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I. GiRi~
Cagda§ yOksekogretimin kokenlerini Eflatun'un Academia'sma
(M.0.400), Aristo'nun
Lyceum'una (M.O.387), Cin'deki imparatorluk
Akademisi'ne (M.O.124) ve hatta bir ara§tlrma kurumu niteligini detS§lmasl
nedeniyle,
iSkenderiye MOzesi'ne
(M.O.330~200)
kadar g010rmek
mOmkOndOr. Ancak, gOnOmOzdeki yOksekogretim sisteminin en onemli
kurumunu olu§turan Oniversitenin prototipleri olan Bologna Oniversitesi'nin
1088, Paris Oniversitesi'nin 1160, Oxford Oniversitesi'nin ise; 1167'de
kuruldugu gOz onOne alindlglnda, 989da§ yOksekogretimin yakla§lk 900ytlhk
bir geymi§e sahip oldugu genellikle kabul edilen bir husustur.
Geyen dokuzyOz yll iyinde ye§itli a§amalardan geyerek g.elinen
noktada bir Olkenin yOksekogretim sisteminin:
•
•
•
•
•
•

Ara§brma Oniversiteleri,
Kitlesel egitim yapan Oniversiteler,
Klsa sOreH mesleki egitim yapan kurumlar,
Uzaktan ogretim kurumlan,
Ticari amayla uzaktan Ogretim yapan kurulu§lar,
~irketlerin bOnyelerindeki egitim birimleri

olmak Ozere altl ana tOrdeki kurum ve kurulu§tan olu§tugu gorOlmekt~dir.
Bunlardan son ikisinin sistem iyindeki oranlar! henOz yak az olmakla birlikte
ozellikle ileri Olkelerde geli§me egilimindedirler.
Egitim-6gretimin yanlnda, ara§tlrmanln da Oniversitenin i§levleri
arasma girmesinin geymi§i ise yak daha klsadlr. ikiyOz Ylldan daha klsa. bir
sOre once John Henry Newman ve Wilhelm von Humboldt idealOniversiteyi,
bir meslege yOnelik olmakslzm egitim-ogretim ve pratik. sanur;lanna
bakllmakslZln ara§tlrma yapllan bir kurum olarak tanimlaml§lar ve egitimogretim ile ara§brmanm birbirlerini tamamlar nitelikte i§levler oJdugunu ileri
sOrmO§lerdir. Ancak, son yOzY11 iyinde meydana gelen bilimsel geli§meler ve
ozellikle dOnya sava§lan slrasmda bu geli§melere. dayah olarak Oreiilen
maddeler ve cihazlar, ba§ta ara§ttrma Oniversiteleri olmak Ozere,
yOksekogretim sistemini, aYni zamanda milli Ar-Ge sisteminin da bir par~sl
haline donO§tormO§tOr. GOnOmOzde bir Olkenin Ar-Ge sistemi :
• Ozel kurulu§lann Ar-Ge birimlerl,
• Kamu Ar-Ge kurulu§lan,
• YOksekogretim kurumlan,
olmak Ozere Oy ana tOr kurumdan olu§maktadlr. Bu kurumlarm Ar-Ge sistemi
iyindeki i§levlerini kahn yizgilerle birbirlerinden aYlrmak, ozellikle gOnOmOzde,
her ne kadar artlk mOmkOn ve dogru degil ise de, yOksekogretim kurumlannln
ana i§levini temel bilimsel ve uygulamah ara§tlrmalar yapmak ve IisansOstO
egitimle Ost dOzey Ar-Ge personelini yeti§tirmek olarak tanlmlamak geryekyi
bir yakla§lmdlr.
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Omellin, ABO ekonomisinin son kirk Ylldaki MyOmesinin %50'si. ArGa'ye yapllan yatlrlmlarm sonucudur. Bu Olkedeki Ar-Ge faaliyetlerinin
%73'00.00. ozel sekt6rde, %11'inin kamu kuruluv1aflnda, %.1.6's.IOln. ise
Oniversitelerde yOrOtolmesine ka~llik, patentlercte atifta bulunulan bilimsel
literatOrOn yaklaVlk %75'i kamu kaynaklaflndan finanse edilen ve bOyOk
bolOmO Oniversitelerde yOrOWlen ara~llrmalann sonucudur. Bu nedenle,
insanhgm ula~ml~ oldugu "bUgi toplumunun" temelini oJu~turan bilgi
teknolojileri (enformatik veya bili~im), ileri malzemeler, biyoteknoloji, esnek
Oretim teknolojileri gibi yeni ve ileri teknolojiler, ara~brma Oni.llersitelerinin
bulundugu Kaliforniya'daki Silikon Vadisi, Boston civanndaki Route 128 ve
North Carolina'daki Research Triangle gibi yOreJerde kurulan ye~itli
olyeklerdeki ozel kurulu~larla Oniversitelerin i~birligi yapmalan sonucunda
geli~tirilmi~, modem yOnetim ve ileri Oretim. sistemlerinin entegre bir vekilde
kullaOllmaslyla ticari faaliyete donO~tOrOlmo~tOr.
Ozetle, dokuzyOz Yllhk bir gee;mi~i olanyOksekO!1retim sisteml delliljen
uyum saglayarak geliljen toplumsal ihtiyaylan kal1flayabilmilj,
yetiljtirdigi iljgOcO, yaratllgl yeni bilgiler ve sagllk hizmetlerinden teknoloji
transferine kadar uzanan genilj bir yelpaze ie;inde lopluma sundugu yeljitli
hizmetlerle, insanhgm saghk, mutluluk ve refahma. yak onemli katkllar
yapml~, kOltOrO muhafaza etmilj ve geliljtirmi~, hem kendisini yenilemilj, hem
de toplumsal degiljime oncOIOk etmi~tir.
~artlara

Cografi slOlrlann oneminin azaldlQI, devlete;iligin yerini serbest pazar
ekonomisine blraktlgl, Ozellevtirmeye hlz verildigi ve. rekabetin her alana
damgasml vurdugu gOnOmOzOn kOreselleljmilj dOnyaslnda, yOksekogretim
sistemi Oe; temel ivlevi olan, egilim-ogrelim, araVllrma-gelivlirme ve loplum
hizmetleri ile, Olke ekonomisinin itiel gOeO, Olkenin uluslararasl rekabet
gOeOnO belirleyen baljhca unsurlardan biri ve insanllgm ulaljmlv·oJdugu. "bilgi
toplumu" avamasmda "bilgi ekonomisinin" beyni nileligine bOrOnmQ§
"bilgi fabrikasldU'U.
II. DONYADA VOKSEKO~RETiMiN GONCEL SORUNLARI VE REFORM
'
CALlI1MALARI •
OOnya Bankasl'nca 1994'de yaYlmlanan "Higher Education Ibe
Lessons of Experience" bavllkh kitape;lkta yOksekogretimin kar~1 karV1ya
bulundugu yeni sorunlar ile aljmasl gereken darbogazlar Ozet/enmiv. ve ie;in.;le
bulunulan krizden e;lkl§ ie;in yOzom yollan onerilmi§tir.

• Bu bOlllm esas olarak a~!llda bellrtllen kaynaklan derlenm~lr:
Johnston, B.D., Arora A., and Experton W., "The Financing and Management of Higher
Education: A Status Report on Worldwide Refonns" , UNESCO World Conference. on
Higher Education, 5-9 October 1998, Paris.
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Ooksanh Yillarda bir <;ok Olke yOksekogrelimin finansman ve
yonetiminde koklu reform lara sahne olmu§tur. ilginr;; olan husus, geli§mi§lik
dOzeyi, politik ve ekonomik sistemi ve yOksekogretim sisteminin yapisl
baklmlndan bOyOk farkhhklar arzeden OlkelerdekL sorunlann ve bunlann
yOzClmO ir;;in yapllan reform r;;allllmalanmn, anahatlan ve genel dogrultulan
itibarl ile bOyOk benzerlikler gostermesidir.
OOnyada yOksekogretimin gOndemini olullturan sorunlar, bunlann
yOzOmO ir;;in onerilen yeni yakla§lmlar ve yOrOtOlen reform r;;ah§malanm alii
ana ba§hk altmda toplamak mOmkundur.
11.1- BOVOMI: VI: KURUMLAR AAASINDA i~LI:VSI:L 9E~iiLlLiK
Geli§mekte olan Olkelerde ilk ve ortaogretimdeki okulla§ma oranlanmn
hlzla yOkselmesi, geli§mi§ ulkelerde ise teknolojideki geJi§melerin
yOksekOgrenim gormOli olmaYI ve yeti§kinlerin sOrekli egitimini neredeyse
zorunlu hale getirmesi, tum ulkelerde yOksekogretime olan talebi onemli
olr;;Ode artlrml§tlr.
Ce§itli cografi bolgelerve degillik geli§mi§lik. dOzeyindekL Olkelerin
1985 ve 1995 Yillarmdaki ortalama yuksekogrelim okulla§ma oranlan Tablo
1'de gosterilmililir. GorOldOgO gibi, soz konusu on.y.llllk.donemde,.eski. Sovyet
Blogu Olkeleri harir;;, tOm ulkelerdeki okulla§ma oranlarmda bOyOk artllliar
meydana gelmilltir. Geli§mi§ Olkelerdeki okulla§ma oram yaklalilk olarak bir
kat artml§tlr.
Bu geli§meler tUm ulkeleri birim mali yeti daha.du§Ok yflksekogretim
kurumlanna yoneltmill ve bun un sonucunda da yOksekogretim kurumlan
arasmda i§levsel ye§itlilik artml§tlr.
Bir Cllkedeki tOm yuksekogretim ogrencilerinin, ayOi zamanda yOksek
lisans ve doktora programlan da bulunan aralllirma Oniversitelerinde. lisans
dOzeyinde ogrenim gormelerini dO§Onmek artlk mOmkun degildir. ABO'nin
Kalifomiya eyaletindeki yOksekogrelim sistemi bu baklmdan tOm dOnyaya
omek tellkil etmektedir. (Bkz. "A. Survey of Universities The Knowledge
Factory': The Economist, October 4h 1997). Bu eyaletteki <;ok saYldaki iki
Yllhk community college ve junior col/ege gibi, Olkemizdeki me.slek
yOksekokullanmn dengi olan kurumlann yamnda, iki lane <;ok kampuslu
eyalet Oniversitesi ve <;ok saYlda ozel Oniversite vardlr. University of
Califomia lisans, yOksek lisans ve doktora dOzeyinde egitim yapllan bir
ara§lIrma Oniversitesi, Califomia State University ise sadece lisans 'Ie yuksek
lisans dOzeyinde agitim yapllan bir kitlesel egitim Oniversitesidir. Bu
Oniversitenin MOtevelii Hayel Ba§kammn ifadesine gore, Oniversitenin biriqci
onceligi eyaletteki ilk ve ortaogretim kurumlarma nitelikli ogretmen
yeti§tirmektir.
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TABLO 1
BOLGELERE GORE VOKSEKOGRETiMDEKi
OKULLA$MA ORANLARI(%)

OONYA ORTALAMASI
TORKIYE
(Sadece Organ Ogretim)
GELi$Mi$ BOLGELER

1985

--

12,9

tt,O

1.6,2
21,0

8,6

12,2

39,3
61,2

1995

AsyalOkyanusya
Avrupa
ESKi SOVYET BLO(;U OLKELERi

28,1
26,9

36;5

59,6
84,0
45,3
47,8
34,2

GE!..I$MEKTE QLAN BO!..GELER

6,5

8,8

KlJ~~y Am~rika

Sahra Afrikasl

2,2

3,5

Arap Olkeleri

to,7
158
I

12,5

latin AmerikaiKaraipler
Dogu AsyalOkyanusya.
(Oin Dahil Edildiginde)
Ganey Asya
(Hindistan Dahil Edildiginde)
EN AZ GELI$MI$ OLKELER

5,4
2,9
5,3
6,0

17,3
8,9
5,3
6,5
6,4

2,5

_3,2

Kaynak : Higher Education in the Twenty-First Century Vision and
Action, UNESCO Conference, 5-9 October 1998, Paris, Working
Document EO-98/CONF.202/ClD.23
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Onlisans veya buna denk bir dOzeyde mesleki ve teknike~itimyapan
klsa sOreli yOksekogretim kurumlanmn bazl Olkelerin yOksekOgretim
sistemleri ir;indeki payl Tabla 2'de gOsterilmi~tir. GorOldOgO gibf,' bu tOr
kurumlarm sistem iyindeki payl bir yak ileri Olkede %30'un Ozerindedir.
Olkemizdeki Ar;lkO!)retim FakOltesi'ne benzer bir kurumsal· yapl. iyinde
mOnhaslran bir diplamaya yonelik olarak uzaktan ~retim yapan ktJrumlann
bazl Olkelerin yOksekogretim sistemleri ir;indeki payl Tabla 3'de gosterilmi~tir.
Bu tOr yOksekogretim kurumlanmn, daha ziyade, gelir dOzeyi nispeten dO~Ok
ve nClfusu genr; olan Olkelerde yaygln oldugu gorOlmektedir.

