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Bu kitapta VaklfUniversiteleri - Kamu Universiteleri arasmdaki ili~kilerin 

nasli olmas! gerektigi tartI~!lm!~, sorunlara ~oztim onerileri getirilmesi ko

nusunda ~e~itli bilgiler verilmi~tir. 
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ABANT iZZET BA YSAL UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.KEMAL GU<;LUOL 

Bilkent DI)~versitesinin kurulu~u ve bu ornegin belli diizeyde bir ba§anya 
ula§masl, Ulkemizde ba§ka valaf iiniversitelerinin de kurulmasma yol a<;
ml§ ve 1996 yill sonu itibariyle valaf iiniversitelerinin saYlsl kii<;iimsen
meyece.~ bir miktara ula§ml§tlr. 
Kamu Universitelerine de mali ozerklik verilmesi, valaf iiniversiteleri ile 
aralarmda olu§acak kalite farkim bir Ol<;iide dengeleyebilecektir. Yaz og
retimi modelinde oldugu gibi, ogrencilerden kredi ba~ma belli bir iicret 
almmasl ve bu iicretin tiimiiyle iiniversite tarafmdan kullamlmasl kamu 
iiniversitelerinin mali sorunlannm <;oziimiine yardimci olacaktlr. Ancak, 
bugiin i<;in Tiirk yiiksekogretimine biiyiik katki saglayacak olan yaz okulu 
uygulamasl bile maliye biirokrasisini a§abilmi§ degildir. 
Belli ideolojilere baglmh, demolgatik ve laik Tiirkiye'nin varhglm tehli
keye d\i.~iiriicii nitelikteki Valaf Universitelerine izin vermemek kaydl ile 
Valaf Universitelerinin kurulmasl kolayla§tlnlmahdlr. Bu iiniversitelerin 
saYIsmm artmasl ile kamu iiniversitelerine kamuoyu baskisl azalacak, 
boylece politik baskl ve kaygilarla a~alacak kamu iiniversitesi saylSl en 
aza inecektir. 
Gerek Vaklf gerekse kamu iiniversitelerinin entegrasyonu a§agldaki ilke
lerde birlik saglanabilirse anlamh kilmabilir. 
a)Rekabet esas olmakla birlikte tiim kurumlara bu tamtlmda e§iqans ve
rilmeli ve hakslz rekabet Onlenmelidir. 
b) V alaf iiniversitelerinde iki ogrenci tipi esastlr. t;:ok ba§anh olup burs 
alan ve parah okuyan ba§anh olup burs alanlar azmhkta olmalanna rag
men <;ogunlukinu§ gibi bir izlenim yaratllmaktadlr bundan dolaY' ogrenci 
allmmda ortak standartlar belirlenmelidir. 
c)Ogretim iiyesi istihdammda ve iicret politikalannda i§birligine gidilme
lidir. Eger bu ba~anlamaz ise kamu iiniversiteleri ogretim iiyesi a<;lSlndan 
giit; yitirir: 
d)Vakif Universiteleri ile Kamu iiniversiteleri arasmda eleman degi~imi, 
ara<; gere<;lerin ortak kullanlml, ortak bilimsel toplantilann yapilmasl, li
sans-iistii programlannda eleman yeti~tirilmesi konulannda koordinasyon 
saglanmalldlr. 
e )Gerek valaf gerekse kamu iiniv!,;rsiteleri siyasi partilerin denetimi ve so
rumlulugu altlnda olmamahdlr. Universiteler siyasi degi§imlerin etkisin
de.l1 uzak bilimsel egitim ve ara~trrmalann yapildlgl kurulu~lar Olmahdlf. 
f)Ogrenci paraslz fakat yetersiz bir egitim alacagl yerde, Odeme giicii Sl
mrlanm t;ok fazla a~mayan toplumun biiyiik bir t;ogunlugu tarafmdan 
odenebilecek miktarda bir para vererek iyi bir egitim alma §ansma sahip 
olmahdlr. 
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ADNAN MENDERES UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.CEZMi ONCUER 

Niifus artl§ 9.ram yiiksek, genel niifusu fazla, yiiksekogretime talebin yiik
sek oldugu Ulkemizde egitim-ogretime aynlabilecek kaynaklann uzun bir 
siire daha kit ve slmrh olacagl ka\(mllmazdrr. Bu a\(ldan vala.flar tarafm
dan iiniversiteler a\(llmaSml dogal kar§llamak ve bu olguyu desteklemek 
gerekir. Ancak bu iiniversiteler i\(in a§a~daki hususlara dikkat edihnesi 
de gerekmektedir: 
l.Vaklf iiniversiteleri, kit ve slmrh kamu kayuaklanna ek bir olanak ve 
flrsat saglayan bir olgu olarak degerlendirihnelidir. Vala.f iiniversiteleri 
kamu kaynaklan ile varhklanm siirdiirecek ve devlet iiniversitelerine gi
dece1c maddi imkanlann azalmasma neden olacak §ekilde olu§mamahdlr. 
2.Vala.f iiniversiteleri akademik personel ihtiya\(larml mutlaka kendileri 
yeti§tirerek saglamah, devlet iiniversitelerinin bu konuda zarar gormesine 
neden olmamahdrr. 
3.Vala.f iiniversitelerinde a\(llacak fakiilte ve diger iiniversiteler kurumlar 
devlet iiniversite~eri ile paralellik gostermelidir. 
4.Vala.f iiniversiteleri yine merkezi smav sistemi ile ogrenci almall, devlet 
iiniversiteleri ile aym konum, aym orgiidenme, aym denetim ve yiikiinllii
liikler i\(inde olmalldu. 
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AFYON KOCATEPE UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.~EHABETTiN YiGiTBA~I 

Yiiksekogretim hizmeti yan kamusal bir hizmettir. Bu ~ldan bu hizmeti 
yiiklenecek kamu ve ozel yiiksekogretim kurumlannm yan yana, belli bir 
biitiinle§me (entegrasyon) "en.evesinde veya birbirini tamamlaya~ak hir 
sistem i"inde var olmalarl ka"mIlmazd1r. Ancak iilkemizde Vaklf Univer
sitelerinin sayllan hlzla artarken, boyle bir sistem heniiz ongoriilememi§ 
ve olu§turulamaml§ur. Boylece, bugiin lisans diizeyinde yiiksek ogretim
de bir biitiinle§me ve tamamlama sistemi olmadan dagmlk bir geli§me sii
reci ha§laml§ bulunmaktadu. Bu siire", ilk bakl§ta kamu iiniversitelerinin 
aleyhine hir hakSlZ rekahete yol a"maktadlr. 
Soyleki; 
Kamu iiniversiteleri mali ve buna bagh olarak ta idari ozerklige sahip de
gilken, vaklf iiniversiteleri hem mali, hem de (kIsmen de olsa) idari ozerk
lige sahiptirler. Bugiinkii yapIla§ma bu farkI, bu hizmeti frilen yiiriiten 
personele ve fiziki imkanlara ta§lmaktadlr. Klsaca vaklf iiniversiteleri, ka
mu iiniversitelerine nazaran "ok slmrh saYlda ogrenciye se"ilmi§ bir ogre
tici kadrosu ile geli§mi§ §ekillerde ve tarnamlanml§ fiziki imkanlarla 
yiiksek ogretim hizmeti verebilirken, kamu iiniversiteleri "ok saYlda og
renciye, devlet memuru statiisiinde personel ve ogretim kadrosuyla ve "ok 
slmrh fiziki imkanlarla iilkenin hemen her yerinde aym hizmeti yiiriitInek
tedir. Bu ikili yapl, vaklf iiniversitelerinin sayIlan arttIk"a daha da belir
ginle§ecek ve derinle§ecek goriiniimdedir. 
Buna gore kamu ve vaklf iiniversiteleri arasmda belli bir biitiinle§me, an
cak bu temel konulardaki farkhhklann azalulmasl ile miimkiin olabilecek
tiro Eu konuda kIsa donemde uygulanabilir onlemler §oyle sualanabilir: 
-Kamu iiniversiteleri ve ozellikle yeni kurulan iiniversitelerin, fiziki im
kanlan hlzla geli§tirilmelidir. Boylece ozellikle uygulamall temik alan
larda, laboratuvar, atOlye, ara,,-gereor ve makina-te"hizat donanlml a"lsm
dan fark asgariye indirihni§ olacakur. 
-Kamu iinivershelerinde"ikinci ogretim" uygulamasl yaygmla§unlarak 
ogrencinin hizmete katkIsl genelle§tirilebilir. Bu yaygmla§t1fffia aynca, 
kamu iiniversitelerinin biit"e iizerindeki yiikiinii de azaltabilecektir. 
-Vaklf iiniversitelerinde yonetim haklmmdan daha esnek bir yapl sozko
nusu oldugundan geli§meleri daha hlZh olabilecektir. Bu iiniversitelerin 
finansman s1klntIlan arka plandaki vaklf ve kurulu§larm giicii Ol"iisiinde 
ortadan kalkacakur. Kamu iiniversitelerinden farkll bir personel rejimi 
sozkonusu olacagmdan, kamu iiniversiteleri i"in ge~rli olan engeller bu 
iiniversiteler i"in sozkonusu olmayacakur. 
-Goriiniirde vaklf iiniversitelerinin geli§me yoniinde her hangi bir engelle 
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kar§lla§mlyacaklan a<;;lkur. Bugiinkii haliyle Vaktf Oniversiteleri iicret 
diizeyinin on plana <;;1kUgl durumlarda, kamu iiniversitelerinden 5-6 kata 
varan yiiksek iicretler odenerek persone1 transfer edilebilmektedir. Vaktf 
iiniversiteler is;in ba§langl\{ a§amasmda onem ta§lyan nitelik1i akademik 
yonetici ve kadrolan bulmak problem olu§tunnaml§; istenilen nitelik ve 
miktarda eleman temin edilebilmi§lerdir. Mevcut ogrenci saylSl dii§iik 01-
dugu i<;;in, bir<;;ok bran§larda kadrolu ogretim iiyesi istihdam etme zorunlu
lugu bulunmaillgmdan"ek ders iicretiyle" e1eman ihtiyacl kar§llanmakta
illr. Bu farkm ortadan kalkmasl i<;;in kamu iiniversitelerinde hizmet goren 
ogretim elemanl ve idari personelin iicretlendirilme sistemi degi§tirilmeli
dir. Boylece kamu iiniversitelerinin kamu kaynaklanyla ve wr §artlar al
Unda yeti§tirdikleri ogretim elemanl kaybl veya transferi onlenmi§ ola
cakUr. 
-Ozel iiniversitelerde egiimin kalitesi konusunda ciddi endi§eler bulun
maktadu. Dii§iik puanh fakat yiiksek gelir seviyesine sahip kesimler tara
fmdan tercih edilecek bu iiniversitelerde kaliteli bir ogretim yapma imkanl 
bulunmayacakur. <;iinkii ogrencinin alt yaplsl yetersizdir. Bu baklmdan, 
nitelikli ogretim elemanlanm kamu iiniversitelerinden s;ekip ozel iiniversi
telerde niteliksiz ve dii§iik vaslfh ogrencilere yonelik egitim programmda 
istihdam etrnek, hem kaynak israfma yol as;acak, hem de devlet iiniversite
lerinin kan kaybma yol a\(arak buralardaki egitim seviyesini de dii§iirebi
lecektir. Bunu onlemek ve iki tip iiniversite arasmda belli bir biitiinle§me 
saglayabilmek i<;;in, vaktf iiniversitelerine giri§lerde de belli bir puanlama 
sistemi geli§tirilmelidir. 
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AKDENiz iiNivERSiTESi 
REKT6R:PROF.DR.YA~AR U«;AR 

Bilindigi iizere Latince'den Batt dillerine oradan da Tiirko;;e'ye geo;;mi§ olan 
entegrasyon (mtegration) sozciigii"tamamlama, bir biitiin~. olu§turma" de
mektir. Bu aO;;ldan bakrldlgmda konu ba§hgllTIlZ "Kamu Universiteleri ile 
Vakrf Universitelerinin biitiinle§mesi" anlamml ta§lmaktadrr. A,ncak he
men belirtmek gerekir ki, burada sozii edilen "~?tiinle§me" Universite 
kavrammm ifade ettigi biitiinliik io;;erisinde kamu Universiteleri ile Vakrf 
Universitelerinin birbirlerini "tamamlamalan", ba§ka bir deyi§le" bir bii
tiiniin tamamlaYlcl pan.;alanlll olu§turmalan" anlamma gelmektedir. 
Entegrasyonu saglama o;;ah§malannda ozen gosterilmesi gereken nokta, 
iki ayn iiniversite tiiriinii birbirine donii§tiirmekten kao;;mmaktlr. Bu ozen 
zorunlulugu, her iki tiiriin toplumsal i§levlerinin farkh olu§unun dogal so
nucudur. 
Entegrasyonu gero;;ekle§tirebilme konusunda yapllaeak o;;all§malan yon
lendirecek olan hu~us, amacm o;;ok iyi belirlenmi§ olmasldlr. 
1. Amao;;: Entegre Universite 
Entegrasyonu saglamakta elde etmeyi umdugumuz sonuvlar nelerdir? Bu 
soruya verecegimiz yallltlar, entegrasyon vero;;evesinde kamu iiniversiteleri 
ile vaklf iiniversiteleri arasmda olu§turulaeak i§birliginin veya gerektigin
de i§bOliimiiniin smrrlarl111 ~elirlemede yararh olaeakttr. 
Hem kamu, hem de vakrf Universiteleri io;;in ortak hedef, o;;agda§ bir iini
versite niteligi kazanabilmektir. «;agda§ iiniversite olabilmenin her alanda 
mii§terek kriterini "kalite" olarak dii§iiniirsek, entegrasyonull vazgeo;;ilmez 
amaCl iiniversiter faaliyetin her alanmda kaliteyi yiikseltmeyt? o;;aba gos
termek ve bu dogrultuda i§birligini ve rekabeti geli§tirmektir. Olo;;ii; gerek 
egitim ve ogretimde, gerekse bilgi ve teknoloji iiretiminde geli§mi§ iilke 
iiniversiteleriyle yarl§lr diizeye gelebihnektir. 
Bu amav s;ero;;evesinde bilimin ve iilkenin geli§imine katktda bulunaeak 
mii§terek projeler geli§tirilmeli ve bunlann uygulamaya konulmasmda 
endiistri kurulu§lanyla i§birligi olanaklan aranmalldlr. 
Egitimde ve bilimsel ara§ttrmada kalite sorununun o;;oziimii yoniinde neler 
yapllmasl gerektigi ayn bir s;ah§ma konusu olmakla birlikte, o;;ok genel 
o;;ers;evede ifade etmek gerekirse, bunun io;;in, yeterli miktarlarda saglana
eak mali olanaklarm optimal diizeyde degerlendirilmesi ve beyin giieii ka
litesinin yiikseltihnesi zorunludur. Bunun kaO;;lmhnaz sonueu olarak da, 
yeterli arao;;-gerev ve zengin laboratuvar olanaklarma, yeni bulu§ ve geli§
melerin izlenebilecegi zengin kiitiiphanelere, yeni bulu§lara ve uluslarara
SI normlara uygun ogretim faaliyetlerine yonelik o;;all§malar yapabilecek 
nitelikte ogretim kadrolarma gereksinim vardlr. 
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2. Somut olarak yapllmasl gerekenler: 
Ama"lar ve ihtiya"lar maca belirlendikten sonra entegrasyon i"in almma
SI zorunlu .. belli ba§h onlemler §unlarwr: 
a) Karnu Universitelerinin biiyiik "ogunlugunda goze "arpan temel ve ka
"ullimaz gereksinim eksiklikleri vakit g~irilmeksizin giderihnelidir. Bun
Ian belli ba§hii" grupta toplarnak miimkiindiir: 
1. A.kademik personel eksikligi, 
2. Ortiilli alan eksikligi, 
~: Makina ve t~hizat eksikligi. 
Ulkenin i"inde bulundugu genel ekonomik sooQtllar, yukandaki eksiklik
lerin giderilmemesinin mazereti olamaz. Zira Universiteleri sorunlar yu
magma donii§mii§ bir iilkenin sosyal, ekonomik ve kiiltiirel sorunlarma 
koklii "ozfunler iiretebihnesi olanakslzdlr. 
b) Vaklf iiniversitelerinin ozel statiide olmaktan kaynaklanan mali ve yo
nets<:~ esneklige dayah avantajlan kamu iiniversiteleri il(in de saglanmah
drr. Omegin biil'<e harcamalan konusunda iiniversite yonetimlerinin yetki
leri geni§letilmeli ve gerek onceliklere, gerekse fasIllar arasl aktarmalara 
ili§kin katl kurallar kalwnhp, yeterli esneklik saglanmallwr. Aksi takdir
de ama,<1anan re1!:.abet olu§mayacak ve bv.giinkii hakslZ rekabet Ortaml sii
recektir. Devlet Universiteleri He Vaklf Universiteleri arasmdaki bu reka
betin samJkh olu§abilmesi i,<in, 
1. Vaklf Ugiversitelerine saglanan deylet destegi kaldrrllmalldlr. 
2. Devlet Universitelerinden V wf Universitelerine olan beyin go,<iiniin 
a§lrl olmasml onlemek i,<in devlet iiniversitelerinde ger"ek"i iicret politi
kalan izlenmelidir. 
Ogretirn elemanlannm ve idari personelin istihdammda sabit ve dokunula
maz kadro esaSl kaldlrlhp, ozliik haklanmn zedelenmemesine ili§kin ana
yasal giivenceye dokunulmakslzm, kalite ve iiretkenlik kriteri on plana ge
c;;irilmelidir. Buna paralel iicret politikasl da iiniversite yonetimlerince 
belirlenmelidir. Ancak boylelikle, kamu iiniversitelerinin belirgin ozelligi 
haline gehni§ olan hantalhga bir son verilip, dinarnik bir yapl olu§turula
bilir. 
c) Mezuniyet sonraSI egitim, gerek nicelik gerekse nitelik a'<lsmdan mii§
terek arna,<lara uygun olarak yenide.J.1 diizenlenmelidir. Lisans iistii egitirne 
devlet katklsl arttmlmall ve Vaklf Universitelerinin de lisans iistii egitime 
katklda bulunmalan te§vik edihneli ve bu yolla yurt dl§ma gonderilen 
ogrenci saylSl minimuma indirilmelidir. 
d) Yukanda klsaca deginilen somut onlemler almdIktan sonra kamu iini
versiteleriyle vaklf iiniversitelerinin e§degerli kalitede verecekleri egitim 
ve ogretimin yamslra toplumun ,<agda§ gereksinirnlerine cevap verir nite
likte iiretecekleri bHim ve teknoloji ile uygulayacaklan mii§terek projeler 
ozlemi duyulan entegrasyonun somut kamtlan olarak ortaya c;;Ikacaklarwr. 
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ANADOLU UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.AKAR OCAL 

Yiiksekogretimde Vaklflann desteginin onemli oldugu bir ger~ektir. Ciddi 
bir yakla§lm ile Yiiksekogretimde nitelikli egitim venne ~abasmda olan 
VakIflarm, Devlet Universiteleri yanmda hizmet vennesini desteklerken, 
kimi durumlann da gozden lrak tutulmamasl gerektigine inanmaktaYlz. 
Bu dii§iincelerimiz slraslyla §oyl~ ozetlenebilir: 
l.Vaklf iiniversiteleri ile Devlet Universitelerinin mali gii~lerindeki farkh
hklarm neden oldugu nitelik ve nicelik farkltla§masl, hakslZ rekabete yol 
a~mamahdlr. 
2. Her iki tip kurum da sonu~ta iilkenin gen~lerinin egitihnesi ve iilkenin 
her alanda ihtiya~ duydugu ara§unna-geli§tinne faaliyetleri yiiriiterek, so
runlara ~oziim oneril~p. iiretmede i§birligi i~erisinde olmaiIdular. Vaklf 
iiniversiteleri, Devlet Universitelerini kendilerine rakip olarak gonnemeli, 
tam ter~~ne kiitiiphane, laboratuvar vb. olanaklarmdan yararlantlmasmda 
Devlet Universitelerinin ogretim elemanlanna gii~leri oranmda destek ver
melidir. 
3. Kimi Devlet Universitelerinde uygulanmakta olan ikinci ogretim, bir ih
tiya~tan dogmu§ goriinmekle birlikte, aslmda devlet olanaklannm aul ka
pasite yaratmak yerine daha rasy.9ne1 olarak kulianllmasml da saglayan 
bir onlem olarak dii§iiniihnelidir. Ulkenin ilitiya~ duydugu alanlardaki ele
man a~lgmm ikinci 0 gretim ile dalIa kIsa siirede kapaulabilmesinin yam
Slra, yaygm ve siirekli egitimin bir par~asl olarak da dii§iiniiliip, ~all§an 
kesimin niteliginin artunlmasml da saglayabilecek bir uygulama oldugu 
dii§iiniilmelidir. Daha a~lk bir ifadeyle, gerekli kadro temini yoluyla belir
Ii alan\!lfdaki ikinci ogretim uygulamasl desteklenmeli ve bu uygulama 
VakIf Universiteleri tarafmdan kendileri aleyhine bir durum yarauyonnu§ 
gibi de algllanmamahdu. 
4. Vaklf iiniversitelerinin varhgmm, Devlet iiniversitelerinin niteliklerini 
artunnaya yonelik ~abalannda giidiileyici bir rolii oldug~. dii§iiniilebilir. 
Bu bilimsel rekabetin daha canh tutItlabilmesi i~in Devlet Universitelerine 
kendi kaynaklanm yaratabilme ve kaynaklm serbes~e kullanabilme ola
naglm verecek diizenlemeler yapllmallwr. 
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ANKARA iiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.GiiNAL AKBAY 

Yasa ile kurulmak ko§ulu ile valoJ tiniversitelerinin saytlannm artmasml 
olumlu kar§lhyoruz. Ancak ytiksekokul ya da enstitii §eklinde ozel okul
lar kurulmasml uygun gonntiyoruz. 
Vaklf tiniversiteleri en dar anlaml ile dogrudan veya dolayh yollarla kamu 
kaynaklarmdan desteklenmeyen, sadece ogrencilerin iidedigi ogrenim tic
retleri, vakflye gelirleri, lie§itli hizmet satl§mdan elde edilen gelirler, ba
gl§lar ve yardlmlarla faaliyetlerini stirdtiren ytiksekogretim kurumlandlr. 
Diger iilkelerde oldugu gibi tilkemizde de bugtin vakIf tiniversiteleri kamu 
kaynaklarl ile desteklenmektedir. Bu destegi olumlu buluyoruz. Ancak, bu 
destegin devlet iiniversitelerinden farkll bir .;erlievede ele almmaslm ya
dlrglyoruz. Bilindigi gibi valof tiniversitelerine ogrencilerden aldIklan 
ytiksek ticretler yanmda, btit.;elerinin % 45'i oramnda devlet odenegi veril
mektedir. Valof tiniversiteleri devletten aldIklan da dabil olmak tizere ttim 
gelirlerini kamunun hi.;bir kIsrtlaYlcl yasal ve btirokratik kurahna bagh 
olmakslzm diledikleri gibi kullanabihnektedir. 
Valof tiniversitelerine verdigi paramn bu tiniversiteler tarafmdan kullam
mlm serbest blrakan devletin, aym olanagl devlet tiniversitelerinden esir
gemesi anla§llamaz bir lieli§kidir. Devlet tiniversiteleri, blralomz devlet 
btit.;esinden saglanan gelirlerini, doner sermaye i§letmelerinden elde et
tikleri gelirlerin kullammmda bile onemli kIsltlamalarla kar§l kar§lya bu
lunmaktadIr. Dilegimiz aym serbestil'.in devlet tiniversitelerine de verilme
sidir. 
Devlet tiniversitelerinde gerliekle§tirilmesi ama\(lanan salt yetenek ve ba
§arlya dayall egitim-ogretimi, valof tiniversiteleri de ama.;lamahdlr. 
Valof tiniversiteleri, kural olarak, kamu tiniversitelerinin tabi oldugu aka
demik ilke ve standartlara uymall, boliimler ve anabilim dallanmn kurul
maSI, ogrenci katkI paylanmn belirlenmesinde konacak tavan vb. husus
larda Ytiksekogretim Kurulu soz sabibi olmalldrr. 
bnemli iillitide kamu kaynagl da kullanan valof tiniversitelerinin egitim -
ogretim ve ara§unna faaliyetlerinde ytiksek kalite dtizeyini tuttunnalan ve 
bu dtizeyin korunmasmm temel ko§ulunu, akademik faaliyetleri bakImm
dan bunlarm devlet tiniversiteleri ile aym mevzuata tabi olmalarmda ve 
olu§turulacak baglmslz bir akademik organ tarafmdan stirekli denetlenip 
akreditasyona tabi tutulmasmda goruyoruz. 
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ATATURK UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.EROL ORAL 

Kamu iiniversiteleri ile val(1f iiniversitelerinin entegrasyonu"idari" ve 
"akademik standartlar" olmak iizere iki a~ldan dii§iinillebilir. 
ldari a~ldan biitiinle§tirme beraberinde mali biitiinle§meyi de getirir. Ul
kemizde kamu iiniversitelerinin yaygrnla§masl zaten yeterli olmayan ka
mu kaynaklanndan iiniversitelere de yeterli ol~iide kaynak aktanmrnl kI
sltlamaktadrr. Idari ve mali biitiinle§menin iIk bakI§ta vakIf 
kaynaklarrnrn kamu iiniversitelerine katkIsl sonucunu getirecegi dii§iinii
lebilir. Fakat, diger taraftan; rekabetin, verimliligin, farkhla§mamn ve ~e
§itlenmenin getirecegi yararlan da azaltabilir. 
Akademik standartlardan sapmamak kaydlyla, ozel ve vakIf iiniversiteleri
nin idari mali baglmslzhgl, hem tizel sektiir kaynaklanm harekete ge~ir
mekte hem de bu kaynaklann daha etkin kullamlmasrnda fevkalede onem
lidir. 
Konuyu" akademik standartlar" a~lsrndan ele alrnca, biitiinle§tinnenin zo
runlu oldugu soylenebilir. Kamu iiniversitelerindeki akademik ol~iitler ve 
standartlar vaklf iiniversiteleri i~in de aym olmahdlf. Akademik iinvanla
nn verilmesi ulusal diizeyde yapilan merkezi degerlendinnelerle miimkiin 
olmahdlr. Bu yondeki bir muhtariyet, bol akademik iinvanh fakat dii§iik 
kalitede egitim veren kurumlar yanrnda, dl§a kapall aristokratik kurumlarl 
da yaratabilir. 
o halde, idari ve mali biitiinle§tinnenin kaynaklann israfrna yol a~abilece
gi, oysa akademik biitiinliigiin saglanmasrnrn iiniversite egitimi ve bilim 
iiretimi a~lsrndan verimliligi yiikseltecegi ifade edilebilir. 
Rekabt)!in oldugn yerde ba§anmn da olacagl ger~eginden .. yola ~Ikarak, 
VakIf Universiteleri'nin bir rekabet ortaml doguracagl ve Universitelerin 
uluslararasl diizeyde belli bir kalite ve saygrnhga ula§abilecegi iddia edi
lebilecegi gibi, belli diinya gorii§lerine gore yapllanmaya gidilmesi halin
de, her gurubun kendi tiniversitesini kunnasl da bir a"maz olarak, bir ku
tupla§ma olarak kar§lmlza "lkabilir. 
Bu gorii§lerin l§lgrnda tiniversitelerin bir merkezi idarenin, yani YOK'tin 
denetiminde ve koordinasyonunda i§levlerini yerine getinneleri uygun 
olacagl dti§tincesindeyiz. 
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BALIKESiR UNiVERSITESi 
REKTOR:PROF.DR.A YDIN OKC;:U 

