduğu açıktır. Ancak 

uygulamanın yeterli düzeyde gerçekleştirilemediği görülmektedir. Okullaşma oranında hedefe 

ulaşılamamasından yükseköğretime geçişteki yığılmaların önüne geçilememiş olmasına, 

dolayısıyla başta yükseköğretim alanı olmak üzere eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanamamasına varıncaya kadar pek çok söz konusu yetersizlik görülmektedir. Aynı şekilde 

eğitim sisteminde etkin bir yönlendirme sistemi oluşturulamadığı için başta mesleki-teknik 

eğitim ve sanayi arasındaki işbirliği olmak üzere eğitim ile irtibatlı hiçbir alanda yönlendirme 

yapılamamış gözükmektedir. Bunun doğal sonucu olarak yükseköğretim alanı, bir kurtuluş 

kapısı olarak algılanmaya ve ÖSS önündeki yığılmalar da artmaya devam etmiştir. 

Bir yandan yükseköğretim öncesinde yığılma sürerken, yükseköğretim kurumları içinde de 

kurumsal bazda yığılmalar oluşmuştur. Örneğin 1999-2000 döneminde 64.169 öğretim 

elemanının olduğu yükseköğretim sistemimizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 

35 gibi bir ortalama ile AB ülkeleri ortalaması olan 25 öğrenci sayısının üzerinde 

gerçekleşmiştir. Bir de buna yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerin öğretim elemanı 

temin etmede yaşadıkları sıkıntılar eklenince üniversite içindeki yığılma/yoğunlaşmanın 

zorluğu daha da belirginleşmiştir.  

1980’lerden bugüne yükseköğretim sisteminin kapsamlı ve bütün olarak iyileştirilmesi 

sağlanamadığı için aynı dönemde sistem, sözü edilen bürokratik ve aşırı merkeziyetçi bir yapı 

arz eden YÖK ile anılmaya devam etmiştir. Oysaki geçen 23 yılda 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nda yapılan değişiklikler, kanunun sivri uçlarını törpülemiş ve daha mantıklı bir hale 

getirmiştir. Merkeziyetçi yapının doğrudan ve dolaylı etkilemesi ile ne üniversiteler, ne de 

daha alt akademik birimler için özgür ve rekabet edebilir bir ortam yaratılamamıştır. 

Üniversitelerin YÖK gibi aşırı merkeziyetçi yapıya olan bağlılığı, aynı uygulamanın 

üniversite yönetim sistemine de yansımasına yol açmıştır. Dolayısıyla öğrencisinden 

çalışanına, araştırma görevlisinden öğretim üyelerine kadar tüm katman ve kademeleri ile 

üniversiteler katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışına kavuşamamışlardır. Bu sistem 

sorunu, başta idari ve mali özerklik olmak üzere yönetime dair özerkliği ortadan kaldırdığı 

                                                 
13 Komisyonumuz eski planlarda geçen bu düşünceyi paylaşmamaktadır. 
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gibi doğrudan bilimsel (akademik) özerkliği de olumsuz yönde etkilemiş bulunmaktadır. 

Örneğin; özerklik kapsamında YÖK’ün doğrudan üst düzeyde uzun dönemli planlama ve 

koordinasyon işlevini yürütecek bir yapıya kavuşturulacağı (8.Plan) açıkça vurgulanmış 

olmasına rağmen bununla ilgili Anayasa değişikliği14 de dahil hiçbir konuda uzlaşı 

sağlanamamış ve sonuca yönelik girişimde bulunulamamıştır. Ancak burada belirtilmesi ve 

açıklanması gereken üniversite özerkliğinin ne ifade ettiğidir. Üniversite özerkliği denince 

öncelikle OECD’nin yaptığı değerlendirme gelmektedir. Bu rapora göre üniversite özerkliği 

sekiz maddeden15 oluşmaktadır. Raporda Meksika, Norveç gibi ülkelerin üniversitelerinin 

özerkliği 8 üzerinden 7-7,5 iken, Türkiye Cumhuriyetinde üniversite özerkliği 1,5’tir, yani 

özerklik adına yapılan bütün mücadele bu 1,5’i savunmak içindir. Diğer maddeler içinde yer 

alan özerklik şartlarının da Türk üniversitelerine verilmesi gerekir. Tabiki özerklik, kişilerin 

aleyhine kötü kullanılmadığı takdirde özerkliktir. 

Yine önceki kalkınma planında yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının yetersizliği açık 

bir şekilde vurgulanmasına, bununla paralel olarak yeni üniversitelerin kurulması çalışmaları 

sırasında uyulacak objektif kriterler ve geniş tabanlı bir karar alma süreci öngörüleceği 

belirtilmiş olmasına rağmen, yeni üniversiteler kurulamamıştır. Kurulma çabaları öncesinde 

ise objektif kriterler belirlenmesi ve uygulanması gibi bir yaklaşım sergilenmemiştir. 

Yükseköğretim alanındaki en önemli sorun alanlarından birisi olan yükseköğretimin 

finansmanı ve kaynak yaratma sorunu hakkında “yeni finansman kaynakları geliştirileceği ve 

çeşitlendirileceği, etkin bir harç-burs-kredi sistemi kurulmasının, ödeme gücüne bağlı olarak 

öğrencilerden alınan katkı paylarının yükseköğretimin finansmanında kaynaklardan biri 

haline gelmesinin sağlanacağı” ifade edilmiş olmasına rağmen sözü edilen öneri ve hedefler 

yeteri  derecede yürürlüğe konabilmiş değildir. 

Planlama çalışmalarının gerekliliği tartışılmaz bir gerçekliktir. Ancak yapılan planlama 

çalışmalarının bir anlam ifade edebilmesi için planlanan hedeflere ulaşılması gerekmektedir. 

                                                 
14 1982 Anayasasının 131.madde 1.fıkra hükmünün yeni baştan ele alınması bu anlamda zorunluluktur. Söz 
konusu anayasa hükmü aynen şöyledir: “Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, 
yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini 
yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve 
üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının 
yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurulur” 
15 OECD Raporuna göre tam bir üniversite özerkliği için; 1-Kendi mal varlığına sahip olma, 2-Fonlardan kredi 
alma serbestliği, 3-Bütçe kullanma özgürlüğü, 4- Akademik yapı serbestliği, 5- Akademikleri işe alma ve 
çıkarma serbestliği, 6- Ücretleri belirleme yetkisi, 7- Öğrenci sayılarını belirleme yetkisi, 8- Öğrenci katkı 
paylarını belirleme yetkisi bulunması gerekmektedir. Bkz. OECD, Inventing in Education, Paris, 2000. 
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Bunun için siyasi iradenin konuyu ısrarla takip etmesi ve üzerine düşeni yapması büyük önem 

taşımaktadır. 

Ayrıntılarına aşağıda değinmeye çalışacağımız Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonumuz 

çalışmaları sırasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri esas itibariyle önceki plan 

çalışmalarından çok büyük farklılıklar arz etmemektedir. Sadece AB uyum süreci bakımından 

ülkemizin önündeki kısa ve orta vadeli hedeflerin AB standartları çerçevesinde yeniden 

değerlendirilmesi ve söz konusu standartlara uygun hale getirilmesine yönelik bir çaba öne 

çıkmış bulunmaktadır. Aslında sözü edilen standartlar ve bunlara ulaşma hedefi, önceki plan 

dönemlerinde adı konulmamış da olsa mevcut idi. Bugün ülkemizin geldiği noktada bu 

standartlar çok belirgin bir şekilde karşımızda durmaktadır ve bunlara ulaşılabilmesi yönünde 

toplumun tüm kesimlerinde büyük bir irade ve istek bulunmaktadır.  

Bugün gelinen noktada ülkemizin AB ülkelerinin yükseköğretim hedefleri itibarıyla çok 

büyük bir farklılığı olmadığı ve benzer hedefleri benimsediği yapılan tarama çalışmalarında 

ortaya çıkmıştır. 

9.Kalkınma Planı’nın farkı, sadece düzenlemeyi hedeflediği süre yönünden değil, aynı 

zamanda koyduğu hedeflerin küçük sapmalar dışında gerçekleştiği bir plan olarak anılması 

olmalıdır. 
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II.3. ULUSLARARASI MUKAYESELİ OLARAK TÜRKİYE İÇİN TEMEL 
GÖSTERGELER 

II.3.1. GENEL OLARAK EĞİTİM VE İSTİHDAMA DAİR GÖSTERGELER 

Eğitim alanında yaşanan gelişmelerin yıllara ve dönemlere görece kıyaslanabilmesi için temel 

birtakım sosyo-ekonomik ve demografik göstergelerin bilinmesi gerekmektedir. Bu 

göstergelerden bazıları aşağıda vurgulanmıştır. 

Ülkemiz çok genç bir nüfus yapısına sahiptir. Her ne kadar nüfus artış hızımızda bir düşme 

eğilimi yaşanmakta16 ise de nüfusumuzun % 46,3’üne karşılık gelen 33 milyon 366 bin kişi17 

0-24 yaşları arasında yer almaktadır. 2002 verilerine göre ülke nüfusumuzun 15-19 yaş 

grubunda eğitim alanların oranı % 43,05 olup; bu oran 20-24 yaş grubunda % 14,54’tür.18 

Yükseköğretim çağ nüfusu olarak kabul edebileceğimiz 17-20 ve 18-21 yaş grupları ile ilgili 

olarak; 2010 yılında ülke nüfusumuzun 76 milyon 923 bin olacağı tahminlerine göre 17-20 

yaş arası genç nüfusun oranı % 6,9, 2020’de 84 milyon 661 binlik bir nüfus içinde % 6,3 

olarak öngörülmektedir. Aynı dönemler bakımından 18-21 yaş arası nüfus oranı sırasıyla      

% 6,7 ve % 6,5 olarak öngörülmektedir. Bu durumda örneğin 18-21 yaş arası dönemdeki 

gençlerimizin tahmini nüfus içindeki sayılarının 2010 yılında yaklaşık 5 milyon 150 binler, 

2020 yılında ise 5 milyon 500 binler civarında olacağı söylenebilir.  

Ülkemiz genç nüfusunun büyüklüğü, doğrudan doğruya eğitim ihtiyacının ne kadar olacağını 

ve eğitimde fırsat eşitliğini nasıl sağlayabileceğini göstermesi bakımından büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu genel demografik verilerin ardından eğitim alanında yaşanan gelişimi görmek ve 

kıyaslamak daha kolay olacaktır; çünkü 1935’lerde ülkemizdeki toplam nüfusun sadece % 

19,2’si okur-yazar iken, bu oran 2000’de % 87,3’e yükselmiştir. Kadın nüfusun bu orandaki 

yeri % 80,6’da, erkek nüfusun oranı ise % 93,9’lardadır19. 

Bu gelişimi bize sağlayan ülkemizde yaşanan okullaşma oranındaki gelişimdir. Aşağıdaki 

tablo yıllara göre ülkemizdeki okullaşma oranını göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

 

 

                                                 
16 Örneğin 1965-1970 yılları arasında ülkemizde yaşanan yıllık nüfus artış hızı (DİE ve DPT verilerine göre)     
% 2,52 iken, bu oran 2000’de % 1,47’ye gerilemiş, 2005’te ise % 1,26’ya gerilemiştir. 2010 yılında ise % 1,1 
olarak tahmin edilmektedir. 
17 2005 yılı yıl ortası toplam nüfusumuz 72 milyon 065 bin olarak tahmin edilmektedir. 
18 DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004). 
19 DİE, DPT verileri 
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Tablo:7- Ülkemizde Okullaşma Oranı (1950-2005) 

 
Okul 

Öncesi 
 

İlkokul 
 

Ortaokul 
Lise ve 

Dengi Okul 
Yüksek 
Öğretim 

Açık 
Öğretim 

Örgün 
Öğretim 

1950-1951  69,5 4,8 5,2 1,3 - - 
1960-1961  81,1 15,8 13,2 3,1 - - 
1970-1971  99,7 30,7 20,1 5,7 - - 
1980-1981  97,7 40,6 28,4 6,4   
1990-1991  101,9 60,3 38,5 15,7 5,8 9,9 

  İlköğretim  

2000-2001 10,1 100,7 64,0 28,0 9,6 18,4 
2001-2002 10,5 99,8 73,7 30,8 9,7 21,1 
2002-2003 11,4 96,3 81,0 35,8 12,4 23,4 
2003-2004 12,5 96,1 96,4 36,8 12,3 24,5 
2004-2005 15,2 95,7 60,8 39,9 13,4 26,5 

Kaynak: DPT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004); DPT 2006 Programı 

 

Yukarıdaki veriler ülkemizde okullaşma oranının yıllara göre arttığını göstermektedir. 

Yaşanan bu artış ne yazık ki dünya ortalamasının çok altında kalmış gözükmektedir. Örneğin; 

bu oran Kanada’da % 88, ABD’de % 81, Belçika’da % 56, Güney Kore’de ise % 52, 

Fransa’da % 51, Hollanda’da % 48, Almanya’da % 46, Japonya ve İsrail’de  ise % 41 

şeklinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Eğitim ile ilgili planlarda yükseköğretimdeki okullaşma 

oranının giderek artması öngörülmektedir.  1991 yılında MEB ve YÖK tarafından hazırlanan 

“Eğitim Ana Planı”nda20 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için  %36,5; 2010-2011 eğitim-

öğretim yılı için  % 43,7’lik bir oran hedeflenmiş; 8.Beş Yıllık Kalkınma Planında ise 

yükseköğretim okullaşma oranı olarak %37,3’lük bir oran belirlenmiştir.21.  

Komisyon çalışmalarımız sürerken, 22.11.2005 tarihinde 15 yeni üniversitenin kurulmasına 

dair Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kanun tasarısının22 meclise sevk edildiği 

görülmüştür. Bu tür olumlu gelişmelerin varlığına rağmen yukarıda belirtilen okullaşma 

oranındaki artış yine de yetersizdir; çünkü bu gelişmelere rağmen eğitim dışında olan önemli 

bir nüfusun varlığı aşağıdaki tablodan anlaşılmaktadır. Örneğin; 2002’de yükseköğretim çağı 

sayılabilecek olan 15-19 yaş arasındaki nüfusun % 56,95’i; 20-24 yaş arası nüfusun ise         

% 85,46’sı eğitim dışında bulunmaktadır. 

                                                 
20 Dülger, İlhan, “Eğitim Ana Planı: 1996-2011 Bütünleştirilmiş Bir Reform Stratejisini Uygulamaya Aktarma 
Düzeni”, Planlama Dergisi, DPT’nin Kuruluşunun 42.Yılı Özel Sayısı, Ankara, 2002, s.179 vd. 
21 Örgün eğitimde gerçekleşme oranı % 28,3’tür. 
22 Kırşehir Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Burdur Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, 
Rize Üniversitesi, Tekirdağ Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, 
Çorum Üniversitesi, Yozgat Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Amasya Üniversitesinin 
kuruluşunu düzenleyen Kanun tasarısı için bkz. 
http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/universite%20kurulmasi/tasari.doc (22.11.2005) 
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 Tablo:8- Eğitimde ve Eğitim Dışında Olan Genç Nüfusumuz (%) (1995-2002) 
Yaş Grubu 15-19 20-24 25-29 

Eğitimde Olan 39,04 10,35 2,72 1995 
Eğitim Dışında 60,96 89,65 97,28 
Eğitimde Olan 43,05 14,54 3,08 2002 
Eğitim Dışında 56,95 85,46 96,92 

Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators-2004 

 

Görüldüğü gibi 2002 yılı DPT verilerine göre ülkemizde eğitim dışında olup da işsiz olan ülke 

nüfusu oranı % 45,4’tür. Bu diğer ülke ortalamalarının % 16,7 olduğu dikkate alındığında 

oldukça yüksek bir oranda seyretmektedir.  

Aslında burada eğitim ve istihdam arasında yakın bir ilişkinin olduğu vurgulanmak 

durumundadır. Önceki Kalkınma Planlarında “eğitim-insan gücü-istihdam” birlikte ele 

alınırken, son yıllarda yükseköğretim sisteminin istihdamla ilgili sorumluluğunun olmadığı 

konusundaki görüşlerin etkisiyle, yükseköğretim sistemi yalnızca insan gücünü 

yetiştirmektedir. Örneğin; Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında yükseköğrenim görmüş 

insan gücü sunum (arz) projeksiyonuna göre 2000 yılına göre 2005 yılında yükselme olacağı; 

hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, veteriner, ilköğretim okulu öğretmeni, yükseköğretim 

öğretim elemanına gereksinim duyulacağı, ortaöğretim öğretmeni fazlası olacağı 

kestirilmiştir.23 

Bilindiği gibi insan gücünün eğitim durumu incelenirken eğitim planlamasında birçok yöntem 

kullanılmaktadır.24  

                                                 
23 Bkz. DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.90. 
24 Ülkemizde DPT tarafından yapılan Kalkınma Planlarında planların genel denge hedefleri Keynesgil bir model 
ve Keynesgil parametreler çerçevesinde, beş yıllık perspektifler ise yatırım ya da tasarruf oranına, sermaye-
hasıla oranı uygulanarak Harrod- Domar Modeli çerçevesinde verilmektedir. Böylece, beş yıllık kestirimler 
Harrod-Domar Modeline dayandırılırken, yıllık plan ve hedeflere statik Keynesgil bir modele 
dayandırılmaktadır. Makro planları denetlemek için de girdi-çıktı tabloları hazırlanmaktadır. (Hesapçıoğlu, 
1984) 
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Tablo:9- İşgücünün Eğitim Düzeyi (Bin) (2004) 

 İşgücü 
Oran 
(%) 

İstihdam 
Oran  
(%) 

İşsiz 
Oran  
(%) 

İşsizlik 
Oranı 

Okur-Yazar Olmayan 1,605 6,5 1,555 7,0 51 2,2 3,2 
Lise Altı Eğitimliler 15,691 64,2 14,386 64,8 1,304 57,5 8,3 
Lise-Meslek Lisesi 4,787 19,6 4,123 18,6 661 29,1 13,8 
Yüksekokul-Fakülte 2,377 9,7 2,124 9,6 253 11,2 10,6 

TOPLAM 24,457 100,0 22,188 100,0 2,269 100,0 9,3 

Kaynak: DPT 

 

2004 yılı DPT verilerine göre işgücünün eğitim düzeyini gösterir yukarıdaki tabloya göre, 

ülkemiz işgücünün % 70,7’si okuma-yazma bilmeyenler ile lise altı eğitim almış kişilerden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla işgücümüzün eğitim düzeyi düşüktür. Buna karşın sadece işgücü 

piyasamızın % 9,7’si yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan oluşmaktadır. 

Yükseköğretim mezunlarından işsiz olanların oranı ise % 10,6’dır. Bu durumda işgücü olarak 

halihazırda çalışan nüfusumuzun önemli bir kısmı yükseköğretim görmemiş kişilerden 

oluşmaktadır. Dolayısıyla işgücü piyasaları bakımından yükseköğretim mezunlarının daha alt 

eğitim seviyesine sahip gruplara göre iş bulma imkanları oran olarak daha yüksek olmaktadır. 

 

Tablo:10- Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre İstihdam Oranları (%) (2002) 

Ortaöğretim 

 

Okul Öncesi 
ve 

İlköğretim 
(1-5) 

 
İlköğretim 

(6-8) Genel Mesleki 

 
Yüksek 
Öğretim 

 
Tüm 

Düzeyler 

Türkiye  
Erkek 74 78 81 80 83 77 
Kadın 23 17 26 30 65 26 
OECD Ort  
Erkek 62 73 83 84 89 81 
Kadın 37 49 66 63 77 62 

Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators-2004 

 

OECD ülkelerinin çoğunda istihdam oranları, eğitim düzeyi ile birlikte artış göstermektedir. 

Özellikle yükseköğretim mezunlarının istihdam oranları lise mezunlarından farklılaşmaktadır.  

İstihdam oranlarındaki cinsiyet farklılaşması eğitim düzeyi arttıkça azalmaktadır. OECD 

ülkeleri bakımından bu oransal fark % 11, ülkemiz açısından ise % 18’dir.  

Yükseköğretim diploması olan kızların oranı ortalama olarak (ülkemiz dahil birkaç ülke 

dışında) bütün ülkelerde % 75’i geçmektedir. Buna rağmen bütün ülkelerde erkeklerden daha 

düşük kalmaktadır. Dolayısıyla tabloda açıkça görüldüğü üzere ülkemizde eğitim düzeyi 

arttıkça kadınların iş bulma şansı artmaktadır. 
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II.3.2. YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ VE SAYISAL GELİŞMELER 

Ülkemizde eğitim süresinin 8 yıllık zorunlu eğitimin ardından ortaöğretimde eğitim süresinin 

4 yıla çıkartılması ile birlikte yeni bir döneme daha girilmiş bulunmaktadır. Henüz yeni 

düzenlemenin sonuçlarını öngörebilmek mümkün gözükmemektedir. Ancak halihazırdaki 

yükseköğretim sistemi ile ilgili olarak yukarıda verilen ortaöğretim verileri dikkate 

alındığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo:11- Yıllara Göre Yükseköğretime Giriş İçin Başvurma ve Yerleşme Oranları  
Yerleşenler Yerleşme Oranı % 

Örgün Öğretim Açıköğretim 
 
 

Yıl 

 
 

Başvuru Lisans Ön Lisans Lisans Ön Lisans 
 

Toplam 
Örgün Öğretim Toplam 

1985 480,633 67,916 28,515 60,000 - 156,431 20,1 32,5 

1990 892,975 78,707 34,158 83,388 - 196,253 12,6 22,0 

1995 1,265,103 139,744 76,602 82,895 84,733 383,974 17,1 30,4 

2000 1,414,223 160,247 117,873 98,764 63,144 440,028 19,7 31,1 

2001 1,471,197 166,963 129,462 110,779 64,167 471,371 20,1 32,0 

200225 1,817,590 169,835 158,895 107,754 177,641 614,125 18,1 33,8 

2003 1,502,605 187,192 160,606 125,878 80,890 554,566 23,1 36,9 

2004 1,786,883 192,632 164,251 124,136 93,848 574,867 20,0 32,2 

Kaynak: MEB, YÖK 

 

Görüldüğü gibi yükseköğretim kapısı önünde yoğunlaşma yaşanmakta, yukarıdaki nüfus 

verileri dikkate alındığında bu yoğunluk artarak devam edecek gibi görünmektedir. Buna 

karşın örgün öğretimin lisans ayağında yeterli bir genişleme / büyüme görülmemektedir. 

 

Şekil: 1- Lise Son Sınıftaki Öğrencilerin Toplam Başvuru İçindeki Payı 

                                                 
25 2002 Yılında MYO’lara sınavsız geçiş sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 
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Kaynak: YÖK-2005 
Şekilden görüldüğü gibi, yükseköğretime giriş kapısının önünde lise son sınıf öğrencilerinin 

yanında “eski lise mezunlarından oluşan büyük bir kitle bulunmaktadır. Bu kitle, 

dershanelere devam ederek, kalıplara dayalı çoktan seçmeli problem çözme üzerinde 

yoğunlaşmakta ve lisede aldığı formasyonu önemli ölçüde yitirmektedir. Dolayısıyla 

sistem üzerinde oluşan demografik baskının temel nedeni, lise mezunlarının herhangi bir 

yükseköğretim kurumuna giremedikleri takdirde geçimlerini sağlayabilecek bilgi ve 

beceriden büyük ölçüde yoksun olmalarıdır”26. Yukarıdaki şeklin ayrıntılı dökümü 

aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 

Tablo:12- 2004 ÖSS-Okul Türü-Öğrenim Durumu-Yükseköğretim Programlarına 
Başvuran ve Yerleşen Aday Sayıları 27 

  Lise Çıkışlılar Meslek Lisesi Çıkışlılar Genel Toplam 
Başvuran 561,096 186,595 757,421 

106,924 78,886 192,315 
Lisans 74,673 Lisans 1,998 Lisans 83,059 
Ön Lisans 13,872 Ön Lisans 71,611 Ön Lisans 85,492 

 
 
Yerleşen 

Açıköğr. 18,379 Açıköğr. 5,277 Açıköğr. 23,764 

 
Son Sınıf 

Düzeyinde 

Oran 19,1 42,3 % 25,4 
Başvuran 556,789 211,638 773,893 

192,906 79,732 275,685 
Lisans 88,011 Lisans 6,992 Lisans 97,469 
Ön Lisans 29,892 Ön Lisans 31,152 Ön Lisans 61,156 

 
 
Yerleşen 

Açıköğr. 75,003 Açıköğr. 41,588 Açıköğr. 117,060 

 
 

Mezun Daha 
Önce 

Yerleşmemiş 
Oran 34,6 37,7 35,6 
Başvuran 46,603 32,351 79,734 

12,680 10,476 23,356 
Lisans 1,658 Lisans 668 Lisans 2,380 
Ön Lisans 620 Ön Lisans 636 Ön Lisans 1,261 

 
 
Yerleşen 

Açıköğr. 10,402 Açıköğr. 9,172 Açıköğr. 19,715 

 
Bir 

Yükseköğretim 
Kurumunu 

Bitirmiş 
Oran 27,2 32,4 29,3 
Başvuran 162,397 121,185 286,148 

43,393 39,168 83,108 
Lisans 8,106 Lisans 1,353 Lisans 9,721 
Ön Lisans 5,876 Ön Lisans 10,419 Ön Lisans 16,322 

 
 
Yerleşen 

Açıköğr. 29,411 Açıköğr. 27,389 Açıköğr. 57,065 

 
Daha Önce 
Yerleşmiş 

Oran 26,7 32,3 29,0 
Başvuran 1,326,885 551,769 1,902,132 

355,903 208,262 574,867 

Lisans 
172,448 
(% 13) 

Lisans 
11,011 
(% 2) 

Lisans 
192,629 
(% 10,15) 

Ön Lisans 
50,260 
(% 3,79) 

Ön Lisans 
113,818 
(% 20,63) 

Ön Lisans 
164,231 
(% 8,66) 

 
Yerleşen 

Açıköğr. 
133,195 
% (10,04) 

Açıköğr. 
83,433 
(% 15,12) 

Açıköğr. 
217,604 
(% 11,47) 

 
Toplam 

Oran 26,82 37,74 30,28 
Kaynak: ÖSYM 

                                                 
26 YÖK, Türk Yükseköğretim Sisteminin Bugünkü Durumu, Kasım-2005 
27 2004 ÖSS’de adaylardan 4905 adayın okul  türü, 31 adayın öğrenim durumu belirlenememiş bu adaylar da 
katıldığında 2004 ÖSS’ye başvuran toplam aday sayısı 1.902.132'dir. 
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Yukarıdaki tabloya bakıldığında ilk bakışta örneğin son sınıf düzeyinde (yani ilk defa 

üniversite sınavına giren) öğrencilerin içinde düz lise çıkışlı olan öğrencilerin ancak % 19,1’i 

üniversiteye yerleşebilmektedir. Bu öğrencilerin yaklaşık % 70’i lisans düzeyinde bir 

yükseköğretim kurumuna yerleştiği görülmektedir. Meslek lisesi çıkışlı olup ÖSS’ye 

başvuranların ise % 42,3’ü bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkını elde 

etmektedir. Ancak bu yüksek orana rağmen meslek lisesi çıkışlıların sadece % 2’si lisans 

düzeyinde bir yükseköğretim kurumuna yerleşebilmektedir. Yine bu tabloda dikkat çeken bir 

diğer konu; daha önce bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş olmasına rağmen tekrar 

ÖSS’ye girerek başka bir yükseköğretim kurumunu kazanan öğrencilerin oranı genel 

toplamda % 29 gibi büyük bir oranı oluşturmaktadır. Dolayısıyla yükseköğretim kapıları 

önündeki yığılmanın daha artması demek olan böyle bir uygulama, aslında ÖSS sisteminin de 

yeterince tatminkar bir yerleştirme başarısı gösteremediğini göstermektedir. 

Tablo, üniversiteye giriş bakımından var olan yükseköğretim kontenjanlarının (2004 verileri) 

sadece % 61’inin son sınıf öğrencisi veya lise mezunu olmuş olan ve fakat bir önceki seneye 

hiçbir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler tarafından doldurulduğunu 

göstermektedir. Belirtildiği gibi geri kalan kontenjanların yaklaşık % 29’u bir yükseköğretim 

programında okumakta olup program veya okul değiştirmek isteyen öğrencilerin tekrar sınava 

girerek doldurulduğu; yine aynı şekilde % 29,3’ü de üniversite bitirmiş olup tekrar üniversite 

okumak isteyenlerden oluşmaktadır. Bu durum da orta öğretimden mezun olan öğrencilerin 

yükseköğretime girişlerinin dolaylı bir şekilde kısıtlandığı göstermektedir. Bir anlamda ÖSS 

önündeki yığılmanın temel sebebi olarak geçmiş yıllardan kalan ve üniversiteye 

kazanamayarak tekrar sınava girmek isteyen büyük bir öğrenci mevcudu gösterilmektedir. Bir 

araştırmaya göre üniversiteye giren öğrencilerin % 33,8’lik bir kısmı yeniden ÖSS’ye girmek 

istemektedirler28. 

Açıköğretime olan talep de yıllara göre gerileme göstermektedir. 1998-1999 öğretim yılından 

bugüne kadar herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olmasına karşın  başvurular açıköğretim 

lisans ve ön lisans programları için örneğin 2004-2005 öğretim yılında 217.984 kişi ile sınırlı 

kalmıştır. Kazanmış ve yerleştirmesi yapılmış 50 bine yakın aday da (yaklaşık % 20 gibi bir 

oran) kayıt yaptırmamıştır. Bu gerilemenin ardında yatan sebeplerin başında kamu personeli 

içinde yer alan bir çok görevlinin özlük haklarının iyileşmesi amacıyla açıköğretim fakültesi 

                                                 
28 TED Araştırması 
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veya önlisans programlarına girerek söz konusu iyileştirmelerden yararlanmasının yattığı 

düşünülmektedir.  

2005 yılı ÖSS sonuçları içinde okul türlerine göre veriler (EK-1) dikkate alındığında aslında 

ülkemizde uzunca bir süredir tartışılan ve henüz çözüme kavuşturulamayan meslek 

yüksekokulları ve bu okullara girişte önemli bir kaynak durumundaki meslek liseleri 

konusunun çözümsüzlüğe doğru itildiğini görmek mümkündür. Çünkü 2005 ÖSS’de sınava 

girip sınavı geçerli olan adaylardan sınavı kazanan adaylara oranlanması sonunda meslek 

lisesi mezunu olmayan (düz) liselilerin % 84,8 gibi bir başarı yakaladığını görmekteyiz. Buna 

karşılık meslek lisesi mezunlarında bu oran % 55,1’e düşmektedir. Yani ortalama her iki 

meslek lisesi mezunundan sadece birisi ÖSS’de başarı gösterebilmekte, ayrıca gösterdiği 

başarı meslek lisesi mezunlarının % 90’ından fazlasının iki yıllı bir ön lisans programına yani 

meslek yüksekokuluna yerleştirilmesine yetmektedir. Üstelik ‘öğretmen liseleri’ ile ‘imam-

hatip liseleri’ mezunlarını ortalamanın içinden çıkardığımızda söz konusu oranın çok daha 

aşağılara ineceği görülecektir. Meslek liselerimizin durumu (istisnalar dışında)29 genel orta 

öğretim kurumları arasında görülen ‘akşam liseleri’nden daha kötü durumdadır.  

Aşağıdaki tablo ise meslek liseleri ile diğer genel orta öğretim kurumları arasındaki 

farklılaşmanın bir başka sonucunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

 

Tablo:13- Meslek Liselerindeki Öğrenci Sayılarında Yaşanan Değişim 

ÖĞRETİM YILI 
GENEL ORTA 

ÖĞRETİM 
ÖĞRENCİLERİ % 

MESLEKİ EĞİTİM 
ÖĞRENCİLERİ % 

TOPLAM ÖĞRENCİ 
% 

1998-1999 56,5 43,5 100 
1999-2000 61,6 38,4 100 
2000-2001 65,4 34,6 100 
2001-2002 66,8 33,2 100 
2002-2003 67,7 32,3 100 
2003-2004 65,2 34,8 100 
2004-2005 63,7 36,3 100 

Kaynak: DPT 2006 Programı 
 

Tabloya göre son beş yılda düz liselere giden öğrenci sayısında 1.666.409, meslek liselerine 

giden öğrenci sayısında ise 140.792 gibi bir artış yaşanmıştır. Yukarıda ÖSS sonuçlarında 

alınan başarısız sonuçların özellikle böyle bir kaçış yaşanmasında etkili olduğu 

                                                 
29 Tüm mesleki ve teknik liseleri aynı kategoriye koymak haksızlık olacaktır. Örneğin; TÜBİTAK 2004-2005 
yılı ortaöğretim öğrencileri arası araştırma yarışması finalinde yer bilimi alanında Osmaniye Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencisi teşvik ödülüne layık görülmüştür. Bkz. 
http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar/ortaogretim_proje_yarisma_2005/tumdallarin_dereceleri.pdf 
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düşünülmektedir. Halbuki 29.06.2001 tarih ve 4702 sayılı kanun30 ile mesleki ve teknik 

ortaöğretim okul ve kurumlarından mezun olanların (olacakların) istekleri halinde bitirmiş 

oldukları programın devamı niteliğindeki veya buna en yakın programların uygulandığı 

öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan meslek yüksekokulları ile 

açıköğretim önlisans programlarına sınavsız geçiş (MSG) hakkı verilmiş bulunmaktadır. 

Kanunun amacına bakıldığında ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştırmak ve tüm 

dünyada olduğu gibi ortaöğretimde mesleki teknik eğitimin ağırlığını artırmaktır. Hatta bu 

konuda MEB ve YÖK arasında 2001 yılı sonunda geçişlerdeki ‘program tutarlılığı ve 

devamlılığın sağlanması ve modüler bir sisteme geçiş için meslek yüksekokulları eğitim 

programlarının geliştirilmesine yönelik proje de gerçekleştirilmiştir.31 

Tüm bu gelişmelere karşın 2005 yılı verilerine göre ülkemizde mesleki eğitime yönelen 

öğrencilerin oranı % 36,3 olarak tespit edilmektedir. Dünya ortalamasına bakıldığında 

mesleki eğitimde okuyan öğrencilerinin toplam ortaöğretim öğrencilerine oranı % 65. meslek 

okullarına giden öğrencilerin genel ortaöğretim öğrencilerine oranı ise % 35’tir. 

Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi ile ÖSS sınavında uygulanan öğrenci 

puanlarının hesaplanmasında dikkate alınan “Okul katkı” ve “ortaöğretim başarı” puanları 

uygulaması, meslek lisesi mezunlarının büyük ölçüde iki yıllık meslek yüksekokullarına 

yerleştirilmesine yol açmaktadır. Üstelik ÖSYM 2004 verilerine göre örgün öğretimde 

önlisans programlarına ayrılan kontenjan sayısı 194,295 olmasına rağmen ancak bu 

kontenjanın 164,251’i doldurulabilmiştir. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkının 

bulunduğu bir düzenlemede söz konusu kontenjanların doldurulamamış olması da oldukça 

önemli bir gösterge durumundadır. Bu konuda toplumun yeterince bilgilendirilemediği 

açıktır. 

Burada ortaya çıkan sonuç mezun olduğu halde birinci hakkında ÖSS sonucuna göre 

yerleşememiş adaylar arasında mezun olduğu okulun büyük fark yaratmış olduğu yönündedir. 

Mezun durumunda olan son sınıf öğrencileri arasında bu oran farklılaşmakta ve lisede okuyan 

öğrencilerin meslek lisesinde okuyan ve ÖSS’de ilk haklarını kullananlara göre daha az 

başarılı olduğu gözlenmektedir. Bu farklılaşmanın temelinde ise meslek lisesi mezunlarına 

tanınan sınavsız Meslek Yüksekokullarına geçiş hakkı yatmaktadır. Sadece lisans 

                                                 
30 RG. 10.07.2001 tarih ve 24458 sayı. 
31 Söz konusu proje;  “MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi” adıyla 10.12.2001-
30.05.2002 tarihleri arasında yapılmış ve tamamlanmıştır. 
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programlarına kayıt hakkı elde edenlerin sayılarına bakılması halinde bu oranlar büyük 

oranda değişmektedir. Örneğin; 2004 ÖSS sınavına son sınıf öğrencisi olarak giren lise 

öğrencilerinin % 19,1’i yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı elde ederken bu sayı 

içinde % 69,8’i lisans programlarına, % 12,9’u ön lisans programlarına yerleştirilmiş 

bulunmaktadır. Aynı dönemde meslek lisesi öğrencilerinden % 42,3’ü yükseköğretime 

girmeye hak kazanırken, bu rakamın ancak % 2,53’ü lisans programlarına, % 90,77’ü ön 

lisans programlarına yerleştirilmiştir. 
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II.3.3. YÜKSEKÖĞRETİMDE KURUMSAL GELİŞMELER 

Cumhuriyetimizin ilk döneminde (1933’e kadar) yükseköğretim kurumu olarak sadece 

Darülfünun bulunmaktaydı.32 1933 yılında gerçekleştirilen Üniversite Reformu ile birlikte 

Darülfünun kaldırılmış ve yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuş33, bunun ardından ülkemizde 

yükseköğretim kurumları hem sayısal olarak hem de sahip oldukları alt birimler olarak 

gelişmiş ve genişlemiş bulunmaktadır.  

Bugün ülkemiz yükseköğretim kurumlarının sayısı toplamda 77’ye yükselmiştir. Bunlardan 2 

tanesi Yüksek Teknoloji Enstitüsü olmak üzere 53 devlet üniversitesi; 24 tanesi vakıf 

üniversitesi olmak üzere 77 yükseköğretim kurumumuz bulunmaktadır. Aşağıdaki göstergeler 

bugün gelinen noktayı daha detaylı bir şekilde göstermektedir. 

 

Tablo:14- Yükseköğretim Kurumlarında Birimler ve Sayıları 
2004-2005 Öğretim Yılı 

 Toplam Fakülte Enstitü Yüksekokul MYO 

Devlet Üniversiteleri 1,266 478 172 169 447 

Vakıf Üniversiteleri 200 116 48 10 26 

GENEL TOPLAM 1,466 594 220 179 473 

Kaynak: YÖK 
 

Tablo:15- Öğrenci Sayılarına Göre Devlet ve Diğer Üniversitelerin Oranı (%) 
 Lisans Ön Lisans 

 Devlet Üni. Vakıf Üni. Devlet Üni. Vakıf Üni. 

Türkiye 96 4 98,8 1,2 

OECD Ort. 79 11,4 68,6 13,7 

Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators-2004 

 
Gelişmiş  ülkelerdeki  özel  yükseköğretim  kurumlarının “daha çok kar  amacı gütmeyen 

vakıflar tarafından kurulmuş, yüksek prestijli araştırma üniversiteleri niteliğine sahip kurumlar” 

olduğu ifade edilmektedir34. Ülkemizdeki vakıf yükseköğretim kurumlarının oranı, pek çok 

ülkeye göre oldukça düşük durumdadır. 

                                                 
32 İstanbul Darülfünunu hakkında daha geniş bilgi için bkz. Hirsch, Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de 
Üniversitelerin Gelişmesi, (2.Baskı) C.1, Ankara, 1998, s.210 vd.; Ayrıca Darülfünun hakkında 29.05.1932 
tarihinde hazırlanarak dönemin Milli Eğitim Bakanlığına sunulan Albert Malche’ın raporu için aynı cilt içinde 
s.229-295’e bkz. 
33 Darülfünunun kaldırılarak yerine İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasının geniş açıklamaları ve gerekçesi için 
kanunun gerekçeleri yanında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galib’in 01.08.193 tarihli Hakimiyet-i Milliye 
gazetesine verdiği demeci için bkz. Hirsch, Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin Gelişmesi, 
(2.Baskı) C.1, Ankara, 1998, s.310-319. 
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II.3.4. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI 

Ülkemizdeki devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarındaki toplam öğrenci, öğretim 

elemanı sayısı ile öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı ortalamaları aşağıdaki 

tabloda görülmektedir.  

 

Tablo:16- Üniversitelerde Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Öğretim Elemanı Başına 

Öğrenci Sayıları 
Örgün Öğretim 
 Öğrenci Sayısı 

Öğretim Elemanı Sayısı Öğr.Ele.Başına Düşen  
Öğrenci Sayısı 

Öğretim üyesi Diğer Öğr.Ele. Öğr.Üyesi Diğer Öğr.Ele. 
Yıl 

Devlet Vakıf Toplam 
Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

Toplam 
Devlet Vakıf Devlet Vakıf 

Ortalama 

1994-
1995 

669,805 11,397 681,202 14,493 197 27,704 709 43,103 46,2 57,9 24,2 16,1 15,8 

1995-
1996 

756,602 9,852 766,454 16,098 219 32,081 836 49,234 47,0 45,0 23,6 11,8 15,6 

1996-
1997 

812,931 13,598 826,529 17,223 321 34,175 1,025 52,744 47,2 42,4 23,8 13,3 15,7 

1997-
1998 

877,513 22,832 900,345 18,330 479 35,254 1,381 55,444 47,9 47,7 24,9 16,5 16,2 

1998-
1999 

930,224 29,360 959,584 19,558 588 36,988 2,036 59,170 47,6 49,9 25,1 14,4 16,2 

1999-
2000 

963,931 39,306 1,003,237 21,249 882 39,493 2,545 64,169 45,4 44,6 24,4 15,4 15,6 

2000-
2001 

1,028,148 50,731 1,078,879 22,958 1,017 40,071 2,704 66,750 44,8 49,9 25,7 18,8 16,2 

2001-
2002 

1,086,353 55,661 1,142,014 24,542 1,411 40,869 3,190 70,012 44,3 39,4 26,6 17,4 16,3 

2002-
2003 

1,168,039 64,216 1,232,255 26,029 1,588 43,205 3,312 74,134 44,9 40,4 27,0 19,4 16,6 

2003-
2004 

1,216,891 77,281 1,294,172 27,271 1,804 44,144 3,846 77,065 44,6 42,8 27,6 20,1 16,8 

Kaynak: DPT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004) 

 

Ülkemizde enstitüler tarafından verilen yüksek lisans ve doktora veya sanatta yeterlik ile 

tıp fakültelerinde ve diğer eğitim kurumlarında yürütülen tıpta uzmanlık programlarındaki 

öğrenci sayıları ise yıllara göre şu şekilde gerçekleşmiştir. 

 

                                                                                                                                                         
34 YÖK, Türk Yükseköğretim Sisteminin Bugünkü Durumu, Kasım-2005 
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Şekil: 2- Lisansüstü Eğitim ve Tıpta Uzmanlık Programlarına Kayıtlı Öğrencilerin 

Yıllara Göre Dağılımı 

Kaynak: YÖK - 2004 

 

Bu veriler ışığında yükseköğretim kurumları içinde kayıtlı olan öğrencilerin devlet ve vakıf 

üniversitelerine göre dağılımı yapıldığında ön lisansta devlet üniversitelerinde yer alan 

öğrencilerin oranı % 98,8, vakıf üniversitelerinde % 1,2; lisans ve lisansüstünde % 96’a karşın 

% 4’tür. ABD’de ön lisanstaki oran % 96,8-%3,2, lisans ve lisansüstünde % 76-%24; 

İsviçre’de ön lisansta %36,2-%21,8 (devlete bağımlı özel % 42), lisans ve lisansüstünde % 

90,4-% 2,8 (% 6,8); İspanya’da ön lisansta % 75,9-% 7,4 (%16,6), lisans ve lisansüstünde % 

87,9-% 12,1; İtalya’da ön lisansta % 85,3-% 14,7, lisans ve lisansüstünde % 93,5-% 6,5; 

Fransa’da ön lisansta % 73-% 18,3 (% 8,7), lisans ve lisansüstünde % 87,8-% 11,4 (% 

0,8)’dir. 
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Şekil: 3- 2004-2005 Üniversitelerdeki Toplam Öğrenci Sayısı35 
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Kaynak: ÖSYM 2005 İstatistikleri36 

 

Tablo:17- Program Türüne Göre Yükseköğretimden Mezun Olunan Alanların Oranı 
Türkiye’de Program Türü ve 

Mezuniyet 
Lisans OECD Ort. Ön Lisans OECD Ort. 

Eğitim 27,2 12,9 - 12,2 
Güzel Sanatlar 11,3 11,6 2,6 7,9 
Sosyal Bilimler, İşletme, Hukuk 23,5 32,3 38,6 25,1 
Hizmetler 2,3 2,9 6,4 9,7 
Mühendislik, Makine, İnşaat 11,8 13,3 33,7 16,3 
Tarım 4,5 2,2 6,4 2,0 
Sağlık 8,8 12,9 5,4 17,9 
Biyoloji, Botanik ve Zooloji 2,0 2,9 - - 
Fen Bilimleri 4,9 2,8 0,1 - 
Matematik, İstatistik 2,8 1,0 - - 
Bilgisayar 1,0 3,9 6,7 8,0 
Kaynak: ÖSYM 

 

OECD ülkeleri ortalamasına göre üniversite diploması (veya eşdeğeri) diploma alan 

mezunların yaklaşık üçte birinin okuduğu dallar; sosyal bilimler, işletme ya da hukuktur. 

                                                 
35 Toplam sayı 2.073.428 olarak tespit edilmiştir. 
36 ÖSYM İstatistiklerinden elde edilen verileri Uzman Ömer Antalyalı şekil, grafik ve tablo haline getirmiştir. 
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Daha sonra mühendislik, makine ve inşaat, biyoloji, botanik ve zooloji, fizik ve tarım, 

matematik ve bilgisayar dahil çeşitli fen bilimleri alanları gelmektedir.  

Ülkemizde program türlerine göre yükseköğretim mezunlarının oranına bakıldığında eğitim 

bilimleri, sosyal bilimler, işletme ve hukuk, mühendislik, makine ve inşaat, güzel sanatlar ve 

sağlık bilimleri gelmektedir. 

Ülkemiz yükseköğretim kurumlarına bağlı 220 lisansüstü eğitim veren enstitü bulunmaktadır. 

Bu enstitülerde 2004-2005 öğretim yılında kayıtlı olan öğrencilerin alanlara göre dağılımı 

aşağıda verilmiştir. 

 

Tablo:18- Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Alan Dağılımı (2004-2005) 
 

Yüksek Lisans Doktora  
Alan Sayı % Sayı % 

Dil ve Edebiyat  2.465 2,6 873 3,2 

Matematik ve Fen Bilimleri  6.903 7,5 3.186 11,7 

Sağlık Bilimleri  3.647 3,9 3.653 13,4 

Sosyal Bilimler  11.080 12,0 3.513 12,8 

Uygulamalı Sosyal Bilimler  44.104 47,6 7.606 27,8 

Teknik Bilimler  19.305 20,9 6.450 23,6 

Ziraat-Ormancılık  3.249 3,5 1.541 5,6 

Sanat  1.813 2,0 513 1,9 

TOPLAM  92.566 100,0 27.335 100,0 

Kaynak: YÖK-2005 

 

2004-2005 öğretim yılı verilerine göre lisansüstü eğitimdeki öğrencilerden yüksek lisans 

öğrencilerinin % 91’i devlet, % 9’u vakıf; doktora öğrencilerinin ise % 96,5’i devlet, % 3,5’i 

vakıf üniversitelerine bağlı enstitülerde eğitim almaktadırlar. 
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Şekil:4- Üniversiteler ve Diğer Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının 
Dağılımı 
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Kaynak: ÖSYM 2005 İstatistikleri 

 

Tablo:19- Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanlarının Dağılımı 
  TOPLAM Prof Doç Y.Doç Öğr.Gr Okutma Uzman Arş.Gör Çevirici E.Ö.PL. 

Önlisans 
Programları 6483 92 63 697 4745 394 141 349 1  

Lisans 
Programları 

68299 10957 5080 13381 7684 5139 2002 24038 11 7 

Enstitüler 4446 163 83 133 137 17 48 3862 3  
ÜNİVERSİTELER 

Araştırma 
Merkezleri 

327 7 3 8 7 250 40 12   

Önlisans 
Programları 

1322   2 1070 90 140 4 1 15 

Lisans 
Programları 

1108 148 203 212 393 74 69 6  3 
DİĞER EĞİTİM 
KURUMLARI 

Enstitüler 111 13 24 28 28  4   14 

Kaynak: ÖSYM 2005 İstatistikleri 
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Tablo:20- Fakülteler Bazında Öğretim Elemanı Başına Düşen Önlisans ve Lisans 

Öğrenci Sayısı37 
Tıp Fakültesi 1,8 Mühendislik Fakültesi 16,1 
Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi  2,3 Sağlık Bilimleri Fakültesi 16,4 
İnsani Bilimleri Ve Edebiyat Fakültesi  4,2 Fen-Edebiyat Fakültesi 17,1 
Fen-İnsani Bilimler Ve Edbiyat Fakültesi 4,5 Edebiyat Fakültesi 17,3 
Diş Hekimliği Fakültesi 4,6 Eğitim Bilimleri Fakültesi 17,4 
İlahiyat Fakültesi 5,3 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 18,5 
Eczacılık Fakültesi 5,9 Makine Fakültesi 18,5 
Veteriner Fakültesi 6,0 Elektrik-Elktronik Fakültesi 18,7 
Sağlık Eğitim Fakültesi 7,0 Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi 18,7 
Maden Fakültesi 7,3 İletişim Fakültesi 19,2 
Mimarlık Fakültesi 8,3 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 19,5 
Sanat Ve Tasarım Fakültesi 8,5 Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi 22,4 
Ziraat Fakültesi 8,9 Deniz Bilimleri Fakültesi 23,8 
Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi 9,5 İktisadi,İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 24,1 
Su Ürünleri Fakültesi 10,0 Mühendislik Ve Tasarım Fakültesi 24,2 
Ticari Bilimler Fakültesi 10,1 Hukuk Fakültesi 25,2 
Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi 10,4 Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi 26,7 
Orman Fakültesi 11,3 Denizcilik Fakültesi 27,4 
Güzel Sanatlar,Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi 11,4 Teknik Eğitim Fakültesi 32,1 
Güzel Sanatlar Fakültesi 11,4 Mesleki Eğitim Fakültesi 34,0 
İnşaat Fakültesi 12,1 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 35,3 
Fen Fakültesi 12,3 Eğitim Fakültesi 37,8 
Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 13,0 Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 40,7 
Kimya-Metalurji Fakültesi 13,3 İşletme Fakültesi 698,2 
İletişim Bilimleri Fakültesi 13,6 Açıköğretim Fakültesi 1470,8 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 16,1 İktisat Fakültesi 1891,7 

Kaynak: ÖSYM 2005 İstatistikleri 
 

Yukarıdaki şekil ve tablodan da görüldüğü üzere ülkemizde acilen bir eğitim planlaması 

yapılması gerektiği açıktır. Çünkü fakülteler bazında örneğin; tıp fakültelerinde 1,8 öğrenciye 

bir öğretim elemanı düşmekte iken; iktisat ve işletme gibi fakültelerde bu öğrenci sayısı 

büyük rakamlara ulaşmaktadır. Hatta İktisat fakülteleri için söz konusu rakam Açıköğretim 

fakültesini de geçmiş bulunmaktadır. 

