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SUNU:? 

<;agda§ liniversiteden, ogretim ve bilimsel ara§tlrmalar yamnda uygulamah teknolojik 
ara§tlrmalar, dam§manhk ve yeti§kinlerin egitiminden tedavi hizmetlerine kadar uzanan 
<;e§itli toplum hizmetleri beklenir. Ba§ka bir deyi§le, <;agda§ liniversite bir fildi§i kule degil, 
toplumun ihtiya<;lanna duyarh olmaSI gereken bir kurumdur. Ne var ki, 1981 oncesinde, 
liniversitelerimizin toplum hizmetleri alanmdaki faaliyetleri, yasalarla belirlenmi§ yontem ve 
mekanizmalara gore degil, ba§taki yoneticilerin dirayet ve uzak gorli§llilligu ol<;lislinde 
ylirlitlilebilmekteydi. Bunun yanmda, kurumlararas1 i§birligini belirleyen mekanizmalann da 
kurulmami§ olmaSI, liniversitelerimizin, lilkemizin <;ozlim bekleyen sorunlanna egilmelerini 
imkans1z hale getirmekteydi. 

Yiiksekogretim kurumlarmm 1981 oncesindeki durumlar1 kamuoyunda tarti§ma 
konusuydu. Zamamn gazetelerinde, Devlet istatistik Enstitiisii verilerine gore, iiniversiteye 
giren her 100 ogrenciden ancak 17'sinin mezun olabildigil, iiniversiteye kaydolan 
ogrencilerden yiizde lO'unun ilk Slmfta, yiizde 33'iiniin ise iist Slmflarda okulu terk ettigi2, 
iiniversitelerin kapasitelerini kullanmadlklarl3, ogretim iiyesi dagihmmda biiyiik dengesiz
liklerin bulundugu4, bir iiniversitenin 7 ogretim iiyesi ile ac;:lld1g1 ve bunlarm da idari 
gorevlerde olduklar15, iiniversite sisteminin i§levini yapamaz duruma geldigis, bir plana 
ihtiyac;: oldugu7, yiiksekogretimin bir plan ic;:inde ele almarak geli§tirilmesi gerektigiB haber 
veya yorumlar1 yer ahyordu. 

Ulkemizde yliksekogretime <;agda§ bir dlizen getirmek amac1yla l970'li y1llardan 
itibaren <;e§itli dlizeylerde yapllan <;ah§malar, 6 Kas1m l98l'de, yliksekogretime yeni 
dlizenlemeler getiren 2547 say1h Yliksekogretim Kanunu'nun ylirlirllige girmesini saglami§
tlr. 

Yliksekogretimdeki yeni dlizenlemelerin ba§hca hedefleri §oylece ozetlenebilir: 

l. Yliksekogrenim <;agmdaki gen<;lere daha <;ok ogrenim imkam saglamak amac1 ile 
yliksekogretim kurumlannm say1s1m artlrmak, bunlan yurt sathma yaymak ve bliylik ihtiya<; 
duyulan ara insan gliclinli yeti§tirmek lizere meslek yliksekokullanna onem vermek; 

2. Yliksek nitelikte ve yeter say1da ogretim elemam yeti§tirmek i<;in tedbirler almak; 

3. Egitimin kalitesini ylikseltmek, ara§tirmalan say1 ve nitelik yonlinden geli§tirmek 
i<;in gerekli <;ah§malan yapmak 

2547 sayll1 Yliksekogretim Kanunu'nun ylirlirllige girdigi 6 Kas1m 1981 tarihinden bu 
yana ge<;en on yllhk sure, Tlirk yliksekogretiminde biiylik at1hmlann ger<;ekle§tirildigi bir 
reform donemi olmu§tur. 

1Giinaydm, 14.9. 1977, 2Politika, 6.8.1977, 3cumhuriyet, 27.6. 1980, 4son Havadis, 21.6. 1978, 5Hiirriyet, 7. 12.1978, 6Milliyet, 

14.4.1981. 7Millet, 13.7.1977, 8Milliyet, 23.8.1980. 