Ulkemizde son Yll1arda, hukuki altyapmm haZlflanmasmdan sonra vakJ.f 
iiniversiteleri iiniversite sistemirriizin bir par\!asl haline gelmi§tir. VakJ.f 
iiniversitelerindeki esnek yapl ve geni§ imkanlar iiniversite egitimine ve 
bilim diinyamlza olumlu kathlarl da beraberinde getirmi§tir. Bununla bir
likte, ortaogretim sistemimizde gozlenen kamu-ozel orta ogrenim kurum
larmm yarattJgl ikili yapmm, iiniversite sistemimizde de vakJ.f-kamu iin
versiteleri §eklinde ortaya \!lkl1gl goriilmektedir. Kamu ve vakJ.f 
iiniversitelerinde ogrenci ve ogretim elemanlarma sunulan imkanlar ara
smdaki farkl!llklar, zaten klSlth kaynaklarla iiniversite egitim hizmetini 
sunmaya \!ah§an kamu iiniversite'~rini vakJ.f iiniversiteleri kar§lsmda de
zavantajh duruma getirmektedir. Ozellikle nitelikli ogretim elemanlannm 
dalJa cazip bilirrisel ve mali imkanlar sunan vakJ.f iiniversitelerine g~i§leri 
goriilmekte ve bu siirecin daha da hlzlanacagl beklenmektedir. 
Kamu iiniversiteleri ile vakJ.f iiniversiteleri arasmdaki hakslz rekabetin or
tadan kaldmlabilmesi i\!in, kamu iiniversitelerine saglanan imkanlarm art
tmlmasl gerekmektedir. Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken hu
sus, vakJ.f iiniversitelerini etkin olmayan kamu iiniversitelerine benzetmek 
yerine, kamu iiniversitelerini vakJ.f iiniversitelerine benzer bir yaplya do
nii§tiirerek, her alanda bir rekabet ortaml yarattnak olmahdlr. Bu anlam
da, kamu ve vakJ.f iiniversiteleri arasmda bir entegrasyondan ziyade, bi
limsel rekabeti on planda tutan onlemler ahnmalJdlf. 
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BA~~NT UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.MEHMET HABERAL 

Son Yillarda knrulan kamu iiniversiteleriyle kamu iiniversitesi saYIsl 53'e 
uhl§ml§tIr. Bu iiniversiteler heniiz geli§me a§amasmdadlr. Yeni kurulan 
iiniversitelerin geli§ebilmesi i~in biiyiik yatInmlara ihtiya~ bulunmakta
dlr. 
Mevcut iiniversiteler belirli bir diizeye getirilmeden yeni iiniversite kur
mak miimkiin olamamaktadIr. Oysa ki yiiksekogretim kurumlanna olan 
talep, her ge~en giin artInaktadlr. Bu talebi kamu iiniversiteleriyle kar§lla
mak miimkiin bulunamadlgma gore, talebi vakIf iiniversiteleriyle kar§lla
maktan ba§ka \;are bulunmamaktadlr. 
Bu bakImdan vakil iiniversitelerinin desteklenmesi gerekir. VakIf iiniver
siteleri dalIa ~ok ii~ biiyiik §ehirde geli§me durumundadIr. Bu §ehirlerde 
bulunan j;.amu iiniversitelerinin bir\;ok anabilim dallarmda gerekenin iis· 
tiinde ogretim iiyesi bulunmaktadlr. Kamu iiniversitelerinde mevcut olan 
bu potansiyelin bir kIsmmm, vakil iiniversitelerinde kulanllmasl, iilke i\;in 
yararh olacaktIr. 2547 saylil Yiiksekogretim Kanunu'nda bu paralelde de
gi§iklik yaparak sozii edilen irnkanl vakIf iiniversitelerine talIsis etInek ge
rekir. 
Vaklf iiniversiteleri, bilindigi gibi kar amaCi giitIneyen kamu kurumu nite
ligine haiz birer Yiiksekogretim Kurumudur. Yani yeti§tirdigi ogrenciler 
ve yaptIgl ara§tmnalar, aynen kamu iiniversitelerinin verdigi mezunlar ve 
ara§tIrmalar gibidir. Bu bakImdan kamu iiniversitelerinde bulunan ogre
tim iiyelerinden bir klsmmm bu iiniversitelerde gorev almasl, iilke i~in bir 
kaylp olmayacaktIr. 
Bugiin Tiirkiye'de iiniversite smavlarmda ba§arlh olamann§ ve yurtdl
§mda ogrenim goren 60 bin dolaymda ogrenci bulunmaktadlr. Yurt dl§m
da okuyan ogrenciler, kaliteli iiniversitelerde ogrenim gormii§ olsalar, bu 
durum iilke i\;in biiyiik bir kaYlp olmayacaktIr. Ancak ogrencilerin ogre
nim gordiikleri yurt dl§mda bulunan iiniversiteler, genellikle mrujinal iini
versitelerdir. Bu nedenle yurt dI§ma ogrenci gitInesini miimkiin oldugu 
kadar azaltInak gerekir. <;iinkii sozii edilen saYldaki ogrenci i~in harcanan 
para tutan yakla§Ik 150 trilyon dolaymdadlr. Vakil iiniversiteleri kamu 
iiniversiteleri tarafmdan destek gormedigi siirece sozii edilen tabloyu orta
dan kaldIrmak miimkiin olmayacaktIr. Mevcut duruma engel olmak i\;in 
vakil iiniversitelerinin kamu iiniversiteleri tarafmdan desteklenmesi gere
kir. 
Bu ogretim iiyesi ili§kilerinde boyle oldugu gibi, kamu iiniversitelerinin 
diger bazl imkanlarmm (kiitiiphane gibi)vakIf iiniversitelerinin kullamml
na sunmada da aym olmalldlr. 
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BiLGi iiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.ASAF SA VA~ AKA T 

1982 Anayasasmm Valaf Universitelerine izin vermi§ olmasl, aslmda 
yiiksek egitim sistemi i~in c;ok onemli bir flrsat yaratmaktadlr. Bu fmat 
iyi kullamldlgl takdirde; 
a) Kamu tiniversiteleriuin tisttindeki ogrenci basklSl hafifleyecektir; 
b) Universite sisteminin c;ok ihtiyaCl olan rekabet ko§ullan olu§acakur; 
c) Yurt dl§ma giden ogrenci saylSlnda gozle gortiliir bir azalma olacakor. 
Anayasa, Valaf tiniversitelerine idari ve mali ozerklik tamyarak, oztinde 
sisteme bir ~e§itlilik getirilmesinin yolunu a~ml§Ur. ilk adlm olarak, Va
kif iiniversitelerine kendi ogrencilerini kendileri sec;me hakkt verilmelidir. 
Bu e§yanm tabiau ile tutarhwr. Mevcut merkezi smav sistemi"bedava" 
dagmlan bir mala hakll olarak olu§an yiiksek talebi taymlamak sorunla
nndan kaynaklanml§Ur. Kamu, merkezi smava giderek, vergilerle finanse 
edilen ytiksekegitim hizmetini en iyi kullanabilecek yetenek ve c;all§kan
hk diizeyindeki ogrencileri sec;meye ve bedava hizmeti sadece onlara da
gltmaya c;ah§maktadlr. Halbuki, valaf tiniversitesinde iicretli olarak oku
yan ogrenci, zaten alWgl hizmetin bedelini kendisi odemektedir; fiyat 
mekanizmasl arz ve talebi e§itleyecek olan asll taymlama aracldrr; aynca 
bir smava, vs. ilitiyac; kalmamaktadlr. Bu durumda, vaklf tiniversiteleri, 
ogrenci kabylde serbest blralal!pahdlrlar. isteyen tiniversite, istedigi bO
Wmler i~in OYS, digerleri i~in OSS, digerleri ic;in de kendi yapacagl sma
VI ya da ba§ka (miilakat, ortaogretim not orta1amasl, vs.) kullanabihneli
dir. 
Vaklf tiniversitelerinin ogrenci kabultinde merkezi sistemin dl§ma ,aka
bilmeleri, ozellikle yabanci tiniversitelerle rekabet edebilmelerinin onko
§uludur. Bilindigi gibi, kamu otoritesi Ttirkiye'deki valaf tiniversitelerini 
merkezi smavdan ogrenci almaya zorunlu tutarken, aym yapunml yaban
CI tiniversitelere uygulama gticti yoktur. Bu durum, ~ocuklanna yiiksek 
egitim vermek isteyen orta-tist gelir grubu aileleri yabancl tiniversitelere 
te§vik et1nek anlamma gelmektedir. Daha once de belirttigimiz gibi, mer
kezi yerle§tirme sisteminin kamu ve valaf iiniversitelerinde aynen uygu
lanmasl, J.1ilen yabancl iiniversit?ler lehine bir koruma niteligine donii§
mti§tiir. Ornegin, bir ingiliz Universitesi Haziran ay'mda akseptans 
yollayabiliyor; vaklf iiniv~.rsitesi i~~ Agustos ortasmdaki OYS smav sonu
cunu ~eklemek zorunda. Ustelik, OSY'de kazandlgl yeri begenmeyen og
renci Ingiliz tiniversitesine gidebiliyor; ama vaklf iiniversitesi 0 ogrenciyi 
alamlyor! Vaklf iiniversitelerinin ogrenci kabuliinde yukanda teklif edilen 
esnek sisteme gec;ilmesi her balama onemli bir rahailik getirecek, kaynak 
(ve doviz) israfmm engellenmesi yolunda bir adlm olacakur. 
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Hemen ardmdan, yiiksek egitimde bsmi olarak da olsa, devlet iiniversite
lerinde parah egitime ge<;:i§ i,<in hazlrhklara ba§lanmahdtr. Hangi bOliim
lere parah tigrenci almacagl ve iicret tesbiti iiniversitelere blrablmah, ka
mu sadece iicretin"iiniversite-burslu tigrenci merkezi idare" arasmda nasll 
payla§tJacagml diizenlemelidir. Eu durumda, prestijli iiniversiteler, pres
tijli btiliimlerini piyasa fiyatmdan pazarlayabilirler. Aym anda, iicretli 
egitime talebin dii§iik oldugunu dii§iinen iiniversiteler bugiinkii sistem 
i,<inde kahrlar. Btiylece, ilk adlmda kamu iiniversite sistemine ,<ok tinemli 
bir ,<e§itlenme ve rekabet gelmi§ olur. Ucretli tigrencilerden alman bede
lin iiniversiteye kalan bsmmm iiniversite yonetimlerine torba biit,<e §ek
linde blrakllmasl, rekabetin yogun oldugu kesimlerde bu iiniversitelere 
ogretim iiyelerine cazip imkanlar saglama yolunu a,<ar. Bir sonraki a§ama
da, biitiin bOliimlerinde parah egitime ge,<ebilen iiniversitelere, vabf iini
versitelerine paralel mali ve idari ozerklik verilerek"ozel statii" saglanabi
lir: Kamudan kaynak kullanmadan kendi kendine yeterli duruma gelmi§ 
ve piyasada rekabet edebilen bir kurumun kendi yaratttgi kaynaklan kendi 
ihtiya,<larma gore kullanmasl normaldir. 
Bu yontemle, bugiinkii iiniform ve degi§imi zor sistem terkedilmi§,.yerine 
rekabete a,<tk ve ,<e§itlilige izin veren bir sistem getirilmi§ olur. U,< ayn 
statii ongorebiliriz; kendi kaynaklan ile ya§ayan vabf iiniversiteleri ve 
o.zel statiilii kamu iiniversiteleri; "bedava" egitim veren kamu iiniversitele
fl. 

Dogalltkla, iicretli egitimde vabf iiniversitelerinin de tabi oldugu burslu 
ogrenci zorunlulugu kamu iiniversitelerine de getirilecektir. Aynca, dev
let, kamu yararl a'<lsmdan bedava verilmesi gerektigini dii§iindiigii alan
larda, siibvansiyonlar vererek bu hizmetlerin planlanan yaygmltkta sunul
masml kolayca temin edebilir. 
Bir yandan ogrenci kabuliiniin rahatlattlmasl, diger yandan klsmen de olsa 
iicretli egitime ge,<ilmesi, hem iiniversitelere ,<ok biiyiik kaynaklar yarattl
masma olanak verecek, hem de mevcut mali ve insangiicii kaynaklannm 
«ok daha etkin olarak kullamlmasml miimkiin kllacakttr. Bir noktayt tek
rar hattrlatmakta yamr var; iiniversite egitiminde, esas biiyiik israf, yiizbin
lerce gencin iiniversite yillanm hi«bir §ey ogrenmeden ge,<irmelerinde 
yatmaktadlf. Parall egitim, bir mii§evvik sistemi olarak, bu gen,<lerin daha 
fazla ,<all§malanna, daha «ok ogrenmelerine yol a«ttgl Ol,<iide, fayda mali
yet analizi a«lsmdan tiim toplumsal maliyetlerinin «ok iistiinde bir toplum
sal getiri saglayacakttr. 

13 



BiLKENT UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.ALi DOGRAMACI 

Valaf ve devlet iiniversiteleri arasmda uyum"<;e§itlilik:" esasma dayanma
hdlr. Tiirn iiniversiteleri aym kahba ve te§k:ilat yaplsma baglamaya gerek 
yoktur. 
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BOGA?,.i<;i UNivER~.iTE.~i .. 
REKTOR:PROF.DR.USTUN ERGUDER 

Valof iiniversitelerinin kurulmasl isabetli olmu§tuI. Yiiksek ogretimin ~e
§itlilik ve rekabet unsurlanm hayata ge~irmi§tir. Ogretim iiyelerinin Tiir
kiye'de de 3-4000 USD mertebesinde maa§ alabiliyor olmasl, 500-1000 
USD arasmda degi§en profesor maa§lanmn alm yazisl olmadlgml gos
termektedir; biitiin camia i~in bir iimit 1§lgl olu§turmaktadIr. 
Ozel sektOriin kamudaki ba§anh biirokratlan transfer etmesi gibi vakIf 
iiniversitelerinin de ba§anh ogretim iiyelerini ~ekmesi normal kar§Ilan
malldIr. Ancak devlet iiniversitelerine de rekabet edecek Ortaml saglamak 
§artur. A§aglda Slfalanan kurumsal yapl degi§iklikleri bu ortaml sagla
maya yardimci olacaktlr. 
VakIf iiniversitelerinin kendi tercihleri dogrultusunda olu§turduklarl biit
«eye %45'e varan devlet desteginin, maa§lar gozoniine almdl~nda memur 
statiisiindeki ogretim iiyelerinde bir tedirginlik yaratugl soylenebilir. Dev
letin biit~elerine onemli bir katkt yapugl vakIf iiniversitelerine saglanan 
.esnekligin kamuya da saglanmasl, bu esneklik ~er~evesinde baZl kamu 
iiniversitelerinin artik ozel bir statiiye kavu§turulmalan isabetli olacaktJr. 
VakIf iiniversiteleri yatmml kolay alanlara yonelmektedirler. Bir, iki istis
na dI§mda pahal.~ altyapl ve laboratuvar gerektiren bilim dallarma ragbet 
edilmeyecektir. Universiteye girmek isteyen ogrenci saYlsl kapasitenin oy
lesine iistiindedir ki §u anda vakIf iiniversiteleri i"in bilim dall yonlendir
mesi yapllmamaktadIr. Ancak yakm gelecekte illkemiz kullanamayacagl 
kadar ~ok i§letmeci, iktisa~l, sosyolog, endiistri miihendisi yeti§tiriyor 
durumuna dii§ebilir. Yiiksekogretim Kurulu'nun oncelikli alanlan tespit 
ederek vaklf iiniversitelerini bu alanlara kanalize etmesinde yarar vardlf. 

15 



CELAL BA YAR tiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.TUNA TANER 

Kamu Universiteleri ile Vaktf Universitelerinin entegrasyonu a91Smdan 
iki kesimin kar§lhkh ili§kileri ile ilgili yazlh diizenlemelerin bir an once 
gergekle§tirilmesi ve kesimlerarasl i§birligi geleneginin olu§turulmasl 
i9in ortam saglanmasl .. konu ile ilgili temel yak!.a§lmlarwr. 
Bu kapsamda Vakif Universitelerinin Kamu Universitelerin<Ieki ogretim 
elemanlanndan yararlanma ilkelerinin belirlenmesi ve Vaktf Universitele
Jjne verilecek kamu siibvansiyonlarmm bu iiniversitelerin ozellikle Kamu 
Univer~tteleri ile i§birligine day'andmlrnaSI ongoriilebilir. 
Kamu Universiteleti!lin Vaktf Universitelerinden yararlanmasl boyutunda 
ise; geli§mi§ Vaktf U niversitelerinin kiitiiphane, labqratuvar ve atOlye ka
pasitelerinin kabul edilebilir dilirnlerinin yeni Kamu Universiteleri ile pay
la§llmasl dii§iiniilebilir Bu tiir beraberliklerin uygulamah ara§urrnalar, 
alan ara§urmalan ve geli§tirme projeleri kapsammda geni§letilmesi, aym 
gewevede benimsenmelidir. 

16 



CUMHURiYET tiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.FERiT KOC;OGLU 

Bugtin Vak:tf Uqiversiteleri ile Kamu Universiteleri arasmda . .«e§itli konu
larda ve Vak:tf Universitesi lehine u\(urumlar vardlr. Valaf Universiteleri 
l?tit\(elerinin btiytik \(ogunlugu devlet tarafmdan kar§!lanmaktadrr. Aynca 
Universitelere varhkll ailelerin \(ocuklan gittiklerinden onlardan alman 
paralarla da ekonomik yanden gti\(lenmektedir. Ancak bu gticti olumlu 
yande kuUandlklarl ku§kuludur. Bu durumda; 
a- Valaf Qniversitelerinin btit\(esil)y devlet katk:tsl kaldmlmalld1r. 
b- Valaf Universiteleri de Kamu Universiteleri yasa ve yanetmelikleriyle 
yonetilmeFdir. .. 
c- Vaklf Universitelerine ogrenci kabulti, Kamu Universitelerinde oldugu 
gibi olmal\~lr. .. .... 
d- Kamu Universitelerinden, Valaf Universitelerine olan Ogretim Uyesi 
gO\(ti onlel]melidir. Bu da e§it ticret politikaslyla saglanabilir. 
e- Valaf Universitelerine yurt i\(inde ve yurtdl§mda ogretim tiyesi yeti§
tirme zorl!;nlulugu getirilmelidir. 
f- Valaf Universiteleri DPT planlamasl dogrultusunda ogrenci allml yap
mahdlr. 
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<;:ANA:{5KALE 18 MART uNiVERSiTESi .. 
REKTOR:PROF.DR.ABDURRAHMAN GUZEL 

ValGf iiniversiteleri egitim-ogretim ve ar3§urma hizmetlerinde konunun 
yiikiinii hafifletmek ve yiiksek ogretimde kaliteyi yiikselunek bakJ.mmdan 
rekabet mekanizmasma i§lerlik kazanduabilmek maksadlyla kurulmu§ 
yiiksek ogretim kurumlandlr. 
VakJ.f ve kamu iiniversitelerinin ayakta kalabilmeleri devlet-destekli yar
dlmlarla miimkiindiir. Bugiine kadar takip edilen politikalar sonueunda ka
mu iiniversitelerinin standartlanm yiikseltebilmeleri vergi gelirleriyle olu
§an kaynaklann miktannm artmlmaslyla miimkiin olabilmi§; aneak 
siirekli destekle temel fonksiyonlarun ne Ol\(iide yerine getirebildikleri ko
nusu da tartI§llmaya ba§laml§Ur. Adam Smith'in, ironik tavlrla devletten 
ayhkll Oxford'lu profesorlerin \(ah§malan, kendilerini zalImete sokmalan 
i\(in neden olmadlilJm ileri siirmesi gibi sanki iiniversitelerimiz ciddi bir 
ele§tirinin odagl haline gelmi§tir. 
Bir iilkenin ekonomik refahmm saglanmasmda en onemli faktorlerden bi
rinin bilirn alamnda yapilan yatInm oldugunu soylemek bir totolojidir. 
Bilgi temelli yaUnmm sonu\(ta iilkemizin temel rekabet vasltasml olu§tu
racagl bilinen bir ger\(ektir. Bilginin slmrlannm siirekli geni§leune ugra
§llanmn devamhhgl bu alanda yapilaeak yaunm faaliyetleriyle dogru 
oranuhdir. Surasl unutulmamalldrr ki iiniversiteler pragmatik dii§iineele
rin otesinde daha insanell ve moral egitim veren ve toplumun ihtiya\(lanna 
eevap vermede oneii rol oynamalan sebebiyle bazl fonksiyonel \(er\(evenin 
otesine ta§lmak zorundadlrlar. SOnU\(larl dolayh ve uzun donemde goriile
bilen egitim yaunmlannm rasyonel, planh ve programh bir §ekilde kay
naklann israf edilmesine meydan vermeden kullanIlmasl beklenir. Bu 
amaea yonelik kanallardan en onemlisi meveut kaynaklan bilirnin verileri 
l§lgmda kullanabilmektir. Bu. balGmdan valGf iiniversiteleri entellektiiel 
alanda rekabet\(i ortamm dogmasma, onemli toplumsal gii\( kategorilerin
den olan entellektiiel giieiin tekelle§mesine meydan vermeyecek kurumsal 
\(er\(evenin olu§masma katlGda bulunma potansiyeline salIiptir. 
Her kurumun bireysel nitelikleri kurumlar arasmdaki ilerleme ve geli§me 
farkmm rekabeti artmel etkisi bilinen bir ger\(ektir. Aneak bOyle bir reka
bet ortammm olu§masmda kamu iiniversitelerinde takip edilen iieret poli
tikal3[1nda iyile§tirme yapilmasmm on §art olarak dikkate alinmasl gere-
19r. Ote yandan boyle bir amaem ger\(ekle§ebilmesi vakJ.f ve kamu 
Universiteleri arasmda kurulaeak iyi bir denge ve diyalogla miimkiin ola
bileeektir. Bu baglamda gerek vakJ.f gerekse karnu iiniversiteleri birbirleri
nin imkanlanhdan yararlanabilmeli, ortak13§a baZI projelerin yiiriitiilebil
mesi temin edilmelidir. Soz gelimi koordineli olarak bazl projeJerin 
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yiiriitiilmesi kar§lhgmda vergi indirimi gibi mali te§vik politikalan hare
kete gel(irilebilir. Bu arada vaklf iiniversitelerinde al(llacak yeni bOliimle
rin iilkemizin ihtiyal( duydugu ve ileri teknolojiyi gerektiren alan\\lra yone
lik olarak al(llmasl yasal diizenlemelerle temin edilmelidir. Ucretlerin 
cazip olmasmdan dolaYl kamu iiniversitelerinden vaklf iiniversitelerine 
onemli saylda akademisyen akl§l sozkonusu olabilir. Bu baklmdan vaklf 
iiniversitelerinde istihdam edilen ogretim iiyelerinden lisansiistii ve dokto
ra gibi programlarda kamu iiniversitelerinin ara§Urma gorevleri ve belli 
kontenjanlar aytrma gibi bilimsel al1§-veri§i miimkiin kllacak hukuki dii
zenlemeler ivedilikle yapllmalldlr. 
Oniversitelerin varhgml siirdiirebilmeleri devamhhgml sagIayabilmeleri 
il(in yerine getirmeleri gereken temel fonksiyonlan vardrr. Bu fonksiyon
Ian yerine getirmek iizere olu§turulan yapl ogeleri koordineli ve uyumlu 
bir I(all§ma temposuyla iiniversitenin standardlm yiikseltir. Ekonomik bii
yiime ve geli§menin, refalll artlrmamn yolu, ekonomik giiciin en onemli 
kaynagl olan bilgiye aynlan fonun miktanyla yaklndan ilgilidir. 0 halde 
ara§urma fonlanmn artlnlmasl, ar-ge projelerinin te§vik edilmesi, sivil 
sorumluluk, etik bilinl(, digerlerinin I(lkarlanm koruma gibi erdemlerin ge
li§tirilmesinde kurumsal yaplla§maya ihtiyal( vardlf. 
Kar§l kar§lya geldigimiz biiyiik sosyal degi§meler ve global olaylar kar
§lsmda, bu problemlerin iistesinden gelebilmesi iiniversitelerin yeni ara§
tlrma merkezlerini devreye sokabilir esneklige kavu§turulmaslyla miim
kiindiir. Bu baklmdan iiniversiteler ulusal ve bOlgesel diizeyde 
kar§lla§uklan problemleri I(ozmede yardlmcl olacak ara§tlrma merkezle
rini ivedilikle hayatiyete gel(irebilmelidir. Soz gelimi iiniversitemizde ku
rulmasl tasarlanan " Riizgar Enerjisi Ara§tlrma Merkezi " ve " C;anakkale 
Milli Varhklanmlzl Koruma Merkezi " gibi ara§tlrma merkezleri bilimsel 
prodiiktiviteyi artlracakur. Ara§tlrma Merkezlerine 1I!!ili kaytlak temini 
yamnda idari ve akademik kadro tallsisi yapllmall, Universiteler kendi 
egitim ve ara§urma §artlanm diizenleme baklmmdan yetkilerinin artlnl
!pasl yoluna gidilmelidir. 
Universite, bOlgesindeki sanayi kurulu§lan ilgili ara§urma merkezleriyle 
koordineli ar-ge I(ah§urmalan sonucunda vergi indirimi gibi yasal diizen
lemelerle te§vik edilmeli, bOylece merkezlerin elde ettigi gelir iiniversite 
yonetiminin belirliyebilecegi alanlarda kullamlabilmelidir. 
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<;UKU~OVA UNiVERSiTl);Si . ¥ 