Değişik alanlarda öğrenci/öğretim üyesi oranları incelendiğinde ise örneğin; ilköğretim ve 

okulöncesi öğretmenliği alanlarında bir öğretim üyesine 477, beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği alanında 149, yabancı dil öğretmenliği alanında 106 öğrenci düşerken, inşaat 

mühendisliğinde 38, malzeme-metalurji mühendisliği alanında 24 öğrenci düşmektedir.  

Vakıf üniversitelerindeki öğrenci / öğretim üyesi oranları incelendiğinde ise genel olarak 

vakıf üniversitelerinde öğrenci / öğretim üyesi oranının 45 olduğu gözlenmektedir. 

Dolayısıyla öğretim üyesi gereksiniminin alanlara göre farklılaştığını göstermektedir. Böylece 

yapılacak planlamada gereksinim duyulan alanları belirlemek gerektiği açıkça 

gözlenmektedir.  

Buna karşılık bazı ülkelerdeki öğrenci/öğretim elemanı oranları şu şekildedir: Lisans 

düzeyinde bir öğretim üyesine Almanya’da 8, Avusturya’da 9, Belçika, Hollanda, Polonya, 

                                                 
37 Tüm öğretim elemanlarının tüm öğrencilere göre oranı 26,1’dir. 
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Japonya’da 10, İsviçre’de 12, ABD ve İngiltere’de 14, Yunanistan’da 16, İspanya’da 17, 

İrlanda’da 19, Portekiz’de 20, Fransa’da 25 öğrenci düşmektedir. 

 
Şekil:6- Fakültelere Başka Birimlerden Gelen Öğretim Elemanlarının Tüm Öğretim 

Elemanlarına Oranı 
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Kaynak: ÖSYM 2005 İstatistikleri 

 
Yukarıdaki şekle göre tüm fakültelerde başka birimlerden gelen öğretim elemanlarının tüm 

öğretim elemanlarına oranı (genel ortalama) 4,9 olarak belirginleşmektedir. 
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Şekil: 7- Birimlere Göre Akademik Unvanların Dağılımı 
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Kaynak: ÖSYM 2005 İstatistikleri 

 

Yukarıdaki şekle göre; öğretim elemanlarının % 88,6 gibi bir büyük çoğunluğu 

üniversitelerde çalışmaktadır. Üniversitelerde çalışanlar içinde öğretim üyelerinin % 96.14 

gibi büyük çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Tüm öğretim üyelerinin lisans 

programlarında, yani fakültelerde görev yapanlarının oranı ise % 89,18 şeklinde 

gerçekleşmektedir.  

Enstitülerde görevli öğretim elemanlarının toplam içindeki oranı ise % 5,41 şeklinde 

gerçekleşmektedir ve bu oran çok düşüktür. Enstitülerdeki öğretim üyelerinin, toplam öğretim 

üyeleri içindeki oranı ise % 1,21 olarak görülmektedir. Enstitülerin kadrolarındaki en büyük 

çoğunluğu araştırma görevlileri oluşturmaktadır. Aşağıdaki tablo sayısal olarak bu konuyu 

açıklamaktadır. 
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Tablo:21- Birimlere Göre Akademik Unvanların Dağılımı 

Kaynak: ÖSYM 2005 İstatistikleri 
 
 

Yukarıdaki şekil ve tabloya göre birimlerin öğretim elemanları bakımından akademik 

unvanların dağılımına bakıldığında araştırma merkezlerinin ülkemiz yükseköğretim 

sisteminde öneminin kavranmamış kurumlar olarak kaldığı görülmektedir. Her ne kadar 

mevzuat düzenlemelerinin bir bakıma zorlaması ile böyle bir sonuç doğuyor olsa da, gelecek 

dönemde ülkemiz yükseköğretim kurumları içindeki araştırma merkezlerinin proje odaklı bir 

yönelimde cazibe ve gerek inter-disipliner, gerekse multi-disipliner çalışmaların yürütüldüğü 

birer merkez olması gerektiği düşünülmelidir. 

Bu bağlamda öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla 2001-2002 öğretim yılında başlatılan 

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) önem taşımaktadır. 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 33 ve 35.maddelerinin bileşimi durumundaki bir uygulama ile başlatılan ÖYP, 

yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesine katkıda 

bulunmak amacını gütmektedir. Bir anlamda yurtiçi-yurtdışı bütünleştirilmiş bir doktora 

programı olarak kabul edilmektedir. Üniversiteler arasında yapılan çerçeve protokollerle 

oluşturulan ÖYP, protokole taraf üniversitelerin öğretim üyelerinden ve yöneticilerinden 

oluşturulan ortak komisyon ve jürilerce yürütülmekte, finansmanı ise DPT tarafından 

karşılanmaktadır. Dolayısıyla ÖYP, üniversitelerarası işbirliğine dayanan ülke çapında bir 

üniversiteler ağı oluşturulması anlamına gelmektedir.38  

ODTÜ tarafından yürütülen ÖYP’nın ilk uygulamasına 2001-2002 öğretim yılının 2. 

devresinde başlanmıştır. Bu ilk dönemde; Atatürk, Kocaeli, Selçuk ve Süleyman Demirel 

Üniversiteleri programa katılan ilk üniversiteler olmuşlardır. Sonraki dönemde programa 

                                                 
38 ODTÜ, ÖYP Kılavuzu, ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü, Ankara, 2005 
 

 
Toplam Prof Doç Y.Doç Diğer 

Fakülteler 57198 10588 4829 12497 29284 
Dört Yıllık Yüksekokullar 4259 214 163 514 3368 
İki Yıllık Yüksekokullar 6407 93 63 690 5561 
Enstitüler 4382 151 78 123 4030 
Araştırma Merkezleri 327 7 3 8 309 
Enstitüler 64 12 5 10 37 
Eğitime Başlamamış Eğitim Birimleri 112 8 9 25 70 
Tüm Öğrencilere Hizmet Veren Eğitim Birimleri 6806 147 79 352 6228 
Diğer Eğitim Kurumları Toplamı 2541 161 227 242 1911 
TOPLAM 82 096 11 381 5 456 14 461 50 798 
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katılan üniversite sayısı da artmıştır.39 Böylece ÖYP kapsamındaki Üniversitelerin sayısı 

ODTÜ dahil toplam 19’a ulaşmıştır. Bugün itibariyle Ege ve Ankara Üniversiteleri de 2005-

2006 öğretim yılından itibaren ÖYP kapsamında öğretim üyesi yetiştirmek üzere eğitim 

verme hakkını elde etmiş bulunmaktadır. 

ÖYP’nin öncelikli alanları mevcut akademik bölümlerin disipliner alanlarından değil, 

DPT’nin 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı esas alınarak oluşturulan çok disiplinli yatay alanlardan 

oluşmaktadır. Bu alanlar: Afetler, Risk ve Güvenlik, Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu 

ve Akdeniz Çalışmaları, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Biyoteknoloji, Doğal Kaynaklar, 

Temiz Enerji ve Çevre Yönetimi, Eğitim ve İnsan Kaynakları, İleri Malzemeler, 

Küreselleşme, Yönetişim  ve Sürdürülebilir Kalkınma, Savunma Sanayii, Havacılık ve Uzay, 

Temel Bilimler alanlarıdır. Bunlar gelişmelere göre güncellenebilmektedir. 

Aşağıda programa katılmış üniversitelerden yıllara göre gelen öğrenci sayıları görülmektedir.  

 
Tablo:22- Öğrencilerin ÖYP’ye Giriş Dönemi ve Üniversitelere Dağılımı 

 
 Programa Devam Eden Öğrenciler  Eski Öğrenciler 

ÖYP 
ÜNİVERSİTELERİ 

2001 2002 2003 2004 

35. 
Maddeden 

Geçen 
Öğrenci 
Sayısı 

Toplam 
Öğrenci 
Sayısı 

Başarısız-
İstifa 
eden-
vefat 

Mezun 

Akdeniz  37 24  1 62 3 1 
Atatürk 9 28 36 4 2 79 3  
Balıkesir    2 1 3   
Cumhuriyet    0  0   
Onsekiz Mart    7  7   
Erciyes   3 5 1 9   
Gaziantep    1  1   
Gaziosmanpaşa    3  3   
İnönü   18  1 19   
Kocaeli 17 8 13 5 2 45 4 2 
Mersin   17 2 2 21 1  
Ondokuz Mayıs   3 6 3 12   
Selçuk 16 36 25 4  81 1 1 
Süleyman Demirel 20 16 6 3  45 3 2 
Trakya   4   4   
Uludağ   6 2  8   
Yüzüncü Yıl  35 25 18 1 79   
Karaelmas  14 2  1 17 2  
TOPLAM 62 174 182 62 15 495 17 6 

Kaynak: ÖYP İstatistikleri 2004 
 

                                                 
39 İkinci (2002), üçüncü (2003) ve dördüncü (2004) dönem ÖYP’ye sırasıyla; Akdeniz, Yüzüncü Yıl, Zonguldak 
Karaelmas, Erciyes, İnönü, Mersin, Ondokuz Mayıs, Trakya, Uludağ, Balıkesir, Cumhuriyet, Çanakkale Onsekiz 
Mart, Gaziantep ve Gaziosmanpaşa Üniversiteleri katılmışlardır. 
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ÖYP kapsamında 2004 yılı sonu itibariyle Selçuk, Atatürk, Yüzüncü Yıl, Akdeniz, Kocaeli ve 

Süleyman Demirel üniversitelerinin programa yoğun bir şekilde eleman gönderdiği 

görülmektedir.  Aşağıdaki tabloda ise ÖYP kapsamında çalışmalarını yürüten doktora 

öğrencilerinin enstitülere göre dağılımı yer almaktadır. 

 

Tablo:23- ÖYP Öğrencilerinin Enstitülere Dağılımı 

ENSTİTÜLER 
2001, 2002, 
2003, 2004 

Toplam 

35. 
Maddeden 

Geçen 
Öğrenci 
Sayısı 

Şu andaki Toplam 
Öğrenci Sayısı 

Fen Bilimleri Enstitüsü  340 15 355 
Sosyal Bilimler Enstitüsü  124  124 
Enformatik Enstitüsü 9  9 
Uygulamalı Matematik Enstitüsü 7  7 
TOPLAM 480 15 495 

Kaynak: ÖYP İstatistikleri 2004 
 
Aşağıdaki tabloda ise 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenmiş olan alanlara göre 

öğrenci dağılımı verilmiştir. 

 
Tablo:24- ÖYP Öğrencilerinin Alanlara Göre Dağılımı 

Araştırma Alanı Öğrenci Sayısı 

Doğal Kaynaklar, Afetler ve Çevre Yönetimi 72 

Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Akdeniz Çalışmaları  59 

Temel Bilimler 53 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 47 

Biyoteknoloji 44 

Demokrasi, Yönetim Bilimleri ve Toplumsal Katılım Çalışmaları 33 

Eğitim ve İnsan Kaynakları 28 

Temiz Enerji 27 

İleri Malzemeler 26 

Coğrafi Bilgi Sistemleri 25 

Savunma Sanayi 18 

Gıda Teknolojileri 17 

Gelişme ve Teknoloji Politikaları Araştırmaları 17 

Mekatronik 14 

Alan belirlenmemiş 35. Maddeden ÖYP’ye geçen öğrenciler 15 

TOPLAM 495 
Kaynak: ÖYP İstatistikleri 2004 
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II.3.5. YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ BİLİMSEL YAYIN 

FAALİYETLERİ 

Üniversitelerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında anayasa ve kanunla verilmiş olan 

görevleri arasında yer alan bilimsel araştırmalar yapmak ve  yayınlamak görevi önem 

taşımaktadır. Yükseköğretim kurumlarımızda üretilen yayınların sayıları aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

Tablo:25- 2004 Yılında Üniversitelerdeki Öğretim Üyesi Sayıları ile SCI + SSCI + 

AHCI'te Yayımlanan Yayın Sayıları40 
Üniversite Tam Zamanlı Öğretim Üye Sayısı Toplam Yayın Sayısı 

Abant İzzet Baysal 289 84 
Adnan Menderes 252 110 
Afyon Kocatepe 308 143 
Akdeniz 250 262 
Anadolu 264 227 
Atatürk 1.135 626 
Atılım 72 52 
Bahçeşehir 27 13 
Balıkesir 213 78 
Başkent 275 239 
Beykent 16 5 
Bilkent 216 298 
Boğaziçi 308 198 
Celal Bayar 315 131 
Cumhuriyet 237 190 
Çağ 30 2 
Çanakkale Onsekiz Mart 120 78 
Çankaya 23 28 
Çukurova 711 357 
Dicle 468 199 
Doğuş 48 18 
Dokuz Eylül 1.119 470 
Dumlupınar 92 50 
Ege 1.768 581 
Erciyes 367 349 
Fatih 86 68 
Fırat 577 557 
Galatasaray 107 18 
Gazi 1.554 553 
Gaziantep 148 121 
Gaziosmanpaşa 179 177 
Gebze YTE 138 141 
Hacettepe 977 1.157 
Haliç 62 5 
Harran 226 142 
Işık 38 23 
İnönü 295 298 
İstanbul Bilgi 108 18 
İstanbul Kültür 55 8 
İstanbul Teknik 961 620 
İstanbul Ticaret 11 2 
İstanbul 1.891 1.054 
İzmir Ekonomi 56 0 

                                                 
40 Tablo tek tek üniversitelere ait bilgilerin girilmesi suretiyle oluşturulmuştur. 
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İzmir YTE 111 105 
Kadir Has 55 16 
Kafkas 136 72 
K.Maraş Sütçü İmam 255 111 
Karadeniz Teknik 621 265 
Kırıkkale 218 166 
Kocaeli 367 205 
Koç 108 117 
Maltepe 101 10 
Marmara - 367 
Mersin 309 314 
Mimar Sinan - 2 
Muğla 85 38 
Mustafa Kemal 226 90 
Niğde 176 58 
Okan 26 0 
Samsun Ondokuz Mayıs 444 337 
Ortadoğu Teknik 862 788 
Eskişehir Osmangazi 446 203 
Pamukkale 384 132 
Sabancı 113 78 
Sakarya 240 183 
Selçuk 552 324 
Süleyman Demirel 469 249 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji 15 9 
Trakya 194 208 
Ufuk 29 1 
Uludağ 734 264 
Yaşar Veri yok Veri yok 
Yeditepe 279 56 
Yıldız Teknik 470 170 
Yüzüncü Yıl 472 233 
Zonguldak Karaelmas 251 181 

Kaynak: YÖK (www.yok.gov.tr – E.T. 05.12.2005) 

 

Ülkemiz yükseköğretim kurumlarından yapılan toplam yayın sayısı ile öğretim üyesi başına 

düşen yayın sayılarında üniversiteler farklılaşmaktadır. Dolayısıyla bir yükseköğretim 

kurumundaki öğretim elemanlarının sayısı daha fazla bilimsel yayın yapılacağı gibi bir sonuç 

doğurmamaktadır. 

Ülkemiz yükseköğretim kurumlarında üretilen yayın sayılarına karşılık dünyada üretilen 

bilimsel yayınlar aşağıdaki şekilde ülkelere göre dağılım göstermektedir. 

 

http://www.yok.gov.tr/
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Şekil:8–2002 Yılı SCI Yayınları Ülke Dağılımı 

2002 SCI
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Kaynak: Demirel, İ.H., Hacettepe Üniversitesi Yıllık Raporu, 2003. 

 

Şekil:9- 2002 Yılı SSCI Yayınları Ülke Dağılımı 
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Kaynak: Demirel, İ.H., Hacettepe Üniversitesi Yıllık Raporu, 2003. 
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Dünya genelindeki yayınlar bakımından 2001 verilerine göre41 Science Citation Index 

(SCI)’de kayıtlı olan toplam 1.110.124 yayın içindeki yayınları yapan ülkelere göre yapılan 

sıralamada 327,671 bilimsel yayın ile ABD ilk sırayı almaktadır. ABD’yi 88,911 yayın ile 

İngiltere ve 83,036 yayın ile Japonya takip etmektedir. Ülkemiz 2001 yılındaki bu sıralamada 

191 ülke içerisinde 7,381 yayın ile 25.sırada yer almıştır. 

Ülkemiz 2003 SCI kapsamındaki verilere göre bilimsel yayın sıralamasında 22.sıraya; 2004 

yılı ISI kapsamındaki verilere göre42 de 20.sıraya yükselmiştir. 

Social Science Citation Index (SSCI) 2001 verilerine göre indeksteki kayıtlı toplam 137,889 

yayın için değerlendirildiğinde; ABD 69,078 yayın ile ilk sırada yerini korurken, 18,100 

yayın ile İngiltere ikinci, 7,456 yayın ile Kanada üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkemiz 191 

ülke arasında 355 yayın ile 30.sırada yer almıştır. 

2001 yılında Art&Humanities Citation Index (AHCI) içindeki 48,855 yayından 26.244’ünü 

ABD; 9,035’ini İngiltere; 3,075’ini de Kanada yayınlamış bulunmaktadır. Ülkemiz ise 34 

yayın ile 191 ülke arasında 36.sırada yer almıştır. 

 

                                                 
41 http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/atif/woseski.uhtml  
42 YÖK – www.yok.gov.tr (E.T. 05.12.2005) 
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II.3.6. ÜLKEMİZDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI 

Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurt 

dışında yetişmiş, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yurtdışına her yıl resmi-

burslu statüde lisans ve lisans üstü öğrenim görmek üzere YÖK ve MEB tarafından öğrenci 

gönderilmektedir. Bu işlemler, 08.04.1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 

Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun43 ile 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un44 19.maddesi hükmünde görevleri 

sayılan Yükseköğretim Genel Müdürlüğü tarafından 4307 sayılı kanun ile değişik  19/d ve ı 

bent hükümlerine göre ve son olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.maddesinde 

1990 ve 1994 yıllarında45 çıkarılan KHK (527 sayılı) ile yapılan değişiklik düzenlemesine 

göre gerçekleştirilmektedir.  

Geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 

(1990-1994) öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla toplam 2.006 araştırma görevlisinin yurt 

dışına lisansüstü eğitim için gönderildiği görülmektedir. Buna karşın yedinci plan döneminde 

(1996-2000) bu sayı 416 olarak gerçekleşmiştir.  

Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızın uluslararasılaşmasına önemli bir katkı koyması 

beklenilen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik topluluk programlarına ( Socrates , Youth ve 

Leonardo) ülkemiz 2003-2004 Akademik yılında pilot bir proje ile katılmıştır. 15 Türk 

üniversitesinin yeraldığı pilot proje doğrultusunda Genel Eğitim programı olan Socrates 

programının yüksek öğretimle ilgili olan Erasmus alt programı kapsamında  9 Avrupa Birliği 

ülkesine 125 öğrenci gönderilmiş, bu ülkelerden 17 öğrenci kabul edilmiştir. 

Nisan 2004 tarihinde ülkemizin bu programlara tam katılımı kabul edilmiştir. 2004-2005 

Akademik Yılı’nda 1.150 öğrenci Erasmus Öğrenci Değişiminden yararlanmıştır. Bu yıldan 

itibaren programa katılan 65 üniversitemizin 49’undan 21 değişik AB ülkesine öğrenci 

değişimi gerçekleştirilmiştir. Gelen öğrenci sayısı 300 civarındadır. 

Buna mukabil, 40 civarında yüksek öğretim kurumumuz ilk yılda 19 ülkeye ders vermek 

üzere bir veya iki haftalık öğretim  elemanı değişimi gerçekleştirmiş olup, toplamda 370 

civarında giden 250 civarında gelen öğretim elemanı sayısına ulaşılmıştır. 

                                                 
43 RG. 16.04.1929 tarih ve 1169 sayı. 
44 RG. 12.05.1992 tarih ve 21226 sayı. 
45 1994 öncesinde 09.04.1990 tarih ve 418 sayılı KHK ile değişiklik yapılmış ve fakat 05.02.1992 tarih ve E. 
1990/22; K. 1992/6 sayılı AYM kararı ile düzenleme iptal edilmiştir. 
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Erasmus programı çerçevesinde  tematik ağ projelerinde (Thematic Network Projects) birçok 

üniversitemizin koordinatör veya partner olarak yeraldığı da bilinmektedir. 

Programa katılım için Avrupa Komisyonu’ndan Erasmus Üniversite Beyannamesine onay 

alarak 2005-2006 itibariyle programa katılabilecek yüksek öğretim kurumu sayısı toplam 79’a 

ulaşmıştır. Bu kurumlardan 67’si, 2005-2006 akademik yılnda öğrenci ve/veya öğretim 

elemanı değişimi yapabilmek için başvuruda bulunmuşlardır. Diğer 13 yüksek öğretim 

kurumu 2005-2006  yılı içinde değişim yapmayı öngörmemişlerdir. 

2005-2006 döneminde gönderilecek öğrenci sayısının yaklaşık 2.000 civarında olması 

planlanmaktadır. Öğretim elemanı için bu sayı 550 civarındadır. 

Genel olarak bakıldığında yabancı öğrencilerin tüm (yerli ve yabancı) öğrenciler içindeki 

oranı 2002 yılı için ülkemizde % 1, Yunanistan’da % 1,6, ABD’de % 3,7, Yeni Zelenda’da % 

9,5, Fransa’da % 10, Almanya ve Birleşik Krallık’ta % 10,1, İsviçre’de 17,2, Avustralya’da % 

17,7’dir.46  

Yabancı öğrenci olarak yurt dışında öğrenim görülen ülkelerin başında ABD47, Britanya, 

Almanya, Fransa ve Avustralya gelmektedir48. Bu ülkelerdeki yabancı öğrenci oranı OECD 

ülkelerindeki tüm yabancı öğrencilerin % 70’ini oluşturmaktadır. OECD ülkelerinden gelen 

yabancı öğrencilerin geldikleri ülkelere bakıldığında ise Kore, Japonya, Almanya, Fransa, 

Yunanistan ve Türkiye öne çıkmaktadır. Bunun dışındaki ülkeler arasında ise Çin, Hindistan 

ve Güneydoğu Asya ülkeleri başı çekmektedir49. 

2003 yılında OECD ülkelerinde öğrenim gören öğrencilerin içinde 2 milyon 120 bin yabancı 

öğrenci bulunduğu ifade edilmektedir. Bu rakam, bir önceki döneme göre yabancı öğrenci 

sayılarında % 11,5’lik bir artış olduğu anlamına gelmektedir.50 

Ülkemiz açısından 2000-2001 öğretim yılı verilerine göre; yurt dışında resmi ve özel öğrenci 

statüsünde 15.100 lisans, 3.200 yüksek lisans, 2.100 doktora olmak üzere toplam 20.400 

öğrenci öğrenim görmektedir. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin; 19.400 özel, 1.000 ise 

resmi statüde çalışmalarını sürdürmektedir. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin; % 44.’ü 

                                                 
46 Education at a Glance: OECD Indicators-2004 
47 OECD verilerine göre ABD ve Britanya’nın söz konusu alandaki payı azalırken, Avustralya’nın payı artış 
göstermektedir. 
48 YÖK verilerine göre de yurt dışına yetiştirilmek üzere gönderilen resmi burslu öğrencilerin % 50’si ABD’ye; 
% 38’i İngiltere’ye; geri kalan % 12’si ise 27 değişik ülkeye gönderilmiştir. Bkz. YÖK, Türk 
Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, 2005. 
49 Education at a Glance: OECD Indicators – 2005 (Summary) 
50 Education at a Glance: OECD Indicators – 2005 (Summary) 
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fen, % 56’sı sosyal alanlarda olmak üzere % 74’ü lisans, % 16’sı yüksek lisans ve % 10’u 

doktora düzeyinde öğrenim görmektedir.  

2003-2004öğretim yılında bu sayılar aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. 

 

Tablo:26- Yurt Dışında Öğrenim Gören Özel ve Resmi (Burslu) Öğrenciler 
Lisans Yüksek Lisans Doktora  

Statü Fen Sosyal Fen Sosyal Fen Sosyal 
 

Toplam 
Özel 6,560 7,532 1,933 2,434 1,379 693 20,531 
Resmi 42 16 37 30 159 175 459 
TOPLAM 6,602 7,548 1,970 2,464 1,538 868 20,990 
Kaynak: MEB- (01.10.2004 itibariyle) 

 

1987-2003 arası dönemde YÖK tarafından yetiştirilmek üzere lisansüstü eğitim için yurt 

dışına gönderilen araştırma görevlilerinin sayısı 3.694’tür. Bu sayının önemli bir kısmı 1993 

yılında gönderilenlerden oluşmaktadır. Örneğin sadece 1993 yılında ABD’ye 745,  

İngiltere’ye 446, Almanya’ya 44, Avustralya’ya 14, Fransa’ya 13 ve diğer ülkelere 20 olmak 

üzere toplam 1.282 araştırma görevlisi gönderilmiştir. Bu rakam 2003 yılı için toplam 63 

araştırma görevlisi olarak gerçekleşmiştir.  

YÖK verilerine göre giden 3.694 araştırma görevlisinden 730’u (%20’si) halen eğitimlerine 

devam etmekte, 2.093’ü ülkemize dönmüş bulunmaktadır51. Ayrıca yurt dışına gönderildikleri 

halde eğitimlerini akademik başarısızlık, sağlık ve diğer sebepler ile tamamlayamadan 

dönenlerin sayısı 352 (% 9,52); müstafi sayılan veya ülkemize dönmeyen araştırma 

görevlilerinin sayısı da 519 (% 14,04) olarak verilmektedir. Geri dönmeme nedenleri arasında 

başta gelen, yurt dışında daha çekici iş tekliflerinin önerilmesi ve dönüşte çalışma ortamının 

yeterli olmayışı gibi nedenler öne çıkmaktadır.52  

                                                 
51 YÖK, Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, 2005. 
52 Bu konuda Sayıştay denetçileri tarafından 1995 yılında hazırlanan “2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasının 33 
üncü Maddesi Uyarınca Yürütülen Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Programına İlişkin Sayıştay Raporu”nda 
aşağıdaki ayrıntılı tespitler yer almaktadır. Bu rapora göre; yurtdışı doktora burs programlarının yurtiçi doktora 
programı ile eşgüdüm içinde yürütülmediği ve ülke içi kaynaklar yeterince değerlendirilmeden kullanıldığı, en 
temel bilgilerin bile yurtdışı eğitimle verilmeye çalışıldığı, yurtdışı eğitimin önemini dikkate alarak ve yurtdışı 
üniversite bağlantısını korumak kaydıyla daha az süreli ve daha üst düzey bilgiler için daha çok sayıda lisansüstü 
öğrenci gönderilmesini sağlayabilecek bir modelin benimsenmesi gerektiği, öğrenim alanlarının ve bu alanlarda 
eğitim verecek yabancı üniversitelerin seçiminde doğru davranılmadığı ile yurtiçi kaynaklara yeterince 
başvurulmadan doğrudan yurtdışı kaynaklara yönelinmesinin yanlışlığı, yurtdışına gönderilenlerin gerek 
eğitimleri sırasında izlenmesi, gerekse başarısızlık ya da geri dönmeme durumunda hiç olmazsa taahhüt 
bedellerinin ödetilmesini sağlayabilmek için yapılması gereken kovuşturmanın oranı ve bunda ne denli özenli 
olduğu konusu değerlendirilmiş ve  kıt olan bu kaynağın doğru kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler 
ışığında Sayıştay Raporuna göre; eğitimin normal süresinde bitirilemeyerek uzatılması ve daha sonra da 
eğitimlerinde başarısızlık sebebi ile göreve dönmeme oranı % 10,56’dır. Başarısız olarak gelenler ile başarılı 
olsalar bile göreve dönmeyenler hakkında taahhüt ettikleri ödemeleri yapmadıkları için takibe uğrayanların 
oranının da düşük kalması önemli bir olumsuzluk olarak ifade edilmektedir. Tüm bu sorunların çözümü için 
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Kısaca YLS olarak bilinen sistemle yurt dışına gönderilen araştırma görevlilerinin yaklaşık % 

23,56’sından yararlanılamamış durumdadır. Söz konusu yaklaşım fevkalade büyük bir düşüş 

yaşandığını göstermektedir. 

MEB ve YÖK dışında TÜBİTAK tarafından da hem yurt içi, hem de yurt dışı eğitim 

imkanları desteklenmektedir. Bu kapsamda doğrudan üniversite öğrencilerine yönelik olarak 

doğa, sağlık ve sosyal bilimler ile mühendislik alanlarında yurt içi ve yurt dışı araştırma 

projeleri destekleme programı bulunmaktadır.53 Yine üniversitelerin doğa, sağlık, sosyal 

bilimler ile mühendislik alanlarında tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerine 

yurtiçi yüksek lisans ve doktora burs programı;  ayrıca yurtiçi-yurtdışı bütünleştirilmiş 

doktora burs programı 54 uygulanmaktadır. TÜBİTAK tarafından yurtdışı doktora burs 

programları oluşturularak, öngörülen alanlarda55 yurtdışına doktora eğitimi amacıyla öğrenci 

gönderilmektedir56. Bunlara ilave olarak TÜBİTAK tarafından farklı ülkeler ile ‘bilimsel 

değişim burs programları’ gerçekleştirilmekte, yurtiçi ve dışı bilimsel etkinliklere katılma 

desteği programı, konuk bilim insanı destekleme programı, yurtiçi ve dışı doktora sonrası 

araştırma burs programları bulunmaktadır57. 

Bu programlar kapsamında örneğin 2005 yılı verilerine göre üniversite öğrencileri yurt içi/dışı 

araştırma projeleri destekleme programı kapsamında 21 başvuru değerlendirmeye alınmış ve 

farklı 17 proje desteklenmiştir.58 Aşağıdaki tablo TÜBİTAK tarafından 2005 yılında 

yurtdışında doktora imkanı sağlanan alanları ve sayılarını göstermektedir. 

 

                                                                                                                                                         
açıkça; tüm yurtiçi-yurtdışı lisansüstü eğitim programlarının bir politika doğrultusunda biçimlendirilmesi, 
kalkınma planları ile yıllık programlarla belirlenen ülke önceliklerinin gözetilmesi, programın tek bir merkezden 
ve tek bir şemsiye altında yürütülmesi olarak ifade edilmiştir. 
53 http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar/2209_univ_proje_yurt_ici_disi.php  
54 TÜBİTAK yurt içi yüksek lisans burs programı için bkz. 
http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar/2210_yurt_ici_yuklis.php ; yurt içi doktora burs programı için bkz. 
http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar/2211_yurt_ici_doktora.php ; ayrıca yurt içi-yurt dışı bütünleştirilmiş 
doktora burs programı için bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar/2212_bdp.php  
55 TÜBİTAK tarafından öngörülen alanlar şunlardır: Nanoteknoloji, Alternatif enerji teknolojileri, Genetik 
hastalıkların tedavisi, Gen tedavisi, doku mühendisliği ve kök hücre çalışmaları, Uzay teknolojileri, Medikal ve 
veterinerlik amaçlı cihaz, malzeme, ilaç ve aşı geliştirilmesi ve üretilmesi, Bitki ve hayvan genetiği, Teknoloji ve 
araştırma yönetimi, Bilim ve teknoloji ile Uluslararası ilişkileri ilgilendiren Sosyal bilimler ve Hukukun özel 
alanlarıdır. Bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar/2213_yurt_disi_doktora.php  
56 Yurt dışı doktora programı için bkz.  http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar/2213_yurt_disi_doktora.php  
57 Bu burs programları için bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/programlar.php  
58 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/istatistik/2005-istat/2209.pdf  
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Tablo:27- TÜBİTAK  Yurt Dışı Doktora Burs Programına Başvurular ve Kabul 
Sayıları (2005) 59 

Alan Başvuran Destek % 
Veterinerlik  2 2 100 
Biyoloji  1 0 0 
Moleküler Biyoloji ve Genetik 2 0 0 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 6 5 83 
Endüstri Mühendisliği 2 1 50 
Kimya Mühendisliği 2 1 50 
Makina Mühendisliği 3 1 33 
Mekatronik Mühendisliği 1 0 0 
Tarım Ekonomisi 1 0 0 
Ekonomi  2 1 50 
Psikoloji  1 0 0 
Siyaset Bilimi  2 0 0 
Sosyoloji  1 1 100 

Toplam 26 12 46 

Kaynak: TÜBİTAK 

 

Bu örneğin dışında 2005 yılı 1.döneminde yurt dışı araştırma burs programı çerçevesinde 

toplam 26 yurtdışı bursu verilmiş60, 2005 yılı 1 ve 2.dönemlerinde yurtdışı doktora sonrası 

araştırma burs programı çerçevesinde ise toplam 157 araştırmaya61 burs sağlanmış, yurtiçi ve 

dışı bütünleştirilmiş doktora programı çerçevesinde ise 19 doktora öğrencisine burs62 verilmiş 

bulunmaktadır. Yurtdışı bilimsel faaliyetlere katılmayı teşvik anlamında 385 bilimsel etkinlik 

desteklenmiştir63. 

Genel olarak TÜBİTAK tarafından 1995-2005 yılları arasında yurtiçinde 611 öğrenciye 

yüksek lisans; 452 öğrenciye de doktora bursu verilmiştir. Aynı dönemde yurtdışında doktora 

eğitimi alacak olan 142 kişiye burs verilmiştir. Yurtdışı doktora bursu alanlardan 27’si 

mecburi hizmet için Türkiye'ye dönmüş; 22’si ise askerlik hizmeti yapmakta veya henüz bir 

kurumda göreve başlamamış gözükmektedir. Bunun dışında 56 kişi ise almış olduğu bursu 

geri ödeyerek yurtdışında kalmıştır. Bunlardan 37’si de halen yurtdışında doktora veya post-

doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yukarıdaki veriler göstermektedir ki, ülkemiz bakımından iki sorun söz konusudur. 

Bunlardan ilki, yurt dışına çok sayıda öğrenci göndermekteyiz. Yurtdışına gönderilen 

öğrencilerimizin önemli bölümü yukarıda da belirtildiği gibi özellikle devlet bursu ile 

                                                 
59 Bkz. TÜBİTAK, http://www.tubitak.gov.tr/bayg/istatistik/2005-istat/2213.pdf  
60 Bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/istatistik/2005-istat/2214%20istatistik.pdf  
61 Bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/istatistik/2005-istat/2219.pdf  
62 Bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/istatistik/2005-istat/2212.pdf  
63 Bkz. http://www.tubitak.gov.tr/bayg/istatistik/2005-istat/2224.pdf  
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gönderilenlerin nerede ise tümü öğretim elemanı yetiştirilmesi politikaları çerçevesinde 

gönderilmektedir. Ancak söz konusu burslu öğrencilerinin eğitimlerini tamamladıktan sonra 

dönüş oranlarında bir düşüş yaşanmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz açısından yaratılmaya 

çalışılan lehte beyin göçü gerçekleştirilememekte tersine nitelikli eleman kaybına yol 

açılmaktadır. Ayrıca söz konusu eğitim süreçlerinin sonunda öğrencilerin dönmemesi başta 

olmak üzere, eğitim sürelerinin uzun tutulması gibi sebepler başta olmak üzere bir çok konuda 

kaynakların yeteri etkililikte kullanılmadığı da ifade edilmelidir.  

Türk öğrencilerin yurt dışına gitmesinin diğer bir nedeni ise üniversite kapıları önünde 

yaşanan yığılmalar ile sınav sisteminin getirdiği kısıtlamalardır. 

Ülkemiz bir yandan yurtdışına lisans ve lisansüstü eğitim için öğrenci gönderirken, diğer 

yandan özellikle akraba topluluklardan öğrenci kabul etmektedir. Aşağıdaki tablo ülkemize 

gelen öğrencilerin sayılarını göstermektedir. 

 

Tablo:28- Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklardan Gelen ve Burslu 
Öğrenim Gören Öğrenci Sayıları  

 
Ülkeler 

 
Ön 

Lisans 

 
 

Lisans 

 
Yüksek 
Lisans 

 
 

Doktora 

 
 

Toplam 

1992’den Beri 
Yükseköğretimde 

Kullanılan Burs Sayısı 
Azerbaycan 19 269 166 115 569 2,884 
Kazakistan 22 329 111 29 491 2,512 
Kırgızistan 80 361 129 61 631 1,847 
Özbekistan  1   1 1,643 
Türkmenistan  596 73 5 674 3,359 
Asya Ülkeleri 54 766 234 69 1,123 3,847 
Balkan Ülkeleri 140 1,063 130 25 1,358 3,586 
TOPLAM 315 3,385 843 304 4,847 19,678 
Kaynak: MEB - (01.10.1003 itibariyle) 

 

Yurtdışından ülkemize gelen öğrenciler bakımından ise durum ne yazık ki iç açıcı 

gözükmemektedir. Gelen öğrencilerin önemli bir bölümü de zaten ikili anlaşma ve protokoller 

çerçevesinde eğitim almak amacıyla gelmiş olan akraba topluluklardan gelen öğrencilerden 

oluşmaktadır. 

Ayrıca kendi olanakları ile ülkemiz yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya gelen yabancı 

uyruklu öğrencilere ilişkin herhangi bir resmi istatistik veri bulunmamaktadır. 

Yükseköğretimde yurtdışına hangi alanlarda öncelikli olarak öğrencilerin gönderileceği 

bugüne kadar kesin olarak belirlenmemiştir. AB mobilite olanaklarının kullanılması bu 

anlamda bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki, 2004 yılında YÖK 

tarafından yurtdışına öğrenci gönderme olanağı kısmen de olsa kısıtlanmıştı.  
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II.3.7. MİLLİ EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM BÜTÇELERİNDEKİ64 

GELİŞMELER 

Ülkelerin eğitime yaptıkları harcamalar aslında ülkenin ekonomik ilerlemesine, üretimin 

artmasına, kişisel ve sosyal gelişime ve dolayısıyla sosyal eşitsizliği azaltmaya yönelik bir 

yatırımdır.  

OECD ülkeleri bir yandan eğitim sistemlerini ve bunun alanını genişletirken, diğer yandan da 

kamu harcamalarının bütçeye olan yansımalarını/ağır maliyetini hafifletmek için yollar 

aramaktadırlar; çünkü her kademedeki eğitime yönelik harcamalar büyük oranda kamu 

tarafından finanse edilmektedir. OECD üyesi ülkelerde yapılan çalışmanın sonuçlarına göre 

ilk ve ortaöğretimdeki harcamaların kamu kaynakları tarafından karşılanma oranı ortalama   

% 90’dan daha fazla gözükmektedir.65 

OECD verilerine göre 1995-2002 yılları arasında yükseköğretim öncesinde öğrenci başına 

yapılan harcamalar Avustralya, Yunanistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Polonya, Portekiz, 

İspanya ve Türkiye’de en az % 30 oranında artmış bulunmaktadır. Diğer ülkelerde bu artış 

oranı % 10 oranında kalırken, İsveç gibi bir ülkede az da olsa azalma yaşanmıştır. Aynı 

verilere göre yükseköğretim alanında öğrenci başına yapılan harcamalar Yunanistan, İspanya, 

İsviçre ve Türkiye’de % 30 oranında artmış bulunmaktadır. Bu da ülkemizde gerek 

yükseköğretim öncesi, gerekse yükseköğretimdeki öğrencilere yönelik kamu bütçesinden 

yapılan harcamaların genel olarak % 30 düzeyinde arttığını göstermektedir.  

Aynı dönem içinde (1995-2002) GSYİH artış hızına göre yükseköğretim öncesi eğitim 

harcamalarındaki artış hızı ülkemizde iki katından daha fazla oranda artarken, aynı gelişim 

yakın oranlarda yükseköğretim alanında da görülmektedir. Bu da ülkemizde ekonomik 

gelişmişliğin göstergelerindeki artış hızından daha fazla (iki katından biraz fazla) bir hızla 

eğitimin her kademesine harcama ve yatırım yapıldığını göstermektedir66. 

                                                 
64 Milli Eğitim Bakanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (I) sayılı Cetvelinde Genel 
Bütçe Kapsamındaki Kamu İdaresi; YÖK, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri ile ÖSYM ile diğer enstitü 
ve sair kamu tüzel kişileri de (II) Sayılı Cetvelde Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler olarak zikredilmektedir. 
65 Education at a Glance: OECD Indicators – 2005 (Summary) 
66 Education at a Glance: OECD Indicators – 2005 (Summary) 
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Tablo:29- GSMH ve Konsolide Bütçe İçinde MEB, YÖK-Üniversitelerin Bütçe Payları67 

 

Yıllar 

 

GSMH 

(Bin TL) 

 

Konsolide Bütçe 

(Bin TL) 

 

MEB Bütçesi 

(Bin TL) 

MEB 

Bütçe-

GSMH 

Oranı 

MEB 

Bütçe-

Konsolide 

Bütçe 

Oranı 

 

YÖK-Üniv. 

Bütçeleri 

Toplamı 

(Bin TL) 

 

YÖK-

Üniv. 

GSMH 

Oranı 

YÖK-Üniv. 

Konsolide 

Bütçe 

Oranı 

2000 125,970,544,000 46,713,341,000 3,350,330,000 % 2,66 % 7,17 1,054,610,700 % 0,84 % 2,26 

2001 184,766,666,000 48,369,962,000 4,046,305,625 % 2,19 % 8,37 1,364,901,500 % 0,74 % 2,82 

2002 280,550,667,000 98,071,000,000 7,460,991,000 % 2,66 % 7,61 2,495,967,700 % 0,89 % 2,55 

2003 357,045,000,000 147,230,170,000 10,179,997,000 % 2,85 % 6,91 3,346,669,000 % 0,94 % 2,27 

2004 419,692,000,000 150,508,000,000 12,366,236,188 % 2,95 % 8,22 3,689,754,700 % 0,88 % 2,45 

2005 480,963,000,000 155,472,000,000 14,882,259,500 % 3,09 % 9,57 5,218,465 % 1,09 % 3,36 

Kaynak: MEB 
 

1973 yılından beri uygulanan program bütçeden sonra, program bütçe kodlamasında, 

sınıflandırma sistematiğinin kaybedilmiş olması yeterli bir kurumsal sınıflandırma ve 

fonksiyonel sınıflandırma yapılamamış olması nedeniyle analize elverişli bir ortam meydana 

getirilmemesi ve mevcut kodlamanın uluslararası karşılaştırmaların yapılmasına imkan 

vermemesi yeni bütçe sınıflandırması arayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu68, 2006 mali yılından itibaren 

üç yıllık bir dönemi kapsayan çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmesini (madde 16) 

öngörmektedir. Böylece konsolide bütçe sistemine son verilerek merkezi yönetim bütçe 

uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır. 

Merkezi yönetim bütçe uygulamasına geçilmesiyle, bütçe sistemi uluslararası standartlara 

uygun bir kapsama kavuşurken, çok yıllı bütçeleme sisteminin entegre edilmesiyle de, daha 

saydam ve öngörülebilir bir bütçe politikası uygulamaya konulmuş olmaktadır. Ancak 

üniversitelerin yapısı nedeniyle esnek ve mali özerkliği kapsayan bir bütçe anlayışının 

benimsenmesi gerekir. Özellikle araştırma faaliyetleri ile yatırımların aksamadan 

yürütülmesini temin için ODTÜ ve Hacettepe Üniversitelerinin kuruluş yıllarındaki bütçe 

uygulamalarının yaygın hale getirilmesi faydalı olacaktır. 

Uygulamaya girecek olan ‘Bütçe Sınıflandırması’ ile birimler tarafından teklif edilecek 

ödenek talepleri, her bir birimin yapmakta olduğu hizmetleri gözden geçirerek ihtiyaç 

duyulmayan, öncelik taşımayan veya tekrar niteliği taşıyan hizmetlere dair ödenek talepleri 

                                                 
67 Rakamlar kıyaslanabilmesi için YTL olarak verilmiştir. 
68 RG. 24.12.2003 tarih ve 25326 sayı. 
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engellenmiş olacaktır. 5018 sayılı kanunla getirilen yeni sistemde performans esasına dayalı 

bütçeleme altyapısının hazırlanması hedeflenmektedir. Böylece yükseköğretim kurumlarının 

bütçesi de 5018 sayılı kanunla birlikte iki yönlü denetlenmektedir. İlk denetim yükseköğretim 

kurumlarına verilen bütçe ödeneklerinin tespitinin kolaylaşması, ikincisi ise mali yönden 

getirilen denetim sistemlerinin etkinleşmesidir. 

OECD ülkelerinde eğitim harcamalarının GSYİH içindeki oranı % 6,2’dir. Ülkemiz 

bakımından (2001) eğitime yapılan kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı % 3,5’tir. DİE 

(2002) Eğitim Harcamaları Araştırması’na göre bu oran özel eğitim harcamaları ile birlikte   

% 7,21 olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde 2002 verilerine göre OECD ülkeleri 

ortalamasının çok üzerinde bir oranda eğitime  harcama yapılmaktadır69. Eğitim 

harcamalarına kamunun yaptığı harcamalardan daha fazla bir oranda harcama yapanlar ise 

aileler (hane halkı), özel sektör ile vakıf ve dernekler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. 

Birçok OECD ülkesinde de eğitim harcamalarının çoğu kamu harcamalarıdır. Eğitim için 

yapılan harcamaların ana kaynağı devlet kaynakları olmasına rağmen ailelerin ve özel 

teşebbüslerin yardımları da artık önemli bir kaynak haline gelmeye başlamıştır. 

Yükseköğretime yapılan kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı %1 olup, OECD 

ortalaması ile eşit durumdadır. Kanada, Kore ve ABD gibi ülkelerde yükseköğretime yapılan 

kamu harcamalarının oranı GSYİH’nın % 2’sinden daha fazladır.  

 

                                                 
69 Aslında oranın bu kadar yüksek olması, eğitim alanında etkin kaynak kullanımında bir sorun yaşandığını 
göstermektedir. SPO (DPT), Agenda fort he Explanation Screening, Chapter 26-Education and Culture, 
Brussels. 
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Tablo:30- Eğitim Kurumlarında Öğrenci Başına Yapılan Yıllık Harcamalar (2002) 

 
Okul 

Öncesi 
İlkokul Ortaokul Lise 

Tüm 

Orta 

öğretim 

Orta 

öğretim 

Sonrası 

Yüksek 

öğretim 

Ön 

lisans 

Lisans 

ve üstü 

ARGE 

hariç tüm 

Yüksek 

öğretim 

İlkokuldan 

Yüksek 

öğretime 

TOPLAM 

Avustralya - 5169 7063 7908 7375 7121 12416 7544 13410 8816 7209 

Avusturya 6169 7015 8683 9125 8887 12471 12448 9584 12701 7781 8943 

Meksika 1643 1467 1477 2378 1768 - 6074 - - 5298 1950 

Birleşik K 8452 5150 - - 6505 - 11822 - - 8966 6691 

ABD70 7881 8049 8669 9607 9098 - 20545 - - 18574 11152 

OECD 

ORTALAMA 

4922 5273 - - 6992 - 13343 - 11945 7343 

Kaynak: Education at a Glance: OECD Indicators – 2004 

 

OECD verilerinde eğitim kurumlarında öğrenci başına yapılan yıllık harcamaların ne kadar 

olduğuna dair ülkemiz ile ilgili bir veri bulunmamaktadır.71 OECD ülkelerinde -ülkeler 

arasında büyük farklılıklar olduğu dikkate alınarak - ortalama yükseköğretimdeki her bir 

öğrenci başına (AR-GE harcamaları dahil) 13,343 (2002) ABD doları harcama yapılmaktadır. 

Ülkemiz bakımından yükseköğretimde okuyan her bir öğrenciye 2003 verilerine göre 3,46672 

ABD doları harcandığı ifade edilmektedir.  

OECD ülkelerinde devlet73 tarafından öğrenci başına eğitim kurumlarına yapılan harcamanın 

‘kişi başına milli gelire oranı’nı gösteren veriler yukarıda verilen tablonun anlaşılmasını 

kolaylaştıracaktır. Bu tabloya göre OECD ülkeleri ortalamaları; okul öncesi eğitim için % 17, 

ilkokul düzeyi için % 20, tüm ortaöğretim için % 26, AR-GE faaliyetlerine yapılan 

harcamalar dahil yükseköğretim için % 42, (AR-GE hariç) % 34 oranında harcama 

yapılmaktadır. Bu anlamda ilkokuldan yükseköğretim sonuna kadar yapılan harcamanın 

ortalama oranı % 26’dır. Sadece yükseköğretim için Avustralya’da bu oran % 48 (AR-GE 

hariç) % 34, İsviçre’de % 67, ABD’de % 63 (AR-GE hariç % 57) durumundadır. 

Aynı şekilde yükseköğretim süresi boyunca öğrenci başına ‘kümülatif harcama’ rakamları 

(ABD Doları olarak) şu şekilde ortaya çıkmaktadır: Tüm yükseköğretim dönemi boyunca 

                                                 
70 ABD’nin aynı dönemde kişi başına geliri 35.179 ABD dolarıdır. 
71 Türkiye’deki eğitim harcamaları için DİE (2002) Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması verileri 
kullanılmaktadır. Bu veriler ise şöyledir:  Okulöncesi eğitim için devlet okullarında 116, Devlet okulları ve özel 
okullarda 207; ilköğretim için devlet okullarında 484, devlet okulları ve özel okullarda 506; genel ortaöğretim 
için devlet okullarında 1,205, devlet ve özel okullarda 1,414; Açıköğretim hariç yükseköğretim için 3,395; 
Açıköğretim dahil 2234 ABD doları harcanmaktadır. 
72 DİE (2002) Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması. DİE verisi 3395 ABD doları derken, 2001 yılı için 
OECD verileri öğrenci başına yapılan harcamayı 3950 ABD doları olarak vermektedir. 
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(OECD ülke ortalaması 4,2 yıl olarak alınmış) 42,906 ABD dolarıdır. Bu rakam İsviçre’de 

73,320, İsveç’te 69,981, Kore’de 8.8890, Yunanistan’da 8.270, Macaristan’da 6.052 ABD 

dolarıdır.  