Ulkemizin kar91 kar91ya bulundugu ba9hca sorunlardan biri, insanhgm bilgi toplumu 
a9amasma geldigi gi.intimtizde, h1zla artan gene;: ntifusumuzun arzu edilen dtizeyde 
ytiksekogrenim gorme imk€mmdan yoksun olmaS1dlr. Hal boyle iken, 1974-81 doneminde, 
tiniversite say1m1zm dokuzdan on dokuza ytikselmi9 olmasma kar91hk, ytiksekogretim 
kurumlanm1za alman top lam 6grenci say1s1 aym don em i<;:inde 49542' den 415 7 4' e dti9mti9ttir. 
Bunun sonucu olarak da ytiksekogretim kurumlanna kay1th alan ogrenci say1smm, 
ytiksekogrenim c;:agmdaki ntifusa oram olarak tammlanan okulla9ma oram, mektupla ogretim 
ad1 verilen yaygm ogretim dahil, % 5,9'da kalm19hr. Bu oranm A.B.D.'de % 59,6, GUney 
Kore'de % 37,7, Almanya'da % 31,8, Yunanistan'da % 27,0 ve Suriye'de % 17,8 oldugu goz 
online almd1gmda, 1981 y1lmda kar91 kar91ya bulundugumuz durumun ne denli ciddi oldugu 
ortaya <;:1kmaktad1r. Dolay1s1yla, mtimktin oldugu kadar c;:ok say1daki gencimize, evrensel 
standartlarda ytiksekogrenim gorme imkanlanm saglamak, ytiksekogretim kurumlanm1z1 
yurt sathma yaymak ve tiniversitelerimizdeki bilimsel ara9t1rma ve yaym faaliyetlerinin 
nitelik ve niceligini arhrmak, tilkemizin ba9hca hedefi olmu9tur. 

1981 y1lmda 41574 alan ytiksekogretim kurumlanna alman ogrenci say1s1, bir plan ve 
program c;:erc;:evesinde ahnan onlemler ve kurumlar arasmda saglanan koordinasyon 
sayesinde, son on y1l i<;:inde yakla91k be9 kat artmlarak 1991 yllmda l9957l'e ytikseltilmi9tir. 

Halen ytiksekogretim kurumlanm1za kay1th olan ogrenci say1s1, orgiin ogretimde 
434748 ve a<;:Ikogretimde 260962 olmak iizere toplam 695710'dur. 1980-81 eg'itim-ogretim 
yllmda tiim ytiksekogretim kurumlanmiZdaki toplam ogrenci say1smm 237369 oldugu goz 
online almdlgmda, aradan ge<;:en on yllhk donem i<;:inde, orgiin ogretimdeki ogrenci 
say1smda % 83'liik, a<;:1kogretim dahil toplam ogrenci say1smda ise % 193'liik bir arti§m 
sagland1g1 gorillmektedir. 

198l'de% 5,9 alan ytiksekogretimdeki okulla9ma oram, 1991 y1lmda, ac;:1kogretim dahil 
% l5,3'e yukselmi9tir. Bu oran, sadece orgi.in ogretimdeki ogrenci say1s1 dikkate almd1gmda 
% 8,6'd1r. 

Bat1 illkelerindeki durumun tersine, illkemiz hiZla artan <;:ok gen<;: bir niifusa sahiptir. 
Bu itibarla, yiiksekogretim sistemimizin, bir plan, program ve koordinasyon <;:er<;:evesinde 
gen<;:lerimize daha <;:ok egitim-ogretim imkaru saglamas1 ka<;:mllmazd1r. Son on y1lhk 
donemde alman onlemler olmasayd1, siiratle artan gen<;: niifus kar§lsmda, ytiksekogretim
deki okulla§ma oran1m1z, ger<;:ek<;:i bir tahminle % 5'in de altma dii§erdi. Boyle bir durumda 
ise, yiiksekogrenim gormek bir imtiyaz haline gelir, sonu<;:ta sosyal ve bolgesel dengeler 
bozulur ve kalkmmam1zm en onemli itici giicii olan yeti§mi§ insangiiciinden mahrum kalml§ 
bir toplum olmarun ac1 ger<;:egi ile kar§1la§1rd1k. 