REKTOR:PROF.DR.CAN OZ$AHINOGLU 

Anayasa'mn 130. maddesinde vakif iiniversitelerinin kazan~ amacma yo
nelik olmamak §aru ile kurulabilecegi, vakiflar tarafmdan kurulan yiikse
kogretim kurumlannm mali ve idari konulan dl§mdaki i§levlerinde Dev
let iiniversiteleri i~in, Anayasa'da belirtilen hiikiimlere tabi olacagl 
<!.ngoriilmii§tiir. 
Ulkemiz yiiksekogretiminde son yillarda kamu iiniversiteleri yamnda va
kif iiniversiteleri kurulu§unda belirgin bir geli§me gOriilrnektedir. Vakif 
iiniversitelerinin tamaml biiyiik kentlerde kunIlmu§ olup"Ozel iiniversite" 
niteliginde parah egitim veren kurulu§lardlr. Bu iiniversiteleri tercih eden 
ogrencilerin biiyiik ~qgunlugu do gal olarak gelir diizeyi yiiksek olan aile
lerden gelmektedir. Onemli Ol~iide devlet destegi de alabilen ve aslmda 
yeterli olanaklarla a~Ilan vaklf iiniversiteleri, Kamu iiniversitelerinde ye
ti§mi§ elemanlan kolayhkla ~ekebilecek ve sonu~ta devlet iiniversiteleri
nin nitelikli eleman kaybma yol a.,:acakur. Kamu iiniversitelerinde nitelikli 
ogretim .~lemanlanm koruyabilmek ve iiniversitelerin yapilacak devlet 
destegi OSYS Smavlannda iistiin ba§an giisteren ve bu iiniversitelerde 
okumak isteyen belirli saYldaki ogrencilerin ogrenim giderleri kar§lhgm
da slmrh olmah, devlet iiniversitelerine daha fazla kaynak aynlmalldlr. 
Kamu iiniversitelerinden vakif iiniversitelerine ogretim elemam gorevlen
dirilmesi yalmz 2547 Sayill Kanunun 40/a maddesine gore yapllmahdlr. 
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OiCLE UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.OR.MEHMET OZA YOIN 

Valaf iiniversitelerinin son ytllarda iilkemizde Yiiksekogreti)p konusunda 
giindeme gelmesi onceleri pek benimsen.~emi§tir. Ancak Universitelere 
giri§te biiyiik Ylgllmalann olmasl Kamu Universitelerinin bu saYlsal arU
§a yeteri kadar cevap verememesinden dolaYl biiyiik onem kazanml§ ve 
bu kaynagm yiiksekogretim gen<;:ligine katkllarl gozarill edilemez hale 
gelmi§tir. 
Valaf Universitelerinin getirecegi bazl katkllarl yamnda kurulu§lannda 
fiziki kapasiteleri, alt yapllannm saglam temeller iizerine oturtulmasl ve 
iilke ger<;:eklerinin onemine gore egitim ve ogretim alanlanm se<;:mesi de 
<;:ok onemlidir. 
Aynca Universitelerde ana unsw:.ogretim iiyesi ve ogretim elemanlanmn 
durumudur. Bu baklmdan Valaf Universiteleri ogretim iiyelerini kendi oz
kaynaklan i"inde yeti§tirerek bunlarm hem sayl hemde kalite a<;:1S1ndan, 
bilimsel yonden yiiksek diizeyde egitilerek bilimsel egitim ve ogretim J:i;ad
rolanna katmasl gerekil'. Sadece yeti§mi§ ogretim iiyelerini Karnu Uni
versitelerinden transfer etrnekle bu iiniversitelerin onemli ol .. iide kan kay
bma sebep olurki bunun da so)?u .. lan yetersizliklere s"pep olabilir. Ancak 
biitiin bunlara ragmen Kamu Universiteleri ile Valaf Universiteleri kar§l
llkll olarak ogretim iiyeleri a .. lklanm .. ok iyi anla§arak ve entegre olarak 
kapatabilirler. 
Son giinlerde yazdI basmda bazl ogretim iiyelerinin yiiksek iicretlerle gzel 
sektor ve yurtdl§ma kendi bilimsel alanlarma transfer olduklarml ve Uni
versitelerden aynldlklanm okuyoruz ve gozliiyoruz. 
Giiniimiiz ko§ullarma uygun ogretim iiyesi ve elemanlannm maa§lan sii
ratle ve oyalama politikalanmn iizerinde ciddi olarak diizeltilmelidir.Aksi 
takdirde bu alandaki go<;:iik gittik<;:e artacak ve telafisi miimkiin olamlya
cak so~.u<;:lar doguracakur. " 
Valaf Universiteleri Kamu Universitelerinden farkll iicret uygulamasl yo
luyla ogretim iiyesi transferi yollarlm denemelidir. <;iinkii burada da yapl
lacak yanh§lar onemli Ol .. iide ogretim iiyesi dengelerini bozacak, altiist 
edecektir. 
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DOKUZ EYLUL UNivERSiTESi 
. REKTOR:PROF.DR.FETHi iDiMAN 

Son ytllarda Ii(:tkan yasa ile Valaf Universitelerinde artI§ gozlemlemekte
y.iz. Bu artl~m daha da li(ogalacagml tahmin etmekteyiz. Ancak, Valaf 
Universitelerindeki Fakiilte ve Programlara. balalill~nda daha yok giiniin 
popiiler programlannd~. (TIp, Miihendislik, I§letme gibi) egitim yaplldlgl
m gormekteyiz. Yalaf Universitelerine verilen devlet destegi ile bu iiniver
sitelerin Devlet Universitelerinden mali yo~den daha iyi durumda bulun
dugu goriilmektedir. Bu nedenle Devlet Universiteleri Odenek soonnsl 
yekerk~.n yatmmlan gerektigi gibi hlZh bir §ekilde gen;ekle§tiremezken, 
Valaf Universitelerinin devlet destegi almalan diger iiniversiteleri olum
suz Y0l!de etkileyecektir. 
Valaf Universiteleri bOyle bir destegi almalarma ragmen ogretim iiy,esi ye
ti§tirme gibi bir sorumluluk alnnda olmamalan nedeniyle Devlet Univer
sitelerinin saygl!,! ogretim elemanlan ile egitiro-ogretimi gotiirmektedirler. 
~ynca Valaf Universitelerinin uygulayacagl iicret politikalan, Devlet 
Universitelerinde ogretim elemanl erozyonuna neden olabilecektir. Aynca 
2547 Saylll KanllI!!ln degi§ik 33. maddesine gore lisansiistii egitim gor
mek iizere Devlet Universitelerjpden yurtdl§ma giden ogretim elemanlan
mn yurda donii§lerinde Vaklf Universiteleri tar.~ndan teklif edilen daha 
cazip iicretleri tercih etmeleri nedeniyle Valaf Universitelerinin haZlr og
retim elemanma sahip olacaklan dii§iiniilmektedir. Aynca kendi biinyele
rine aldIklan doktorasml tamamlaml§ ogretim elemanlarmdan olu§tur
duklarl ili(in persgnel egitim maliyetinden de kurtulll)..u§ olmaktaillrlar. Bu 
nedenle Devlet Universitelerinin kaynaklan ile bu Universitelerde gorev 
yapan personelin geliri .!1f1:tmlamaz ise nitelikli personelin kayl§l engelle
nemeyecektir. Devlet Universitelerinin ara§nrmaya yonelik li(ah§malan, 
ogretim elemanlannm erozyona ugramasl ile olumsuz yonde etkilenecek
tiro 
Valaf ve Devlet Universitelerinin egitim-ogretiro kalitesi y.9niinden xeka
bete ali(llabilmeleri i9in §artlarm ozde§le§mesi gereklidir. Ogre~. Uyesi 
ba§ma dii§enogrenci saYlsl ile egitimin kalitesi a9lsmdan Devlet Univer
siteleri ile Vaigf iiniversiteleri arasm<:\a ka9mllmaz bir rekabet olacagl 
a9:tknr. Devlet Universitelerinin Valaf Vniversiteleri ile rekabet edebilme
si i9in yukanda belirtildigi gibi Va!af Universiteleriyle ozde§ duruma ge
tirilmeleri, idari ve mali hareket alanmda esneklik kazandmlmasl, diger 
bir degi§le idari ve mali ozerklige kavu§turulmasl gerektigi dii§iincesin
deyiz. 
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DUMLUPINAR UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.iSMAiL HAKKI DUGER 

ASlfiar boyunca iiniversiteler bilgilerin toplandlgl, geli~tirildigi ve yaYII
dlgl merkezler olarak kabul edilmi~lerdir. Oiiniimiizde iiniversiteler, \(ev
relerindeki problemlerin \(oziimii ve ekonomik kalkmml!.ile ilgili oneriler 
geli§tirme gibi yeni sorumluluklar da yiiklenmi~lerdir. Universitelerin bu 
sorumluluklan daha iyi yerine getirdigi iilkeler, ekonomik ve siyasal a\(l
dan daha fazla gii<; kazanmaktadrr. Kiireselle§menin hlzlandlgl <;aglmlz
da, bilgi ve teknoloji iiretim ve transferini etkili bi~ ~kilde yapabilecek ve 
sanayile§menin itici giicii olabilecek iiniversitelert"bu beklentilere cevap 
verecek §ekilde rekabete a<;tk, yenile§meye izin veren, biirokratik klSltla
malara maruz kalmayan, finansman slkmulan gekmeyen ve mali ozerkligi 
olan demokratik bir yaply~ kavu§malan gerekmektedir. 
Bugiin Tiirkiye'de Devlet Universitelerinin temel problemi yeterli mali im
kanlara ve ozerklige sahip olmamaltdlr. Mali 6zerklige sahip olmamalan 
idari ve ekonomik y6nden de 6zerk olamamalanna neden olmaktadtr. Bu
na iiniversite elemanlannm iicretlendirilmesinde kalite ve performans ko
nusunun degerlendirilemernesi de eklenince, sonw;;ta verirnsiz, tekdiize ve 
ara§urma ve sanayi i§birligi i9inde proje iireten iiniversiteler yerine, egi
~m ayrhkll hantal iiniversite yaplsl ortaya <;tkrnaktadlr. 
Ulkemizin i<;inde bulundugu genel ekonornik stkmular ve yiiksekogrenint 
yapmak isteyen gen\(lerin niifusundaki art1§ gozoniine almdlgmda devlet 
iiniversitelerinin kaynak ve verimliliginin artmlmasl dahi sorunun 9ozii
rnii i9in yeterli olamayacagl g6riilmektedir. DolaylSlyla ozel sektiiriin 
rnevcut devlet iiniversitelerini desteklernesinin yanlslfa, 6zel veya vaktf 
iiniversitelerinin kurulmasml te§vik edecek yasal diizenlernelerin yaptl.
masl gerekmektedir. 
Vaktf iiniversiteleri bugiine kadar kendi akadernik personelini yeti§tirme
rni§, tamamen devlet iiniversitelerinde yeti§rni§ olanlan transfer etrnek 
yoluna gitrni§tir. Bu ise devlet iiniversitelerini zaYlflaurken, vaktf iiniver
sitelerini kolay yoldan geli§tirmi§tir. Hazlflanacak bir gergeve yasa ile 
devlet ve vaktf iiniversiteleri arasmdaki ili§kiler, eleman transferi, rniifre
dat ve egitirn y6ntemi ve standartlan gibi konular §ekillendirilmelidir. Ha
lihazlfda devlet iiniversitelerinin, ozellikle yeni a<;tlan iiniversitelerin de 
ciddi ogretirn elernanl stkmusl ~ktigi bilinrnelidir. Bu nedenle vaktf iini
versiteleri, devlet iiniversitelerindeki ogretirn elemanlanm gekmek yerine, 
kendi elernanlarlUl bulrnak veya yeti§tirmek yoluna gitrnelidir. 
Vaklf iiniversiteleri, devletin yiiksekogretirn i9in aylrml§ oldugu belirli 
bir kaynagl kullanmak yerine, kendi kaynaklarlm bulrnak zorundadtr. 
Yine a9tlacak vaktf iiniversitelerinin 90k biiyiik iiniversiteler yerine kii9iik 
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birimli olmalan saglanmahillr. Bugiine kadar ~llan vakIf iiniversitelerin
de a~Ilan fakiilte veya b61iimler daha ziyade sosyal bilimler (i~letme, eko
nomi gibi) ailJrhkh olmu§tur. Maliyetler ve talep on planda tutularak a~l
Ian bu bOliimlerin yanlSlra, devlet iiniversitelerinde oldugu gibi teknik
miihendislik bilimlerinden de fakiilteler-b61iimler mutlaka Olmahdlr. A~l
Ian fakiilte ve b61iimlerin ise standartlannm mutlaka yiiksek tutulmasl 
saglanmahdu. 
A~llan vaklf iiniversitelerinin kar ama~h olmamasl ve yarl kamusal bir 
gorev ifa etmelerinin gozoniinde bulundurulmasl gerekmektedir. Fakat va
kIf iiniversitelerinin finansman ihtiyacmm saglanm.l!SI, egitim standartmm 
yiiksek olmasl i~in egitimin parah olmasl gerekir. Ogrencilerin parall egi
timi siirdiirebilmeleri i~in ise, devletin daha etkin bor~lanma-kredi sistemi 
geli~tirmesi gerekmektedir. Bu konuda, kamu-ozel sektiir bankalarmm 
sermayelerinin belirli bir kIsm1ll1 egitim kredileri olarak ayumalan yasal 
diizenlemelerle zorunluluk haline getirilmesi dii~iiniilebilir. 
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EGE UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.REFET SA YGILI 

Anayasa ve 2547 Sa)'lh Univers~.teler Kanunu'ndan yasal .. dayanal:\ml alan 
ve saYllan giderek artan Vaklf Universiteleri'nin KanlU Universiteleri ile 
belirli alanlarda i§birligi yapmasl, gii"lerini ve kaynaklanm entegre etme
si; hem ulusal ekonomi, hem ulusal kalk1nma baklmmdan anlamh oldugu 
gibi, Tiirk Yiiksekogretim potansiyelinin dalIa iist a§amalara gelmesinin 
de itici giicii olabilme flrsatml yaratabilecektir. 
Entegrasyon ve/veya i§birligi ilkelerinin "ok iyi belirlenmesi ko§ulu ile 
kar§lhkh yardlmla§ma ve dayanl§ma esasma dayah, .. neticede olumlu 
gostergelere ula§manm gururuna ula§maYI uman Ege Universitesi Sena
tosu, Vaklf-Kamu iiniversiteleri entegrasyon anlaYI§1 i"erisinde a§aglda 
belirtilen hususlan ongormektedir. .. 
I) Vaklf Universiteleri ile Kamu Universiteleri arasmda fiziksel entegras
yon saglanmalldrr. 
Yeni kurulan veya kurulacak olan V aklf Universit~.leri'nin alt yapIslm ve 
donammlm (geli§imini) tamamlaml§ olan Kamu Universiteleri'nin ders
likler, kiitiiphaneler, konferans salonlan, spor tesisleri, uygulama alanlan 
v.b. gibi fiziki imkanlarmdan; gider ve killfetlerine mutlak bir kahl!U1 esa
Sl i"erisinde, farkh mesai kn§aklan "er"evesinde yararlanmalan miimkiin 
gorillmek!~dir. .. 
2) Vaklf Universiteleri ile Kamu Universiteleri arasmda akademik perso
nel entegrasyonu saglanmalIdu. 
Kamu Universiteleri ogretim iiyelerinin kendi iiniversitelerindeki ders 
yiiklerini doldurduktan sonra veya ders yiiklerinin .~elirli bir kismlm kendi 
iiniversitelerinde ger"ekle§tirdikten sonra, Vaklf Universiteleri'n~e gorev 
almalan miimkiin ve uygun gorillmektedir. AYI}I §ekilde; Vaklf Universi
teleri'nde gorev alan ogretim iiyelerinin Kam~ Universiteleri'nde ders yer
meleri miimkiin olmahillr. Boylece, Kamu Universiteleri ile Vakif Uni
versiteleri arasmda iicret farkhhiP,ndan dolaYI ortaya pkabilecek beyin 
go"iiniin zararh sonu"lan Kamu Universiteleri'nin yaranna olmak iizere 
asgariye indirgenebilir. Ancak, Kamu ve Vaklf Universiteleri arasmda iic
ret u"ur.umlarl giderilme ko§ulu gozoniinde bulundurulmalIdIr. Omegin, 
Kamu Universiteleri'nqe bir ders ba§ma bir birim iicret alan ogretim iiye
si, diger binaya veya Universiteye gittigmde 5 veya 6 birim iicret ahyor 
ise, dengeler bozulur, dersler; degerli ders, degersiz ders §ekline veya ba§
ka anlamJarda ifade edilen §ekill~re donii§ebilir. 
3)Vaklf Universiteleri ile Kamu Universiteleri arasmda bilimsel entegras-
yon sagJanmahdu. .. 
Kamu Universiteleri ile Vaklf Universiteleri arasmda bilimsel ve teknik 
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yarillmlatima, mii§terek ara§urrna projeleri yiiriitme, birbirlerinin labora
tuvar, cihaz, alet ekipman ve teknik personelden yararlanma §ekli ile diger 
bir entegr.~syon iimegi gen.ekle§!.\ri.lebHir. 
4) Valaf Universiteleri He Kamu Universiteleri arasmda egitim programla
n entegrasyonu ~!lglanmalldlr. 
Valaf ve Karou Universiteleri'nin egitirn programiannm paralelle§tirilme
si il~ kurulu§larm birbirlerinden ders almalarl usulii ve esasl ge1i§tirilebi
lir. Ornegin; Fen Fakiiltesi b~l derslerini kendi binasmda, kendi smlfmda 
veya laboratuvarmda Vaklf Universitesi iigrencilerine verebilir. Ku§kusuz 
bunun bedeli, katkI pay! v. b. uygun. diizenlemelerle almabilir ve nirnet
kiilfet dengeleri saglanabilir. 

26 



ERCiYES UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.MEHMET ~AHiN 

Ulkemizde devlet iiniversiteleri dl§mda yiiksek ogretim kururnlan olu§
turmakta «ok ge« kalmml§ur. Bundan dolay!, vaklf iiniversitelerinin ku
rulmasl te§vik edilmeli, fakat bunlar mutlaka Ankara, tstanbul ve lzmir 
dl§mdaki illere yonlendirilmelidir. 
Bu iiniversitelerin kurulmasl, Devlet iiniversitelerinin i«inde bulundugu 
a«mazlan daha belirgin hale getirmektedir. Devlet iiniversitelerinin, yeni 
bir yaplya kavu§turulmadan vaklf iiniversiteleri ile rekabet edemeyecegi 
hergiin daha iyi anla§llmaktadir. Devlet iiniversitelerinin hlZh bir bi«imde 
yeniden yap1landmlmalan zorunlulugu vardrr. Aksi takdirde bunlann 
ozelliseler ve ozel dershaneler kar§1smda devlet liselerinin dii§tiigii duru
rna dii§mesi ihtimali kuvvetlidir. 
Devlet iiniversiteleri yeniden yap1lamrken yeknesaklIktan da kurtulunma
IId1r. Bu iiniversitelerin bazllan i«in degi§ik statiiler dii§iiniilmeli (miite
velli heyeti uygulamas1 gibi) ve hatta baZllanmn ozeile§tirilmesi denen
melidir. Boylece, zaman i«inde, rekabet giicii, etkinligi ve verimliligi 
yiiksek yapllann ortaya «lkmasma imkan verilmelidir. 
Devlete ait iiniversiteler yeniden yapilamr ve bu yap1 «e§itlendirilmeye 
«al1§lhrken, iiniversitelere tahsis edilen kaynaklann artunimasl ve iini
versitelerin kendi kaynaklanm yaratabilecekleri bir yap1ya kavu§turulma
S1 ve kaynaklann iiniversiteleraras1 dag1hmmda objektif kriterlerin bulun
masl, bu kaynaklann rasyonel kullammml, bir ba§ka deyi§le kaynak elde 
etrne ve kullanma seyyaliyetini saglayacak tedbirlerin aimmasl ana hedef
leri olu§tunnal1dIr. 
Bu «er«evede, ogrenci katkl paylan da makul bir diizeye getirilmeli ve 
bunlarm her iiniversite i«in farkh bir diizeyde oimasl konusu incelenmeli 
ve taru§llmalldlr. 
Vakif iiniversiteleri ogretim eleman1 ihtiyacim esas olarak devlet iiniversi
telerinden temin etmektedir. Bu durum devlet iiniversiteleri aleyhine hak
S1Z bir rekabet yaratmaktad1r. DolaylSlyla vaklf iiniversitelerinin ogretim 
~.lemam yeti§tinnesi te§vik edilmelidir. 
Ote yandan, Devlet iiniversitelerinde yetenekli gen«lerin akademik kariye
ri tercih etrnelerini saglayacak; mevcut elemanlann ka\i1§m1 onleyecek ve 
bunlann rasyonel kullammma imkan verecek, bir ba§ka deyi§le personel 
temin etme ve kullanma seyyaliyetini saglayacak diizenlemeler yapllrnah
d1r. 
DolaylSlyla, iiniversitelerde personel rejimi degi§tirilmeli; kadrolanntah
sisinde ve iiniversiteleraras1 dag1l1mmda objektif kriterler kullanilmall, 
hem idari ve hem de akademik personel a«lSlndan miimkiin oldugu kadar 
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sozle§meli statli getitilmeli, idati yargmm bu konudaki a§ln mlidahalesi 
smlrlandmlmah ve aynca, listtin performans gosteren personeli ciddi ma
nada Odlillenditici bir yapl olu§turulmahdlr. 
Kamu ve vakIf liniversiteletinin egitim ve ogretim programlannda olmasl 
gereken asgari dersler ve bunlann kredileri belirlenmelidir. 
Mezuniyet ve kariyer smavlan gibi onemli smavlann jlitiletinde kamu ve 
vakIf iiniversiteletinden kar§lhkh olarak eleman bulundurulmahdlr. 
Mezunlara yonelik merkezi bir smav yapllmasl konusunda yaK tarafm
dan ba§latuan val1§malann vok faydah olacagl dli§lintilmektedir. Bura
dan elde edilecek tecrlibelerden de yararlanllarak, tlim liniversite mezunla
nnm her Yll ulusal dlizeyde mesleki bir yeterlik smavma almmasl konusu 
tartI§llmahdlr. 
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FATiH UNivERSiTESi 
REKTOR;PROF.DR.ERGUN YENER 

iilkemizde, giin ge~tik~e iiniversite kapllan oniinde daha da ~ok Yljp.lma
mn ya§anacagl goriilmektedir. thtiyar;: duyulan yiiksekogrenim kurumlan
nm tesisinde. ozel te§ebbiis ve vaklflann devletin iizerindeki yiikii pay
la§malan ve kaliteyi artttrmaya yonelik bir rekabet ortaml olu§turmalan, 
egitim sistemimiz a<;asmdan onemli bir flrsattIr. Ancak bu flrSatIn giinii
miize kadar yeterli derecede degerlendi~ildigini soylemek zordur. Bilhassa 
vaktf iiniversitelerinin, sadece OSS ve OYS degerlendirmeleri neticesinde 
ogrenci alma zorunda blraktlmalan, istenen nitelikli ogrenciyi ser;:me §an
sml ve yurtdl§mdaki iiniversitelerle bu anlamda rekabet eune imkamm 
ortadan kaldlrmaktadlr. Ogrencilerin OSYM tarafmdan degerlendirildik
ten sonra, ozel iiniversitelerde istedikleri alanlan tercih etmeleri ve ilgili 
iiniversiteler tarafmdan ozel bir smav bic;:imiyle aynca degerlenditilmeleri 
daha gerc;:ekc;:i bir sec;me imkam saglayacaktIr. Bu anlamda vaktf iiniversi
telerinin, kamu iiniversitelerine benzetilmeleri veya aym statiide yonetil
meleri degil, tam aksine kamu iiniversitelerinin vaktf iiniversitelerine yak
la§tmlmasl ve d~.a fazla ozerklikle bilimsel niteliklerinin geli§tirilmesi 
uygun olacaktIr. Ogretim iiyelerine tanman imkanlar, iicretler, ogrenci 
harc;:lan, paralt egitim, yonetimde ortak sorumluluk vb. konularda vaktf 
iiniversitelerinin sahip oldugu bazl avantajlarm ve haklann kamu iiniversi
telerine de tamnmasl gerekir. Ancak biitiin bu diizenlemeler yaplltrken 
egitimde flrsat e§itligi ilkesi de gozden uzak tutulmamalldu. Gerek vaktf 
iiniversitelerinin ve gerekse kamu iiniversitelerinin proje, bilgi ve tecriibe 
alt§veri§i, ogretim elemanlan arasmdaki irtibatlar konusunda ortak hare
~et euneleti, c;:ok yararlt geli§melere zemin hazlrlayacakllr. 
Ulkemizde bolgesel farkllltklar sonucu ortaya c,;lk:an kalitesiz yiiksekogre
nim kurumlannm akademik standartml yiikseltecek onlemlerin acilen 
almmasl gerekmektedir. Akademisyenlerin c;alt§ma §artlarmm iyile§tiril
mesi ve bU!lunla ilgili ozendirici hususlann bir an once almmasl beklen
mektedir. Ote yandan akademik kariyerde ozellikle merkeziyetc;:iligi aglr 
basan mevcut degerlendirme sistemi yerine, bilim ve sanat dallanmn nite
liklerine uygun esnek sistemler denenmelidir. 
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FIRAT UNivERSiTESi 
REKTOR:EYUP GUNA Y ispiR 

a) ValGf iiniversitelerinde ogretim iiyesi atamalan 2547 saYlh yasaya gore 
yaplhnall", .. 
b) ValGf Univers\!elerinde Devlet Universitelerindeki paralelligin saglan
masI i"in D.evlet Universitesi diizey\)1de Ol"iitler geli§tiri1meli, 
c) Devlet Universitelerinden vakIf Universitelerine ogretim elemanlanrun 
gel(mesi sozkonnsu oldugunda, ilgili Devlet Universitesine ValGf Univer
sitesi tarafmdan, 0 ogretim elemamnm yeti§tirilmesi amaclyla sarf edilen 
Odenegin belirli bir oranmda am ge"en iiniversitenin harcamalannda kul
lamlmak iizere devlet bii1'<esine aktarrlarak tazminat Odemeli, 
d) Dl§ mali kaynak kullanmayan Valaf iiniversiteleri Tiirk~e egitim yap
mah, 
e) Biitc;e'den Devlet ve Valaf Universitelerine verilen Odenekler ogrenci 
sayllan ile orannh olmah ve aynca kalkInmada oncelikli iiniversiteler 
i9in ozel biit~e kat1a.Sl saglanmall, 
f) Devlet iiniversitelerinde gorev yapan ogretim elemanlarrnm a§ln dere
cede farkll ve dezavantajh olan maddi ko§ullan diizeltilmeli ve iiniversite 
ogretim elemanlarrnm emeklilik ile ilgili ozliik haklan iyile§tirihneli, 
g) Sanayi-Universite i§birligi ic;erisinde, sanayici ve i§ adamlanmn yrllik 
gelirlerinden belirli bir oranda iiniversitelere kaynak aktanlmasl saglan
mahdlf. 
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GALATASARA Y UNivERSITESi 
REKTOR:PROF.DR. YILDlZHAN YA YLA 