OECD ülkeleri –ülkeler arasında büyük farklar olsa da- ortalamasına göre yükseköğretim 

alanında yapılan harcamaların yaklaşık dörtte biri yükseköğretim kurumlarındaki AR-GE 

harcamalarıdır. 

 

Tablo:31- Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Geliri ve Dağılımı 
Yıllar Devlet Üniversitelerinin Geliri Örgün Öğretimde Öğrenci Başına 

Harcama 

 Gelir Bütçe % Döner 

sermaye % 

Öğrenci Katkı 

Payı % 

Diğer % 2005 Fiyatlarına 

göre (YTL) 

ABD Doları 

2000 1,915,400,371 55,1 37,4 4,8 2,8 6,777 3,186 

2001 3,162,909,996 51,5 41,7 4,3 2,5 5,760 2,516 

2002 4,275,510,547 58,4 34,9 4,5 2,2 5,279 2,616 

2003 6,053,648,161 55,3 39,1 4,1 1,6 6,358 3,466 

Kaynak: DPT 

 

Yukarıdaki tabloda üniversitelerin gelir kaynakları ve bunların toplam gelir paylarını 

göstermektedir. Buna göre, üniversite gelirlerinin büyük bir bölümü bütçeden karşılanmakta 

olup, öğrenci katkı paylarının çok düşük bir orana sahip olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde eğitim harcamalarının % 63,6’sı kamu kaynaklarından karşılanırken, % 36,39’u 

özel kaynaklardan karşılanmaktadır.74 Burada eğitime aktarılan özel kaynakların oranı, OECD 

ortalamasının çok üzerindedir. OECD ortalamasına itibarıyla; kamu kaynaklarının oranı % 

87,8, özel kaynakların oranı ise % 12,2’dir. 

Eğitime aktarılan özel kaynakların fazlalılığı konusu, ülkemizde ayrı bir sektör haline gelen 

dershanelere ailelerin harcadığı paranın söz konusu oranı oldukça büyüttüğü yönündeki 

kanaati güçlendirmektedir. 

TED’in raporuna göre75 dershaneye gitmeden üniversiteye giriş sınavını kazanmak ‘mümkün 

değil’ diyen lise son sınıf öğrencilerinin oranı % 9,5; çok zor diyenlerin oranı % 48,1; 

mümkün diyenlerin oranı ise % 41,4’tür. Aynı soruya ebeveynlerin verdiği cevaplar ise çok 

ilginç bir sonuç ortaya koymaktadır. ÖSS’yi dershaneye gitmeden kazanmak ‘mümkün değil’ 

                                                                                                                                                         
73 OECD ortalamalarına dahil edilen ABD’de devletin yaptığı harcamalar yanında bağımsız özel kurumların da 
eğitimin her kademesine katkı yaptığı unutulmamalıdır. Bu anlamda OECD ortalaması bu etken ile birlikte 
değerlendirilmelidir. 
74 DİE, Eğitim Harcamaları Araştırması. 
75 TED, Karşılaştırmalı Rapor. 
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diyen ebeveynlerin oranı % 17,8; çok zor diyenlerin oranı % 49,9; mümkün diyenlerin oranı 

ise % 21’dir. 

Lise son sınıf öğrencilerine dershane gidiyor musunuz sorusunda, % 69,9’u dershane 

gidiyorum derken, % 24,6’sı gitmiyorum cevabını vermişlerdir. Bu soruya lise mezunu 

olanların verdikleri cevaplarda ise % 67,8’i gidiyorum, % 23,3 gitmiyorum demiştir. 

Üniversitede kayıtlı olduğu halde dershaneye gidiyorum diyenlerin oranı ise % 82,9’dur. 

TED’in araştırmasına göre son dönemde dershanelere giden öğrenci ve dershane öğretmeni 

sayısında gözle görülür bir artış yaşanmaktadır.  

 

Tablo:32- Dershane Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 
Yıllar Kurum Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı 

1995-1996 1.496 379.463 12.430 

2000-2001 1.864 523.244 18.175 
2001-2002 2.002 588.637 20.112 
2002-2003 2.122 606.522 19.881 
2003-2004 2.568 668.673 23.730 
2004-2005 2.984 784.565 30.537 

Kaynak: TED 

 

Bu tür bir sonuç, ister istemez öğrenci ve ailelerinde, üniversiteye girişin ana kapısı 

durumundaki ÖSS’ye odaklı bir eğitim anlayışının doğmasına yol açmaktadır. TED’in 

raporuna göre76 dershane sistemi eğitim sisteminin ‘olmazsa olmazı’ haline gelmiş 

gözükmektedir. 

TED’in araştırmasına göre lise son sınıf öğrencilerine ‘dershaneye gitmenizdeki en önemli 

etken’ nedir sorusuna verilen cevaplarda: % 57,8’i okuldaki eğitimin ÖSS’yi kazanmada 

yetersiz kalmasını; % 5,6’sı ailesinin isteğini; % 3,8’i herkesin dershaneye gidiyor olmasını; 

% 8,1’i ise rahat bir ortam sağlamasını ifade etmişlerdir. Yine aynı araştırmada lise son sınıf 

öğrencilerinin % 43,7’si dershane eğitiminin her bakımdan daha kaliteli olduğunu, % 16,8’i 

dershanede sınav tekniğinin öğretildiğini belirtmişlerdir. Okuldaki eğitim daha kaliteli 

diyenlerin oranı sadece % 6’dır. 

Öğrencilerin dershaneye gitme süreleri ile ilgili olarak TED’in araştırmasından çıkan sonuçlar 

ise şöyledir: Lise son sınıf öğrencilerinin % 24,8’i 1 yıl, % 24’ü 2 yıl, % 14,6’sı 3 yıl, % 9,3’ü 

ise 4 yıl dershane gittiklerini ifade etmişlerdir. 

                                                 
76 TED, Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi ve Araştırması ve Çözüm Önerileri. 
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Böylesine geniş bir etki alanı oluşturan dershane sisteminin kaçınılmaz olarak ekonomik 

etkileri de bulunmaktadır. Bu anlamda TED’in araştırma sonuçlarına göre; 2004 yılı ÖSS’ye 

giren 1.786.969 öğrencinin ÖSS’ye hazırlık için yaptığı harcama tutarı 11 milyar 779 milyon 

YTL (8,4 milyar ABD Doları) dir. Bu rakama göre ÖSS’ye başvuran her bir adaya yapılan 

dershane harcaması ortalama 6.595 YTL (4.711 ABD Doları) dir. Ülkemizde 1 yıllık ÖSS 

hazırlığı için dershanelere yapılan harcama tutarı ise 4 milyar 100 milyon YTL (2,9 milyar 

ABD Doları) dir. Bu yıllık rakama göre ortalama her bir ÖSS adayına ÖSS hazırlığı için 

harcanan ortalama rakam 2,305 YTL (1,646 ABD Doları) olarak görülmektedir.77 

 

                                                 
77 TED, Üniversiteye Giriş Sisteminin Ailelere ve Topluma Maliyeti Araştırması. 
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II.3.8. YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KREDİ VE 

YURTLAR KURUMU FAALİYETLERİ 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; 2004 yılında 56.728 öğrenciye, 2005 yılında ise 

114.634 öğrenciye öğrenim bursu, 2004 yılında 522.670, 2005 yılında ise 537.610 öğrenciye 

öğrenim kredisi, 2004 yılında 459.595, 2005 yılında ise 546.764 öğrenciye katkı kredisi 

vermiştir.  

2003-2004 eğitim-öğretim yılında 78 il, 67 ilçedeki 201 yurtta toplam 189.367, 2004-2005 

eğitim-öğretim yılında ise 77 il, 67 ilçedeki 203 yurtta toplam 195.000 yatak kapasitesi ile 

barınma hizmeti vermiştir.  

 
Tablo:33- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bağlı Yurtlar ve Kapasitesi  

Kaynak: MEB 2004-2005 İstatistikleri 

 

2004-2005 öğretim yılında; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından toplam 201 

yurtta 108,973 kız, 83,098 erkek öğrenci olmak üzere toplam 192,071 öğrenciye barınma 

hizmeti verilmiştir. Bu yurtlarda barınan öğrencilerin yaklaşık % 43’ünü erkek, % 57’sini kız 

öğrenciler oluşturmaktadır. 2004-2005 öğretim yılında 192,071 kişilik yurt kapasitesinin 

(01.10.2004 tarihi itibariyle) 152,204 kişilik kısmının kullanıldığı ve 39,867 kişilik 

kapasitenin ise boş olduğu görülmektedir.79 Ancak bu verilere bakarak yurtlarda yatak 

kapasitesinin fazla olduğu düşünülmemelidir; çünkü söz konusu boş yatak kapasitesi, yeni 

dönemde kayıt olacak öğrencilerin barınmalarına tahsis edilebilecek olan sayıyı 

göstermektedir. Örneğin; 2004 yılı ÖSS sonuçlarına göre 192.629 lisans, 164.231 ön lisans 

öğrencisi olmak üzere (açıköğretim hariç) toplam 356.860 öğrencinin 2004-2005 öğretim 

yılında üniversitelere kayıt yaptıracağı düşünüldüğünde, bu öğrencilerin ancak % 11,1’lik bir 

kısmına barınma imkanı verilebileceği görülmektedir. Dolayısıyla Kredi ve Yurtlar 

Kurumuna bağlı yurtlardaki yatak kapasitesi ve daha önemlisi oda kapasitesinin yetersiz 

kaldığı ortadadır. 

                                                 
78 2004 yılı sayıları 01.10.2004 tarihi itibariyledir. 
79 MEB 2004-2005 İstatistikleri. 

Kapasite  
Yıl 

 
Yurt Sayısı Erkek Kız Toplam 

1999-2000 179 82,952 88,819 171,771 
2000-2001 188 82,959 97,732 180,691 
2001-2002 190 83,660 98,968 182,628 
2002-2003 191 81,689 103,396 185,085 
2003-2004 199 82,753 106,026 188,779 

2004-2005 78 201 83,098 108,973 192,071 
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Tablo:34- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredi Hizmetleri  
Kredi Alan Öğrenci Sayısı 

 
Kredi Miktarı 

 
Türü 

2003 2004 2003 2004 

Ön Lisans-Lisans 487,273 372,173 65 90 
Yüksek Lisans 6,521 5,252 130 180 
Doktora 276 245 195 270 
Katkı Kredisi 431,435 456,295  

Kaynak: MEB, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

 

2004 yılı itibariyle katkı kredisi alan öğrenci sayısı 134,480, öğrenim kredisi alanların sayısı 

159,977’dir. ‘Katkı ve Öğretim Kredileri’nden faydalanan öğrenci sayılarında da gözle 

görülür bir artış yaşanmıştır. Söz konusu artışa karşın yükseköğretim öğrencilerine katkı veya 

öğrenim kredisi olarak verilen kredilerin geri dönüş veya ‘kümülatif olarak tahsilat’ (geriye 

dönüş) oranı % olarak farklılık taşımaktadır. 1990 yılında katkı kredilerinin tahsilat oranı      

% 5,32 ve 2000 yılında % 7,93 iken, 2003 yılında bu oran % 17,37’ye yükselmiştir. Öğrenim 

kredilerinin tahsilat oranı ise 2003 yılında % 7,66 olarak gerçekleşmiştir.80 

 

Tablo:35- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bütçesi-Konsolide Bütçe Oranı  

YILLAR 
KONSOLİDE BÜTÇE 

(YTL) 
YURT-KUR BÜTÇESİ 

(YTL) 
YURT-KUR BÜTÇESİNİN 

KONSOLİDE BÜTÇEYE ORANI (%) 

2000 46.713.341.000 212.211.255 0,45 

2001 48.359.962.500 299.475.007 0,62 

2002 98.071.000.000 504.010.008 0,51 

2003 147.230.170.000 719.700.008 0,49 

2004 150.508.000.000 833.790.000 0,59 

2005 155.472.000.000 1.176.000.000 0,76 

Kaynak: MEB  

 

Tabloya göre yükseköğretim öğrencilerine hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumunun 

bütçesinin konsolide bütçeye oranı 2001 yılından itibaren artış göstererek 2004’te 0,59’a 

yükselmiştir. 2005’te ise bu oranın % 0,76 olması öngörülmüştür. 

 

 

                                                 
80 DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2004. 
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Milli Eğitim 
Bakanlığı 

II.4. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İLGİLİ TARAFLAR VE ROLLERİ  
Yükseköğretim sistemi, sadece üniversitelerden veya YÖK’ten oluşan bir sistem olarak 

görülmemelidir. Aşağıdaki şekilde sistemi oluşturan bileşenlerin tümüne yer verilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Şekil:10- Türk Yükseköğretim Sistemini Oluşturan Bileşenler ve İlgili Kurumlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üniversiteler

TÜBİTAK

TÜBA

Kredi Yurtlar Kurumu

Yüksek Öğretim Kurulu 

Öğrenci Konseyleri 

Öğrenci Dernekleri 

Sendikalar 

Dernekler Meslek Odaları 

TÜRK  
YÜKSEKÖĞRETİ

M SİSTEMİ

Üniversitelerarası Kurul

ÖSYM

Öğrenci Kulüpleri 
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II.4.1. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ 

Tarihi oldukça eskiye dayanan yükseköğretim sistemimiz, değişen şartlara uyum sağlayarak 

artan ve gelişen toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmiş, yetiştirdiği işgücü, yarattığı yeni bilgiler 

ve sağlık hizmetlerinden teknoloji transferine kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde topluma 

sunduğu çeşitli hizmetlerle, insanlığın sağlık, mutluluk ve refahına çok önemli katkılar 

yapmış, kültürü muhafaza etmiş ve geliştirmiş, hem kendisini yenilemiş, hem de toplumsal 

değişime öncülük etmiştir. 

Küreselleşmenin etkisiyle coğrafi sınırların öneminin azaldığı, devletçiliğin yerini serbest 

pazar ekonomisine bıraktığı, özelleştirmeye hız verildiği ve rekabetin her alanda kendini 

hissettirdiği günümüzde yükseköğretim sistemi üç temel işlevi olan eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme ve toplum hizmetleri ile ülke ekonomisinin itici gücü, ülkenin uluslararası rekabet 

gücünü belirleyen başlıca unsurlardan biri ve insanlığın ulaşmış olduğu bilgi toplumu 

aşamasında bilgi ekonomisinin öncüsü niteliğine bürünmüştür.  

Türk yükseköğretimi ise Cumhuriyetin ilanından hemen sonra başlatılan eğitim seferberliğini 

takip etmiş, özellikle 1933-1946 dönemi çeşitli yükseköğretim kurumlarının Anadolu’ya 

(özellikle Ankara’da) yayılmaya başladığı bir dönem olmuştur. 1946 yılı sonrası ise 

üniversitelerin ortak bir kanuni düzenleme (4936 sayılı Üniversiteler Kanunu) altında yeniden 

yapılandırılmaya başlandığı ve yeni üniversitelerin kurulması gerektiğinin anlaşıldığı bir 

dönemin başlangıcı olmuştur. Bu dönemle birlikte yükseköğretim kurumları, ülkemizin 

değişik yörelerinde kurulmaya başlanmış ve sayılarında da sürekli bir artış gözlenmiştir. 

1946-1973 döneminde sayısal bir artış yaşanmış olmakla birlikte koordinasyon ve denetim 

eksikliği kendisini hissettirmiş, bunun üzerine 1973 yılında 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu 

ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurulmuş; ancak Anayasa Mahkemesi tarafından 1961 

Anayasasına aykırı bulunarak madde hükmü iptal edilmiş ve YÖK kaldırılmıştır. 1973 

yılındaki kanuni düzenlemenin ardından 1980’e kadar 10 üniversite daha kurulmuş ve sayı 

19’a çıkarılmıştır.  

1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim 

kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, 

eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek yüksek 

okulları üniversitelere bağlanmıştır. Anayasa’da yer alan hükümlere uygun olarak getirilen 

yeni yasal düzenleme ile kar amacı gütmeyen vakıfların vakıf yüksek öğretim kurumları 

kurmalarına imkan sağlanmıştır. 
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1982 yılında (41 sayılı KHK ile) kurulan 8 üniversite ile birlikte 1987’e kadar toplam  10 

üniversite daha kurulmuş ve sayı 29’a çıkarılmıştır. 1992-1993 yıllarında ise bu sayıya 24’ü 

devlet, 3’ü vakıf üniversitesi olmak üzere 27 üniversite dahil olmuştur. 1996 yılından beri ise 

sadece vakıf üniversitelerinin kurulmakta olduğu gözlenmektedir.  

Yükseköğretim kurumlarının her alanda başarılı olması büyük önem taşımaktadır. Bunun için 

üniversitelerimizin diğer gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi kaliteli bir eğitim ve 

araştırma kurumları olması gerekmektedir. Ülkemizdeki üniversiteler ile Avrupa 

yükseköğretim kurumlarının entegrasyonu sürecinde önemli aşamalardan birisi de Bologna 

Süreci’dir. Bu süreç Avrupa Birliği’nde yükseköğretimin standardını ve buna dair kriterleri 

belirleme amacını taşımaktadır.  

Türk yükseköğretim sisteminde doğrudan ve dolaylı biçimde yer alan temel aktörleri şu 

sıralama içinde belirtmek mümkündür.  

 

II.4.1.1. Milli Eğitim Bakanlığı 
İnkılap Kanunları81 arasında yer alan 03.04.1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu’nun82 1.maddesine göre; “Türkiye’deki bütün eğitim-öğretim kurumları Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlıdır”83. Bu anlamda yükseköğretim sisteminin de Milli Eğitim Bakanlığına 

bağlı olduğu açıktır. Ancak bu bağlılıktan bir hiyerarşik ilişki kurgulanması anlaşılamaz. 

Bakanlığın yükseköğretim kurumları üzerinde sadece esnek bir ‘idari vesayet yetkisi’ 

bulunmaktadır. 

Milli eğitim sistemi ile ilgili mevzuata bakıldığında benzer bir düşünce görülmektedir. 

Örneğin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda84 “Türk milli eğitiminin 

düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı ve devletin eğitim 

ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümlerin bir sistem bütünlüğü” 

içinde düzenlenmesi hedefi belirtilmiştir.  

                                                 
81 Bilindiği gibi 1982 Anayasası’nın 174.maddesi hükmüne göre; “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu 
çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden, 
aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan 
hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Bu kanunlardan ilki “3 Mart 
1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu”dur. 
82 RG. 06.03.1340 tarih ve 63 sayı. 
83 Madde metninin orijinali şöyledir: “Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif 
Vekaletine merbuttur”.  
84 RG. 24.06.1973 tarih ve 14574 sayı. 
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1739 sayılı Temel Kanununun 31.maddesi ile ‘yükseköğretime geçiş’ düzenlenmektedir. Bu 

maddede; “Lise veya dengi okulları bitirenler, yükseköğretim kurumlarına girmek için aday 

olmaya hak kazanır. Hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl 

girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulu 

tarafından tespit edilir” denilmektedir. 

Aynı kanunun 34.maddesine göre yükseköğretim “ortaöğretime dayalı en az iki yıllık 

yükseköğretim veren eğitim kurumlarının tümü” olarak belirlenmiş, ardından 35.maddede 

yükseköğretimin amaç ve görevleri sıralanmıştır. 36.madde ile yükseköğretim kurumları 

sayma yoluyla belirtilmiştir. 37.maddede yükseköğretimin nasıl ve  ne şekilde düzenleneceği, 

38.maddede yükseköğretimin paralı oluşu ve maddi imkanı olmayanlar için katkı yolları 

belirlenmiştir.  

Temel Kanunun 39.madde hükmüne göre “yükseköğretim planlaması” içinde 

“yükseköğretimin bütününü kapsayan ve ortaöğretimle ilgisini sağlayan bir planlama düzeni 

kurul(ması)” yasal bir zorunluluk olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı içinde yükseköğretim konusunda politika, hedef ve ilkeleri belirlemek 

ve gelişimini sağlayacak politikalar üretmek görevi Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’ne 

verilmiştir.85  

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu; 16.08.1961 tarih ve 351 sayılı Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu86 ile Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altında 

kurulmuş bir kurum durumundadır. 03.03.2004 tarih ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim 

Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanun87 ile kamu kurumu ve kuruluşları 

tarafından verilmekte olan burs ve kredilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

tarafından verilmesi öngörülmüştür88. Bu düzenlemeler ile Kredi ve Yurtlar Kurumu her türlü 

                                                 
85 Yükseköğretim Genel Müdürlüğü, 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a göre Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı içinde yer almaktadır. Sözü edilen 
kanunun 19.maddesi ile görevleri; milli eğitim genel amaç ve temel ilkeleri çerçevesinde yükseköğretim politika, 
hedef ve ilkelerini belirlemek ve sürekli geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, yükseköğretimin milli 
eğitim ve yükseköğretim politika, ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi için tedbirler almak, 
yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak için tedbirler almak, yurt dışına yükseköğretim için 
gönderilecek öğrencilerin eğitim alanı, nitelikler, sayılar, burs ve kredi durumları ile ilgili planlama ve diğer 
işlemleri yapmak, Yükseköğretim Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına verilmiş görev ve sorumlulukları yerine 
getirmek, kaynakların verimli etkin kullanımı için üniversitelerle işbirliği ve koordinasyon sağlamak, yurt 
dışında yetişmiş insan gücünün uygun bir şekilde istihdamını sağlamaya çalışmak şeklinde sayılmıştır. 
86 RG. 22.08.1961 tarih ve 10887 sayı. 
87 RG. 06.03.2004 tarih ve 25394 sayı. 
88 5102 sayılı kanunun Burs ve kredilerin verilmesi başlıklı 2.maddesinde: “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu; yurt içinde yüksek öğrenim gören ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerle belirtilen usul ve 
esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tespit edilen öğrencilere burs-kredi verebilir. 
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burs ve kredinin dağıtımı veya aktarımı konusunda tek yetkili kuruluş haline getirilmiş 

bulunmaktadır. 

Yukarıda verilen mevzuat ve İlerleme Raporları çerçevesinde vurgulanması gereken konu 

şudur: Yükseköğretim alanında ülke siyasetini, politika ve hedefleri belirlemek anayasal 

anlamda yürütme organına aittir. Ancak yine Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan 

üniversite özerkliği ve akademik özgürlük ilkeleri gereği uygulamayı gerçekleştirme görev ve 

sorumluluğu akademik organlara, yani doğrudan doğruya üniversitelere aittir. Yükseköğretim 

kurumları bu genel ilke ve hedefler doğrultusunda yerine getirdikleri görev ve 

sorumluluklarda herhangi bir hukuka aykırılık olup olmadığı konusunda her türlü idari, mali 

ve cezai sorumluluğa açık kurumlar olarak yapılandırılmak durumundadır. 

 

II.4.1.2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
Daha önce 1973 yılında 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

kurulmuş; ancak Anayasa Mahkemesi tarafından 1961 Anayasasına aykırı bulunarak YÖK 

kaldırılmıştır. Bu kurul 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu ile 

getirilmiş ve ardından Anayasanın 131.maddesinde düzenlenmiş bir üst kuruluş 

durumundadır.  

07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı kanunla değişik 131/2.madde hükmüne göre; “Yükseköğretim 

Kurulu üniversiteler ve Bakanlar Kurulunca seçilen ve sayıları, nitelikleri ve seçilme usulleri 

kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış 

                                                                                                                                                         
Genel bütçeli daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer 
tertibinden yardım alan kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel 
bütçeli kuruluşlar, özelleştirme kapsam ve programına alınmış, hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan 
özel hukuk hükümlerine tâbi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler, kamu bankaları, kanunlarla veya kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurumlar ile kurul/üst kurullar ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları 
(belediyeler hariç) birinci fıkrada belirtilen yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi ve nakdî yardım adı altında 
herhangi bir ödeme yapamazlar; ilgili mevzuatları gereği burs, kredi verilmesini öngördükleri yüksek öğrenim 
öğrencilerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirirler.  
Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu dışında 
kalan kurum ve kuruluşlarca bildirilen öğrencilere ödeme yapılabilmesi için bu kurum ve kuruluşlarca gerekli 
meblağ, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca belirlenen ödeme tarihinden en geç otuz gün öncesine 
kadar, Kurum hesabına yatırılır” denilmektedir. 
Ayrıca ‘Diğer kuruluşlarca yapılacak işlemler’ başlığını taşıyan 3.madde hükmüne göre; “Bu Kanunun yayımı 
tarihinden sonra belediyeler tarafından, yüksek öğrenim öğrencilerine burs, kredi verilmesi veya nakdî yardım 
yapılması halinde, yapılan yardımların türü, miktarı ve kaç öğrenciye ne kadarlık süre için verildiğine ilişkin 
bilgiler üçer aylık dönemler itibarıyla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir”. 
Ancak kanunun Geçici 1.Maddesine göre; “2 nci maddede belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından, bu 
Kanunun yayımı tarihinden önce burs, kredi ve nakdî yardım alan öğrencilere yapılmakta olan ödemelerle ilgili 
iş ve işlemlerin yürütülmesine devam edilir. Ancak, bu durumda olan öğrencilerin aldıkları burs, kredi ve nakdî 
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profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca 

doğrudan doğruya seçilen üyelerden” oluşmaktadır.  

2547 sayılı kanunun 6.maddesinde Yükseköğretim Kurulu’nun organı olarak sadece Genel 

Kurul, YÖK Başkanı ve Yürütme Kurulu sayılmaktadır. YÖK’ün görevleri gerek Anayasanın 

130 ve 131.maddelerinde, gerekse 2547 sayılı kanunun 7.maddesinde oldukça geniş bir 

şekilde sayılmış bulunmaktadır.  

2547 sayılı kanunun 6.maddesi içinde YÖK bünyesinde kurulabilecek birimler sayma yolu ile 

diğer maddelerde ise görevleri belirtilmiştir. Bu birimler; Yükseköğretim Denetleme Kurulu 

(madde 8), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM-madde 10), Üniversitelerarası 

Kurul (ÜAK-madde 11) ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme, bütçe, 

yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimlerdir. Bu birimler YÖK Genel Sekreterlik 

teşkilatlanması içinde daire başkanlıkları, müşavirlikler, merkez ve birimler şeklinde yer 

almaktadır. 

Bu birimlerin dışında kendi yönetmelikleri ile kurulmuş olan Milli Komiteler yer almaktadır. 

Bunlar; Enformatik Milli Komitesi, Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesi ve Stratejik 

Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi’dir. 

YÖK’e bağlı faaliyet yürüten iki kurum bu anlamda öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki ÖSYM, 

diğeri ise Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) dur.  

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM); 22.11.1974 tarihinden beri faaliyetlerini 

sürdüren ve yükseköğretim kurumlarına öğrenci alımından diğer alanlarda yerleştirmeyi 

sağlayan sınavların yapılması ve diğer araştırma değerlendirme hizmetlerini yapan YÖK’e 

bağlı bir kuruluştur. ÖSYM Başkanı, YÖK Başkanı tarafından üniversite öğretim üyeleri 

arasından seçilip atanmaktadır. Bunun dışında ÖSYM Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu 

bulunmaktadır. 

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK); Aslında YÖK’ten daha eski bir yapılanmaya sahip olan 

kurul, ilk olarak 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nu değiştiren 115 sayılı kanun ile 

kurulmuştur. Daha sonra 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu ile “yükseköğretim planlaması 

içinde üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin 

öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren 

kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamak” ile görevli 

bir üst kuruluş halinde tekrar düzenlenmiştir. 1980 sonrası ise 2547 sayılı Yükseköğretim 

                                                                                                                                                         
yardımların türü, miktarı ve kimlik bilgileri ile diğer her türlü bilgiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en 
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Kanunu’nun 11.maddesi düzenlemesi ile ‘akademik bir üst karar organı’ olarak 

düzenlenmiştir. Üniversitelerarası Kurul’un kendi bünyesinde kurulmuş bulunan 20’ye yakın 

konsey ve komisyon bulunmaktadır. 

Rektörler Komitesi; 1982 yılında YÖK tarafından yükseköğretim kurumları arasında 

“işbirliğini sağlamak, uygulamalarda uyumu gerçekleştirmek ve YÖK’e önerilerde 

bulunmak” amacıyla Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında 

Yönetmelik89 ile kurulmuş bir danışma organı durumundadır. Rektörler Komitesi, bütün 

üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri veya vekillerinden oluşmaktadır YÖK 

Başkanı aynı zamanda komitenin başkanı durumundadır. Komite gerek duyduğu konularda 

çalışma birimleri ile alt komiteler oluşturma hakkına sahiptir.  

 

II.4.1.3. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Kuruluş tarihçesi 1963 yılına kadar giden TÜBİTAK, baştan beri akademik araştırmaları 

desteklemek ve araştırmacıları teşvik etmek amacı ile 17.07.1963 tarih ve 278 sayılı Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun90 ile kurulmuştur. 

TÜBİTAK, idari ve mali özerkliğe91 sahip bir kamu tüzel kişiliği olarak başbakanlıkla 

ilgilendirilmiş bir kuruluştur. Kuruluş kanununun 2/a.maddesi gereği “ülkemizin bilim ve 

teknoloji politikalarının saptanmasında hükümete yardımcı olmak görevi verilmiştir. Aynı 

zamanda ‘Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’ oluşturulmuş ve sekreterya işlevi TÜBİTAK’a 

verilmiştir. Bünyesinde yer alan organlar; Bilim Kurulu, Başkanlık, Araştırma Grupları ve 

Araştırma merkezleri ile enstitüler ve benzeri birimlerdir.   

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu; 04.10.1983 tarih ve 77 sayılı KHK ile kurulmuştur. 

Kurul, başbakanın başkanlığında ilgili devlet bakanı, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, 

Sağlık, Orman, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları ile 

YÖK Başkanı, DPT, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarları, TÜBİTAK Başkanı ve bir 

yardımcısı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı, TRT Genel Müdürü, TOBB 

Başkanı ve YÖK tarafından tespit edilen bir üniversiteden belirlenecek bir üyeden 

oluşmaktadır. Kurulun görevleri arasında; ülkemizin bilim politikasının yürütülmesi, uzun 

                                                                                                                                                         
geç altmış gün içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilir.” 
89 RG. 10.08.1982 tarih ve 17778 sayı. 
90 RG. 24.07.1963 tarih ve 11462 sayı. 
91 TÜBİTAK, kuruluş kanununun 10/1.maddesi gereği Sayıştay vize ve denetimine de tabi değildir. Sadece 
Başbakanlığa bağlı denetçiler (murakıplar) tarafından mali açıdan denetlenebilmektedir. 



 67

dönemde bilişim ve telekomünikasyon politikalarının belirlenmesinde hükümete yardımcı 

olunması, plan ve programların oluşturulması, gerekli mevzuat hazırlıklarının yapılması, 

kamu kuruluşlarının görevlendirilmesi, özel kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması, araştırma 

merkezlerinin kurulması için gerekli tedbirlerin alınması, araştırma alanlarının belirlenmesi ve 

koordinasyonun sağlanması yer almaktadır. 

 

II.4.1.4. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
TÜBA, 13.08.1993 tarih ve 497 sayılı KHK92 ile tüm bilim alanlarındaki ve özellikle soysal 

bilim alanındaki araştırmaları ve araştırıcı kişiliği özendirmek ve çalışanları onurlandırmak, 

gençleri bilim ve araştırmaya yöneltmek, bilim insanları ve araştırmacıların toplumsal 

statülerini yükseltmek, korumak, bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye 

çıkarılmasına katkı sağlamak amacı ile Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş kamu tüzel 

kişiliğine sahip, bilimsel, idari ve mali özerkliği olan bir kuruluş olarak kurulmuştur. 

TÜBA’nın kanuna göre organları; Akademi Genel Kurulu, Akademi Konseyi ve Akademi 

Başkanıdır.  

 

II.4.1.5. Yükseköğretim Alanında Sivil Örgütlenmeler 
Yükseköğretim alanında ilk akla gelen vakıflar olmaktadır. Çünkü vakıf yükseköğretim 

kurumunun kurulabilmesi için mutlaka bir vakfın varlığına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tür 

kurucu vakıfların dışında daha çok yükseköğretim alanında okuyan öğrencilere katkı sağlama 

amacında olan vakıflar ve dernekler de bulunmaktadır. 

Her ne kadar resmi bir muhatap olarak kabul edilmeseler de, özellikle öğretim elemanları 

dernekleri ve sendikaları da bu alanda önümüzdeki AB süreci ile birlikte öne çıkacak aktörler 

arasında yer alacaktır. Bu anlamda ülkemizde örgütlenmiş olan çok sayıda öğretim elemanı 

veya öğretim üyesi derneği bulunmaktadır.  

Ayrıca 25.06.2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 93 

5.maddesinde belirtilen hizmet kollarından birisi olarak “eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri” 

alanında çalışmakta olan kamu görevlilerinin sendika kurabilecekleri ve sendika üyesi 

olabilecekleri açıkça ifade edilmektedir. Ancak aynı kanunun 15/d.maddesi gereği “YÖK 

Başkanı ve üyeleri ile YÖK Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, üniversite veya Yüksek 

                                                 
92 RG. 02.09.1993 tarih ve 21686 sayı. 



 68

Teknoloji Enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların 

yardımcılarının sendika kurmaları ve sendikalara üye olmaları yasaklanmış bulunmaktadır. 

Bu sayılan kişiler dışında tüm öğretim üye ve elemanlarının, diğer yükseköğretim 

kurumlarında çalışan personelin sendikalara üye olma hakkı bulunmaktadır. Bu hakkını 

kullanan pek çok yükseköğretim çalışanı da sendikal faaliyetler yürütmektedir. 

Ayrıca Türk eğitim sisteminde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımında hızlı 

gelişmeler yaşandığı, özellikle son on yıl içinde özel sektörün eğitim hizmetlerinde çok daha 

aktif olarak yer aldığı ifade edilmelidir. Sivil toplum kuruluşlarının da eğitimin önemi ve 

kalitenin artırılması gibi konularda üstlendiği aktif rol ve katkı, eğitimin öneminin tekrar 

farkına varılmasına yol açmış ve böylece eğitim ile ilgili politika ve uygulamalara büyük 

fayda sağlamıştır. 

II.4.1.6. Öğrenci Kulüpleri, Konseyleri ve Dernekleri 
Tüm yükseköğretim kurumlarında öğrenci dernekleri yerine farklı faaliyet alanlarında 

kurulmuş bulunan çok sayıda öğrenci kulübü mevcuttur. Kulüplerin tümü bir öğretim elemanı 

aracılığıyla ve yükseköğretim kurumu yönetiminden izin alınmak suretiyle kurulmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci konseyleri ise YÖK tarafından hazırlanan 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci 

Konseyi Yönetmeliği”94 hükümlerine göre ve seçim esasına göre kurulmaktadır. 

Yükseköğretim kurumları öğrenci ve mezunları dernekleri ise 04.11.2004 tarih ve 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu95 hükümlerine göre kurulabilmektedir. Bu oluşumların tümü öğrencilerin 

yükseköğretim alanına daha fazla katkı sağlaması ve daha fazla yükseköğretim alanından ve 

destekçilerinden yararlanmasını sağlayan kuruluşlardır. Bunlar içinde resmi muhatap olarak 

son dönem daha fazla yer bulan öğrenci temsilcilikleri ve konseyleri olmaktadır. Yönetmelik 

hükümlerine göre konseyler, yükseköğretim öğrencilerinin özellikle eğitim alanındaki her 

türlü ihtiyaçlarının karşılanması, haklarının gözetilmesi ve başta yükseköğretim kurumları 

organları olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde muhataplar ile öğrenciler arasında etkili 

bir iletişim kanalının kurulması hedeflenmektedir. Her düzeyde öğrenci temsilcileri, 

yükseköğretim kurumlarında ve duruma uygun yönetim ve akademik kurullarında öğrencileri 

temsil etmekle görevlidir. 

                                                                                                                                                         
93 RG. 12.07.2001 tarih ve 24460 sayı. 
94 RG. 20.09.2005 tarih ve 25942 sayı. 
95 RG. 23.11.2004 tarih ve 25649 sayı. 
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II.4.2. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ 

Türk yükseköğretim sisteminin oluşturulması çabaları, Cumhuriyetin ilk yıllarında 

medreselerin kapatılması, ardından Darülfunun’un önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir 

kurum olmaktan çıkartılması ve sonunda  belli bir süreç içinde tasfiye edilmesi ile başlamıştır. 

Bu anlamda 1933 tarihli ve 2252 sayılı “İstanbul Darülfünununun İlgasına Ve Maarif 

Vekaletince Yeni Bir Üniversite Kurulmasına Dair Kanun” ile başlatılan ve ‘1933 Üniversite 

Reformu’ olarak bilinen reform çabası öne çıkmaktadır. 

1946 yılından itaberen dünyada yaşanan gelişmeler doğrultusunda yeni düzenlemelere 

gidilmiş, özgür ve özerk üniversitenin temelleri atılmaya çalışılmış ve fakat bilimsel 

özgürlüğün ve üniversite özerkliğinin tam anlamı ile gerçekleşebilmesi için anayasal 

güvencenin sağlanmasını beklemek gerekmiştir.  

1961 Anayasası ile getirilen üniversite özerkliği ve bilimsel özgürlüklere dair güvenceler,  

günlük sosyal ve siyasal olayların da etkisiyle doğru ve etkin bir şekilde kullanılamamış ve 

çoğu zaman bu özgürlüğün kısıtlanması yoluna gidilmiştir. 1980 sonrası önce  2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu (1981) ve ardından gelen 1982 Anayasası ile konu düzenlenmiştir. 

Anayasanın 130.maddesinde yükseköğretim kurumları; millet ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun 

insan gücü yetiştiren, orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel 

araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, ülke ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli 

birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine sahip ve bilimsel özerkliği olan kurumlar olarak 

kabul edilmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3.maddesindeki yükseköğretim 

tanımı ise şu şekildedir: Milli eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı, en az dört yarı yılı 

kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümü”dür. Yine aynı madde hükmünde yer alan 

ayrımda ‘yükseköğretim kurumu’ olarak; “Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ve 

bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek 

yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleri” sayılmaktadır. 

Yükseköğretim alanını 1982 Anayasasından önce düzenleyen ve 04.11.1981 tarihinde kabul 

edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,96 toplam 68 madde ile 27 ek maddeden oluşan bir 

kanun durumundadır. Ayrıca 50’yi aşkın geçici madde bulunmaktadır. Esas itibariyle çok 

ayrıntılı sayılmayacak bir düzenleme gibi görünen 2547 sayılı kanun, kabul edilmesinin 

üzerinden kısa bir süre sonra değişiklik ve eklemelere konu olmuştur. 2547 sayılı kanundaki 

ilk değişiklik ve eklemeler hemen 5 ay sora 20.04.1982 tarih ve 2653 sayılı kanun ile 

                                                 
96 RG. 06.11.1981 tarih ve 17506 sayı. 
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başlamıştır. Bugüne kadar 2547 sayılı kanun üzerinde toplam 49 adet97 değişiklik veya ek 

yapılmış durumdadır. Bu rakamlar aslında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilk günkü 

yapısından oldukça uzak bir görüntü çizdiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun yanı sıra 1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu98 ile de yükseköğretim alanında çalışmakta olan öğretim elemanlarının 

sınıflandırılması, aylık, ödenek ve diğer özlük hakları, emekli, yabancı veya sözleşmeli 

öğretim elemanlarının çalışmaları gibi konuları düzenlenmiş bulunmaktadır. Kısa ve yetersiz 

bir düzenleme olan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, bu anlamda tekrar ele 

alınması gereken bir görünüm arz etmektedir. 

Son olarak 28.03.21983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu99 da 

bulunmaktadır. Bu kanun bir teşkilatlanma kanunu olmaktan ziyade üniversitelerin kuruluş 

hükümlerinden oluşan bir kanun durumundadır. İçinde üniversite teşkilatlanmasını 

düzenleyen ilk 6 maddesi ile birkaç geçici maddesi dışında konuyla ilgili başkaca bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 15.6.1989 tarih ve 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim 

Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Sosyal Yardımlara İlişkin 

Kanun100 ile kısaca 19.11. 1992 tarih ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili 

Öğretim Yapılması Hakkında Kanun101 diye bilinen kanunlar da yer almaktadır. Bunlara ilave 

olarak yükseköğretim kurumları kadrolarını düzenleyen 02.09.1983 tarih ve 78 sayılı 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında KHK102 ile 07.10.1983 

tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari 

Teşkilatı Hakkında KHK103 ler bulunmaktadır.Bu kanunların yanı sıra çok sayıda tüzük ve 

yönetmelikle yükseköğretim alanı düzenlenmiş bulunmaktadır. 

                                                 
97 49 değişiklik ve ek 2005 Kasım itibariyledir.  
98 RG. 13.10.1983 tarih ve 18190 sayı. 
99 RG. 30.03.1983 tarih ve 18003 sayı. Bu kanunun önceki ismi; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun idi. Bu isim, 15.12.1999 tarih ve 
4488 sayılı kanunla değiştirilmiş ve bugünkü şeklini almıştır. 
100 RG. 04.07.1989 tarih ve 20215 sayı. 
101 RG. 27.11.1992   tarih ve 21418 sayı. 
102 RG. 16.09.1983 tarih ve 18167 sayı. 
103 RG. 21.11.1983 tarih ve 18228 sayı. 
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II.4.3. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN AMAÇ, KAPSAM VE 

GÖREVLERİ 

Türk yükseköğretiminin amacı kısaca; Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk milliyetçiliğine 

bağlı, ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek düzeyde ve çeşitli kademelerdeki insan 

gücü ihtiyaçlarına göre öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirmek, 

bilimsel alanlarda araştırmalar yapmak, araştırma-inceleme sonuçlarını gösteren ve bilim-

teknikte ilerleme sağlayan her türlü yayını yapmak, Türk toplumunun genel eğitim seviyesini 

yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilimsel verileri söz ve yazı ile halka yaymak ve yaygın 

eğitim hizmetinde bulunmaktır.  

Yükseköğretim sistemimiz, orta öğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren her 

kademedeki eğitim kurumlarının tümünü kapsamaktadır. Bu kapsam içine başta üniversite ve 

yüksek teknoloji enstitüleri olmak üzere, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, 

meslek yüksekokulları ve uygulama araştırma merkezleri girmektedir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre yükseköğretim kurumlarının görevleri: Toplum 

ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun eğitim, bilimsel araştırma ve yayın 

ile danışmanlık hizmetleri yapmak; ihtisas gücü ve maddi kaynakları etkin kullanarak milli 

eğitim politikası ve kalkınma planları ile diğer programlar doğrultusunda ülkenin ve 

bölgelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan gücü yetiştirmek; toplumun yaşam düzeyini 

yükseltecek, kamuoyunu aydınlatacak araştırmalar yapmak ve yayınlamak; toplumu özellikle 

sanayileşme ve tarımda modernleşmesi yönünde eğitmek; toplumsal sorunlar karşısında diğer 

kuruluşlar ile işbirliği yapmak, düşünce ve görüş bildirmek; eğitim teknolojileri üretmek, 

geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak ve yükseköğretimin uygulamalı 

gerçekleştirilmesini sağlamaktır. 
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II.5. GZFT ANALİZİ 104 
II.5.1. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ 

Ülkemizde Atatürk’ün 1933 Üniversite Reformu ile başlattığı ‘muasır medeniyetler 

seviyesinin üstüne çıkma’ hedefine uyma anlayışı her zamanki gibi ülkemiz insanında ve 

yükseköğretim sisteminin her kademesinde varlığını korumaktadır. Bu anlamda modern 

dünyanın yükseköğretim alanında nitelik ve nicelik açısından ulaştığı seviyenin 

benimsenmesi ve aşılması temel olarak benimsenmiştir. 

Komisyonumuz tarafından ilk toplantı sonrasında yükseköğretim sistemimizin güçlü yönleri 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

• Strateji ve politika anlamında birçok modelin uygulamaları sonucunda tecrübe 

edinilmiş olması 

• Üniversite sayılarının belirlenmiş kriterlere bağlı olarak artırılmasının politika olarak 

benimsenmesi 

• Genel olarak bakıldığında ülkemiz yükseköğretim kurumları arasında 

kurumsallaşmasını tamamlamış, model oluşturabilecek üniversitelerin bulunması, 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun halihazırda rektörlere önemli yetkiler tanımış 

olması ve hukuka uygun kullanılması halinde rektörleri ‘liderlik’ yapabilen kişiler 

konumuna getirebilecek olması 

• Yükseköğretim sisteminin tüm ülkeye yayılmış olması 

• Genç üniversitelerimizin değişime açık olmaları 

• Kredi sistemine yatkın olunması 

• İki kademeli (lisans+yüksek lisans) bir yükseköğretim sistemine sahip olunması 

• Toplumun yükseköğretim kurumlarına olumlu yaklaşması ve Türk halkının 

yükseköğretim kurumlarına güven duyması 

• Toplumda yükseköğretime büyük önem verilmesi ve bu alanın desteklenmesi 

• Toplumda ve özellikle gençler arasında yükseköğrenim görme talebinin yüksek olması 

• Yükseköğretim alanında öğretim elemanı sayısının artmış olması  

• Ülke sorunlarını kavrayabilen, konusunda uzman akademik kadrolara sahip olunması, 

yani yetişmiş insan kaynağımızın olması 

                                                 
104 Bu başlık altında belirtilen güçlü ve zayıf yönler ile ilgili tespitler, 29-30.09.2005 tarihinde komisyonumuzun 
yaptığı ilk toplantıda gerçekleştirilen beyin fırtınasında üyelerimizin her birine ait tespitlerdir. 
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• Kadın akademisyen sayısının oransal olarak yüksek olması ve bunun bir avantaj 

olması 

• Yükseköğretime yönelişin temelinde yükseköğrenim görme ölçütünün toplumda dikey 

akışkanlığın belirlenmesinde belirleyici hale gelmiş olması 

• Toplumun tüm katmanlarında Türk yükseköğretiminin geliştirilmesine ve 

dönüştürülmesine dönük istek ve iradenin mevcut olması 

• Ülkemizdeki öncü sanayi kuruluşlarının yükseköğretim alanına yönelmiş olmaları ve 

katkı sağlamaları  

• Toplumun yükseköğretime ilgi duyan bir endüstri ve özel kesime sahip olması  

• Dinamik ve genç bir nüfusa sahip olunması, bilimsel açıdan çağdaş bilgilerle 

donanmış bir neslin yetişmekte olması 

• Yetişmiş ve yetişmekte olan nesillerin yeni bilgi teknolojilerine hem büyük ilgi 

duymaları, hem de gelişmeleri takip etme konusunda oldukça açık davranmaları 

• Ülkemizde teknoloji kullanımı konusunda bir isteklilik ve hareketliliğin bulunması 

• Teknoloji kullanımı açısından genç ve dinamik bir akademik altyapıya sahip olunması 

• ÖSS sisteminin adil bir öğrenci seçimine imkan sağlayabilir halde bulunması 

• İleri kariyer aşamalarında yöneticilikte gelişme olması 

• Yükseköğretim konusunda özellikle son yıllarda kalite bilincinin öne çıkması ve önem 

kazanmış olması 

• Yükseköğretim sistemimizde genel anlamıyla programların belli bir standarda 

kavuşmuş ve kredi sisteminin oturulmuş olması  

• Yükseköğretim sistemindeki standartlar konusunda akreditasyon çalışmalarına 

başlanmış olması 

• Yükseköğretim kurumlarımızın büyük ölçüde uluslararası entegrasyona yatkın olması 

ve bu tür entegrasyonlar içinde yer alması  

• AB entegrasyon sürecinin ülkemiz yükseköğretim sisteminin gözden geçirilmesine ve 

güncellenmesine olumlu katkılar sağlaması 

• AB sürecinin bu yöndeki olumlu etkileri, toplumun tüm katmanlarını ve birimlerini 

etkilerken üniversitelerin bu değişime kapalı ve duyarsız kalmamaları, direnmemeleri 

gerektiği yönündeki toplumsal baskının oluşması 

• Bilişim teknolojilerinin olumlu etkilerinin yükseköğretim kurumlarında önemli 

yansımalarının oluşması 
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II.5.2. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN ZAYIF YÖNLERİ  

Türk Yükseköğretim Sistemi’nin zayıf (sorunlu) yönleri olarak şu ana konular105 tespit 

edilmiştir: 

 

II.5.2.1. Sistem 
• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘güncelliği’ni ve ‘iç bütünlüğü’nü kaybetmiş 

olması sistem sorunlarının başında gelmektedir. 2547 sayılı kanundan kaynaklanan 

aşırı merkeziyetçi, bürokratik, özerk olmayan bir akademik ve yönetim yapılanması 

yükseköğretim kurumlarını içinden çıkılmaz yapısal sorunlarla baş başa 

bırakmaktadır. 

• 2547 sayılı kanunun kamuoyunda en çok tartışılan ve üzerinde değişikliğe (ve 

eklemelere) gidilen bir yasal düzenleme olmasına rağmen konunun anayasal 

düzenlemeye göre birincil muhatabı olan YÖK’ün değişime ve var olan sorunlara 

olumlu yaklaşmaması da sorunların büyümesine ve bugüne kadar çözümlenmemesine 

yol açmış bulunmaktadır. 

• 2547 sayılı kanuna göre yükseköğretim alanında planlama yapılması görevi YÖK’e 

verildiği halde bugüne kadar arzu edilen düzeyde ve etkin bir planlama çalışması 

yapılabilmiş değildir. 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan yükseköğretimin amaçları, hem 

sistemin farklılıklara izin vermemesine, hem de akademik özgürlüğün zeminini 

ortadan kaldırmasına yol açmaktadır.  

• Türk yükseköğretim sisteminde ‘çeşitlilik’ desteklenmemektedir. Özgün ve özerk 

bilgi üretecek ortamın oluşturulamaması, sistemin bu tür yapılanmalara izin 

vermemesi de bu anlamda sistem sorununun ne kadar önemli yansımalara yol açtığını 

göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

• Özgün ve özerk bilgi üretiminin başarı olarak kabul edildiği ve ödüllendirildiği bir 

sistem geliştirilmedikçe ‘ilişki’ ve ‘bağımlılık’ motifinde gelişen bir yapılanma 

kaçınılmaz olarak sisteme hakim olmaktadır. 

• Üniversitelerin belirli bir misyonun taşıyıcısı olarak devlet daireleri gibi görülmesi de 

önemli ölçüde sistem sorunu önceliğini göstermektedir. Bu tür bir ‘devlet dairesi’ 
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yapılanması ister istemez öğretim üyeliğinin de ‘memurlaşması’ gibi asla kabul 

edilemez bir sorunu karşımıza çıkartmaktadır.  