11.2. MALI DARBOGAZ
Seksenli Yillardan ba~layarak, yOksekogretim ogrencisi .ba~makamu
kaynaklanndan yapllan harcama miktarlarmda reel dO~O~ler meydana
gelmi~tir. Bunun ba~hca nedenlerini ~u ~ekilde Ozetlemek mOmkOn(iOr:
• Artan ogrenci saYllan,
• Hlzla geli~en teknoloji konusunda Ogrencilerin birim maliyeti
daha yOksek alan lara kaymasl,
• Vine hlzla geli~en teknolojinin daha pahal! teyhizat
kullammmi gerekli kllmasl,
• Kamu kaynaklannm toplumsal getirisi daha yOksek olan
temel egitim ve aityapi yatmmlanna kaydlrllmasl,
• Devletyiligin yerini serbest pazar ekonomisinin almaya
ba~lamasl.

Seksenli Yillarda bu etmenlerin sonucu olarak yOksekOgrelim ..Ogrencisi
ba~ma kamu kaynaklarmdan yapllan harcamalardaki reel azalma, dO~Ok gelir
grubu Olkelerde %12,3, all orta gelir grubu Olkelerde %9,1 ve CIS! orta gelir
grubu Olkelerde ise %4,6 olarak geryekle~mi~, yOksek gelir grubu Olkelerde
ise %0,9 artl~ meydana gelmi~tir. Bu geli~meler DOnya Bankasl'nca
"yuksekiSOretimdeki krlz" olarak nitelendirilmi~tir.
Ce§itli cografi bolgelerde ve degi§ik geli§mi§lik dOzeyindeki. Oll~e
gruplarmda 1995'de yOksekogretim ogrencisi ba~lna kamu kaynaklanndan
yapllan ortalama harcama miktarlan Tablo 4'de gosterilmi~tir. GorOldOgOgibi,
geli~mi§ Olkelerdeki harcamalar, geli~mekte olan Olkelerdeki harcamalann
yakla§lk alb katldlr. Aynl yll TOrkiye'de yapllan harcama, sadece iSrgun
ogretim giSz onOne ahndlOlOda dunya ortalamaslOlO yanslOdan,
aylkiSOretim de dahil ediidiOinde diSrtte birinden az ol. .k
geryekle,mi,tir.
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TABL02

KISA SOREll KURUMLARIN VOKSEKOGRETiM SiSTEMlERi i~iNDEKi PAY!, %

Pakistan
Avusruralya
Singapur
Birlelik Kralhk
Belyika
Jamaika
Kanada
Norve.;;
Tayvan
Hollanda
Brezilya
Endonezya
Malezya
<;:ek Cumhuriyeti
irlanda
~iIi

Japonya
Guney Afrika
isvi.;;re
Macaristan
ABO
Finlandiya
Almanya
israil
Papua Yeni Gine
Fransa
Arjantin
Yunanistan
Tayland
<;:in
Kore
Polonya
Mlslr
Venezuela
Portekiz
Oanimarka
Yeni Zelanda
TOrkiye
Kosta Rika
Meksika
Hong Kong
isve.;;
iran
EI Salvador
Avusturya
Ispanya
ltalya
Kaynak : UNESCO Statistical Yearbook 97

81,0
66,0

61,0
59,8
59,5
57,6
56,5

55,9
55,0
53,1
53,0
52,0
51,2
48,2
48,2
48,0

43,0
42,7
40,4

39,2
37,6

37,0
35,7
35,1

35,0
33,2
30,8

28,9
23,1
21,2
20,6
20,0

17,1
16,9
16,1
16,0
15,7

14,7
14,0
13,2

11,6
10,0
11,3
8,0
7,4

1,2
0,7
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TABL03

UZAKTAN OGRETIMIN yOKSEKOGRETIM SISTEMLERI
ICINDEKI PAYI, %

OrdUn
Tayland
TOrkiye
Sri Lanka
Arnavutluk
Papua Yeni Gine
Oin
Pakistan
Hong Kong
Yeni Zelanda
israil
Namibia
Kosta Rika
Kore
Hindistan
Endonezya
Cezayir
EI Salvador
Irlanda
Honduras
Ispanya
Hollanda
Birle~ik Kralhk
iran
Meksika
Venezuela
Avusturalya
Jamaika
Portekiz
Japonya
$ili

Kaynaklar: UNESCO Statistical Yearbook 97

39,0

37,4
35,6
32,3
31,2
30,8
24,4
18,2

16,6
15,7
13,13
13,8
12,1

11,9
10,6
9,0
8,1
8,1
13,0
7,8

7,5
7,0

6,9
5,7
5,0
4,7
4,0
2,8
1,
0,8
0,1

°
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TABL04
BOLGELERE GORE VOKSEKOGRETIMOEKI OGRENCI
BA$INA KAMU KAYNAKLARINOAN
VAPILAN HARCAMA, ABO $

GELi$MI$ BOLGELER

3370
755
1538
5936

Kuzey Amerika
Asya/Okyanusya
Avrupa

5936
5488
6585

OONVA ORTALAMASI
TORKivE
(Sadece Orgon OQretim)

ESKI SOVYET BLOGU OLKELERI
GELI$MEKTE OLAN BOLGELER
Sahra Afrikasl
Arap Olkeleri
Latin AmerikaiKaraipler
Dogu AsyalOkyanusya
GOneyAsya

EN AZ GELi$Mi$ OLKELER

457

967
1241
1588
937
709
1058

252

Kaynak : Higher Education in the Twenty-First Century. Vision. and
Action, UNESCO Conference, 5-9 October 1996, Paris, Working
Document ED-98/CONF.202/CLD.23

9

11.3. YOKSEKO(;RETIMDE SERBEST PAZAR EKONOMlsl YONELlMLE~1
Yuksekogretim artlk tum ulkelerde yan kamusal bir hizmet olarak kabul
edilmektedir. Buna gore, yOksekogretimin biri toplumsal, digeri ise kil}isel
olmak Ozere iki tOr getirisi vardlr. DOnyadaki genel egilim, birim maliyetin
kil}isel getirinin kar§lhgl olan klsmlnt bir olyilde reel ogrenim OeretL olarak,
vergi mOkelieflerinden Ogrencilere ve ailelerine kaydlrmak ve beslenme ve
bannma iyin yapllan sObvansiyonlan azaltmaktlr.
Bazl Olkelerde reel ogrenim Ocretlerinin devlet yOksekogretim
kurumlarmda Ogrenci ba~ma yapllan harcamalara oran! Tablo 5'de
gosterilmi~tir. Bu tabloda a~lk~a g6ri.ildOOO gibi, yOksek6gretim aneak
zengin Olkelerde parah olabilir yolundaki iddia tOmOyle gec;ersiz!Jir.
Tersine, yOksek60retim aneak bu hizmeti ueretsiz olarak verebileeek
kadar zengin
olan
OIkelerde
reel
CSOrenim
Oer:etina tabi
olmayabilmektedir.
YOksekogratimin devlat kurumlannda da real ogranim Oeretine tabi
klhnmasl giderek yayglnla!\lmaktadlr. Bazl Olkalerde uygulamaya konulan reel
ogrenim Ocretleri al}aglda ozetlanmil}tir :

Avusturalya
Yani Zalanda
Hollanda
Qin
Birla~ik Krallik

3330-5500 ABD Dolan
2300 ABD Dolan
2250-3150 ABD Dolan
888 ABD Dolan
1000 Starlin

Burada ilginc; olan iki husus, Birla§ik Kralhk'taki uygulamamn muhafazakar
hOkOmet zamamnda planlanlp, sosyal demokrat hOkOmat zamanmda hayata
gac;irilmesi va Qin'deki ogranim Ocretinin fert ba§lna milli gelirin bir kay. kat!
olmasldlr. Qin'deki bu uygulama ita Ogrenim Ocretlerinin harcamalan
kar!\lliama orantnl Tablo 5'da gosterilen %9 duzeyindan %20'ya Ylkmasma.yol
ayml!\lt!r. Reel Ogrenim Ocreti uygulamasl eski Sovyet Blogu Olkelerinde de
giderek yayglnla§maktadlr.
Reel ogrenim Ocretinin flrsat e§itligini zedeleyerek Olkenin toplumsal
dengelerini bozmamasl baklmmdan onamli olan iki husus !\Iunlardlr:
• Reel ogrenim ocretinin yanlnda, ba!\lanh ve muhtay Ogreneiler iC;in
kar!\llhkslz burs, diger ogrenciler iyin ise, bory alabilme imkanlan
mutlaka mevcut olmahdlr.
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TABL05
BAZI OLKELERDE REEL OGRENiM OCRETLERININDEVLET
yOKSEKOGRETIM KURUMLARINDA OGRENCi BA~INAYAPILAN
HARCAMALARA ORANI, %

~ili

Jamaika
Endonezya
Vietnam
Kore
ispanya
israil
Kosta Rika

ABO
Filipinler
Barbados
Kenya
Nepal
Kolombiya
Japonya
Oin
Malezya
Tayland
Hindistan
Pakistan
Mlslr
Sri Lanka
Honduras
Bolivya
Macaristan
Guatemala
Turkiye
rransa

26
25
25
23
23
20
20
16
15
15
15

12
10
10
9
9

6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1

Kaynak : The World Bank, "Priorities and Strategies for Education",
Washington, D.C., 1995.
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• Bor~lara uygulanaeak geri ademe sOreleri ve faiz oranlan tieari
faizlerden dO~Ok, aneak geri toplama i~in yapilaeak harcamalan kat kat
fazlaslyla kar~llayaeak dOzeyde olmahdlr.
Muhta~

ogrencilerin tespiti, bor~lara uygulanacak faiz oranlannqaki
hakkaniyet 61~sO ve geri odeme mekanizmalarl gibi hususlar bir ~k Olkenin
gOndemindedir. Mezuniyetten sonra vergi sOr~a~1 uygulanmasl ve
Olkemizdeki YURTKUR muadili bir kamu kurumunun garantisi ve klsmi
sObvansiyonu ile ticari bankalartn da bu amaQla devreye sokulmasJ,. bu
alandaki onemli yeni uygulamalardlr.
YOksekogretimde serbest pazar ekonomisi yOzumlerinin ikincisi ozel
yOksekOOretim kurumlannm
yaygmla~masldlr.
Ozel yOksekOOr~tim
kurumlanmn bazl Olkelerin yOksekOgretim sistemleri iyindeki pay1 Tabl06~da
gOsterilmi~tir. Bu tabloda aqlkqa gOriildOgO glbi, Ozel yilkseka{;retim
kurumlanmn ancak zengln Olkelerde yaygmlatabilecegi yolundaki gOrii§
de tOmOyle geqersizdir. Nitekim, bu tOr kurumlar ba~ta Romanya olmak
Ozere, eski Sovyet blogu Olkelerinde de giderek yaygtnla~maktadlr.
Geli~mi~ Olkelerdeki Ozel yOksekOgretim kurumlan, daha ziyade, . ksr
amaci gOtmeyen vaklflar taraftndan kurulmu~, yOksek prestijli ara~tlrma
Oniversiteleri niteligine sahip kurumlardlr. Buna ka~lhk, geJj~mekte. olan
Olkelerdeki 6zel yOksekogretim kurumlan ise, daha ziyade, ksr amaci gOden,
klsa sOreli mesleki ve teknik egitim kurumlan niteligindedir. Bu. baiamdan,
6zel yiiksekOgretim kurumlannlO yayglOla,maslOlO arzu edilen sonuqlan
verebllmesi iqin, aqlk, ,effaf ve net standartlar ile niteL ve. nicel
performans g6stergelerine dayah akademik degerlendirme, kalite
kontrol ve akreditasyon sistemlerinin kurulmasl zorunludur.. Kamu
kaynaklarlndan bu tor kurumlara yapllacak yardlm ve katkllann bu tOr
standart ve g6stergelere baglanmasl ka~tnllmazdlr.

Devlet yOksek6gretim kurumlanOln ka~1 kar~lya bulunduklan sorunlan
yOzme ve dar bogazlan a~mada serbest pazar ekonomisi kurallanna gore
davranabilmeleri i~in giri~imci yakla~lmlarla kaynak ~~itlendirmesine
yonelmeleri neredeyse tOm Olkelerde yOksekogretim gOndeminin.. ana
konulanndan biridir.
Devlet yOksekogretim kurumlanOln gOnOmOzde kabul edilen gelir
kalemleri ve bunlarln kaynaklarl Tablo Tde g6sterilmi~tir. Ancak, bir devlet
yOksekOgretim
kurumunun,
Tablo
Tde
g6sterilen
kaynaklan
degerlendirebilmesi iyin vazge~ilmez 6n ko~ul, kurumun tabi oldugu bot~
sistemi ile idari ve mali mevzuatln 0 kuruma, serbest pazar ekonomisinin
getirdigi rekabet ortaml i~inde gereken bi~imde hareket edebilme imkanlanOl
saglamasldlr.
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TABL06
QZEL VOKSEKOGRETIM KURUMLARININ BAZI OLKELERIN
VOKSEKOGRETIM SISTEMLERIIc;INDEKI PAY!, %
Filipinler
Kore
Japonya
Beh;ika
Endonezya
Kolombiya
Hindistan
Brezilya
Banglade~

Hollanda
Nikaragua
Paraguay
OrdOn
Peru
Ekvator
~ili

Zaire
Nepal
Portekiz
ABO
Guatemala
Tayland
Meksika
Venezuela
Arjantin
Malezya
halya
Ispanya
Kenya
Avusturya
isvec;
TOrkiye
Pakistan

84
78
76

64
63
61
60
59
56
53
44
42
35
34
30
30
26
25
25
24
19
18
17
17
15
14

12
11
7

6
3

2
1

Kaynak : The World Bank, "The Higher Education Lessons of Experience",
Washington, D.C., 1994.
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TABL07
DEVLET YOKSEKOGRETiM KURUMLARININ GELIR KALEMLERi VE KAYNAKLARI
GELiR KALEMLERi

KAYNAKLAR
DEVLET

O~_RENCILER \IE

. (Vergi MOkeliefieri)

DEVLETIN BOTCE VASITASI iLE
DOGRUDAN KATKISI

EBE-VEYNLER

TICAAI

HAYIRSEVERLER

ULUSLARARASI
KURULUSLAR

•

•

•

•

OORENCiLER OZERiNDEN YAPILAN
KATKILAR:
Burslar

•

SGbvansiyonsuz Krediler
SGbvansiyonlu Krediler

•

.'•

•

•

•

MAL VE HiZMET ORETIMi
Sertifika Program Ian

.'•

•
•

Dam§manhk
Ara!ltlrma-Geli§tirme
MalOretimi
Laboratuar Testlen

.'•

KIRA VE FAlz GELiRLERi
BAGI$LAR
-

-

•
•

.'