Vaklf Universiteleri ile Devlet UniversiteJeri arasmda bizce bir aynm ya
prlmamasl gerekmekle birlikte, iki tilr Universite arasmdaki ili§kilerin, 
gerek ogretim iiyesi gerek ogrenci ah§veri§i konulannda daha tutarh,daha 
saglam ve daha .ger~ek~i hukuki temelle~. dayandmlplasl ger.c;kli ve zo
runludur. Valaf Universitelerinin ozellikle Universite Ogretim .. Uyeleri a~l
smdan ~ok cazip olanaklar sagladlgl bir gerliektir. Anc~, bu Universitele
rin dii§iik puanla ogrenci almalarl durumt,!nda, Ogretim Elemanl 
kalitesine kar§lll, beklenen verimin ve Yiiksek Ogretimde kalitenin dii§e-
cegi endi§esini ta§lmaktayrz. ., 
Tiirkiye'de mevcut bulunan Devlet ya da Valaf Universitelerinin belirli 01-
liiit ve kallplara gore slmrlandmlmalarl, bir slralandmlmaya tabi tutulma
lan, bu kurumlar arasmda rekabetin dogmasma neden olacak, rekabetin 
devaml da uzun vadede Yiiksekogretimde kalitenin artmaslm saglayacak
hr. Nitekim Avrupa ve Amerikada bu tiir slmflandlrma ve slralamalar 
Yiiksekogretimin onemli goriiniimiinii olu§turmaktadlr. Ancak bunun iliin 
ciddi bilimsel O1 .. iiler ve iilke ihtiyalilan kriterlerinin temel almmasl §art
tIr. 
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GAzi iiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.ENVER HASANOGLU 

Yiiksekogretim'de ValafUniversiteleri yeni bir olgudur. Hemen belirtelim 
ki Gazi Universitesi Yiiksekogretimin bu yeni kurumlanna karde§ miies
seseler olarak gormekte ve bunlann J:jirk Yiiksekogretimine ciddi katkIlar 
sunmalanm beklemektedir. Fakat YOK yasasmda bu kurulu§larla ilgili 
herhangi bir diizenleme bulunmamasl, uygulamada slluntlJar yaratmakta
dir. Bu yasal bo§lugun siiratle gigerilmesi gerekmektedir. Ustelik bu iizel 
akademik kurumlarla birlikte YOK gibi bir §emsiye kur!;1la olan ihtiya«, 
dalla da artml§tlr. Fakat §u anda yaptldlgi gibi Vaklf Universitelerinde 
gorev al!illlar kendi iiniversitelerinden aynlmahdl~. gibi uygula~!llar ancak 
Devlet Universitelerinin kan kaybma sebep olur. Ustelik Vaklf Universite
lelinin tercih edecegi elemanlar bu kurumlann da en iyi personeli olmak
tadir. Bu da mali ozerkligi ned~.niyle hakSlZ bir rekabeti. doguracaktlr. 
Ama hemen belirtelim ki Vaklf Universiteleri de Devlet Universitelerinin 
yeti§tirdigi iyi elemanlara goz dikmemeleri, belli saYlda Ara§tlrma Go
revlisi i~~ihdam ederek eleman yeti§tinne gayreti iginde olmalIdlr. 
Devlet Universiteleri de bu yeni vaziyet kar§lsmda kendileri~~ ,<eki dii
zen vermeli ve her baklmdan dalla esnek kurumlar olan Vaklf Universite
leri ile rekabet edeb.llecek bir yapllanmaya kavu§tnrulmahdir. 
Aynca her Vakfm Universite kurmasma izin verilmemeli, bu hususta ge
rek vakfm giicii ve gerekse amaCI dogrultnsunda «ok iyi ara§t1nnalar ya-
pllmal!iIlf. .. 
Vaklf Universiteleri ile Kamu Universitelerinin Entegrasyonunu saglamak 
amacIyla; .. 
1- Vaklf Universitelerindeki faaliyet ve programlann 2547 Sayill Kanu
nun bqinci maddesindeki ilkelere uygunlugunun saglanmasl ve denetlen
mesinin yamnda, 
2- Ogretim Uyeligine yiikseltilme ile ilgili ko§ullarda, 
3- Not venne sisteminde, 
4- l'rogramlar araSI yatay ve dikey gegi§ §artlannda, 
5- Ogrenci disiplin yonetllleliginde, 
6- Fallri Akademik iinvanlar ic;:in ortak iilgiitler geli§tinnede paralellik sag
lanmasmm uygun olacagi dii§iiniilmektedir. 
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GAziANTEP UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.i.HUSEYiN FiLiz 

Kazan~ amacma yonelik olmamak iizere vakrllann iiniversite kurabildik
leri gibi bir iiniversiteye bagh olmakslZln konservatuvar, yiiksekokul veya 
enstitii kurabilmelerine olanak saglanmahdlf. 
Mali ve idari yonden ozerk olan vaklf iiniversitelerinin, gerekli denetim 
mekanizmalanmn kurulmasl ko~uluyla merkezi sistem yerine, kendi ozel 
smavlanyla ogrenci almalan miimkiin olabilir ise de, sistemin biitiinliigii 
a~lS1ndan ozel iiniversitelerin ogrenci kabullerinin merkezi sistemle yapIl
masmdaki yararlar da gozardl edilmemelidir. 
Vaktf iiniversiteleri takip ettikleri iicret politikalarl ile kamu iiniversitele
rinden daha cazip olduklanndan, kamu iiniversitelerinden vaktf iiniversite
lerine ogretim iiyesi akt~l durdurulamayacaktIr.Bu durumdan en ~ok ta§
~ilda kendi ayaklan iizerinde dunnaya ~all§an iiniversiteler etkilenecektir. 
Ueretler konusunda denge saglanabilir ve kamu iiniversiteleri vaktf iini
versiteleri ile rekabet edebilecek duruma getirilebilirse yukandaki endi§e
ler ortadan kalkaeaktlr. 
Makina te~hizat ve insan giicii baktmmdan aul kapasitelerin degerlendiril
mesi konusunda saglanacak esneklikler, biitge Odeneklerinin ve ogretim 
elemanlan iieretlerinin iyile~tirilmesi sonueu artaeak olan rekabet gii~leri 
sayesinde kamu iiniversiteleri vaklf iiniversiteleri ile daha rahat yan§aeak 
bir konuma geleeekler ve kamu iiniversitelerindeki egitim-ogretim ve 
ar~tIt'ma faaliyetlerinin kalitesi de geni§ Ol"iide yiikselmi~ olaeakur. Bu
nun sonucunda ise, ogretim ilyelerinin kamu iiniversitelerinden vaktf iini
versitelerine ge~mesi onlenmi~ olaeaktrr. Aynca, birbirine yaktn standart
Ian yiiziinden kamu ve vaktf iiniversiteleri arasmda dikey ve yatay 
ge"i§lerle ogrenci kabulii kolayla§acaktrr. 
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GAziQ~MANPA~A UNjvERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.MUMTAZ TURGUT TOPBA~ 

Ulkemizdeki sayllan 5-6'Yl ge\(meyen VakIf Ul1!versiteleri luzlI bir geli§
me trendi gostennektedirler. Bu trendin I\;unu Universitelerinde de yaka
lanmasl gerekir. Bunun i\(in bu VakIf Ul}iversitelerinin ozellikle mali 
planlama ve harcama ozerkliklerinin kamu Universitelerine de sagIanmasl 
gerekir. Oniimiizdeki y.!1larda saYllan hlzla artacak olan VakIf ve Ozel 
Universiteler ile kamu Univ~rsiteleri arasmda \(ok ciddi bir rekabet ya§an
masma ned«!1 olacak ve bu Universiteler iiIkeni1:l elit ogrencilerinin egitim 
gordiikleri Universiteler haline donii§~ektir. Ozellikle gii\(lii mali yapl, 
devlet destegi ve mali ozerklik VakIf Uniy.ersitelerinin geli§melerine \(ok 
biiyii1: kaili saglamaktadir. Aynca bjr\(ok Universitenin en onemli sorunu 
olan ogretim elemam ihtiyacl VakIf Universitelerinin ozellikleri nedeniyle 
diger Universitelerde yeti§mi§ en kaliteli ogretim «!emanlanm seyerek 
kadrolarma dahil edebilme olanaitJm verirken Kamu Universiteleri bu ko
I);uda maalesef gii\(siiz kalmaktadir. Bugiin VakIf Universitelerin Kamu 
Universitelerinden farkh .plan yapilan iyi degerlendirilip a§agldaki ozerk
likleri !gsa siirede kamu Universitelerinde de uygulanabilInelidir. 
- Mali Ozerklik, 
- Planlarna Ozerkligi, 
- ~ersonellstihdarnrndaki ve Personel Degerlendinnesindeki Ozerklik, 
- Ogrenci Har\(lannm Belirlenmesindeki Ozerklik. 
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GEBZE YUKSEK TEKNOLOJi ENSTirusu 
REKTOR:PROF.DR.AHMET A YHAN 

Ulkelerin ekonomik, teknolojik sosyo-kiiltiirel ve politik a«llardan kalkm
malarmm temeli, iyi yeti~mi~ insan giieiine baghdlr. Bu nedenle, iiniver
sitelerin daha kaliteli, iilke sorun ve ihtiya«lanna daha etkin eevaplar vere
bileeek ogreneileri yeti~tinneleri gerekmektedir. Aneak, giiniimiiz egitim
ogretirn faaliyetlerinin pahah olmasl ve aynea geli~en yeni teknolojilerin 
bu tiir faaliyetlerin maliyetini daha da artJnnl~ bulunmasl kaX~lsmda egi
tim-ogretime aynlan meveut kaynaklar yetersiz kalmaktadlr. Ozellikle bii
yiik metropollerde artan niifnsa kar~lhk, yeteri saYlda ortaogretim kuru
munun a«llamamasmdan dogan bo~lugun daha kaliteli ve kiireselle~en 
diinyada lisan bilen elemanlann yeti§tirilmesinde onemli roller iistlenen 
ozel kolejler tarafmdan doldurulmasma kar~lhk, yiiksek ogretimde benzer 
bir geli§menin ger«ekle~ememesi; iiniversite oniindeki Ylgllmalann ana 
kaynagl olmu~ ve bunun sonueunda gen«ler, yurtd1~mda biiyiik meblagla
ra malolan ve iilkemizin ihtiya«lanna da uygun bi«imde egitildiklerinden 
ku§ku duyulan bir egitime yonelmi~lerdir. 
Kamu kaynaklannm yetersizligi ve iiniversite ogretim iiyelerine uygula
nan dii§iik maa§ sistemi yanlS1ra, kamu iiniversitelerinin kapasite yeter
sizligi sorunlan bir biitiin halinde dikkate almdlgmda geli§mi§ iilkelerle 
aramlzdaki bilimsel ara§trrma a«lgmm kapatllmasmm saglanmasl i«in ni
telikli ozel vakIf iiniversite kurulmasmm ozendirilmesinin onemi herge
«en giin daha da iyi anla~llmaktadlr. VakIf iiniversitelerinin daha yiiksek 
maa~larda yurt dl§mdan ve kamu iiniversitelerinden kaliteli ogretim iiye
lerini kendi biinyelerine «ekmelerinin tabii bir sonueu olarak, ABD'deki 
Devlet (State) iiniversiteleri gibi bizde de Devlet iiniversitelerinin kalitele
rinin giderek dii§ebileeegi kayglsl yaygmla§maktadu. Ulkemizde vakIf 
iiniversiteleri, ogretim iiyesi ihtiya«lannm biiyiik bir htiliimiinii kamu iini
versitelerinden temin etmek durumundadlr. Yukarlda belirtilen mali cazi
be dolaylSlyla emekliligi gelen baZI ogretim elemanlan emekliliklerini is
temekte veya heniiz emekliligi dolmaml~ olanlar ise istifa ederek vakIf 
iiniversitelerine ge«me egilimleri giderek artmaktadu. Yukanda deginilen 
sorunlar gozoniinde tutuldugu takdirde, oncelikle her iki tiir Yiiksekogre
tim Kurumunun yakIn i~birligine gitmelerinde fayda miilahaza edilmekte
dir. 
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HACETTEPE UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.SULEYMAN SAGLAM 

Ulkemizde yeni yeni geli§meye ba§layan vaklf tiniversitesi bir;iminde 
te§kilatlanml§ ozel iiniversiteler ile devlet tiniversiteleri arasmdaki ili§ki
lerin iyi tanlmlanml§ bir r;err;eveye yerle§tirilmesi her iki taraf baknnm
dan yararh olacaktlr. Bu baglamda ogretim iiyesi ve ogrenci degi§imi, kii
tiiphane ve diger ders arar;-gerer;lerinden ortak yararlanma, ortak bilimsel 
ara§urma projeleri yiiriitme ve ortak sosyal aktiviteler diizenleme gibi hu
suslar saYllabilir. Ancak, gerr;ek1e§tirilecek olan i§birliginin daha r;ok 
dev1et iiniversitelerinden vak1f iiniversitelerine yonelik tek yonlii bir me
kanizma haline gelmesi, bu i§ birliginden beklenen faydanm ortaya r;11:
masml engelleyecegi gibi, uzun donemde i§birligi ortammm tiimiiyle yok 
olmasma neden olabilir. 
Bilindigi gibi, yeni kurulan vaklf iiniversiteleri fiziki yonden ta§ldlklan 
eksiklikler yanmda, ogretim iiyesi balrnmndan oldukr;a zaYlf durumdadlf
lar. Bu iiniversiteler, ogretim iiyesi ihtiyacml saat ba§l iicretli ya da izinli 
olarak devlet iiniversitelerinden kar§llama yoluna gitmektedirler. Vaklf 
iiniversiteleri, daimi kadrolanm olu§tururken de genellikle, devlet iiniver
sitelerinin akademik kadrolanndan eleman transferi yoluna gitmektedirler. 
Bu durum, klsmen yararh sonur;lar dogurmakla birlikte, genelde, devlet 
iiniversitelerinin aleyhine i§leyen bir mekanizmaya donii§mii§ goriinmek
tedir. Heniiz vaklf iiniversitelerinden devlet iiniversitelerine ders vermeye 
giden bir ogretim iiyesi yoktur. Bu konuda daha verimli bir sonuca ula§l
labilmesi ir;in, vaklf iiniversitesinde herhangi bir programm ar;!labilmesi 
ir;in dainli statiilii asgari ogretim iiyesinin mevcut olmaslko§ulu getiril
melidir. 
Vaklf iiniversiteleri ile devlet iiniversiteleri belirli derslerin yiiriitiilmesin
de de i§birligi yapabilirler. Bu amar;la, vaklf iiniversitelerinde okuyan og
renciler belirli dersleri devlet iiniversitelerinden alabilecegi gibi, bunun 
tersi de sozkonusu olabilir. Bu i§birliginin kallCl ve verimli olabilmesi 
ir;in, mutlaka. saglanan hizmetin bedelinin ilgili tarafa Odenmesi yoluna gi
dilmelidir. Ogrenci ve ders ba§ma, maliyetle i1i§kilendirilmi§ ve bir kls
ml ders veren ogretinl iiyesine yans!tllacak bir mekanizma geli§tirilmesi 
y,arar h 0 lac akur. 
Universitelerin kiitiiphanelerinden, herhangi bir aymm yap!lmakslzm tiim 
iiniversite ogrencilerinin yararlanmasmm saglanmasl yoluna gidilmelidir. 
Bunun ir;in, iiniversitelerin Kiitiiphane Miidiirliikleri arasmda protokoller 
yap!lmasl ve i§leyi§in ruzh ve dii§iik maliyetli olmasml saglayacak on
lemler iizerinde durulmasl faydall olacak1lr. 
Gerr;ekte vaklf tiniversiteleri ile devlet iiniversiteleri arasmda kurulmasl 
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beklenen dengeli bir entegrasyonu engelleyen en onemli husus, mali mev
zuat a,:Jsmdan ortaya «Ilmn ciddi farkllhklardrr. Devlet iiniversitelerinin 
biit«eleri daha biiyiik ve hatta baZllarmm gelir yaratma kapasiteleri «ok 
yiiksek olmasma ragmen, vakIf iiniversiteleri dalIa §ansh konumda bulun
maktadlflar. Zira bu iiniversiteler, devletten carl maliyetlerinin %45'ine 
kadar ula§an bir kIsmml yardlm olarak almakta ve bu paramn kullammm
da devlet iiniversitelerinin salIip oldugu kIsltlamalara tabi olmamaktadIr
lar. Aynca, ogrencilerden aldIldan ogrenim bedellerinin harcanmasmda 
da tam bir serbestiye salIiptirler. Belli §ablonlara oturtulmu§ personel ve 
iicret politikasl yerine, degi§en ko§ullara hlzla uyum saglayabilen rasyo
nel ilkelere dayah bir politika uygulayabilmektedirler. Bu iiniversiteler pi
yasaya sunduklan iiriiniin miktar ve bile§imini belirleme imkanma da sa
hiptirler. 
Herhangi bir iiniversitede olmasl gereken bu olanaklarm hemen hemen tti
mii devlet iiniversitelerinde Slmrlandmlml§ ve bunlarla ilgili izinler, iini
versite dl§mda ve miinhaslran bu konuda uzman olmayan biirokratlar ve 
siyaset«ilerden ahnmaktadlr. Bu durum, a«Ik bir bi«imde devlet iiniversi
telerine kar§l ozel iiniversitelerin bir hakSIZ rekabet avantajl elde etmeleri
ne neden olmaktadlr. Sozkonusu uygulamalarm siirdiiriilmesi halinde, ge
lecekte nicelik ve nitelik olarak dalIa fazla gii«lenecek olan ozel 
iiniv~rsitelerin birinci SIDlf iiniversite , devlet iiniversitelerinin ise ikinci 
~,mf iiniversite konuIDuna gelecegi a«Iktlf. 
Universitelere gerek "harcamalarla" ilgili mevzuat a«lsmdan gerekse gelir 
elde etme «abalarmda, kat! ve iiniversitelerin evrensel nonnlarda faaliyet 
gostennesine engel olan bu kIsltlamalarm kaldmlmasl halinde, devlet ve 
vakIf iiniversiteleri arasmdaki ciddi boyutlu farklIlIldar ortadan kalkacak 
ve iiniversiteler arasmda rekabet ve i§birligine dayah verimli bir ortam 
olu§acaktIr. 
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HARRAN iiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.MAHMUT SERT 

Valaf Universiteleri genel olarak serbest piyasa ko~ul1anna uygun ve bu
nun gerektirdigi arz-talep dengesi!)i gozeterek egitim ogretim yapmakta ve 
eleman yeti~tirmektedir. Kamu Universiteleri ise biiytik 6l.;;iide"Kamu 
hizmeti" niteliginde bir .;;izgi izlemektedir. Bunlar arasmdaki biiytik farkh
hklarm giderilerek ytiksekogretimde biitiinliik saglanmasl hedeflenmeli
dir. 
Esasen burada yapllacak olan, akadem~. standartlan gozetici bir .. denetim 
rolii muhafaza edilmek kaydlYla, Valaf Universiteleri ile Devlet Universi
telerinin i~leyi§ bir;:imlerini birbirine yakla§urmak, hatta aym paralelde 
i§leunek.plmahdlr. Bu da; .. 
-Devlet Universitelerinin yonetirnini Valaf Universiteleri gibi Devlet tara
fmdan tesbit edilecek bir miitevelli heyete devreunek, fakat her haltikarda 
mal varhgml Devlete blrakmak, esas almarak yapllabilir. 
-Devlet Universitelyp tesbit edilecek bir miitevelli heyete devredildikten 
sonra, Devletin bu Universitelere Menek aytrma gibi bir problemi orta
dan kalkac aktlr. 
-Universiteler bir anlamda yan ozelle§ecek ve gelir.leri ogrenci har.;;lanyla 
ve proje faaliyetleriyle kar§llanacaktlr. Devletin Universitelere yapacagl 
katla. ogrencilere kredi ve burs vermek §eklinde .;;ok daha az bir rr,aliyetle 
finanse edilmi§ olQcak ve ogrenciler de bu katla.larla har.;;larml daha rahat 
bir §ekilde odeme imkanl bulacaktlf. .. 
-Devlet burada hakem ve denetleyici roliinde olacak ve Universitelere her 
mali Yllda aylrml§ oldugu biit.;;e inlkanlanm ilk ve ortaogretime ,<ok daha 
rahat bir §ekilde aktarabilecek ve ylllardlr siirekli olarak ele§tirilen Milli 
Egitim biit<;:esi artIk bu ele§tirilere maruz kalmayacakur. <;iinkii bu sis
temle egitim-ogretime aynlan biit.;;e olduk.;;a artml§ olacaktlr. 
Biitiin bunlarla ytiksekogretim:~eki kalite artacak, Devletin egitim iizerin
deki denetimi etkinle§ecek ve U niversiteler arasmda ister istemez bir kali
te rek~)Jeti kendiliginden olu§acakur. 
Yeni Universitelerdeki ogretim elemanlanmn statiisii klasik Devlet Me
murlugu dl§lilda kalacak ve tamamen sozle§meli sisteme donii§Ccektir. 
Bilimsel ve teknolojik geli§melere paralel olarak ke~!lini yenileyebilen ve 
bu tempoya ayak uydurabilen ogretim elemanlan Universitelerde gorev 
yapabilt;.ceklerdir. 
Kamu Universitelerinin Devlet kontroliinde muhafazasl, iiniversite egiti
minin yan kamusal bir hizmet olmasl niteligini gozoniine ~!makta, Devle
tin i§letecegi kredi ve burs sisteminin daha ziyade Devlet Universitelerin
deki ogrencilere yonelik oimasl gorii§ii de bu anlayl§tan kaynaklan-
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mak:ta, fakat aym zamanda Kamu Universitelerinin Vaklf Universiteleri 
gibi serbest rekabet ko§ullannda bir i§leyi§e kavu§masl saglanml§ 01-
maktadtr. 
Tesis edilecek uluslararas~ standartlarla baglanl1lt ulusal akreditasyon sis
teminin Kamu ve Vaktf Universitelerini i<;;ine alacak §ekilde uygulanma
smm, bunlarm entegrasyonu dogrultusunda onemli bir kaili saglayacagt 
a<;;tktlf. 
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I~IK ii.~ERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.SIDDIK YARMAN 

Vaktf iiniversitesi-devlet iiniversitesi biitiinle§mesi konusu, yiiksekogreti
min biitiinli.igii i~inde ele almmahdlr. 
Yiiksekogretim bir biitiindiir. Bu biitiinliik yiiksekogretim kurumlanmn tii
miiniin iilke ihtiya~lannm kar§llanmasl anlammda aym amaea yonelik 01-
masmdan gelir. Bu biitiinli.igiin iki boyutu vardlr: 
-Biitiin yiiksekogretim kurumlannm aym iist yapl (kanun ve diizenleme
ler) altmda toplanmasl, 
-Degi§ik ihtiya<;:larl kar§llamak iizere iiniversitelerin <;:e§itlenmesi ve fark
hla§masl. 
Bu biitiinliik i<;:inde vaklf iiniversiteleri ve devlet iiniversitelerinde edinilen 
bilgi ve deneyirn birikimi kar§lbkh olarak payla§llmall; geli§tirilen mo
deller gerektiginde iist yapmm par<;:asl haline getirilmelidir. 
Vaktf iiniversiteleri-devlet iiniversiteleri entegrasyonu, yukandakinden 
ba§ka anlamlarda yorumlanmamalldlr. Diger bir deyi§le, buradaki enteg
rasyon sozciigii yalmzca uyum ve koordinasyon anlamma gebnelidir. Bu 
sozciigiin daha geni§ anlamda kullanilmasl, vaktf iiniversitesi modelinin 
geli§mesini engeller; vaktf iiniversitelerinin yaygmla§masml onler. 
<;e§itlilik ve Parkhla§ma 
Vaktf iiniversiteleri yiiksekogretime ~e§itlilik getinni§tir. Bu <;:e§itlilik, 
iiniversitelerin uzmanla§masl ve topluma farkh se<;:enekler sunubnasl ba
kImmdan onemlidir. 
Vaktf iiniversiteleri, mali ve biirokratik a<;:ldan devlet iiniversitelerine gore 
daha dinamiktirler. Bu dinamizm, bu iiniversitelerin toplumun yiiksek og
renimden beklentilerine daha hlZh cevap verebilmesine olanak saglaya
C*tlr. Bu dinamizm ba§hca ik:i bi~irnde kendini gosterecektir: 
-Universitelerin i§leyi§i ve i§levleri ile ilgili olarak yeni modeller ve me
kanizmalar geli§tirilmesi, 
-Yeni geli§en konularda ve dallarda egitim verilmesi ve ara§unna yapd
maSI i~in birimler a~Ilmas1. 
Bu dinamizmin sonueu olarak kazamlacak deneyimlerden devlet iiniversi
~~leri de yararlanabilecektir. 
Ote yandan, vaktf iiniversiteleri etkin bir §ekilde denetlenmelidir. Yeni 
vaktf iiniversite1erinin kurulu§una izin verilirken, ticari ama~ giidiiliip gii
diilmedigi hususu iizerinde durulmah; maddi kaynaklar, insan kaynaklan 
ve diger olanaklann yeterli olup olmadlgl belirlenmelidir. 
Vaktf iiniversitelerinin denetiminin zaylflamasl halinde 1960-70'li YJllarda 
ya§anan ozel yiiksekokul olayma benzer bir duruma yol.i1.911abilir ki, bun
dan onde gelen vaklf iiniversiteleri de zarar goriir. I§rk U niversitesi, vaktf 
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iiniversitelerinin etkin denetimini kuvvetle desteklemektedir. 
insan kaynagllllll degerlendirilmesi ve valaf iiniversiteleri 
insan kaynagl, iilkenin en onemli kaynagl olup, );m kaynaglll iyi degerlen
dirilmesi iilke kalkmmasmda en onemli ogedir. Universite sistemi bu kay
naglll en iyi ~ekilde degerlendirilmesine olanak saglamahdlr. Bu a"ldan 
balaldrgmda vabf iiniversiteleri, (fe~itli konulardaki insan giicii arz ve ta
lebi <;elwvesinde insan kaynaglllm degerlendirilmesinde (fok onemli bir 
rol oynayacaklardlr. Bu iiniversiteler, esnek mali ve biirokratik yapIlannlll 
sagladlgl dinamizmden de yararlanarak, zaman i"inde degi~en arz-talep 
dengelerine hlzla uyum saglayabilecek kabiliyettedirler. 
Valaf iiniversiteleri, arz ve talep dengesi ve kendi misyonlan dogrultusun
da, iiniversite sisteminin biitiinliigii i"inde giderek daba onemli rol oynaya
Caktlr. 
Yalaf iiniversiteleri-devlet iiniversiteleri i~birligi 
Ulkemizde iiniversiteler arasmdaki i~birligi istenilen diizeyde degildir. Bu 
ili§kilerin valaf iiniversitesi-devlet iiniversitesi farb gozetmeksizin geli~
tirilmesi gereklidir. Bu i~birligi a§agldaki §ekillerde olabilir: 
- Ortak programlar yapIlmasl ve yiiriitiilmesi, 
- KIsa siireli (1-2 donem) ogrenci ve ogretim iiyesi degi~inli, 
- Kar§lltkh fiziksel olanaklardan (kiitiiphane, bilgisayar ve internet ola-
naklarl, spor tesisleri vb), 
- Qrtak ara§urma projeleri ve bilimsel <;ah§malar, 
- Universite-sanayi i§birligi ve diger alanlarda i§birligi. 
Burada vakIf iiniversiteleri ile devlet iiniversiteleri arasmda ogretim iiyesi 
degi§imi ve payla§lml konusunu aynca ele almakta yarar vardrr. Giinti
miizde, devlet iiniversitesinden valaf iiniversitesine dogrn bir ogretim iiye
si kaymasl vardIr. Bu konn, §u anda sanki bir <;eki§me konusu gibidir. 
I§tk Universitesi'nin anlaYI§1 §udur: l§lk Universitesi, ogretinl iiyesi de
gi§imi ve payla§lmml kar§lltkh bir ili§ki olarak gormektedir. Diger bir 
deyi§le, ogretim iiyesi ge<;i§i her iki yonde de olabilir. Nitekim vabf iini
versiteleri ve devlet iiniversitelerini bir arada i"eren A.B.D. iiniversite sis
teminde bu boyledir. Bu sistemde, vakIf iiniversitelerinin, daha yiiksek iic
ret vermeleri nedeniyle, daha iyi ogretim iiyelerini biinyelerinde toplama 
imkam VardIf. I§lk Universitesi, valaf iiniversitelerinin, ders bazmda go
revlendilme ve misafir ogretim iiyesi vermek suretiyle devlet iiniversitele
rinin desteklenmelerinden yanadIr. 
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iNONU UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.OMER ~ARLAK 