1991 y1h itiban ile toplam ogretim elemam say1m1z 34469, toplam ogretim tiyesi say1m1z 
ise ll070'tir. Bu sayllar 1981 y1lmdaki say1larla kar91la9tmld1gmda, gec;:en on y1lhk donemde, 
toplam ogretim elemam saylsmm % 65'lik arh9la 20917'den 34469'a; toplam ogretim tiyesi 
say1smm ise % 126'hk bir art19la 4905'ten ll070'e ytikseldigi gortilmektedir. 

Kas1m 198l'de toplam 3241 profesor ve doc;:entin sadece 85'i tic;: btiytik 9ehir d19mdaki 
tiniversitelerde c;:ah91rken, KaS1m 199l'de toplam 7208 profesor ve doc;:entin 1797'si tic;: bUytik 
9ehrin d19mda gorev yapmaktad1r. Ba9ka bir deyi9le, tic;: btiytik 9ehir d19mda gorevli alan 
profesor ve doc;:entlerin toplam i<;:indeki pay1, gec;:en on y1l ic;:inde, on kat art19la % 2,5'ten 
% 25'e ytikselmi9tir. 
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Yiiksekogretim kurumlanmiZ bu ol<;iide geli§ip yurdumuzun en hiicra ko§elerine 
kadar yayiluken egitim-ogretimin kalitesi de yiikselmi§tir. 

Egitim-ogTetimin kalitesindeki yiikselme, ii<;: gostergeyle kamtlanabilir. Bunlardan 
birincisi ogretim iiyesi ba9ma dii9en ogrenci say1s1, ikincisi ogrenci ba9an oranlan, 
ii<;:iinciisii ise mezunlanm1zm lisansiistii egitim-ogretim gormek iizere ileri iilkelerdeki 
iiniversitelere kabul edilip edilmedigidir. 

1978 y1lmda 84'e <;:1kan ogrenci!ogretim iiyesi oram, ogrenci kontenjanlannda biiyiik 
azalma oldugu halde 1981 y1lmda ancak 46'ya indirilebilmi9tir. 1981-91 doneminde bu oran, 
ogrenci say1lanndaki biiyiik art19a ragmen 39'a indirilerek egitim-ogretimin kalitesinde 
onemli ol<;:iide geli9me saglanm19t1r. 

Ogrenci ba9an oranlan, ge<;:en on y1lllk donem i<;:inde, miihendislik, fen ve sosyal 
bilimler alanlannda % 50 dolaymdan % 80'in iistiine <;:1km19, sagllk bilimleri alanmda ise 
% 70'lerden % 90'lara' yiikselmi9tir. 

Ote yandan, siirekli olarak geli9en yiiksekogretim kurumlanm1zm bu geli9menin 
geregini kar9llayabilecek bir ogretim iiyesi kaynagma da ihtiyacl oldugu dii9iincesinden 
hareketle, yurt i<;:inde yeti9tirilmekte olanlara ilaveten yurt dl9Inda da ogretim iiyesi 
yeti9tirilmesine ba9lanm19t1r. 1987 yllmdan ba9layarak ara9t1rma gorevlileri lisansiistii 
egitim-ogretim gormek iizere muhtelifiilkelere gonderilmi9tir. Bunlann say1s1, Ekim 199l'de 
l088'e ula9m19t1r. 

GOrilldiigu gibi, iiniversitelerimizin mezunlan, lisansiistii egitim-ogretim gormek 
iizere ileri illkelerin iiniversitelerine kabul edilmektedirler. Bu husus, ogrenci/ogretim iiyesi 
oram ve ogrenci ba§arl oramnda saglanan geli§melerle birlikte ele almd1gmda, ge<;en on 
yllhk donem i<;inde, egitim-ogretim kalitesinde meydana gelen arti§m ne kadar biiyiik 
oldugu ortaya <;1kmaktad1r. 