• Memur zihniyetini hakim kılan bir sistem yaklaşımı, paralel iki sorunu da beraberinde 

taşımaktadır. Bunlar aşırı şekilde bir memur (iş) güvencesinin oluşmuş bulunması ve 

buna bağlı rekabet eksikliğinin doğmasıdır. 

• Üniversiteler arasında bir sınıflamanın olmaması da bir sistem sorunu olarak 

görülmektedir. 

• Üniversitelerde öğretim üyelerinin belli illerde yoğunlaşması ve öğretim üyelerinin 

hareketliliğinin olmayışı,  aslında bir gereklilik olan bu hareketliliği teşvik edecek bir 

sistemin de uygulanamamış olması bir eksiklik olarak vurgulanmaktadır.  

• Yükseköğretim kurumlarında görev yapan hiçbir öğretim elemanının önüne kadro 

problemi getirilmemelidir. Sadece söz konusu kadro için aranan ölçütler/standartlar 

olmalıdır. Bu standartları taşıyanların, kadro vesaire sebepler ile önünün kesilmesi 

doğru bir yaklaşım değildir. Bu sorunun çözümünde dikkate alınabilecek en önemli 

konu ‘yönetilebilir düzeyde bir üniversite’ oluşturularak yanlış istihdam politikalarına 

gidilmesinin engellenmesi olacaktır. Üniversiteler, kendi öğretim elemanı 

ihtiyaçlarını kendileri belirlemeli ve buna uygun çözümler üretmelidir. Düz norm 

kadro mantığı ile piramidal bir anlayışın zorla kabul ettirilmesi söz konusu 

olmamalıdır.  

• Üniversitelerimizde araştırma yapma ve yenilikçi olma kültürünün eksikliği veya 

olmayışı da konunun sistem bakımından sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. 

• Araştırmacılık ve yenilikçilik kültürünün eksik olması kadar yükseköğretimin yaşam 

boyu eğitim ile desteklenmemesi de öğrenilen bilginin güncelliğini kaybetmesine yol 

açmaktadır.  

• Yükseköğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanı yetiştirme konusu, 

daha önceki kalkınma planlarında ‘sistem bütünlüğü’ içinde ele alınamamış, sorun 

süreklilik taşıyacak şekilde ayrıntılı bir plana bağlanmadığı gibi ‘devlet politikası’ 

denilecek türden bir yaklaşımla değerlendirilememiştir. 

• Öğretim üyesi yetiştirme konusu yurtdışında lisansüstü öğrenim görmüş kişiler 

yetiştirilmesi şeklinde anlaşılmıştır. Bu yüzden de yetersiz bir düzenleme 

                                                                                                                                                         
105 Ana konular tespit edilir ve sıralanırken 30 Eylül 2005 tarihindeki 2.gün 1.oturumda yapılan oylama sonuçları 
dikkate alınmıştır. 
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durumundaki 1929 tarihli 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe 

Hakkında Kanun hükümlerine göre yurtdışına öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla 

öğrenci gönderilmeye çalışılmaktadır. 

• Öğretim elemanı konusundaki gerçek gereksinimler ile yurtiçi yetiştirme potansiyeli 

belirgin değildir. Yurtiçi ve yurtdışı öğretim elemanı yetiştirme konularında, 

‘potansiyel’lerin tespiti yapılmadığı gibi, alanlara ilişkin gereksinim ve çalışmalar da 

yapılmamıştır.  

• Öğretim elemanı yetiştirme ile ilgili mevcut yurtdışı örgütlenme, özellikle adayların 

kurum seçme, sorunlarını iletme, burslarını alma gibi temel sorunlarını bile çözmede 

yetersiz durumdadır. 

• Özellikle yurtdışında öğretim elemanı yetiştirilmesine dair süreçlerin ‘optimal 

etkinliği’ konusunda bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Dolayısıyla konuyu doğru 

değerlendirebileceğimiz bir veri de bulunmamaktadır. 

• Ayrıca yurt içinde ve özellikle yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilmesi konusunun 

ekonomik yanı / maliyetleri de hiç tartışılmamakta ve planlamalarda yer 

almamaktadır.106 

• Halen ülke düzeyinde üniversite öğretim üyesi seçme ve değerlendirilmesi 

aşamalarında kullanılabilecek bilimsel, etik ve ciddi asgari ortak standartlar 

bulunmamaktadır. 1996 yılında YÖK’te kurulan Öğretim Üyesi ve Araştırıcı 

Yetiştirme Kurulu’nun ortaya koyduğu çalışmaların yaşama geçirilmediği 

görülmektedir.  

• Öğretim üyeliği mesleğinin kaynağı durumundaki araştırma görevlilerinin mesleki 

çalışmalarını yapabilecekleri asgari koşullara sahip oldukları ve kendilerini bilimsel 

olarak geliştirebilecekleri asgari aylığı alabildikleri söylenemez. 

• Üniversitelerin büyük ölçüde önünü tıkayan satın alma alanındaki mevzuatın katı 

kuralları da bir sorun olarak vurgulanmalıdır. 

• Türk mali sisteminin katı uygulamalara sahip olması, yükseköğretim kurumlarının da 

bu katı sistemin dışında tutulmamış olması bir yanlışlıktır. 

                                                 
106 YÖK’ün 1997 tarihli çalışmasına göre; Yurtdışında öğrenim gören bir öğrencinin yıllık maliyeti 22.000 ABD 
$’dır.  Buna göre yalnız 2547 sayılı kanun hükümlerine göre üniversiteler adına yurtdışına gönderilen araştırma 
görevlilerinin yıllık maliyeti 40.6 Milyon ABD $’dır (YÖK, 1997, s. 45.) 
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• Bütçe sisteminin çok detaylandırılmış olması ve aynı zamanda çok başlıklı olması da 

uygulamada yükseköğretim kurumlarının mali özerkliğine engel olmaktadır. 

• Yükseköğretim kurumlarındaki idari personelin hem kalite itibarıyla, hem de sayısal 

olarak yetersiz olması da önemli bir eksiklik olarak karşımızda durmaktadır. 

 

II.5.2.2. Özerklik ve Hesap Verebilirlik 
• Yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarına bakıldığında özerklik konusu öne 

çıkan diğer bir sorun alanı durumundadır.  

• Yükseköğretim kurumlarına anayasal ve yasal düzeyde özerkliğin tanınması ve 

uygulanması halinde bu konunun tartışmasız tamamlayıcısı durumundaki hesap 

verebilirlik konusunda yükseköğretim kurumlarının eksik olduğu görülmektedir. 

Özerklik ile hesap verebilirlik ilkelerinin aynı anda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu anlamda üniversiteler üzerlerine düşen hesap verme sorumluluğunu yerine 

getirirken aslında ‘toplum’a hesap verdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. 

• Özerklik konusunun bir başka boyutu olan yükseköğretim politikalarının ‘hükümet 

politikaları’ ile yönlendirilmeye çalışılması da önemli bir zaafiyet olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu konuda özellikle yatırım programlarının belirlenmesinde geleneksel 

yerel siyaset ve siyasetçi ilişkisinin ne yazık ki kurumsal ilişkilerin önüne geçmesi 

büyük olumsuzluklar ve yanlış kararların doğmasına yol açmaktadır.  

• Yükseköğretim kurumları bazı konularda iletişime kapalı bir görüntü vermektedir. 

Özellikle özerklik konusunda dıştan müdahalelere duyarlı davranırken yükseköğretim 

kurumları; bu türden müdahalelerin, sadece siyaset ve siyaset kurumlarından değil, 

diğer kurumlardan da gelebildiğini bilmesi gerekmektedir.  

• Özerklik konusunun tartışılmasına yol açan en önemli etken ise üniversitelerin aşırı 

merkezi kontrol ile karşı karşıya kalmasıdır. 

• Özerklik konusunun bir diğer önemli boyutu ise akademik özerkliktir. 

Üniversitelerimizde tam anlamıyla bir akademik özerklik gerçekleştirilememiştir. 

Ayrıca özerklik sorununa bir de akademik ‘özgünlük’ sorunu da ilave edilmelidir. 

• Ülkemizde batı üniversitelerindeki gibi bir idari ve mali özerklik anlayışı 

bulunmamaktadır. 
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II.5.2.3. Kalite 
• Üniversitelerin dünyadaki gelişmiş emsallerine göre kalite sorunu olduğu açıktır.  

• Bu sorunun temelinde ise bilimde ‘yenilikçilik’ yerine ‘izleyicilik’ anlayışının 

benimsenmiş olması yatmaktadır. Bu yüzden yeterli bilgi üretil(e)memektedir. 

• Öğretim üyelerinin performansları dikkate alınmamakta, dolayısıyla kalite ve başarı 

yerine ‘itaat’ kültürü yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda performans ve 

verimliliğe dayanan bir istihdam anlayışı yerleşmemiş durumdadır. Bu yüzden öğretim 

üye ve elemanlarının performans denetimlerinin yanı sıra kurumsal bir 

değerlendirmenin de yapılmamakta oluşu büyük bir eksiklik durumundadır. 

• Yükseköğretim kurumlarındaki yapısal sorunlar kaçınılmaz olarak kaliteyi olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu anlamda üniversitelerde öğretim üyesi başına düşen öğrenci 

sayısının fazlalığı ve bu sayının AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olması, 

yükseköğretimde verilen eğitimin kalitesini de kötüleştirmektedir. 

• Uluslararası düzeyde bir ‘kalite tekniği’ olarak ‘benchmarking’ (sürekli karşılaştırma 

ve kıyaslama) yapılmaması da kalite sorunu içinde önem taşımaktadır.  

• Yükseköğretime ayrılan kaynakların yeteri kadar artırılamamış olması aynı zamanda 

yükseköğretimdeki kalitenin de artmasının önündeki en büyük engel durumundadır. 

• Yükseköğretim kurumlarının zamanında kalite ve kalite güvence sistemlerinin 

kurulmasına yönelik gerekli alt yapıyı oluşturmamış olması da büyük bir eksikliktir. 

• Ülkemizde öğretim üyesi, bilim insanı ve araştırmacılar aynı programlarla 

yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Herhangi bir lisansüstü programdan mezun olanlar; 

öğretim üyesi, bilim insanı ya da araştırmacı olabilmektedir. Bu bağlamda özellikle 

eğitim bilimleri alanı dışındaki alanlarda öğretim üyesi olacak kişiler ‘öğretmenlik 

bilgisi’ (pedagojik formasyon) kazanmadıkları için sorun yaşamaktadırlar.  

 

II.5.2.4. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE)107 
• Araştırma ve geliştirme konularında yenilikçi olma kültürünün olmayışı ve özgün bilgi 

üretecek ortam ve yapıların olmayışı öne çıkan sorunlar olmaktadır.  

                                                 
107 AR-GE alanında ayrı bir Özel İhtisas Komisyonu’nun çalışmakta olduğu bilindiği için komisyonumuz bu 
konuda sadece kendi alanını ilgilendirdiği oranda alt başlıklara yer vererek konuyu değerlendirmeyi tercih 
etmiştir. 
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• AR-GE personeli eksikliği ve AR-GE’ye harcanan kaynakların çok düşük düzeylerde 

kalması da bu sorunun büyümesine yol açmıştır.  

• Var olan AR-GE çalışmalarına katılan, yürüten veya katkı sağlayan araştırma 

elemanlarının dahil oldukları her bir projeden doğrudan gelir elde edememiş olmaları 

da AR-GE çalışmalarına destek vermeyi cazip olmaktan çıkarmaktadır. 

• AR-GE’de önemli bir diğer eksikliğimiz de yapılan araştırma çalışmalarının ülke 

ihtiyaçları ve sorunlarımız ile ilgili olmamasıdır. 

• En azından son dönemlerde özellikle Bilim Teknoloji Kurulu tarafından belirlenen 

öncelikli alanlarda araştırmaların yapılmaması ve en azından bu alanlar dikkate 

alınarak araştırmacıların yeterli düzeyde teşvik edilmemesi önemli bir eksiklik olarak 

görülmektedir. 

• AR-GE çalışmalarında eksikliği hissedilen konuların başında ise arayüz kurumlarının 

etkin olmaması gelmektedir.  

• AR-GE faaliyetlerinde bulunanlar açısından çok önemli bir zorluk olan bürokratik 

işlemlerin çokluğu ve kırtasiyeciliğin varlığı ortadan kaldırılabilmiş değildir. 

• Ülkemizdeki AR-GE çalışmalarına özel sektör desteği yetersiz durumdadır. 

Dolayısıyla AR-GE çalışmalarında kamu ve üniversiteler tek başlarına kalmaktadırlar. 

• Kendi başlarına AR-GE çalışmaları yürüterek var olmaya çalışan üniversitelerimiz ise  

kendi kurumlarının çalışabilecekleri ‘öncelikli alanları’ belirlememiş durumdadırlar. 

 

II.5.2.5. Kaynak Yetersizliği 
• Bu başlık altında öne çıkan yetersizlik konusu yükseköğretim kurumlarının fiziki alt 

yapı eksikliğidir. Özellikle 1992’de kurulan üniversitelerde henüz fiziki gerçekleşme 

oranı yarıya bile ulaşmamış durumdadır. Daha önce kurulmuş olan üniversitelerimizde 

ise alt yapıda eskimeler, yıpranmalar ve eksiklikler bulunmaktadır. 

• En az alt yapı eksikliği kadar önem taşıyan bir diğer alan da kalite, kalite kontrol ve 

güvence sistemlerinin oluşturulamamış olmasıdır. Kalite kontrol ve güvence 

sistemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde oluşturulabilmesi için gerekli kaynaklar 

üniversitelere tahsis edilebilmiş değildir. 

• Üniversitelerin çoğunluğunun mali problemler içinde olması, öğretim üyelerinin 

yaşam kalitelerinin (standartlarının) yükseltilememesi, öğrenci katılım ücretlerinin 
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düşüklüğü ve bu katkı paylarının kredi ile karşılanamamış olması, üniversitelerin 

öğrenci bursu vermelerindeki kısıtlamalar şeklinde diğer kaynak sorunlarından doğan 

sorunlara vurgu yapılmıştır. 

II.5.2.6. Öğrenci Odaklı Sorunlar 
• Üniversiteye giriş sistemi en önemli sorunlardan biri olup, yükseköğretim sisteminin 

genelini olumsuz yönde etkileyen bir görünüm arz etmektedir; çünkü üniversiteye 

giriş sistemi, öncesi ve sonrası ile sorunlar üretmektedir.  

• Giriş sistemi sadece yükseköğretim kurumları ve öğrencileri değil, tüm ülke 

insanımızı yakından ilgilendiren bir sorun durumundadır.  

• Giriş süreci öncesinde dershanelerin okulun yerini almış olması çok önemli ve 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Yine giriş sürecinin işleyişi bile 

başlı başına anayasal ilkelere aykırılık taşımakta ve yükseköğretimdeki fırsat eşitliğini 

ortadan kaldırmaktadır. 

• Öğrenci aileleri, çocuklarının üniversiteye girebilmesi için dershanelere ve hatta 

hukuksal bir karşılığı olmayan etüt merkezleri vesaire gibi dershane benzeri 

yapılanmalara çok büyük miktarlarda harcamalar yapmaktadırlar. Bu büyük 

rakamların yükseköğretime giriş kapısında harcanması yerine yükseköğretim 

kurumlarına kanalize edilmesine imkan tanınmamaktadır. 

• Giriş sistemindeki çapraşıklık, yükseköğretime adım atan öğrencilerdeki kalite 

sorununun tartışılmasına ve çözümlenmesine engel olmaktadır.  

• Yükseköğretim kurumları açısından sadece ÖSS sınavı ile üniversiteye giriş değil, 

diğer tüm kademelerde de örneğin TUS gibi bir merkezi sınav sisteminin 

benimsenmemiş olması bir eksikliktir. Bu yüzden ÖSS dışındaki giriş sınavlarına 

güven duyulmaması bir başka sorun alanını oluşturmaktadır.  

• Yükseköğretimde okuyan öğrenciler hayat şartları gözetilerek mali açıdan yeteri kadar 

desteklenmemektedir. Mali imkanları yetersiz olan öğrenciler bir anlamda 

yükseköğretim yapma hakkından mahrum edilmektedirler.  

• Yükseköğretimin finansmanı bakımından öğrenci katkı paylarının düşük seviyelerde 

olması, bir anlamda kaynak sıkıntısının da dolaylı etkenlerinden birisidir. 

• Öğrenciler açısından önemli konulardan birisi de yükseköğretimdeki denklik ve yatay 

– dikey geçiş sorunlarıdır. 
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• Meslek okullarının uzun bir süredir ihmal edilmesi ve bu alana yeteri kadar 

yönlendirme yapılmıyor olması önemli bir diğer sorun alanını oluşturmaktadır. Meslek 

yüksekokullarının, özellikle sınavsız geçiş sisteminin benimsenmesi ile birlikte kalite 

sorunu ile baş başa kaldığı görülmektedir.  

II.5.2.7. Üniversite-Ekonomi İlişkileri 
• Özellikle üniversitelerin sadece sanayi ile değil genel olarak ekonomi başlığı altında 

vurgulanmaya çalışılan diğer sektörler ile, diğer sektörlerin de üniversite ile karşılıklı 

ve yeteri derecede etkin bir ilişki ve iletişim kuramadığı görülmektedir.  

• İşgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesi konusunda 

üniversitelerin eğitim programlarını alan ihtiyaçlarına göre düzenlememiş, 

farklılaştırıp çeşitlendirememiş olduğu görülmektedir. Bunun temelinde de ihtiyaca 

göre yükseköğretim kurumlarının planlama yapamamış olması ve bu tür 

farklılaşmayı/çeşitlenmeyi sağlamaya engel bir sistemin varlığı yatmaktadır.  

• Ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek olan meslek yüksekokullarındaki nitelik 

eksikliği de yükseköğretim kurumları ile sanayi arasındaki işbirliğinin 

oluşturulamamasının nedenini göstermesi bakımından önem taşımaktadır; çünkü 

sanayi ve ekonomi tarafından talep edilen işgücünün sahip olması gereken nitelikler 

ile bu nitelikleri sağlamak durumunda olan meslek okullarının müfredatının niteliği 

uyuşmamaktadır. Aslında genel anlamda da bu alanda makro planlama faaliyetleri 

eksik kalmış durumdadır.  

• Genel olarak iş dünyası / toplum ile üniversiteler arasındaki sosyal diyalogun eksik 

olduğu açıktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu her bir yükseköğretim kurumu 

için ‘piyasa’ya adam yetiştirme mantığının da hakim kılınamayacağı gerçeğidir.  

 

II.5.2.8. Yönetim 
Bu başlık altında vurgulanan yükseköğretimdeki en önemli yönetim sorunları şunlardır:   

• Toplumun her kesimi, yükseköğretim alanında bir değişimin kaçınılmaz olduğunu 

artık kabul etmektedir. Ancak ‘diyalogsuzluk’ sorunun çözümlenmesinin önündeki en 

büyük engel olarak durmaktadır.  

• Yükseköğretim alanında var olan sorunları çözebilecek bir uzlaşının tesisi ve bunun 

için gerekli çabanın sarf edilmemiş olması önemli bir engel olarak görülmektedir. 
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Ayrıca taraflar arasındaki güven eksikliğinin giderilmesi için yeterli duyarlılığın da 

gösterilmeyişi sorunların çözümünü geciktirmektedir. 

• Bir de buna üniversite öğretim elemanlarının yeterli duyarlılığı göstermemesi, 

düşüncelerini toplumla paylaşmak isteyen öğretim elemanlarına da özgür bir ortam 

sağlanamamış olması eklenince, konu daha da sahipsiz kalmış ve başkaları tarafından 

sahiplenilmiş bulunmaktadır. 

• Yönetim sorunu içinde değerlendirebileceğimiz bir diğer konu, üniversitelerin özgün 

ve özgür bilginin üretilebildiği ortam ve yapılara yeterli düzeyde sahip olamamasıdır. 

• Tüm bu sayılan sebepler yüzünden, güncelliğini ve iç bütünlüğünü kaybetmiş bir 

kanun durumundaki 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu korunmaya çalışılmaktadır.  

• Yükseköğretim alanında birtakım yasal düzenlemeler yapılırken, ülkenin genel 

hedefleri dikkate alınmamaktadır. Aynı zamanda sürekli değişim içinde olabilecek, bu 

türden stratejileri yürütebilecek esnek yapılar oluşturulabilmiş değildir. 

• Yükseköğretim kurumlarında yönetimin daha demokratik ve çağdaş bir şekilde 

uygulanabilmesi için öğrenci katılımının mutlaka gerçekleşmesi gerekmektedir; çünkü 

öğrenci katılımının eksikliği hem bir yönetim sorunu, hem de bir akademik özgürlük 

sorunudur.  

• Üniversiteler arasında bir sınıflamanın olmayışı da yönetim sorunlarının bir başka 

boyutunu oluşturmaktadır; çünkü halihazırda hukuki düzenlemeler bazı üniversiteler 

açısından yetersiz kalır ve yönetim sorunu oluştururken, bazıları açısından bu tür 

sorunlar doğurmamaktadır. Özellikle üstlenilen misyon bakımından ne yazık ki 

mevcut hukuki düzenlemelere göre, yeni kurulan bir üniversite ile daha önce kurulmuş 

ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir üniversitenin misyon bakımından aynı 

hükümler ile düzenlenmeye çalışılması doğru bir yaklaşımı ifade etmemektedir.  

• Üniversiteler arasında rekabeti teşvik edecek bir sistemin olmayışı da üzerinde 

durulması gereken bir sorun durumundadır. 

• Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları açısından tam zamanlı 

çalışma ilkesi benimsenebilmiş ve etkin bir şekilde uygulanabilmiş değildir. Bu 

yüzden bir yönetim sorunu olarak, yarı zamanlı (part-time) çalışma konusunun 

yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı alanlarda çalışan öğretim 

elemanları bakımından üniversite çalışmalarının da önüne geçen bir anlayışa dönüşen 
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bu tür bir uygulama, diğer öğretim elemanları bakımından görece birtakım 

adaletsizlikler doğurmaktadır.  

• Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının kendi alanlarında 

yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri telif hakları kapsamındaki gelirlerinin döner 

sermaye kapsamına alınamıyor olması da önemli ölçüde adaletsizliklerin doğmasına 

yol açmaktadır. 

• Yurtdışına çıkma imkanlarının kurumsal ve yönetsel bir takım zorluklar içermesi diğer 

bir sorun durumundadır. Bu zorlukların bir kısmı gerçekten sistem sorunu olarak 

karşımıza çıkarken, bir kısmı da tamamen yükseköğretim kurumunun kendi iç 

yönetiminden kaynaklanan yönetim yetersizliği şeklinde doğan bir sorun olarak 

görülmelidir. 

• Uzun dönemli bir planlama eksikliği de yönetim sorunları arasında zikredilmektedir. 

 

II.5.2.9. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Sorunları 
• Vakıf yükseköğretim kurumlarının kurulma esaslarına bağlı kalınmadan kurulmasına 

izin veriliyor olması önemli bir yanlışlıktır. Ayrıca vakıf üniversitelerinin kurulması 

aşaması ve sonrasında, bu kurumların eksik ve yetersiz fiziki altyapı ile faaliyete 

geçmelerine izin verilmektedir.  

• Vakıf yükseköğretim kurumlarının vakıfların ‘kar amacı gütmeyen kuruluşlar’ olması 

genel ilke ve amacına uymadığı görülmektedir. 

• Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki yönetim farklılığı da önemli bir sorun 

olmaktadır.  

• Vakıf üniversiteleri bağlamında bir diğer konu da personel konusudur. Vakıf 

üniversiteleri devlet üniversitelerindeki çalışmaları engellemeyecek şekil ve ölçüde 

öğretim elemanlarından yararlanabilmelidir. 

• Bu ve benzeri sorunların temelinde devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki her türlü 

akademik ve idari iş ve ilişkilerin senkronizasyonunun sağlanmamış olması 

yatmaktadır. 
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II.5.2.10. Diğer Sorunlar 
• Yabancı dilde eğitim sorunu halihazırda tartışılmakta olan ve üzerinde mutabakat 

sağlanamamış bir konu durumundadır. Halbuki AB üyeliğini arzulayan bir Türkiye’de 

çok dil bilen yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacağı açıktır.  

• Yabancı dil eğitiminin üniversite aşamasına gelinmeden çözülememiş olması bugün 

bile konunun tartışılmasına yol açan en önemli yanlış uygulama durumundadır. 

• Yükseköğretim kurumlarının kendi çeşitliliklerini koruyarak yabancı dil öğretimi 

konusunda ülkenin genel politikalarına uygun yöntemler benimseyebilmelerine imkan 

verilmemektedir.  

• Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının ‘özlük hakları’ sorunu da 

büyük bir boşluk olarak karşımızda durmaktadır. 

• Siyasi iktidarların yükseköğretim alanına ve yükseköğretim ile ilgili sorunlara sağlıklı 

çözümler sunamamaları da önemli bir sorundur.  
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III. AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNİN ETKİLERİ 

III.1. AB MÜKTESEBATINA UYUMUN MEVCUT DÜZEYİ 
Türkiye 19.03.2001 tarihli Ulusal Programı ile zaten eğitim alanında hem nicelik olarak, hem 

de nitelik olarak AB standartlarına yaklaşmayı hedef olarak benimsemiş, bu hedeflerini de 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda108 

yineleyerek taahhüt etmiş bulunmaktadır. Ardından Aralık 2003’te yayınlanan ‘Türkiye Ön 

Ulusal Kalkınma Planı’nda (2004-2006)109 gelişme stratejileri bağlamında temel alınan 

gelişme eksenlerinden ikincisi “eğitim sisteminin güçlendirilmesi” olarak belirlenmiş 

bulunmaktadır. 

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programın 18.başlığında; yükseköğretim 

alanı ile ilgili herhangi bir düzenlemenin öngörülmediği görülmektedir. Buna karşın sadece 

mesleki ve teknik eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim almış öğrencilerin sınavsız 

üniversiteye girişine imkan tanıyan 4702 sayılı kanuna atıf yapılmakla yetinilmiştir. Bunun 

yanında Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve 

Anlaşmasının Onaylanması110 kararı ile topluluğun eğitim alanındaki programlarına katılım 

kabul edilmiştir. Bu belli başlı konular dışında Ulusal Raporda başka bir unsura yer 

verilmemiştir. Yükseköğretim dahil eğitim sisteminin bir bütün olarak düşünülmesi ve 

eksikliklerinin giderilmesi bir zorunluluktur. 

2003 yılı AB İlerleme Raporu’nda111 eğitim başlığını taşıyan bölümde yükseköğretim 

konusunda özellikle YÖK’e yer verilmiştir.112  

                                                 
108 2003 yılı Ulusal Programı 24.07.2003 tarih ve 25178 mükerrer sayılı RG’de yayınlanmıştır. 
109 DPT, Ön Ulusal Kalkınma Planı, 22.12.2003 tarih e 2003/61 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile kabul 
edilmiştir. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/o-ukp.pdf  
110 RG. 01.09.2002 tarih ve 24863 sayı. 
111 2003 Regular Report on Turkey’s Progress Towards Accession, 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/pdf/rr_tk_final.pdf  
112 Söz konusu İlerleme Raporu’nda; “Yüksek Öğretim Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Türk eğitim ve 
üniversite sistemi yüksek düzeyde merkezi bir yapıya sahiptir. Eğitim programlarının Yüksek Öğretim 
Kanunu’nun temel ilkelerine uygunluğunu  denetlemekten sorumlu olan, rektör ve öğretim üyeleri üzerinde 
geniş disiplin yetkilerine sahip, güçlü bir Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) varlığı nedeniyle yüksek öğretim 
sistemi  akademik, idari ve mali özerklikten yoksundur. Her yıl YÖK’ün bütçesini belirleyen TBMM, Kurum’un 
harcamalarını denetleme yetkisine sahip değildir.  TBMM’de yüksek öğretimi temsil eden ve YÖK toplantılarına 
başkanlık edebilen Milli Eğitim Bakanı’nın Kurul’da oy hakkı bulunmamaktadır.  Ayrıca Kurul’un ve 
üniversitelerin aldığı kararlar Bakanlığın onayına tabi değildir. YÖK Yönetim Kurulu’nda Milli Güvenlik 
Kurulu’nun da bir temsilcisi bulunmaktadır. Bu yapı üniversitelerin işgücü pazarına daha fazla odaklı olmalarını 
engellemektedir. Üniversite mezunları arasında yüksek işsizlik oranı bu gözlemi desteklemektedir. Eğitim 
sisteminde üniversitelerin arzın belirlediği bir yapıdan, işgücü piyasası talebinin belirlediği bir yapıya geçmesi 
sağlanmalıdır” denilmektedir. 
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2004 yılı AB İlerleme Raporu’nda113 eğitim alanı ile ilgili olarak belirtilen en temel tespit 

ülkemizin eğitim alanında yoğun çaba göstererek olumlu sonuçlara ulaşma gayreti içinde 

olmasıdır. Buna karşın eğitim sisteminin içerik olarak işgücü piyasaları ve onların ihtiyaçları 

ile tam olarak örtüşmemesi de eleştirilmektedir. Ayrıca AR-GE harcamalarının düşük oluşu 

da bir başka eleştiri konusu durumundadır. 

Aynı raporda AB eğitim programlarına uyum anlamında büyük bir katılım sağlandığı, Ulusal 

Ajansın bu anlamda desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. 

Ancak GSYİH’dan eğitime ayrılan payın AB ortalamasının altında olması tüm bu çabaların 

yeterli düzeye çıkarılmasında bir engel olarak görülmektedir. 

2004 yılı İlerleme Raporu’nda okul devam oranları ile ilgili olarak eğitim kurumlarının erken 

terk edildiği, kız ve erkek çocuklar arasında eğitim farklılaşmasının yaşandığı tespitleri kadar 

önemli bir diğer tespit de “engelli çocukların okula gidebilmeleri” yönündeki engellerin 

kaldırılması için daha fazla çaba harcanması gerektiğidir. Söz konusu tespit mutlaka 2005 

yılının engelliler istihdam yılı ilan edilmesi gibi bir uygulama ile paralel düşünülmek ve 

01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’na114 uygun bir şekilde yeniden ele alınmak 

durumundadır. Bu konuda 5378 sayılı kanunun eğitim ve öğretim başlığını taşıyan 

15.maddesi başta olmak üzere kanunun eğitim ile ilgili diğer hükmü emredici nitelik 

taşımaktadır. 

2004 yılı İlerleme Raporu’nda da 2003 raporunda olduğu gibi YÖK’ün merkeziyetçi yapısı 

tekrar eleştirilmekte ve böylesi bir yapılanmanın üniversitelerin akademik, idari ve mali 

özerkliğini yok ettiği belirtilmektedir. Bu yüzden YÖK için tekrar bir koordinasyon görevi 

etrafında şekillenecek olan bir yapılanma önerilmektedir. 

2004 yılı AB İlerleme Raporu’nda mesleki eğitimle ilgili olarak ayrı bir paragrafta yanlış bir 

politikada ısrar edildiği  vurgulanmaktadır. Raporda aynen; “öğrencilerin mesleki okullardan 

üniversitelere geçişi zorlaştığı ölçüde bu okullara başvurularda düşüş gözlemlenmektedir. 

Mesleki eğitim politikalarının belirlenmesinde sosyal ortakların katılımı yetersiz kalmaktadır” 

denilmektedir. 

09.11.2005 tarihli 2005 AB İlerleme Raporu’nda eğitim alanında esas itibariyle belirtilenler 

kısaca şunlardır: Türkiye’nin AB topluluk eğitim programlarından Socrates, Leonardo da 

Vinci ve Gençlik gibi eğitim programlarına katıldığı belirtilmektedir. Eğitim harcamalarının 

bütçeden aldığı % 9,7’lik paya dikkat çekilerek bunun savunma harcamalarının önünde yer 

                                                 
113 http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/AvrupaKomisyonu/ilerleme_Raporu2004.pdf 
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aldığı belirtilmektedir. Yine de artan eğitim talebine oranla yeterli kaynak tahsisi 

yapılamamaktadır. 2004 yılında bütçeden eğitime %8,8; 2005 yılında %9,7 gibi oran ayrılmış 

olsa da eğitim harcamalarının GSYİH’daki payının % 4 civarında kalmış olduğuna dikkat 

çekilmektedir. Yükseköğretim alanındaki kurumlara kayıt oranlarında 2000’li yıllardan bu 

yana artış gözlemlenmektedir. 

Eğitim seviyesindeki yükselme önemli olmakla birlikte eğitimde cinsiyet ve nitelik açısından 

büyük farklılıklar yaşandığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda “eğitim sisteminde cinsiyet ve 

yoksulluk konularında önemli eksiklikler devam etmekte olup, ortaöğretimde kız öğrencilerin 

düşük kayıt oranları ile eğitimde bölgesel ve gelire bağlı büyük ölçekli farklılıklar” yaşanan 

olumsuzluklara örnek gösterilmektedir. 

2005 İlerleme Raporu’nun devamında; AB Müktesebatının aynı zamanda üye devletler 

arasında mesleki niteliklerin ve diplomaların karşılıklı tanınmasını sağlamak amacıyla 

kurallar getirmiş olduğuna dikkat çekilerek, mesleklere ilişkin kuralları uyumlu hale getirmek 

ve mesleki nitelikler bakımından AB üyesi bir devlette otomatik tanınmanın sağlanabilmesi 

için ‘ortak eğitim müfredatının takip edilmesi” önerilmektedir. 

Ayrıca son dönem gelişmeler bağlamında AB komisyonu, aday ülkeler ve birlik arasında bir 

“sivil toplum diyalogu” için çerçeve oluşturma ve bunu geliştirme kararı vermiştir. Hükümet 

ve kamu yönetimi dışındaki toplumsal yapılara odaklanan birlik, bu kapsamda “karşılıklı 

bilgiyi artırmak ve işbirliği sağlamak amacıyla ikili değişim projeleri” ile geçişkenlik 

önermektedir. Bu sayılan odaklar içinde hedef gruplardan birisi de açıkça üniversiteler olarak 

belirlenmiş bulunmaktadır. 

Özelde yükseköğretim alanını ilgilendirmesi bakımından 2005 AB İlerleme raporunda yer 

alan “Başlık 25: Bilim ve Araştırma” kısmı 115 önem taşımaktadır.116 

                                                                                                                                                         
114 RG. 07.07.2005 tarih ve 25868 sayı. 
115 İlerleme Raporu’nun 25.Başlığı olan Bilim ve Araştırma alanı için bu bölümde aynen; “Bilim ve araştırma 
alanındaki müktesebat, AB kurallarının ulusal mevzuata aktarılmasına gerek göstermemektedir. Uygulama 
kapasitesi, AB’nin Çerçeve Programlarına etkin katılım için gerekli koşulların mevcut olması ile ilgilidir. 
Çerçeve Programlarla tam ve başarılı ortaklık sağlanabilmesi için, Üye Ülkelerin yeterli personel istihdamı dahil 
olmak üzere, araştırma ve teknolojik gelişme alanında gerekli uygulama kapasitelerini oluşturması 
gerekmektedir. Son rapordan bu yana bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’nin, Araştırma ve Teknolojik 
Gelişme için Altıncı Çerçeve Programı’na (FP6) katılımı devam etmektedir. Türkiye Euratom Çerçeve 
Programına katılmamaktadır. FP6 faaliyetlerinin eşgüdümü için kurulan Türkiye Ulusal Koordinasyon Ofisi 
güçlendirilmiştir… Ulusal İrtibat Noktaları (sayı olarak artırılmıştır)… Türk araştırmacılarının FP6’ya 
katılımlarını kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi hedefleyen birçok proje ve destek programlarına devam edilmiştir. 
FP6 kapsamında Türk proje önerilerinin başarı oranı 2002 yılında %15’ten 2005 yılında (2005 Mart ayı 
verilerine göre) %17’ye yükselmiştir. Bununla birlikte, önerilerin sayısı, özellikle tematik öncelikler altında ve 
projelerin yeni araçlar şekline bütünleştirilmesinde, hala çok düşüktür… Türkiye’nin, sanayisinin katılımını daha 
da geliştirmesi gerekmektedir… Sosyal ve beşeri bilimler alanındaki projelere verilen destek arttırılmıştır… 
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Genel bir başlık taşıyan 26.Başlık ‘Eğitim ve Kültür’ konusunda ise 2005 yılı AB İlerleme 

Raporu’nda şu ifadelere yer verilmiştir: “Eğitim, öğretim, gençlik ve kültür alanları genel 

olarak Üye Ülkelerin yetkisi dahilindedir. Ulusal politikaların uyumlaştırılması ve açık 

eşgüdüm yöntemi aracılığıyla paylaşılan hedeflere ulaşılmasını temin etmek için Avrupa 

seviyesinde eğitim ve öğretim alanlarında bütün faaliyetleri bütünleştiren “Eğitim ve Öğretim 

2010” programının oluşturulmasına da neden olan, eğitim ve öğretim politikaları konusunda 

işbirliği çerçevesi geliştirilmiştir. Kültürel çeşitlilik konusunda ise Üye Ülkelerin, AT 

Antlaşmasının 151.maddesinde yerini bulan ilkelere uymaları ve uluslararası 

yükümlülüklerinin kültürel çeşitliliğin korunması ve ilerletilmesine imkan vermesini 

sağlamaları gerekmektedir. Eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki Topluluk programlarının 

(Leonardo da Vinci, Socrates, Youth) mali yönetiminin sağlıklı bir şekilde sağlanması için 

Üye Ülkelerin hukuki, idari, mali çerçevelere ve gerekli uygulama kapasitesine sahip olmaları 

gerekmektedir. Eğitim ve öğretim alanında Türkiye, Nisan 2004 ayından bu yana 

                                                                                                                                                         
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Eylül 2004 ve Mart 2005’te toplanmıştır. Ulusal bilim ve teknoloji girişimi, 
Türk Araştırma Alanının kurulmasını da içerecek şekilde kabul edilmiştir. Söz konusu girişim, TÜBİTAK ile 
kamu kurumları, hükümet dışı örgütler, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler arasında araştırma ve teknolojik 
gelişim faaliyetleri birlikte çalışma uyumunu arttırmanın yanı sıra, sorunların çözümünü, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesini, gönencin genişletilmesini ve rekabet gücünün arttırılmasını hedeflemektedir. Bir ulusal uzay 
araştırma programı hazırlanmıştır… TÜBİTAK, Cumhuriyetin 100.yılına kadar, 2003–2023 dönemi için bilim 
ve teknoloji alanındaki hedefleri belirleyen ve önemli bir belge olan ‘Vizyon 2023’ çerçevesinde, öncelik 
verilmesi gereken teknoloji alanlarını belirlemiştir. Toplumda araştırmayı özendirmek için birçok teşvik 
programları başlatılmıştır… Halihazırda GSYİH’nın binde 8’i oranında olan AR-GE harcamalarının payını 2010 
yılına kadar %2’ye ve aynı yıla kadar tam gün çalışan araştırmacıların sayısını 40.000’e yükseltilmesi için 
hedefler belirlenmiştir. Bu rakamlar aynı zamanda TÜBİTAK’ın sınaî araştırma ve geliştirmeye verdiği destekte 
(2000 yılında 25 milyon Euro’dan 2004 yılında 54 milyon Euro’ya çıkmıştır) önemli bir artışa da işaret 
etmektedir… Öte yandan, uluslararası süreli yayınlardaki yayın sayısı bakımından Bilim Endeksinde 1993 
yılında 37. sırada bulunan Türkiye 22. sıraya yükselmiştir. Altıncı Çerçeve Programına (FP6) daha fazla 
katılmaya başlayan Türkiye’nin bilim ve araştırma kapasitelerinde bazı iyileşmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak 
söz konusu programa daha etkin bir şekilde katılabilmek için, Türkiye’nin mevcut başarı oranlarını muhafaza 
ederken, proje tekliflerinin sayısını arttırmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerekmektedir… Araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine sağlanan destek son yıllarda önemli oranda artış kaydetmiştir. Bu artışın, Türkiye’nin 
belli başlı bilim ve teknoloji göstergeleri ile AB ortalamaları arasındaki farkın kapatılması hedefi gözetilerek 
devam etmesi gerekmektedir. “Araştırmaya Yatırım Eylem Planı” göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin 
özellikle araştırma faaliyetlerine ilişkin kamu desteği ile çerçeve koşullarının iyileştirilmesine yönelik genel bir 
strateji geliştirmesi gerekmektedir. Politika tedbirlerinin ve artan kamu bütçelerinin etkilerinin iyileştirilmesi için 
idarenin yönetim, gözlem ve değerlendirme kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir”. 
116 Burada vurgulamamız gereken en önemli fark, Türkiye’nin açık bir irade ortaya koyarak konuların üzerine 
gittiğinde muhataplarını etkileme gücüne sahip olduğu gerçeğinin anlaşılmasıdır. Avrupa Toplulukları 
Komisyonu’nun 06.10.2004 tarihli (SEC-2004-1202 sayı) Komisyon Birimleri Çalışma Belgesi olan 
‘Türkiye’nin Üyeliği Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar’ başlıklı belgenin 3.16. Bilim, Araştırma-Geliştirme 
başlığını taşıyan bölümünde aynen “Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki kapasitesi sınırlıdır. Bu alandaki 
müktesebatın özellikle araştırma ve teknolojik gelişme çerçeve programlarının başarılı bir biçimde 
uygulanmasını sağlamak için Türkiye’nin araştırma ile ilgili kapasite ve alt yapısını güçlendirmesi 
gerekmektedir. Mevcut istatistikler, Türkiye’de AR-GE yatırımlarının GSYİH oranının AB ortalamasının üçte 
biri olduğunu göstermektedir” denilmekte idi. Bir yıllık bir sürede AB (2005) İlerleme Raporundaki ifadelerin 
gerçekleşebileceğini görmek önemli bir gücün göstergesidir. 
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Topluluğun Leonardo da Vinci, Socrates ve Youth programlarına son derece başarılı bir 

şekilde katılmaktadır. Türk Ulusal Ajansı tarafından yürütülen bilgilendirme kampanyalarının 

da desteğiyle, bu programlar öğrenciler ve genç profesyoneller arasında büyük ilgi görmüştür. 

2004 yılında önemli bir şekilde artış kaydeden başvuru sayısı 2005 yılında daha da 

yükselmiştir. Bu bağlamda, ilgili bütün bakanlıklar arasında işbirliği ve eşgüdüm 

güçlendirilmelidir. Türkiye, AB Lizbon stratejisinin bir parçası olan ‘Eğitim ve Öğretim 2010 

Çalışma Programı’na katılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, 2010 çalışma programının 

uygulanışı hakkındaki 2006 Ortak Raporu’na katkı olarak, Türkiye’nin eğitim ve öğretim 

sistemlerinin modernizasyonu hakkında bir ulusal rapor sunmuştur. Eğitime erişimde gelişme 

olmuştur. Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine ilişkin olarak Eğitim Kurulu hem 

genel hem meslek liselerinin üç yıldan dörde çıkarılması uygulamasına başlamıştır. Bu 

reform, mesleki/teknik ve genel ortaöğretim arasında yatay geçişi sağlamıştır. Bunun tersine, 

teknik lise mezunlarının üniversite giriş sınavındaki katsayısı düşürülmüştür. Yüksek öğretim 

alanında, Bologna sürecinin Türkiye’de uygulanmasında kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. 

Akademik değerlendirme ve kalite kontrol alanındaki mevzuat, Kalite Teminatı için Avrupa 

Ağı tarafından geliştirilen Avrupa standartları ve yönergeleri dikkate alınarak gözden 

geçirilmiştir. Ulusal bir diploma eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO 

tarafından ortaklaşa olarak hazırlanan bir model temel alınarak hazırlanmış ve Türk 

üniversitelerine dağıtılmıştır117; uygulanması Türkiye’deki tüm yüksek öğretim kurumlarında 

2005 yılından itibaren zorunlu olacaktır. Türkiye, Lizbon Stratejisi doğrultusunda, 

üniversitelerin bilgi temelli ekonomiye tam olarak katkı yapabilmelerini sağlamak için, 

çerçeve yönetmeliklerinin üniversitelerin özlü değişiklikler yapabilme ve stratejik 

önceliklerini takip edebilmesine imkan vermesini sağlamak zorundadır. Eğitim sisteminin 

yerel ihtiyaçlara cevap verebilmesini temin etmek üzere merkeziyetçi anlayışın terk edilmesi 

(yani ademimerkeziyetçiliğe geçilebilmesi) için daha çok çaba sarf edilmelidir. Bu, halen 

oldukça merkezi nitelik taşıyan sistem için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Sonuç olarak, 

kültür ve eğitim alanında bazı ilerlemeler olmuştur. Türkiye Birliğin belirli üç programına 

başarıyla katılmıştır. Eğitim ve öğrenim alanında sürdürülen reformlar, ortak Avrupa hedefleri 

ve öncelikleriyle genelde uyuşmaktadır. Türk yetkililer artık uyumlu ve kapsamlı hayat boyu 

öğrenme stratejisi ortaya koymalıdırlar. Bu nedenle, Türkiye’nin Eğitim ve Öğretim 2010 

çalışma programına etkin bir katılım sağlaması ve 2010 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere 

                                                 
117 Türk üniversiteleri kendi diploma eklerini geliştirmiş bulunmaktadır. 
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için gerçekçi ama zorlu hedefler seçmesi önem taşımaktadır. Genel olarak, yüksek öğretim 

daha çok ademi merkeziyetleştirilmelidir.118 

AB’ye katılım anlamında 17 Aralık 2004 tarihli zirvede alınan karar gereği, ülkemiz AB ile 3 

Ekim 2005 tarihinde yapılan Katılım Konferansı ile resmen “katılım müzakereleri” yapmaya 

başlamıştır. Müzakere süreci ile birlikte ülkemiz açısından AB ile yeni bir döneme girildiği 

açıktır. Bu bağlamda ülkemizde gerçekleştirilen siyasi kriterlere uyum çabaları ile AB 

müktesebatına uyum ve bunun için yapılacak olan tarama, müzakere vb süreçleri birlikte 

yürüyecektir. Dolayısıyla AB, müzakere masasındaki konu başlıkları çerçevesinde ülkemiz 

uygulamalarını tüm yönleriyle izlemeye devam edecektir. 

Bilindiği gibi AB müktesebatı çerçevesinde katılım müzakereleri için ana başlıklar 

oluşturulmuştur. Müzakere süreci içerisinde söz konusu alanlar tarama süreçlerine tabi 

tutulacak ve uyumlaştırılacaktır. Konumuz ile ilgili olan iki ana başlık mevcuttur. Bunlardan 

ilki 25.Başlık Bilim ve Araştırma119, diğeri ise 26.Başlık Eğitim ve Kültür başlığıdır. 

Yükseköğretim konusu her iki başlıkla da yakından ilgili bulunmaktadır. 

Bunlardan 26. Başlık olan Eğitim ve Kültür konusunda Tanıtıcı Tarama Toplantısı 26 Ekim 

2005 tarihinde Brüksel'de yapılmıştır. Bu tanıtıcı toplantının ardından ayrıntılı tarama raporu 

hazırlanmış ve 16.11.2005 tarihinde komisyon yetkililerine sunulmuştur.120 Bu süreçte öne 

çıkan konu söz konusu alanda AB müktesebatının kabul edilmesi, bununla ilgili gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması ve başta yönetim olmak üzere uygulamanın gerçekleştirilmesi için 

yapılanmanın düzeltilmesi aşamaları şeklinde olacaktır. Ancak şu ana kadar gerçekleştirilen 

Bilim ve Araştırma ile Eğitim ve Kültür alanlarındaki tarama süreçleri121 sonunda ülkemiz 

yükseköğretim sisteminin büyük oranda problemi olmadığı tespit edilmiş durumdadır. 

 

                                                 
118 06.10.2004 tarih ve SEC-2004-1202 sayılı Avrupa Toplulukları Komisyonu-Komisyon Birimleri Çalışma 
Belgesi olan ‘Türkiye’nin Üyeliği Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar’ başlıklı belgenin 3.17. Kültür, Eğitim, 
Öğretim, Gençlik başlığını taşıyan bölümünün sonunda ise; “Türkiye’nin eğitim, öğretim ve gençlik 
alanlarındaki topluluk programlarına halihazırda katılıyor olması sebebiyle Avrupa Birliği’ne tam üyeliği (için) 
yeni bir etki ortaya çıkarmayacaktır” denilmekle birlikte, aynı belgenin ilerleyen bölümlerinde; “Eğitim ve 
öğretim alanlarında ilerleme kaydedildiği ölçüde bunun Avrupa’daki genel ekonomik büyümeye olumlu etkisi 
olacaktır. Son genişlemede olduğu gibi komisyon bu alanda ortak bir AB pozisyonu belirlemek üzere kapsamlı 
bir analiz gerçekleştirecektir” denilmektedir. 
119 Komisyonumuz, Bilim ve Araştırma alanında ayrı bir komisyonun çalışması dolayısıyla kendi alanını 
ilgilendirdiği kadarıyla konuya temas etmiştir. 
120 Henüz bu tarama süreçlerinden ortaya çıkan raporlar yayınlanmamıştır. 
121 European Commission Enlargement Directorate-General, Chapter 25-Science and Research, Annotated 
Agenda fort he Explanation Screening, http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_files/25/25TT_Annotated.htm; 
European Commission Enlargement Directorate-General, Chapter 26-Education and Culture, Annotated Agenda 
fort he Explanation Screening, http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_files/26/26TT_Annotated.htm 
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III.2. DEĞERLENDİRİLMESİ  ÖNERİLEN MÜKTESEBAT YA DA BOLOGNA 
SÜRECİ 
Yükseköğretim alanında AB’ye uyumun yakalanması Türkiye için önem taşımaktadır. 

Bilindiği gibi Avrupa’da bir anlamda ekonomik bir birlikle başlayan ve ardından siyasi bir 

birliğe kapı aralayan AET/AB perspektifi yükseköğretim alanında kendisini Bologna süreci 

ile ya da Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşturulması süreci ile ortaya koymaktadır122. 

Ancak Avrupa’da eğitim alanında başlatılan çalışmaların geçmişinin oldukça geriye gittiği de 

unutulmamalıdır.  