Yiiksekogretimde kamu iiniversiteleri ile valaf iiniversiteleri ili~kilerinin 
saglam bir zemine oturtulabilmesi i<,;in gereken i~birligi ve diizenleme 
alaJ,llan ii~ grup altmda toplanabilir: 
I) Ogretim iiyelerinin entegrasyonu ile ilgili onlemler • 
Kamu iiniversitelerinden valaf iiniversitelerine dogru, lnzlI ve ozellikle 
maddi nedenlere dayall transferler ya~anmaktad1r. Bu durum valaf iini
versitelerinin geli~mesi a~lsmdan memnuniyet verici gOriinmekte ise de, 
kamu iiniversitelerinin egitim kalitesini dii~iiriicii oldugu kadar, hakSlz bir 
transfer olarak da nitelendirilebilir. <;iinkii transfere konu olan ogretim 
iiyeleri genellikle yurtd1~mda kamu imkanlanyla yeti§mi§ ve k~!1di iini
versitelerinde bilimsel a~ldan daha saygm ki~iler olmaktadlf. Ozellikle 
bazl transferlerin geli~mekte olan ve dolaylSlyla zaten ogretim iiyesi a~lgl 
had safhada bulunan iiniversitelerden gewekle§tirilmesi, oradaki ogretim 
eleman1 yetersizligini daha da artlrmaktadIr. 
Bu olumsuz geli§melere kar§llIk §U tedbirler almabilir: 
1) Kamu iiniversitelerinde ~al1§an ogretim elemanlarmm ~all~ma §artla
nmn ve diger sosyal imkanlanmn valaf iiniversitelerinde «al1§anlann se
viyesine ~ikanlmasma yonelik tedbirlerin almmas1 ile ilgili olarak: 
a.Sosyal tesislerin tamamlanmas1 
b.~ojman imkanlannm artmlmas1 
c. Ucretlendirmesisteminin yeniden diizenlenerek, aym iinvanl ta§lyanlar 
arasmda e§it maa§ yerine, yetenege bagh degerlendirmeye gore olu§acak 
degi~ken maa~ sisteminin uygulanmasl 
2) Kamu iiniversitelerinden valaf iiniversitelerine transferlerde vakIf iini
versitelerinin kamu iiniversitelerine, iizerinde anla§maya vanlacak bir be
deli Odemelerinin saglanmas1. Aynca vakIf iiniversitelerine, yurt dl§mda 
ve yurt i~inde, valaf iiniversitesinin egitim gostermeyi planladlgl konu
larda ogretim elemam yeti§tirme (burs verme, lisansiistii egitim yaptlrma
y1 taahhiit etme gibi) zorunlulugunun getirilmesi. 
3) Geli§mi§ iiniversitelerden diger iiniversitelere ge~i§i te§vik edici ted
birlerin almmasl. 
4) Kamu iiniversitelerince y1!fti~i ve yurtdl~mda lisansiistii egitim yaptl
n1m1§ veya mecburi hizmet kar§lhg1 yurtd1§mda gorevlendiri1mi§ ki§i
lerin vak1f iiniversitelerine g~melerini engellemeye yonelik ve uluslarara
Sl standartlarm miisaade ettigi Ol~iide, mecburi hizmet siirelerinin 
arttlnlmasl. 
II) Ders programlannm entegrasyonu 
Kamu iiniversiteleri ile valaf iiniversiteleri arasmda egitim-ogretim birli-

42 



gini saglamak amaclyla, yiiksekogretim Kurulu denetimlerinin sIkla~tml
maSl dfu;iiniilebilir. Bazl derslerin ~~~meli konularm vaktf iiniversiteleri 
insiyatifine blrakIlacak olsa dabi, YOK tarafmdan belirlenecek ana ~er~e
ve p~~gramma uyma zorunlulugu mutlaka korunmahdlr. 
III) Universite-i~ ya~a1TI1 birlikteliginin saglanmasl 
Ylllardan beIi sozii edilen ancak canl! omeklerine bir tiirlii rastlamlama
yan hususlardan birisi de Universite endiistri i~birligidir. Bu i~birliginin 
saglanamaYI~mm degi~ik nedenleri olabilir. Ancak bu nedenleIin ba§m
da projeden saglanan hasIlatm en fazla %35'inin katkIsl olan elemanlara 
dagltilabiliyor olmasma !1eden olan Doner Sermaye Yonetmeligi ve diger 
yasal mevzuattir. Valqf Universitelerinin ise bu diizenlemeyi a§an degi§ik 
imkanlan mevcuttur. Ozellikle herhangi bir holding veya sosyal toplulnk
tan himaye goren vakIf iiniversiteleri ile de rekabette one ~Ikabilirler. Ka
mu iiniversiteleri ile de rekabette one ~Ikabilirler. Kamu iiniversiteleri a<;:J
smdan bu olumsuz olgu, Doner Sermaye Yonetmeligi'nin yeniden gozden 
g~irilmesi ve rekabeti onleyici durumlann ortadan kaldmlmasl ile onle
nebilir. Bu dmum saglandlgmda vakIf iiniversiteleri endiistriden aldIklan 
projeleri kamu iiniversiteleri ile mii~tereken yiiriitiilebilirler ve boylece bir 
kamu-vakIf iiniversitesi birlikteligi saglanabilir. 
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iSTANBUL UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.BULENT BERKARDA 

Bu konuda «e~it1i gorii~ler ifade edilmektedir. Vakrf Universitele.J,i.nin ya
pIlan, kapsamlan, konnlan «e§itli ve heterojendir. Bu konulann Universi
teleraraSI Kuml giindemine alImp miizakere edilmesinin uygun olacagmI 
dii~iiniiyomz. 
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iSTANBUL TEKNiK UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.GULSUN SAG-LAMER 

iilkemizde liniversitelere yogun talebin devlet iiniversiteleri tarafmdan 
kar§llanamamasl ve bir rekabet ortammm saglanmasl apsmdan Vaklf 
iini~ersitelerinin kurulmasma ilke olarak kar§l olunmamakla birlikte, Va
kif Universiteleri ile devlet liniversiteleri arasmda sagltklt bir ili§ki ve et
kile§im kurulabilmesi i<;in, 
1) Vaklf liniversiteleri, "iiniversite" olma ozelligini saglayacak egitim, bil
gi lireten ara§t1rma ve bilgiyi topluma yanSItacak bir yapllanmaYI sagla
mahdlrlar. Bu husus hem kurulu§ a§amasmda, hem de faaliyederi Slrasm
da denetlenmelidir. Bu amagla, valaf liniversitelerinin blitgelerinin belirli 
bir oranmm ara§urma ve geli§tirilmeye aynlmasl zonmlulugu getirilmeli
dir. 
2) Vaktf liniversitelerindeki egitim alanlan, Devlet Planlama Te§kilaunca 
belirlenen lilkemizin i§giicii ihtiyaglan gozonlinde tutularak belirlenmeli
dir. 
3) Vaklf liniversiteleri ogretim liyesi yeti§tirme i§lerine de onem vermeli, 
orta ve uzun vadede bunun planlamasml yapmahdlrlar. Ktsa vadede valaf 
iiniversitelerinin ogretim iiyesi ihtiyaglan devlet iiniversiteleri tarafmdan 
kar§llanabilir. 
4) Valaf liniversitelerinin i§levlerini yerine getirebilmeleri balammdan, 
bunlara devlet blitgesinden bir yardlm yapllmasl zorunlu ise de, ilke kay
naklarmm kit olmasl nedeniyle, bu yardlm devlet iiniversitelerinin ihti
ya<;lan i<;in zorunlu odeneklerden kesinti yaptlmadan onlann aleyhine ola
mayacak §ekilde dlizenlenmelidir. 
5) Valaf iiniversiteleri ile devlet liniversiteleri arasmdaki ili§ki ve etkile
§im Yiiksek Ogretim Kurulu tarafmdan belirli esaslara baglanmahdrr. 
6) Valaf iiniversitelerinin belirli siyasi gorli§ ve inanglara yoneltilmi§ pa
ravan kurumlar haline getirilmemesine dikkat edilmelidir. 
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iZMiR YUKSEK TEKNOLOJi ENSTiTUSU 
REKTOR:PROF.DR.ERDAL SA YGIN 

Valaf iiniversitelerinin "e§itli mali ve idari konularda elde ettigi kolayhk
lar gozoniine almdlgmda, Devlet'iiniversitelerinin zamanla 1991 Ylhnda 
2547 Saylh Kanuna eklenmi§ 19, maddede belirtilen mali hiikiimlerin uy
gulandlgl ozel statiilii devlet iiniversitelerine donii§tiiriilmesi gerekli go
riilmektedir, Zira, yiiksekogretim kurumlanmlzm sadece katrna biit"e ile 
i§levleri~i yerine getirmesi miimkiin degildir. 
Devlet Universitelerindeki nitelikli ogretim elemanlan, istihdam ko§ullarl 
daha uygun olan valaf iiniversitelerinde giderek artan saYlda gorev almak
tadlrlar. Bu egilim yeni valaf iiniversitelerinin a"llmaslyla birlikte dogal 
olarak artJ§ gosterecektir. Bu ise, yeni kurulan iiniversitelere ogretim ele
mam temininde gii"liik yarattlgl gibi, eski iiniversitelerden daha fazla og
retim elemam kaybma neden olacaktJr. Bu durumun diizeltilebilmesi i"in, 
devlet iiniversitelerinde gorevli ogretim elemanlanmn, mali ve sosyal du
rumlanm iyile§tirici onlemlerin ahnmasl §arttlf. 
Valaf iiniversitelerinin sahip oldugu fiziksel olanaklar ve nitelikli ins an 
giicii gozoniine almdlgmda, bugiin az saYlda devlet iiniversitesinin bunla
nn bir kisml ile entegre olabilecek olanaklara sahip oldugu soylenebilir. 
Oiiniimiizde, devlet iiniversiteleri Yiiksekogretim Kurumu tarafmdan be
lirlenen bir §ablona bagh olarak yapllanmak durumundadlr. Oysa, vakif 
iiniversiteleri kurumsal yapllanmalarda ozerktider. Bu yaplsal farkhhk, 
egitim knrumlan arasmdaki egitim-ogretim ve ara§tJrma bidikteligini de 
zorla§tJrmakta ve entegrasyonu gii!,;le§tirmektedir. Bu nedenle, devlet iini
versitelerine de bu entegrasyonu kolayla§trracak ve bilimsel rekabet orta
mml renklendirecek bi"imde esnek yapllanma olanaklannm tamnmaSl ge
rekmektedir. 
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KAFKAS UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.NiHA T BA Y~U 

Universiteler egitim-ogretimin yamnda bilgi ve teknoloji iireten, iirettigi 
bilgi ve teknolojiyi ihra« eden kurulu§lar olmahdlr. Ancak klSlth imkan
larda Kamu iiniversitelerinin «ogunun bahse konu bu gorevleri yerine ge
tirdigi soylenemez. 
Vaklf iiniversitelerine gelince, Kamu iiniversitelerine gore imkanlan 01-
duk9a fazladlr. Esasen Kamu iiniversitesi, Valof iiniversitesi aymml yap
mak yanh§ur. <;:iinkii ister Kamu iiniversitesi, ister Valof iiniversitesl 01-
sun, bunlar iilke sorunlarma 90ziim arayan kurulu§lar olmahdlr. Ancak 
Valof iiniversitelerinin mali, idari ozerklikleri ve ogrenci kabul .. §ekilleri 
Kamu iiniversitelerinin aleyhine bir durum arz etrnektedir. Vaktf Universi
telerinin bu ayncahgl, Kamu iiniversitelerinin i9ine sinmemektedir. 0 hal
de Valof iiniversitelerinin gerek mali, gerek idari ozerklikleri ve gerekse 
ogrenci kabul §ekilleri yeniden gozden ge9irilmelidir. Elbette Vaktf iini
versitelerinin de sorunlan mevcuttur. Fakat bu sorunlar, Kamu iiniversite
leri tarafmdan kabul edilebilir, bir 90ziime kavu§turulmahdrr. Valof iini
versitesi, Kamu iiniversitesi entegrasyonundaki en onemli husus bunlarm 
egitim kadrolanm e§it §artlara getirilmesidir. Kamu ve Vaktf iiniversite
leri arasmda saghkh bir rekabet ortaml olu§turulmahdrr. Her iki tip iini
versite i9in gegerli bir kalite kontrol sistemi kurulmahdlr. 
Kamu iiniversitelerinin bugiinkii idari ve mali yaptlan ile bir yere gitmele
ri miimkiin degildir. A§m talep kar§lsmda valof iiniversitelerinin kurulu
§u te§vik edilmekte, bOylelikle bu kurulu§lar Kamu iiniversiteleri kar§l
smda gii9lenmektedirler. Valof iiniversiteleri sahip olduklan avantajlarla, 
istedikleri elemanlan alabilmekte ve bu da Kamu iiniversitelerin kar§lsm
da Valof iiniversitelerinin kalitelerini yiikseltrnektedir. Bu durumda Valof 
iiniversiteleri ile Kamu iiniversitelerinin entegre olmalan 0lduk9a zor go
riinmektedir. Kaldl ki bugiin Kamu iiniversiteleri arasmda bile yeterli en
tegrasyon yoktur. 
Bu iki tip iiniversitenin entegrasyonu i9in, Vaktf iiniversitelerinde oldugu 
gibi Kamu iiniversitelerine de mali serbestlik verilmelidir. Kamu iiniversi
telerine torba biitge ve torba kadro ihdas edilmelidir. Rektorler Devlet ka
plSlnda para pe§ine dii§mekten kurtartlmalldrr. Nasll ki Valof iiniversite
si ogrencisinin kath £ayml kendisi belirliyorsa, Kamu iiniversitesi de 
bunu yapabilmelidir. Uysa bunun belirlenmesi Kamu iiniversitelerin de 
Bakanlar Kurulunca yapllmaktarur. 
Sonu« olarak sistemm daha iyi i§lemesi i9in 9aba sarf edilmeden Valof 
iiniversiteleri ile Kamu iiniversitelerinin entegrasyonunu saglamak miim
kiin goriilmemektedir. Entegrasyon saglamadaki en onemli (§art) imkanlar 
arasmdaki farb Kamu iiniversiteler lehine en aza indirmek ve kalitedeki 
e§itsizligi ortadan kaldrrmakur. Ancak 0 zaman, her iki tip iiniversite or
tak bir zeminde bulu§abileceklerdir. 
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KAHRA.MANMARA~ SUTC;::U ~M UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.OSMAN TEKINEL 

Ulkemizde faaliyette olan 61 iiniversiteden 6 adedi valaf iiniversitesi olup, 
bunlar; 
FATiH UNiVERSiTESl (iSTANBUL):Fen-Edebiyat Fakliltesi. iktisadi 
ve ldari Bilimler Fakiiltesi, Hem§ireJik Yilksekokulu 
BiLKENT UNiVERSiTESi (ANKARA):Fen Fakliltesi, iktisadi ve idari 
Bilimler ve Sosyal Bilimler Fakiiltesi, ins ani Bilimler ve Edebiyat Faklil
tesi, l§letme Fakiiltesi, Miihendislik Fakiiltesi, Turizm ve Otel l§letme 
Yilksekokulu, Uygulamah Yabanci Diller Yiiksekokulu 
YEDiTEPE UNIVERSlTESi (iSTANBPL):Di§ ~ekimligi Fakiiltesi, 
Fen-Edebiyat Fakiiltesi, Hukuk Fakiiltesi, lktisadi ve ldari Bilimler Faklil
tesi, ileti§im Fakliltesi, Miihendislik-Mimarlik Fakliltesi, Tip Fakliltesi 
BASKENT UNiVERSiTEsi (ANKARA):Fen-Edebiyat Fakliltesi, iktisadi 
ve fdad Bilimler Fakiiltesi, Miihendislik Fakliltesi, Hem§irelik Yilkseko
kulu, Saghk idaresi ve i§letmesi Yiiksekokulu 
~lLGi UNiVERSiTESi (iSTANBUL):Fen-Edebiyat Fakiiltesi, iktisadi ve 
Idm1 Bilimler Fakliltesi, lleti§im Fakliltesi 
KOC;:: UNiVERSiTESi (iSTANBUL):Fen-insani Bilimler ve Edebiyat Fa
kliltesi, lktisadi ve !dad Bilimler Fakiiltesi'dir. 
Bu Vaklf Universitelerinde genellikle sosyal ve iktisadi aglrlIklI egitimler 
tercih edilmektedir. C;::iinkii bu dallarda aJtyapl olu§turmak daha kolay 01-
maktadrr. 
Lise mezunu gen~lerimizin hemen hemen taJflanuna yalan bir mml iiui
versitelere girerek okumak arzusundadlr. Tiirkiye'de bir Yilksek Ogretim 
Programma giremeyenler ise yurt dl§1Uda bir ktsml da tasvip edemeyece
gimiz §artlarda ve egitim seviyesinde okuma durumundadlr. Okumak iste
yen insammlza okuma imkanlannm verilmesi gerekmektedir. Bu imkan
larl sag~.ayacak se~eneklerden l:ltri de.,Yaklf Universiteleridir. DolaYlSlyla 
Vaklf Universitelerinin hatta Ozel Universitenin kurulmasma miisaade 
edilmelidir. Ulkemizde kurulmU§ 6 Vaktf Universitesi bir siiredir faaliyet 
gostermekte olup, iyi ve iyi olmayan yonled az ~ok anla§llmaya ba§lan
ml§t1r. Okumak isteyen gen~lerimize imkan saglaJfll§ olmasl tasvip edilir 
bir olayd!r .. Ancak Devletin bu iiniversitelere ogrenci ba§lna saglad!gl kat
~l Devlet Universitelt<.rine sagladlgmm iizerindedir. Bu durumda Valaf 
Universiteleri Devlet Universite\~ri kar§lsmda avantajh bir konuma sahip 
olmaktadlr. DolaylSlyla Devlet Universiteler~en ticret fazlahgl nedeniyle 
yeti§mi§ ogretim elemam, kolaybkla Valaf Universitelerine transfer edi
lebilmektedir. Bu nedenle kurumlar a,~asl hakSlz rekabet ortaml olu§mak
tad!f. A«lklanan nedenlerle Vaktf Universitelerine olan devlet katktsl 
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azalulmah, soz konusu Universiteler vakJ.flann bulacagl kaynaklarla des
teklenmelidir. 
Ogretim Uyesi yeti§tirmek ve bulmak zor bir .. olaydlr. Vakil Universitesi
nin b~lundugu .. biiytik §ehirlerdeki Devlet Universiteleringe yeterinden 
fazla Ogretim Uyesi mevcut olup, bu bOlgelerdeki Devlet Universiteleri
nin sahip oldugu altyapmm da hayli iyi durumda oldugu bilinmektedir. 
VakJ.f Unjversitelerinde egitim-ogretim seviyesi denetlenmeli ve bunun 
i~in de YOK kontroliinde olmak kaydtyla ogrencinin ve ogretim elemanla
rmm. yeti§tirilmesinde belirli. bir standart olu§turulmahdlr. Bu ama~la Va
kIf Universitesi ve Devlet Universitesinin i§l:!jrligi yapabilmelirini sagla
yacak diizenlo;,meler yapllmahdlr. Devlet Universitelerindeki ogretim 
iiyel~ri Vakil U niversitelerine iicret kar§lhgl katkt saglayabilmeli ve Dev
let Universitelerindeki laboratuvar imkanlanndan, F!en ve Sosyal Bilimleri 
Enstitiisii imkanlanndan iicret kar§lhgmda Vakil U niversiteleri faydala
nabihnelidir. Boylece iilkemizin sahip oldugu imkanl~. iyi kullamlmasl
ill saglayacak kar§lbkb yardlmla§ma ile Vakil Devlet Universitesi i§bir
ligi geli§tirilmelidir. 
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KARADENiz TEKNiK UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.TURKA Y TUDE~ 

Ulkemizde vabf temeline dayanan ozel iiniversitelerin saYllan giderek 
artmaktadlr. Bu saymm daha da artmasl, «e~itlenmesi beklenmektedir. Bu 
istenilen bir durumdur. B u tiir iiniversite modellerinin geli~mesi i\(in i~
lemlerin daha da kolayla~masl, ba~a bir deyi§le, bu iiniversitelerin te~
vik edilmesi gerekmektedir. 
Ancak, bu liniversitelerin ve tlim Devlet iiniversitelerinin akredite meka
nizmasl araClhgl ile kalite denetimine a\(lk oimasl ve bu sistemin yerle~ti
rihnesi gereklidir. 
Burada beIirtiImek istenen husus ozetle ~udur; 
Ozel Universiteler, vabf liniversiteleri desteklenmeli, saytlan \(ogahnah
du. Ancak, uiuslararasl akreditasyon sistemi tlim kurul ve ko§ullan ile i§
Ietilerek kalitenin artmimasl yonlinde rekabet ortaml saglarnnalldu. 
Akreditasyon yamnda mesleki uygulama yetkisi i«in mezuniyet sonraSI 
degerlendirme ve beIge sisteminin getirilmesi gerekmektedir. 
Ozel liniversiteler ve vabf liniversiteleri bir yandan desteklenirken, diger 
yandan da akreditasyon ve mezuniyet sonraSl mesiek uygulama yetki SI
naviarl sistemi ile tlim yUksek ogre time kalitenin denetimi sagianacakUr. 
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KIRIKKALE iiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.BE~iR ATALAY 

Tiirkiye'de valaJ iiniversitelerinin kurulmasl iiniversite sistemiue yeui bir 
canllhk ve hareketlilik kazandrrrnl§Ur. Bu hareketlilik iki yonde olmakta
dlr. Uk olarak kurulan bu yeni iiniversite ve a~tlan yeni boliimler hem iini
versiteyi girecek ogrencile~ln hem de ogretim elemanlarmm onlerindeki 
se~enekleri arurmaktadlr. !kinci olarak da devlet iiniversiteleri ile vaktf 
iiniversiteleri arasmdaki kaliteyi arunCI bir rekabet ortaml olu§maktamr. 
Bu nedenle mevcut valaJ iiniversitelerinin geli§mesi ve yeni valaf iiniver
sitelerinin kurulmasl te§vik edilmelidir. 
Ancak devlet iiniversitelerinin vaklf iiniversiteleri ile rekabet edebilmesi 
i~in yeni bazl diizenlemelerin yaptlmasl gerekmektedir. 
Vaklf iiniversiteleri, plan, program ve harcamalarmda onceliklerini belir
lerken tam bir serbestlik i~erisinde karar verebilmektedirler. Bu serbestlik 
devlet iiniversitelerine klyasla onlann rekabet giiciinii onemli oI~iide ar
wmaktamr. Vaktf iiniversiteleri, yiiksek maa§ ve cazip imkanlar teklif 
ederek, devlet iiniversitelerindeki yeti§mi§, kaliteli elemanlart kendi biin
yelerine ~ekmektedirler. Bu durum ogretim elemanlanmn Iehine fakat 
devlet iiniversitelerinin aleyhine sonu~Iar dogurmaktadrr. Bu ~er~evede re
kabetin tesisi i~in devlet iiniversitelerinde de iicret esnekligine irnkan tam
yan bir sozIe§me serbestligi sistemi getirilmelidir. Boyle bir esneklik bu
lunmadlgl i~in kadro stkmusl bulunmayan iiniversitelerin bile yeti§mi§ 
akademik personeli vaktf iiniversitelerine transfer edilmektedir. Nitekim 
bu ~e'rvevede iiniversiternizden ii~ ogretim iiyesi vaktf iiniversitelerine 
ge~mi§tir. 
Aynca vaktf iiniversiteleri biirokratik ve mali engellerle kaf§lla§madtkla
n ivin, en yeni teknolojilere ruzh bivimde ula§abilmektedirler. Devlet iini
versitelerinin boyle bir esnekligi bulunmamaktadlr. Devlet iiniversitelerine 
de biitvesini kullanmada bir serbestlik tamnmaSI, devlet iiniversitelerinin 
verimliligini onemli iilviide artrracakur. 
Boliim veya fakiiltelerin avtlmasmda, ogretim iiyesi saYISI veya teknolojik 
altyapl konusundaki asgari §artlann belirlenmesinin standart geli§tinnek 
baktmmdan gerekli oldugu dii§iiniilebilir. Ancak bu standartla§ma, gerek 
devlet gerekse valaf iiniversitelerini ~k tip iiniversiteye donii§tiirecek bir 
merkezile§me §eklinde olmamalldlr. Universite sistemi, kalite ve verimli
ligi aruracak §ekilde vogulcu ve rekabetvi bir ortam oIu§tunnaYI ongoren 
bir yaplya dayandmlmahdlr. Bu vogulcu ortam, ve§itliligi artrrarak ve ka
litenin geli§mesine onemli olviide katktda bulunacakur. Vaktf iiniversite
Ieri bu geli§meyi hlzlandmCI bir rol iistlenmi§tir. Devlet iiniversitelerinin 
de bu yart§ta yer almalan gerekmektedir. Bu vervevede devlet ve vaktf 
iiniversiteleri arasmda dayam§ma ve i§birliginin geli§tirilmesine yonelik 
diizenlemelerin yapllmasl, Tiirk yiiksekogretim sisteminin oniinii avacak 
bir adlm olarak dii§iiniilebilir. 
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KOCAELi UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.A TIF URAL 