Egitim-ogretim faaliyetlerinde nitelik ve nicelik yonlerinden bu geli§meler olurken 
ara§tlrma ve yaym faaliyetlerinin niteliginde de yiikselmeler saglanmi§tlr. 

Universitelerimizde ara9t1rma ve yaym faaliyetlerinin yaygmla9tmlmas1 ve bunlann 
diizeyinin yiikseltilmesi i<;:in 2547 say1ll Yiiksekogretim Kanunu ile ii<;: yenilik getirilmi9tir. 
Bunlardan birincisi lisansiistii ogretim yapan enstitiilerin kurulmas1; ikincisi ara9t1rma 
fonlannm olu9turulmaS1; ii<;:iinciisii ise akademik iinvanlann verilmesinde uluslararaSl 
diizeyde yaym yapm19 olma kriterinin getirilmesidir. 

Lisansiistii egitim-ogretim enstitiilerinin kurulmaSly1a, yiiksek lisans, doktora ve 
sanatta yeterlik ogrencisi sayllannda biiyiik art191ar meydana ge1mi9 ve 1984 yllmda 13395 
o1an lisansiistii ogrenci say1s1, 1991 yl1mda 36765'e yiikse1mi9tir. 

Sagllk bilim1eri a1anmda yiiksek lisans ve doktora program1annm kurumsa1 bir yap1 
kazanmaSl da ge<;:tigimiz on yi1llk donem i<;:inde ger<;:ek1e9tirilmi9tir. Bu a1anda, 1984 yl1mda 
793 o1an doktora ogrencisinin saylSl, 1991'de 2139'a; yiiksek lisans ogrencisinin saylSl ise, 
aym donemde 414'ten 1236'ya yiikselmi9tir. 

Doner Sermaye gelir1erinin bir k1sm1, 254 7 say1ll Yiiksekogretim Kanunu ile getirilmi9 
o1an ara9t1rma fonuna aktan1maktad1r. 1984 yl1mda 268 o1an proje say1s1 1991 yl1mda 1967'ye, 
383 milyon TL o1an top1am kaynak tahsisi de 1991 yl1mda 71 milyar TL'ye yiikse1mi9tir. 
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Ger<;:ekle:;;tirilen reform niteligindeki bu geli:;;melerin uluslararaSI yaym sayiSma 
yans1mas1 :;;oyle olmu:;;tur: Uluslararas1 atlf endekslerince taranan bilimsel dergilerde 
yay1mlanan makale say1s1 1981 y1lmda 352 iken, bu say1, ge<;en on y1lllk donem i<;inde, ti<; 
kattan fazla bir artl:;; gostererek 1990 y1lmda 1080'e ytikselmi:;;tir. Boylece, ara:;;tlrma ve yaym 
faaliyetlerinin nitelik ve niceliginde btiytik bir geli:;;me sagland1g1 a<;Ik<;a gortilmektedir. 

Bunlarm yamnda, tUm tiniversitelerimize hizmet vermek lizere 1985'te kurulan 
Doktimantasyon Merkezi, halen 19791 uluslararas1 bilimsel dergiye abonedir. Muhtelif 
tiniversitelerimizdeki ogretim elemanlannca yapllmasl talep edilen literatur taramalan 
sonucunda, bu ki:;;ilere merkezden gonderilen fotokopi say1s1 1990 y1lmda 902307'ye 
ula:;;m1:;;t1r. 

Buraya kadar ozetlenen geli:;;melerin aynntllan ileriki sayfalarda verilmi:;;tir. 

Yiiksekogretimde bu geli§meler sag'lamrken, i§ler bir yonetim olu§turmaya c;ah§Ilmi§ 
ve iiniversite ozerkligi titizlikle korunmu§tur. 