Bu bağlamda 09.02.1976 tarihinde Eğitim Bakanları ile birlikte Avrupa Konseyi’nin aldığı 

karar aynen şu şekildedir: “Avrupa’daki eğitim sistemleri arasında yakın ilişkilerin teşvik 

edilmesi, topluluk içindeki çeşitli eğitim sistemlerinin karşılıklı anlaşılmasının geliştirilmesi 

ve üye ülkelerdeki politika, deneyim ve fikirlerin sürekli karşılaştırılmasının sağlanması 

gerekmektedir. Bu amaçla üye ülkeler tarafından diğer üye ülkelerin yerel, bölgesel ve ulusal 

yönetimlerinin okullarına ve yükseköğretim kurumlarına çalışma ziyaretleri yapılması” 

benimsenmiştir123. Alınan karar doğrultusunda gerçekten Avrupa’da eğitim sistemlerinin 

anlaşılması ve tanınmasını sağlamak amacıyla başlatılan ve şu anda Socrates programının bir 

bölümünü oluşturan ‘Arion’ Çalışma Ziyaret Programları 1978 yılında başlamıştır. 

Dolayısıyla “Eğitimde Avrupa Boyutu” ilk olarak Arion programları ile başlamıştır 

denilebilir.  

Ortak değerler çerçevesinde bütünleşmek isteyen AB birliği için dil öğrenimi, üye ülkelerin 

uygulama ve kültürlerinin karşılıklı öğrenilmesi ve başka ülkede veya başka ülke vatandaşları 

ile birlikte çalışabilme yeteneği  büyük önem arz etmektedir. Avrupa’nın bütünleşme 

sürecinde eğitimle ilgili olarak gündemde olan konular; bilgi çağına uygun bir toplum, 

nitelikli işgücü ve yüksek yaşam kalitesi olarak sıralanabilir. Avrupa ülkelerinin ekonomik ve 

sosyal sorunlarının çözümünde değişen durumlara uyum sağlayabilen, çeşitli becerilerle 

                                                 
122 Böyle bir sürecin ortaya çıkması aslında bir zorunluluktan dolayıdır. Çünkü bir süreden beri Kıta Avrupası 
üniversitelerinin saygınlığı ve yeterliliği konusunda var olan tartışmalar, uzak doğu ülkelerinden özellikle de 
Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerden yurt dışında yükseköğrenim yapmak isteyenlerin tercihlerinin 
büyük ölçüde Amerikan Üniversitelerine yönelmesi ile birlikte sorun daha da belirgin hale gelmiştir. Bunun 
üzerine Avrupa’da yükseköğretim sisteminin reforma ihtiyacı olduğu yüksek sesle vurgulanmaya başlanmıştır. 
Bu çabalar, söz konusu tartışmalardan hareketle çözümün nasıl ve ne şekilde olması gerektiğine dair Avrupa’nın 
bir bütün olarak arayışa girmesi ve sonuçta kendi sistemlerini 2010 yılına kadar reforma tabi tutması kararının 
bir göstergesidir. 
123 Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki ve Aday Ülkelerdeki Eğitim Uzmanları ve Karar Vericiler İçin Düzenlenen 
Arion Çalışma Ziyaretlerinin Organizatörleri İçin El Kitabı,  
http://www.ua.gov.tr/Socrates/docs/tur/Arion_OrganizatorElKitabi_tr.doc  
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donanmış, entellektüel alt yapısı olan, bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahip ve 

sürekli öğrenme isteği duyan bireylerin   yetiştirilmesi ve eğitimi son derece önemlidir. 

İlk olarak 18 Eylül 1988 yılında Bologna’da  Magna Charta Universitatum adıyla bilinen  

Üniversiteler Anayasası 2 sayfalık bir metin olarak hazırlanmış ve 388 Avrupa üniversite 

rektörü tarafından onaylanmıştır. Bu metinde göze çarpan üç temel görüş şöyledir: 

- İnsanlığın geleceği büyük ölçüde  kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlıdır ve 

bunun için üniversitelerin bünyelerinde bulunan kültür, bilgi ve araştırma merkezlerinin 

önemi büyüktür. 

- Üniversitelerin sağladığı genç kuşakların eğitimi toplumun tümüne  hizmet anlamına gelir. 

- Çevreye duyarlı genç kuşakların yetiştirilmesi hedeflenmelidir. 

Bu görüşlerin yanı sıra bu metinde özerklik, öğretim ve araştırma birlikteliği, öğretim ve 

araştırmada özgürlük ve insancıl anlayış olmak üzere dört temel prensip göze çarpmaktadır. 

Daha sonra 11 Nisan 1997’de Avrupa Konseyi ve UNESCO’nun ortak olarak hazırladıkları 

Lizbon Bildirisi ile Avrupa’da niteliklerin tanınması konusunda çerçeve belirlenmiştir. Bu 

bildiride önce yükseköğrenime geçiş, kabul, değerlendirme gibi hususlar hakkında tanımlar 

yapılmıştır. Bunlar; otoritelerin yetkinliği, niteliklerin değerlendirilmesi ile ilgili temel 

prensipler, yükseköğrenime geçiş ile ilgili niteliklerin, eğitim dönemlerinin, 

yükseköğrenimdeki niteliklerin, mülteci ve yer değiştirmiş kişilerin niteliklerinin tanınması, 

yükseköğrenim kurumlarının ve programlarının değerlendirilmesi ve bunlara dair bilgi, 

tanınma işleri ile ilgili mekanizmaların yerine getirilmesi gibi konulardır. 

Bu tür çalışma programlarının yeteri derecede gelişme ve yakınlaşma olanağı tanımaması 

üzerine, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya’nın yükseköğretimlerinden sorumlu bakanları 

tarafından imzalanan ve ardından diğer katılımcı ülkeler tarafından da imzalanarak 

benimsenen 25.05.1998 tarihli Sorbon Deklarasyonu ile başlatılan ve adına Bologna Süreci 

denilen reform hareketinde, ülkeler farklı zamanlarda da olsa katılarak Bologna Kriterleri’ni 

kendi yükseköğretim sistemlerinde geçerli hale getirmeyi taahhüt etmişlerdir. Sorbon 

Deklarasyonu’nda; “yükseköğretim için açık bir Avrupa, farklılıklarımıza saygı duymak 

kaydıyla birçok olumlu perspektifi beraberinde getirmekte, ancak öte yandan engellerin 

kaldırılması ve öğrenmek ve öğretmek için hareketliliği ve yakın işbirliğini artıracak bir 

çerçeve geliştirilmesi için sürekli çabalamayı gerektirmektedir”. Bunun için “uluslararası 

karşılaştırılabilirlik ve denklik için lisans ve lisansüstü şeklinde iki temel döneme ayrılan bir 

sistemin tanınması önem taşımaktadır. Bu sistemdeki esneklik büyük ölçüde Avrupa Kredi 
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Transfer Sisteminde (ECTS) olduğu gibi kredi ve sömestr sistemlerinin kullanılması yoluyla 

sağlanacaktır. Böylece, eğitimlerine değişik Avrupa üniversitelerinde başlamayı ve devam 

etmeyi seçen ve hayat boyunca herhangi bir zamanda derece almak isteyen kişiler için 

aldıkları kredilerin onaylanmasına olanak tanıyacaktır. Lisans derecelerinin yeterli düzeyde 

uluslararası tanınırlılığı yükseköğretim alanının herkese açık olması bakımından gösterilen 

gayretlerin başarılı bir sonucudur. Lisans sonrası (lisansüstü) dönemde daha kısa olan yüksek 

lisansı veya daha uzun olan doktora dereceleri arasında seçim ve her iki program arasında 

geçiş yapma imkanı verilmelidir. Hem lisans, hem de lisansüstü eğitim dönemlerinde 

öğrenciler en az bir sömestrlerini yurt dışında geçirmeleri için cesaretlendirilmelidir. Aynı 

şekilde öğretim ve araştırma elemanları da ülkesi dışında çalışma yapabilmelidir. Öğrenci ve 

öğretim elemanları hareketliliği için tüm kapasite ile destek sağlanmalıdır. Yine tüm alanlarda 

diploma derecelerinin uyumlaştırılması gereğine dikkat çekilmektedir.  

Bu süreç tek bir toplantı ve deklarasyondan ibaret olmayıp alt izleme ve çalışma grupları ile 

toplantı danışma kurul üyelerinin124 ortaya koyduğu temel ilke ve çözüm önerileri 

doğrultusunda gelişen bir süreç durumundadır. 

19 Haziran 1999 tarihinde 29 Avrupa ülkesinin Eğitim Bakanları Bologna’da bir araya 

gelerek, onaylanan sürece adını veren Bologna Deklarasyonu’nu imzalamışlardır. Bu 

deklarasyonda;  

-Avrupa yüksek öğrenim sisteminin uluslararası alanda rekabet edebilir bir düzeye 

yükseltilmesi, 

-2010’da Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı’nın oluşturulması / bu süreçte iki yılda bir 

gelişmelerin ülkeler seviyesinde ve Avrupa genelinde (Trends Raporlarıyla) izlenmesi 

hedeflenmiştir. 

Bologna deklarasyonunda 6 temel hedef belirlenmiştir. Bu hedefler: 

1-Kolay  anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir yüksek öğrenim sisteminin uyarlanması;  

2-Temel olarak lisans ve lisansüstü olmak üzere iki  kademeye dayanan bir yüksek öğrenim 

sisteminin uyarlanması 

3-Ortak Kredi sistemi (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) 

oluşturulması, 

4-Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliğin teşvik edilmesi, 

                                                 
124 Bologna Süreci’nin danışma kurulunda; Avrupa Konseyi, Avrupa Ulusal Öğrenciler Birliği (ESIB), Avrupa 
Yükseköğretim Kurumları Birliği (EURASHE), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Avrupa Yükseköğretim 
Merkezi (CEPES/UNESCO) bulunmaktadır. 
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5-Kalite güvencesi konusunda işbirliğinin sağlanması, 

6-Yüksek Öğrenimde Avrupa Boyutunun teşvik edilmesi şeklindedir. 

Üniversitelerden beklentiler ise bu sürece olumlu yaklaşılması ve etkin katkıda bulunulması 

şeklinde özetlenebilir. 

Bu arada 17-18 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da yapılan Avrupa Birliği Konseyi toplantısı 

sonucunda ilan edilen ve Lizbon Stratejisi125  olarak belirlenen kararlar da  Bologna Sürecinin 

temelindeki strateji olarak bilinmektedir.  

AB sürdürülebilir ekonomik büyüme becerisi ile vatandaşlarına daha iyi iş/yaşam ve sosyal 

bütünlük sağlayarak dünya genelinde rekabetçi ve bilgiye dayalı bir ekonomiye sahip 

olmalıdır. Bu iddialı hedefi gerçekleştirmek için ekonominin radikal dönüşümünün yanı sıra 

sosyal refah ve eğitim sistemlerinin de modernleştirilmesi gereklidir. 

-2010 yılı itibariyle Avrupa, eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünyanın lideri olmalıdır. 

-Bu hedef Avrupa genelinde eğitim sisteminin kökten reformunu gerektirmektedir. 

-Her ülkedeki ulusal durum ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla, Avrupa genelinde ortak 

deneyimlerin paylaşılması, ortak hedeflere yönelik işbirliği yapılması ve birbirinin 

deneyiminden faydalanılması suretiyle gerçekleştirilecektir.  

Yaşam boyu öğrenme konusunda strateji belirlenmesi  bu toplantıda öne çıkan en önemli 

hususlardan biridir. 

300’den fazla yükseköğretim kurumunun temsilcileri 29-30 Mart 2001’de Salamanca’da bir 

araya gelerek, Bologna Sürecine katılan ülkelerin Eğitim Bakanlarının Prag’da yapacakları 

toplantının girdilerini oluşturan Salamanca Bildirisi’ni hazırlamışlardır. Bu arada eski adıyla 

Rektörler Konferansı (CRE) olan Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) kurulmuş ve 

yükseköğrenimin geleceği şekillendirilmeye başlanmıştır. Salamanca Bildirisinde benimsenen 

ilkeler: 

-Özerklik-Hesap verebilme   

-Bir kamusal sorumluluk olarak eğitim  

-Araştırmaya dayanan yükseköğrenim  

-Farklılıkların düzenlenmesi şeklindedir. 

Ayrıca yükseköğretimde kalite olgusu; karşılıklı güven, ilgi, hareketlilik, lisans ve yüksek 

lisans seviyelerinde niteliklerin uyumluluğu, çekicilik gibi eylemlere zemin hazırladığı için 

temel yapı taşı olarak tanımlanmıştır.  
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Bologna deklarasyonundan itibaren sürece dahil olan ülkelerin yükseköğretimden sorumlu 

bakanları iki yılda bir değişik yerlerde toplantı yapmakta ve hedeflere ne ölçüde yaklaşıldığını 

tartışmakta, bununla birlikte orijinal hedefler de ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilmektedir. 

Bologna Deklarasyonu’ndan iki, Sorbon Deklarasyonu’ndan üç yıl sonra 32 ülkenin Milli 

Eğitim Bakanları, kaydedilen ilerlemeleri gözden geçirmek ve sürecin ileri yıllardaki yönünü 

ve önceliklerini ortaya koymak amacıyla Prag’da bir araya gelmişlerdir. Türkiye, AB eğitim 

programlarına ve Bologna Sürecine 2001 Prag toplantısı ile birlikte katılmıştır. 2001 Prag, 

Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturulması hedefinin gerçekleşmesi için gerekli taahhütlerin 

yinelendiği bir süreç olmuştur.  

Bakanlar, hem Salamanca’da gerçekleştirilen Avrupa Yükseköğretim Kurumları 

Konvansiyonunun bilgilerini, hem de 24-25 Mart 2001 tarihinde Göteburg’ta yapılan Avrupa 

Öğrencileri Konvansiyonunun tavsiyelerini almışlar ve Avrupa Öğrencileri Ulusal 

Birlikleri’nin (ESIB) Bologna Sürecine aktif katılımını takdir etmişlerdir. Bakanlar NARIC 

ve ENIC gibi varolan organizasyon ve ağların, kurumsal ve ulusal düzeyde ve Avrupa 

düzeyinde niteliklerin temel çeşitliliğini yansıtan basit, etkin ve adil bir tanınırlığı 

güçlendirmesi için çağrıda bulunmuşlardır. Prag toplantısında Bologna Deklarasyonu’nun 

orijinal altı hedefine ilaveten üç yeni konu gündeme getirilmiştir. Bu yeni konular; 1-(7) 

Yaşam boyu öğrenme; 2-(8) Yükseköğretim kurumlarının öğrencilerle işbirliği; 3-(9) Avrupa 

Yüksek Öğrenim Alanı’nın  daha cazip hale getirilmesidir. 

28-30 Mayıs 2003 tarihinde Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Graz’da düzenlediği kongreye 

üniversitelerin temsilcileri katılarak Berlin’de yapılacak olan Bakanlar Toplantısı’nın 

hazırlıklarını oluşturmuşlardır. Graz Deklarasyonu ile öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir: 

-Üniversitelerin toplumsal sorumluluğu vurgulanmalı, 

-Araştırma ve eğitim aktiviteleri üniversitelerin vazgeçilmez/birbirine tercih edilemez 

fonksiyonları olarak görülmeli, 

-Kurumsal yapıların güçlendirilmesi suretiyle akademik kalite arttırılmalı, 

-Bologna süreci ileri doğru zorlanmalı,  

-Öğrenci odaklı ve esnek öğrenme imkanlarını (yaşam boyu öğrenme) sağlayan bir sistem 

uygulanmalı, 

-Yükseköğrenimde hareketlilik ve sosyal boyut arttırılmalı, 

                                                                                                                                                         
125 Lisbon European Council, Presidency Conclusions, 23-24 March 2000, 
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm  
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-Kalite güvencesi için Avrupa genelinde bir Çerçeve Politikası oluşturulmalı (Üniversiteler iç 

yapılarında kalite kültürünü geliştirmeli ve  uluslararası düzeye taşımalıdır), 

-Üniversiteler reformların merkezinde olmalıdır. 

19 Eylül 2003 tarihinde 33 ülkenin Eğitim Bakanlarının katılımı ile gerçekleşen Berlin 

Konferansı’nda hazırlanan Berlin Bildirisi’nde öne çıkan hususlar ise aşağıdaki gibidir: 

-Orta vadeli öncelikler: Kalite güvencesi, iki kademeli eğitim, derecelerin tanınması, kalite 

güvencesi çatısı 2005’e kadar oluşturulmalı ve mezuniyet dereceleri için ortak bir yapı 

oluşturulmalı, 

-Yükseköğretimde Avrupa Boyutu öne çıkarılmalı, 

-Karar alma mekanizmalarına öğrenci katılımı sağlanmalı, 

-Avrupa Yükseköğretim Alanı cazip hale getirilmeli, 

-Yaşam boyu eğitim olanakları desteklenmeli, 

-EUA, EURASHE (European Association of Institutions in HE) ESIB’in çalışmaları dikkate 

alınmalı, 

-Hareketlilik desteklenmeli, 

Berlin toplantısında öne çıkan ve Prag’taki  toplantı ile dokuza yükselmiş olan Bologna 

Hedeflerine bir yenisi daha eklenmiştir. Bu hedef; (10) Avrupa Yüksek Öğretim Alanı 

(EHEA) ve Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) birleştirilerek Bilgi Avrupası’nın 

oluşturulması (üretilen bilginin topluma katkısının sağlanması)dır126. 

31 Mart – 2 Nisan 2005 tarihlerinde EUA’nın Glasgow’da düzenlediği toplantıya 700’ün 

üzerinde üniversite temsilcisi katılmıştır. Kısaca Glasgow Deklarasyonu’nu ‘Güçlü Avrupa 

için Güçlü Üniversiteler’ diye özetlemek mümkündür. Bu toplantıda öne çıkan hususlar 

aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

-Güçlü kurumlar için değerler ve öz görev, 

-Yüksek öğrenim ve araştırma yoluyla bilgi toplumu, 

-2010 yılına gelirken yol ortasında Bologna sürecine  yeniden odaklanılması, 

-Buluş ve araştırmaların arttırılması, 

                                                 
126 Avrupa Yükseköğretim Alanı ve Avrupa Araştırma Alanı olarak nitelendirilen eğitim ve araştırma, 
Avrupa’nın bilgi toplumu olma yolundaki iki temel direği olarak görülmektedir; çünkü Avrupa düzeyinde AR-
GE faaliyetlerinin desteklenmesi anlamında öngörülen Çerçeve Programlar (FP), hem AB’nin bilgi temelini 
güçlendirmek hem de üyeler arasındaki bilimsel-teknolojik işbirliğini güçlendirmek üzere yürürlüğe 
sokulmuştur. Ancak ilk 5 çerçeve programın yeterince başarılı olamaması ve ABD ile Japonya’nın bu alanda 
hızla yol alması üzerine AB bu ülkelerle rekabet edebilmek için üyelerinin tümünün katılımı ile ‘Avrupa 
Araştırma Alanı’nı (ERA) oluşturmuş ve 2002-2006 dönemi FP6 ile Avrupa’yı 2010 yılında dinamik ve rekabet 
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-Araştırma eğitimi ve araştırıcıların kariyeri, 

-Güçlü kurumlar için kalite, 

-Güçlü kurumlar için maddi destek sağlanmasıdır. 

Son olarak Glasgow Toplantısı’nın çıktıları, Azerbeycan, Ermenistan, Ukrayna, Moldavya ve 

Gürcistan’ın da imza koyması ile 45’e çıkan katılımcı ülkelerin  yüksek öğrenimden sorumlu 

bakanlarının bir araya geldiği  19-20 Mayıs 2005 tarihlerinde  yapılan Bergen toplantısının 

zeminini oluşturmuştur. Bergen Bildirisi ile: 

-ENQA (Avrupa Yüksek Öğrenimde Kalite Güvencesi Birliği) kılavuz ve standartlarının 

tartışmaya açılması, 

-Ulusal bazda Kalite Güvence Ajansının kurulması ve kurumsal değerlendirme ve 

akreditasyon modellerinin geliştirilmesi,  

-Ulusal seviyede kalite güvencesi ajanslarının gözden geçirilmesi için önerilen  modelin 

tanıtılması, 

-Ulusal Kalite Güvence Ajansları arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi, 

-Öğrenci katılımının ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, 

-ENQA’nın EUA, EURASHE ve ESIB ile işbirliği içinde geliştireceği etkinliklerin 

uygulanabilirliği konusunda İzleme Grubu aracılığı ile bir rapor hazırlanması, 

-Vize ve çalışma izni verilmesinin kolaylaştırılması, hareketlilik programlarına  katılımın 

teşvik edilmesi, 

-Katılımcı ülkelerdeki ENIC/NARIC ağları tarafından saptanmış olan tanınmayla ilgili 

problemlere odaklanılması, 

- Her kademedeki öğrenim için öğrenme çıktılarının ve yetkinliklerin temel  alınması, 

-Avrupa Yükseköğrenim Alanı içerisinde iki veya daha fazla ülke tarafından  verilen ortak 

derecelerin tanınması, 

-Formal olmayan ve informal olan öğrenmelerin de tanınmasını geliştirmek  için yüksek 

öğretim kurumlarıyla ve diğer kurumlarla birlikte çalışılması hususları vurgulanmıştır. 

Eğitimden sorumlu Bakanların bir sonraki toplantısının  2007 yılında Londra’da yapılması 

Bergen’de kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                                                         
gücü yüksek bir bilgi ekonomisine kavuşturmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda üniversiteler ile oluşturulmaya 
çalışılan Avrupa Yükseköğretim Alanı ile paralellikler taşımak zorundadır. 
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Yukarıda gelişimi aktarılmaya çalışılan bu sürecin aktif üyelerinden birisi de Türkiye’dir. 

2010 yılının gelişimde127 bir hedef süre olarak belirlendiği bu süreç ülkemiz açısından önem 

taşımaktadır; çünkü Türkiye, binlerce Avrupa ve Asya üniversitesi gibi, kendi yükseköğretim 

sisteminde yapacağı reformları belirlenen kriterlere göre yapmak yükümlülüğü altına girmiş 

durumdadır.  

Tüm bu toplantı ve bildiri/deklarasyonların kabul ettiği ortak ilkeler esas itibariyle şu başlıklar 

altında özetlenebilir:  

a) Uluslararası rekabet etme gücünün oluşturulması,  

b) Yüksek oranda akademik (öğrenci ve öğretim elemanları) hareketliliğin sağlanması,  

c) Karşılaştırılabilir (denkliği kabul edilebilir) mezuniyet sistemlerinin oluşturulması,  

d) İki aşamalı bir yükseköğretim sistemi,  

e) Üye ülkelerin tümünün benimsediği bir kredi sisteminin oluşturulması ve gerektiğinde 

kredi transfer sistemi ile bir başka ülkede yükseköğretimin tamamlanabilmesi,  

f) Mezuniyet halinde tüm üye ülkelerde kabul gören bir diploma ekinin verilmesi,  

g) Kalite güvence sistemlerinin oluşturulması ve bu sistem içinde kalitenin eşitlenmesi ve 

korunması,  

h) Her yerde ve her zaman hayat boyu eğitim anlayışının benimsenmesidir. 

Bu anlamda yukarıda özetlenen başlıklar itibarıyla üye ülkelerin, kendi yükseköğretim 

sistemlerinde başta idari anlamda karar alma süreçleri ve bu sürecin yaşandığı teşkilatlanma 

modelleri olmak üzere tüm sistemlerini yeniden ele almaları sonucu doğmaktadır. Dolayısıyla 

üniversite ve üst kuruluşların kalite ve özerklik temelinde yeniden teşkilatlanmaları, ders 

içeriklerinin teknoloji ile buluşturulup geliştirilmesi, öğrencilerin ve diğer üniversite 

çalışanlarının da katılımını sağlayacak bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi gibi konularda 

mutlaka iyileştirmelerin yapılması kaçınılmaz olacaktır. Özellikle ülkemiz bakımından 

merkeziyetçi bir anlayışla yönetilmeye çalışılan yükseköğretim kurumlarının yukarıdan 

aşağıya doğru yapılanmayı terk ederek aşağıdan yukarıya doğru ve her kademede katılımın 

esas alındığı yeni bir anlayışla yönetilmesi ilkesinin benimsenmesi kolay olmayacaktır.  

Kalite bakımından Bologna Süreci doğrultusunda yapılması beklenen iyileştirmeler şu şekilde 

özetlenebilir:  

                                                 
127 Aslında ‘Yeni Lizbon Stratejisi’ olarak adlandırılan ve 2010 yılı için Avrupa’ya bir takım hedefler koyan bu 
gelişmenin temelinde “istihdam ve büyüme odaklı yeni bir eylem planı” bulunmaktadır. Örneğin bu hedefler 
içinde AB, 2010 için AR-GE harcamaları ortalamasının GSMH’daki payının % 2’den % 3’e çıkarılmasını 
istemektedir. 
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a) Kalite güvencesi ve akademik değerlendirmeden sorumlu kuruluşların belirlenmesi, 

b) Üniversite, bölüm veya program düzeyinde akademik değerlendirmenin yapılması,  

c) İç değerlendirmenin işletilmesi ve dış denetim kurumlarından gelen uzmanlar yoluyla 

eğitim ve öğretimin değerlendirmesinin yapılması,  

d) Öğrencilerin bu akademik değerlendirmeye katılımları ve değerlendirme sonuçlarının 

açıklanması, 

e) Akreditasyon ve sertifika sistemi ile karşılaştırmalı bir sistemin geliştirilmesi, 

f) Yeni eğitim ve öğretim projelerinin üretilmesi ve uygulanması, 

g) Eğitimde verimlilik anlayışının yerleştirilmesi ve bunun için bilişim teknolojilerinin 

yaygınlaştırılması, 

h) Uluslararası katılım ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması, 

i) Her düzeyde akademik ve mesleki uzmanlık ağlarının kurulması. 

Ülkemiz bakımından yukarıda özetlemeye çalıştığımız sürecin yansımaları ise şu şekilde 

gerçekleşmiştir:  

Bologna Deklarasyonu’na kadar geçen süre içerisinde yükseköğretim alanında ülkemizin de 

dahil olduğu birçok uluslararası anlaşmaya imza atılmış bulunmaktadır. Bunların içinde; 

25.05.1998 tarihli Sorbonne Bildirisi ile 19.05.2005 tarihli Bergen Bildirisi (Kalite Güvence 

sistemi getirmesi ve diplomalar ile öğrenim sürelerinin denkleştirilmesi ile ilgili olarak) önem 

taşımaktadır.  

Bologna Süreci olarak ifade edilen bu değerlendirme süreci, iki yılda bir gerçekleştirilen 

Bakanlar Konferansı ve de izleme ve değerlendirmeden sorumlu Bologna İzleme Grubu 

aracılığıyla sürdürülmektedir. Ulusal düzeyde ise bu konu YÖK tarafından takip edilmektedir. 

Ülkemiz, bu sürece uygun olarak birtakım uygulamalar gerçekleştirmiş bulunmaktadır. 

Bunlar arasında; 2004 yılında üniversitelerin büyük bölümünde başlatılan ‘Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi’ (ECTS) ve Diploma Eki (DS) derece sistemi uygulamalarının 

tamamlanması çalışmaları sayılabilir. Üniversitelerimizde bu anlamda Akademik 

Değerlendirme Yönetmeliği genel bir düzenleme olarak yürürlüğe sokulmuştur. Yine Öğrenci 

Konseyleri ile ilgili de bir düzenleme yapılmıştır.  

Bologna Kriterlerine göre ülkemizdeki üniversiteler de incelemeye alınmıştır. Bu inceleme 

sonuçlarına göre ülkemiz üniversitelerinin ortalama notu 5 üzerinden 3,44 olarak 

belirlenmiştir. Bu durumda üniversitelerimiz ‘iyi performans’ içinde görülmektedir. Ancak 

‘eğitim kalitesi’ bakımından aynı durum gözlemlenmemektedir. Kalite bakımından ülkemiz 
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üniversitelerinin ortalama eğitim kalitesi notu 5 üzerinden 2 puan olarak ‘kötünün iyisi’ içinde 

yer almaktadır. Kabul edilen kriterler açısından ülkemiz yükseköğretim yapısı içindeki en 

önemli eksiklik “Akademik Kalite Değerlendirmesi ve Akreditasyon” ile ilgili somut 

çalışmaların başlamamış olması ve özellikle “üniversite özerkliği” konusundaki eksikliklerdir. 

Yükseköğretim kurumlarımızın puanlarını artırabilmesi için öncelikle akademik özerklik ile 

ilgili aranılan koşulların düzeltilmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz eğitim kurumlarının ortak projeler çerçevesinde Avrupa eğitim kurumları ile 

entegrasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla oluşturulan AB Eğitim ve Gençlik Programları 

Dairesi Başkanlığı (Ulusal Ajans) koordinatörlüğündeki faaliyetler de önem taşımaktadır. 

Özellikle 01.11.2003 tarihi itibariyle Socrates (Genel Eğitim) Programları içinde yer alan 

ERASMUS programına dahil olmak amacıyla ‘Erasmus Üniversite Beyannamesi’ imzalayan 

65 üniversitemiz kabul almış, 2004-2005 öğretim yılında bu programdan yararlanmışlardır. 

2004 yılında Erasmus öğrenci değişim programı çerçevesinde 1,250,000 öğrencinin 

eğitimlerini başka ülkelerde devam ettirdikleri düşünüldüğünde programın önemi ortaya 

çıkmaktadır. 01.11.2004 tarihi itibariyle programa katılmak için başvuran 12 üniversitemiz 

daha kabul almış durumdadır. Dolayısıyla 2005-2006 öğretim yılı içinde 77 Türk üniversitesi 

Erasmus programları içinde yer alacaktır. Ayrıca bazı üniversitelerimiz müşterek doktora 

programlarına kabul edilmiş durumdadır. 
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IV. GELECEĞE DÖNÜK STRATEJİLER 

IV.1. TÜRKİYE’NİN 2013 VİZYONU  
Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki 2013 vizyonu olarak da nitelendirebileceğimiz temel 

ve ulusal vizyonu şudur: Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedefleyen, Atatürk ilke 

ve inkılaplarına bağlı, bu anlamda ulusal değerlerini yitirmeden ve evrensel bilgiyi, bilgi 

toplumu ve bilgi çağının gerektirdiği ölçütleri özümsemiş bir yükseköğretim anlayışına sahip 

olmaktır. Bu anlayışın gerçekleştirilebilmesi için bilginin üretilmesi ve yayılmasında dünya 

ile rekabet edebilir bir güce sahip, sürekli kalite yaklaşımını ilke olarak benimsemiş; 

araştırmacı, yenilikçi, bilgi, buluş ve teknolojileri özgür ve özerk bir ortamda üretebilen; 

kendisini sürekli olarak yenileyebilen; dünya örnekleri ile sürekli rekabet içinde ve bu sayede 

karşılaştırılabilir durumda olan ve aynı zamanda gelişmiş ülkelerin yükseköğretim 

sistemindeki okullaşma oranına ulaşmanın hedeflendiği bir yükseköğretim sistemi 

oluşturulmasıdır. Böyle bir yükseköğretim sisteminde ülkemizde yükseköğrenim görmek 

isteyen herkesin fırsat ve olanak eşitliği çerçevesinde yükseköğretime girebildiği; ekonominin 

ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan gücünün yetiştirilebildiği; bununla birlikte yaşam boyu 

eğitim anlayışının benimsendiği; aynı zamanda toplumun her bakımdan gelişmesine katkı 

sağlayacak çağdaş yönetişim ilkeleri; şeffaflık; katılımcılık; yönlendiricilik; hesap verebilirlik 

ve kalite anlayışının hakim olduğu, çeşitliliklere ve yaratıcılığa açık bir sistemin kurgulanması 

ve işletilmesidir. 
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IV.2. VİZYONA DÖNÜK TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR 
Komisyonumuz alt gruplarının yaptığı çalışmalar sonunda, her bir grubun üstlendiği başlıklar 

için temel ve amaç politika olarak aşağıdaki konular öne çıkmış bulunmaktadır.  

Kalite konusunda; yükseköğretim kurumlarında çalışanların performanslarının artırılması 

temel amaç ve politika olarak belirlenmiştir. Çalışanların performansının artırılabilmesi için 

gerekli hizmet içi eğitim ve pedagojik eğitimleri sürekli bir şekilde verilmelidir. Performans 

artışı için öngörülen eğitim ve çalışma süreçleri periyodik ve periyot dışı bir şekilde 

değerlendirilmeli, ama öncesinde performans artışı için gereken teşvik ve değerlendirme 

sistemleri kurulmalıdır. Aynı şekilde akademik personel kadar üniversite yönetimlerinin de 

kalitesinde iyileştirme sağlanmalı, bunun için üniversite yönetimleri dış değerlendirmeye 

açılmalıdır. Mevcutlar da dahil yeni program, bölüm, fakülteler açılabilmesi için akreditasyon 

alınması ilkesi benimsenmelidir. Kalitenin her yönüyle ulusal kurumlarımıza yayılabilmesi ve 

sürdürülebilir bir kalite anlayışı için uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri teşvik edilmeli ve 

bu işbirliğinin önü açılmalıdır. AR-GE hizmetleri başta olmak üzere her türlü araştırma 

çalışmalarının güçlenmesi ve çoğalması için araştırma fonları geliştirilmeli ve ivedilikle 

desteklenmelidir. 

Yönetim konusunda temel amaç ve politika olarak; katılımcı bir üniversite modeli 

benimsenmelidir. Başta öğrenciler olmak üzere tüm üniversite çalışanlarının söz hakkının 

olduğu bir yönetim anlayışı uygulanmalı, üniversitenin paydaşları durumundaki yerel yönetim 

organları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir Danışma Kurulu ile birlikte üniversite 

stratejileri planlanmalı ve sorunların çözümü için karşılıklı ilişkiler geliştirilmelidir. Benzer 

ilişkiler yerel ve ulusal düzeydeki ekonomik aktörler ile de sağlanmalıdır. Bu amaçla stratejik 

plan yapılmalı ve planın uygulaması denetlenmelidir. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim 

için yönetim bilgi ve karar destek sistemleri, entegre veri bankaları oluşturulmalıdır. 

Kaynak Yetersizliği konusunda; yükseköğretim kurumlarının başta fiziki olmak üzere her 

türlü altyapı sorunlarının giderilmesi temel amaç ve politika olarak belirlenmiştir. Bunun 

sağlanabilmesi için yeterli mali kaynağın tahsisi gereklidir. Yükseköğretim kurumlarına tahsis 

edilen bütçe torba bütçe şeklinde uygulanmalı, bütçedeki harcama yetkisi üniversite 

yönetimlerinde olmalı ve bunun etkin bir denetim mekanizması ile kontrol edilmesi 

karşılığında kullanılmasına izin verilmelidir. Altyapı sorunları kadar önemli bir diğer sorun 

olan yükseköğretim alanında çalışan öğretim elemanlarının mali sorunlarının da ivedilikle 

çözümlenmesi gereklidir. Üniversite çalışanlarının yeterli mali standartlara kavuşturulması, 
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2006 yılı sonunda gerekli düzenlemeler yapılarak tamamlanmalıdır. Yükseköğretim 

kurumlarında görev yapan idari personelin mali sorunlarına eğilinmelidir. Bunun yanında 

idari personel 2547 sayılı kanunla ilişkilendirilerek hukuki açıdan güçlendirilmelidir. 

Yükseköğrenim gören öğrencilerin mali imkanları hızla iyileştirilmelidir. Bunun için etkin bir 

kredi ve burs sistemi yürürlüğe sokulmalıdır. Özellikle öğrenci kredi sisteminin geri dönüşü 

yüksek bir oran sağlanmak şartıyla öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek oranlarda 

düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca AR-GE harcamaları için de AB ülkeleri düzeyine ulaşılması 

amacıyla yıllara göre artış gösteren bir kaynak transferine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda 

plan dönemi sonunda GSYİH’dan % 3’lük bir oranın AR-GE çalışmalarına ayrılması 

hedeflenmelidir. 

Yükseköğretimde özerklik ve hesap verebilirlik konusunda temel amaç ve politika olarak; 

yükseköğretim kurumlarının akademik, mali ve idari yönden ileri ülkeler standartlarında ve 

özellikle OECD yükseköğretim raporundaki özerklik kriterlerine uyumlu bir şekilde 

‘özerkliğe’ kavuşturulması belirlenmiştir. Bu düzenlemeyle paralel olarak hesap verebilirlik’ 

ilkesi de kabul edilmelidir. 

Yükseköğretim sistemi konusunda temel amaç ve politika olarak; uluslararası rekabete açık, 

sürekli kalite yaklaşımını ve stratejik planlamayı ilke edinmiş, bilim ve teknoloji üretkenliği 

ile eğitim ve öğretimde evrensel boyutları hedefleyen, her yükseköğretim kurumunun kendi 

koşulları ve çevre şartlarına bağlı olarak farklı bir misyon belirlemesine olanak sağlayacak bir 

yükseköğretim sisteminin oluşturulması benimsenmelidir. Özellikle kalite yaklaşımında, 

kalite anlayışının geliştirilmesi kadar önemli olan kalite kültürünün benimsenmesi ve sürekli 

hale getirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. 

Üniversite-Ekonomi İlişkileri, Üniversiteye Giriş Sistemi ve Öğrenci Sorunları konusunda 

bilgi toplumuna odaklanmış bir Türkiye’de temel stratejik amaç olarak; yüksek refah düzeyi 

ve küresel rekabet gücünü sürdürebilir kılan; araştırmacı, yenilikçi, bilgi-buluş ve teknolojiler 

üretebilecek yüksek nitelikli insan gücü ile ülkenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan, 

mesleki ve teknik eğitim sistemleri ile üniversiteye giriş sistemini fırsat eşitliği ve temel hak 

ve özgürlükleri koruyacak şekilde yenileyerek tüm ilgili tarafların (paydaşların) etkin katıldığı 

bir işbirliği ortamının yaratılması hedeflenmelidir. 



 104

IV.3. TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALARA DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER 
IV.3.1. KALİTE VE YÖNETİM POLİTİKALARINA DÖNÜK ÖNCELİK VE 

TEDBİRLER 

Yukarıda vurgulanan temel (stratejik) amaçlara uygun olarak Yükseköğretim Özel İhtisas 

Komisyonumuzun belirlemiş olduğu Kalite ve Yönetim Alt Çalışma Grubu’nun yaptığı ilk 

çalışma sonuçlarına göre belirlenen belli başlı sorun alanları ve çözüm önerileri ile 

düzenlemeler şu şekildedir: 

• Katılımcı bir üniversite yönetimi oluşturmak için öncelikle öğrenci katılımının oy hakkı 

verilmek suretiyle oluşturulması ve demokratik katılımın artırılması gerekmektedir. Bu 

amaçla yeni düzenlemelerin yapılması bir zorunluluktur. 1988 yılında kabul edilen 

Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği ve Akademik Özgürlük Üzerine Lima Bildirgesi’nin 

10.maddesinde konuyla ilgili olarak açıkça; “Tüm yükseköğretim kurumları, öğrencilerin 

kurumun idari organlarında yer almalarını temin eder” denilmektedir. Aynı bildirinin 

19.maddesi hükmüne göre “akademik çevre” (1.madde tanımlar, (b) bent hükmü) içinde yer 

alan üyelerden birisi olarak öğrencilerin “herhangi bir ayrım yapılmaksızın akademik ve idari 

işlerin yürütülmesinde yer alma hakkına ve imkanına sahip” oldukları vurgulanmaktadır.  

Bildirinin 19.maddesi ilk cümlesinde yükseköğretim kurumlarının yönetim tarzı için 

“yükseköğretim kurumlarının özerkliği, ilgili akademik çevrenin tüm üyelerinin aktif 

katılımını içeren demokratik bir özyönetimle gerçekleşir” denilmektedir. 

Bu doğrultuda halihazırda üniversitelerde oluşturulan Öğrenci Konseylerinin durumlarını 

düzenleyen kanun ve yönetmelik düzenlemelerinin128 öğrencileri ilgilendiren konularda oy 

hakkı verilmesi suretiyle güncellenmesi gerekmektedir; çünkü son dönemde YÖK tarafından 

çıkarılan yönetmelik düzenlemesinde –kanun bu yetkiyi vermediği için- öğrenci 

temsilcilerinin konsey çalışmalarını yürütme, çalışmaları ve uygulamaları izleme, raporlama, 

kararları duyurma, öğrencileri temsil etme, sorunları iletme, üniversite yönetimi ile iletişimi 

sağlama, etkinlikleri koordine etme ile yönetim ve akademik kurul toplantılarına katılma 

hakkı dışında bir hak ve yetkisi bulunmamaktadır.  

                                                 
128 Bilindiği üzere 05.09.2002 tarihinde Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilen ve 26.12.2002 
tarihli RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği’, YÖK Başkanlığı 
tarafından düzenlenen ve 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı RG’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile 
yürürlükten kaldırılmış ve konu yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur.  
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Ayrıca öğrenci katılımının sağlanması ve artırılması sadece hukuki düzenlemelerin 

gerçekleştirilmesi ile kalmamalıdır. Söz konusu düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve daha 

etkin / işlevsel kılınabilmesi amacıyla, öğrenci temsilciliklerine üniversite yönetimleri 

tarafından mekan ve çalışma ofislerinin oluşturulması ve yeteri kadar kaynak tahsisinin de 

yapılması gerekmektedir.129 Bu konuda özellikle mali konuların yer aldığı bir yasal 

düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ayrıca AB entegrasyon sürecinde bir anlamda önemli bir rol 

üstlenebilecek böyle bir yapılanmanın uluslararası öğrenci birlikleri ile işbirliğini sağlayacak 

usul ve esaslar da belirlenmelidir.130 

Bu konuda; öğrencilerin ‘akademik çevre’ tanımı içinde yer aldığı açık olmakla birlikte, Lima 

Bildirgesine göre aynı tanım131 içinde üniversitenin diğer çalışanlarının da yer aldığı gerçeği 

de göz ardı edilmemelidir. Bu yüzden üniversite yönetim organlarında üniversite 

çalışanlarının temsili sağlanmalıdır. 

• Öğrenciler ve diğer üniversite çalışanlarının temsil edilme sorunu ile birlikte, kendileri 

akademik çevrenin doğal elemanı olarak kabul edilen ve fakat yeteri düzeyde temsil 

edilemeyen Araştırma Görevlileri, Yardımcı Doçentler ve Doçentlerin de temsil sorunu 

çözümlenmelidir. Bu amaçla öğretim elamanlarının tümünün senatoda temsil 

edilebilmelerinin sağlanması gerekmektedir. 

• Öteden beri üzerinde tartışılan ve 2547 sayılı kanunun yerine getirilmesi düşünülerek 

oluşturulan Yükseköğretim Kanunu taslak çalışmalarında vurgulandığı üzere, kamu/devlet 

üniversitelerinde üniversite yönetimine dolaylı yoldan demokratik katılımı sağlayacak ve bir 

anlamda toplum adına danışma görevini üstlenecek bir ‘Danışma Kurulu veya Konseyi’ 

oluşturulmalıdır. Dış paydaşlar anlamında üniversitenin yerleşkesi/kampüsü veya merkezinin 

bulunduğu yer/ilde mevcut yerel yönetim organları başta olmak üzere kamu kurumu 

niteliğindeki meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle temsil 

kabiliyeti yüksek kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir kurul/konsey oluşturulmalıdır. Bu 

                                                 
129 Kaynak tahsisi konusunda Eylül 2005 tarihli Yönetmeliğin 36.maddesi hükmü sadece “Ulusal Öğrenci 
Konseyi ve Öğrenci Konseyleri organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin bu yönetmelik 
esasları dışında yurtiçi, bütçe olanakları ölçüsünde de yurtdışı görevlendirilmeleri, bağlı bulundukları 
yükseköğretim kurumu tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri ilgili Yükseköğretim kurumu 
öğrenci sosyal hizmetler bütçesinden karşılanır” demektedir. 40.maddede ise “öğrenci konseyine bu 
yönetmelikte yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla ilgili yükseköğretim kurumu tarafından kurum içinde 
uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır” denilmektedir. 
130 Söz konusu yeni yönetmeliğin amaç kısmını düzenleyen 1.maddesinde, öğrenci konseylerinin uluslararası 
anlamda temsil hakkı dışında herhangi bir usul ve esas benimsenmemiş olması bir eksikliktir.  
131 Akademik çevre tanımı (1.madde b.bent hükmü); bir yükseköğretim kurumunda öğretim, araştırma, inceleme 
yapan ve çalışan herkesi kapsar, şeklindedir. 
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anlamda yeni 5393 sayılı Belediye Kanunu132 ve benzeri yeni yasal düzenlemelerde yer alan 

temel katılımcılar ve ilkeler benimsenebilir. Sözü edilen kurul/konseyin belli periyotlar 

dahilinde toplanarak üniversiteyle toplumsal işbirliğine katkı sağlayabilecekleri, üniversiteyi 

toplumun gözüyle değerlendirip beklentilerin ve düşüncelerin paylaşılabileceği bir platform 

olarak çalışma esası gözetilmelidir. Bunun için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı veya 

2547 sayılı kanunda değişikliklere gidilmelidir. 

• Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi ve yönetilmesi de bugünkü hukuksal 

çerçeve içinde etkin olamamaktadır. Bu amaçla üniversitelerin bünyesinde ayrı bir araştırma 

projeleri yönetim biriminin –tercihen Daire Başkanlığı şeklinde- kurulması, hatta AB 

entegrasyon süreci içinde daha da fazla gündeme gelecek olması bakımından üniversite idari 

teşkilatlanması içinde Dış İlişkiler Daire Başkanlığı veya Müdürlüklerinin de oluşturulması 

düşünülmelidir. Bu amaçla hukuki düzenlemeler yapılmasının yanı sıra TÜBİTAK 

Yönetmeliğine benzer şekilde Üniversite Araştırma Projeleri Yönetimi Yönetmeliği şeklinde 

bir düzenleme ile hem Maliye Bakanlığı’nın konuyla ilgili mevzuatına uyarlama, hem de 

üniversiteler arasında kısmen de olsa bir uygulama birliği sağlanması mümkün olabilecektir. 

• Yükseköğretim kurumları ile ekonomik alanda faaliyet gösteren özel sektör çevreleri başta 

olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ve ikili ilişkilerini artırmaya yönelik 

‘kariyer ofisleri’ ve ‘girişimcilik merkezleri’ oluşturulmalıdır. Bu amaçla bir kısım 

üniversitelerimizde rektörlükler tarafından inisiyatif kullanılmak suretiyle oluşturulan bu 

türden birimlerin hem sayısının artırılması, hem de idari teşkilatlanma içinde bu birimlere yer 

verilmesi önemli bir gelişme olacaktır. Benzer bir uygulama kariyer ofislerinin oluşturulması 

için de geçerlidir. Ayrıca üniversitelerimizde öğrencilerin kendi olanakları ile elde etmeye 

çalıştıkları staj yapma veya proje geliştirme amacıyla özel sektördeki arayışlarını koordine 

edebilecek ve yapılan çalışmaların ülke ekonomisine katkı düzeyi ve kalitesini artırabilecek 

koordinasyon birimlerinin kurulması üniversite sanayi işbirliğine önemli bir katkı 

sağlayacaktır. Bu bağlamda son olarak üniversitelerin mezun ederek iş hayatına dahil ettiği 

eski öğrencileri ile irtibatını sağlayabilecek bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğu açıktır. Pek 

                                                 
132 RG. 13.07.2005 tarih ve 25874 sayı. Yeni 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Kent Konseyi’ başlığını taşıyan 
76.maddesinde; Belediyelerden kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, varsa 
üniversiteler, ilgili sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ve mahalle muhtarları 
temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımından oluşan bir Kent Konseyi kurmaları istenmektedir. Aynı madde 
hükmüne göre Kent Konseylerinin amacı; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve 
hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık ve hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine 
çalışmak olarak belirtilmektedir. 
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çok üniversitemizde sadece mezunlar derneği şeklindeki yapılanmanın üniversite yönetiminin 

himayesinde ve desteği ile yapmaya çalıştığı çalışmalar, yeni boyutlar da eklenmek suretiyle 

çeşitlendirilmelidir. Bu amaçla üniversitelerin kendi mezunları ile ilgili veri tabanı 

oluşturması önemli bir adım olacaktır. 

• Ülkemizde son dönem ‘Kamu Yönetimi Reformu’ kapsamında sıklıkla üzerinde durulan 

ve önemi günden güne anlaşılmaya başlanan Stratejik Planlama ve Stratejik Plan yapılması 

gereği artık bir moda yaklaşım olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

Ülke Kalkınma Planları ve yıllık uygulama programlarına paralel olarak üniversitelerimiz de 

kendi dönemsel stratejik planları ile yıllık uygulama planlarını oluşturmalıdır. Böylece kısa ve 

orta vadelerde üniversitelerimiz kendi büyüme, gelişim ve yatırımları konusunda net kararlar 

alabilecek ve başta yatırımlar konusu olmak üzere uygulamalarında süreklilik kazanmış 

olacaktır. Bu amaçla üniversitelerin bünyelerinde devamlı çalışacak ve planın yapılması, 

güncellenmesi ve takibinden sorumlu birimlerin kurulmasına ve nitelikli eleman istihdamına 

imkan verecek yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için yeni yükseköğretim 

kanunu veya 2547 sayılı kanunda düzenlemelere gidilmelidir. Böylece dolaylı bir zorunluluk 

halinde görülen stratejik plan yapılması gereği, doğrudan ve üniversiteler açısından usul ve 

esasları belirgin hale gelmiş bir konu olacaktır. Buna paralel olarak 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapılması da gerekmektedir. 

• Üniversitelerin stratejik plan yapması tek başına yeterli değildir; çünkü yapılan planın 

uygulanması çok daha önemlidir. Bu yüzden stratejik plan yapıldıktan ve uygulamaya 

konulduktan sonra yıllık denetimler sayesinde uygulamanın başarısı ve söz konusu plana ne 

düzeyde uyulduğu da izlenmiş ve değerlendirilmiş olacaktır. Böyle bir denetim mekanizması, 

hem üniversitenin ilgili birimi, hem de dış denetim organları veya birimler tarafından 

gerçekleştirilmelidir. Bunun için diğer AB ülkelerinde olduğu gibi konuyla ilgili mali 

düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

• Üniversitelerimizde şeffaf bir yönetim anlayışının getirilebilmesi ve uygulanabilmesi 

amacıyla ‘yönetim bilgi/karar destek sistemleri’ kullanılabilir hale gelmelidir. Bunun için 

öncelikle üniversite öğrencileri ile akademik ve idari personelin tümünün bilgilerini kapsayan 

ve kişisel verilerin korunmasını da gözeten bir merkezi veri tabanı oluşturulması 

sağlanmalıdır. Üniversiteler böyle bir çalışmayı kendi bünyelerinde oluşturacakları bilgi 

sistemleri destek birimleri veya var olan merkezleri aracılığı ile kısa sürede tamamlamalı ve 

bu veri tabanı bir otomasyon yazılım projesi çerçevesinde güncel ve etkin olarak 
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kullanılabilmelidir. Böylesi bir veri tabanı ve otomasyon projesi çerçevesinde ortaya çıkacak 

veri ve bilgi altyapısı, kanunların izin verdiği ölçüde YÖK ve DPT ile paylaşılan bir bilgi 

ağına dönüştürülmelidir. Bu amaçla gerekli hukuki düzenleme ve işbirliğinin altyapısı 

hazırlanmalıdır. 