I-Vakif iiniversiteleri ile devlet iiniversiteleri arasmda dogmasl kuvvetle 
muhtemel iicretlere ili§kin rekabetin onlenmesi gereklidir. 
2-Vakrf iiniversiteleri genel biit~eden aldikian (§i§irilmi§ biit~elerinin) 
%45'ine ula§an katkI paylanyla devlet iiniversiteleri ile rekabet etmekte
dirler. Bu durumun onlenmesi gerekir. NasIl? YapIlan devlet yardrmmm 
kaldlTIlmaslyla. Aynca, diledikleri iicreti de ogrenciden alabilmektedirler. 
3-Vakrf iiniversitelerinde ogretim iiyesi ile personele iilkemiz gergekleri
nin "ok iizerinde iicretler Odenmektedir. Bu Odemeler genel biitgeden ah
nan devlet yardimi ve ogrenciden alman a§lTI iicretlerle miimkiin olmak
tadir. 
4-Boylece vakIf ve devlet iiniversiteleri arasmda bir kaynak aktarIml yara
trlmaktadir. Oysa, bu hakSlz rekabete neden olmaktadlr. Aynca bu gibi 
geli§meler devlet iiniversiteleri aleyhine olmaktadir. 
5-Vakrf iiniversitelerinde oldugu gibi Kamu iiniversitelerinde de ogrenci 
sayrsl azaltrlmalldrr. 
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KOI; i'J)'liVERSiTESi .. 
REKTOR:PROF.DR.SEHA TINII; 

Vaklf iiniversiteleri iilkemizin yiiksekogretim sisteminde §iddetle ihtiya,< 
dnyulan kaynaklan arI;1rml§, yeni bir zihniyet ve ~e§itlilik getirmi§, reka
beti gii,<lendirmi§tir. Universiteler arasmdaki uyumlu ili§kiler ve rekabet 
(husumetle kan§t111lmamasl gerekir) hem ogreneilerin, hem de ogretim 
iiyelerinin yarannadlr. Ba§anh olmaYl te§vik eder. 
Vakli1area kmulan iiniversiteler idati ve mali ozerklige sahip olduklarl 
i,<in misyonlanna uygun kurumsal yaptlar ve iieret sistemleri geli§tirebil
mektedir. Genellikle, ogretim iiyelerini sozle§me ile kadrolanna almakta 
ve meritokrasiye dayanan maa§ sistemleri uygulamaktadlrlar. Sozle§me
lelin yenilenmesi perfonnansa bagh oldugu i,<in emeklilige kadar siiren 
otomatik bir i§ giiveneesi soz konusu degildir. Kamu iiniversitelerinde ise 
ogretim elemanlarmm ozliik haklan degi§ik bilim alanlan arasmdaki arz 
ve talep farklanm yansltmadlgl gibi liyakatla da orantlh degildir. <;::all§
kan ve ba§anh bir profesor ile ba§a!'lslZ meslekda§l a§agl yukan aym 
maa§l almaktadlr. Bu dummda, kamu iiniversitelerinde gorevli ogretim 
iiyeleri arasmda hakikaten ,<ah§kan ve ba§anh olanlarmm Vaklf Dniver
sitelerine ge,<mek istemesi yadlrganmatnahdlr. 
Kamu iiniversitelerinin de geni§ fasllh torba biit,<e yontemiyle ,<ah§abil
mesine ve liyakata dayanan iieret sistemi uygulatnasma imkan verildigi 
takdirde yiiksekogretim sisteminde rekabeti te§vik eden bir entegrasyon 
saglanml§ olur. Ancak, iizerinde titizlikle durulmasl gereken aSll onemli 
konu iilkemizdeki iiniversitelerin diinyamn geli§mi§ iilkelerindeki <;;agda§ 
egitim sistemleri ile entegrasyonudur. 
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MARMARA uNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.OMER FARUK BATIREL 

AnayasamlZln 130. maddesi, kazan\i amacma yiineJik olmamak §artl ile 
valoflar tarafmdan devletin gozetim ve denetimine tabi yiiksekogretim ku
rumlann kurulabilecegini ongormii§tiir. 
Maddede kazan\i gayesi giitmemek ongoriilmesine ragmen valof yiiksek 
ogretim kurumlan ozel iiniversite §eklinde algllanmakta, hatta kimi ku
rumlarda ogrenim iicretleri ve programlar konusunda ozel piyasa ko§ulla
nna benzer politikalar izlenmektedir. 
Valoflarm iiniversite adml ta§lyan yiiksekogretim kurumlan kurabilecek
leri Anayasal olarak yoruma a\iik olmakla birlikte, valoflar, iiniversite 
adlyla kurulu§u tercih etmektedir. 
Vakrf yiiksekogretim kurumlannm yiiksekogretime giri§ siste~indeki 
yerleri, bu kurumlan tercilI sikmttlarlm yansltmaya ba§laml§ur. Univer
site kurmak i .. in malvarhgl talIsis eden vakIflann, valof senetlerindeki ku
rulu§ ama\ilan, maksatlan ile malIsur olmasl gereken kaynaklan gozetil
meden, siyasal ve sosyal prestij maksadlyla kurulu§a gidilmekte, hatta 
sadece iiniversite kurmak i .. in vakil kurulmaktadlr. 
VakIf iiniversitelerinin ozellikle ogretim elemam altyaplSl konusunda, 
devlet iiniversitelerine dayanmasl ve ogretim e1emanl yeti§tirme planlan
nm olmayl§l kontenjan ve seviye farklan, rekabet adl alUnda, egitim og
retim kalitesini zedelemekte, devlet iiniversitelerini YIprannaktadlr. 
<;bZUMLER; 
1) Valof iiniversitelerinin iicret politikalannda, kazan\i gayesi giidiilemiye
ceginden kamusal fiyat esas olmalldlr. 
2) Vakil iiniversitelerine talIsis edilen malvarhgmm talIsisi yapan vakfm 
amal(lanmn Anayasamlzm yiiksekogretim1e ilgili amal(lan ile mtarh 01-
masma ozen gosterilmelidir. 
3) Vakil iiniversitelerine kurulu§tan once, teme1 diizeyde kendi yeti§tirdi
gi ogretim elemam, makine te .. hizat ve bilgi ve veri sistemlerini hazrrlama 
konusunda zorunluluk getirilmelidir. Bu konuda Yiiksekogretim Kurulu
nun ge .. tigimiz donemdeki olumlu politikalan geli§tirilmelidir. 
4) Valof iiniversitelerinin ekonomik giil( odaklan ve ki§ilerin egemenligi 
.. er .. evesinde yoniendirilmesi, bilimsel ozerkligi zedeleyici politikalar iz1e
mesine ili§kin yaptlanmalar onlenmelidir. 
5) Bu yiiksekogretim kurumlan i .. inde asgari ve optimum biiyiikliik ve 
kontenjanlar ve tabanlar geli§tirilmelidir. 
6) E§it olmayan ko§ullarda hizmet sunan, devlet iiniversiteleri ile olama
yacak olan bir rekabet sistemi vurgulanmamall ve zorlanmamahdtr. 
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MERSiN UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.VURAL ULKU 

Vakif Universiteleri bilindigi gibi, ozde Yiiksekogretimde Devlet olanak
lanna ek bir potansiyel yaratmak ve ozel sektOre "daha iyi yeti§mi§" .~le
man saglamak amaCI ile kurulmu§lardlr. Bu amaca bakIld1ilInda bu Uni
versitelerin: 
a) Once ke.l!di kaynaklanm kendilerinin yaratmalan 
b) Devlet Universitelerinden daha kaliteli bir egitim saglamak gibi bir id
dialan vardlr. 
Ancak bugiine kadar gerc;:ekle§en duruma bakIld1ilInda her iki noktamll da 
gerliekleme oranmm liok dii§iik oldugu gOriilmektedir. C;:iinkii Vakil Uni
versiteleri hem devletten oldukga biiyiik bir pay almakta, hem de ancak is
tihdam konusunda sorunsuz ya da en az sorunlu dallarda egitim-ogretim 
yaparak ek potansiyel yaratma konu.~unda da liok yararh olamamaktadlr. 
Alilk«a soylenebilir ki, bugiin VakIf Universitelerinin bu "popiiler" bOliim
lere aldlklan ogrenci saylSl kolayhkla devlet iiniversitelerinin sadece "pa
ra getirebilen" disiplinlerde egitim-ogretim yapmalan kisltlanmalan, son 
derece onemli temel bilimler k9nusunda da ogretimleri belli ilkeler dogrul
tusunda zorunlu hale getirilmelidir. 
Bir yandan ogrencilerden neredeyse "~stronomik" iicretler alan, diger yan
dan devletten kaynak yaratan VakIf U niversiteleri sagladlklan ekonomik 
potansi'yelle ogretim iiyeleri..igin bir «ekim odagl olmaktadlrlar. Boylece 
VakIf Universiteleri Devlet Universitelerinin aleyhine i§leyen birer kurum 
haline donii§mektedirler. 
VakIf Universiteleri sadece"meslek adaml yeti§tifI!}e" gibi bir amaca bag
lamnca, "bilim iiretme ve y'ayma" gibi Evrensel Universite kavrammdan 
uzakla§makta ve bOylece "Universite" olmaktan uzaga dii§mektedirler. 
Vaklf Universiteleri ister isten:\ez bagli olduklan Vakfm birer ogesi duru
mundadlrlar. DolaYlslyla bu Universitelerin kendi VakIflarmm amaglan 
dl§mda davranmalan beklenemez. Bu ise bugiinkii Tiirkiye ko§ullannda 
«ok biiyiik tehlikeleri i«ermektedir. Atatiirk Tiirkiyesi'nin tt<!llel ilke ve 
inanglanna ters ya da uyumsuz VakIflann kuracaklan VakIf Universitele
rinin denetim d!§l kaldiklarmda bir siire sonra giiniimiiziin sorunu haline 
gelen fu.Iam-Hatip Liselerine dOllii§me tehlikesi her zaman var olacakur. " 
VakIf Universiteleri ile Kamu Universitelerinin entegrasyonu konusunda 
§U oneriler yapllabilir. 
1- Vaklf Universiteleri savunduklarl gibi kendi kaynaklanm kendileri ya
ratmahdlr." 
2- VakIf Universiteleri iicret politikasl dl§mda Tiirkiye'de uygulanan 
Yiiksekogretim yasasma aynen Uymall, kendilerine hi«bir ayncallk tanm
mamahdlf. 
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3- Valaf Universiteleri ogretime ar,:mak istedikleri BOltimlerin yamnda, sa
ylSl ve isimleri bir bir list Yiiksekogretim Kurulunca belirlenecek dallarda 
da ogretiI]l yapmaya zorunlu olmahdlf. 
4- Valaf Universiteleri nitelikli bir,:imde Lisansiistii r,:ah§malar yaptmlabi
lecek donamm ve kadroya sahip olmahdlr. 
5- Vaklf iiniversitelerinin Tiirkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ile <;:eli§
meyecek bir egitim-ogretim siirdiirmeleri mutlaka denetlenmeli, aksi du
rumda hlZh bir yasal miidahale imkam saglanmalJdlr. 
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MiMAR SiNAN UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.TAMER BA~OGLU 

Olkemizde ilk ozel Yiiksek Ogretim Kurumlan 1960'h ylliarda lie§itli og
retim alanlannda"Yiiksek Okul" ismi altmda ortaya lilkml§ ve ozellikle 
1970'li yillann ba§mda bu kurumlarda ortaya lilkan bliyiik Olc;:lidek;i so
runlar kar§lsmda 1472 SaYlh Y~.sa ile bu kurumlar, mevcut Yiiksek Ogre
tim Kurm:nlanna (Akademi ve Universitelere) baglamlml§ur. 
Bu ozel Ogretim Kurumlannda kapatllmaya varan sorunlan §u b3§hklar 
altmda toplayabiliriz. 
- Bu kurumlann egitim iliin degil tiearet iliin kurulmasl, 
- Yetersiz bina ve tec;:hizat ile yetersiz ve kalitesiz egitim sonueu birer pa-
hah diploma kaynagl haline gelmeleri, 
- Kapasitelerinin liok iistiinde ogrenei almalan, .. 
- Milli Egitim Bakanhgl'nm dolaylSlyla resmi Yiiksek Ogretim Kurumla-
rmm denetim ve ~esteginden uzak bulunmalan, 
- Resmi Yliksek Ogretim KUlumlarl ogretim iiyelerinin bu kurumlarda ge
celeri 0 gliniin §artlannda yiiksek saYllabileeek ders iiereti ile derse git
meleri sonueu hem bu kurumlarda hem de Kamu Kurumlannda yeterinee 
randlmanh gorev yapamamalan, 
- Tiim bu olumsuzluklann ogrenci olaylan iliin zemin te§kil eunesi 
t§te bu sorunlar kar§lsmda devletle§tirilen bu ozel Yiiksek Ogretim Ku
rumlan kotii bir ornek olarak Milli .!'lgitim Tarihimizde yer almaktadlr. 
1981 Yllmda 2547 SaYlh Yiiksek Ogretim Kanunu 3708 SayIh Kanu!!. ile 
degi§ik 4. maddesi ve 2880 Say!11 K~~unun Ek-2. m.addesi ile Valaf Uni
versitelerinin kurulmasl dolaYlslyla Ozel Yiiksek Ogretim Kurumlannm 
alillmasl yeniden giindeme gelmi§tir. .. 
Bu yasaya gore C;:lkanlan"Vaklf Yliksek Ogretim Kur.umlarl Yonetmeligi" 
i.le "Vaklflarea Kurulaeak veya Kurulmu§ Yiiksek Ogretinl Ku~lanna 
Universite adl Verilmesi Esaslarma Ili§kin Yonetmelik" ile Valaf Univer
sitelerinin kurulmalan ve {iillliyetieri bazl esaslara baglanml§t1r. 
Buna.gore Yaklf Yiiksek Ogretim Kurumlanmn her yII faaliyet raporlan
!!.l Yiiksek Ogretim Kuruluna sunmalan ve yllda en az bir defa Yiiksek 
Ogretim Kurulunea denetlenmeye ve degerlendirilmeye tabi tutulmalarl 
esasa baglanml§t1r. Temelde kar amacl glitmeyen ve gelirleri Valaf miil
kline devredilen bu kurulu§lann Milli Egitimimize yararlar getirecegi 
§liphesizdir. 
Aneak son glinlerde Devlet Oniversite~~rinde gorevli ogretim liyelerinin 
lili misline varan maa§ kar§lhgl Vakl( Universitelerine transfer edilmeleri 
dli§iindliriiciidiir. Bu durum Devlet Universitelerinin gelecegi alilsmdan 
kaygl yaratmaktadlr. ' 

57 



Devlet Universitelerinin, Valof Universitelerinin kendi kadrolanm kurun
caya kl);dar ogretim elemam yardlll!.llIda bulunmalan ne kadar dogal ise, 
Valof Universitelerinin de Devlet Universitelerinin ogretim elemanlanm 
farkh maa§larla kurumlanndan aynlmalanmn 0 derece dogal olmamasl 
gerekmektedir. 
Bu durumun en rasyonel ~oziimii her iki Kurumun iicret sistemlerini bir 
statUye kavu§tunnaktlr. 
Aynca, ge~ll!.i§teki deneyimlerden de yararlamlarak Valof Universiteleri
nin Yiiksek Ogretim Kurulunca ciddi denetim altlnda tutulmah, ozellikle 
mali kaynaklannlll bu denetimlerde gozOniine ahnarak bu kurumlann 
amalilanndan sapmalan onlenmelidir. 
Son glarak Valof Universitelerinin faaliyet gosterecekleri meslek dallan
mn Ulkemizin istihdam politikasl gozoniinde tutularak tespit edilmesi de 
yararh olacaktlr. 
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MUGLA UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.ETHEM RUm FIGLALI 

Ulkemizde ya~anmakta olan yiiksek ogrenim somnu had safhaya ula§ml§ 
ve ivedi <;:oziim bulunmasml gerektirir hale gelmi§tir. Yiiksek ogrenim 
gormii§ niifus oram, geli§mi§ iilkelere nazaran <;:ok yetersiz seviyede kal
ml§tlf. Bu yiizden <;:e§itli <;:oziim onerileri geli§tirilmektedir. Bunlardan 
birisi de vabf iiniversiteleridir. 
1) Vabf Universiteleri Uygulamasmm Ortaya <;OO§l 
1980'li Ylllar, hem yiiksek ogrenim somnunnn iyice belirginle§tigi, hem 
de somna <;:oziim araYl§larmm yogunla§ugl bir doriemdir. Keza 1982 
Anayasasmm 130. maddesine konan bir hiikiimle, vabflar yoluyla iini
versite kUlma imkam saglanml~, dolaylslyla iiniversiteler iizerinde kamu 
tekeli kalktm~tlr. 
Genel olarak baklldlgmda, ozel egitim kummlarmm ortaya ~akmasl, dev
letin egitim alamnda yetersiz kalmasma baglanmaktadlr. Tiirkiye'de ozel 
ogretim k"urumlan, onemli geli§meler saglaml~lardlr. Bu durumun bir 
uzantlSl olarak 1980'li yIllarda vabf iiniversiteleri giindeme gelmi§tir. 
Bu vabf iiniversiteleri, kannnda gosterilen usnl ve esaslara gore, kazan<;: 
amacma yonelik olmamak ~artl ile devletin gozetim ve denetimine tabi 
olarak faaliyet gostermektedirler. 
Vabf kurumlannm egitim <;:ah§malan Osmanh doneminde de <;:ok geni§ 
bir §ekilde nygulanml§tlr. Slbyan mektepleri ve medreseler, vaklflann 
kurdugu egitim-ogretim kurumlarldlr. Devlet bu kummlarda, muallimle
rin "miiderris" (profesor) slfatlm almasl, egitim standardmm belli bir se
viyede tut1;!lmasl, miifredatln belirlenmesi gibi alanlarl diizenlemekle ye
tinmi§tir. Ozetle, Osmanh'da devlet otoritesi, tamamen ozel imkanlarla 
ve hayri maksatlarla a<;:llml§ "medrese" nin hem miifredatlna, hem sma 
ge<;:mesine dair esaslar koymu§ ve vabf sorumlulanm da bu esaslan ve 
nygulanmasml takiple gorevlendirmi§tir. 
Tarihimizde vaklflann, egitim sistemimizin temel diregini olu§turdugu 
goriilmektedir. Giiniimiizde ise devletin sagladlgl gelirlerle, artan niifusa 
uygun yiiksek ogretimin ger<;:ekle§mesi, yeni iiniversitelerin kurulmasl ve 
bunlarm donatllmasl miimkiin goriilmemektedir. Vabf ve ozel iiniversite
lerin kurulup yaygmla§masl, ka<;:mllmaz bir dumm olarak ortaya <;:lkml§
tIr. 
:?,) Vaklf Universitelerinin Fayda ve Sabncalan 
Ulkemizde vabf iiniversitesi uygulamasl heniiz tam olarak yerlqmemi§
tiro Vabf iiniversitelerinin saglayacagl yararlan giilgelemeyecek de olsa, 
bazl sorunlar ortaya <;:ikabilecektir. Bunlarm bazllan §unlardlr: 
a) Ba§langl<;:ta vaklf iiniversitelerinin personel kaynagl dogal olarak kamu 
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iiniversiteleri olaeaktlL Kamn iiniversitelerindeki yeti§mi§ bilim adamla
nnm valaf iiniversitelerine transfer olmaslyla kamu iiniversitelerinin gii~ 
kaybma ugramasl muhtemeldir. 
b) Vaklf iiniversitelelinin iieret politikalannda belli bir standart olmadl
gmdan, ogretim iiyelerinin gelirlerinde dengesizlikler ortaya ~Jkabilecek
tiro 
e) Huknki altyapI tam olarak olu§turulmadlgmdan, ongortilemeyen aksak
hklann ortaya ~Ikmasl beklenebilir. 
d) Vaklf iiniversitelerine yapllan devlet yarchml adaletsiz ve «ok yiiksek
tiro Bu yardlm oranl, valaf iiniversitelerinin ger~ek bii~elerinin, % lO'unu 
kesinlikle ge«memelidir. 
3) Bazl sorunlann ortaya «Ikma ihtimaliyle birlikte valaf iiniversitelerinin 
topluma saglayaeagl yararlar ise olduk«a fazladlr. 
a) Vaklf iiniversiteleri, yiiksek iigretim oram «ok dii§iik olan iilkemizde 
daha fazla insana yiiksek tahsil yapma imkam saglayaeakllr. 
b) Vaklf iiniversitelerinin yapllg1 hareama oranmda devlet bn miktar ta
sanufu, yine egitim alanma yiinelterek egitim sisteminin gii~lenmesine 
destek saglayaeakllr. 
e) Valaf iiniversitelerinin kUlUlmaslyla, egitim-ogretim ve bilimsel ara§
llnna alanlarmda bir rekabet ortaml oln§aeaktlr. Bu rekabet ortaml, egi
tim-iigretim ve bilimsel ara§llrmamn geli§mesini motive edici bir gii« ola
cakllr. 
d) Vaklf iiniversiteleri tipik kamu kurumn hantalhgllldan uzak olaeagl 
i«in, yiikself ogretim diinyasllla qinamizm getireeektir. 
4) Kamu Universiteleri-V aklf Universitelerinin Entegrasyonu i«in Bazl 
Oneriler 
Geleeekte vaklf ve ozel iiniversitelerin yiiksek ogrenim sistemi i«inde ye
lini alaeagl kesin bir realitedir. 0 halde valaf-iizel iiniversitelerin yiiksek 
ogrenim sistemine entegre edilmesinin yollan aranmallchr. 
Ballh iilkelerin ~ogunda valaf ve iizel iiniversitelerin oldukl(a yayglll 01-
dugn gozlenmektedir. Vaka miiessesesini Osmanh'dan iimek alan Bahh 
tilkelerde vaklf uygnlamasl olduk~a yaygm iken, Tiirkiye'de ise oldukl(a 
Clhz kalml§ur. Ball iilkelerinde vakJf iiniversiteleri, yiiksek ogrenim siste
mi i~inde onemli bir pay ve fonksiyon sahibidirler. 
a) Valaf iiniversitelerle ilgili yasal diizenlemeler, hem uygulamanlll yeni 
olmasl, hem de yasama orgammn bu konuda I(ekingen davranmasl nede
niyle kapsamh olarak diizenlenmemi§tir. ilk ve orta dereeede iizel iigretim 
kUlUmlanyla ilgili olduk«a geli§mi§ ve aynnllh yasal diizenlemeler ya
pllm~§ken, vakIf iiniversiteletiyle ilgili yasal diizenlemeler I(ok yetersiz
dir. Oncelikle huknki bir alt yapl olu§turulmalJchr. 
b) Valaf iiniversiteleri hlZh bir §ekilde geli§me gostereeeginden, bu ge-
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li§me yizgisini klsltlamamak ve engellememek amaclyla yasal diizenle
meIer teferruath olmaktan yok, genel ve r;:eryeve niteliginde olmalldIT. 
c) Devletin heniiz emekleme a§amasmda olan vaklf iiniversitelerine mad
di destek saglamasl oldukya yararhdlr. Ancak maddi imkanslzhklar iyinde 
olan kamu iiniversitelerinin de ihtiyar;:lan gozoniinde tutulup denge sag
lanmahdlr. Y ukanda ifade edildigi iizere bu destek kesinlikle % I 0 oramm 
a§mamahdlr. 
d) Vaklf iiniversitelei"ine yardlm yaplhrken ihtiyaylara uygun alanlarda fa
aliyet gosterenlere oncelik verilmelidir. 
e) Vaklf iiniversitelerinin denetiminde akademik ozgiirliigii zedelemeye
cek bir §ekilde miidahaleci ohnayan saghkh bir denetim mekanizmasl ku
ruhn alldlr. 
f) Vaklf iiniversiteleriyle, kamu iiniversiteleri arasmda ogretim seviyesinin 
yiikseltilmesi, bilimsel ara§urma alanlannda yaplcl bir rekabetin olu§ma
Sl faydalldlr. 
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MUSTAFA KEMAL UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.HALUK iPEK 

Valaf Universiteleri kapasiteleri a~lsllldl\!1 bir m~tar ogrencinin daha og
renim gormesine olanak saglamaktadir. Ogretim Uyesi bulma ve egitimin 
kalitesinin artmlmasl imkanmlll iicret politikasl nedeniyle daha kolay ola-
cagi dii~iincesini ortaya koymaktadir. .. 
Bina, ara~-gere~ ve yerle~im yoniinden Devlet Universitelerinden daha iyi 
imkana §ahip oiacagi anla~llm*tadlr. 
Devlet Universiteleri ile VaJaf Universiteleri araslllda u~urum yaratmadan 
firsat e~itligini saglayacak denge kurulmah, Yiiksekogretimin temel un
surlanm, Yiiksekogretim kanunu ~er~evesinde, mii~tereklik zorunlu olma
hdu. 
Bununla birlikte, kamu Universitelerindeki ogretim iiyesi iieretinden daha 
yiiksek ii~ret dolaylSlyla alanlarlllda kendilerini kamtlaml§ bilim adamla
n Valaf Universitelerine kaymakta olup, bu geli§menin siireeegi anla§!l
maktadrr. Bu nedenle, kamu iiniversitelerine artlk"nicelik" yerine "nite
lik"e o!1em verilmesi gerektigi anla§llmall, iieret diizeyleri anlamh iil~iide 
Valaf Universitelerine kaymaYl onleyebilecek diizeye getirilmelidir. 
Ote yandan enstitiller diizeyinde ogrenime ba§layacak olan vaJaf iiniversi
telerine lisansiistii ~all§malar konusunda iilke diizeyinde bir standart geti
rilmeli; ornegin, lisansiistii ~all§malarda ilgili ~er~eve yonetmeligi temel 
ahnmahdif. 
Valaf Universitelerinden ve yurtdl§llldaki ~e§it1i iiniversitelerden kamu 
iiniversitelerine gerekli ko§ullar saglanmadlk~a yatay ve dikey g~i§ ya
pilmamahdif. 
Son Yillarda iilkemizde ozel iiniversiteler kurulmasl yoniinde biiyiik ~aba
lar gOriilmekte, Anayasa'ya uygunluk aC;lsmdan bu te§ebbiislerde valaflar 
on plana ~lkanlmaktadu. Egitimde Devlet olanaklarmm smirh olmasl go
ziiniin4~ tutulursa, bu gibi ~abl!J.arm faydah olacagi dii§iinillebilir. 
Valaf Universiteleri ve Kamu Universiteleri araslllda saglanacak entegras
yon iki aC;ldan olurnlu katkllar saglayacakur. Bir a~ldan vaJaf iiniversitele
rinin kamu iiniversiteleri ile birlikte bilgi ve teknoloji ah§-veri§i, yiiksek 
ogretimde ozerkligi, dinamizmi, ~ogulculugu, ~ok sesliligi bunlarm sonu
eu olarak da rekabeti ve kaliteyi getirecegi soylenebilir. 
Bir ba§ka ac;ldan kamu iiniversitelerinin valaf iiniversiteleri ile entegras
yonu, kamu iiniversitelerinin ozel sektiirle olan ili§kilerini yiikseltecektir. 
Bu sayede iiniversite-sanayi i§birliginin sagianmasl kamu iiniversiteleri
nin fonksiyonlmm daha iyi yerine getirmesini saglayacakur. 
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NiGDE UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.RAMAZAN TAl;lDURMAZ 