•
•
..

MEZUNLARVE

KURUL~LAR

-

..

_----

-

--_._--

.'

•
•

•
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11.4. BOTCE SISTEM1, IOARI VE MAli MEVZUAT
YOksekOgrelimin kaynaklan ne kadar ye~itlendirilse ye§illendirilsin,
Ozel yOksekOgretim kurumlannrn payl ne kadar artarsa artsln yOksekOgretimin
finansmanl, dogrudan veya dolayli yollarla bOyOk Ol~de kamu kaynaklanna
dayanmaya devam edecektir. DolaYlslyla sorun, kamu kaynaklanmn en etkin
ve en verimli bic;;imde kullanrimasl ve kurumlann tabi oldugu idari. ve
mevzualln gereken esneklikleri saglamasldlr.
Bu hususlar Ozellikle devlet yOksekogretim kurumlan baklmmdan
bOyOk Onem arzetmektedir. Uygulanmakta olan bOlye sistemlerini baljhca dOrt
ana grupta toplamak mOmkOndOr:
1. Bir onceki YII yapllan odenek tahsisi Ozerinde pazarhk .. edilerek
anlaljma yontemi ile oluljturulan, c;;ok saYlda fasll ve kalemden
oluljan bCltye;
2. Ogrenci saYlsl gibi girdi gOstergelerine gOre hazlrlanan bOtye;
3. Mezun saYlsl, mezunlann niteligi, yaYlmlanan bilimsel makale ve
Oretilen hizmetierin njteligi gjbj, C;;lktl gOstergelerine gOre hazlrlanan
bOtye;
4. Devlet katklslnln dogrudan Ogrencilere verilen vOljerlerin
kaydolunan kuruma ibraz edilmesi sureti ile Ogrencilerin tercihlerine
gOre kaynak tahsisi (voucher scheme).
Bazl Cilkelerde uygulanmakta olan bOtye sistemleri Tabla 8'de
gOsterilmiljtir.
Yukanda 6zetlenen d6rt ana but~e sistemi i~inde en. verimsiz
olanl, OIkemizde halen uygulanmakta olan birinci sistemdir. Tum ileri
ulkeler, girdi ve/veya ~Iktl g6stergelerine daya" torba bUt~e sistemine
g~mi,lerdir. GOstergelere dayali torba bOtc;;e sistemi uygulanan Olkelerde
devlet katklsl tek kalem olarak verilmekte, kurumlar diger kaynaklardan elde
ettikleri gelirleri (Ogrenim Ocretieri dahil) devlet katklsl ile birleljtirerek,
faaliyetlerinin kapsam ve niteligine uygun harcama kalemlerine aynlacak
Odenekleri kendileri tespit etmektedir.
Geliljmekte olan Olkeler dahil birc;;ok Olkedeki egilim bu yOndedir.
Omegin, Arjantin'de 1997'de 1,5 Milyar ABO dolan olan toplam
yOksekOgretim butyesinin % 13'0 gostergelere dayali klsmi torba bOtye olarak
dagltllmllj ve 70 milyon ABO dolan tutanndaki Menek cgretim uyelerine
araljtlrma faaliyetlerindeki performanslanna gOre yapllacak ek Odemelere
aynlmlljtlr. 1997'de % 13 olan butyen in bu klsmlnrn 2000'de %40'a C;;lkmasl
hedeflenmi§tir.

15

TABl08

BAZI OlKELERDE UYGUL.ANAN BOTCE SISTEMLERI

(2)

(1)

Cezayir
Arjantin
Brezilya
Gana
Yunanistan
Papua Yeni Gine
Honduras
Hindistan
italya
OrdOn
Kenya
Fas
Nepal
Nijer
Pakistan
Peru
Filipinler
Sudan
Tanzanya
TOrkiye
Venezuella
Yemen

Kanada

Cin
Fransa
Macaristan
Endonezya
Japonya
Nijerya
Norve y
GOney Afrika
Isvey
Birle§ik Kralhk
Vietnam

(3)
Danimarka
Finlandiya
israil
Hollanda
Avusturalya

(4)

$iIi

Kaynak: The World Bank "Higher Education The Lessons of Experience",
Washington, D.C. 1995.
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II. 5 KALiTE, VERIMUUK VE KURUMSAL VE KI~iSEL OLARAK TOPLUMA
KAR~I SORUMLU KILINMA
Toplumsal ya§amda 9<)k onemli rolleri olan ve kamu kaynaklan
kullanan yOksekogretim kurumlanmn topluma kar§1 daha fazla sorumlu
klilnmalan yonOndeki egilim 80'li Yillardan itibaren gOc;:lenmeye ba§laml!itlr.
29 Mart 1985'de BirlGliik Krallik'ta Sir Alex Jarrat Ballkanligmda bir komite
tarafmdan hazlrlanarak bu Olkenin rektorler komitesine (Committee.of Vice
Chancellors and Principals, CVCp) sunulan "Report of the Steering
Committee for Efficiency Studies in Universities" ba§hkh rapar bu.baklmdan
dOnya yOksekogretim tarihinde onemli bir kilometre talll olarak kabul
edilmektedir. Nitel ve nicel performans gostergeleri tabiri ilk kez .. Jarrat
Raporu adl verilen bu raporda kullamlml§, bu tor gostergelerin kalite ve
verimliligi olc;:mede kullamlmasl, rektorOn akademik liderlik vasft yamnda
kurumun ba§hca iera orgam olmasl ve modem finansal yonetim tekniklerinin
Oniversitelerde yaygmla§tlnlmasl gibi onerilere raporda yer verilmi§tir.
Jarrat Raporu'ndan bu yana gec;:en onbe~ YII ic;:inde akademik
degerlendirme, kalite kontrolO ve akreditasyon tOm Olkelerde yOksekogretimin
gOndemine girmi§tir. Birc;:ok Olkede bu amac;:larla yeni kurum ve kurulu~lar
olu§turulmu§ ve yontemler geli~tirilmi§, ABO ve Birle§ik Kralhk. gibi bazl
ve
ara~tlrma
faaliyetlerine
gore
Olkelerde Oniversiteler egitim
degerlendirilerek slralanml§, bu slralamalann periyodik olarak kamuoyuna
duyurulmasl rutin hale gelmi~ ve nihayet bir 9<)k Olkede kaynak tahsisi
performans gostergeleri He iIi§kilendirilmeye ba§lanml§tlr. Ozellikleara~tlrma
fonlanmn tahsisi neredeyse tamamen kurumlann ve Ogretim Oyelerinin
mClnferit performanslanna endekslenmi§tir.

Kureselle,en dunyamlzda bu tur deOeriendirme
ve
akreditasyonun uluslararasl boyutlar kazanmasl muhtemeL bir
geli,medir. Zira, i§gOcOnOn uluslararasl hareketliligi artml§, ulusal dOzeydeki
§irketlerin transnasyonelle~mesi sonucunda Oretim ve Ar-Ge faaliy.etJerL bir
Cllke yerine, birbirini tamamlayan parc;:alar halinde, birden 9<)k Cllkede
yapllmaya ba§lanmlllbr.
TOm OIkelerde kaliteyi artlrma yonOndeki c;:abalar a§aglda slralaniiln
konular Ozerinde odakla§maktadlr :
• Etkili ogretim yOntemlerinin geli~tirilmesi, c;:allitli te~vik (performansa
bagh ek Odeme) ve mOeyyidelerle (azalan sOrekli i~ garantisi)
ogretim elemanlanmn ogretici ve aralltinci niteliklerinin
yOkseltilmesi;
• KCltClphane, laboratuvar, tec;:hizat, bilgisayar ve Internet baglantJsl
gibi Ogretim, ogrenme ve ara~tlrma altyaplslnm geli§tirilmesi;
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• Kaynaklann ekonominin ihtiya~ duydugu daha ge~rli alanlara
yOneltilmesi, bu amaca uygun mOfredatian olan yeni egitim
programlanmn geli~tirilerek uygulamaya konulmasl;
• Ogretim program Ian ile ara~tlrma faaliyetlerinin; kurumun
misyonuna uygun bir bir,:imde, enteliektOel derinliginin ve
disiplinlerarasl geni~li!')inin artmlmasl;
• Nisbi olarak azalan kamu kaynaklan ve artan rekabet kar§lsmda,
kurumun misyon ve amar,:lanna uygun idari te~kilab ile. kaynak
yonetiminin kurularak etkin bir bir,:imde i~letilmesi.
II. 6 YAPISAL DEGI~IKLlK
Yukanda siralanan hususlar, ozellikle Oniversitellerin klasik
yapllannda kOklO deOi~iklikleri gerektirmektedir. O!,)retim Oyelerininyamnda,
Ozellikle mali kaynak yonetiminde uzmanl~ml~ profesyonellerle; ogreneilere
yonelik beslenme, bannma, sa!')hk, kOltOr ve spor hizmetlerinde. gOrevli
uzmanlar ve kurumun Orettigi mal ve hizmetleri pazarlayan ki~iler, giderek
artan bir ~ekilde yonetimde yer almakta ve bu tOr faaliyetlerirt gerektirdi!')i
idari birimlerin aglrhgl artmaktadlL
Ote yandan, egitim ve ara~tlrma faaliyetlerinin giderek disiplinlerarasl
nitelik kazanmasl, geleneksel kOrsO, bOIOm ve fakOlteler arastndaki katl
disiplin slmrlanm ortadan kaldlrmakta, bunlann yanmda, ~~itli diSiptltller.den
gelen ki~ilerin olu~turdugu gayiei ve sOrekli gruplann onemi artmaktadlr.
Ancak, yilksekOOrelim kurumlanmn geleneksel yapdannda en
klSklO deOil}ikliklere yol a~an unsur, ileri telekomunikasyon ve bml}im
teknolojllerlne dayall uzaktan eOitim ve bilgiye ulal}lm teknoloJilarinde
rneydana gelen ball dlSndOrOcu gelil}melerdir.

Uzaktan egitim, ogreneinin ogrenim sOresinin bOyOk bir. bolOrnOnde
Ogretmeni ile yOz yOze temas halinde olmadlgl, egitim malzemesinin basllml~
yazlh metinler halinde ve/veya diger medya arar,:lan vasltasl ile iletildigi. ve
Ogreneinin ogretmeni ite, postayla gonderilen Mevler, telefon, televizyon,
bilgisayar ve video gibi ara~larla ileti~im kurabildigi, egitim teknolojilerinin
hlzla artan bir yogunlukta kullanlldlgl bir ogretim torO olarak
tammlanmaktadlL
1830 Ylhnda mektupla ogretime ba~layan uzaktan eOitimde, daha
sonralan teleton, televizyon ve video yogun olarak kullamlmaya ba~lanml~br.
Bu tOr ogretimin kurumsalla~ml~ ilk omeOi, orgOn yOksekogretime devam
etme olana!')1 bulamayan yeti~kinlerin egitimi amael ile 1969'da Ingiltere'de
kurulan ve herkese ar,:lk oldugu ir,:in Open University (Ar,:lk Oniversite) adl
verilen Oniversitedir. Bu Oniversitenin halen 168.000 ogreneisi vardlr.