• Yukarıda belirtilen şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde her bir üniversitemiz, ulusal ve 

uluslararası düzeydeki kamuoyunu bilgilendirecek bir model benimsemelidir. Oluşturulan 

model çerçevesinde üniversiteler ulusal düzeydeki göstergeleri destekleyecek bilgilerin 

oluşumu için veri sağlamak zorunda olmalıdır. Bu anlamda ‘belli performans göstergeleri’ 

kullanılarak sağlanan veya oluşturulan periyodik bilgiler özellikle internet üzerinden 

kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

• Üniversite üst yönetiminin belirlenmesi için halihazırdaki 1982 Anayasasının133 

130/6.maddesi hükmüne göre; “Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler 

                                                 
133 E. Yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşları  
1. Yükseköğretim kurumları  
Madde 130- Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun 
insangücü yetiştirmek amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın 
ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine 
ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.  
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin 
gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir.  
Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.  
Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. 
Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde 
faaliyette bulunma serbestliği vermez.  
Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe 
sağlanır.  
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca 
seçilir ve atanır.  
Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin 
yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.  
Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim 
Bakanlığına sunulur ve genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak 
yürürlüğe konulur ve denetlenir.  
Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve 
sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim 
elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin 
ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, 
yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza 
işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre 
öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve 
teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali 
kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.  
Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, 
öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için 
Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.  
2. Yükseköğretim üst kuruluşları  
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Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca..” seçilmekte ve atanmaktadır. 

Anayasanın, usul ve esaslarını belirleme görevini kanuna verdiği üniversite rektörlerinin 

seçilmesi konusunda 2547 sayılı kanunun 13.maddesi (a) bendinde134 konuyla ilgili hüküm 

getirilmiş bulunmaktadır. Alt çalışma grubu üniversite yönetiminin yani rektörün ‘yetkinlik’ 

ve ‘süre’ açısından belirlenmesi konusunda açık bir öneride bulunmamıştır. 

• Konuyla ilgili olarak rektörlerin seçimi ve atanmaları konusunda son kararı yasa koyucu 

belirleyecek olmakla birlikte, Anayasanın 130 ve 131.maddeleri, demokratik, özgün, özgür  

ve özerk bir üniversite anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

• Bu anayasal düzenlemeler ile YÖK’ün bir ‘koordinasyon, denetleme ve düzenleme üst 

birimi’ olması sağlanmalıdır; çünkü günümüz demokratik yaklaşımlarının zorunlu bir sonucu 

olarak YÖK’ün yükseköğretim üst kuruluşu olarak üniversite özerkliği ve akademik özgürlük 

şartına135 da uyan bir şekilde yeniden anayasal bir tanım ve sınırlama ile ele alınması 

gerektiği açıktır. Dolayısıyla YÖK’ün yükseköğretim kurumlarının iç işleyişlerine, mali 

yönetimlerini ilgilendiren alanlarda almış olduğu kararlara karışmadığı, eğitim ve bilimsel 

araştırma alanlarında yönlendirme ve koordinasyon işlevi dışında üniversitelerin kendi 

politikalarını oluşturmasına izin veren özerk bir üniversite anlayışı136 benimsenmeli ve YÖK 

buna göre yeniden yapılandırılmalıdır. 

                                                                                                                                                         
Madde 131- Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, 
yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, bu kurumların 
kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen 
kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama 
yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.  
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilen ve sayıları, 
nitelikleri ve seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı 
hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca 
doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.  
Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir. 
134 Rektör- Madde 13 – a) Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından 
görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından 
Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden 
atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü 
tüzelkişiliğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğretim üyesi oy pusulasına 
yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu 
sağlanamadığı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy 
alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Kurulunun seçeceği 3 kişi atanmak üzere 
Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması 
ilgili mütevelli heyet tarafından yapılır.  
135 1988 tarihli Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği ve Akademik Özgürlük Üzerine Lima Bildirgesi için bkz. 
http://www.cepes.ro/information_services/sources/on_line/lima.htm  
136 Lima Bildirgesi 1.madde c.bent hükmü 
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Yükseköğretim alanında yönetim sorunu kadar önemli bir diğer sorun alanı da kalite 

sorunudur. Bu yüzden alt çalışma grubunun öncelik verdiği alanlardan birisi de kalite sorunu 

ve çözüm yolları olmuştur. 

• Kalite sorunu tartışılmaya başlandığında, yükseköğretim kurumlarında görev yapan 

öğretim elemanlarının ‘performansları’nın artırılması öncelikli hedef olarak 

vurgulanmaktadır. Öğretim elemanlarının performanslarının her şeyden önce doğru ve etkin 

bir şekilde belirli aralıklarla değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu amaçla öğretim 

elemanlarının hem üniversite içinden, hem de dışından meslektaş değerlendirmesine (peer 

review) tabi tutulabilmesi; değerlendirme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması; bu 

sonuçlara göre de birtakım yaptırımların uygulanabilmesi için gerekli hukuki düzenlemelerin 

yapılması gerekmektedir.137  

• Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirilmesine özel bir önem verilmeli ve üstün yetenekli 

gençlerin bu alanlara yönelmeleri için gereken önlemler alınmalıdır. Bunun için en başta  

başarılı ve yetenekli elemanların üniversiteye çekilebilmesi için öğretim üyeliğinin 

çekici/cazip şartlara sahip kılınması gerekmektedir. 

• Öğretim elemanı olabilmenin olmazsa olmazı durumundaki lisansüstü eğitim konusunda 

enstitü anabilim dallarının, yüksek lisans ve doktora öğretimine başlayabilmenin 

önkoşulları138 ciddi olarak yeniden ele alınmalıdır. 

• Kurumsal düzeyde öğretim elemanlarının eğitim, araştırma ve yönetim formasyonu 

açısından hizmet içi ve meslek içi eğitim programları ile hem bilgilendirilmesi, hem de yeni 

                                                 
137 Konuyla ilgili olarak çıkartılmış olan ilk düzenleme 22.10.2002 tarih ve 24914 sayılı RG’de yayınlanan 
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliği olmuştur. Bu 
yönetmelik hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve araştırma kalitesini artırmak 
hedef olarak belirlenmiştir. Eski yönetmelik kurum içi değerlendirmeyi, bunun usul ve esaslarını belirleyen bir 
üst komisyon dışında üniversitenin kendi oluşturacağı organları aracılığı ile denetimi esas almıştır. Halbuki 
20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı RG’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve 
Kalite Geliştirme Yönetmeliği sadece eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin değil, idari hizmetlerin de 
değerlendirilmesini, kalitelerinin artırılmasını ve bağımsız dış değerlendirme süreçlerine tabi tutularak 
kalitelerinin onaylanması esasını  (madde 1) getirmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Dış değerlendirme için (madde 
16) “Bir yükseköğretim kurumu uygun gördüğü durumda kendi iç değerlendirme sürecini bu yönetmeliğin 
14.maddesinde belirtilen takvime göre Katile Değerlendirme Tescil Belgesi’ne sahip bağımsız bir kurum, 
kuruluş veya kurul ile birlikte yürüt(me)” hakkına sahip kılınmakta, böylesi bir dış değerlendirme süreci yaşayan 
yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirme yapmasına gerek olmadığına hükmetmektedir. 
138 Bu koşullar için öneriler şunlardır: Yeterli sayı ve nitelikte öğretim üyesi bulunmalı, öğretim üyelerinin hangi 
niteliklere sahip olmaları gerektiği, bilim dallarına/alanlara göre bir öğretim üyesine kaç öğrenci düşmesi 
gerektiği tespit edilmeli, en uygun (optimum) düzeyde altyapı olanaklarına sahip olunmalı, ders programları ve 
içerikleri güncellik taşımalı, danışman ve tez seçimindeki kurallar ve uygulamalar açık ve net olmalı, eğitime 
alınacak elemanların seçimlerinde nesnellik sağlanmalı, lisansüstü öğretim yaptıracak kurum ve verdiği eğitimin 
akreditasyonu ve belirli aralıklarla kalite ölçümleri yapılmalı, öğretim elemanları öğrenciler tarafından belirli 
aralıklarla değerlendirilmelidir. 
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gelişmeler karşısında güncellenmesi sağlanmalıdır. Bu anlamda öğretmenlik bilgisine 

(pedagojik formasyon) sahip olma ve ‘yeni eğitim materyallerinden yararlanabilme veya 

hazırlayabilme’ konularında yetişmiş olmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Öğretim 

elemanlarının tümünün öğretmenlik bilgisi eğitimini almaları ve gelişen eğitim materyallerini 

rahat kullanabilecekleri kısa süreli kurslara tabi tutulmaları sağlanmalıdır. 

• Öğretim elemanlarının AB entegrasyon sürecinde akademik hareketliliğinin artacağı 

gerçeğinden hareketle en az bir yabancı dilde konuşma ve yazma yeteneğini elde edebileceği 

altyapı hazırlanmalıdır. Bu amaçla öğretim elemanlarına başta kendi üniversitelerinde olmak 

üzere diğer üniversitelerde gerekli şartlar hazırlanarak ücretsiz veya düşük ücretler ile kurslar 

ve çalışma olanakları sağlanmalıdır. 

• Eğitim sisteminin yeterli altyapı, araç-gereç ve nitelikli personel sayesinde iyileşmesi 

mümkündür. İyi bir eğitim için eğitime yapılan harcamaların dolayısıyla öğrenci başına 

yapılan harcamaların artması kaçınılmazdır.  

• Öğretim elemanlarının değerlendirilmesi sırasında en önemli konulardan birisi araştırma 

performanslarının, diğeri de toplumsal hizmet performanslarının doğru ve etkin bir şekilde 

değerlendirilebilmesi ve artırılabilmesinin önünün açılmasıdır. Bunun için öğretim üyelerinin 

performans değerlendirme sonuçlarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan 

kriterler çerçevesinde belirlenebilmesi ve gerektiğinde minimum kriterlerin üzerinde kriter 

koyabilme yetkisinin üniversitelere verilmesi gerekmektedir. 

Öğretim elemanlarının kalitesi kadar üniversitelerin kurumsal bakımdan yönetim kalitesi de 

önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada temel hedef, üniversitenin yönetim 

kalitesi bakımından iyileştirilmesidir. Böylesi bir iyileştirmenin sağlanabilmesi için mutlaka 

belirli aralıklar ile üniversitelerin dış değerlendirme mekanizmaları tarafından şeffaflık 

ilkelerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Her ne kadar üniversiteler kendi iç denetim 

mekanizmalarını ve YÖK aracılığı ile birtakım dış denetim araçlarını kullanabiliyor ise de, 

bunun yeterli olmadığı ve zaman zaman doğruları tam olarak yansıtamadığı görülmektedir. 

Dolayısıyla dış değerlendirme mekanizması olarak YÖK ve uluslararası bir katılımla 

oluşturulan özerk bir dış değerlendirme kurumu tarafından üniversitelerin 

değerlendirilebilmesine imkan verilmelidir. Ayrıca bu değerlendirme ile ilgili kurulacak olan 



 112

kurulun özerkliğine paralel çalışmalarını gerçekleştirebileceği, harcama ve giderlerini 

karşılayabileceği şekilde yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.139 

• Akademik programları yürüten birimlerin öz değerlendirme yapmasına da imkan 

tanınmalıdır. Bu değerlendirmenin özellikle katılımcı bir yaklaşımla GZFT analizi, stratejik 

planlama, paydaşların geri bildirimi, kıyaslama, yıllar içinde akademik performans 

göstergelerinin değişimi konularında olması gerekmektedir.  

• Akademik programların açılabilmesi ve sürdürülebilmesi için belli kriterlerin sağlanması 

gerektiği yönünde açık bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu 

alanlarda çıkarılmış olan yönetmelik düzenlemelerinin gözden geçirilmesi ve genişletilerek 

yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Dış değerlendirme kurumları ve bunlara 

kalite tescil belgelerinin nasıl ve ne şekilde verileceğinin de bir an önce usul ve esaslar 

bakımından belirginleşmesi sağlanmalıdır.  

Bu aşamadan sonra da dış değerlendirme kurumlarının ‘örnek uygulamalar’ kullanarak 

üniversitelere destek olması gerekmektedir. Üniversitelerimizde 2002 yılında çıkartılan 

yönetmelik doğrultusunda oluşturulmuş bulunan kurulların, 2005 tarihli Yükseköğretim 

Kurumları Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği140 ile “Yükseköğretim 

Kurumu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” olarak isim ve görev 

değişikliğine gittiği görülmektedir.  

• Yükseköğretim kurumlarımızda özellikle lisans ve lisansüstü programların ulusal ve 

uluslararası düzeyde ortak programlar olarak verilmesi de kalitenin artmasını sağlayacak bir 

tedbir olarak düşünülmektedir. Bu amaçla yükseköğretim kurumlarının aynı programları ve 

farklı programları (disiplinler) arasında işbirlikleri sağlanmalıdır. Buna ek olarak 

Socrates/Erasmus programlarındaki öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin 

gerçekleşmesinde etkin roller alınmalı ve konuyla ilgili geniş kapsamlı ortak projeler 

geliştirilmelidir. Bütün bu faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanabilmesi için de 

yükseköğretim kurumlarında doğrudan doğruya dış ilişkiler ve uluslararası ilişkileri 

yürütmekle görevli bir birim kurulması gerektiği açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının 

kendi inisiyatifleri ile AB ülkeleri başta olmak üzere diğer yabancı ülke yükseköğretim 

                                                 
139 2005 tarihli Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği bu 
konuda hükümler sevk etmektedir. Yapılacak harcamalar ile ilgili olarak 24.maddede; harcamaların ilgili kurul 
veya kurumların bütçesinden karşılanacağı belirtilmektedir. 
140 RG. 20.09.2005 tarih ve 25942 sayı. 
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kurumları ile ikili ilişkiler kurmaları ve bu konularda ikili ve çoklu anlaşmalar –mevcut 

mevzuata aykırı olmamak şartıyla- imzalamalarını teşvik edecek tedbirler alınmalıdır. 

• Yükseköğretim kurumlarında kalite sorununu ortadan kaldıracak ve yükseköğretim 

kurumlarımızın dünyaya açılmasını sağlayacak bir diğer stratejik hedef de uluslararası 

araştırma programlarına katılımın teşvik edilmesi ve önünün açılması için gerekli 

düzenlemelerin yapılmasıdır. Özellikle FP7 ve diğer uluslararası araştırma programlarına 

ülkemizden daha yoğun bir katılım olması ve proje tekliflerinin artması gerekmektedir. Bunun 

için yukarıda bahsedilen dış ilişkiler veya uluslararası ilişkiler birimleri tarafından doğrudan 

doğruya araştırmacılara proje katılımcılığı konularında destek ofisleri oluşturularak destek 

olunmalıdır. Bu destek birimi aynı zamanda hem projenin kabulü öncesi, hem de kabulü 

sonrası araştırmanın gerçekleştirildiği ve sonuçlandırıldığı tüm süreçte desteğini sürdürecek 

şekilde planlanmalıdır. Hatta projenin tamamlanmasından sonra ortaya çıkan sonuçların 

yayınlanmasına da katkı sağlamalıdır. 

Söz konusu proje hazırlık ve süreç desteği sadece uluslararası projeler için değil, TÜBİTAK 

ve diğer kurumlarca finanse edilen araştırma projeleri için de geçerli olmalıdır. 

• Bu türden çabalar, aynı zamanda bir diğer kalite sorunu olan yeteri kadar etkin 

uluslararası bilimsel yayın ortaya koyamama gibi sorunların da ortadan kalkmasına yol 

açacaktır. Üniversitelerin uluslararası alanda ve özellikle sosyal bilimler alanındaki bilimsel 

performanslarının iyileştirilmesi için teşvik edici/özendirici tedbirler alınması gerekmektedir. 

Bu konuda başta indekse giren sosyal bilimler alanındaki yayınlara ve araştırmacılara 

üniversiteler kendi öz kaynaklarından destek olabilmelidir. Bu türden desteklerin hukuki bir 

temele kavuşturulması ise bir zorunluluktur.  

Üniversiteler kendi araştırma proje bütçelerinin oluşumunda öz kaynaklarından daha fazla 

transfer yapmaya özen göstermelidirler. Hatta bu konuda üniversitelerin kendi kaynaklarından 

yaptıkları transfer miktarı kadar, genel bütçeden Maliye Bakanlığı aracılığı ile artı pay 

alabilmelerinin önü açılmalıdır; yani Maliye Bakanlığı ile birlikte araştırma giderlerinin 

karşılanmasında ‘eş finansman’ anlayışı benimsenmelidir. 

Bu konuda ifade edilmesi gereken önemli desteklerden birisi de özellikle sosyal bilimler alanı 

başta olmak üzere tüm bilim alanlarındaki ulusal nitelik dergilerimizin desteklenerek 

uluslararası indekslerce tanınır ve taranır hale getirilmesi gereğidir.  
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IV.3.2. KAYNAK YARATMA POLİTİKALARINA DÖNÜK ÖNCELİK VE 

TEDBİRLER 

Yükseköğretim kurumlarında Kaynak Yetersizliği konusunda çalışmalar yapan grubumuzun 

ortaya koyduğu temel sorun alanları, stratejiler ve çözüm önerileri şu şekilde ortaya çıkmıştır. 

Kaynak yetersizliği yüzünden yükseköğretim kurumlarındaki en önemli sorun haline gelen 

fiziki altyapı eksikliğinin ve buna paralel olarak eğitim, AR-GE faaliyetleri ile bu faaliyetleri 

yürüten personel sayısındaki eksikliklerin en geç 9.Plan dönemi sonunda giderilmesi 

gereklidir. Bu amaçla alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenler şu başlıklar altında 

ifade edilebilir:  

• Tüm yükseköğretim kurumlarının altyapılarının öncelikle tamamlanması ve iyileştirilmesi 

için gerekli maddi kaynak aktarımlarının yapılması gerekmektedir. 

• Ülkemizde AR-GE faaliyetlerinin GSYİH’daki payı konusunda, Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulu tarafından belirlenen % 1,9’luk hedefin Bakanlar Kurulu tarafından % 2,4, 

yani AB ülkelerindeki günümüz ortalaması olarak belirlenmiş rakam olmasına karşın, bu 

oranın en az % 3 seviyelerine çıkarılması hedeflenmelidir. Aynı şekilde AR-GE faaliyetleri 

içinde yer alan araştırmacı sayısının da AB standartları içinde belirtilen binde 5,5 düzeylerine 

çıkartılması gerekmektedir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında, AR-GE elemanlarına 

öncelik verilmek suretiyle her seviyedeki öğretim elemanı ve teknik personelin sayı ve kadro 

bakımından artırılması ve statülerinin yeniden düzenlenmesi önem taşımaktadır. 

• AR-GE faaliyetlerinin GSYİH’daki payının üniversiteler tarafından kullanılabilmesini 

sağlayacak şekilde hukuki düzenlenmeler yapılmasına da ihtiyaç vardır. 

• Yükseköğretim kurumlarımızda AR-GE faaliyet ve çalışmalarını özendiren ve 

ödüllendiren bir yapının geliştirilmesi de gerekmektedir. 

• Yukarıda belirtilen hedeflerin sağlanabilmesi için gereken en önemli unsur durumundaki 

öğretim elemanlarının/araştırmacıların yaşam ve çalışma standartlarının yükseltilmesi artık bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Bu konuda daha önceki dönemlerde yaşanan sıkıntıların bir daha 

yaşanmaması ve öğretim elemanları arasında aşırı gelir adaletsizliklerine yol açmayacak bir 

dengeleme yönteminin benimsenmesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek düzeydeki maddi 

kaynaklar yükseköğretim kurumlarının bütçelerine aktarılmalıdır. 

• Üniversite bütçelerinin, öğrenci başına harcama miktarı bakımından OECD ülkeleri 

ortalaması olan 13.343 ABD doları seviyelerine getirilmesi ve bütçe planlamalarının 

üniversitelerde okuyan öğrenci sayıları gözetilerek yapılması da oluşan dengesizlikleri 
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gidermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla yükseköğretimin GSYİH’dan 

aldığı pay, OECD ülkeleri ortalaması olan % 1,6’ya çıkarılmalıdır. Bu bağlamda eğitime yeni 

kaynaklar sağlanmalıdır. 

• Mevcut üniversitelerimizin fiziki mekan çalışmaları yapıldıktan sonra söz konusu 

alanların daha fazla kullanılmalarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

• Üniversitelerin sahip oldukları öğretim üyesi, bina, araç-gereç, kitaplıklar gibi olanakların 

özellikle birbirine yakın olan yükseköğretim kurumlarınca etkin biçimde kullanılabilmesi için 

gerekli tasarlamalar yapılmalıdır. 

• Devlet üniversitelerindeki bazı programlarda ek öğrenci kontenjanlarının belli bir 

yüzdesinin –vakıf yükseköğretim kurumlarında olduğu gibi- “özel katkı payı” verecek 

öğrencilere açılması sağlanmalıdır. Böylece üniversitelerin ek kaynak yaratılabilmesinin önü 

açılacaktır.  

• Yukarıda vurgulanan konularla ilgili olarak yükseköğretim kurumlarının finansmanında 

kullanılabileceği halde tam olarak kullanılamayan öğrenci katkı paylarının ödenmesinde, geri 

ödenmesi şartıyla isteyen öğrencilere kredi verilebilecek bir sistemin getirilmesi 

gerekmektedir. Yükseköğretimin finansmanı bakımından öğrenci katkı paylarının düşük 

seviyelerde olması, bir anlamda kaynak sıkıntısının da dolaylı etkenlerinden birisidir. Bu 

yüzden yükseköğretim öğrencilerinin ve ailelerinin mali durumlarına/gelirlerine göre 

yükseköğretim katkı paylarının belirlenmesi mümkün olabilmelidir. Bir başka alternatif de;  

üniversite öğrenci katkı paylarının artırılması halinde artan kısmın Yükseköğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere verilen destekten karşılanabilmesi olabilir. 

• Bu bağlamda yükseköğretim öğrencilerine Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen 

kredilerin günümüz yaşam koşullarında öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

artırılması gerekmektedir. 

• Yükseköğretimin ‘uluslararasılaşması’ konusuna geniş bir açıdan bakıldığında dünya 

üzerinde doğudan batıya doğru bir öğrenci hareketliliği yaşandığı görülmektedir. Hareket 

halindeki öğrenci gruplarından büyük olan kitlenin doğu ülkelerinden gelen öğrenciler olduğu 

açıkça görülmektedir. Bu anlamda ülkemiz yükseköğretim politikaları belirlenirken; hem 

Avrupa’dan yani Batıdan öğrenci çekebilmenin yolları aranmalı, hem de doğudan batıya akan 

öğrenci kitlelerinin yüksek eğitim kalitesi ile ilgisini çekerek ülkemizde eğitim görmelerini 

sağlayabilecek stratejiler geliştirilmelidir. 
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• Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın çekici olmasını sağlayan Erasmus-Mundus programına 

ülkemiz “gerekli araçları formelleştiremediği için” 2005-2006 öğretim döneminde dahil 

olamamıştır. Ülkemiz üniversitelerinin Mundus programına girmesi ile birlikte hem doğudan, 

hem de batıdan ilgi odağı olacağı hesaplanmalıdır.141 

• Ülkemiz yükseköğretim kurumları, doğu ülkelerinden eğitim amacıyla batıya giden 

öğrenciler için hem mali şartlar bakımından, hem de Avrupa Yükseköğretim Alanı’na dahil 

olmuş ve eğitim kalitesi yükselen bir ülkenin sunduğu eğitim olanakları bakımından cazibe 

merkezi olmalıdır. Aynı şartlar batılı öğrenciler için sağlandığında benzer bir akış yaşanacağı 

düşünülmelidir. 

• Ülkemiz yurtdışına eğitim amaçlı gönderdiği öğrencileri ile maddi kaynaklarını dışarıya 

akıtan bir ülke olmak yerine, kaliteli yükseköğretimi ile hem milli ekonomisine katkı 

sağlayacak, hem de yükseköğretim kurumlarının şikayet ettiği mali sorunlarını çözerek 

kendine yeni mali kaynaklar yaratacak bir anlayışı benimsemelidir. 

                                                 
141 SPO (DPT), Agenda fort he Explanation Screening, Chapter 26-Education and Culture, Brussels. 
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IV.3.3. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ VE İLKELERİNE DÖNÜK ÖNCELİK 

VE TEDBİRLER 

Yükseköğretimde Özerklik ve Hesap Verebilirlik-Yükseköğretim Sistemi alt çalışma grubu 

ise şu sonuçlara ulaşmış bulunmaktadır. 

Stratejik amaç olarak, yükseköğretim kurumlarının akademik, mali ve idari yönden ileri 

ülkeler standartlarında ve özellikle OECD yükseköğretim raporundaki özerklik kriterlerine142 

uyumlu bir şekilde ‘özerkliğe’ kavuşturulması gerekmektedir. Bu düzenleme ile paralel olarak 

‘hesap verebilirlik’ ilkesi de kabul edilmelidir. Bu amaçla öncelikle yapılması gereken ya da 

düzenlenmesi gereken alanlar şunlardır:  

• Akademik özerkliği ve bilimsel özgürlüğü güçlendirmek için üniversitelerin kendi 

önceliklerine göre belirleyecekleri her türlü akademik faaliyetin gerçekleştirilmesinde daha 

özerk bir hale getirilmesi gerekmektedir. 

• 1988 tarihli Lima Bildirgesinin 1.madde (c) bent hükmünde "Özerklik" tanımı olarak; 

“yüksek öğretim kurumlarının iç işleyişlerine, mali işlerine ve yönetimlerine ilişkin kararlar 

almada ve eğitim, araştırma, dışa yönelik çalışmalar ve diğer ilgili faaliyetlerde kendi 

politikalarını oluşturmada devlet ve toplumun tüm diğer güçleri karşısındaki bağımsızlığı” 

olarak kabul edilmiştir. Yine aynı bildirgenin 18.maddesine göre; “Akademik özgürlükten 

gerektiği gibi yararlanmak için yükseköğretim kurumlarının üst düzeyde özerkliğe sahip 

olması gerekmektedir. Devletler, bu kurumların özerkliğine müdahale etmemek ve 

toplumdaki diğer güçlerin de müdahalelerini önlemekle yükümlü” kılınmaktadır. 

• Son olarak bildirgenin 19.maddesine bakıldığında üniversite özerkliği için “ilgili 

akademik çevrenin tüm üyelerinin aktif katılımını içeren demokratik bir öz yönetime” gerek 

olduğu görülmektedir. Akademik çevrenin “tüm üyeleri herhangi bir ayrım yapılmaksızın 

akademik ve idari işlerin yürütülmesinde yer alma hak ve imkanına sahiptir.” 

 

 

 

 

                                                 
142 Üniversite özerkliği için gereken kriterler şu şekilde sıralanmaktadır: (1) Kendi mal varlığına sahip olma, (2) 
Fonlardan kredi alma serbestliği, (3) Bütçe kullanma özgürlüğü, (4) Akademik yapı serbestliği, (5) Öğretim 
kadrosunda çalışanları işe alma ve çıkarma serbestliği, (6) Ücretleri belirleyebilme serbestliği, (7) Öğrenci 
sayılarını belirleyebilme serbestliği, (8) Öğrenci katkı paylarını belirleyebilme serbestliğinin bulunmasıdır. 
OECD, Inventing in Education, Paris, 2000. 
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• Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma, dışa yönelik çalışmalar, kaynaklarının 

kullanımı ve diğer faaliyetleri ile ilgili politikalarının belirlenmesinde ve bunlarla ilgili her  

türlü karar ve uygulamalarında, kendi organlarında alınan kararları özerk bir şekilde 

uygulamasına imkan verilmeli ve engellenmemelidir. Bu anlamda yatırım konularından, 

personel seçilmesi ve atanması, personel sayılarının belirlenmesi ve ücretlendirilmesine 

kadar, hatta yükseköğretim kurumlarının örgüt yapılanmasında birtakım esnek yapılara izin 

verilmesine kadar ileri ülkelerin üniversitelerinde var olan özerk yapılanmaya imkan 

sağlanmalıdır. 

• Yükseköğretim kurumlarının özerkliği içinde önemli bir alan oluşturan mali özerklik, bu 

kurumların hem kendi kaynaklarını yaratmasında, hem de kamusal kaynakların 

kullanılmasında etkililik sağlayacak bir görünüm arz etmelidir. En basitinden üniversitelere 

tahsis edilen bütçe ve ödeneklerin yıl içerisinde farklı kalemler ve faaliyet alanları arasında 

ihtiyaca göre ve gerekçelendirilmek şartı ile aktarılabilme yetkisinin verilmesi gerekmektedir. 

• Doğal olarak kamusal kaynakları kullanan ve topluma karşı sorumluluk taşıyan 

üniversiteler, vurgulanmaya çalışılan kurumsal çerçeve içinde sahip oldukları özerkliğin 

karşılığında ‘objektif’ bir hesap verme sorumluluğunu peşin olarak kabul etmektedir. Bu 

hesap verme sorumluluğu öncelikle topluma karşı ve bu anlamda toplumun temsilcisi ve aynı 

zamanda üniversite gibi bir kurumun ‘paydaşı’ durumundaki kurum, kuruluş ve örgütlere 

karşı yüklenilmiş bir sorumluluktur. Bu sorumluluğun gereği gibi yerine getirilip 

getirilmediği ise yükseköğretim kurumunun her türlü akademik, mali ve idari karar ve 

faaliyetlerinin tümünü olabildiğince ‘şeffaf’ ve ‘karşılaştırılabilir’ bir şekilde ortaya koyup 

koyamadığı ile ilgili olacaktır. Yani üniversiteler yeteri kadar açık ve şeffaf bir şekilde ve 

emsalleri ile karşılaştırılabilir ölçütler çerçevesinde her türlü faaliyetini kamuoyuna ve 

paydaşlara arz edeceklerdir. Bu türden paydaşlar veya kamuoyuna doğrudan ve dolaylı 

şekilde bilgilerin sunulmasını kolaylaştıracak ortam ve mekanizmalar da ivedilikle 

oluşturulmalıdır. 

• Bu bağlamda söz konusu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde kalite kontrol 

güvence sistemleri ile de ölçümlenebilmesi ve ölçüm sonuçları ile desteklenmesi gerekecektir. 

• Bu amaçla başta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu olmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda gerekli değişiklikler ve güncellemelerin yapılması 

gerekmektedir. 
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• Hukuki düzenlemelerin yanı sıra kurumsal anlamda mevcut ‘Yükseköğretim Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu’ ile her bir yükseköğretim kurumumuzdaki 

akademik değerlendirmelerden sorumlu Yükseköğretim Kurumu Akademik Değerlendirme 

ve Kalite Geliştirme Kurullarının uluslararası nitelikte değerlendirme yapabilecek hale 

getirilmesi gerektiği açıktır. Bu anlamda teşkilatlanma ve görev yapısının yeniden ele 

alınması doğru olacaktır. 

• Özerkliğin bir diğer önemli sorunu da, ne yazık ki merkezi yönetimin ve taşra 

teşkilatlarının günlük icraata müdahalesinin varlığı sebebiyle tam olarak gerçekleşememiş 

olmasıdır. Makro düzeydeki politikaların uygulanması dışında günlük ve rutin işlemlere 

yönelik böylesi siyasi içerikli olan veya olmayan her türlü müdahale önlenmelidir. Bunun için 

üniversite idari özerkliğini koruyan düzenlemelere de ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Yükseköğretim kurumları dıştan müdahalelere duyarlı davranırken; bu türden 

müdahalelerin, sadece siyaset ve siyaset kurumlarından değil, diğer kurumlardan da 

gelebildiğinin bilincinde olmalıdır. Bu yüzden yükseköğretim kurumlarının her türlü olumsuz 

müdahaleye karşı korunması ve her türlü iletişim kanalının da açık tutulması gerekmektedir.  

• Genel eğitim ve yükseköğretim politikalarının belirlenmesi görevi hükümetlere 

verilmiştir. Ancak yükseköğretim alanının günlük ‘hükümet politikaları’ ile yönlendirilmeye 

çalışılması büyük bir yanlıştır. Dolayısıyla hükümetlerin ve diğer kurumların her türlü 

‘operasyonel’ müdahalelerine karşı korunaklı hale getirilmesi gereken bir üniversite özerkliği 

oluşturulmak durumundadır. Bunun dışında anayasal ve yasal çerçevesi ile doğasına uygun 

olarak genel ülke siyasetinin oluşturulması ve yürütülmesi işinden sorumlu olan 

hükümetlerin, yükseköğretim politikası oluşturması ve bunu yürütmesi bir müdahale olarak 

algılanmamalıdır. 

• Alt çalışma grubunun diğer konu başlığı ise Yükseköğretimde Sistem Sorunu’dur. 

Yükseköğretim sistemi olarak hedeflenen ve ortaya çıkarılmak istenen sistemin stratejik 

amacı; uluslararası rekabete açık, sürekli kalite yaklaşımını ve stratejik planlamayı ilke 

edinmiş, bilim ve teknoloji üretkenliği ile eğitim ve öğretimde evrensel boyutları hedefleyen, 

her yükseköğretim kurumunun kendi koşulları ve çevre şartlarına bağlı olarak farklı bir 

misyon belirlemesine olanak sağlayacak bir yükseköğretim sisteminin oluşturulması 

olmalıdır. Temel amaç doğrultusunda eğitim-öğretim ve topluma sunulan diğer hizmetler 

açısından stratejik bir denge de kurulmak zorundadır. Bunun için yükseköğretim alanındaki 
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çok yönlülük/çeşitlilik desteklenmeli ve çeşitliliğin yaşam boyu eğitim-öğretim anlayışı ile 

yaygınlaştırılması temel ilke olarak benimsenmelidir. 

• Böylesine kapsamlı bir stratejik hedef için yapılması gereken, daha doğrusu atılması 

gereken adımlar ise kararlılıkla atılmalıdır. Bugün itibariyle yükseköğretim alanında öteden 

beri tartışılagelen konular üzerinde sağlanan genel uzlaşı havasından da güç alarak; tüm 

yükseköğretim kurumları için stratejik amaçta belirtilen çerçeveye uygun, gelişmiş örnekleri 

ile paralel yeni bir hukuki düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede ilgili tüm 

yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarının da gönüllülük esasına dayalı bir şekilde gerekli 

hazırlıkları yaparak katkı sağlamasına imkan tanınmalıdır. Bir dayatma anlayışı ve her zaman 

şikayet edilen aceleye getirilme endişesi yerine, şimdiden ve yoğun bir şekilde her kesimden 

katkı alınarak çerçeve bir yükseköğretim kanunu oluşturulması gerekmektedir. 

• Yükseköğretim alanında birtakım yasal düzenlemeler yapılırken, ülkenin genel hedefleri 

dikkate alınmamaktadır. Aynı zamanda sürekli değişim içinde olabilecek, bu türden 

stratejileri yürütebilecek esnek yapılar oluşturulmalı ve bu yapılar yasal bir düzenlemeye 

kavuşturulmalıdır. 

• Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kurumları olarak altına imza konulmuş bulunan 

uluslararası sözleşmelerin de -iç hukukumuz bakımından ‘kanun’ hükmünde olduğu gerçeğini 

de dikkate alarak- yükseköğretim sistemimizde etkin bir uygulama alanı bulmasına ve 

uluslararası standartlarla uyumlaştırılmasına çalışılmalıdır. 

• Yükseköğretim alanındaki uluslararası ilişki ve sözleşmelerden kaynaklanan ve aynı 

zamanda yükseköğretim kurumlarındaki ‘akademik çevre’ için bir hak143 durumundaki ulusal 

ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi (student/staff mobility) ile 

kurumlar arası ilişki ağına girme ve yararlanma olanakları hızla geliştirilmelidir. 

• Belirtilen zorunlulukların pek çoğunun kurumsal düzeyde yapılacak yeni bir yapılanma ile 

karşılanması mümkün gözükmektedir. Örneğin, Yükseköğretim Kurumu Akademik 

Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurumu’nun teşkilatlanma şekli ve görev konularının 

yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gerekmektedir.  

• İşgücü piyasalarının ihtiyaçlarını doğrudan yükseköğretim kurumlarına aktarabileceği, 

temennilerini paylaşabileceği, ortak mekan ve mekanizmaların kurumsal düzeyde 

                                                 
143 Bkz. Lima Bildirgesi 8.madde: “Akademik çevrenin tüm üyeleri, dünyanın herhangi bir yerindeki meslektaşı 
ile temas halinde olma özgürlüğü kadar eğitim kapasitelerini geliştirme özgürlüğünden de yararlanır.” Yine aynı 
bildirgenin 17.maddesi: “Tüm yükseköğretim kurumları … bölgesel, politik ya da benzeri diğer engelleri aşan 
uluslararası bir akademik işbirliğini teşvik etmelidir.” 
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oluşturulması gerekmektedir. Doğaldır ki, tüm bu amaçların gerçekleşmesini sağlamak üzere 

2547 sayılı kanunun yeni baştan ele alınması, aynı şekilde ilgili diğer mevzuatın da 

güncellenmesi gerekli görülmektedir. 

• Üniversitelerde öğretim üyelerinin belli illerde yoğunlaşması ve öğretim üyelerinin 

hareketliliğinin olmayışı da bir eksikliktir. Ancak bu eksiklik ve yetersizliklerin öğretim 

elemanlarının istekleri dışında birtakım uygulamalara maruz bırakılmaları şeklindeki bir 

zorlama veya rotasyon anlayışı ile çözümlenmesi yanlış olacaktır. Sorunun çözümü ve 

öğretim üyesi dağılımındaki dengesizliklerin önüne geçilebilmesi için kısa ve orta vadede 

öğretim elemanı yetiştirilmesi projelerinin tekrar etkin hale getirilmesi gerekmektedir. 

• Ülkemizde yurtiçi olanaklar, özellikle lisansüstü öğretim üyesi gereksinimini karşılayacak 

biçimde etkin ve doğru bir şekilde planlanmalıdır. Yükseköğretim kurumlarımızda gerekli 

öğretim üyesi sayısının belirlenerek planlanabilmesi için üniversiteler, fakülteler, bilim 

alanları düzeyinde bir araştırma ve hangi alanda kaç öğrenci için bir öğretim üyesi düşmesi 

gerektiğini belirten bir standart çalışması yapılmalıdır. 

• Yükseköğretim alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve ülkemizde olmayan 

alanlardan en gerekli olanları için yurtdışına öğrenci gönderilmesi gerekmektedir.  

• Daha önceki planlarda ifade edilen öğretim üyesi yetiştirilmesi konusunun özel bir proje 

olarak ele alınması yönündeki önerilerin kısmen hayata geçirildiği görülmekle birlikte yeterli 

olmadığı da belirtilmelidir. Bu yüzden gelişmiş üniversitelerde belli alanlarda uzmanlık 

(ihtisas) merkezi şeklinde öğretim elemanı yetiştirilmesi uygulamasına devam edilmeli, ancak 

gelişen üniversiteler de bu uzmanlık merkezleri içine dahil edilmelidir. 

• 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’un güncellenerek 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

• Vakıf üniversitelerinin eksik ve yetersiz fiziki altyapı ile kurulmasına izin verilmemeli, 

her türlü altyapı ve diğer imkanlar bakımından yeterli düzeye geldikten sonra kuruluş izni 

verilmelidir. Devlet gerekli standartların yerine getirilip getirilmediğini her an gözetme 

yükümlülüğünü yerine getirmeli, devlet üniversitelerinde olduğu gibi vakıf üniversitelerinde 

de fakülte veya bölüm gibi birimlerin açılması için aranan kriterlerin varlığını aramalıdır. 

• Yükseköğretimdeki okullaşma oranının yükseltilebilmesine katkı sağlamak üzere özel 

üniversitelerin açılabilmesinin önündeki anayasal ve yasal engellerin kaldırılması 
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düşünülmelidir. Bu arada vakıf yükseköğretim kurumlarının da “vakıf” kavramının anlamına 

uygun144 bir şekilde hareket etmelerinin temin edilmesi gerekmektedir. 

• Alt çalışma grubu tarafından meslek yüksekokulları konusunun ayrı bir kategori içinde ele 

alınıp değerlendirilmesi gerekli görülmüştür. Meslek liselerinin ve dolayısıyla meslek 

yüksekokullarının uzun bir süredir ihmal edilmekte olduğu ve bu alana yeteri kadar 

yönlendirme yapılmadığı özellikle vurgulanmalıdır. Özellikle sınavsız geçiş sisteminin 

benimsenmesinin ardından meslek yüksekokullarının kalite sorunu ile baş başa kaldığı 

görülmektedir. Ayrıca meslek yüksekokullarının desteklenmesi için 4702 sayılı kanunla bu 

okullardan mezun olan öğrencilere verilen önceliklerin145 eksiksiz uygulanması da önem 

taşımaktadır. Dolayısıyla meslek yüksekokulları konusunun çok daha etkin bir şekilde 

değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

                                                 
144 Vakıf kavramı 2001 tarihli yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 101.maddesinde şu şekilde 
tanımlanmaktadır: “Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca 
özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.” 
145 Örneğin, 19 yaşından gün almamış kişilerin çıraklık sözleşmesi yapılmadan çalıştırılması mümkün değil iken, 
mesleki ve teknik eğitim okullarından mezun olanlar bu kapsam dışında tutulmuşlardır; yine mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile mesleki ve teknik okullardan mezun olanlar doğrudan ustalık 
sınavlarına katılabilmektedirler;  
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IV.3.4. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE EKONOMİ İLİŞKİLERİ, 

YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMİ VE ÖĞRENCİ SORUNLARINA 

DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER  

Üniversite-Ekonomi İlişkileri, Üniversiteye Giriş Sistemi ve Öğrenci Sorunları başlıklarını 

inceleyen Alt Çalışma Grubumuzun belirtilen konular ile ilgili sorun, çözüm ve üretilebilecek 

stratejiler ile ilgili düşünceleri şu şekildedir: 

Bilgi toplumuna odaklanmış bir Türkiye’de ‘stratejik amaç’ olarak; yüksek refah düzeyi ve 

küresel rekabet gücünü sürdürebilir kılan; araştırmacı, yenilikçi, bilgi-buluş ve teknolojiler 

üretebilecek, yüksek nitelikli insan gücü ile ülkenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan, 

mesleki ve teknik eğitim sistemlerini ve üniversiteye giriş sistemini yenileyerek ilgili 

tarafların (paydaşların) etkin katıldığı bir işbirliği ortamının yaratılması hedeflenmelidir. Bu 

stratejik amaç, bir başka boyutu ile zaten TÜBİTAK tarafından belirlenmiş durumdadır. 

Burada; Türkiye'nin ulusal bilim ve teknoloji politikası, dünyada yaşanan küreselleşme 

sürecine de atıfta bulunularak "yalnızca bilimde değil teknoloji alanında da yetkinleşmenin 

amaçlanması ve bu yetkinleşmenin bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya 

dönüştürebilme becerisiyle birleştirilmesi" hedefine ulaşmak şeklinde belirlenmiştir.146 

• Bu amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için öncelikle küresel rekabetin gereklerine cevap 

veren, ekonominin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ve AR-GE personelini yetiştiren ekonomik 

sektörlerle işbirliği programları geliştirilmek durumundadır.  

• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından oluşturulan ‘bilim politikaları’nda ısrarcı 

olunmalıdır.  

• Eğitimin her aşamasında ezberci, kalıplarla yetiştirilmiş öğrenci yerine bilgi çağının 

“öğrenme odaklı eğitim” anlayışı içinde düşünme süreçlerini kazanmış, bilimsel bir dünya 

görüşüne sahip öğrencilerin yetiştirilmesini sağlayacak yeni bir eğitim modeline geçiş 

sağlanmalıdır. 

• Mesleki ve teknik eğitimin, ekonominin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ara kademe 

insan gücü yetiştirmesi ile uluslararası rekabet gücümüzü ve ekonomik kalkınmayı 

hızlandırma görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi amacıyla, meslek yüksekokulları 

yeniden yapılandırılarak, piyasa koşullarına ve değişen koşullara hızla cevap verebilecek 

                                                 
146 TÜBİTAK, Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası, Ağustos 1997 - Ocak 1999 
www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/politika/icindek.html 
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esnek bir yapı kazandırılmalıdır. Geleceğe yönelik mesleki eğitim planlaması için işgücü 

piyasalarının ihtiyaç-talep- beklenti bilgileri periyodik olarak güncellenmelidir. 

• Genel olarak iş dünyası / toplum ile üniversiteler arasındaki sosyal diyalogun eksik olduğu 

açıktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu her bir yükseköğretim kurumu için ‘piyasa’ya 

adam yetiştirme mantığının da hakim kılınamayacağı gerçeğidir. Dolayısıyla üniversitelere, 

evrensel bilginin öğretildiği kurumlar olma vasfını kaybettirmeden, toplum ve iş dünyası ile 

ilişki ve iletişim kurma ve koordinasyon sağlama imkanları sağlanmalıdır. 

• Üniversite ile ekonomik sektörlerin işbirliğinin etkinleştirilmesi için mevcut araştırma 

enstitülerinin yeni bir kurumsal yapılanma ile işbirliğini daha etkin bir biçimde sağlayabilecek 

arayüz kurumlar şekline dönüştürülmesi ve bu enstitülerde çalışacak araştırma kadrolarının 

ihdas edilmesi gereklidir. 

• Üniversite-sanayi işbirliği şeklinde özetlenebilecek bu yaklaşım, hiçbir şekilde sanayi 

veya özel sektör tarafından özellikle sosyal bilimler alanında istenmeyen / talep edilmeyen 

konularda bilimsel ürün verilemeyeceği veya verilmesini sağlayacak maddi katkılardan 

yoksun bırakılacağı şeklinde anlaşılmamalı ve uygulama bu yönde gerçekleştirilmemelidir. 

• AB ile uyumlu ‘ulusal mesleki yeterlilik sistemi’ zaman kaybedilmeden oluşturulmalı ve 

‘meslek standartları’ belirlenerek, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi doğru ve etkin bir 

şekilde kurulmalıdır.  

• Yükseköğretimde örgün lisans ve lisansüstü eğitimden başlayarak akreditasyon sistemine 

geçiş etkinleştirilmelidir. 

• Paydaşların daha etkin katılımını sağlayarak mevcut teknoparkların işlevselliğinin 

artırılması ve yenilerinin devreye sokulması sağlanmalıdır.  

• Nitelikli AR-GE potansiyelimizin geliştirilmesi için gerek nitelikli akademisyen açığının, 

gerekse araştırmacı açığının giderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla lisansüstü eğitimin nicel 

ve nitel olarak geliştirilmesine öncelik ve ağırlık verilmelidir. 

• Üniversite ve ilgili sektör işbirliğinin geliştirilmesi için eğitimin her düzeyinde var olan 

döner sermaye sistemlerinin esnek ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması gereklidir. 

• Yükseköğretimde okullaşma oranlarının nitel özellikler gözetilerek artırılması 

sağlanmalıdır. 2013 yılı itibariyle yükseköğretim alanındaki okullaşma oranı olarak % 50 gibi 

bir oran hedeflenmelidir. 

• Öğrenci aileleri, çocuklarının üniversiteye girebilmesi için dershanelere ve hatta hukuksal 

bir karşılığı olmayan etüt merkezleri vesaire gibi dershane benzeri yapılanmalara çok büyük 
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miktarlarda harcamalar yapmaktadırlar. Bu büyük rakamların yükseköğretime giriş kapısında 

harcanması yerine yükseköğretim kurumlarına kanalize edilmesine imkan tanınmalıdır. 

• Yükseköğretimde kredi ve burs sistemi yeniden gözden geçirilmelidir. Bu sistemde yoksul 

öğrenciler ve durumu orta seviyede olanlar için ucuz kredi imkanı birlikte düşünülmelidir. 

Yükseköğretim maliyetini karşılayamayan öğrenciler için kapsamlı burs sistemi geliştirilmeli, 

burs modeli “hizmet karşılığı geri ödemeli” ağırlıklı olarak uygulanmalı ve böylece eğitim ve 

istihdam ilişkisi sorununun çözümüne katkı sağlanmalıdır. Burs vermede merkezileşme 

politikası yerine toplumun tüm kesimlerinin katkısına olanak sağlayan ve üniversitelere kendi 

sistemlerini geliştirme olanağı veren esnek bir yapı oluşturulmalıdır. 

• Yükseköğretimde okuyan öğrenciler hayat şartları gözetilerek mali açıdan yeteri kadar 

desteklenmemektedir. Mali imkanlarının yetersizliği sebebiyle hiçbir öğrenci yükseköğretim 

yapma hakkından mahrum edilmemelidir. Kamusal kaynaklarla öğrencilerin desteklenmesi 

sağlanabildiği gibi özel kişi ve kurumların da başta yükseköğretim kurumları olmak üzere 

yükseköğretim öğrencilerine destek olmaları teşvik edilmelidir. Son dönemlerde 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun geçmiş dönemlerde yüksek enflasyon 

yüzünden işletemediği burs ve kredi sistemini, yeniden işletir hale getirmesi önemli bir katkı 

sağlamaktadır. Bu sistemin daha da geliştirilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Yine 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversitelere kontenjanları üzerinden 

belli bir oranda aktarılan kaynaklardan üniversitelerin kendi öğrencilerine burs vermesi 

sistemi desteklenmelidir. 