Vaklf iiniversiteleri-Kamn Universiteleri entegrasyonn iyin.~e Kamn Uni
versitelerinde gorevli ogretim iiyelerinin gereginde Vaklf Universitelerde 
ders .. vermek iizere gorevlendirilebilmeli veya tersi olmahdlr. Aynca Ka
mn Universitelerinde gorevli ggretim iiyelerinin bir veyaiki Yl1 ara ile ma
~§SlZ izin verilerek Vaklf Universitelerde gorevlendirilebihneli Kamn 
Universitelerin~e oldngn gibi ogrenciler yatay ge .. i§ yapabilmeli diger 
yandan Kamn Universiteleri kendi vaklflar kanah He fakiilte veya yiiksek
oknl knrabilmelidir. 
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ONDOKUZ MA VIS UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.OSMAN I;AKIR 

Son )'lllarda Sa)'llarl hlzla artan vaktf iiniversitelerinin daha \tok istanbul 
Ankara gibi biiyiik §ehirlerimizde kuruldugu dikkati \tekmektedir. Bunla
rm, niifusu 500.OOO'nin altmdaki §ehirlerimizde de kurulmasl yararh ola
caktlr. Aym §ehirde hem kamu hem de vaktf iiniversitelerinin bulunmasl 
halind.~ ozellikle ogretim iiyesi bazmda i§birligi saglamanm yararlan ola
bilir. Ozellikle up fakiilteleri kunnak isteyen vaktf iiniversitelerine bu ko
nuda deueyimli, koklii kamu iiniversitelerinin yardtmlarinm saglanmasl 
gayet yararh olur. Gerek kamu gerekse vaktf iiniversiteleri birlikte biiyiik 
sanayi kurulu§lan ile i§birligi halinde biiyiik ara§Unna projelerinin ger
\tekle§tirebilirler. Ancak burada vaktf ve kamu iiniversitelerinde ogretim 
eleHlanlan arasmdaki iicret e§itligini saglamak gerekir. Bu saglandlgl tak
dirde iki tip iiniversite yoniinde olu§acak ogretim elemanl hareketleri hem 
rekabet hem de verim yoniinden biiyUk yararlar saglayabilir. 
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ORTADOGU TEKNiK tiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.SUHA SEVUK 

Ulkemiz, yiiksekogretimde kar§l kar§lya bulundug~ nicelik ve nitelik so
runlanm yozmek yolunda araYI§lar i<;;erisindedir. Oncelikle nicelik soru
nuna bir <;;oziim olarak vaklf iiniversiteleri giindeme geimi§ ve hayata ge
r;:irilmi§tir. Bu iiniversitelerin kurulmasmdaki temel ama<;;, devletin klt 
olanaklanyla saglayamadlgl yiiksekogretim imkamm vaklflann yaratmasl 
ve belirli bir maddi giice sahip ki§ilerin bu imkandan yararlandmlarak 
devlet iiniversitelerine olan nicelik basklsmm azaltllmasldu. Bu ama<;; <;;er
yevesinde vaklf iiniversitelerinden beklenen, mevcuda ek olarak artl de
gerier ve artl imkanlar yaratlnalan; devletten de beklenen iizerindeki bas
klmn azalmaslyla yiiksekogretime saglaillgl destegi artlrmaslillr. 
Ancak, geli§meler tam anlamlyla bu beklentiler dogrultusunda olmaml§
tlr. Oiaya ama<;; dogrultusunda baklldlgmda, ger<;;ekten de vaklf iiniversite
leri <;;ok kii<;;iik istisnalar dl§mda maddi giicii olan ve devlet iiniversitele
rinde ogrenim gorme §ansml yakalayamayan bir kitleye yiiksekogrenim 
imkam sunmu§tur. Bu kapsamda, amacm bir Ol<;;iide yerine geldigi dii§ii
niilse de iilkemizde ortalama gelir diizeyinin olduk<;;a dii§iik, iistelik gelir 
daglhmmm da bozuk oldugu goz oniine almdlgmda geni§ kitlelerin bu 
imkandan yararianma §ansmm olmadlgl ortaya pklnaktadlr. Nitekim, va
klf iiniversitelerinin kontenjanlarml doldurmakta biiyiik Ol<;;iide zorlandtk-
1!:1f1 ger<;;egi de bu saVI kamtlamaktaillr. 
Ote yandan, beklentiler a<;;lSlndan ele almillgmda durum daha da kotiidiir. 
Mevcut sisteme katkl ve yarar saglamasl amaclyla olu§turulan vaklf iini
versiteleri biiyiik Ol<;;iide kendilerini devlet iiniversitelerine rakip olarak 
gormeye ba§laml§lar; devlet de bu hakslZ rekabeti bilerek veya bilmeye
rek destekler duruma dii§mii§tiir. Artl deger yaratlnalan umulan vaklf 
iiniversiteleri oncelikle kolay yolu se<;;mi§ler ve devlet iiniversitelerinden 
ogretim iiyesi transferine gitmi§lerdir. Bu ogretim iiyelerine devletin vere
bildiginin ortalama iiy katl civannda iicret Odemeye ba§laml§lar; bu §e
kilde yiikselen biit<;;elerinin belirli bir oram kadar da devletten katkl sagla
maYI ba§arml§lardlr. 
Bu geli§melerin sonucunda gelinen nokta §udur: Bugiin nitelikli ogrenci
lerin hemen hemen tamamml devlet iiniversiteleri egitmektedir; ancak bu 
kurumlarda ogretim iiyeleri <;;ok dii§iik iicretler ve biiyiik imkanslzhklarla 
bu gorevi siirdiirmektedirier. Buna kar§lhk yiiksek iicret alan nitelikli bir 
grup ogretim iiyesi vaklf iiniversite.\erinde ba§arl diizeyi daha dii§iik bir 
grup ogrenciye egitim vermektedir. Ustelik, devlet bu iiniversitelere onem
Ii Ol<;;iide mali destek saglamakta; bu §ekilde de bir yandan ba§an diizeyi 
daha dii§iik olan ogrencilere daha fazla harcama yaparken bir yandan da 
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iicretleri ve olanaklan dogal olarak daha geli§kin olan bir grup ogretim 
iiyesine yeni olanaklar ir;:in zemin hazlrlamaktadrr. 
Bu degerlendirmeler, vakIf iiniversitelerinin Tiirk yiiksek-ogretim sistemi
nin kar~1 kar~IY~. bulundugu sorunlara etkin bir r;:oziim getirmeyecegini 
gostermektedir. Ulkenin gelir diizeyi yiikselmedikr;:e yiiksek parah egitim 
nicelik sorununu r;:ozememekte; ogretim iiyesi ile ogrencinin uyumsuzlugu 
da nitelik sorununa bir katkI saglayamamaktadlr. 
Bugiin vakIf iiniversitelerinin saylca hlzll bir artt~ ir;:erisine girmi~ oImasl 
bu kurumlarm bir tiir"kllrhhk" vadettigini gostermektedir. Bu durumda 
oncelikle yapIlmasl gereken devletin bu kllrhhgl artmCI her tiirlii te~vik
ten kar;:mmasl ve zaten kIt olan olanaklanru tiimiiyle devlet iiniversiteleri
ne yonlendirmesi olacakur. Aynca, bir-iki bina, haw yeti~mi~ ogretim 
iiyesi ve parah ogrenciyle yiiriitiilmek istenen bu "kllrh" modelin am de
ger yaratlcl bir bir;:ime donii~tiiriilmesi, vakIf iiniversitelerinin muvafakat 
almadan devlet iiniversitelerinden ogretim iiyesi transfer etmelerinin on
lenmesi, vaklf iiniversitelerinin devlet iiniversitelerine rakip durumdan 91-
karilmasl ya da rekabet isteniyorsa e~it ko~unann yaraulmasl ivedilikle 
yapllmasl gerekenlerdir. Mevcut ko~unar degi~medigi siirece vakIf ve 
devlet iiniversiteleri arasmda bir entegrasyon, bir uyum soz konusu oIma
yacagl gibi bu kurumlar Tiirk yiiksekogretim sistemine uzun vadede yarar 
yerine zarar getirecek olu~umlar haline donii§ecektir. 
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OSMANGAZi UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.ERDOGAN FlRA TLI 

Vaklflarca kurulan yiiksekogretim kurumlan giderek yaygmla~maktadlr. 
Vaklf iiniversitelerinin rekabet ortammm gerektirdigi idari ve mali yetki
Iere sahip olmasma kar§lhk devlet iiniversitelerimiz bu baktmdan biiyiik 
Olc;iide baglmh ve laSlthdtr. Bu nedenle uiuslararasl kalite diizeyine ula
§abilmek ic;in gerekli rekabet devlet iiniversitelerinin aleyhine i§lemekte
dir. 
Kamu iiniversitelerimizin de rekabet ortamma uyum saglayabilmeleri ic;in 
kaynak yaratmalanmn te§viki ile c;ok geni§ idari ve mali yetkilere sahip 
olmalan gerekir. Mevcut idari ve mali yapl bu iiniversitelerimize arttk dar 
gelmektedir. 
Oneriler 
-Kamu iiniversitelerinin saYlsl artarken, devlet biitc;esinden payla§llan di
lim giderek kiic;iilmektedir. Bu soruna c;oziim bulunmasl gereklidir. Bu ba
klmdan oncelikle yapllmasl gereken Devlet iiniversitelerinin saYlsml don
durmakur. 
-Yiiksekogretimin devlet iizerindeki yiikiinii azaltmak ic;in devlet iiniver
sitelerinin bir lasmmm kar amaCl giinneyen ozel vaklf veya benzeri iini
versitelere donii§ebilmelerini saglayacak yasal diizenlemeler yaplitnahdlr. 
-Yiiksekogretim kurumlarmm ki§iler, vaklflar ve §irketler tarafmdan aC;l
labilmesi ic;in tiim engellerin kalkacagl yasal diizenlemeler yapllmahdlf. 
-Tanmml§ yabancl iiniversitelerin iilkemizde §ube ac;malanna ili§kin dii
zenlemeler yapllmahdlr. Aksi takdirde uzaktan ogretim teknolojilerinin 
yaygmIa§ugl bu alanda da ozel radyo ve televizyonlar konusunda kar§lla
§llan durum meydana gelebilir. 
-Anayasamlz vaklflarm bir iiniversiteye bagh olmakslzm miinferit fakiil
te, yiiksekokul ve enstitii ac;abilmelerine izin verirken, 2547 sayth kanuna 
gore iiniversite ac;malan gerekmektedir. Kanunda bu baklmdan uygun de
gi§iklikler yapllmasl ile bu talep kar§llanacakur. 
-Vaklf iiniversitelerinin iiC; biiyiik ilde aC;litnasmm ktsltlanmasl ve diger 
illerde aC;llmasmm ozendirilmesi, bOlgelerarasl geli§mi§lik farklanm 
a~alnnasl baklmmdan yararh olacakur. 
-Universiteye tahsis edilen, maa§lar dl§mdaki tidenekler, ogrencilerin kat
la paylarl ve iiniversitenin sahip oldugu tesis, tec;hizat, arazi, insangiicii ve 
bilgi birikimini degerlendirerek elde edecegi gelirler ile bagl§, yardlm ve 
biriken paralarm nemalandtnimasl gibi yollardan elde edecegi gelirlerin 
gerc;ek sahibi kllmmah ve bu kaynaklann kullanlmmda geni§ ve esnek 
idari ve mali yetkilerle donaulmahdlr. 
-Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafmdan ogrencilerin cari hizmet katkt payla-
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n ilgili iiniversiteye bir sonraki Yll aktanlmakta olup iiniversite kaynak 
kaybma ugramaktadlr. Bu miktarm 0 yll iyin belirlenen katla paylan tuta
nnda olmasl saglanmahdrr. 
-ikinci iigretim ve yaz okulu uygulamalan makul iilyiilerde geni§letilmeli. 
bu ogretimler ir,;in ogrenci katl(1 paylan yiikseltilmeli ve bunlann kullam
ml kolayla§tmlmahdrr. 
-Yiiksekogretim, parah §ekliyle orgiin, ucuz §ekliyle kitle egitimi olarak 
yapllmah ve ogrenci katla paylarl iiniversitelere blrakllmahdlr. Burs ve 
kredi sistemi desteklenmelidir. 
-Universiteler"katma biitr,;e"sisteminden, "ozel (torba) biitye" sistemine ge
r,;irilmelidir. 
-Universite vaklflanmn iiniversite ile ili~kileri yeniden diizenlenmeli, ba
gl§ almalanm kolayla§trracak"ana varhk fonu" olu§turulmahdlr. Ayn
ca"doner sermaye" siste.!TIinin reformu ile vaklflann asli gorevlerine don
meleri saglanmahdlr. Ozel §irketlerin iiniversite vaklflanna yapuklan 
bagl§lan (yllhk karlannm % 2'sini ge<;memek §artl ile) vergiden dii§ebil
meleri saglanmahdlr. 
-Biit<;e kanununda gerekli degi§iklikler yapllarak yiiksekogretinl kurumla
nnm Odeneklerinin tiimiiniin Ocak ayl i<;inde serbest blrakllmasl saglan
mahdlr. Serbest blrakmalann gecikmesi biityeyi eritmektedir. 100 harca
ma kalemi hari<;, diger harcama kalemleri arasmda aktarma yapma 
yetkisi iiniversite rektarlerine blrakrlmahdlr. 
-Universite bulunan illerde "il Yiiksekogretim Fonu" olu§turulmah ve bu 
fona .. kaynak temini iyin mahalli idarelere belli sorumluluklar yiiklenmeli
dir. Omegin, gelirler ve kurumlar vergisi ta§lt allffi vergisi, trafIk cezalan, 
emlak vergileri vb. gibi mallalli idare gelirlerinden 0 ildeki iiniversitelere 
belirli bir pay ayrrlmahdlr. 
-Biitye dairelerinin iiniversiteye baglanmasl yararh olacaktlr Mali deneti
min SaYI§tay tarafmdan yapllmasl ye,terlidir. 
-V aklf iiniversitelerinde ogrencilere OSYM smavmdan once burslu veya 
burssuz girebilme segenegi tamnmaktadrr. Benzeri sistem kamu iiniversi
teleri i9inden uygulanabilir olmalldlr. 
-Devletin iiniversitelere ve~!iigi biitge Odenekleri fasrllar halinde degil 
global olarak verilmelidir. Universite bu Odenegi istedigi bankada nema
landlrabilmeli ve iirettigi ekonomik degerleri kendisi kullanabilmelidir. 
-Cari harcamalar i9in Odenek tallsisinde belirli art1§ oranlan esas almdl
gmdan, bazl onemli harcama kalemlerinde onceden mevcut olan yetersiz
likleri Ylllar i9inde telafi edebilmek miimkiin olmamaktadlr. Bu konuda 
gereken esneklik saglanmalldlr. 
-Kamu iiniversitelerinin, bir geyi§ donemi sonunda yeterli potansiyele sa
hip olanlarl ve belirli ko§ullan saglayanlan vakil iiniversiteleri ile aym 
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statiiye getirilerek ozerkle§tirilmeleri il(in gerekli yasal diizenlemeler ya
pIlmall(ilr. Boylece bu iiniversiteler kendi kaynagml kendisi yaratlr ve 
kullal11hr duruma gelirken diger devlet iini versitelerine de daha fazla kay
nak aYlrabilir. 
-Sonul( olarak Vaklf iiniversiteleri ile kamu iiniversitelerinin yarl§abile
cekleri rekabet ortaml saglanmahdlr. 
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PAMUKKALE uNivERSiTESi 
REKTOR:MEHMET ARiF AK~iT 

l.Genel Bah§ 
Vahf, sistematigi kar amaCI giitmeyen, ozellikle devletin etkinliginin art
masl amaclyla olu§turulan kamu ve ozel sektorden sonra olu§an ii~iincii 
sekWrdiir. Vaklflar, genellikle kamu sekWriiniin gorevleri olan konularda 
faaliyet gosterirler ve sosyal ya§amm kolayla§t1n1masmda yardlmcl olur
lar. Bu a~ldan bahldlgmda vahflarm ba§hca ugra§l alanlan §unlardlr. 
a)Kiiltiirel, b)Saghk, c)Egitim, d)Ara§t1rma ve Geli§tirme ile c)Fikirsel 
veya Dini Ama~h Vahflard1r. 
Vahflarm kurulu§ amacl, farkll i§letim sistematigi olmasmdan dolaYI 01-
mamalldlr. Gereksinim olmadan bir fonksiyon olu§turulamaz, olu§turulsa 
bile uzun omiirlii olamaz. i§levi aksiyona ge\(irmek ir;in i§lem, i§lemi 
yapmak i~in belirli bir sistematik i~inde orgiit olu§turmak zorunludur. 
Yiiksekogretim konulannda faaliyet gosteren vakillar da bu prensiple ku
rulmahdlr1ar. 
Vaklflarm kurulmasmdaki ama~ farkh bir i§letim sistematigi ile yiiriirliik
teki mevzuatla ongoriilen istisna ve muafiyetlerden yararlanma ve mevzu
atm tayin eyledigi usullerden kurtulmak amaCl olmamalldu. Ancak top
lumsal ya§amdaki dayanl§manm saglanmasl i~in gereksinirnlerin 
belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin birebir verilebilmesi amacmm ger~ek
le§mesi i~in bu i§levi iistlenecek kurum olarak kar§lmlza ~lkmaktad1r. 
Zira vaklflarm boyle bir i§levinin bulunmamasl gereksinimlerin kar§llan
masma yonelik ~oziimler iiretemez. Bu a~ldan vaklfm olu§masma etki 
eden etkenlerin ve gereksinimlerin tesbitini yapmak gerekir. Vakfl olu§tu
ran ve etki eden nedenler a§aglda klsaca ozetlenmektedir. 
Toplumun katklsmm saglanmasl: Egitinlin etkin yap:tlabilmesi i\(in, top
lum tarafmdan mutlaka egitim miiessesesinin korunup, kollanmasl gere
kir. Toplumun ~e§itli kesimlerine iiniversitede soz hakkl verilmesi, iini
versite idaresini ele ge~irme veya iiniversite yonetiminde soz sahibi olmak 
istemeye donii§Cbilir. Ancak, miitevelli heyeti, dam§ma heyetleri §eklin
deki bir yapllanma vaklflar aracillglyla kolayhkla kurulabilir. Boylece, 
iiniversitede yonetsel bir sorun olu§turamazlar. Bu sayede, vaklflardaki et
kinliklere 0 toplumun se~kin ki§ileri tarafmdan katkl da saglanml§ 01-
maktadu. Goniillii kurulu§lar olarak t;'all§masl ve buna gore yap:tlanmasl 
y'aklf sistematiginde kolay olmaktad1r. 
Ozerklik: Vahflarm gerek mali gerekse yonetsel olarak ozel sekWr gibi 
geni§ serbestligi vardtr. Bu nedenle kamu sektoriindeki temel yonetinl sis
tematigini ele alarak vakillann uygulandlgl durumda etkinlik artmaktadu. 
Yonetinlde kuvvet aynhgl prensibi dikkate ahnarak yapllacak yap:tlanma 
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bu i§levi giirecektir. Ba§hca yakla§lm olarak tahakkuk memuru, i§letme 
miidiirii, ita amiri ve saymamn ayn ki§ilerden oimasl sorunlann liiizii
miinde, i§leyi§te kolayhklar getirmektedir. Ancak vaklflarlll olu§turaeagl 
§irketler, iktisadi i§letmeler ve fonlann ita amirligi iiniversite rektiirliigiin
ce yiiriitiilmelidir. 
Sirketle§me: Vak1flar kanahyla bir klllUIllun gereksinimi olan faaliyetler 
yaptlrabilir. Ueuz ve kaliteli hizmet alabilmek iliin rekabet unsurunu yarat
mak gerekir. lhale, siizle§me gibi usullerle mal ve hizmet satIn almada 
kendi §irketinizden anla§ma yapmasamz bile rakip firmanlll daha kaliteyi 
daha ucuza sunmalan saglanml§ olur. Serbest rekabeti yaratmadlglmz du
rumda kuracagllliz -§irketler, Kamu lktisadi Te§ekkiilleri (IGT) yaplSlna 
diinii§iir ki bu yapl faydadan ziyade zarara sebep olur. Bu apdan kurulan 
§irketler hilibir i§lem yapmasa bile rekabet unsuru olarak kalabilirler. Sir
ketler, zarara neden oluyorsa yapllan degi§tiIilebilir veya kapatllabilir. 
Sosyal ~tkinlikler: Herhangi bir etkinlik iliin finans kaynagllla gereksinim 
vardlf. Universitelerin tasarruf tedbirleri nedeniyle bu tip sosyal yakla§llU
larl yapabilmeleli imkan dahilinde degildir. Bu alildan hemen hemen tiim 
vaklflann senedi ic;;indeki kurulu§ amalilannda da belirttikleri sosyal et-
kinlikleri yaparlar. .. 
Uygulama Merkezleri: Universitelerin ba§hca i§levleri egitim uygulama 
dam§ma ve ara§tlrma olarak iizetleyecek olursak bu durumda toplumun 
gereksinim duydugu birimleIi kurarak ogrencilerine uygulama yaptlrabi
lirler. Tekstil Miihendisliginin uygulama fabrikasl, Tip Fakiiltesine uygu
lama hastanesi ve Merrnercilik bOliimiine mermer atOlyesi alitlmasl oruek 
olarak say!labilir. Bu birimlerin devletc;;e kurulmasl mali ve zaman apslll
dan kiilfet getirdiginden dolaYi kurulan §irketler kanallyla kaynak temini 
elkinligini arttlfmaktadlr. 
2.Entegrasyon 
Devletle ozel sektor araslllda bir nevi kiipriiyii saglayan vaklflar elkin 01-
masl alilsllldan iki sistem araslllda hukuksal uyum saglamnasl zorunludur. 
Bunun saglanamadlgl durumda vaklflar kurulsa bile elkin olamadlgllldan 
kapanmalan kaC;;lllumaz olur. Bu nedenle vaklf ve kamu sistematiginin 
entegrasyonu aC;;lS1ndan ba§hea dikkat edilmesi gereken temel noktalar 
§unlardlr; 
a) Vaklflarlll varisi sadece iiniversite olmahdlr. 
b) Vaklflar hilibir kimseye dogrudan menfaat saglamamall tiim vaklf faali
yetleri goniillii ve iicret allllmadan yap!lmalldlr. 
c) Vaklflarlll yonetiminde elkinlik iiniversitede olmalldlf. 
Vaklflar faaliyetlerini §irketler kanallyla yapmall ve iiniversite ile ili§ki
ler hizmet sozle§mesi veya mal satin allllmasl gibi durumlarda da toplum
sal rekabete aC;;lk ohnahdlf. Aym hizmet veya mah farkh §irket sunuyorsa 
ondan satin allllmalldir. 
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Halen uygulanan sistemle Universite KIT'leri yaratIlmaktaillr. Valaf siste
matigi ile kurulan iiniversitelerin geli§mesi, yaygmla§masl ile beraber 
Kamu iiniversitelerinin bir kesiminin ozelle§tirilmesi (vakIflara devredil
mesi) giindeme gelecektir. Kamu iiniversitelerine de vakIf iiniversitelerin
de oldugu gibi, torba kadro, torba biit<;:e, makine ve te<;:hizatm satIlarak ye
nilenmesi, §irketle§me gibi imkanlar getirilmedigi siirece rekabet ortaml 
giderek bozulacaktIr. Su anda Kamu iiniversitelerine Devletin katkIsI yiik
sek oldugu i<;:in rekabet edilebilmektedir. Devletin katkIsmm azalmasl, sii
reci hlzlandrrmaktadlr. Kamu iiniversitelerinde ogrenci katkI paylannm 
arttInlmaSI, vakIf iiniversiteleri katkI paylan ile arasmdaki a§m farkbb
gm giderilmesi ve ihtiyacI olan ogrencilere ozel veya devlet burslan temi
ni Devlet iiniversiteleri i<;:in iyile§tirme olacaktIr. Kaliteyi yiikseltecek ve 
o grenci talebini arttIracaktIr. 
VakIf iiniversiteleri ile kamu iiniversitelerinin entegrasyonu, devlet iini
versitelerinin ii<;:iincii sektore a<;:llmalan §eklinde degerlendirilmi§tir. Va-
19f iiniversitelerinin kontrolii ve denetimi merkezi kurulu§larla (Yiiksek 
Ogretim Kurulu, Maliye, DPT v.b. gibi) olmalldrr. VakIflarm kamusalla§
tmlmasl, vakIflann varbk nedenlerini ortadan kaldmcI bir unsurdur. 
3. VakIf Universitelerinin Olu§um Gerek~eleri (Finansman ve 4letim) 
lnsan yeti§tirilmesinde en onemli unsur in.~all1 egiten ogretim iiyesinin ni
telik ve nicelik olarak yeterli olmaSldlr. Universitelerimizdeki en onemli 
sorun taru§maslZ budur. Bu sadece iilkemizde degil, tiim diinyada en 
onemli sorundur. Maddi kaynak belirli bir i§levi yapmak i~in gereklidir. 
Sorunlar \ioziilmek i<;:in saptamr. Sorunlan ba§hca 3 temel grupta toplana
bilir. 
1) lnsan F aktorii: 
a) Akademik personel: Ogretmen vaslflan yanmda, ara§tIrmacl, dall1§
manbk yapllabilecek diizeyde bilgili akademik personelin yeti§tirilmesi 
(teaching of the teachers) gerekir. 
b) ldari personel: Olu§turulan kurumun verimli ve etkin i§leyi§i illin kla
sik memur zihniyetinin dl§mda iistiin teknisyenlik yapacak memurlara ge
reksinim vardu. 
c) Ogrenci: Egitim verebilmek i~in, oncelikle egitim alabilecek yiiksekog
renim gorecek diizeyde zekasl ve becerisi olan, istekli ve egitim almak is
teyen insanlara gereksinimimiz vardlr. 
2) Kaynaklar: 
a) Bina, kampiis, makine t~hizat, 
b) Finansman, 
c) Egitim ara~lan, 
3) Egitim ve I§letim Sistematigi: Plan, proje, sistem olmadan, ama~slz gi
di§le hedefe varilamaz. 
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Bilimin ogretilmesindeki ana fakt6r, bilimin geli§ebilecegi ve yerle§ebile
cegi ortamlarda egitimin yapllmasl olmaktadlr. Ornegin, hurma agacl ku
tuplarda yeti§mez. B unun gibi bilim adammm yeti§tirilmesi, bilimin 
olu§masl ve geli§mesi i~in toplumda ktiltiirel ve teknolojik geli§melerin 
yam sua sosyolojik yatlonhk da olmahdu. Universiteyi kabul etmeyen, 
onunla entegre olamayan toplumlarda, iiniversite genellikle su~ah ko§k 
gibi ayn ve uzak egitim yapmaktadlf. 21'nci yiizyllda bu onlenmeye ~ah
§llacakur. Ancak eski, klasik iiniversitelerde bu uygulamalan yapmak ol
d uk~a zordur. 
Iyi egitilmi§ insanlar ancak, uygun bir orgiitsel yapl i~inde kaynak ve im
kan yaratarak geli§imi yakalarlar. Toplumun orgiitsel yaplslm degi§tir
mek eskiden ancak liderler i~in soz konusu iken, zamanlmlzda organize 
gruplar tarafmdan olmaktadlr. Liderlerin iyi egitihni§ ki§ilerden ~lkt1gml 
da unutmamak gerekir. 
Yukanda belirtilen i§levleri yapmak i~in olu§turulacak ekipte en onemli 
unsur bu konuda egitilmi§ insan unsuru olmaktad1r. Toplam kalitede yo
netim dahil tiim parametrelerin standardize ohnasl ele almdlgmdan iini
versiteler bu ama~ i~in yapllanmah veya gy'lecekte bu amaca ula§mak i~in 
bunun §imdiden planlamasl yapllmahdlr. Universiteler bir orgiit oldukla
nndan kendileri orgiitsel ktiltiir olu§turarak, insan yeti§tirmek i~in her tiir
Iii· giri§imlerde bulunmahdlrlar. Uygulama merkezleri, dershaneler, fabri
ka ve atelyeler, orta ogretim okullan, otel, turistik tesis, spor tesisleri, 
ara§t1rma geli§tirme laboratuvarlan, etiid proje ve danl§manllk gibi bi
rimIer kurmah ve yonlendirmelidirler. Gelir kalemleri bu nedenle sadece 
devlete dayall olmaYlp kendi i§letmeleri kanallyla da ek imkanlar yaratll
mahdlr. Bu imkanlar kar amaCl giitmeyen kamu, ozel sekt6r d1§lUda yer 
alan vakrllarm, iiniversiteler i~in yeniden yapllandmlmaslyla daha etkin 
blmabilir. 
4.Biit~e 
Devletin mali gii~ ve olanaklanm dikkate alarak iiniversite biit~elerinin 
her fashnda hiikiimetlerin oldugundan comert davranmasml savunmak 
gii~tiir. Genel bii~e d1§mda kaynaklar yaratIlmalldlr. Bu kaynaklarm ya
ratllmasmda gorev iiniversitelerin kendilerine de dii§mektedir. Devletin 
biit~esine konulan Odeneklerin harcamasl konusunda kolayhklar saglana
bilir.Ancak tam etkinlik hi~bir zaman bekleumemelidir. Kaynak saglayan 
daima verdigi paranm haracamasml da kontrol yetkisini almaktad1r. Aksi 
pratik olarak gozlenmemi§tir. 
Bir kurumun biit~esi egitim, ogretim, ara§t1rma-geli§tirme ve iiretime yo
nelik faaliyetlerin ana kaynagldlf. Biit~e, y!lllk olarak 0 knrnmun projesi
ni, hedeflerini, gorii§lerini kapsamaktadlf. l§levini y.~pabilmek i~in ozet 
olarak bii~esini sistematize etmelidir. Pamukkale Universitesi amacml 
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ger~ekle§mesi i~in, ba§hca gelir kaynaklanm ~e§it1endirmeye ~ah§ml§ 
ve kamu bii~esi yanmda digerlerin oramm arttIrmaya ~aba sarf etmi§tir. 
Biit~emizin kalemleri; 
1) Kamu bli*si, 
2) Doner Sermaye i§letmeleri, 
3) Saghk, Kiiltiir, Spor (Ogrenci fonu), 
4) Ara§orma Fonu, 
5) VakIflar ve §irketlerdir. 
Pamukkale Universitesinin 1993 yill bii~esinde kamu payl genel kaynak
lar i~inde %69, 1996'da %62 oldugu goriihnektedir. Bu oramn %SO'lere ve 
%30'lara ~ekilmesi ile iiniversitemiz harcamalannda daha ozerk yaplya 
kavu§abilecektir. 
Sonu~ 
Universitelerin birer kurum olduklarl ve faaliyet alanlarmm geni§ oldugu 
dikkate almdIgmda, i~inde bulundugumuz ortamda iiniversiteler vakIf 
sektoriine girmek zorundadrrlar. Tam ozerk kurumlann oze1 sektor tarzm
da yapllanmada gozlendigi i~in, gelecekteki iiniversitelerin bugiin 
ABD'deki sistem i~inde oldugu gibi valaf sektiiriinde olu§tugu bilimnek
tedir. Egitimde standart1ann yUkseltilebihnesi, Diinya'nm i~ine girdigi ye
ni bili§im kiiltiiriine uyum saglayan ferdlerin yeti§tirilmesi, i~inde bulun
dugumuz sistemde ancak vakIf kanallyla mlimkiindiir. Kamu sektiiriiniin 
vakIf sistematigi ile uyum saglamasl, tarihsel boyuttan ornek ahnacak 01-
dugunda da, gelecek i~in iimit vaadetmektedir. 
Uikemizde gelecekte valaf iiniversitelerinin geli§imi ve klSlth bii~e ne
denleriyle, bir~ok iiniversitenin olduk~a zor §artJar i~ine girecegi ve 
IGT'lerin azelle§tirildigi gibi tasviye veya devir edilmesi giindeme gele
cektir. Bu durumun olu§mamasl i~in mutlaka kamu iiniversitelerine reka
bet edebilmeleri i~in yeni imkanlar saglanmahdIr. VakIf iiniversiteleri ile 
entegrasyon uluslararasl diizey'deki standartlara her birjpin de ortak uyma
larl ile saglanmalldlr..YakIf Universitelerinin ICamu Universitelerine uy
masl yerine, Kamu Universitelerinin VakIf Universiteleri sistematigine 
adapte edilmesi planlanmahdIr. VakIflann kamu sistematigine sokulmasl 
durumunda, i§levleri sonlanmakta, varbk nedenleri ortadan kalktnaktadIr. 
Valaf iiniversiteleri ile kamu iiniversitelerinin entegrasyonu, devlet iini
versitelerinin ii~iincii sektare a~lhnalan §eklinde degerlendirihneJidir. 
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SAKARYA UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.iSMAiL C;::ALLI 