IS

TOrkiye'deki ilk uzaktan egitim uygulamasl 1974'de Milli Egitim Bakanligl'na
bagh olarak faaliyete geyirilen YAYKUR ile ba~layan mektupla ogretim olup,
1981 Ylhnda bu kuruma kaYlth c5grenci saYlsl 10.000'e yakla~ml~ idi. Bu
ogrenciler daha sonra Anadolu Oniversitesi'ne bagh olarak faaliyetegeyirilen
ve ingiltere'deki c5mekten esinlenerek Aylkc5gretim FakOltesi adl verilen
fakOlteye devredilmi~tir. Aylk6gretim FakOltesi halen esas olarak posta ve
televizyondan yararlanarak uzaktan egitim yapan bir kurumdur.
Cok yakln bir geymi~te bilgisayar ve telekomOnikasyon teknolojilerinde
meydana gelen ba~dondOrOcO geli~meler, bu iki alam artlk bir bOtOn olarak
birle~tiren " bilgi teknolojlleri"ni dogurmu~tur. Bilgi teknolojileri. uzaktan
egitimi gOnOmOzde derin bir ~ekilde etkilemektedir. Internet arbk super bir
bllgi otoyolu, World Wide Web ise Merkezi Sanal BUgl. ve
Dokumantasyon Merkezi olarak nitelendirilmektedir. Posta, televizyon,
video ve hatta dO~uk kapasiteli ki~isel bilgisayarlar dahi artlk ilkel. uzaktan
egitim araylan olarak kabul edilmekte, bunlann yerlerini, CD-ROM, multi
medyah ki~isel bilgisayarlar, ki~ilerin Kendi tempolanna gore ogrenmelerine
imkan veren geli~mi~ ki~isel bilgisayarlar, kablolu televizyon sistemleri,
aglara baglanabilen i~ istasyonlan, video konferans sistemleri,. elektronik
haberle~me ve uydu uzerinden irtibatlandmlan e~ zamanh (synchronous)
elektronik kOrsO (verici) ve elektronik smlflar (ahcl) almaktadlf. Ozetle,
mektupla O{jretime baflayan uzaktan egitimin yerini arbk lIeri' bilgi
teknolojilerinin kullamldlgl "sanal (virtual)" veya "siber (eyber) egitil'n",
kitap raflanndan olu,an kutuphanelerin yerlni, merkezi dijital
kUtilphaneler almaya ba,laml,tlr.
Uzaktan egitim yontemi halen
•

~u

amaylarla kullamlmaktadlr :

Ki~ilere geli~en

teknolojilerin gerektirdigi yeni bilgiler verme\{. veya
genel kOltorlerini geli~tirmek amaclyla meslek iyi egitim, i~ ba~mda
egitim gibi sOrekli egitim veya sertifika program Ian uygulamak;

• Bir yOksekc5gretim kurumunda mezuniyet iyin gereken kredilerin bir
klsmml vermek Ozere munferit dersler vermek;
• Bir universite iyinde bazl dersleri merkezi olarak vermek;
konsorsiyumlar vasltaslyla derslerin bir klsmlm ortak olarak vermek;
kaynak ya da iyerik baklmlndan yOz yOze (orgOn) egitime destek
olmak;
• Tamamen uzaktan egitimle diploma vermek.
Uzaktan egitlm 1990'11 ylliann ba,lndan itibaren inamlmaz bir hlzla
geli,mi,tir. Halen World Wide Web uzerinde 250 veriei kurulu,un
dUzenledigi 770 programda, Peru' dan Malezya'ya kadar degi,ik OIkelerin
elemanlannea YazJllm ve materyallari geli,tirilmi, olan 10000 ders
bulunmaktadlr.
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Uzaktan egitim, ye§itli teknolojik duzeylerde olmak uzere, hal en 90
Olkede uygulanmaktadlr. lIeri bilgi teknolojilerinin en yogun olarakkullarulctIQl
Olke ABD'dir. Bu tor egitim ABD'deki lise sonrasl egitim sektorunde halen
%2'lik bir paya sahiptir.(yakla§lk olarak 300.000 ki§i);bu paym 2000'.ItyLllann
ba§lnda %20'ye ylkacagl tahmin edilmektedir. Bu ulkedeki 3700
yuksekogretim kurumunun halen uyte birinde uzaktan egitim. bir !iBkilde
kullamlmaktadlr; bu oramn klsa bir sOre iyinde %50'ye ula§8cagl tahmin
edilmektedir. Yuksekogretim kurumlannm yamnda, bir yok ticarJ kurulu" da
k€lr amaclyla bu sektorde faaliyet gostermektedir. ABD'de 1998'dan bu yana
1,7 milyar dolar tutannda risk sermayesi bu sekt~re girmi§tir. Klsacasl,
lise sonrasl eOitim ABD'de bath batma bir endOstri haline gelmi,tirj bu
sekt~rde ytlda 300 milyar dolar harcanmaktadlr.
Uzaktan egitim, yuksekogretim kurumlanmn dl§ma ta§maktadlr. Bu
alandaki en iddiah proje, ABD'nin batlsmdaki onyedi eyaletin valilerinin.IBM,
Microsoft, ATT gibi ondort dev §irketle ortak olarak kurdugu Western
Governors University'dir. Bu universite isteyene istedigi dersi belirlibir ucret
kar§lsmda Internet uzerinden sunacaktlr. Universite, kendisi ogretim ayesi
istihdam etmeyecek, elektronik olarak sunulacak derslerin yazlhm ve- diger
materyalleri ye§itli Oniversite, §irket ve baslmevlerinde gorevli uzmanlar
tarafmdan hazlrlanacakbr. Boylece, bir yandan ye§itli ortakhklar kurulurken,
diger yandan da ogrenciler istedikleri dersi seyme hakkma sahip
olacaklanndan, bir rekabet ortaml dogacaktlr. Bu Oniversite onumOzdeki yll
faaliyete geyecek olup, Ogrenci saYlslmn yeni yuzYlhn ba§mda. 95.0QO'e
ula§acagl tahmin edilmektedir.
DokuzyOz Yllhk bir kurum olan ilniversite, bu sOre i~indegeli,en
bilim ve teknoloji ve toplumsal ihtiya~lara g~re kendi kendine surekli
olarak yenileyebilmit ve toplumdaki prestijli konumunu koruyabilmi,tir.
Anesk, gunlimiizde universite, ileri bilgi teknolojilerinden kaynaklanan,
bamba,ka tOrde bir yapllanma ihtiyaci ile kartl kart1yadlr. BugeU,meye
ayak uyduramayan kurumlar, i§levlerinin 6nemli bir klsmml yitirme
tehlikesine maruzdurlar. Zira, yeni teknolojiler coQrafl SJmr
tammamaktadlriar. ABD'nin en elit Oniversitelerine dahi kaylt iyin gel en
ogrenciler artlk ye§itli uzaktan egitim yontemleriyle aldlklan dersler. iyin. kredi
verilmesini talep etmektedirler. Kisa bir sure ivinde, bir Olkenin ogrencileri
ba§ka bir Olkenin kurum veya kurulu§lannda uzaktan egitimle aldlklan der.sl~r
ivin kredi talep edecekler, hatta diploma ibraz edeceklerdir.
Uzaktan egitimde akademik degerlendirme, kalite kontrolO ve
akreditasyon, dOnya yuksekogretim gundeminin ba§ slralannda yer alan
konular araslndadlr.
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Geli§mekte olan Olkelerdeki uzaktan egitim uygulamalan ile geli§mi§
Olkelerdeki uygulamalar araslnda temelde onemli bir fark bulunmaldadlr.
Birinci grup Olkelerdeki uygulama daha ziyade .;:sg nOfusuna yOnelik ve
nispeten eski teknolojilere daya"dlr. Buna kar§lhk, geli§mi§ Olkelerdeki
uygulama ise, daha ziyade ileri teknolojilere dayah olup, orgOn egitimde
etkinlik ve verimliligi artlrmak amaclyla veya yeti§kinlerin sOrekli egitimi iyin
kullanllmaktadlr.
Ileri teknolojiye daya" uzaktan egitimin .;:sg nUfusunun· egitiminde
orgOn egitimi tamamen ikame edecegini dO~onmek, en aZlndan §imdilik
geryekyi bir yakla~lm olarak gOrOnmemektedir.
Ileri teknolojiye daya" uzaktan egitimin diger bir Onemli niteligi. iss" bu
uygulamalarda Oniversitelerin ticari kurulu§larla i§birligi yapmaslnln
gerekliligidir. idari ve mali mevzuatl bu tor i§birligine elvermeyen UlRelerde
ileri teknolojilerde dayall uzaktan egitimin yayglnla§masl zordur.

III. TORKiYE'DEKi GELI$MELER
1988-1989 egitim-6gretim Ylhndan, 1998-1999 egitim-.ogretim Vilma,
yOksekogretim sistemimizdeki ogrenci saYllannda meydana gelen geli§meler
Tablo 9'da gOsterilmi§tir.

TABL09
OGRENCi SAYILARINDAKi GELi$MELER

Llsans Program Ian
Onlisans Programlan
OrgOn OJ)retim Toplaml
A~lkO...9retim

Lisans ve Onlisans Toplaml
Yuksek Lisans
Tlpta Uzmanhk
Doktora
LisansOstO Toplaml
GENEL TOPLAM
ORGUN OGREnME GORE
OKULLA...§.MA ORANI
TOPLAM OKUL~MA ORANI

1988-1989
310.114
66.381

1998-1999
686.617
202.972

376.495
175.223
551.718

889.589
492.560.
1.382.149

18.171
4.197
8.887

51,710
6.357
20.369

31.255

78.436

(+ 1.173)"

(+ 4.914)·

584.146
8,7

1.465.499
18,7

12,6

28,3

• Buyuk klsml tlpta uzmanhk Ojjrencisi olmak iizere Oniversite
kurumlarmdaki IisansUstU tlljrencl saYISI.

dl~Jndaki

yiiksekOjjretim
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GoruldugO gibi, geyligimiz on Yllhk donem ic;:inde toplam ogrenci
saYlmlz %250 oranmda artml~, orgOn ogretimdeki. okulla§ma. oral'llmlZ
%8,7'den %18,7'ye yukselerek, dOnya ortalamasl olan %16,2'nin uzerine
C;:lkml§tlr. Ancak, okulla~ma oranlmlz halen dahi geli§mi§ Olkeier. ortaiamasl
olan %39,6'nm yanslndan azdlr.
Vine gec;:tigimiz on Yllhk donemde lisans ve onlisans programlanmlzm
yaplslnda meydana gelen de§i~iklik Tablo 10'da gosterilmi§tir.

TABlO 10
YOKSEKOGRETIM SISTEMIMiziN YAPISINDAKI GELI$MELER

1988-1989
562
12,0
31,8

Lisans Programlanflln PaYI
Onlisans Programlaflflln PaYI
AC;:lkogretimin PaYI

1998-1999
49,7
14;7
35,6

Onlisans programlanflln paymln %12'den %14,7'ye yOkselmesi
olumlu, fakal yetersiz bir geli§medir. AC;:lkogretimin paYI 1993-1994'de%48, 1
ile en yOksek de§erine C;:lktlktan sonra, 1998-1999'da %35,6'ya dO$mO$tor:
AYfli donem ic;:inde ogretim elemafll saYllannda kaydedilen geli§me
Tablo 11 'de goslerilmi§lir.

TABlO 11
OGRETIM ElEMANI SAYILARINDAKI GELi$MElER

Profesor
Docent
Yardimci Docent
ogretimOyesi Toplaml
Arastlrma Gorevlisi
Diger Ogretim Elemanlan
OORETIM ElEMANLARI TOPLAMI

1988-1989
2.772
2.864
3.469
9.105
11.213
7.796
28.114
. (+742)*

* Diller yUkSek6gretim kurumlsrmdski Illlretim elemsnt saYISI

1998-1999
7.714
4.330
8:102

20.146
23,765
15.259
59.170
(+868)*
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Tablo 9 va Tablo 11'de goruldOgu gibi, geytigimiz on Yllhk dOnem
iyinde orgun ogretimdeki lisans va onlisans ogrenci saYlslOda meydanagelan
artl~1O % 236 olmaslOa kar~lhk, aym d6nem iyinde ogretim Oyesi saYlslOdaki
artl~ % 221, toplam ogretim elemam saYlslndaki artl~ iss % 2tOoramnda
geryekle~mi~tir.
Ba,ka blr ifade lie ge~tiOlmiz on YII i~inde
OgrenciltilJretim elemam oramnda olumlu bir geli,me saglanamanu'~lr.
1998-1999 egitim-6gretim yl II itiban ile Oniversitelerimizde orgOn
6gretimdeki lisans programlannda 6gretim uyssi ba~lOa du~en ogrencLsaYlsl
35, onlisans programlarlOda ders veren ogretim eleman! ba~lOa dO~en
6grenci saYlsl ise 46'dlr. Bu oranlann bazi ulkelerdeki degerlerLTablo. 12'de
gosterilmi~tir.

TABLO 12
BAZI OLKELERDEKI, LlsANS PROGRAMLARINDA OGRETiM OVESi,
ONUSANS PROGRAMLARINDA DERS VEREN OGRETiM ELEMANI
BA$INA DO,EN OGRENCI SAYILARI

OLKE
Almanyta
Avusturya
Belcika
Hollanda
Polonya
Japonya
isvicre
Singapur
Siovenya

ABO
ingiltere
Hong Kong
Finlandiya
Yunanistan
Ispanya
Norvec
lrIanda
Kore
Portekiz
Kanada
Macaristan
Fransa
Turkiye

LiSANS
8
9
10
10
10
10
12
12
13
14
14
14
16
16
17
17
19
20
20
23
23
25
35

Kaynak: UNESCO Staticial Yearbook 97.