Universite yonetimi ve ozerklik konusuna a<;1kl1k kazand1rmak i<;in Bah Ulkelerindeki 
universite yonetim sistemleri ile ozerklik anlay1:;;ma ve Ulkemizde ge<;mi:;;te uygulanm1:;; alan 
sistemlere k1saca bakmakta yarar vard1r. 

Gtinfuniiz tiniversiteleri, art1k faaliyetlerinin ti.ir ve alanlanm sadece kendi mensuplan
mn deger yargllanna gore degil, toplumun ihtiyac; ve beklentilerine ve kendilerine tahsis 
edilen kaynaklara gore tespit eden kurumlard1r. Dolayisiyla, c;agda§ tiniversite, toplumun 
her kesimi ile bti.ttinle§en, faaliyetleri bak1mmdan topluma kar§l olan sorumlulugunu ne 
olc;ti.de yerine getirdigi denetlenen, faaliyetleri toplum tarafmdan yonlendirilen, sahip 
oldugu her tti.rlti. fiziki imkan, tesis, tec;hizat, bilgi birikimi ve insan gti.ctinti. mti.te§ebbis bir 
zihniyetle degerlendirerek ek mali kaynak yaratan ve modem i§letmecilik teknikleri ile 
yonetilen, fevkalade geli§mi§ yap1ya sahip bir kurumdur. 

Bu itibarla, Batl illkelerindeki tiniversite yonetim sistemlerinin temelinde, vergi 
miikelleflerince finanse edilen tum kurumlarda oldugu gibi, tiniversitelerin de topluma 
kar§l sorumlu olmas1 ve tiniversitelerin de topluma hesap verme mecburiyetinde bulunmas1 
dti.§tincesi yatmaktad1r. Bat1 illkelerinde, ana hatlar1 itibariyle boyle bir denetimi saglayan 
ba§llca iki yonetim sistemi vard1r. 

K1ta A vrupas1 tilkelerinde gortilen modelde, kompozisyonu tilkeden Ulkeye degi:;;en 
bir se<;iciler kurulunca (electoral college) se<;ilen ve ilgili bakan veya devlet ba:;;kanmca 
nispeten k1sa bir sure i<;in atanan rektor, tiniversitenin akademik lideri olup, ba:;;llca gorevi 
universite kurullannm kararlanm uygulamaktlr. idari ve mall yetkilerin buytik bir k1sm1 ise, 
hti.kllmet<;e atanan ve tinvam Ulkeden Ulkeye degi:;;en, mesela Almanya'da Kanzler, 
Bel<;ika'da Genel Sekreter tabir edilen bir kamu gorevlisine aittir. Japan devlet universitele
ri de buna benzer bir sistemle yonetilmektedir. 

Aynca, bu Ulkelerdeki universiteler dogrudan merkez1 hu.kllmetin veya bulunduklan 
eyaletin egitim bakanllgma baglld1r ve bakanllklar universiteler uzerinde geni:;; yetkilere 
sahiptir. Fransa ve Almanya'da tiniversitelerin egitim programlan bakanllk onayma tab! 
oldugu gibi, Fransa Milli Egitim Bakam'mn jurinin kabul ettigi doktora tezlerini veto etme 
yetkisi de vard1r. * 

* International Herald Tribune, Paris, 4. 7.1986. 
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Universitenin sahip olmas1 gereken akademik htirriyet ortam1 ile topluma kar91 alan 
sorumlulugunu bagda9hrma mekanizmasmm K1ta AvrupaSl tilkelerinde, yukanda belirtildigi 
gibi "iki ba9h yonetim" yontinde geli9mesine kar91hk, bu denge Anglo-Sakson tilkelerinde 
degi9ik bir 9ekilde kurulmu9tur. Birle9ik Kralhk, Amerika Birle9ik Devletleri, Avustralya, 
Kanada ve Yeni Zelanda gibi Anglo-Sakson tilkelerinde, devlet, tiniversite yonetimini, 
toplumda temaytiz etmi9, tiniversite mensubu olmayan ki9ilere devretmi9tir. Bu tilkelerde, 
Birle9ik Kralhk'taki eski ad1 University Grants Committee, yeni ad1 Universities Funding 
Council alan kurullar gibi merkezi planlama, koordinasyon ve denetleme gorevi yapan ara 
kurulu9lann yanmda, tiniversite yonetiminin, ingiltere ve Avustralya'da council, isko<;ya'da 
court Am erika Birle9ik Devletleri'nde board of trustees, board of governors veya board of 
regents tabir edilen yonetim kurullanna b1rakllm19 oldugunu gortiyoruz. Amerika Birle9ik 
Devletleri'nin baz1 eyaletlerinde, o eyaletteki ttim ytiksekogretim kurumlan tek bir yonetim 
kurulunca yonetilir. Baz1 eyaletlerde ise, tek bir yonetim kurulu ve tek bir president (rektor) 
tarafmdan yonetilen <;ok kampuslu tiniversite sistemleri vard1r. 