Valaf iiniversiteleri yada ozel iiniversiteler kabul etmek zorunda oldugu
muz tabii geli§melerdir. 
Bugiin Tiirkiye'deki iiniversite saYlSlnm yeterli oldugl.!!lu sanmak geli§
mey'e aykmdlr. Geli§mt§ biit.~n iilkelerde oldugu gibi Ulkemizde de Va
laf Universiteleri yada Ozel Universiteler hlzla ~ogalacaktlr. Yukanda da 
i§aret ettigimiz gibi, mevcut iiniversite saYlmlZ yetersiz, yenilerini ilave 
etmemizde genel bii~e imkanlan ~er~evesinde zor oldugundan tabii geli§
memiz neticesi, diger alanlarda oldugu gibi egitim ogretimde de miite§eb
bis, cesur Tiirk ozel .. te§ebbiisii devletin oniine ge~ecektir. Bu geli§meden 
iirkmemek gerekir. Ulkemizin gelecegi a~lsm~an faydal! olacaktrr. 
Ancak bu ge~i§ siirecinde, devletimiz Valaf Universiteleri ile Kamu iini
versiteleri arasmdaki dengeyi her alanda oldugu gibi ozellikle biit\(e im
kanlan a~lsmdan saglamahmr. Bu denge sayesinde Kamu iiniversiteleri 
de fiziki imkiinlar aps!!ldan Valaf iiniversitelerini takip edebileceklerdir. 
Aksi takdirde, Valaf Universiteleri gerek fiziki gerekse egitim-ogretim 
a~lsmdan arayl iyice a\(acak ve toplumda sosyal problemler \(tkmasma se
bep olacaktlr. Denge, aynca olabilecek entegrasyona vesile olacaktlr, zira 
entegrasyon dengede olabilir. 
Bu entegrasyon, egitim-ogretim ve sosyal alanlarda olmalldlr. Valaf iini
versiteleri ya da oz<:t iiniversiteler iirkmeden te§vik edilirse ve Devletimiz
ce Valaf ile Kamu Universiteleri arasmdaki denge iyi kurulabilirse her iki 
Yiiksekogretim Birimleri birbirlerinin eksiklerini tarnamlayan, diinya stan
dartlanyla omek birer Yiiksekogretim K~)lmlan olacaklardrr. Bu geli§me 
yeni te§ebbiisleri te§vik edecek ve netice Ulkemizin lehine olacaktlr. 
Bilindigi gibi, 1998-99 ogretim Yllmda, yiiriirliige konulmasl planla
nan"Yeni Universiteye Giri§ Sistemi" Lise II ve III. sma dersleri toplam 
aglrhkll not ortalamaslm esas alacaktlr. Yani bu sistemin odak noktasl 
okul ve ogretmen olacaktlr. 
Tiirk ekonomisinin egitim-ogretime yeterli kaynak ayuamamasmdan dola
yl ihtiya~ ka§llayamayan egitim kurumlanmn, bazilan oniinde iyice kuy
ruklar olu§acak, giri§lerde flrsat e§itligi bozulacaktlr. Aynca sistemin 
beyni durumundaki ogretmen camiasl i\(inden \(ikabilecek istismarcilar 
hassasiyetinden dolaYI hakSIZ kazan\( elde edebileceklerdir. 
Gerekli idari ve vicdani mekanizmalan geli§tirmeden bu modelde bir fak
torii ~ok one ~ikarmak ba§ka bir taklm sosyal problemlere yol a\(acagl ka
naatindeyiz. 
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SEL(:QK iiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.ABDURRAHMAN KUTLU 

Diinyada bilim ve teknolojiyi en iyi §ekilde degerlendiren iilkeler ekono
mik alanda da iistiin ba§anlar yakalaml§lardrr. B u ba§anlara ula§mamn 
yolu iiniversitelerden ge\;mektedir. Oknlla§ma oram yoniinden geli§mi§ 
iilkeler ile iilkemizi kIyasladlgmlz zaman \;ok gerilerde oldugumuzu gorii
rliz. Bu oranl yiikseltmede yapilacak en onemli §ey, mevcut iiniversitele
rin kalitesini artJrmak ve kaliteli egitim verecek iiniversiteleri a\;mak, buna 
paralel olarak da yatmmlarl arurarak istihdam sahalanm geni§letmek ve 
i§sizligi onlemektir. 
Devletimizin imkiinlan smrrh oldugundan, egitime de gerekli destegin 
saglanamadlgl bir ger\;ektir. Bu a\;lgl kapatmada yapilacak i§lerden en 
onemlisi vakIf iiniversitelerinin saYlSlm arurmakur. VakIf iiniversiteleri 
aym zamanda egitimdeki kalitenin artmasma da yardimci olacakur. An
eak vakIf iiniversiteleri ile kamu iiniversiteleri arasmdaki entegrasyonun 
saglanmasmda bazl hususlarm dikkate almmasl onem arzetmektedir. 
Bugiin devletin vakil iiniversitelerine aYlrdlgl odenek, ogrenci ve ogretim 
elemam saylSl gozoniine almdljlInda kamu iiniversitelerine gore daha faz
la olmaktadlr. 
VakIf iiniversiteleri ile kamu iiniversiteleri ogretim elemanlan arasmda 
\fok onemli derecede iieret dengesizligi soz konusudur. Bu dunun ileride, 
kamu iiniversitelerindeki ogretim elemanlarmm vakIf iiniversitelerine ges;
mesine ve bu iiniversitelerde ogretim elemam sIkintlsma yol a\;acakur. 
Simdiden bu dengesizliklerin onlenmesi i\;in tedbirler almmalldlr. 
Kamu iiniversitelerinin vakIf iiniversiteleri ile entegre olabilmeleri ve egi
timdeki milletlerarasl kaliteyi yaklayabilmeleri, aynca rekabet edebilmele
ri ve kaliteli egitim vermeleri i\;in, vakIflarca kurulan iiniversitelerin sahip 
oldugu mali ve idari yetkilerin kamu iiniversitelerine de verilmesi gerek
mektedir. 
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SULEYMAN DEMiREL UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.M.LUTFi <;AKMAK<;I 

Vaklf Universiteleri idari-Mali ve Bilimsel ozerklige sahiptir. Ogretim 
iiyesine istedikleri maa§l takdir edebilmekte, ogrenim iicretleri ile yeni 
imkanlar yaraulabilmekte, yatmmlar hlzlandmlabilmekte ve lasa siire 
i~inde tamamlanarak hizmete soknlabilmektedir. Ogretim iiyelerinin de
gerlendirilmesi yapllmakta, ba§an takip edilmektedir. Buna kar§m Kamu 
iiniversitelerinde idari ve mali ozerklik olmadlgi i~in statejik plan uygnla
namamakta ve yatmmlar gecikmekte, ogretim iiyelerinin ders iicreti girda
bma soknlmalan sonucu iiniversiteler "lise" le§mektedir. 
Universite ogretim iiyelerinin bir lasml valaf iiniversitelerine ge~mekte ve 
kamu iiniversiteleri kan kaybetmektedir. Bu nedenle Kamu iiniversiteleri
nin giincel iicretler iizerinden ogrencilerden katla payl almasl, ogretim 
iiyesine maa§ takdir edebilmesi, degerlendirmeyi kendi dinamikleri vaSl
tasl ile yapmasl bu §ekilde rekabet §ansmm yaratIlmasl gerekmektedir. 
Aksi takdirde arzulanan iyile§tirmeler rasyonel olmaktan ~Ikacak ve kamu 
iiniversiteleri hakslz rekabet kar§lsmda kaderine terkedilecek veya geli§
meleri 90k uzun siirelerde saglanabilecektir. 
Valaf Universiteleriuin kurulu§lan mevcut yasaya gore malvarhgnm blfa
lalacagl Devlet iiniversitesinin garantisi ile olmaktadlr. Bu garantinin ve
rilmesi Devlet iiniversitesine ,\yn bir yiik ve sorumluluk getirmektedir. Bu 
konuda titiz olunmasl Valaf Universiteleri arasmdaki rekabet ve geli§me 
hlzlm etkileyecek karar olarak goriilmesi gerekmektedir. 
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TRAKYA UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.OSMAN iNci 

Tiirkiye'de yiiksek ogretimin en onemli sorunu mali kaynak teminidir. 
Yiiksek ogretim kurumlanmn katma biit~eli olmalanna ragmen, tUm yau
nm ve carl harcamalar Devlet tarafmdan kar§llanmaktadlr. Devlet iiniver
sitelerinin doner sermaye gelirleri dl§mda parasal kaynak bulmalan ",ok 
zordur. Geli§mi§ iilkelerde, nitelikli insan giicii yeti§tirmek i",in egitim 
harcamalan en degerli yatmm olarak kabul edilmesine ragmen iilkemizde 
bu paym gide~~k azaldlgml gormekteyiz. Tablo-I'de 1985-1995 arasmda
ki on yilda Universitelerimize biitl;:eden aynlan pay gosterihni§tir. Bu 
paylann ",ok yetersiz olmasl yanmda, kaynak yaratma ve harcama konu
sunda da devlet iiniversitelerine gereken serbesti verilmemi§tir. Bu durum 
devlet iiniversitelerinin geli§mesini engellemektedir. 
Devletin egitimin tUm yiikiinii kaldlrmasl giiniimiiz §artlannda miimkiin 
degildir. Yiiksekogrenim Kamu yaranna oldugu kadar bireye de yarar sag
lamaktadlr. Bu nedenle yiiksek ogrenimin mali yiikiinii bundan yararla
nanlarm da payla§masl gerekir. Milli Egitim Temel Kanununun 38. Mad
desi Yiiksek Ogretimin ParalI olu§u ba§lIgl ve hiiktuiinii ta§lmaktadlr. 
Fakat 1973'ten bu yana ogrenc(katkisl %5'i g~memi§tir. Egitim sistemi
mize son on Ylldlf giren Vaklf Universiteleri, idari ve mali ozerklige salIip 
olmalan nedeni ile, de viet iiniversiteleri1)..e gore dalIa serbest hareket etme 
irnkanma sahiptir. Dogal olarak, Vaklf Universitelerinin uyguladIgl iicret 
POlitikasl, iyi yeti§mi§ ogretim e1emanlarmm bu iiniversitelere kaymasma 
neden olmaktadlr. VakIf iiniversitelerinin ",agda§ teknoloji ile donaulml§ 
laboratuvar ve kiitiiphaneleri ise ozellikle nitelikli .. ve parall ogrenci1eri 
",ekmektedir. Bugiin biitiin diinyada, hiikUmetlerin Universitelere aylrdIk
Ian ara§tlfma htit<;eleri giderek azalmakta fakat iiniversiteler yaratUklan 
kaynaklarla ve ogrencilerin kauhmci durumunda olmalan ile, niteliklerini 
korumaya gall§maktadlrlar. Bu tutum iilkemizdeki gevlet iiniversiteleri 
igin heniiz ah§llml§ bir davranl§ degildir Devlet Universitelerine mali 
ozerklik getirilerek Vaklf iiniversiteleri ile rekabete sokulInalldlr. Vaklf 
Universitelerinin fakiilte agmalan devlet iiniversiteleri ile aym denetime 
tutulmak sureti ile miimkiin olabilmelidir. Vaklf iiniversiteleri devlet yar
dmu.almakslZln kendi arazileri ve kendi ~!nans kaynaklan ile yiiriitiiin)..eli
dir. Universitelerin agIlmasmda Vaklf Universiteleri kadar Devlet Uni
versitelerinde alt yapIiannl tamamladIktan sonra a",Ilmalan, kaliteli 
egitirnin temel kurah olmalldlr. 
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YILLAR 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

YiiKSEKOGRETiM KURUMLARI BilT<;!ELERiJI{iN 

GSMH VE GENEL BilT<;E PAYLARI 

GSMH 
~~.!lRS.!TE 
BilT<;ELERi BilT<;E PAYI (%) 

TOPLAMI 

27.796.800 151.714 3 

39.396.500 222.486 3.05 

58.564.800 321.969 2.91 

100.582.200 614.444 2.94 

170.412.400 1.050.683 3.19 

287.254.200 2.505.362 3.089 

458.845.200 4.969.994 4.48 

798.342.400 9.122.902 4.39 

1.396.587.000 16.659.514 4.18 

2.901.996.000 31.182.820 3.8 

4.338.508.00Q L_ 45_232?1Q 3.4 

KaynalcYOK veMEB verileri 

GSMH'DAN 
AYRILANPAY 

(%) 

0.54 

0.56 

0.55 

0.61 

0.61 

0.87 

1.08 

1.14 

1.19 

1.07 

1.04 



ULUDAG ONivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.AYHAN KIZIL 

Valaf Universiteleri ile kamu iiniversiteleri arasmda e§itligin saglanabil
mesi i9in ogrenci alnnmda Merkezi Sistem (OSYM) Smavmm yapllmaSI 
gerekmektedir. Bu iiniversitelerin aym zamanda akreditasyona tabi tutul
malan uygun olur. 
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YEDiTEPE iiNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.AHMET SERPiL 

V,niversitelerimizi Vaklf-Devlet diye iki ayn tiirde tammlamak hatahdlr. 
Universitenin tarifi tektir. Bu tarif de sahibine degil i§levine gore yaplhr. 
Bnrada ik.\ onemli hususu kaydetmekte yarar vard!.r: 
1) Vaklf Universiteleri'nin mali esnekligi Devl.~t Universiteleri'ne gore da
ha fazladlr. Yukanda deginildigi gibi Devlet Universiteleri'ni tek bir pro
totip olarak tarif etmek c;;ok zordur. Her iiniversite kendi imkanlan aC;;1S1n
dan ayn degerlendirilmelidir. 
2) Devlet ve Vaklf Universitelerinin ogrenci allmmda birbiriyle rekabet 
ederek geli§melerini beklemek yeterli olmayacakt!r; c;;iinkii, biitiin iiniver
sitelerin ogrenci a1Jm arzlarmm toplaml, toplam ogrenci talebinin %25'ine 
ula§amamaktadlr. Buna gore, egitimde ba§arlh olamayan ve kotii yoneti
len iiniversiteler de her zaman kontenjanlanm dolduracaklar, hangisinin 
digerinden daha iyi oldugunu slhhatli olarak saptamak miimkiin olamaya
cakt!r. 
Buna mukabil iiniversitelerin ve mensuplannm bilimsel faaliyetlerini ob
jektif kriterlere gore degerlendinnek miimkiindiir. Ar~§t!nna sayl ve kali
tesini on plana c;;Ikaracak olan .. bu olu§um, bu alanda Universitelerarasl bir 
rekabeti siirdiirecektir. Valaf Universitelerinin kurulmasl bu ikinci degini
len konu aC;;lsmdan c;;ok yararh olacak, bilime katla artacaktJr. Bu olu§um 
bilimsel alt yaplsl saglam ogretim elemanlarmm degerlerinin artmasl yo
luyla bilimsel emege saygmm da on plana c;;Ikmasl sonucunu doguraeak, 
ogretim iiyeligi, uzun bir aradan sonra, tekrar gozde bir meslek haline ge
leeek, q gretim iiyeligine talep artae akllr. 
Vaklf Universiteleri'nin ae;;lhnasl, sonue;;ta, iiniversiteler araSI rekabetten 
ziyade i§birligini arttJracakllr. Ba§langWta spekiilasyon konusu q!an kali
teli ogretim elemanlanmn kendi iiniversitelerinden aynhp Vaklf Universi
teleri'ne transfer olacaklarl soyle:ntilerinin dogru e;;Ikmamasl bu goriinii
miin temel nedenidir. Vaklf Universiteleri'nin hemen hemen hepsi 
tngilizce egitim yaptlklanndan yurt dl§mdan ogretim elemam (fiirk veya 
Yabancl) getirmeyi tercih edebilirler. Yurt ie;;inde ise, emekliligi heniiz 
gelmemi§ ogretim iiyeleri akllCi bir davram§~~ istifa edip Vaklf Universi
teleri'ne gee;;memi§lerdir. Bu durumda Vaku Universiteleri ogretim elema
m ihtiyae;;lanm, yurt dl§l, emekliligi gelen, veya ba§ka iiniversitede kad
rolu ders saat iicretli olmak iizere iie;; ana kaynaktan kar§llaml§lardlr. Her 
iie;; halde devlet iiniversitelerine hie;; bir §ekilde zarar vermemekte; tam ter
sine alll kaynaklann kullanlma girmesi sonueu art! fayda yarallimaktadrr. 
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YILDIZ TEKNiK UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.AYHAN ALKI~ 

Valaf iiniversiteleri yiiksekogretimde onemli bir yer almaya ba§laml~lar
dlr. Valaf iiniversitelerindeki egitimin kalitesi bir sorun olarak vurgulan
malda beraber aym sorun Devlet iiniversiteleri ic<in de geC<erlidir. Bir diger 
boliimde onerilen uiusiarararasl akreditasyon sisteminin kabul edilmesi 
halinde hem Devlet hem vakIf iiniversiteleri kalite konusunda uyanlml~ 
olacaldardu. Biiyiik iiniversitelerimizin kendi olanaldan ile kuracaldan 
valaf iiniversiteleri egitimin ozelle~tirilmesi yoniinde biiyiik bir adIm ola
cak, kalitenin korumnasl endi§esi azalacaknr. 
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YUZUNCU YIL UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR. CENGiZ ANDi<; 

Anayasa'da yeralan hiikiimlere uygun olarak getirilen yasal diizenleme ile 
kar amaCl giitmeyen valaflann iizel Yiiksekqgretim kurumlan kurma~.an
na imkan saglanml§ur. Bu kategorideki ilk Universite olan Bilkent Uni
versitesi 1984 yllmda kurularak f~iyete get;:mi§tir. 1992 Ylhnda 3785 
Saylll Kanun'la Kot;: ve Kadir Has Universiteleri, 1994.Yllmda 3961 SaYI
h Kanun'la Ba§kent, yine 1994 yrhnda Galatasaray Univers~teleri, 1996 
Ylhnda da Istanbul'da I§Ik, Yeditepe, Fatih, SabancI ve Bilgi Universitele
ri kuru~m u§tur. 
Valaf Universitelerinin kufl!~masl memnuniyet verici bir geli§medir. Ha
len faaliyete get;:mi§ valaf Universitelerimizdeki iigrenci sayrslmn iirgiin 
iigretimdeki top lam iigrenci saYIsma oram % l.3 diizeyindedir. Bu oran 
~ilPonya'da % 81, Kore'de % 74, Hindistan'da % 60, ABD'nde % 26 dlr. 
Ulkemizde h.\llen kurulmu§ ancak heniiz iigrencisi olmayan ve yeni kuru
lacak Vaklf U niversitelerinin faaliyete get;:mesi ile % 1.3 liik iigrenci saYI
SI orammn en az % 10 lara t;:Ikmasl beklenebilir. Bu durum Yiiksekiigre
tim sorunumq;;:un t;:iiziimiine elbetteki iinemli katkllar saglayacakur. 
Ancak bu tiir Universitelerin kurulmasl ve faaliyetlerinde giiz iiniinde bu
lunduruhnasl gereken hususlar v,,!:dlr. Bunlar: 
1) Mevcut veya kurulacak Valaf Universitelerinin egitim, iigretim ve ara§
urma faaliyetlerinde her ko§ulda Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, Ata
tiirk like ve lnkrlaplarma bagh kalmalan saglanmalldlr. Belirli amat;:lar 
it;:in Universite kurulmasmdan kat;:mllmalldlr. 
2) Valaf Universitelerinin Ankara ve istanbul dl§mdaki §ehirlerimizde de 
kurulmasl iizendirilmelidir. 
3) Valaf Dniversiteleri Ozel statiileri nedeniyle daha cazip iicret diizenle
meleri ile nitelikli iigretim iiyelerini biinyelerine toplayabilmekte ve biiyle
likle diger Dniversitelerle rekabette iistiinliik saglayabilmektedirler. Bu 
duruma t;:iiziim getirilmelidir. 
4) Uyguladrklan yiiksekiigrenim hart;:lan ile parasl olan niteliksiz iigrenci
lere yiiksekiigretim imkam saglayabihnekte ve salancall bir durum yarata
bilmektedir. 
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ZONGULDAK KARAELMAS UNivERSiTESi 
REKTOR:PROF.DR.RAMAZAN OZEN 

I) Vaktf iiniversitelerinin biiyiik kentlerde degil, iilkenin diger kentlerinde 
de kurulmasl te§vik edilmelidir. 
2) Valaf iiniversitelerinin orgiitlenmesinde Be§ Yllhk Kalkmma Planl he
deflerine uygun ogretim dallanmn a'<llmasl saglanmahdtr. 
3) Valaf iiniversitelerinin kurulu§unda belirli bir siire devlet destegi sag
lanmahdtr. 
4) Valaf iiniversitelerinde ara§trrma ,<ah§malan zorunlu hale getirilmeli, 
yeterli laboratuvar ve kaynagl olmayan valaf iiniversitelerinin faaliyetine 
izin verilmemelidir. 
5) Kurulu§u 15 Ylh ge,<mi§ devlet iiniversiteleri valaf iiniversitesine do
nii§tiiriilmelidir. Diger devlet ilniversitelerinin de aym statiiye getirilmele
ri i,<in uygun bir planlama yapllmalldlr. 
6) Valaf iiniversiteleri %15 oranmda muhta,< ve yetenekli ogrencilere pa
raS1Z ogretim imkam saglamahdtr. 
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