ONLiSANS
5
8
10
14
Veri Yok
9
VeriYok
17
Veri Yok
21
20
12
Veri Yok
14
Veri Yok
27
16
24
18
37
11
Veri Yok
46
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~Ik~a

g6rilldilgil gibi, illkemizdeki 6grenei/6gretim ilyesi oranlan
ileri Dlkelerin olduk~a gerisindedir.
Olkemizde OrgOn OQretim ve avlkOQretim dahil top lam OQrenci ba~una
kamu kaynaklannda yapllan harcamalann 1988-1989 Yillarl arasmdaki seyri
Tablo 13'de ayn ayn gosterilmi~tir.
TABlO 13
OGRENCI BA$INA BUTCE OOENEGiNiN
YILLARA GORE OEGI$IMI

Yll
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

CARl Ft!'ATLARLA, ABO $
ORGUN
TOPLAM
1369
1020
1433
1002
2114
1389
2055
1319
1503
2288
1632
2658
1185
2025
755
1538
1509
943
1163
2195
1238
2002

Tablo 13'de gOroldO~O gibi, orgOn ogretimdeki ogrenci ba~tna bOtve
adenegi 1989'dan 1990'a %48 oramnda arttlktan sonra, 1993'de.2658
dolarla Cumhuriyet tarihinin en yOksek deQerine ula~ml~tlr. Ancak, bu Ylldan
sonra ekonomide meydana getirilen tahribattn sonucu olarak,. harcama
miktan 1996'da 1509 dolara kadar dO§mO~tur. 1994'de Dlkemlze yqatllan
ekonomik krizden en olumsuz ,ekilde etkilenen kesimlerden. birinin
yOksek6gretim sistemimlz oldugu a~lk~a g6rillmektedir.
OrgOn 6gretimdeki 6{lrenei ba,ma hareama ulkemizde halen2QOO
dolar eivanndadlr. OOnya ortalamasmm 3370, ileri OIkeler ortalamasll~m
ise 5936 oldugu g6z6nOne abmrsa, yuksekOgretimde son on Yllda
saglanan geli,menin, bqta saym rektOrlerimiz olmak uzere,
y6netiellerln neredeyse yoktan var etmeleri ve ogretim elemanlannm
fedakar ve feragatli ~ah,malan sonucunda elde edilmi, oIdugu ~Ik~a
ortaya ~Ikmaktadlr.
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DOnyaca kabul editen 0<; onemli allf endeksince (Science Citation
Index, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation InC/ex)
taranan bilimsel dergilerdeki yaym saYllanmlzln son on Ylldaki seyri Tablo
14'de gosterilmi,tir.

TABLO 14

BiLiMSEL YAYIN SAYILARININ Y1LLARA GORE DEGl$iM1

1988
1999
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

SCI.CIT.IND.
828
979
1117
1206
1653
1928
2308
2652
3774
4410.
4820.

SOC. SCI.CIT.IND.
46
57
79
69
85
71
97
10.3
166
184
VY

A&H.CIT.IND.
14
11
11
20.
23
23
16
20.
25

33
Vy

Tablo 14'de gorOldOgO gibi, son on Yllda fen ve teknik bilimler
alanlanndaki bilimsel yaytn saYlmlz yakla,lk alb, sosyal bilim alanlanndaki
yaym saYlmlz ise yakla~lk dOrt kat artml~tlr. Ozellikle fen bilim.lerl
alanlanndaki artl, fevkalade Omit vericidir. TOrkiye'nin dOnya (lIkeleri
arasmdaki slrasl 46'lncl iken, 199B'de 25'incilige yOkselmi, ve 2o.o.o.Ylii ic;:in
ongorOlen hedefler ,imdiden a,llml,tlr.
Oniversitelerimizde bilimsel ara,tlrmalara aynlan kaynaklargOz OnOne
ailndlgmda, kaydedilen bu geli,menin onemi daha da artmaktadlr. 1998
bOlyasinden Oniversitelerimize tahsis edilen toplam net ara~tlrma Odenegi·1o.
trilyon 675 milyar TL, yani geyan Yllllk ortalama kur Ozerinden yakla~lk olarak
43 milyon dolardlf. Bu miktar, sadece Massachusetts Institute. of
Technology'de, sadece biyoteknoloji alanmdaki ara~tlrmalar i<;in bir Yllda
tahsis edilen miktara e~ittir. ABO'de 1990.'11 Yiliann ba~1 itiban ile kamu
kaynaklanndan akademik ara~tlrmalara tahsis edilen odenegin toplam 13,9
milyar dolar oldugunu ve bu miktann %83'OnOn bu OlkedekL 370.0
yOksekogretim kurumundan sadece 100'One tahsis edildigini aynca
belirtmekte yarar vardlr.

Oniversitelerimizde, ileri Olkelere gOre kOC;Ok, aneak asia
kOc;Omsenmemesi gereken bir bilimsel ara~tlrma potansiyeli olu~mu~tur. Bu
potansiyelin daha da geli~tirilerek, c;e~itli mekanizmalarla Ozel sektorle
i~birligi ve etkile~im saglanarak toplum hizmetlerine dOnO~tOrolebilmesi ve bu
suretle lleri Otkelerde oldugu gibi katma deger yaratllabilmesi ic;in,. sadece
kaynaklann artmtmasl yeterli degildir.
Eksik olan hususlan tespit etmek ic;in Once makro gOstergeJeri ele
alahm. TOrkiye'de GSYIH'dan Ar-Ge'ye aynlan pay %0,45'tir. Bu pay Ueri
Olkelerde %1,S ile %3 araslnda degi~mektedir. Iktisaden faal 10;OOOnOfus
ba~ma do~en Ar-Ge personeli saYlsl TOrkiye'de 10'dur. Geli~mi~ Ulkelerde bu
oran 130'a kadar C;lkmaktadlr. Olkemizde Ar-Ge faaliyetlerinde OzelsektO.rOn
payl %23,3, kamu sektOrOnOn payl %14,5, Oniversitelerin pay' %62;2'dir; iJeri
Olkelerde Ozel sektOrOn payl %SO'nin Ozerindedir.
DolaYlsl ile, Oniversitelerimizdeki bilimsel potansiyelden etkili bir
bic;imde yararlanabilmek ve bu suretle katma deger yaratabilmek ivin,. akilci
bir ~ekilde tespit edilen ve genel ekonomik politikalann asli unsuru olarak
istikrarh bir bic;imde uygulanan bilim ve teknoloji politikasl c;erc;evesinde:
• GSYiH'dan Ar-Ge'ye aynlan pay %1'e,
• iktisaden faal 10.000 notus ba~ma dO~en Ar-Ge personeli saYlsl
1S'e,
• Ozel sektOrOn bu ~ekilde bOyOtOlen Ar-Ge faaliyetleri icindeki paYI
%SO'ye C;lkanlmah ve Ar-Ge'ye aynlan kamu kaynaklannm dagltlmlnda,
kaynaklan ince bir tabaka halinde dagltmak yerine, potansiyelL yOksek. olan
yerlere Oncelik verilmelidir.
Halen sekiz devlet Oniversitemizde bulunan teknoloji .. geli~tirrne,
teknopark v.b. birimlerin in~aatlan hlzla tamamlanmah ve Oniversitelerimizin
bu tor birimlerde Ozel sektOr kurulu~lan ile birlikte ticari amac;h. ArcGe
faaliyetlerine giri~ebilmeleri ic;in, tOm bOrokratik engeller kaldlfllmall ve ozel
te~vikler getirilmelidir.
Yurtdl~lnda

OQretim Oyesi olarak yeti~tirilmekte olan 2324 Ogrenci ic;in
Yllda harcanan para yakla~lk olarak 60 milyon dolardlr. Oniversitelere aynlan
ara~brma Odenekleri, buna gOre, 100 milyon dolara C;lkanlmah ve geli~mekte
oian Oniversitelerimiz adlna geli~mi~ Oniversitelerimizde IisansOstO Ogrenim
gOrmekte olan her bir Ogrenci ic;in, bu egitimi veren Oniversitemize yllda 6500
dolar Odenmelidir. Bu surelle, hem bilimsel aralitlrma faaliyetleri daha da
geli§tirilmi§, hem de nitelikli Cigretim Oyesi aylgl",n kapatllmasma katklda
bulunulmu!J olacaktlr.
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IV. 2005 YlLINDAKI HEDEFLER VE DARBO~LAR
Devlet Istatistik EnstitOsO'nOn projeksiyonlanna gore, Olkemizdeki
yOksekoOretim ~O nOfusu 2005 Yllmda 5.362.000 olacaktlr. TOrk
yOksekoOretim sisteminin 2005 Ylhndaki hedefleri:

•
•
•
•

Toplam okulla~ma oram
Aylko~retimin paYI
Lisans o~rencilerinin payl
Onlisans ~rencilerinin paYI

%40
%25
%45
%30

olarak konduOu takdirde, 0 Yllki toplam o~renci saYlsl ve bunun da~lhml
a~a~ldaki gibi olacakttr:
•
•
•
•

Toplam o~renci saYlsl
Aylko~retimdeki ~renci saYlsl

Orgon oOretim lisans oOrenci saYlsl
OrgOn oOretim onlisans oOrenci saYlsl

2.145.000
536.000
965.000
644.000

Bu hedefe ula~abilmek iyin onOmOzdeki yedi YII iyinde aylkoOretimdeki
ogrenci saYlsl esas olarak sabit tutulurken, yakla~lk olarak, orgOn ~retim
lisans programlannda %50, onlisans programlannda ise %220 oranmda ek
kapasite yaratllmasl gerekmektedir.

OrgOn ogretimde ek kapasite yaratabilmek iyin:
• Fiziki imkanlann artmlmasl,
• O~retim Oyesi saYlslnm artlnlmasl,
• Vaklf Oniversitelerinin geli~tirilmesi,
• lIeri bilgi teknolojilerine dayah uzaktan o~retim yontemlerinin Organ
o~retime entegre edilmesi,
birlikte ele almmasl gereken onlemlerdir.

IV.1. FiZIKllMKANLAR
1999 Mali V,h BOtya Kanun Tasansl'nda e~itim ve saghk sektorOndeki
in~aat projelerinin saYllan ve toplam tutarlan, 1998 Ylhna kadar yapllml~ olan
toplam harcama ve projelerinin tamamlanmasl iyin gereken toplam odenek
tutarlan Tablo 15'de 1998 fiyatlanyla gosterilmi~tir.
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TABLO 15
iN$AAT PROJELERI, TRiLYON TL

SEKTOR

EGITiM
SJ\GLlK

PROJE
SAYISI

PROJE
TUTARI

TOPLAM
HARCAMA

GERCEK
OOENEK

506
55

565
341

238
164

327
177

Organ ogretimde ek kapasite yaratabilmek iCin soz konusu in~aat
projelerinin oncelikle tamamlanmasl gereklidir.
TOrk yOksekogrelim sisteminin dogal geni~leme alam iki Yllilk meslek
yOksekokuliandlr. Milli Egilim Bakanhgl'mn projeksiyonlanna gore 2005-2006
Ylhndaki toplam 4.194.143 ogrencinin 1.710.092'si genel liselerde,
2.4B4.051'i ise mesleki ve leknik liselerde ogrenim gorecek ve ortaogrelimde
1998-1999'da %54,7 olan okulla~ma oram 200S-2006'da %79,4'e
yOkseleceklir. DolaYlsl ite, meslek yOksekokulian atl sektorOnOn bOyOtOlmesi,
Milli Egitim Bakanhgl'mn hedefleri He de tutarltdlr.
Organ ogrelimde 2005 Ylhnda %2S'lik bir okulla~ma oramna
iCin meslek yOksekokullanndaki ogrenci saYlslmn 202.723'den
644.000'e yOksellilmesi Ong6rOlmektedir. Ba~ka bir ifade ile bu alt sekt6rde %
220 oramnda ek kapasite yaratmak gerekmektedir.
ula~abilmek

Mesleki ve teknik egitimde ortaogrelim ile yOksekogretim arastnda
bugOne kadar kurulamaml~ olan ili~kiyi kurmak, her iki dOzeydeki egitim
kurumlannda mevcut olan fiziki kapasite ile ogretmen ve 6gretim elemam
kapasitesini ortak kullanmak suretiyle ek kapasiteler yaratmak, mesleki ve
teknik egitimi te~vik elmek iCin mesleki ve teknik liselerden meslek
yllksekokullanna slnavslz g~i,i saglamak amaclan ile, program
bOtOnlOgO iyinde irtibatlandlnlml~ lise ve meslek yOksekokullanndan olu~an
Mesleki ve Teknik Egitim B61geleri (METEB) kurulmasml, bu bolgeler
icinde faaliyet gosteren sinai, zlrai ve ticari kurulu~lann imkanlanm da
egitime aymalanm ongoren yasa laslagl Milli Egilim Bakanhgl He birlikle
hazlrlanml~ ve Bakanlar Kurulu'na sunulmu~lur. Bu taslagln ivedilikle
yasala~masl, onlisans programlannda ek kapasite yaratllmasl yonOnde
atJlml~ yak onemli bir adlm olacaktlr. Olkemizde kurulabilecek mesleki ve
teknik egitim bolgelerinin tespiti Ozerindeki yalt~malar tamamlanml~tlr.
Tasanmn ivedilikle yasala~maslnda yarar vardlr.
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1985'den ba~layarak DOnya Bankasl'ndan saglanan toplam 130
milyon dolar tutanndaki dl~ kredi ile 30 meslek yOksekokulumuz, tesis,
teyhizat ve ogretim eleman! baklmmdan dOnya standartlanna ula~tmlml~tJr.
Bu standartlardaki meslek yOksekokulu saYlmlzln artlnlmasl iyin, DOnya
Bankaslna sunulmak Ozere OyOnCO bir proje hazlrlanmaktadlr. Yukanda sozO
edilen taslaglO yasala~masl, bu projenin kabulOne bOyOk destek
saglayacaktJr.