Anglo-Sakson tiniversiteleri ile Japonya ve K1ta Avrupas1 tilkeleri arasmda iki onemli 
fark daha vard1r. Anglo-Sakson tilkelerinde tiniversitenin ba91 ve rektore e9deger alan ki9i 
(Amerika Birle9ik Devletleri'nde president Avustralya ve ingiltere'de vice-chancellor, 
isko<;ya'da principal), ilgili yonetim kurulunca tiniversitenin mensubu olmayan ki9iler 
arasmdan, genellikle stiresiz olarak veya nispeten uzun bir sure i<;in atanan ve tiniversiteyi 
yonetim kurulunun verdigi yetkiler dahilinde yoneten gti<;lti bir yoneticidir. 

ikinci bir fark da, Anglo-Sakson tiniversitelerinde, her dtizeydeki akademik, idari ve 
teknik personelin tiniversite yonetim kurulunca atanmasma kar91hk, Japonya ve K1ta 
AvrupaSl tilkelerinde, ozellikle do<;ent ve profesor dtizeyindeki atamalann, tiniversitenin 
onerdigi adaylar arasmdan, ilgili bakan tarafmdan yap1lmas1d1r. 

Geli§mi§ Bah tilkelerinde, ytiksekogretim kurumlan ile toplum ve icra orgam arasmda 
hem koprti hem de tampon gorevi yapacak; planlama, koordinasyon ve denetleme yetkileri 
tilkeden tilkeye degi§en ve baz1 tilkelerde Ytiksekogretim Kurulu olarak adlandmlan 
merkezi ara kurulu§lar oteden beri bulunmaktad1r. Fransa, ispanya, isve<; ve Hollanda gibi 
K1ta AvrupaSl tilkelerinde, tiniversite mensubu olmayan ki9ilere de tiniversite kurullannda 
yer verilmeye ba§lanml§hr. Ulkemizde de aym gerek<;elerle, 2547 sayl11 Kanunla 1981 
yllmda Ytiksekogretim Kurulu olu§turulmll§tur. 

Universite yonetim modeli ile ozerklik arasmdaki ili§ki konusunda k1saca 9unlan 
soyleyebiliriz: Universitelerin kendi sec;tikleri organlar eliyle yonetilrnedikleri stirece ozerk 
olarnayacak:lar1 ve Yiik:sekogretirn Kurulu gibi rnerkezi ara kurulu§larm ozerklige aykm 
oldugu, illkernizde baz1 c;evrelerce one stirill.en bir gorii§ttir. Ancak: bu g6rii§, Batl 
illkelerinde gec;erli degildir. Zira, 1980'li ylllann ba§mda OECD tarafmdan yap1lan, on iki 
Avrupa tilkesindeki elli iki ytiksekogretim kurumunu kapsayan bir ara§hrmada, tiniversite 
yonetimi ile ilgili yirmi konuda, nihai kararlann hangi mercilerce almd1gma dayamlarak, 
"Bagll Ozerklik Endeksi" ad1 verilen kantitatif bir gosterge geli§tirilmi§tir. * Bu gosterge 
a<;1smdan, rekt6rlerin atamayla geldigi ve gti<;lti mali yetkilere sahip merkezi bir ara 