• Üniversiteye girişte yığılmaları önlemek amacıyla yeni üniversitelerin kurulması için 

gerekli olan objektif ve bilimsel kriterler tespit edilmeli ve yeni üniversitelerin kademeli 

olarak açılması değerlendirilmelidir147. Artan üniversite sayısı ve mevcut akademisyen 

                                                 
147 22.11.2005 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Meclise sevk edilen 15 yeni üniversitenin kuruluşu ile 
ilgili kanun tasarısının “Genel Gerekçesi”nde bir takım istatistiki bilgiler verildikten sonra şu gerekçelere yer 
verilmiştir: “Bu tasarı ile kurulması öngörülen yeni üniversitelerin hemen hepsi halihazırda başka üniversitelere 
bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, öğrencisi ve öğretim elemanları bulunan fakülte, yüksekokul 
ve meslek yüksekokullarının rektörlük çatıları altında toplanması, daha bir disipline edilmesi ve gelişmelerinin 
müstakil bir tüzel kişilikle hızlandırılması anlamına gelmektedir… Şüphesiz ki kaliteyi göz ardı etmeden bu 
üniversiteleri yenilerinin takip etmesi büyük bir zorunluluktur. Diğer taraftan bazı üniversitelerimiz aşırı talepten 
dolayı optimal büyüklükleri aşmış; bunların yönetiminde de sıkıntılar baş göstermiştir. Üniversiteleri 
kaldırabilecekleri büyüklüklerin dışına taşırmak kaliteye de olumsuz olarak yansımaktadır. Yeni üniversitelerin 
açılması ile birlikte birçok büyük üniversitenin bu anlamda yükü hafifleyecektir. Rektörlük birimlerinin 
bulunduğu ilin bir hayli uzağında bulunan şehirlerde kurulan yükseköğretim birimlerinin sağlıklı bir 
koordinasyonla idare edilmesi büyük çapta mümkün olamamaktadır. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yeni 
üniversite ve bağlı birimlerin kurulmasının objektif kriterlere ve geniş tabanlı bir karar alma sürecine bağlı 
olması öngörülmüştür. Bu tasarıda üniversite kurulması öngörülen illerin tespiti, objektif kriterlere göre 
yapılmıştır. Bir ilde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, buralarda çalışan öğretim elemanları ve 
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eksikliği sorunlarını çözecek ivedi önlemler alınmalıdır. Bu bağlamda lisansüstü eğitim 

kapasitesi artırılarak, üniversitelere doktora yapmış akademik personel kazandırmak 

hedeflenmelidir. Gerek üniversiteleri bir çekim merkezi haline getirebilmek; gerek kaliteli 

istihdamı sağlayabilmek amacıyla uzun bir süredir ihmal edilmiş olan ve diğer ülkelerle 

kıyaslandığında oldukça düşük ücret alan üniversite öğretim elemanlarının mali durumu 

iyileştirilmelidir.  

• Yabancı dilde eğitim sorunu halihazırda tartışılmakta olan ve üzerinde mutabakat 

sağlanamamış bir konu durumundadır. Halbuki AB üyeliğini arzulayan bir Türkiye’de çok dil 

bilen yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulacağı açıktır. Yabancı dil öğretimi konusunda tüm 

kesimlerin üzerinde anlaştıkları konu dil öğretiminin gerekli ve önemli bir konu olmasıdır. 

Ancak dil öğretiminin yöntemi konusunda konunun uzmanlarının belirleyici olması 

gerekmektedir. Tercih edilebilecek en etkin çözümün yabancı dil öğretiminin yükseköğretim 

öncesinde tamamlanmış olması ve yükseköğretim safhasına taşınmamasıdır. Yükseköğretim 

kurumlarının kendi çeşitliliklerini koruyarak yabancı dil öğretimi konusunda genel ülke 

politikalarına uygun yöntemler benimseyebilmelerine imkan verilmelidir.  

• Yukarıda belirtilmeye çalışılan konularda çözüm için gereken düzenlemelerin bir an önce 

yapılması önem taşımaktadır. Bu düzenlemeler ana başlıklar halinde şunlardır:  

- Üniversite ekonomi işbirliğinin gerektirdiği esneklik ve kurumsallaşmayı sağlayacak 

yeni çerçeve bir kanun yapılmalı veya 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun bu 

bağlamda yeniden ele alınarak düzenlenmelidir. 

- Döner sermaye sisteminin yeni bir yapıya kavuşturulması ve üniversite işletme 

bütçesinin üniversite senatosu tarafından karara bağlanması ve denetlenmesi, alınan 

kararlar doğrultusunda üniversite yönetim kurulları tarafından bütçenin 

uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

- Üniversite-ekonomi işbirliğinin etkinleştirilmesini de içeren ve katılımcı bir yapıda 

genel bir bilim politikasını oluşturacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

                                                                                                                                                         
öğrenci sayıları ile fiziki altyapı, yurt kapasitesi ve illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri birer kriter 
olarak değerlendirilmiş ve her kriter için belirlenen katsayılarla sonucu belirleyen puanlamalar 
yapılmıştır…1994’ten bu yana devlet üniversitesi kurulmamıştır. Bu yıldan sonra üniversitelerdeki sayısal artış 
yalnızca vakıf üniversiteleri yoluyla gerçekleşmiştir…Üniversite kurulan illerde meydana gelecek hareketlilik, 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeler söz konusu illerin kalkınmasına da çok önemli katkılar 
sağlayacaktır. Kurulacak üniversitelerin büyük çoğunluğunun taşra illerinde olmasının da bölgesel kalkınma 
farklılıklarının asgariye indirilmesine olumlu katkıları olacaktır…” Kanun tasarısı gerekçesi için bkz. 
http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/universite%20kurulmasi/tasari.doc (22.11.2005) 
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- Mesleki ve teknik eğitimin etkinleştirilmesi için yeni yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

- Üniversiteye giriş sistemi, fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde ve yeniden 

yapılandırılmalıdır. Bu amaçla gerçekleştirilecek düzenleme öncesinde başta Milli 

Eğitim Bakanlığı ve YÖK olmak üzere ilgili tüm tarafların özgürlükçü bir anlayışı 

benimseyerek konu üzerinde mutabakata varması ve ortak bir öneri ile 

düzenlemenin yasalaşmasına katkı sağlaması ilke olarak benimsenmelidir. 

- AR-GE potansiyelinin güçlendirilmesi ve üniversite-ekonomi işbirliğinin 

geliştirilmesinde, arayüz kurumları olarak enstitülerin etkili hale getirilmesi 

sağlanmalıdır. Ayrıca Yüksek Teknoloji Enstitüleri’nin halihazırdaki konumları 

değerlendirilerek yenilerinin kurulması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Söz 

konusu Yüksek Teknoloji Enstitülerinin kuruluş aşaması öncesinde diğer 

yükseköğretim kurumları bünyesinde veya onlara bağlı birer enstitü olarak doğması, 

ardından başta altyapı olmak üzere her anlamda yeterli hale geldikten sonra 

bağımsız Yüksek Teknoloji Enstitüleri olarak kurulmaları gibi bir yöntem 

izlenmelidir. Ayrıca sayısal olarak artan enstitüler, AB programları doğrultusunda 

belirlenen önemli ve özellikli alanları baz alarak uzmanlaşma yoluna da gitmelidir. 

- Bunun için çerçeve yasada gerekli düzenlemeler yer almalı veya 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerinin değiştirilmesi gereklidir. Bu 

bağlamda yükseköğretim kurumları içinde ‘bağımsız’ danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri veren diğer arayüz kurumlarının kurulmasına da imkan tanınmalıdır. 

- Yükseköğretim kurumlarının, topluma sağlık hizmetlerinin sunulması gibi hizmetler 

başta olmak üzere bilgi danışmanlığı ve uygulamaya yönelik hizmetlerinin artarak 

devam etmesi teşvik edilmelidir. Bu bağlamda üniversite çalışanlarının bu türden 

katkılarının artırılması ve eşit rekabetin sağlanabilmesi için gerekli önlemler, 

özellikle döner sermaye pay kesintilerinin azaltılması, böylece özel kuruluşlar ile 

eşit vergilendirilmenin temin edilmesi gerekmektedir. 

- Yine yükseköğretim kurumlarımızın var oldukları toplumu eğitmek amacıyla 

kurslar, konferanslar, kongreler, seminerler ve festivaller gibi faaliyetler tertip 

etmeleri ve böylece öğrencilerinin mezuniyet sonrası yaşam boyu eğitim 

faaliyetlerini daha yoğun bir şekilde üstlenmeleri teşvik edilmelidir. 
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V. UYGULAMA STRATEJİLERİ 

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonumuzun yaptığı çalışmalar sırasında ortaya koymaya 

çalıştığı sorunlar ve bunların çözümlenmesine yönelik öneriler bir bütün olarak 

düşünüldüğünde geleceğe dönük temel amaç ve politikalara ait öncelik ve tedbirler ile 

uygulama stratejileri çakışmaktadır. Özellikle konuyla ilgili olarak belirlenen sorunun ortadan 

kaldırılabilmesi amacıyla vurgulanan tedbirlerin uygulama stratejileri bakımından mutlaka 

dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda başta mevzuat olmak üzere, kurumsal düzeyde 

ve insan kaynakları ile mali kaynaklar düzeyinde gerekli düzenlemeler ana başlıklar halinde 

şu şekilde özetlenebilir: 

V.1. MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 
Komisyonumuz çalışmaları sonrasında anayasal hükümler başta olmak üzere kanun ve diğer 

düzenlemelerin özgür ve özerk bir yükseköğretim anlayışını yansıtacak şekilde ve öz bir 

şekilde yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır. Bu anlamda; 

• 1982 Anayasasının 130 ve 131.maddeleri yeniden ele alınarak özgür ve özerk bir 

yükseköğretim ile birlikte koordinasyon ve denetim görevleri ile sınırlandırılmış bir 

Yükseköğretim Kurulu oluşturulması hedeflenmelidir. 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu yerine doğrudan yükseköğretim alanını öz bir 

şekilde düzenleyen yeni çerçeve bir kanuna ihtiyaç bulunmaktadır.  

• Sadece yükseköğretim kanunu değil, aynı zamanda yükseköğretim personelini bir 

bütün şeklinde düzenleyen ayrı bir yasal düzenlemenin de eş zamanlı olarak 

çıkarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

• Çerçeve hükümler getiren böylesi bir yasal düzenlemenin ardından yeni duruma 

uygun daha alt düzeydeki düzenlemelerin de yeniden ele alınması ve çıkarılması 

gerekecektir.  

V.2. KURUMSAL DÜZENLEMELER 
Şu anda ve gelecekte yükseköğretim alanında mutlaka kurumsal olarak başkaca kurum veya 

diğer organlara ihtiyaç duyulmaktadır ve duyulacaktır. Komisyonumuz daha sonraki 

dönemlerde ihtiyaç duyulacak olan yeni kurum, komisyon veya komitelerin gerektiğinde 

kurulabilmesine imkan tanıyan ve çerçeve hükümlerle birlikte esnek bir yapılanma olanağı 

sağlayan bir yasal düzenlemenin önemine inanmaktadır. Dolayısıyla öncelik ve tedbirler 

kısmında var olan veya kurulması önerilen yeni kurumların konuyla ilgili örnek kurumlar 



 129

olduğu unutulmamalıdır. Değişen koşullara ayak uydurabilecek ve yeni gelişmeler karşısında 

kendisini yenileyebilecek esnek bir yükseköğretim yapılanması modern ve çağdaş yönetim 

anlayışına daha uygun olacaktır.  

Ancak yukarıda mevzuat düzenlemeleri içinde önerilen konular arasında açıkça belirtildiği 

gibi bir anayasa değişikliğinde Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyon, denetim ve genel 

düzenleme yetkileri ile sınırlandırılmış demokratik bir kurul şeklinde düzenlenmesi önem 

taşımaktadır.  

Yükseköğretim kurumlarının akademik özerkliğini ve bilimsel özgürlüğünü zedelemeyecek 

bir Yükseköğretim Kurulu kadar önemli bir diğer düzenlemenin de yükseköğretim 

kurumlarının yönetim organları için yapılması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları da 

katılımcı, şeffaf, ehliyet ve liyakat ilkelerini demokratik bir şekilde uygulayabilen bir yönetim 

anlayışına kavuşturulmalıdır. 

Yükseköğretim kurumlarının toplumla buluştuğu ve doğrudan toplumsal sorumluluk ve hesap 

verebilirlik anlamında birlikte çalışabileceği danışma konseyleri oluşturulmalıdır.  

Bunun dışında yükseköğretim kurumlarının kendi iç yapılanması içinde özellikle kalite 

anlayışının benimsenmesi ve sürdürülebilmesini sağlayacak akademik değerlendirme ve 

kalite, kariyer, stratejik planlama kurulları, dış ilişkiler gibi birimler ile ilgili düzenlemelerin 

yapılması, yükseköğretim kurumları idari teşkilatlanmasının her yönden güçlendirilmesi ve 

esnek yapılar haline dönüştürülmesi de büyük önem taşımaktadır. 

 

V.3. MALİ KAYNAKLAR 
Mali kaynaklar ile ilgili 4 konu öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki yükseköğretim 

kurumlarımızın yeterli mali kaynaklara sahip olmamasıdır. Yükseköğretim kurumlarına 

yeterli kaynak tahsisi ve kendi kaynakları üzerinde özerk bir şekilde tasarrufta bulunma hakkı 

verilmesi bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun doğal sonucu, yükseköğretim kurumlarının 

topluma ve denetim organlarına mali yönden hesap verebilmesinin de düzenleme altına 

alınmasıdır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumlarımıza mali yönden özerklik verilmelidir. 

İkincisi AR-GE faaliyetleri için ayrılan paylardan yükseköğretim kurumlarımızın daha etkili 

bir şekilde yararlanabileceği yasal düzenlemeler çıkarılması gereğidir. Üçüncüsü 

yükseköğretim kurumlarımızın kendi kaynaklarını yaratabilecekleri bir yapıya ve 

düzenlemeye sahip kılınması zorunluluğudur. Dördüncüsü ise, yükseköğrenim gören 
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öğrencilerin mali imkanlar ölçüsünde desteklenmesi ve buna dair sistemin kurulmasıdır. 

Dolayısıyla mali kaynakların etkili bir şekilde artırılması ve kullanılması önem taşımaktadır. 

V.4. İNSAN KAYNAKLARI 
Yükseköğretim kurumlarının mali imkanlar kadar ihtiyaç duyduğu diğer bir kaynak yetişmiş 

insan gücüdür. Ülkemizde kısa, orta ve uzun vadede hangi alanlarda yetişmiş insan gücüne 

ihtiyaç duyulduğu/duyulacağı konusunda yeterli düzeyde araştırma ve planlama çalışmaları 

yapılmalıdır. Bu çalışmalar doğrultusunda öncelikle yetişmiş nitelikli elemanları yetiştirecek 

öğretim kadrolarının oluşturulması, ardından ilgili alanlarda insan gücü yetiştirilmesi 

gerekecektir. Bu yüzden yetişmiş insan gücünün hem kaynağı, hem de kullanım alanı 

durumundaki yükseköğretim kurumlarımız insan kaynakları bakımından zenginleştirilmeli ve 

güçlendirilmelidir.   

Yükseköğretim kurumlarımızdaki mevcut öğretim elemanları ile mesleğe yeni alınacak 

elemanların mali durumlarının düzeltilmesi halinde hem öğretim üyeliği cazip hale gelecek, 

hem de verimlilik artacaktır. 

 

V.5. DİĞER 
Yükseköğretim kurumları eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal sorumlulukları 

yerine getiren çok boyutlu kurumlardır. Sahip olduğu yetişmiş insan gücü sayesinde bu 

sorumluluk ve görevlerini yerine getirmektedir.  Yükseköğretim kurumları bu görev ve 

sorumluluklarını her türlü müdahaleden korunmuş bir şekilde yerine getirmek durumundadır. 

Yükseköğretim kurumlarının özgür ve demokratik, akademik özerklik ve bilim özgürlüğünün 

güvence altına alındığı bir ortamda AB entegrasyon sürecine çok daha fazla katkı 

sağlayabileceği unutulmamalıdır. Bu ortam sadece Türk üniversitelerinin katılım sürecine 

katkı sağlamasına değil, aynı zamanda uluslararası alanda da Türk bilim dünyasının rekabet 

gücünü gösterebilmesine imkan sağlayacaktır. 

Yükseköğretim sistemimiz, fırsat ve imkan eşitliğini gözeten ve üniversiteye girişten itibaren 

kaliteyi önceleyen bir anlayışla rekabet gücünü artırmak durumundadır. Bunun için 

yükseköğretim çağındaki gençlerine artan oranda ve imkanlar ölçüsünde yükseköğrenim 

görme imkanını verecek şekilde genişletilmelidir. Bunun için yurtdışına giden mali kaynaklar 

ile üniversite kapıları önlerinde dershanelere aktarılan büyük paraların yükseköğretim 

sistemimize kazandırılması gerekmektedir.  
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Yükseköğretim kurumlarımız, başta sanayi olmak üzere toplumun her kesimi ile iyi ilişkiler 

kurmalı ve iletişim kanallarını açık tutmalıdır. Bunun için kendisinden beklenenlere ve ihtiyaç 

duyulabilecek alanlardaki taleplere cevap verebilecek esnek yapılar kurgulamalıdır.  

Ülkemizi 21.yüzyılda ‘muasır medeniyetler seviyesinin üstüne’ çıkaracak olan, 

yükseköğretim dahil eğitim alanında yapılacak olan başarılı planlar ve bunların etkili ve 

başarılı bir şekilde uygulanması olacaktır. 
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VI. SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME 

Ülkemizin Avrupa Birliği entegrasyon süreci çerçevesinde gerçekleştirdiği yapısal dönüşüm 

ve değişimde yükseköğretim kurumları ‘hayati’ önem taşımaktadır; çünkü Avrupa 

Yükseköğretim Alanı denilen ve bir anlamda Avrupa kıtasının sosyal, kültürel ve entelektüel 

anlamda yeniden inşası ve güçlendirilmesini hedefleyerek kaybettiği konumu kazanmasına 

katkı sağlayacak olan yeni strateji, sahip olduğumuz dinamik ve genç nüfus sayesinde 

ülkemize yeni olanaklar sunacaktır. Burada öne çıkan konu, yükseköğretim kurumlarımız ile 

birlikte tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplumun ve özel sektörün bu olanakları ne kadar 

etkili değerlendirebileceği sorunudur. Özel İhtisas Komisyonumuz ülkemiz adına 

yakaladığımız fırsatı yükseköğretim alanında nasıl ve ne şekilde değerlendirebileceğimizi ve 

bunun için gerekli öncelik ve tedbirleri ortaya koymaya çalışmıştır. 

 

VI.1. TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR İLE ÖNCELİK VE TEDBİRLERİN 
GELİŞME EKSENLERİ BAZINDA TASNİFİ (MATRİS) 
 

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonumuzun çalışmaları doğrultusunda yükseköğretim 

alanındaki GZFT analizine dayalı olarak belirlenen 7 stratejik amaç doğrultusunda strateji 

formülasyonu yapılmıştır. Yükseköğretim ülkemiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. 

Bu yüzden komisyon çalışmalarıyla oluşturulmaya çalışılan stratejik amaç ve uygulama 

tedbirlerinin çabuk ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi ve uygulamanın sürekli izlenerek 

değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması halinde önerilen 

politikaların başarısı daha fazla ve kalıcı olacaktır.  

Aşağıda oluşturulan matris, raporda belirlenen tedbirler doğrultusunda yükseköğretim 

alanındaki genel stratejileri gelişme eksenleri çerçevesinde göstermektedir. 
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Yükseköğretim Alanı Gelişme Ekseninde Tedbirler Matrisi 

 

 

İstikrarlı Bir 
Ortamda 

Sürdürülebilir 
Büyümenin 
Sağlanması 

Ekonomide Rekabet 
Gücünün 

Artırılması 

İnsan 
Kaynaklarının 
Geliştirilmesi 

Sosyal İçermenin 
güçlendirilmesi 

Bölgesel Gelişmişlik 
Farklılıklarının 

Azaltılması 

Kamuda İyi 
Yönetişim 

Yaygınlaştırılması 

Fiziki Altyapının 
İyileştirilmesi 

Yükseköğretim kurumlarında öğretim 
elemanı olmanın maddi açıdan cazip 
hale getirilmesi ve gerekli mali 
kaynakların tahsis edilmesi 

-- 

Sürdürülebilir kalite 
politikaları sayesinde 
yetiştirilecek olan 
nitelikli insan gücü ile 
ekonominin rekabet 
gücü artırılacaktır 

Nitelikli öğretim 
kadrosu ile hem 
toplumsal katkı 
artırılmış, hem de 
yetiştirilecek olan 
insan kalitesi 
yükseltilecektir 

-- -- 

Öğretim elemanlarının 
sosyal statülerinin 
güçlenmesi 
yükseköğretim 
kurumlarına güveni 
artıracaktır 

-- 

Öğretim elemanlarının akademik ulusal 
ve uluslararası hareketliliklerinin teşvik 
edilmesi ve mali açıdan desteklenmesi 

-- 

Özellikle uluslararası 
hareketlilik sayesinde 
dünyayı tanıma ve 
rekabet edebilme 
yeteneği artırılacak, 
böylece öğretim 
elemanlarının 
ülkemize dönük yeni 
vizyonlar 
kazandırmaları 
kaçınılmaz  olacaktır  

Ulusal ve uluslararası 
düzeydeki öğretim 
elemanı hareketliliği 
gelişmiş örnekleri ile 
paralel bir insan 
kaynağı oluşturacaktır 

-- 

Farklı ülke modellerine 
bakarak yeni bölgesel 
kalkınma modellerinin 
geliştirilmesi için tüm 
alanlardan katkı 
sağlanabilecektir 

-- -- 

Öğretim elemanlarının 
performanslarının artırılması ve bunun 
için teşvik ve sürekli değerlendirme 
sistemlerinin kurulması 

-- 

Performans 
değerlendirmesi 
bireysel  verimliliği 
arttıracağından hem 
kurum hem de 
ekonomi açısından 
fayda ve verimlilik 
artışı yaratacaktır.  

Performans 
değerlendirmesi  
öğretim elemanlarının 
kendilerini 
geliştirmelerini ve 
yenilikleri takip 
etmelerini sağlayacak, 
böylece eğitim-öğretim 
hizmetlerinin kalitesi 
artacaktır. 

-- -- 

Objektif kriterlere 
bağlanmış bir 
değerlendirme öğretim 
elemanlarının 
yönetime güvenini 
artırarak daha iyi 
iletişim kurmasına 
katkı sağlayacaktır 

-- 

Bilimsel  proje ve yayınların özellikle 
maddi açıdan desteklenmesi 

Öncelikli alanlardaki 
projelerin 
desteklenmesi her 
alanda gelişme ve 
büyümenin önünü 
açacaktır 

Başarılı projeler 
sayesinde ekonomik 
katkı  yaratılmış ve 
rekabet gücü artırılmış 
olacaktır 

Bilimsel proje ve 
yayınların 
desteklenmesi, öğretim 
elemanlarını teşvik 
ederek kendilerini 
geliştirmelerini ve 
yenilikleri takip 
etmelerini 
sağlayacaktır 

-- -- -- 

Bilimsel yayın ve proje 
teşvikleri sayesinde 
yükseköğretim 
kurumlarının 
altyapısında da gözle 
görülür bir iyileşme 
sağlanacaktır 
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Öğretim elemanları ve diğer personelin 
hizmet içi eğitim süreçlerinin 
gerçekleştirilmesi 

-- 

Bireysel  verimliliği 
arttıracağından 
ekomiye katkısı  
olumlu olacaktır 

Hizmet içi eğitim 
süreçleri 
yükseköğretim 
kurumlarındaki tüm 
akademik-idari 
personelin gelişmesine 
katkı sağlayacaktır 

-- -- 

Hizmet içi eğitim 
süreçleri ile birlikte 
kamu yönetiminde 
arzu edilen iyi 
yönetişimin de 
altyapısı hazırlanmış 
olacaktır 

-- 

Öğretmenlik  bilgisinin gelişen şartlara 
göre öğretim elemanlarına aktarılması -- -- 

Temel formasyonlara 
sahip öğretim elemanı 
kadrosu eğitimin 
kalitesini arttıracaktır 

-- -- -- -- 

Öğretim elemanlarının yeni eğitim-
öğretim materyallerinden 
yararlanmalarının teşvik edilmesi ve 
materyallerin oluşturulması için 
kaynak sağlanması 

-- -- 

Eğitim-öğretim 
materyallerinin 
çeşitlendiği ve arttığı 
çağımızda öğrencilerin 
bu materyaller aracılığı 
ile her yönden 
yetiştirilmesi niteliği 
artıracaktır 

-- -- -- -- 

Akademik  birimlerin oluşturulması ve 
açılmasında objektif kriterlerin 
belirlenmesi ve kamuoyu ile 
paylaşılması 

-- -- 

İnsangücü 
planlamasına olumlu 
katkı yapacağından  
nitelik artacaktır. 

-- 

Gerekli şartları taşıyan 
her bölgeye 
yükseköğretim kurumu 
kurulabilmesinin önü 
açılmış olacaktır 

-- 

Akademik birimlerin 
oluşturulması veya 
açılması mümkün 
yerler önceden 
bilinebilir olacağı için 
altyapı hazırlıkları 
daha sağlıklı 
işleyecektir 

Yükseköğretim kurumlarındaki 
akademik birimler için örnek 
uygulamaların belirlenmesi ve 
yaygınlaştırılması 

-- -- 

Örnek uygulamalar 
sayesinde nitelikli bir 
yaklaşım benimsenmiş 
insan kaynakları 
geliştirilmiş olacaktır 

-- 

Özellikle geri kalmış 
bölgelerde kurulacak 
olan yeni 
yükseköğretim 
kurumları bu örnek 
uygulamalar sayesinde 
daha çabuk mesafe 
katedecektir  

Örnek uygulamaların 
benimsenmesi iyi 
yönetişim unsurlarının 
gerçekleşmesi ve 
yaygınlaşmasını 
sağlayacak, tek tip 
olmayan ama 
uygulamaları belirgin, 
toplumsal güveni 
yüksek kurumlar 
oluşmuş olacaktır 

-- 

Akademik  birimlerin oluşturulması 
kadar aralarındaki işbirliklerinin teşvik 
edilmesi 

Her türlü akademik 
işbirliği sürdürülebilir 
bir büyümenin çok 
düzlemli bir şekilde 
oluşturulması ve 
yürütülmesine imkan 
tanıyacaktır 

-- 

Akademik işbirlikleri  
öğretim elemanlarının 
farklı deneyimleri 
paylaşarak 
niteliklerinin 
gelişmesine katkı 
sağlayacaktır 

 

Bölgesel nitelikli 
sorunlar, bölge içi ve 
dışı kurumların 
ortaklaşa katkı ve 
çabaları ile 
çözümlenmeye 
başlayacaktır 

-- -- 

Üniversite öğrencilerinin en az bir 
sömestr  yurtdışında eğitim almasının 
sağlanması ve bu yönde teşvik edilmesi, 

-- 
Yurtdışını tanımış 
bireylerin rekabet 
kavramına yaklaşımı 

Yurtdışı tecrübesine 
sahip olan öğrencilerin 
mezuniyet öncesi ve 

-- 
Farklı bölgelerde 
kurulmuş 
üniversitelerin 

-- -- 
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özellikle öğretim elemanlarının öğrenci 
ve öğretim elemanı değişim 
programlarına daha aktif  katılımının 
sağlanması ve desteklenmesi 

farklılaşacak ve 
vizyonu gelişecektir 

sonrasında istihdam 
olanakları artacaktır 

öğrencilerinin böyle 
bir değişim programı 
ile bölgeye de vizyon 
yönünden katkısı 
olacaktır 

Kalite politikalarının kalıcı hale gelmesi 
için istikrarlı ve kararlı davranılması, 
kurumsallaşmanın sağlanması için 
öncelikle akademik değerlendirme ve 
kalite geliştirme kurullarının yeniden 
ele alınması 

Kalite politikalarının 
oluşturulması ve 
sürdürülmesi 
büyümenin itici gücü 
olacaktır 

Kaliteli bir eğitim ve 
kaliteli bir insan gücü 
en önemli ekonomik 
rekabet gücümüzü 
oluşturacaktır 

Kalite politikaları 
sayesinde insan 
kaynaklarımız daha 
kaliteli ve yetişmiş 
elemanlara 
kavuşacaktır 

 

Kalite politikalarının 
kurumsallaşması 
sayesinde her bölgede 
kurulmuş olan 
yükseköğretim 
kurumları bölgesine 
yüksek standartlar 
getirmiş olacaktır 

Kalite politikaları, 
kamu yönetimleri 
açısından iyi 
yönetişimin 
yaygınlaşmasına katkı 
sağlayacaktır 

Fiziki altyapı kalite 
politikaları sayesinde 
çok daha verimli ve 
standartları yüksek bir 
şekilde oluşturulacak 
ve kullanılacaktır 

Sürdürülebilir bir kalite anlayışı için 
uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliklerinin kurulması 

Kalite alanında 
uluslararası işbirliği 
istikrarlı bir büyümeyi 
destekleyici olacaktır 

Uluslararası kalite 
işbirlikleri, 
yükseköğretim 
kurumlarının her 
yönden uluslararası 
rakipleri ile rekabet 
gücünü artıracaktır 

Uluslararası 
standartların 
yerleşmesi insan 
kaynaklarını olumlu 
yönde etkileyerek 
toplumsal bir kalite 
anlayışının oluşmasını 
sağlayacaktır 

-- -- -- -- 

Yükseköğretim öğrenci temsilcilikleri 
ve konseylerinin etkinleştirilmesi ve 
öğrencilere her düzeyde kendilerini 
ilgilendiren konularda oy hakkı ile 
yönetimde temsil hakkının tanınması; 
aynı zamanda öğrenciler dışında idari 
personel ile her kademedeki öğretim 
elemanlarının dahil olduğu ve temsil 
edildiği yönetim ve karar alma 
süreçlerinin oluşturulması 

-- -- 

Katılımcı ve 
demokratik bir 
yönetim anlayışı 
nitelikli insan 
gücümüzün aynı 
zamanda demokrasi 
kültürünü de 
özümsemesi ve hayat 
tarzı olarak 
benimsemesine 
yarayacaktır 

-- -- 

Demokratik ve 
katılımcı bir yönetim 
felsefesinin yerleşmesi 
ile kamuda iyi 
yönetişim kalıcı hale 
gelecek, toplumun da 
katılımcı demokrasiye 
bağlılığını artıracaktır 

-- 

Yönetim bilgi ve karar destek 
sistemlerinin geliştirilmesi -- -- 

Eğitim ve işgücü 
planlamasına katkı 

yapacağından nitelik 
artacaktır. 

-- -- 

Yönetim bilgi ve karar 
destek sistemleri ile iyi 
yönetişimin arzu ettiği 
altyapı oluşturulacaktır 

-- 

Yönetim kademelerinin şeffaflık 
ilkesine göre iç ve dış denetime açık 
olması ve değerlendirmelerin  periyodik 
olarak tekrarlanması 

-- 

Her türlü denetime 
açıklık ilkesinin 
benimsenmesi, sistem 
olarak güçlü olmayı 
sonuçta da 
çıktılarınızın ekonomik 
rekabet gücünü olumlu 
yönde etkileyecektir 

Denetlenebilen 
sistemler, aynı 
zamanda çalışanlarının 
da nitelik açısından üst 
düzeyde olmasını 
zorunlu kılacaktır 

-- 

Denetimler sonucunda 
ortaya çıkan sonuçlar, 
bölgesel anlamda 
farklılıkların  ortadan 
kaldırılması 
bakımından veri 
olacaktır 

-- -- 

Yönetim kademelerinin iç ve dış 
değerlendirmelerinin karşılanabilmesi 
için gerekli mali düzenlemelerin 
yapılması 

Değerlendirme 
sistemlerinin 
kurulması ve 
yürütülebilmesi için 

-- -- -- -- -- 

Denetimler için gerekli 
altyapı, söz konusu 
mali kaynaklar 
sayesinde 
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gerekli mali 
kaynakların tahsisi, 
istikrarlı büyümeye 
dönük kapı 
aralayacaktır 

oluşturulacaktır 

Yönetim değerlendirme sonuçlarının 
kamuoyu ile paylaşılması -- -- 

Yükseköğretim 
kurumlarına olan 

güveni ve toplumsal 
katkıyı  artıracağından 
kurumsal verimlik ve 

performans da 
artacaktır. 

-- -- 

Değerlendirme 
sonuçlarının kamuoyu 
ile paylaşılması iyi 
yönetişimin zorunlu 
unsurlarının yerine 
getirilmesi anlamına 
gelecektir 

-- 

Yükseköğretim kurumları bünyesinde 
yerel sivil toplum kuruluşları, meslek 
örgütleri ve diğer paydaşların katkı 
sağladığı Danışma Konseylerinin 
oluşturulması ve paydaşlarla karşılıklı 
ilişkilerin geliştirilmesi 

-- 

Dayanışma ve 
bütünleşmenin 

sağlanması ile girdi-
çıktı analizi daha 

sağlıklı yapılacağından 
rekabet gücü ne katkı 

sağlayacaktır. 

-- -- 

Dayanışma ve 
bütünleşmenin 

sağlanması ile yerel 
dinamaikler haekete 

geçirilebilecektir. 

İyi yönetişim için 
gerekli olan katılımı ve 
karşılıklı ilişkileri 
geliştirecektir 

-- 

Üniversite ile toplum arasında köprü 
görevi görecek yapılanmaların  (örneğin 
Girişimcilik birimleri, Kariyer ofisleri 
vs) oluşturulması ve ilişkilerin bu tür 
yapılar üzerinden kurumsallaşmasının 
sağlanması 

-- 

Yükseköğretim 
kurumlarının başta 

öğrenciler olmak üzere 
tüm tarafları bu tür 

kurumlaşmalar 
sayesinde toplumla 

bütünleşecek ve 
toplumsal katkıları 

artacaktır 

-- -- -- -- -- 

Yükseköğretim kurumlarının her 
yönden kamuoyu ile veri paylaşımını 
gerçekleştirmesi 

-- -- --  -- 

Kamuoyu ile veri 
paylaşımı kurumsal 
güvenirliliği artıracak 
ve şeffaflığın 
sağlanmasına katkıda 
bulunacaktır 

-- 

YÖK-DPT ve yükseköğretim 
kurumları arasında entegre veri 
bankalarının oluşturulması 

Veri bankaları 
sayesinde ihtiyaçlar 
tespit edilerek  
planlamanın etkin 
yapılması sağlanacak 
ve sürdürülebilir 
büyümenin temelleri 
atılacaktır 

Doğru ve güncel 
veriler sayesinde 
rekabet ortamında 
başarı sağlanacaktır 

Oluşturulacak olan veri 
bankaları sayesinde 
insan kaynakları için 
gerekli  olan 
envanterler 
çıkarılabilecektir 

-- 

Bölgeler arasındaki 
insan gücü ve öğretim 
elemanı 
farklılaşmasının 
sebepleri 
değerlendirilebilecektir 

-- -- 

Kişisel veriler ile diğer telif vesair 
hakların korunmasına özen gösterilmesi 
ve uygulamanın suistimalleri 
engelleyecek şekilde 
gerçekleştirilmesinin sağlanması 

-- -- -- -- -- 

Kişisel verilerin 
güvenliklerinin 
sağlanması kurumlara 
olan güveni artıracaktır 

-- 
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Mezunlar derneklerinin ve veri 
tabanlarının oluşturulmasının teşvik 
edilmesi, geniş ve sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulması 

-- -- 

Yükseköğretim 
kurumlarının kendi 
mezunlarını 
değerlendirmesi  ve 
böylece insan kaynağı 
yetiştirme 
kapasitelerinin 
ölçülmesi mümkün 
olacaktır 

-- -- 

Yükseköğretim 
kurumları kendi 
mezunlarından 
kurumsal anlamda 
değerlendirmeler 
alarak kendi yönetişim 
alanını daha etkili bir 
şekilde yeniden 
düzenleyebilecektir 

-- 

Anayasanın 130-131.maddelerinin 
demokratik, katılımcı, özgür, özerk ve 
özgün bir üniversite oluşturulabilmesi 
için yeniden ele alınması ve 
değiştirilmesi; buna paralel olarak 
çerçeve hükümler içeren yeni bir 
Yükseköğretim Kanunu’nun 
çıkarılması, aynı zamanda yeni yasal 
düzenleme ile diğer mevzuatın 
uyumlaştırılması 

-- -- -- -- 

Anayasa ve diğer yasal 
düzenlemelerde yer 
alan bölgesel 
eşitsizliğin giderilmesi 
yönündeki hükümlerin 
daha doğru bir şekilde 
ve yeniden ele 
alınması mümkün 
olabilecektir 

İyi yönetişimin şartları 
arasında görülen 
yönetilen veya hizmet 
alanların da kararların 
alınmasında ve 
uygulanmasında etkili 
olduğu katılımcı bir 
anlayışın yeni 
düzenlemeler ile 
benimsenmesi 
mümkün olacaktır 

-- 

YÖK’ün koordinasyon, denetim ve 
düzenleme üst birimi haline 
dönüştürülmesi 

-- -- 

YÖK’ün bir 
koordinasyon birimi 
haline gelmesi ile 
birlikte her bir 
yükseköğretim kurumu 
kendine özgü bir 
anlayışla insan 
kaynaklarını 
zenginleştirebilecektir 

-- 

YÖK’ün 
koordinasyonu 
sayesinde bölgesel 
eşitsizliklere karşı daha 
etkili bir mücadele 
verilebilmesi mümkün 
olacaktır 

-- -- 

Yükseköğretim kurumlarında gerekli 
diğer birimlerin oluşturulması veya 
bunu sağlayacak esnek bir yapının 
oluşturulması  

-- -- 

Yeni ve esnek birimler 
sayesinde insan 
kaynaklarının daha 
etkin kullanımı 
mümkün olacaktır 

-- -- -- -- 

Araştırma-proje yönetimi ile ilgili ayrı 
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve 
araştırma ve proje yönetim ve destek 
birimlerinin oluşturulması 

Yükseköğretim 
kurumlarında 
oluşturulacak olan 
araştırma-proje 
yönetim ve destek 
birimlerinin 
koordinasyonu 
sayesinde istikrarlı ve 
sürdürülebilir bir 
büyüme 
kolaylaşacaktır 

Araştırma-proje 
yönetim ve destek 
birimleri, ülke 
genelinde 
oluşturulacak bir 
koordinasyon ile 
ekonominin 
ihtiyaçlarını tespit ve 
uygulamada bunlara 
öncelik verdirerek 
rekabet gücünü 
artıracaktır 

Atıl durumdaki birçok 
öğretim elemanı ve 
personelin daha etkili 
ve verimli bir şekilde 
kullanılmasına yol 
açacaktır 

-- 

Bölgesel olarak ihtiyaç 
duyulan alanlarda 
araştırma ve proje 
yapılmasını teşvik 
ederek ve 
yönlendirerek bölgesel 
gelişmişlik farkının 
azalmasına yol 
açacaktır 

-- -- 

Dış ilişkiler birimlerin oluşturulması -- Dış ilişkiler birimleri 
sayesinde -- -- -- -- -- 
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yurtdışındaki 
gelişmeler daha etkili 
bir şekilde takip 
edilebilecektir 

Yükseköğretim kurumlarının gelişim ve 
yatırım konularındaki kararlarına 
etkililik ve süreklilik kazandırılması ve 
bunun için sürekli çalışacak stratejik 
plan grup ve kurullarının oluşturulması 
ve yasal bir zemine kavuşturulması; 
yine bu doğrultuda stratejik plan ve 
diğer planlara uygun kararların 
alınması ve uygulanması ile bunların 
denetlenmesi, ayrıca stratejik plan ve 
uygulamasını kolaylaştıracak mali 
imkanların sağlanması ve bunun için 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Sorun çözümüne 
odaklı etkili bir 
planlama ve ardından 
gelecek doğru 
uygulamalar sayesinde 
sürdürülebilir bir 
büyüme yakalanacaktır 

Stratejik planlar 
çerçevesinde üretilecek 
olan projeler, 
araştırmalar ve bilgi 
sayesinde ülkenin bilgi 
ekonomisi başta olmak 
üzere tüm alanlardaki 
rekabet gücü 
yükselecektir 

Stratejik planlama 
sayesinde insan 
kaynakları doğru bir 
şekilde 
kullanılabilecek ve atıl 
kapasitelerin 
oluşmasının önüne 
geçilecektir 

-- 

Stratejik planlar daha 
büyük ölçekteki 
planlamalara da katkı 
sağlayarak bölgeler 
arasındaki 
farklılaşmanın önüne 
geçilebilecektir 

-- 

Fiziki altyapının 
stratejik plan ve 
gelişim çerçevesinde 
düşünülerek 
oluşturulması ve 
tamamlanması 
mümkün olabilecektir 

Yükseköğretim kurumlarının fiziki 
mekan, alt yapı ve araç-gereç 
ihtiyaçlarının bütçe tahsisatlarının 
artırılması suretiyle karşılanması ve 
yükseköğretim kurumlarının kendi 
içinde ve yakın kurumlar ile işbirliğine 
giderek kaynaklarını optimum 
kullanmasının teşvik edilmesi 

-- 

Kurumlar arasında her 
türlü imkanın karşılıklı 
olarak seferber 
edilmesi ile kaynak 
israfına son verilmesi 
mümkün olabilecek ve 
ekonomik kazanım 
sağlanacaktır 

-- -- 

Bölgesel ve yakın 
kurumlar arasında bir 
koordinasyon 
oluşturularak 
kaynakların etkili 
kullanımı sağlanacaktır 

-- 

Yükseköğretim 
kurumlarının tümünün 
fiziki altyapı sorunları 
ve araç-gereç 
ihtiyaçlarının 
çözümlenmesi için 
optimum kullanım 
projelerinin 
yapılmasına yol 
açacaktır 

Bilim dünyasında yer alan öğretim 
elemanları ve AR-GE çalışanlarının 
sayısının OECD  ortalamasına 
çıkarılması 

Sürdürülebilir bir 
ekonomik büyümenin 
en önemli şartı olan 
nitelikli ve gerekli 
insan gücünün 
istihdamı sağlanmış 
olacaktır 

Nitelikli çok sayıda 
araştırmacı ve bilim 
insanının rekabet 
gücünü olumlu 
etkileyeceği açıktır 

Sayısal yeterlilik 
sayesinde bilim 
dünyasındaki insan 
kaynağı 
zenginleştirilebilecektir 

-- 

Sayısal yeterliliğin 
sağlanması ile birlikte 
bölgelere yayılan bir 
istihdam alanı 
oluşturulabilecektir 

-- -- 

AR-GE’ye ayrılan mali kaynakların 
OECD ortalamasının üzerine 
çıkarılması ve bu kaynakların 
üniversiteler tarafından doğrudan 
kullanılabilmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılması 

Eleman yeterliliği 
kadar mali kaynakların 
da yeterli olması 
halinde AR-GE 
ekonomik büyümenin 
itici gücü olacaktır 

Gelişmiş bir AR-GE 
sayesinde her alanda 
rekabet etme şansı 
artacaktır 

Mali imkanların 
iyileşmesi ile doğru 
orantılı olarak insan 
kaynakları da 
güçlenecektir 

-- 

Bölgeler arasındaki 
mali kaynak 
transferleri eşitlenecek 
ve geri kalmış bölgeler 
bu anlamda teşvik 
görecektir 

-- 

Mali kaynaklar 
sayesinde AR-GE için 
fiziki imkanların 
iyileştirilmesi mümkün 
olabilecektir 

Öğretim elemanlarının yaşam 
standartlarının yükseltilmesi ve öğretim 
elemanları arasındaki aşırı gelir 
dengesizliklerinin ortadan kaldırılması 

-- -- 

Öğretim elemanlarının 
yaşam standartlarının 
iyileştirilmesi mesleği 
cazip hale getirecektir 
ve insan kaynaklarına 
katkı sağlayacaktır 

-- -- -- -- 

Üniversitelerin kendi mali kaynaklarını 
oluşturmasının önünün açılması ve -- Üniversitelerin kendi 

mali kaynaklarını 
Yeni mali kaynaklar 
sayesinde -- Kendi mali 

kaynaklarını -- Kendi mali kaynakları 
ile fiziki altyapıda 
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üniversitelere ek kontenjan ile girecek 
olan öğrencilerin bir kısmının özel katkı 
payı vermek suretiyle alınmasına imkan 
tanınması 

yaratması ile birlikte 
ekonomik güçleri 
artacak ve rekabetçi 
yönleri ortaya 
çıkacaktır 

üniversitelerin öğretim 
elemanları başta olmak 
üzere kendi insan 
kaynaklarını 
güçlendirmeleri 
mümkün olabilecektir 

oluşturabilecek 
üniversitelerden arta 
kalan kaynaklarını 
bölgesel anlamda 
eşitsizlikleri gidermek 
amacıyla diğer 
gelişmekte olan 
üniversitelere 
kaydırılabilmesi 
mümkün olacaktır 

istenen iyileştirmelerin 
yapılması daha 
kolaylaşacaktır 

Öğrenci katkı paylarının artırılması ve 
mali durumu yetersiz olan öğrencilere 
geri ödeme şartı ile kredi-burs 
sistemlerinin geliştirilmesi 

-- -- -- 

Mali durumu kötü 
öğrencilerin etkili bir 
şekilde desteklenmesi, 
fırsat ve olanak 
eşitliğini sağlayacaktır 

Bölgesel gelişmemişlik 
yüzünden mali durumu 
kötü öğrencilerin 
desteklenmesi dolaylı 
yoldan bölgesinin 
desteklenmesi 
anlamına gelecektir 

-- -- 

Kaliteli eğitim vermek  suretiyle Türk 
üniversitelerinin birer cazibe merkezi 
olmasının sağlanması ve böylece 
yurtdışına giden öğrencilerin ülkemiz 
üniversitelerinde okuyabilecekleri bir 
sistemin geliştirilmesi 

Yurtdışına giden mali 
kaynakların ülke içinde 
kalması ve 
değerlendirilmesi 
sağlanacaktır 

Türk üniversitelerinin 
uluslararası 
üniversitelere karşı 
rekabet gücü artacaktır 

Uluslararası 
üniversitelerle rekabet 
edebilmek için nitelikli 
insan kaynaklarının 
bulunması ve 
yetiştirilmesini zorunlu 
kılacaktır 

-- -- -- 

Dünya ile rekabet 
edebilmek için yeterli 
altyapının kurulmasını 
zorunlu kılacaktır 

Yurtdışından ülkemize gelecek 
öğrencilere lisans ve lisansüstü eğitim 
verilmesi suretiyle mali kaynakların 
artırılması 

Ülkeye giren yabancı 
sermayede artış 
sağlanarak 
sürdürülebilir bir 
büyüme sağlanacaktır 

Yabancı  öğrencilerin 
Türk üniversitelerinde 
eğitim görmeleri  
uluslararası arenada 
rekabet gücünü 
arttıracak, aynı 
zamanda ülkemizin 
tanıtımına katkıda 
bulunacaktır 

-- -- -- -- 

Yurtdışından gelecek  
öğrencilerin yaratacağı 
mali kaynaklar ile 
fiziki altyapının 
iyileştirilmesi mümkün 
olabilecektir 

Üniversitelerimizin yurtdışı ilişkilerinin 
geliştirilmesi ve tanınırlığının 
artırılması,  ikili ve çoklu programlara 
katılımların teşvik edilmesi 

-- -- 

Yurtdışı ilişkiler ve 
çoklu programlar, 
öğretim elemanlarının 
yeni ve farklı bakış 
açıları ile 
karşılaşmasına ve 
gelişmesine katkıda 
bulunacaktır 

-- -- -- -- 

OECD kriterleri başta olmak üzere 
objektif özerklik kriterlerinin 
benimsenmesi  ve yükseköğretim 
kurumlarının özerkliğinin yasal 
düzenlemeler ile tanımlanması ve 
koruma altına alınması 

-- -- 

Özerk yapılanma 
sayesinde öğretim 
elemanları bilimsel 
anlamda daha 
korunaklı hale 
gelecektir 

-- -- -- -- 
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Akademik yapının oluşturulması ve 
tespit edilmesinde objektif kriterler 
dışında başkaca kriter koymanın 
engellenmesi ve denetlenmesi 

-- -- 

Ehliyet ve liyakat 
ilkelerinin demokratik 
bir şekilde 
uygulanması insan 
kaynaklarını 
güçlendirecektir 

-- -- -- -- 

Torba bütçe uygulamasının 
benimsenmesi -- -- -- -- 

Torba bütçe 
uygulamaları 
sayesinde 
yükseköğretim 
kurumlarının 
yöneticileri bölgesel 
ihtiyaçları dikkate 
alabileceklerdir 

-- 

Torba bütçe 
uygulaması sayesinde 
fiziki altyapı eksikliği 
olan yükseköğretim 
kurumları sorunlarını 
daha kısa zamanda 
çözebilecektir 

Döner  sermaye işletme gelirlerinin 
yükseköğretim kurumları tarafından 
serbestçe kullanılabilmesi 

-- 

Döner sermaye 
gelirlerinin serbest 

kullanımı üniversiteler 
arasında topluma 
hizmet sağlama 

açısından rekabet 
yaratacaktır 

Döner sermaye işletme 
gelirlerinin öncelikle 
personelin katkıları 
oranında personele 
yansıtılması teşvik 
edici olacaktır 

-- 

Döner sermaye işletme 
gelirlerinin serbest 
kullanımı sayesinde 
bölgesel gelişmişlik 
farklarının önlenmesi 
mümkün olabilecektir 

-- -- 

Yükseköğretim kurumlarında özerklik 
ile birlikte hesap verebilir bir yönetim 
anlayışının benimsenmesi  

-- -- 

Topluma karşı hesap 
vererek, şeffaf bir 

anlayış benimseyen 
üniversite kabul 

görecektir 

-- -- 

İyi yönetişim için 
gerekli şartlardan birisi 
olan hesap verebilirlik 
gerçekleşmiş olacaktır 

-- 

Üniversite yönetimlerinin siyaset 
kurumu dahil her türlü kurumun gizli-
açık müdahalelerinden korunması ve 
bağımsız kalmasının sağlanması 

-- -- 

Kurumsal 
performansın artacağı 

beklenildiğinden 
nitelik artacaktır. 