Bazl ilniversitelerimizde ba,latllan yaz okulu uygulamasl, gerek
lisans gerekse 6nllsans programlannda ek kapasite yaratma
potansiyeline sahiptir. Ancak, yaz okullannda 60rencilerden alman
ilcretlere ve bu okullarda ders veren 60retim elemanlanna yapllacak ek
6demelere getirilen klsltlamalar, bu potansiyeli deOeriendirme
imkanlanm ciddi ,ekilde azaltmaktadlr. Oniversitelerimiz bu konuda
tamamen serbest blrakllmahdlr.
IV. 2- O~RETiM ELEMANI SAYISI
Olkemizde 6gretim Oyesi ba~ma dO~en orgOn ogretim lisans 6grencisi
saYlsl 35'dir. Bu genel oran yOksek oldugu gibi, alt alanlara inildiginde,
ogretim Oyesi 8919lOIO daha da bOyOk oldugu gorOlmektedir. Ogretim Oyesi
ba~lOa dO~en lisans ogrencisi saYlsl okul oncesi egitimde 477, ilkogretimde
477, leknik egitimde 106, yabanci dil ogretmenliginde 106, iktisatta 86, fen
bilimleri ogretmenliginde 106, i~letmede 79 ve elektrik mOhendisliginde 44
gibi, yak yOksek degerlerdedir.Yeni kurulmu~ olan Oniversitelerimizde bu
oranlar daha da yOksektir.
Orgon ogretimdeki lisans diizeyindeki 6grenci saYlslnlO 2005 Ylhnda
965.ooO'e <;Ikmasl durumunda, 1998'deki genel O{jrenci/O{jretim Oyesi oram
olan 35 rakammlO korunmasl halinde dahi, 28.000 ogretim Oyesine ihtiyay
duyulacaktlr. Bu da OnOmOzdeki yedi YII iyinde yakla~lk 10.000 yeni O{jretim
Oyesinin yeti~tirilerek istihdam edilmesi demektir. Soz konusu oramn 25'e
dO~OrOlmesi hedeflendiginde, onOmOzdeki yedi YII iyinde yeti~tirilerek sisteme
sokulmasl gereken O{jretim Oyesi saYlsl ise yakla~lk olarak 20.0oo'e
Ylkmaktadlr. Aynca, yeni ogretim Oyelerinin alanlar araslOdaki daglhmln!n da
degi~mesi ~arttlr. Aglrhk, 6gretmen yeti~tirme, bilgisayar, i~letme, iktisat,
hukuk, elektrik mOhendisligi, in~aat mOhendisligi, makina mOhendisligi gibi,
ekonominin ihtiyay duydugu alanlara kaydmlmak zorundadlr.
Oniversitelerimizde halen 23.765 ara~tlrma gorevlisi <;ah~maktadlf. Bu
elemanlann tamamlna, yurti<;inde, yurtdl~mda veya klsmen yurtiyinde,
klsmen yurtdl~lnda doktora yaptlrllarak, Oniversitede kalmalan saglanabildigi
takdirde onOmOzdeki yedi YII iyinde 20.000 yeni ogretim Oyesini sisteme
sokmamlz mOmkOndOr.
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Nitelikll 6gretim Oyesi a~lgl, kapasite artmmmm 6nOndeki en
bOyOk darbogaz olup, bunun bafhea nedeni 6gretim Oyelerine 6denen
son derece dOfOk maaf1ardlr.
Halen, ogretim Oyesi olarak yeti~tirilmek Ozere, 2324 ogrencimiz
mecburi hizmet kar~lligl burslu olarak yurtdl~mda IisansOstO ogrenim
gormektedir. Buna ilaveten, 1998'de 750'si egitim fakOlteleri,. 200'0
bilgisayar, 50'si diger alanlarda olmak Ozere 1000 ilave yurtdl§1 bursu temin
edilmi~tir. Bu kontenjamn 385'i ic;in ogrenci sec;ilmi§ olup, bunlar. halen
yurtic;inde yabanci dil egitimi gormektedirler. 3837 saYl1t Kanuna eklenen
gec;ici 24'OncO madde kapsamlnda, onOmOzdeki iki YII ic;inde 1240. yurtql§1
bursunun daha verilmesi gerekirken, 1999 Yilt kontenjam 620'den 400'e
indirilmi§tir. Boylece, bu madde kapsamlnda onOmOzdeki iki yd. ic;inde 1.240
yerine, tahminen 800 dolaymda ogrenci yurtdl§lna gonderilebilecektir.
Yurtdlljlnda ogrenim goren bir ogrencinin Devlete maliyeti.Yllda.25.000
dolar civanndadlr. OOretmen yeti~tirme ve ileri teknolojiler gibi bazl.alanlarda
tamamen yurtdlljmda eleman yetiljtirilmesi gorOnOr gelecekte kaC;lnllmazdlr.
Ancak, yurtic;inde bir yak alanda da ciddi bir bilimsel potansiyet oliJ~m~tur.
Bu nedenle, iki Ylldan beri yurtic;inde ogretim Oyesi yeti§tirilmesine de aglrltk
verilmi~tir.
Geli~mekte
olan Oniversitelerimizden gelecek. ar~tlnna
gorevlilerinin bannmalan ic;in sekiz geli~mi§ Oniversitemizde yurtlann
in~aatlna ba§lanml~tlr. Bu yurtlann 1999 Yilt ic;inde tamamlanmasl
beklenmektedir.
Yurtic;inde agretim ayesi yeti§tirme programmda halen 1482doldora
ogrencisi bulunmaktadlr. Bu sayl geysn YII 425 idi. Bu programa her YII 500
yeni ogrencinin altnmasl hedeflenmektedir. Programl ogrenci kabul eden
Oniversiteler aC;lslndan yskici hale getirmek ic;in, bu Oniversitelere 1999
Yllmdan itibaren ogrenci ba~ma Yllda 6500 dolar tutannda ademe yapJlmasl
hususunda Maliye Bakanltgl ile mutabakat saglanml§trr. Programln
aksatllmadan yarotOlebilmesi iyin gerekli Cideneklerin bOlysye konulmasl,
yeni ara§tlrma garevlilerinin atanma ve gorevlendirilmelerindeki klsltlamalann
kaldlnlmasl ve harcama konusunda Oniversitelere esneklik tamnmasl §arttlr.

Yurtdlfmda 6gretim Oyesi yetiljtirilmesi 2547 ve 1416 saYlh iki ayn
kanun hOk(lmlerine g6re yOrOt(llmektedir. Her iki kanun da 6greneilerin
IisansustiJ 6grenimlerinin tamamml yurtdlfmda g6rmeleri esasma g6re
d(lzenlenmiftlr. Yurtdlfmda 6gretim Oyesi yetl,tirilmesi ~ok dahaesnek
hOkOmler i~eren tek bir kanunla diizenlenmeli ve 6greneilerin Iisansilstu
6grenimlerinin bir klsmlm yurtdujmda, bir klsmml da yurti~inde
g6rmelerine imkan saglanmahdlr.
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Lisans dOzeyindeki programlarda gorev yapan ogretim Oyelerinin
niteliklerinin dOnyaca kabul edilen tan.mlan olmaslna kar~lhk,. meslek
yOksekokullannda gorev alacak ogretim elemanlannln niteliklerinin bu tOr bir
tan.ml yoktur. Meslek yOksekokullannda doktora derecesine sahip. ogretim
Oyeleri gorev yapbgl gibi, bu dereceye sahip olmayan ogretim gorevlisi,
okutman ve uzmanlar da meslek yOksekokullanmlzda gorev yapmaktad1r.
1998-1999 egitim ogretim Ylil itiban ile meslek yOksekokullanmlzda gorev
yapan ogretim elemam saYlsl 4155 olup, ogretim eleman. ba~lna da~en
ogrenci say lSI bu okullanmlzda 46'dlr. Bu yaksek oramn korunmasl
durumunda dahi, 2005 Ylhnda meslek yOksekokullanmlzdaki ogrenci
saYlslmn 644.000'e e;lkmasl halinde, bu okullanmlzda yakla~lk 10.000 yeni
elemamn, oramn 35'e dO~OrUlmesi hedeflendiginde ise yakla~lk.14.000 yeni
elemamn istihdaml gerekecektir.
Meslek yOksekokullannda, ilgili alanda meslegini iera etmekte. O.lan
deneyimli ki~ilerin saat ba~lna ders Oereti ile istihdam edilmeleri ve
ogrencilerin egitimlerinin onemli bir klsmlm i~letmelerde i~ba~mda..egitirnle
gormeleri yoluna gidilmesi, arzu edilen hedefe ula~llmasl baklmmdan
kae;mllmazdlr. Bunun ie;in saat ba~ma ders Oeretlerinin ger~ke;idOzeYlefe
yOkseltilmesi ve ozel sektdr kurulu~lanna yOkOmlOIOkler ve t~vikler
getirilmesi gereklidir.
Ogretim eleman. ae;lgln. kapatmak ie;in diger bir yol yabanCluYfu~lu
ogretim elemantann.n istihdamldlr. Olkemizde haten 112'si ogretim OYElsi
olmak Ozere toplam 726 yabanci uyruklu ogretim eleman. gorev yapmaktadlf.
Yabanci uyruklu ogretim elemanlannm istihdammm onOnde a~llmasl yak gOe;
bOrokratik engeller bulunmaktadlr. Oniversiteler bu konuda tamamen·serbast
blrakllmah, nihai onay yetkisi Maliye Bakanhgl'ndan YOksekogrelimKurulu'na
devredilmelidir.

IV. 3- VAKIF ONivERSITELERi
Hlzla artan gene; nOfusun yOksekogretime olan talebi, 1960'h. Yllhmn
ortalanndan b~layarak, ~~itli mesleki alanlarda ogretim yapan elliye yakm
kaf amae;IJ yOksekokulun ae;llmaslna yol ae;ml~ ve bu okullardaki ogrenci
saYlsl klsa sOre ie;inde 50.000'e ula~ml~tlr. Ancak, Anayasa Mahkemesi'nin
bu okullan 1971'de Anayasa'ya ayklfl bulmasl ile bu okullar 1418 saYl1i
Kanunla 0 zaman mevcut olan akademilere baglanml~tlf.
Ozel yOksekokuliann kurulmaslyla birlikte, Olkemizde akadem,ik
degerlendirme, kalite kontrol va akredilasyon mekanizmalan da kurulabilmi~
olsa idi, bu okullar varhklanm saghkll bir ~ekilde sOrdOrebilir ve
yOksekogretimde Orgon ogretime dayall okulla~ma oran.mlz bugOn
muhtemelen %20'yi a~ml~ olurdu.
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1981 Anayasasl'nda kar amaci gutmeyen vaklflann yOksekogretim
kurmalanna olanak veren hUkumler yer alml§tlr. Ilk vaklf Oniversitesi o.lan
Bilkent 1984'de kurulmu§ ve bu Oniversiteyi 1992'de kuru Ian Ko y ve1993'de
kuru Ian Ba§kent universiteleri izlemi§tir. 1996'da 5, 1997'de 8 ve 1998'de 3
vaklf Oniversitesi'nin kurulmaslyla Qlkemizdeki vaklf universitesi saYlsl 19'a
yukselmi§tir. 1998-1999 egitim-6gretim Ylh itiban ile 19 vaklf unillersitemizin
17'si faal olup, Sabanci Oniversitesi 1999-2000 egitim-6gretim Ylllndaegitime
ba§layacaktir.
1998-1999 egitim-ogretim Ylhnda vaklf universitelerimize. ka~ltll
ogrenci saYlsl 27.367'dir. Bu rakamm top lam ogrenci saYlsl iyindeki payl
%1,9, orgun ogretimdeki ogrenci saYlsl iyindeki payl %3,1 'dir.
1998-1999 egitim-6gretim Yilt iyin yapllan ogrenci yerle§tirme SlnaVI
sonucunda ulkemiz universitelerindeki lisans programlanna 144.392.ogrenci
yerle§tirilmi§tir. Vaklf universitelerindeki lisans programlanna yerle§tirilen
ogrenci saYlsl 9917 olup, bunun toplama oram %6,9'dur. SmavdaonliSans
programlanna yerle§tirilen ogrenci saYlsl 87.559'dur. Vaklf universitelerindeki
onlisans programlanna yerle§tirilen ogrenci saYlsl 4655 olup, bunun toplama
oranl %5,3'tur.