* Jadot, ]., "Survey of the State of the Art and Likely Future Trends of University Management in Europe", OECD-CERI, 
Paris (1980). 
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kurulu~un bulundugu ingiltere ile, rektOrlerin se<;imle geldigi ve gii<;lti yetkileri bulunmayan 
merkezi planlama ve koordinasyon kurul~lanmn bulundugu Fransa ve Almanya'nm 
kar~Ila~hnlmas1 ~oyledir: 

Ulke 

ingiltere 
Fransa 
Almanya 

Bagil Ozerklik Endeksi 

100 
42 
29 

A91k9a gorilldiigu gibi, merkezi ara kurulu§larm gii91ii yetkilere sahip olmas1 ve 
rektoriin atama yoluyla goreve gelmesi iiniversite ozerklig'ine aykm degildir. 

Ulkemizdeki Devlet tiniversitelerinde, 1981 y1lma kadar ti<; degi~ik tiniversite yonetim 
sistemi uygulanm1~tlr. Bunlar ana hatlanyla ~u ~ekilde ozetlenebilir: 

l. 1933 y1lmda 91kanlan 2252 sayll1 Kanunla Atattirk tarafmdan ger<;ekle~tirilen 

tiniversite reforrnunda, Prof. Malche'm verdigi rapor dogrultusunda, K1ta AvrupaSl yonetim 
modeli esas almarak, tiniversiteler dogrudan Milli Egitim Bakanhg1'na baglanm1~ ve bu 
suretle bir denetleme ve sorumlu tutma mekanizmaSl getirilmi~tir. Boylece, Almanya'dan 
tilkemize gelen bilim adamlannm da katk1s1yla, istanbul Universitesi 1933-46 ylllan arasmda 
dtinyanm onde gelen bilim merkezlerinden biri haline gelmi~tir. 

2. 1946 y1lmda 91kanlan 4936 sayll1 Universite Kanunu ile tiniversitelere, "muhtariyet"in 
bir geregi zannedilerek, rektor ve dekanlann se<;imle gelmeleri esas1 getirilmi~; ancak, 
Milli Egitim Bakam'nm tiniversitelerin ba~1 olduguna ili~kin htiktimler muhafaza edilmi~tir. Bu 
htiktimler 1960 y1lmda 91kanlan 115 sayll1 Kanunla ytirtirltikten kaldmlm1~ ve 1961 
Anayasas1'na, "Universiteler kendi se<;tikleri organlar eliyle yonetilir." htikmti konm~tur. 

1973 y1lmda 91kanlan 1750 ve 1765 sayll1 kanunlar, ODTU d1~mdaki Ttirk tiniversiteleri
ni tek bir yasal <;er<;eve i<;inde toplama amacm1 giitmenin yanmda, artan tiniversite say1s1 
kar~1smda ihtiya<; duyulmaya ba~lanan Ytiksekogretim Kurulu adh bir merkezi planlama, 
koordinasyon ve denetleme orgammn da kurulmasm1 ongormti~ttir. 

Ancak, Ytiksekogretim Kurulu'nun ol~um tarz1, 1961 Anayasas1'nda yer alan tiniversite 
"ozerkligi" ile ilgili htiktimlere aykm bulunm~ ve k1sa bir sure sonra Anayasa Mahkemesi'n
ce iptal edilmi~tir. Bu suretle, tiniversitelerin denetimine ve sorumlu tutulmalarma ili~kin 
hi<;bir mekanizma kalmam1~ ve sonu<;ta, tilkemiz, ytiksekogretim alanmda 1981 yllmdaki 
ciddi durumla kar~1 kar~1ya kalm1~tlr. 