-- -- 

Güvenilir bir kurum 
olarak vatandaş ile 
daha iyi ilişkiler 
kurabilecektir 

-- 

Uluslararası rekabet gücü olan sürekli 
kalite yaklaşımını benimsemiş bir 
yükseköğretim sisteminin 
gerçekleştirilmesi için her bir 
üniversitenin kendi misyonunu 
belirleyebilmesine imkan tanınması 

-- 

Üniversitelerin kendi 
misyonunu 
belirleyerek 
ihtisaslaşması, 
dolayısıyla  rekabetçi 
bir yapıya kavuşması 
sağlanmış olacaktır 

Belirlenen misyon 
çerçevesinde kendi 
insan kaynaklarını 
oluşturması mümkün 
olabilecektir 

-- -- -- -- 

Ulusal hedef ve politikalar ile 
çatışmayan ama çok yönlü, değişken-
esnek ve çeşitliliği olan bilim, teknoloji 
ve eğitim-öğretimde evrenseli yakalamış 
ve aynı zamanda özgünlüğünü 
kaybetmemiş bir sistem yaklaşımının 
kabul edilmesi 

Kendine özgü bir 
sistemi benimseyen 
yükseköğretim 
kurumları, uzun 
vadede ürettikleri 
değerler ile 
sürdürülebilir 
büyümenin en önemli 
garantileri olacaktır 

Kendi oluşturduğu 
misyon çerçevesinde 
ve özgün yapısı ile 

toplumda öne çıkan / 
ayırt edilen kurumlar 

olacaktır 

-- -- -- -- -- 

Hayat boyu eğitim anlayışının 
yerleştirilmesi 

Eğitimin hayat boyu 
sürmesi, her zaman 

Hayat boyu gelişmeleri 
takip eden bir bireyin 

Her zaman yaratıcı 
fikirler üretebilecek ve -- Hayat boyu eğitim ile 

birlikte bölgeler 
Değişen yönetim 
anlayışları  hayat boyu -- 
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yeniliklere açık bir 
yapının var olmasına 
ve dolayısıyla 
sürdürülebilir 
büyümenin 
yakalanmasına imkan 
tanıyacaktır 

ekonomik katkısı çok 
daha yüksek olacak ve 
bu da ekonomik 
rekabet gücüne olumlu 
yansıyacaktır 

eğitim süreçlerinden 
kopmayacak nitelikli 
bireyler yetiştirilmiş 
olacaktır 

arasındaki farklılıkların 
sürekli olarak asgariye 
indirilmesi mümkün 
olabilecektir 

eğitim ile birlikte 
öğrenilmiş ve takip 
edilmiş olacaktır 

İşgücü piyasaları ile temas halinde bir 
sistemin benimsenmesi ve ekonomik 
aktörlerin ihtiyaç ve beklentilerini 
iletebileceği iletişim kanallarının 
oluşturulması 

Ekonomik büyümenin 
gereklerinden olan 
işgücü piyasalarının 
beklentilerine 
zamanında cevap 
verilebilecektir 

Etkin iletişim kanalları 
ile birlikte işgücü 
piyasaları sürekli 
desteklenecek ve 
rekabetçi yapıları 
güçlendirilmiş 
olacaktır 

İşgücü piyasalarının 
kısa-orta ve uzun 
vadede beklentileri 
tespit edilerek buna 
uygun nitelikli insan 
gücü yetiştirilmesi 
mümkün olacaktır 

-- 

Bölgelere uygun ve 
ihtiyaç duyulan 
alanlarda insan gücü 
yetiştirilmiş olacaktır 

-- -- 

Özel sektörün ihtiyaç duyduğu veya 
duyabileceği alanların tespit edilmesi ve 
mesleki eğitim planlaması (ortaöğretim 
ve yükseköğretim dahil)  ile işgücü 
planlamasının paralel yürütülmesi, 
mesleki ve teknik okul mezunlarına 
kanun ile sağlanan olanakların 
artırılması 

-- 

Mesleki ve teknik 
eğitim ile birlikte 
işgücü planlaması 
yapılarak rekabete açık 
alanlara yatırım 
yapılması 
sağlanacaktır 

Mesleki ve teknik 
eğitimin planlanması 
suretiyle 
güçlendirilmesi 
mümkün olabilecektir 

-- 

Sözkonusu paralelliğin 
kurulması yerel 

dinamaikleri harekete 
geçirebilecektir.  

-- -- 

Özel sektör ile AR-GE alanında işbirliği 
olanaklarının artırılması 

Özel sektörle işbirliği 
olanaklarının 
geliştirilmesi sayesinde 
istikrarlı bir büyüme 
sağlanmış olacaktır 

Özellikle AR-GE 
alanında oluşturulacak 
işbirlikleri sayesinde 
ekonomik rekabet 
gücü artırılacaktır 

-- -- 

Özel sektörle sağlanan 
işbirlikleri sayesinde 
gelişmemiş bölgelere 
de kaynak aktarımı 
mümkün olabilecektir 

-- -- 

Ulusal mesleki yeterlilik sisteminin bir 
an önce yasal dayanağa kavuşturulması 
ve uygulanması 

-- 

Ulusal düzeyde 
mesleki yeterlilik 
sisteminin 
oluşturulması ile her 
alanda mesleki 
yeterliliği olan nitelikli 
insan gücü rekabete 
katkı sağlayacaktır  

Ulusal yeterlilik 
sistemi sayesinde 
mesleki alanda yetişen 
insan gücünün nitelik 
yönünden objektif 
değerlendirilmesi 
yapılabilecektir 

-- -- -- -- 

Teknoparkların işlevselliğinin 
artırılması ve teşvik edilmesi 

İleri teknoloji 
kullanan firmaların, 
üniversitelerin 
olanaklarından 
yararlanarak 
ekonomiye katkı 
oluşturmaları 
sağlanacaktır 

Teknoparklarda ortaya 
çıkan ürünler, buluşlar 
sayesinde ekonominin 
rekabet gücü artacaktır 

Üniversitelerdeki atıl 
insan kapasiteleri 
devreye sokulmuş 
olacaktır 

-- 

Bölgesel anlamda az 
gelişmiş yöreler, bilgi 
yoğun bir faaliyet 
göstererek katma değer 
oluşturabilecektir 

-- 

Teknoparklara yapılan 
yatırımlar sayesinde 
fiziki altyapı sorunları 
çözümlenmiş olacaktır 

Özel sektör ile işbirliği içinde araştırma 
enstitülerinin daha yaygın ve etkili 
kullanımının sağlanması , bu 
enstitülerde çalışacak kişiler için kadro 
oluşturulması ve özel sektörün 

-- 

Araştırma 
enstitülerinde ortaya 
çıkan nitelikli ürünler 
sayesinde rekabet gücü 
artacaktır 

Araştırma 
enstitülerinde çok 
sayıda nitelikli eleman 
istihdamı sağlanmış 
olacaktır 

-- 

Araştırma 
enstitülerinin 
oluşturulması sırasında 
bölgesel ihtiyaçların 
gözetilmesi mümkün 

-- -- 
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desteğinin alınması, ayrıca işbirliğinin 
önündeki mali ve yasal engellerin 
kaldırılması 

olabilecektir 

Vakıf üniversitelerinin standartların 
sağlanması halinde kurulmasının teşvik 
edilmesi ve oransal olarak daha fazla 
öğrenci istihdam etmesinin sağlanması 

-- -- 

Yükseköğretim kapısı 
önündeki yığılmaların 
önüne geçilerek 
toplumun büyük bir 
kesiminin eğitim 
düzeyi arttırılacaktır 

-- 

Vakıf üniversitelerinin 
az gelişmiş bölgelerde 
kurulması teşvik 
edilecektir 

-- -- 

Vakıf üniversitelerinin “vakıf” 
kavramının anlamına uygun bir şekilde 
oluşumunun sağlanması 

-- -- -- -- 

Geri kalmış 
bölgelerden mali 
imkanları yeterli 
olmayan öğrencilerin 
önü açılmış olacaktır 

-- 

Vakıf kaynakları 
doğrudan doğruya 
eğitim-öğretim 
altyapısına harcanmış 
olacaktır 

Özel üniversitelerin açılabilmesi için 
anayasal ve yasal engellerin ortadan 
kaldırılması 

-- 

Yurtdışına gidecek 
olan mali kaynaklar 
ekonomiye 
kazandırılacak, beyin 
göçü bir ölçüde 
engellenmiş olacaktır. 

Nitelikli ve 
yükseköğretim görmüş 
insan gücü sayısı 
artacaktır 

-- -- -- 

Özel üniversiteler 
sayesinde kurulmuş ve 
kurulacak olan devlet 
üniversitelerine daha 
fazla kaynak aktarımı 
mümkün olabilecektir 

Üniversitelerin konferanslar, kongreler, 
seminerler vb faaliyetlerle topluma 
yönelik sorumluluklarını yerine 
getirmesi 

-- -- 
Toplumsal anlamda 
kalitenin artmasına 
katkı sağlayacaktır 

-- 

Özellikle kırsal 
kesimde toplumun 
bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır 

Toplumla karşılıklı ve 
verimli ilişkiler 
kurulmuş olacaktır 

-- 

Üniversiteye giriş sisteminin öncesi ve 
sonrası ile birlikte bütün olarak ele 
alınması ve dershanelerin eğitim 
sisteminin bir parçası olarak 
algılanmasına izin verilmemesi 

-- 

Dershanelere aktarılan 
mali kaynakların 
yükseköğretim 
kurumlarına 
aktarılması suretiyle 
yeni imkanlar 
yaratılabilecektir 

Yeni mali kaynaklar 
ile oluşturulacak 
yükseköğretim 
kurumları insan 
kaynaklarının 
çoğalmasına katkı 
sağlayacaktır 

-- 

Yükseköğretim kapısı 
önündeki yığılmalar 

önlenmiş ve aynı 
zamanda herkese fırsat 

eşitliği sağlanmış 
olacaktır, bölgesel geri 

kalmışlık ve mali 
imkansızlıklar 

yüzünden okuyamayan 
öğrencilere yeni 

fırsatlar yaratılmış 
olacaktır 

-- 

Dershanelere aktarılan 
kaynaklar ile 
üniversitelerin fiziki 
sorunlarının 
çözümlenmesi 
sağlanacaktır 

Dershane sistemini zorlayan ezberci 
eğitim anlayışının terk edilmesi ve 
yerine sorgulayan ve eleştiren bir 
öğrenci yetiştirecek eğitim anlayışının 
benimsenmesi 

-- -- 

Ezberci bir eğitim 
anlayışı yerine 
sorgulayan nitelikli 
insan gücü yetiştirilmiş 
olacaktır 

-- -- 

Sorgulayan bireylerin 
yetişmesi kamuda iyi 
yönetişimi 
zorlayacaktır 

-- 

Dershane sisteminin kalıcı hale 
gelmesine yol açan tek basamaklı ve 
süre ile sınırlı sınav sistemi yerine, 
ortaöğretim ve ilköğretimdeki öğrenci 
başarısının da değerlendirmeye 
katıldığı bir giriş sisteminin 
belirlenmesi 

-- -- 

Yükseköğretime giriş 
öncesindeki eğitim 
kademelerinde de 
kalitenin artması 
sağlanacaktır 

-- -- -- -- 
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Üniversite öğrencilerinin barınma 
sorunlarının modern bir yaklaşımla 
çözümlenmesi 

-- -- 

Modern barınma 
olanaklarının 
oluşturulması insan 
gücü kalitesinin 
iyileşmesine yol 
açacaktır 

Barınma problemi 
yüzünden eğitime 
devam edemeyen 
öğrenciler bu şekilde 
yükseköğretim 
sistemine dahil 
olacaktır 

Barınma probleminin 
modern bir yaklaşımla 
çözümlenmesi halinde 
geri kalmış bölge 
üniversitelerinden 
ayrılmalar asgariye 
indirilebilecektir 

-- 

Modern barınma 
imkanları için fiziki 
altyapıya kaynak 
aktarılması 
zorlanacaktır 

Yükseköğretimde yabancı dil 
sorununun çözümlenmesi için yabancı 
dil öğretiminin yükseköğretim 
aşamasından önce çözümlenmesi 

-- 

Yabancı dil bilen 
nitelikli işgücü 
sayesinde rekabet gücü 
artmış olacaktır  

Dünya ile rekabet 
edebilecek düzeyde 
yetişmiş ve lisan bilen 
insan gücü 
yetiştirilecektir 

-- -- -- -- 

Akademik değişime uygun olarak tüm 
yükseköğretim öğrencilerinin en az bir 
yabancı dili okur-yazar ve konuşabilir 
hale getirilmesi  

-- -- 

Öğrenci değişim 
programlarının aradığı 
asgari şartlar 
sağlanarak deneyimli 
ve yabancı dil bilen 
öğrenciler 
yetiştirilecektir 

-- -- -- -- 

Yabancı dilde öğretim konusunda genel 
ülke politikalarına uygun bir şekilde 
üniversitelerin çeşitliliklerini 
korumasına imkan verilmesi 

-- -- 

Yabancı dil öğretimi 
ve yabancı dil ile 
öğretim konularında 
üniversitelerin kendi 
politikalarını 
belirleyerek insan gücü 
yetiştirmesine olanak 
tanınacaktır 

-- -- -- -- 
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VI.2. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI AÇISINDAN TEMEL YANSIMALAR 

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonumuz tarafından yapılan çalışmalar sonunda oluşan 

stratejilerin Dokuzuncu Kalkınma Planına ana gelişme eksenleri itibarıyla yansımalarının 

aşağıdaki konu başlıkları şeklinde olması uygun görülmüştür: 

Dokuzuncu Kalkınma Planının ilk döneminde yükseköğretim alanının anayasal çerçevesini 

oluşturan 130 ve 131.maddelerin özgür, özerk, demokratik ve katılımcı bir yükseköğretim 

anlayışını gerçekleştirebilecek şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.  

Söz konusu anayasa değişikliğinin ardından çerçeve hükümler getirecek yeni bir 

Yükseköğretim Kanunu yapılması ve diğer ilgili mevzuatın buna uyumlaştırılması uygun 

olacaktır. 

Yeni çıkarılacak olan Yükseköğretim Kanunu’nda özellikle dikkat edilmesi gereken konuların 

başında demokratik, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemiş, üniversite 

özerkliğini her açıdan sağlamış ve YÖK’ü koordinasyon, denetim ve düzenleme yetkileri ile 

sınırlayan hükümlere ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı zamanda şeffaflığı sağlayacak iç ve dış 

denetimin de yasal dayanağa bu şekilde kavuşturulması esası benimsenmelidir. 

Yine yasal düzenleme ile getirilmesi gerektiği düşünülen bir diğer konu da yükseköğretim 

kurumlarının paydaşı durumundaki toplumsal aktörlerin de katılımını sağlayacak yeni bir 

anlayışın benimsenmesidir. 

Kalite ile ilgili olarak yükseköğretim kurumlarımızın sürdürülebilir bir kalite anlayışına sahip 

kılınması için yeterli mali kaynakla desteklenmesi ve kalitenin desteklenmesi gerekmektedir. 

Yükseköğretim alanına daha fazla kaynak tahsisi gerekmektedir. Yükseköğretime ayrılan 

kaynakların arttırılmasıyla birlikte öncelikle fiziki altyapının tamamlanması sağlanmalı, 

bununla paralel bir şekilde Bilişim Teknolojilerinin kullanımının artırılmasını sağlayacak bir 

anlayış benimsenmelidir.  

Yükseköğretim alanında okullaşma oranının artırılması bir hedef olarak benimsenmiştir. Bu 

bağlamda yeterli altyapı oluşturulması ve objektif kriterlerin sağlanması şartı ile, 

yükseköğretim kurumlarının ülke genelindeki coğrafi dağılımda bölgesel eşitliği sağlayacak 

şekilde bir gelişmenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu konuda komisyonumuz, objektif 

kriterlerin belirlenmesi ve uygulanması şartına titizlik gösterilmesi ön koşulu ile 

yükseköğretim kurumlarının sayısal olarak artırılmasının gerekliliğini kabul etmektedir. 

Yükseköğretim kurumlarımız aynı zamanda AR-GE alanında öne çıkmış kurumlar olarak 

mutlaka desteklenmelidir. Hem araştırmacı sayısının artırılması, hem mali kaynak 
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bakımından tahsisatların artırılması bu anlamda önem taşımaktadır. Belirlenmiş olan 

hedeflere ulaşılması anlamında yükseköğretim kurumları teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 

Yükseköğretim kurumlarımızın kendi mali kaynaklarını yaratmasına ve özellikle bu 

kaynaklar üzerinde serbest tasarrufta bulunmalarına izin verilmelidir. Bunun karşılığında 

yükseköğretim kurumlarımız ‘hesap verebilirlik’ ilkesi gereği her türlü mali sorumluluğu 

üstlenmeye hazırdır. Bunun mali ve yasal temelleri hazırlanmalıdır. 

Yükseköğretim kurumlarımızın ulusal ve uluslararası rekabet gücü mutlaka geliştirilmelidir. 

Örnek uygulamalar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Bu bağlamda yükseköğretim 

kurumlarımızın özellikle mesleki ve teknik eğitim anlamında işgücü piyasaları ile birlikte 

politikalar ve ortak uygulamalar geliştirmeleri önem taşımaktadır. Bu bağlamda, mesleki ve 

teknik eğitim konusu başta olmak üzere ortak çalışmalar için yeni teşvik sistemlerinin 

geliştirilmesi düşünülmelidir. 

Ülkemizde vakıf üniversitelerinin hem nitelik, hem de nicelik açısından geliştirilmesine katkı 

sağlanmalıdır. Ancak ‘vakıf’ üniversiteleri yanında ‘özel’ üniversitelerin kurulmasına imkan 

tanıyacak anayasal ve yasal düzenlemelerin yapılması da gerekmektedir. Böylece 

yükseköğretim okullaşma oranında gözle görülür bir artış yaşanacağı unutulmamalıdır. 

Yükseköğretim sistemimiz bakımından üzerinde durulması ve toplumsal paydaşların da 

katkısı ile çözülmesi gereken üniversiteye giriş sistemi öncesi ve sonrası ile yeniden ele 

alınmalıdır. Bunun için dershaneler sorunu başta olmak üzere konu tekrar tartışmaya açılmalı, 

demokratik bir anlayışla, fırsat ve imkan eşitliğini sağlayacak bir yaklaşımla çözüme 

kavuşturulmalıdır. 

Yükseköğretim öğrencilerinin çözümlenmesi gereken sorunları bulunmaktadır. Bunların 

çözümlenmesi bakımından öncelikle mali imkanları yetersiz öğrencilerimizin yeterli ölçülerde 

ve geri dönüşümü sağlanacak kredi ve burs olanaklarına kavuşturulması gerekmektedir. Aynı 

şekilde öğrencilerimizin barınma sorunlarının modern bir anlayışla ve kalıcı olarak 

çözümlenmesi gerekmektedir. Bunun için gerekli kaynak tahsisinin yapılması bir 

zorunluluktur.  

Öğrencilerimizin Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın güçlü bir paydaşı olabilmesi amacıyla 

öğrenci değişim programlarına daha yoğun katılımını sağlayabilmek için gerekli teşviklerin 

sağlanması gerekmektedir. Değişim programlarına katılabilecek öğrenci sayımızın 

artırılabilmesini sağlamak üzere yabancı dil sorununun da çözümlenmesi için daha bütüncül 

bir yaklaşım geliştirilmelidir. Bu amaçla üniversite öncesinde yabancı dil sorununun 
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çözümlenebileceği yeni eğitim yaklaşımının benimsenmesi ve titizlikle uygulanması 

gerekmektedir. 

Ülkemiz Avrupa Birliği üyeliği hedefini temel politika olarak belirlemiş bulunmaktadır. 

Yükseköğretim alanında da bu temel hedef doğrultusunda gerek üniversitelerimizin, gerekse 

üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının zihinsel olarak rekabete ve karşılıklı işbirliğine 

hazır hale gelmesi gerekmektedir. Bu amaçla hem kurumsal, hem de yönetsel açıdan 

üniversitelerimizin desteklenmesine ve yeterli mali kaynaklarla donatılmasına ihtiyaç 

bulunmaktadır. Aynı şekilde öğretim elemanları ile öğrencilerimizin de hem nitelik, hem 

nicelik olarak artırılması, kalite politikalarının özümsenmesini sağlayacak yeni bir eğitim-

öğretim politikasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun için gerekli yönetsel destekler 

ile kaynak desteğinin sağlanması önem taşımaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın süre bakımından diğer planlara oranla daha uzun bir süreyi 

planlamayı hedeflemiş olması, hedeflerin daha isabetli belirlenmesini ve istikrarlı bir şekilde 

uygulamanın gerçekleştirilmesi ve takibini zorunlu kılmaktadır. Aksi halde daha önceki plan 

dönemlerinde karşılaşılan; plan hedeflerine ulaşılamaması sorunuyla bu kez daha açık bir 

şekilde ve telafi edilemez şekilde tekrar karşılaşılması söz konusu olabilecektir. Böyle bir 

sapmanın yaşanmaması ve plan hedeflerine ulaşılabilmesi için uzun uğraşılar veren komisyon 

çalışmalarının dikkate alınması ve ortaya konulan öncelik ve tedbirlerin benimsenerek 

uygulanması ve takibinin de titizlikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
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EKLER 

 

Ek:1- 2005-ÖSS'de Okul Türlerine ilişkin Sayısal Bilgiler Tablosu 

OKUL TÜRÜ 
Sınavı Geçerli 
Aday Sayısı 

Sınav 
Kazanan 

Aday Sayısı 

Kazanan 
Aday % 

En Az Bir 
Puanı 

185’ten Fazla 
Aday Sayısı 

En Az Bir 
Puanı 

185’ten Fazla 
Aday % 

Liseler  999108 812848 81,4 605949 60,6 

Liseler (Yabancı Dil Ağırlıklı) 119258 117073 98,2 108451 90,9 

Özel Liseler 11535 10306 89,3 8434 73,1 

Anadolu Liseleri 104447 103215 98,8 99272 95,0 
Yabancı Dilde Eğitim Yapan 
Özel Liseler 

25745 24326 94,5 21404 83,1 

Fen Liseleri 4430 4412 99,6 4356 98,3 

Özel Fen Liseleri 3159 3128 99,0 2998 94,9 

Askeri Liseler 202 195 96,5 179 88,6 

Akşam Liseleri 255 105 41,2 58 22,7 

Özel Akşam Liseleri 1288 666 51,7 352 27,3 
Açıköğretim Liseleri (Lise 
Programı) 

117 80 68,4 49 41,9 

Çok Programlı Liseler (Lise 
Programı) 

56 34 60,7 25 44,6 

Güzel Sanatlar Liseleri 2967 2731 92,0 2192 73,9 

LİSELER TOPLAMI 1272567 1079119 84,8 853719 67,1 

Öğretmen Liseleri 13176 12790 97,1 12225 92,8 

İmam Hatip Liseleri 42465 34854 82,1 28247 66,5 

Ticaret Meslek Liseleri 83338 44487 53,4 25079 30,1 

Teknik Liseler 15217 8254 54,2 3957 26,0 

Endüstri Meslek Liseleri 136495 48738 35,7 21464 15,7 

Kız Meslek Liseleri 77326 48464 62,7 29369 38,0 

Sağlık Meslek Liseleri 17053 12793 75,0 7953 46,6 

Otelcilik ve Turizm Mes. Liseleri 5494 3852 70,1 2678 48,7 

Sekreterlik Meslek Liseleri 280 242 86,4 188 67,1 

Astsubay Hazırlama Okulları 1075 929 86,4 634 59,0 

Diğer Meslek Liseleri 3898 2889 74,1 1902 48,8 

MESLEK LİSELERİ TOPLAMI 395817 218292 55,1 133696 33,8 

Diğerleri 3219 1255 39,0 548 17,0 

GENEL TOPLAM 1671603 1298666 77,7 987963 59,1 

Kaynak: ÖSYM 
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Ek:2- Fakültelere Başka Birimlerden Gelen Öğretim Elemanları Sayılarının Tüm 
Öğretim Elemanlarına Oranı 

Açıköğretim Fakültesi 0,0 Mimarlık Fakültesi 5,9 

Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi  0,0 Edebiyat Fakültesi 6,5 

Deniz Bilimleri Fakültesi 0,0 Orman Fakültesi 6,7 

Tıp Fakültesi 0,4 Sanat Ve Tasarım Fakültesi 7,4 

İktisadi,İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1,1 Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi 7,5 

Fen-İnsani Bilimler Ve Edbiyat Fakültesi 1,1 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 8,0 

Elektrik-Elktronik Fakültesi 1,2 Eczacılık Fakültesi 8,0 

İletişim Bilimleri Fakültesi 1,3 Eğitim Fakültesi 8,5 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 1,3 İşletme Fakültesi 8,7 

İlahiyat Fakültesi 1,5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 8,8 

Makine Fakültesi 1,8 İktisat Fakültesi 8,8 

İnşaat Fakültesi 2,1 Uçak Ve Uzay Bilimleri Fakültesi 8,9 

Kimya-Metalurji Fakültesi 2,8 Mesleki Eğitim Fakültesi 9,1 

Denizcilik Fakültesi 2,9 Güzel Sanatlar Fakültesi 9,1 

Veteriner Fakültesi 3,1 Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi 10,0 

Ziraat Fakültesi 3,5 İletişim Fakültesi 10,1 

İnsani Bilimleri Ve Edebiyat Fakültesi  3,5 Sağlık Eğitim Fakültesi 11,9 

Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi 4,2 Teknik Eğitim Fakültesi 12,2 

Fen Fakültesi 4,3 Ticari Bilimler Fakültesi 13,0 

Fen-Edebiyat Fakültesi 4,3 Hukuk Fakültesi 13,3 

Güzel Sanatlar,Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi 4,6 Eğitim Bilimleri Fakültesi 14,8 

Mühendislik Ve Teknoloji Fakültesi 5,0 Diş Hekimliği Fakültesi 16,3 

Gemi İnşaatı Ve Deniz Bilimleri Fakültesi 5,6 Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 17,1 

Maden Fakültesi 5,8 Mühendislik Ve Tasarım Fakültesi 20,0 

Su Ürünleri Fakültesi 5,9 Sağlık Bilimleri Fakültesi 39,7 

Mühendislik Fakültesi 5,9 Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 50,0 
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Ek:3 – 2004 ISI Ülkeler Sıralaması 
2004-MAKALE SAYI SIRALAMA 2004-KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MAKALE SAYI SIRALAMASI 

Sıra ÜLKELER Makale 
sayısı 

Sıra ÜLKELER Makale Nüfus Milyon Kişi Başına 
Makale Sayısı  

1 ABD 305000 1 İsviçre 14680 7.318.638 2006 
2 İngiltere 72214 2 İsrail 9849 6.116.533 1610 
3 Japonya 71497 3 İsveç 14122 8.878.085 1591 
4 Almanya 66273 4 Danimarka 8248 5.384.384 1532 
5 Çin H. Cumhuriyeti 53717 5 Finlandiya 7731 5.190.785 1489 
6 Fransa 47725 6 Hollanda 20432 16.150.511 1265 
7 Kanada 36607 7 Norveç 5549 4.546.123 1221 
8 İtalya 35852 8 İrlanda 4882 4.015.000 1216 
9 İspanya 26758 9 İngiltere 72214 60.094.648 1202 
10 Rusya Federasyonu 24051 10 Avustralya 23268 19.731.984 1179 
11 Avustralya 23268 11 Singapur 5376 4.608.595 1167 
12 Güney Kore 22346 12 Yeni Zelenda 4507 3.951.307 1141 
13 Hindistan 21155 13 Kanada 36607 32.207.113 1137 
14 Hollanda 20432 14 Belçika 11369 10.289.088 1105 
15 Brezilya 14684 15 ABD 305000 290.342.554 1050 
16 İsviçre 14680 16 Hong Kong 7140 6.900.000 1035 
17 İsveç 14122 17 Slovenya 1749 1.935.677 904 
18 Tayvan 13493 18 Almanya 66273 82.398.326 804 
19 Polonya 12998 19 Fransa 47725 60.180.529 793 
20 Türkiye 12229 20 İspanya 26758 40.217.413 665 
21 Belçika 11369 21 Yunanistan 6625 10.665.989 621 
22 İsrail 9849 22 İtalya 35852 57.998.353 618 
23 Danimarka 8248 23 Tayvan 13493 22.603.000 597 
24 Avusturya 7957 24 Japonya 71497 127.214.499 562 
25 Finlandiya 7731 25 Çek Cumhuriyeti 5173 10.249.216 505 
26 Hong Kong 7140 26 Portekiz 4864 10.102.022 481 
27 Yunanistan 6625 27 Güney Kore 22346 48.289.037 463 
28 Meksika 6217 28 Macaristan 4230 10.045.407 421 
29 Norveç 5549 29 Avusturya 7957 19.731.984 403 
30 Singapur 5376 30 Slovakya 1978 5.431.000 364 
31 Çek Cumhuriyeti 5173 31 Hırvatistan 1491 4.422.248 337 
32 İrlanda 4882 32 Polonya 12998 38.622.660 337 
33 Portekiz 4864 33 Bulgaristan 1586 7.537.929 210 
34 Yeni Zelenda 4507 34 Türkiye 12229 68.109.469 180 
35 Arjantin 4478 35 Rusya Federasyonu 24051 144.526.278 166 
36 Macaristan 4230 36 Şili 2524 15.665.216 161 
37 Güney Afrika 4027 37 Arjantin 4478 38.740.807 116 
38 Ukrayna 3702 38 Romanya 2173 22.271.839 98 
39 İran 3342 39 Güney Afrika 4027 42.768.678 94 
40 Mısır 2681 40 Beyaz Rusya 946 10.322.151 92 
41 Şili 2524 41 Brezilya 14684 182.032.604 81 
42 Romanya 2173 42 Ukrayna 3702 48.055.439 77 
43 Tayland 2091 43 Meksika 6217 104.907.991 59 
44 Slovakya 1978 44 Suudi Arabistan 1305 24.293.844 54 
45 Slovenya 1749 45 İran 3342 68.278.826 49 
46 Bulgaristan 1586 46 Çin H. Cumhuriyeti 53717 1.286.975.468 42 
47 Hırvatistan 1491 47 Venezuella 1018 24.654.694 41 
48 Suudi Arabistan 1305 48 Mısır 2681 74.718.797 36 
49 Venezuella 1018 49 Tayland 2091 65.444.000 32 
50 Beyaz Rusya 946 50 Hindistan 21155 1.049.700.118 20 

Kaynak: YÖK – www.yok.gov.tr E.T. 05.12.2005 

http://www.yok.gov.tr/
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Ek:4- Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu I.Toplantı Katılımcıları148 

 Adı-Soyadı Kurumu İletişim Adresi 

1 Ahmet Alper EGE (Koordinatör) Devlet Planlama Teşkilatı Müst. aege@dpt.gov.tr 

2 Asuman ALTAY Dokuz Eylül Üniversitesi asuman.altay@deu.edu.tr 

3 Atilla ERİŞ Yükseköğretim Kurulu atillaer@uludag.edu.tr 

4 Bekir Berat ÖZİPEK Gaziosman Paşa Üniversitesi İİBF bekirberat@yahoo.com 

5 Celil DİNÇER Gazi Üniversitesi celildincer@yahoo.com 

6 Cemil ÇELİK TÜBİTAK cemil.celik@tubitak.gov.tr 

7 Cevdet YILMAZ (Moderatör) Devlet Planlama Teşkilatı Müst. cyilmaz@dpt.gov.tr 

8 Duygu TANRIKULU (Koordinatör) Devlet Planlama Teşkilatı Müst.  dtanrikulu@dpt.gov.tr 

9 Erdal EMEL Uludağ Üniversitesi erdal@uludag.edu.tr 

10 Gülsün SAĞLAMER İstanbul Teknik Üniversitesi saglamer@itu.edu.tr 

11 Hasan ARSLAN Kocaeli Üniversitesi arslan.phd@gmail.com 

12 Hasan KAZDAĞLI Pamukkale Üniversitesi hasank@pamukkale.edu.tr 

13 Hüsnü ERKAN Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF husnu.erkan@deu.edu.tr 

14 İnayet AYDIN Ankara Üniversitesi EBF pehlivan@education.ankara.edu.tr 

15 Metin Lütfi BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi mlbaydar@sdu.edu.tr 

16 Mümtazer TÜRKÖNE Gazi Üniversitesi turkone@gazi.edu.tr 

17 Necat İMİRZALIOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi nimirzalioglu@sdu.edu.tr 

18 Öktem VARDAR Işık Üniversitesi vardar@isikun.edu.tr 

19 Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi SBF-TED ozkanli@politics.ankara.edu.tr 

20 Seden BOLAT TÜSİAD sbolat@tusiad.org.tr 

21 Selcen ALTINSOY (Koordinatör) Devlet Planlama Teşkilatı Müst. scevlik@dpt.gov.tr 

22 Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi suheyda.atalay@ege.edu.tr 

23 Tuğçe Kaya BALAMAN Türk Eğitim Derneği (TED) tugce.kaya@ted.org.tr 

24 Tunçalp ÖZGEN (Başkan) Hacettepe Üniversitesi tozgen@hacettepe.edu.tr 

25 Vahdettin AYDIN (Raportör) Süleyman Demirel Üniversitesi vaydin@iibf.sdu.edu.tr 

26 Zafer DURUSOY Hacettepe Üniversitesi hzd@hacettepe.edu.tr 

                                                 
148 İsimlerin alfabetik sırasına göre listelenmiştir. 

mailto:aege@dpt.gov.tr
mailto:asuman.altay@deu.edu.tr
mailto:atillaer@uludag.edu.tr
mailto:bekirberat@yahoo.com
mailto:celildincer@yahoo.com
mailto:cemil.celik@tubitak.gov.tr
mailto:dtanrikulu@dpt.gov.tr
mailto:erdal@uludag.edu.tr
mailto:saglamer@itu.edu.tr
mailto:arslan.phd@gmail.com
mailto:hasank@pamukkale.edu.tr
mailto:husnu.erkan@deu.edu.tr
mailto:pehlivan@education.ankara.edu.tr
mailto:mlbaydar@sdu.edu.tr
mailto:turkone@gazi.edu.tr
mailto:nimirzalioglu@sdu.edu.tr
mailto:vardar@isikun.edu.tr
mailto:ozkanli@politics.ankara.edu.tr
mailto:sbolat@tusiad.org.tr
mailto:scevlik@dpt.gov.tr
mailto:suheyda.atalay@ege.edu.tr
mailto:tugce.kaya@ted.org.tr
mailto:tozgen@hacettepe.edu.tr
mailto:vaydin@iibf.sdu.edu.tr
mailto:hzd@hacettepe.edu.tr
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Ek:5- Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Alt Çalışma Grupları 

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu tarafından yukarıda belirlenen sorun başlıkları 

birbirleri ile olan ilişkileri ve yakınlıklarına göre konuları 4 ana başlık altında toplamıştır. Bu 

ana konu başlıkları şunlardır:  

1- Özerklik/Hesap verebilirlik ve Sistem 

2- Yönetim ve Kalite 

3- Kaynak ve AR-GE 

4- Paydaşlar 

a. Öğrenci Sorunları 

b. Üniversite ve Ekonomi İlişkileri 

c. Üniversiteye Giriş Sistemi 

Komisyon tarafından belirlenen konu başlıkları üzerinde, gönüllülük esasına uygun ve 

komisyon üyelerinin tercihleri doğrultusunda alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Alt 

Çalışma Grupları ve üyeleri şu şekildedir. 

1- Özerklik/Hesap verebilirlik ve sistem: Bekir Berat Özipek, Atilla Eriş, Cemil Çelik, 

Hazan Kazdağlı 

2- Yönetim ve Kalite: Hasan Arslan, Coşkun Can Aktan, İnayet Aydın, Erdal Emel, 

Zafer Durusoy, Asuman Altay 

3- Kaynak ve AR-GE: Metin Lütfi Baydar, Gülsün Sağlamer, Süheyda Atalay, Celil 

Dinçer 

4- Paydaşlar: Hüsnü Erkan, Tuğçe K. Balaman, Özlem Özkanlı, Seden Bolat, Nejat 

İmirzalıoğlu. 
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Ek:6- Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu II. Toplantı Katılımcıları149 

1  Ahmet Alper EGE (Koordinatör) Devlet Planlama Teşkilatı aege@dpt.gov.tr 

2 Atilla ERİŞ Yükseköğretim Kurulu atillaer@uludag.edu.tr 

3 Berna TOKSOY TÜSİAD btoksoy@tusiad.org.tr 

4 Can AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi can.aktan@deu.edu.tr 

5 Celil DİNÇER Gazi Üniversitesi celildincer@yahoo.com 

6 Cemil ÇELİK TÜBİTAK cemil.celik@tubitak.gov.tr 

7 Duygu TANRIKULU (Koordinatör) Devlet Planlama Teşkilatı dtanrikulu@dpt.gov.tr 

8 Erdal EMEL Uludağ Üniversitesi erdal@uludag.edu.tr 

9 Hasan KAZDAĞLI Pamukkale Üniversitesi hasank@pamukkale.edu.tr 

10 İnayet AYDIN Ankara Üniversitesi Eğitim Bil.F. pehlivan@education.ankara.edu.tr 

11 İsmail KARACA Süleyman Demirel Üniversitesi ikaraca@sdu.edu.tr 

12 Kasım KARAKÜTÜK Ankara Üniversitesi Eğitim Bil.F. karakut@education.ankara.edu.tr 

13 Metin Lütfi BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi mlbaydar@sdu.edu.tr 

14 Necat İMİRZALIOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi nimirzalioglu@sdu.edu.tr 

15 Öktem VARDAR Işık Üniversitesi vardar@isikun.edu.tr 

16 Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi SBF-TED ozkanli@politics.ankara.edu.tr 

17 Selcen ALTINSOY (Koordinatör) Devlet Planlama Teşkilatı scevlik@dpt.gov.tr 

18 Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi suheyda.atalay@ege.edu.tr 

19 Tuğçe Kaya BALAMAN Türk Eğitim Derneği (TED) tugce.kaya@ted.org.tr 

20 Tuncalp ÖZGEN (Başkan) Hacettepe Üniversitesi tozgen@hacettepe.edu.tr 

21 Vahdettin AYDIN (Raportör) Süleyman Demirel Üniversitesi vaydin@iibf.sdu.edu.tr 

                                                 
149 İsimler alfabetik sıraya göre listelenmiştir. 
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Ek:7-Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu III. Toplantı Katılımcıları 

1  Ahmet Alper EGE (KO) Devlet Planlama Teşkilatı aege@dpt.gov.tr 

2 Asuman ALTAY Dokuz Eylül Üniversitesi asuman.altay@deu.edu.tr 

3 Bekir Berat ÖZİPEK Gaziosman Paşa Üniversitesi İİBF bekirberat@yahoo.com 

4 Berna TOKSOY TÜSİAD btoksoy@tusiad.org.tr 

5 Celil DİNÇER Gazi Üniversitesi cdincer@gazi.edu.tr 

6 Cemil ÇELİK TÜBİTAK cemil.celik@tubitak.gov.tr 

7 Duygu TANRIKULU Devlet Planlama Teşkilatı dtanrikulu@dpt.gov.tr 

8 Gülsün SAĞLAMER İstanbul Teknik Üniversitesi saglamer@itu.edu.tr 

9 Hasan KAZDAĞLI Pamukkale Üniversitesi hasank@pamukkale.edu.tr 

10 Hüsnü ERKAN Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF husnu.erkan@deu.edu.tr 

11 İnayet AYDIN Ankara Üniversitesi EBF pehlivan@education.ankara.edu.tr 

12 Kasım KARAKÜTÜK Ankara Üniversitesi Eğitim Bil.F. karakut@education.ankara.edu.tr 

13 Metin Lütfi BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi mlbaydar@sdu.edu.tr 

14 Öktem VARDAR Işık Üniversitesi vardar@isikun.edu.tr 

15 Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi SBF-TED ozkanli@politics.ankara.edu.tr 

16 Selcen ALTINSOY Devlet Planlama Teşkilatı scevlik@dpt.gov.tr 

17 Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi suheyda.atalay@ege.edu.tr 

18 Tuğçe Kaya BALAMAN Türk Eğitim Derneği (TED) tugce.kaya@ted.org.tr 

19 Tuncalp ÖZGEN Hacettepe Üniversitesi tozgen@hacettepe.edu.tr 

20 Vahdettin AYDIN (RP) Süleyman Demirel Üniversitesi vaydin@iibf.sdu.edu.tr 

21 Zafer ÜSKÜL Boğaziçi Üniversitesi zuskul@yahoo.fr 

 

mailto:aege@dpt.gov.tr
mailto:asuman.altay@deu.edu.tr
mailto:bekirberat@yahoo.com
mailto:btoksoy@tusiad.org.tr
mailto:celildincer@yahoo.com
mailto:cemil.celik@tubitak.gov.tr
mailto:dtanrikulu@dpt.gov.tr
mailto:saglamer@itu.edu.tr
mailto:hasank@pamukkale.edu.tr
mailto:husnu.erkan@deu.edu.tr
mailto:pehlivan@education.ankara.edu.tr
mailto:mlbaydar@sdu.edu.tr
mailto:vardar@isikun.edu.tr
mailto:ozkanli@politics.ankara.edu.tr
mailto:scevlik@dpt.gov.tr
mailto:suheyda.atalay@ege.edu.tr
mailto:tugce.kaya@ted.org.tr
mailto:tozgen@hacettepe.edu.tr
mailto:vaydin@iibf.sdu.edu.tr


 154

KAYNAKÇA 

• Gürüz, Kemal, Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim, 2001. 

• Hirsch, Ernst, Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin Gelişmesi, (2.Baskı) 

C.1, Ankara, 1998. 

• SPO, Agenda fort he Explanation Screening, Chapter 26-Education and Culture, 

Brussels. 

• YÖK, Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim, 

http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/avrupa.doc 

• Timur, Taner, Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, İmge Yay., Ankara, 2000. 

• DPT 2006 Yatırım Programı 

• Başbakanlık, 

http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/universite%20kurulmasi/tasari.

doc (22.11.2005) 

• YÖK, Türk Yükseköğretim Sisteminin Bugünkü Durumu, Kasım, 2005 

• Dülger, İlhan, “Eğitim Ana Planı: 1996-2011 Bütünleştirilmiş Bir Reform Stratejisini 

Uygulamaya Aktarma Düzeni”, Planlama Dergisi, DPT’nin Kuruluşunun 42.Yılı Özel 

Sayısı, Ankara, 2002. 

• ÖSYM 2005 İstatistikleri 

• European Commission Enlargement Directorate-General, Chapter 25-Science and 

Research, Annotated Agenda fort he Explanation Screening, 

http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_files/25/25TT_Annotated.htm 

• European Commission Enlargement Directorate-General, Chapter 26-Education and 

Culture, Annotated Agenda fort he Explanation Screening, 

http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_files/26/26TT_Annotated.htm 

• Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki ve Aday Ülkelerdeki Eğitim Uzmanları ve Karar 

Vericiler İçin Düzenlenen Arion Çalışma Ziyaretlerinin Organizatörleri İçin El 

Kitabı,  http://www.ua.gov.tr/Socrates/docs/tur/Arion_OrganizatorElKitabi_tr.doc 

• Lisbon European Council, Presidency Conclusions, 23-24 March 2000, 

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm 

• 1988 tarihli Yükseköğretim Kurumlarının Özerkliği ve Akademik Özgürlük Üzerine 

Lima Bildirgesi, http://www.cepes.ro/information_services/sources/on_line/lima.htm  

http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/avrupa.doc
http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/universite kurulmasi/tasari.doc
http://www.basbakanlik.gov.tr/docs/kkgm/kanuntasarilari/universite kurulmasi/tasari.doc
http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_files/25/25TT_Annotated.htm
http://www.abgs.gov.tr/tarama/tarama_files/26/26TT_Annotated.htm
http://www.ua.gov.tr/Socrates/docs/tur/Arion_OrganizatorElKitabi_tr.doc
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm
http://www.cepes.ro/information_services/sources/on_line/lima.htm


 155

• TÜBİTAK, Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası, Ağustos 1997 - Ocak 1999 

www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/politika/icindek.html 

• MEB, Milli Eğitim İstatistikleri (2004-2005) 

• MEB, 2000 Yılında Milli Eğitim 

• MEB, Milli Eğitim Sayısal Veriler (2003-2004), MEB APK Kurulu Başkanlığı 

• MEB, http://www.meb.gov.tr/stats/ist9900/ist1.html 

• ÖSYM, 
http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?DIL=1&BELGEBAGLANTIANAH=1999 

• YÖK, http://www.yok.gov.tr/duyuru/2003_fen.pdf 

• YÖK, http://www.yok.gov.tr/duyuru/2004_tum_oran.pdf 

• DPT, http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/ 

• http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/atif/woseski.uhtml 

• http://www.fatihun.edu.tr/yayinlar/yayin.html  

• http://www.gyte.edu.tr/files/2004_tum_oran.pdf . 

• DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2004) 

• DPT, 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2005 Yılı Programı 

• OECD, Education at a Glance: OECD Indicators – 2005 (Summary) 

• OECD, Education at a Glance: OECD Indicators-2004 

• DPT, 7.Beş Yıllık Kalkınma Planı 

• DPT, 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı 

• DİE,  Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması, 2002 

• ÖSYM, 2004-2005 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri 

• TED, Üniversiteye Giriş, Üniversite 1.Sınıf Öğrencileri Araştırması 

• TED, Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi Araştırması, Karşılaştırmalı Rapor 

• TED, Türkiye’de Üniversiteye Giriş Sistemi ve Araştırması ve Çözüm Önerileri 

• TED, Üniversiteye Giriş Sisteminin Ailelere ve Topluma Maliyeti Araştırması 

http://www.tubitak.gov.tr/btpd/btspd/politika/icindek.html
http://www.meb.gov.tr/stats/ist9900/ist1.html
http://www.osym.gov.tr/BelgeGoster.aspx?DIL=1&BELGEBAGLANTIANAH=1999
http://www.yok.gov.tr/duyuru/2003_fen.pdf
http://www.yok.gov.tr/duyuru/2004_tum_oran.pdf
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/gosterge/tr/
http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/atif/woseski.uhtml
http://www.fatihun.edu.tr/yayinlar/yayin.html
http://www.gyte.edu.tr/files/2004_tum_oran.pdf

	 
	 
	 
	TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ 
	I.GİRİŞ 
	 II. DURUM ANALİZİ 
	II.1. DÜNYADA VE AB ÜLKELERİNDE GENEL DURUM VE EĞİLİMLER 
	Ülke

	 II.2. TÜRKİYE’DE GEÇMİŞE DÖNÜK DEĞERLENDİRME ve ÇIKARILAN DERSLER 
	 II.3. ULUSLARARASI MUKAYESELİ OLARAK TÜRKİYE İÇİN TEMEL GÖSTERGELER 
	II.3.1. GENEL OLARAK EĞİTİM VE İSTİHDAMA DAİR GÖSTERGELER 
	II.3.2. YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ VE SAYISAL GELİŞMELER 
	 II.3.3. YÜKSEKÖĞRETİMDE KURUMSAL GELİŞMELER 
	II.3.4. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI 
	Ülkemizdeki devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarındaki toplam öğrenci, öğretim elemanı sayısı ile öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı ortalamaları aşağıdaki tabloda görülmektedir.  
	 
	Tablo:16- Üniversitelerde Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayıları
	Tablo:18- Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Alan Dağılımı (2004-2005) 

	 


	 II.3.5. YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ BİLİMSEL YAYIN FAALİYETLERİ 
	Tablo:25- 2004 Yılında Üniversitelerdeki Öğretim Üyesi Sayıları ile SCI + SSCI + AHCI'te Yayımlanan Yayın Sayıları 

	 II.3.6. ÜLKEMİZDE YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI 
	 II.3.7. MİLLİ EĞİTİM VE YÜKSEKÖĞRETİM BÜTÇELERİNDEKİ  GELİŞMELER 
	 II.3.8. YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KREDİ VE YURTLAR KURUMU FAALİYETLERİ 

	 II.4. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İLGİLİ TARAFLAR VE ROLLERİ  
	 II.4.1. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ 
	II.4.1.1. Milli Eğitim Bakanlığı 
	II.4.1.2. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
	II.4.1.3. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
	II.4.1.4. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
	II.4.1.5. Yükseköğretim Alanında Sivil Örgütlenmeler 
	II.4.1.6. Öğrenci Kulüpleri, Konseyleri ve Dernekleri 

	II.4.2. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ 
	 II.4.3. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN AMAÇ, KAPSAM VE GÖREVLERİ 

	 II.5. GZFT ANALİZİ   
	II.5.1. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLÜ YÖNLERİ 
	II.5.2. TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNİN ZAYIF YÖNLERİ  
	II.5.2.1. Sistem 
	II.5.2.2. Özerklik ve Hesap Verebilirlik 
	II.5.2.3. Kalite 
	II.5.2.4. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE)  
	II.5.2.5. Kaynak Yetersizliği 
	II.5.2.6. Öğrenci Odaklı Sorunlar 
	II.5.2.7. Üniversite-Ekonomi İlişkileri 
	II.5.2.8. Yönetim 
	II.5.2.9. Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Sorunları 
	II.5.2.10. Diğer Sorunlar 


	 III. AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM SÜRECİNİN ETKİLERİ 
	III.1. AB MÜKTESEBATINA UYUMUN MEVCUT DÜZEYİ 
	 III.2. DEĞERLENDİRİLMESİ  ÖNERİLEN MÜKTESEBAT YA DA BOLOGNA SÜRECİ 

	 IV. GELECEĞE DÖNÜK STRATEJİLER 
	IV.1. TÜRKİYE’NİN 2013 VİZYONU  
	 IV.2. VİZYONA DÖNÜK TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR 
	 IV.3. TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALARA DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER 
	IV.3.1. KALİTE VE YÖNETİM POLİTİKALARINA DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER 
	 IV.3.2. KAYNAK YARATMA POLİTİKALARINA DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER 
	 IV.3.3. YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ VE İLKELERİNE DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER 
	 IV.3.4. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE EKONOMİ İLİŞKİLERİ, YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMİ VE ÖĞRENCİ SORUNLARINA DÖNÜK ÖNCELİK VE TEDBİRLER  


	 V. UYGULAMA STRATEJİLERİ 
	V.1. MEVZUAT DÜZENLEMELERİ 
	V.2. KURUMSAL DÜZENLEMELER 
	V.3. MALİ KAYNAKLAR 
	V.4. İNSAN KAYNAKLARI 
	V.5. DİĞER 

	 VI. SONUÇ ve GENEL DEĞERLENDİRME 
	VI.1. TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR İLE ÖNCELİK VE TEDBİRLERİN GELİŞME EKSENLERİ BAZINDA TASNİFİ (MATRİS) 
	 
	 
	VI.2. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI AÇISINDAN TEMEL YANSIMALAR 


	 EKLER 
	 

	 KAYNAKÇA 