G6ri.11dOOO gibi, vakl' universitelerimiz son iki YII l~inde..6nemli bir
geli,me g6stermi,lerdir. G~mi,te 6zel yllksekokullar d6neminde
ya,anml, olan akademik kalite sorunlan ile idar! aksakllklann
ya,anmamasl i~ln gerekli akademik ve idar! denetlm rnekanizmalan,
yOri.lrlukte olan mevzuatln elverdiOi 61!;ude kurulmu,tur.
Vaklf Oniversitelerimizdeki kapasitenin onumuzdeki yedi YII iyinde,
25.000'i onlisans, 50.000'i lisans programlannda olmak uzere,. toplam
75.000'e ula§masl beklenmektedir. Buna gore, 2005 Ylhnda toplam 2.145.000
ogrenciye ula§llabildigi takdirde, vaklf universitelerinin TOrk yuksekogretim
sistemi iyindeki paYI %3,5 olacaktlr. Bu paym en az %5 olmasl
hedeflenmelidir. Bu hedefe ula§abilmek iyin:
• Ogrenim ucretlerinin Odenebilir duzeylerde tutulabilmesi iyin vergi
muafiyetleri geni§letilmeli, bu kurumlara, yarattlklan toplumsal getiri oramnda
kamu kaynaklanndan yardlm yapllmasma devam olunmahdlr.
• Vaklf universitelerine hazine arazilerinin tahsisinin onOndeki tum
engetler kaldlnlmah, buna iIi§kin usul ve esaslan iyeren yasal dQzenleme
yapllmahdlr.

32

• YOrOrlOkteki
mevzuata
gore,
vaklflar
sadece
Oniversite
kurabilmektedirler. Vaklflann bir Oniversiteye bag Ii olmakslzln,. mesleki ve
teknik alanlarda egitim yapmak Ozere, iki Yillik meslek yOksekokulu ve dart
Yllhk yOksekokul kurmalanna imkan veren yasal dOzenleme yapllmahdlr.
Boyle bir dOzenlemeye anayasal bir engel yoktur. Bu yaplldlgl takdirde, TOrk
MOteahhitier Birligi, TOrk Elektronik Sanayicileri Dernegi, Giyim Sanayicileri
Derne9i v.b. meslek kurulu§lan, ihtiyae duyduklan ara insangOcOnO
yeti§tirmek iein vaklfla§arak bu tor okullan kuracaklar ve i§ba§lnda. egitim iein
de kendi imkanlannl seferber edeceklerdir. Bir COk geli§mi§ organize sanayi
bolgemizde de bu tOr potansiyeller mevcuttur. Bunlar mutlaka. hare~ete
gecirilmelidir.

IV. 4- UZAKTAN EGiTiM TEKNOLOJiLERi
Olkemiz, Once YAYKUR, daha sonra da Anadolu Oniversitesi
Aglkogretim FakOltesi'nde lisans ve onlisans dozeyinde yOrOtolen
programlarla uzaktan Ogretim alanmda yirmibe§ Ylh kapsayan. Onemti bir
deneyim birikimine sahiptir.
Anadolu Oniversitesi'nde yOrOtolen programlann ogrenciler aglslnQan
daha yekici hale getirilmesi iein yali§malar sOrmektedir. Ozerindeyah§llan
konular, onlisans dOzeyinde bazl teknik alanlarda da yeni programlar
ae11masl ve gerek Onlisans programlannl gerekse lisans programlannln ilk iki
Yllinl ba§an ile tamamlayan ogrencilere 6rgOn ogretim lisans programlanna
dikey geei§ imkanlannm saglanmasldlr.
Onceki bOlOmlerde de belirtildigi gibi, ileri telekomOnikasyon vebili§im
teknolojilerindeki geli§meler, uzaktan ogretimi koklO bir liekilde etkileyerek,
bu yOksekogretimin tOronOn ozellikle ileri Olkelerde yaygmla§masma yol
aeml§tlr; bu geli§me giderek artan bir hlzla sOrecektir.
Bu geli§meler goz onune ahnarak gectigimiz Oe YII ieinde. Oe proje
ba§latllml§tlr. TOBITAK ve TOrk Telekom ile ortak olarak yOrOtOlenUlusal
Bilgi Merkezi (ULAKBiM) ve Ulusal Akademik Ag (ULAKNET) projesi, ileri
teknolojilere dayall uzaktan egitim ve elektronik kutOphanecilik hizmetlerinin
gerektirdigi bir altyapl projesidir. Proje esas itibariyle tamamtanmt§tlr.
Sistemin istenen §ekilde i/lletilebilmesi ve daha once YOK'e baglt()lup
da ULAKBIM'e devredilen, TOrkiye'nin en buyOk bilimsel dergi kolleksiyonuna
sahip ve 15 bibliyografik veri tabamm tarayabilen Cahit Art Bilgi Merkezi adl
verilen kCltOphanenin sahip oldugu bilgilerin kullanlctlara elektronik olarak
aktanlabilmesine imkan varecek §ekilde yapllandlnlmasl iein her YII gareken
15 milyon dolar tutanndaki odenegin aksatmadan bOtyeye konulmasl
gerekmektedir.
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ULAKBiM-ULAKNET uzaktan egitim ivin gereken onemli aityapi
unsurlanndan biridir. ikinci onemli unsur, yOksekogretimdeki ogrenciler-imizin
tOmOnOn bilgisayar okur yazan (computer-literate) hale getirilmesidir. Bu
amavla, her Oniversitemizde rektorlOge bagh birer enformatik bolOmO
kurulmu~ ve gerek bu bOlOmlerde ihtiyav duyulan ogretim elemanlannm,
gerekse Olkemizin bu alanda ihtiya v duydugu Ost dOzey elemanlann
yeti~tirilmesi ivin de OOTO'de bir enformatik enstitOsO kurulmu~tul'. lkinci
enstitO iTO'nde kurulmak Ozeredir.
Bu iki projenin yanmda, TOrkiye'deki yOksekogretim kurumlan arasmda
yapllabilecek uzaktan egitim uygulamalan ve bunlann fizibilitesJnin
ara~tlnlmasl ivin TOBITAK'a bagli BUgi Teknolojileri EnstitOsO'ne ayn bir
proje yaptlnlml~br. OOTO, ITO ve Anadolu Oniversitesi uzmanlannln· da
katlldlgl bu projede 15 alternatif incelenmi~ ve maiiyetler vlkafllml~tlr.
Ogretim Oyelerini ortak olarak daha etkin bir bivimde kullanmak
suretiyle, nitelikli ogretim Oyesi avlglnl klsmen kapatarak ek kapasite
yarablmasl amaclyla, uzaktan egitimin e~ zamanh (synchronous) ve uydu
ileti~imi ile geryekle~tirilmesinin maliyetleri incelendiginde ortaya vlkan sonuv
a§aglda ozetlenmi~tir. Alici ve verici olabilecek altl Oniversitede. kurulacak
4'er adet 5O'~er ogrenci kapasiteli elektronik smlflarda haftada 56 saat ders
yapllabilmesi ivin gereken yatlflm maliyetinin 20 milyon dolaT, Yllhk ililetme
maliyetinin ise 4 milyon dolar civannda olacagl tahmin edilmektedir.
Elektronik slnlflarda uydu ileti~imi vasltasl ile e~ zamanh. ders
yapllmasmln Olke yaplna yaygmla~tlfllmaslnln maliyetinin yak yOksek olacagl
gOrOlmektedir. Aynca, sistemin baklml ve i~letilmesi ivin gereken destek
personelinin temin ve istihdammda daTbogazlar yalianacagl dO~onOlmektedir.
Bu tOr biT uygulamanln Olke yapmda yaygmla~tlnlmasl ivin henOz.geo~kli
aityapi olu~maml~tlr. Elektronik slnlflarda e~ zamanh ders verme uygulamasl
iyin, bu a~amada geli~mi~ Oniversitelerimizin bazllannda kablolusisternle
kampOs iyinde veya kampOsler arasmda uygulamaya gidilmesi daha mantlkh
gorOlmektedir. Onerimiz, ITO'de bu yonde balilayan uygulamanm
desteklenmesi ve yabancl dilde egitim yapan geli~mili Oniversitelerimizin
yurtdl~mda bu tOr uzaktan egitim yapan Oniversite konsorsiyumlsn ile
i~birligi yapabilmeleri ivin gereken odeneklerin bOtyelerine konulmasldlr. Bu
tOr uzaktan egitimin yaygmla~tlrllabilmesinin, gerekli deneyim kazanlldlktan
sonra mOmkOn olabilecegi dO~OnOlmektedir.
Buna kar~lhk, ULAKNET vasltaslyla Internet Ozerinden dersler
verilmesinin maliyeti yak daha dO~Ok va uygulamasl dOnyada yak daha
yaygmdlf. OOTO Enformatik EnstitOsO bu alanda ilk uygulamaYI ba~latml~tlr.
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OrgOn ~retime entegre edilmi§ ileri teknolojilere dayah uzaktanegitim
ile genelde enformatik egitiminin Olkemizde yayglnla§abilmesi ioin
Oniversitelerimizde, her birinde multimedya Ozellikleri bulunan 25 ki§isel
bilgisayar ile sunucular bulunan 1000 bilgisayar teknolojileri egitim
labaratuvan ile, yine her bir Oniversitemizde toplam 5OD'er bilgisayar
bulunan Intemetle ~itim laboratuvarianmn kurulmasl gereklidir. Gereken
yahnmln toplam maliyeti, bilgisayarlann birim fiyatma bagil olarak.75"100
milyon dolar araslndadlr.
Uzaktan egitimin Olkemizde yayglnla§tlnlmaslnda, Intemet.Ozerinden,
Ozellikle bilgi teknolojileri alanlnda, geli§mi§ universitelerimizce verilecek
derslerin ye§itlendirilip yagaltllmaslnln ve diger Oniversitelerimizden. bu
dersleri alacak Ogrencilere kredi verilmesinin, ba§langlyta yak daha akilci bir
strateji olacagl dO§OnOlmektedir. Orgun Ogretime ve a<;lkOgretime destek
olmak Ozere dO§unulen bu uygulamaya ili§kin usul ve esaslan kapsayanbir
yOnetmelik hazlrlanmaktadlr.
Internet uzerinden verilecek derslerin hazlrlanmasl ioin ger.e.ken
yazlhm ve diger maleryallerin olu§lurulmasl geni§ Oloude te§vik edilmelidir.
Aynca, bir Oniversiteye kaYlth olup da ba§ka bir Oniversiteden bu§ekilde.c!ers
alan ogrenciler ioin verici Oniversiteye yapllacak odemelerde bOrokratik
engellerle kar§lla§llmamahdlr. Internet Ozerinden verilecek derslerin,
YOksekogretim Kurulu bunyesi ic;:inde oluliturulan Enformatik Milli
Komitesi'nce degerlendirilmesi ve kabul edilen ders ba§lna OQretim oyesine
10.000 dolar tutannda telif hakkl Odenmesi ongOrOlmektedir. Bu konuda
Maliye Bakanhgl ile mutabakat saglanml§tlr.
Anadolu Oniversitesi'nce yOrOtOlmekte olan a<;lk~retim pr.ogramlarlnln
ogrenciler ioin daha yekici hale getirilmesi ioin, bu program lara kay,t"
ogrencilere hizmetk vermek uzere Olke genelinde her birinde 30geli§mi§
bilgisayar ve gerekli diger te§hizat bulunan 100 laboratuvann kurulmasl
planlanm1litlr. Bunun iyin gereken yatmm 15 milyon dolar olarak
hesaplanmllitlr. Bu suretle a<;lkOgretim ogrencilerinin de Intemete ula§malan
ve bunun Ozerinden verilecek derslere kaydolmalan mumkOn olacakllr.

V. SONUe; VE ONERILER
21. yOzYlhn e§iginde bulundugumuz bugunlerde, universitelerimizin
klsa vadede geryeklelitirmesi gereken hususlan a§agldaki §ekilde Ozetlemek
mOmkOndOr:
• YOksekogretimde OrgOn Ogretime dayah okullalima oranlnln %25'e
Olkanlmasl,
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• Meslek yOksekokullanmn yOksekogretim sistemimiz iyindeki paylnln
%30'a ylkanlmasl ve bu okullarda i~ iyinde egitimin artlnlmasl,
• Bunun iyin onOmOzdeki yedi YII iyinde en az 10.000 yeni ogretim
Oyesi ile meslek yOksekokullannda gorev yapacak en az 10.000.. yenLogretim
gorevlisi, okutman ve uzmanm yeti~tirilerek istihdam edilmesi ve yOrOmekte
olan yatlnmlann hlzla tamamlanmasl,
• Oniversitelerimizden mezun otan ogrencilerimize enaz bir y~banci
dilin ogretilmesi, bilgisayar okur yazan olmalanmn saglanmasl; mesteki
alanda derinlik verilmesinin yamnda, gerektiginde yeni mesleklere adapte
olabilmeleri iyin en az bir ba~ka alanda geni~lik verilmesi ve ekip yah~masl
yapabilme formasyonunun kazandlnlmasl,
• Oniversitelerimizle toplumumuz araslndaki en onemli koprOYO
Oniversite hastanelerinin in~aatlannln ve teyhizatlanmn
tamamlanmasl,
olu~turan

• Oniversitelerimizde
olu~mu~
bulunan
bilimsel
ara~tlrma
potansiyelinin, akilci bir ~ekitde ve genel ekonomik politikalann aslibir
unsuru olarak tespit edilip istikrarla uygulanacak bilim ve teknoloji politikalan
yeryevesinde, ozel sektorle i~birligi yapmak suretiyle katma deger yaratma
yonOne sevkedilmesi,
• Hlzla geli~ip yayglnla~makta ve klsa bir sOre iyinde Oniversitelerin
yaplslm koklO bir ~ekilde etkileyecek olan uzaktan egitim teknolojilerinin
Olkemizde, gerek yOksekogretimdeki ogrencilerin organ egitimi, gerekse
yeti~kinlerin sOrekli egitiminde kullamlmasl iyin gerekli yapllann kurulmasl ve
hlzla uygulamaya geyilmesi.

Yetmilbel ydllk Cumhuriyet d6neminde yaklqlk 400. katbily.~en
ve tarihten gelen 6nemli bir binkime sahip olmadlgl halde, uluslararasl
dOzeydeki bilimsel yaylOlara g6re dunya Olkelen araslOda 25'.incLslraya
yUkselen TUrk yUksek6gretim sistemi, bu sorunlann Ostesinden gelecek
potansiyele sahiptir. Bunun iyin:
• OrgOn ogretimdeki ogrenci ba~lna botye odenekleri ile Ogretim
elemanlanna Odenen Ocretlerin geryekyi dOzeylere yOkseltilerek gereken
finansmamn aksablmadan saglanmasl,
• Devlet Oniversitelerimize, yanllz yurtiyinde degil, uluslararasl alanda
da rekabet edebilmeleri ve gelir kaynaklannl ye~itlendirebilmeleri iyin
gereken idari ve mali esnekliklerin tamnmasl,
vazgeyilmesi mOmkOn olmayan

onko~ullar

olarak degerlendirilmektedir.
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OrgOn OSjretimdeki OSjrenci ba,,"a bOt~e OdeneSjinin; bugunkO
2000 ABO deSjerinden, dOnya ortaiamasl olan 3500 ABO dolanna
~Ikanlmaslm ge~ek~i ve hakh bir talep olarak gOrmekteyiz.

Bu takdirde, 2005 Ylli i~in ongorOlen hedeflere ulalJllmasl halinde,
1998 Ylhnda 1,7 milyar ABO dolan olan yOksekogretim bOtl,(9sinin 2005
Ylhnda 5,6 milyar dolara ~Ikmasl gerekecektir. TOrk yOksekogretim sisteminin
bu bOyOklOkteki bir bOtl,(9yi hak ettigine i~enlikle inanmaktaYlz.
OrgOn OSjretimdeki kapasite artmmln," OnOndeki en Onemli. dar
bOSjaz nitelikli OSjretim elemam a~lgl olup, bunun temel nedeni Ogretim
elemanlanna Odenen fewalade dOfOk duzeydeki lIcretlerdir.

CelJitii unvan kademelerindeki ogretim elemanlanna odenen ayhk brut
ve net Oeretler Tablo 16'da, Rekabet Kurumu'nda gorevli kilJilere odenen
(Yllda altl ikramiye dahi) net Ocretler Tabla 17'de gosterilmil}tir.

TABLO 18

OGRETiM ELEMANLARININ AYLIK OCRETLERi

Unvan Kademesi

1, Derece Prof.(4 Yllhk)
1. Derace ProfesOr
1. Derece Docent
3. Derece Yrd.Docent
1. Derece O/:jretim Gorevlisi
1. Derece Okutman
1. Derece Uzman
7. Derece Arastlrma Gor.

Brut Ayhk
TL
586,144,000
510.043.000
417.321.000
352.308.000
321.422.000
321.422.000
321.422.000
213.551.000

Ocret

ABO $
1,637
1.424

1.166
984
898
898
898
597

Net Ayhk Ocret
TL
ABO $
378.628.000 1.058
340.029.000
950
278.214.000
777
225.783.000 . 631
207.806.000
580
207.806.000
580
207.806.000
580
157.960.000
441
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TABLO 17
REKABET KURUMU'NDA CALI$ANLARA ODENEN AYLlKN~T
OCRETLER (iKRAMiYE DAHIL)

UNVAN
Baskan Yardimcisl
Daire Ba~kam
1. Derece Sube MCldurCl
3.Derece Sef
9.Derece Memur

OCRET(TL}
1.087.000.000
975.000.000
775.000.000
454.000.000
337.000.000

Buna gore, 4 Yllhk bir profesOre odenen ayhk net Clcret, Rekabet
Kurumu'nda bir ljube mudClrClne odenen net Ocretin yansma. kalllhk
gelmektedir. Keza, 3. Dereceden bir doyentin aldgl Ocret, Rekabet Kurulu'nda
gorevli 3. Derace!j8fin aldlgl Clcretin yansldlf.
"TOrk YOksek~retim Sisteminin Bugiinka Durumu, Marl 1999" baljhkh
raporumuzda aynntJh olarak verilen uluslararasl karljllaljtlrmalar da.gozonOne
almdlgmda, c,:eljitli unvan kademelerindeki ogretim elemanlarma odenecek
ayhk net baz ucretlerin aljaglda belirtilen dClzeylere yukseltilerek, bu
dClzeylerde sabit tutulmaslm da hakh bir talep olarak gormekteyiz:

Profesor
Docent
YardlmclDoyent
Ogretim Gorevlisi
Araljtlrma Gorevlisi

2000 ABO Dolan
1800 ABO Dolan
1500 ABO Dolan
1100 ABO Dolan
700 ABO Dolan

Devlet universitelerimizin 1998 mali Yllmdaki toplam 687 trilyon
tutanndaki gelirinin kaynaklara gore daglhml ljoyledir:
Butc,:e odenekleri
DonerSermaye
Ogrenci katkl paylan
Diger gelirler

%61
%31
%5
%3

Diger gelirler kalemindeki kaynaklan artlrmak iyin Oniversitelerimizin
arazilerini ve birikmilj paralannl serbest piyasa ljartlan i9inde
degerlendimelerinin onClndeki tum engeller kaldlnlmah ve bu ljekilde elde
edilen gelirler serbestc,:e kullamlabilmelidir.

38

C>Orencilerin Cidedikleri katkl paylannln %70'i, beslenme, bannrna,
saghk, kOltor ve spor hizmeti olarak ogrencilere geri donmektedir: Ba~ka bir
deyi~le, ogrencilerin egitime katklsl Olkemizde sadece %1,5 dOzeyindedir.
Buna kartlhk, bugOne kadar konu uzerinde yapllan tum
aralbnnalar lunu g6stennektedir: Kilisel getirisi, toplumsal geliri_ine
kartl daha yl.lksek olan yl.lksekogretim glbi yankamusal blr hizmet,
6zellikle arzm talebe nispeten klslth oldugu geli,mekte olan. OIkelllrde
tamamen kamu kaynaklanndan finanse edllerek I.Icretsiz yaplldlgl
takdirde, toplumun dar gelirli kesimlerinden Ost gelir gruplannakaynak
aktaran gizli blr mekanlzma olu,makta, gelir daCllhml ve flrsat e,ltligi
olumsuz y6nde etkilenmektedir.
Olkamizde, Kredi ve Yurtlar Kurumu yanidan yapllandtnlarak, har
istayene cOzi miktarlarda kredi vermek verine, gen;:ektan ihtiyaci olanlara
yaterli dozayda kradi, ba~anh va muhta~ ograncilere ise kar~lhkslz burs
varilmelidir. Buna paralel olarak, uluslararasl kar~lla~tlrmalar da gozonOne
ahndlglnda, Ogrenciterin Odedikleri katkl paylanndan egitim i~in .. yapJlan
harcamalann bugOn katma bot~ Odeneklerine olan yakla~lk %2 civanndaki
oram, kademeli olarak %10'a ~Ikanlma"dlr. Bu, 2005 Ylhnda 6Qrencilerin
ortalama 800 dolar civannda katkl payl 6demelerl anlamma gelmektedir.
Bu rakkam Cin'deki 6grencilerin 6demekte oldugu reel. 6grenim
ucretinin altmdadlr.
KOreselle§en dOnyamlzda her alanda istenen kalite. dOzeyine
ula§mamn sihirli anahtan rekabetten geymektedir. YOksekogretim de bu
kapsamda mOtal~ edilmelidir. Her YII yabanci Olkelerin Oniversiteleri
konsorsiyumlar halinde, Ogranci <;ekmek amaclyla Olkemizde yOksekoOretim
sergilari a~akta, gazetelere ilanlar vermaktedirler. TOrkiye, gen~ nOfusu ve
satin alma gOcO gOz OnOne ahndlglnda, donyadaki onemli egitim
pazarlanndan biridir. Halen 50.000'e yakln gencimizin yurtdl§lnda, bir kl.sml
kabul edilmesi mOmkOn olmayan kurumlarda, yOksekogrenim gordOgO tahmin
edilmektadir. Cok klsa bir sOre sonra, ileri teknolojileri yogun olarakkulla('lan
uzaktan egitimle verilmi§ sertifikalar, mOnferit derslere ait krediler hatta
diplomalarla kar§lla~mamlz kaYlnllmazdlr.
Devlet Oniversitelarimizin, hastanelarde veri len saghk hizmatleri
dl§lndaki toplum hizmetlerini gali§tirebilmeleri ve uzaktan egitime yogun bir
§akilde girebilmeleri i~in, konulan mOte§ebbis bir yakla§lmla ele alabilmeleri,
kendi ba§lanna veya yurtiyi ve yurtdl§lndaki ~§itli kurum ve kurulu§larla
kazany ama~h ortakhklar kurabilmeleri gerekecektir. Donyadaki geli§meler bu
yondedir.
Kisacasl, devlet Oniversitelerimiz, sadece yurti~indeki vaklt
Onivarsitelerimiz ite degil, yurtdl§lndaki yOksekOgretim kurumlan ile de
rekabet edebilmek, rekabetin ~k daha yogun oldugu ve artlk faaliyet sahalan
iginda mOtal~a edilmesi gereken diger alanlara da girmek zorundadlrlar.

39

Devlet Oniversitelerimizin halen tabi oldugu idari ve mali mevzuat
fevkalede klsltlaYlcl olup, Oniversitelerimizin yukanda 6zetlenen. yonlerde
geli,melerini neredeyse imkanslz hale getirmektedir. SOz konusu mevzuat,
devlet Oniversitelerimize:
• Tahsis edilen kamu kaynaklanm, kandi yaratttkian kaynaklar va
belirli esaslara gOre kendilerinin tespit edecegi 6grenim Ocretlerinden elde
edecekleri gelirler ile birle,tirerek, faaliyetlerinin kapsam ve niteligine gpre
kendi bOtr,:elerini kendilerinin yapmalanna,
• Faaliyet sahalan ile ilgili her alanda mOtefSbbis bir zihniyetle
hareket etmelerine, ulusal ve uluslararasl dOzeyde kazanc; amac;1I
giri,imlerde bulunmalanna,
• Akademik ve idari personele, performansa bagll olarak.yapJlacak ek
6demeleri, sozle§meli personele 6denecek Ocretleri, Orettikleri her turlO mal
ve hizmet ic;in talep edecekleri Ocretleri takdir etmelerine,
• TOm faaliyetlerinin gerektirdigi idari ve mali yapllan kurabilmelerine,
gereken hizmetleri satm alabilmelerine ve her dOzey ve nitelikteki. personeli
hlzla istihdam edebilmelerine,
imkan verecek ,ekilde yeniden dOzenlenmelidir.
Yukanda saYllan hususlar koklO yasal dOzenlemeler gerektirmektedir.
Bu konuda hazlrlaml' oldugumuz vasa tasansl daha 6nceki raporJanmlzda
aynnttll olarak yer alml§tlr. Kisa vadede gerr,:ekle,tirilebilecek hususlann
aynntllan ise bu yll sundugumuz "TOrk YOksekOgretiminin BugOnku.Durumu,
Mart 1999" ba§hkh raporda yer almaktadlr. Bunlar ie;inde en 6nemli
gordilgilmilz hususlar, gee;en YII on be, Oniversitemizde balllatilan.tort,Ja
biite;e uygulamasl tOm devlet Oniversitelerlmize t8IJmil edilmeli,
ilniversite bilte;elerl, personel, diger can, yatlnm ve transfer olmakilzere
sadece d6rt tertipten olullturularak, bu tertiplerin ie; daglhmlan
ilniversite y6netimlenne blrekllmasl ve gerek akademik gerekse. idan
personel atamalanOin 6nundeki tOm engellenn kaldlnlmasldlr.
TOrk yOksekagretim sistemi ic;in angorOlen yeni yaplnln anaha~n
yukanda ozetlenmi§tif. Yeni yapmm temeli, bu alanda sagltkll bir rekabet
ortaml kurulmaslna dayanmaktadlr. Bu tOr bir yap! ic;inde YOksekogretim
Kurulu'nun temel i§levleri, bu sekt6re aynlan kamu kaynaklannln kurumlar
arasmda dagltlmml yapmak ve akademik degerlendirmeye dayall bir
performans denetim sistemini kurmak olmahdlr.
BOyle bir yapl kurulabildigi takdirde, yilksekogretim kurumlanlnlz
TOrk Milleti'nin saghk, mutluluk ve refahlOa ve TOrkiye Cumhuriyeti'nin
yilcelmesine e;ok daha fazla katklda yapabilme imkanlanna
kavullacaklardlr.