3. Ulkemizde ytiksekogretimin k1sa ge<;mi~i i<;inde uygulanan ti<;tincti tiniversite 
yonetimi modeli, Anglo-Sakson modelinin A.B.D'de uygulanan ~eklidir. Her ne kadar bu 
modelle yonetilen ilk ytiksekogretim kurumumuz, 1863 y1lmda kurulup, l97l'de Bogazi<;i 
.Universitesi'ne don~ttirtilen Robert Koleji ise de, bu modelin uyguland1g1 ilk Devlet 
tiniversitemiz ODTU'dtir. 

7307 sayll1 Kanun'a gore, ODTU, Bakanlar Kurulu'nca atanan ve her ti<; y1lda bir 
tiyelerinin ti<;te biri yenilenen*, dokuz ki~ilik bir mtitevelli heyetle yonetiliyordu. 

* Bu hiikiim daha soma degi~tirilerek, miltevelli heyetin tamammm tic;: y1lda bir atanmas1 esas1 getirilmi~;~tir. Yonetimde 
silrekliligin bu suretle ortadan kaldmlmas1, daha sonraki y1llarda baz1 olumsuz geli~;~melere yol ac;:ml~;~lir. 
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ODTU ile diger universite1erimiz arasmdaki bu onemli fark, ODTU'nun bir ara kuru1u9 
o1an mutevelli heyet tarafmdan yonetilmesi suretiy1e top1um ve icra organma kar91 sorumlu 
k11mm19 o1mas1d1r. ODTU'nun k1sa sure i<;inde sag"lad1g1 geli9menin neden1erini bu yonetim 
tarzmda aramak gerekir. 

Ancak, mutevelli heyet yetkilerinin, 1976 y11mda, Anayasa'ya aykm bulunarak ipta1 
edilmesi uzerine, bu tarihten itibaren ODTU yonetim sistemi fii1en i91emez hale ge1mi9tir. 

Gorlildugu gibi, ileri lilke1erin tumunde kamu kaynak1anndan destek1enen universite-
1erin top1uma kar91 sorum1u1uk1anm ne Ol<;ude yerine getirdik1erini denet1eyen ve bunun 
sonucunda universite1erin kamuya kar91 sorum1u kl1mma1anm ve hesap verme1erini 
sag1ayan yontem ve mekanizma1ar vard1r. Yllllk gider1erinin tumu kamu kaynak1anndan 
kar911anan bizim universite1erimiz i<;in, o donemde, boyle yontem ve mekanizma1ar yoktu. 
Bu durum, 1981 oncesindeki universite yonetim sistemimizin en onemli eksik1erinden 
biriydi. 

Denetlerne ve sorurnl1:1 tutulrna rnekanizrnalanmn bulunrnadl~Jl turn kururnlarda oldugu 
gibi, iiniversitelerde de zarnan ic;inde oligar§ik yap1lar olu§ur ve akadernik ozerklik ortarn1 
ortadan kalkar. 

Butlin bu husus1ar dikkate a1marak ve Bat1 lilke1erindeki yuksekogretim sistem1eri ile 
ilgili mevzuat derin1emesine ince1enerek bir uzman1ar heyetince haz1rlanan 2547 sayll1 
Yuksekogretim Kanunu 6 Kas1m 1981 tarihinde yururllige girmi9tir. Bu kanunda, silahll 
kuvvet1er ile emniyet te9kilatma bagll kurum1ar d19mdaki tum yuksekogretim kurum1anml
zm faaliyetlerini p1an1ama, koordine etme ve denf?tleme gorevi Yuksekogretim Kurulu'na 
verildi. Boy1ece, yukanda da belirtildigi uzere, Bah lilke1erinin bir<;ogunda o1dugu gibi, 
lilkemizde de icra orgam ile yliksekogretim kurum1an arasmda bag1ant1y1 sag1ayan bir ara 
kuru1u9 ger<;ek1e9tirilmi9 o1du. 

2547 say1ll Yuksekogretim Kanunu'nun teme1 amaCl, bir yandan nufusu h1z1a artan ve 
suratle ka1kmmakta o1an u1kemizdeki yuksekogretim kurum1anm lilke sathma yaymak ve 
yuksekogretim <;ag1 nufusunun universite1ere girme imkamm artlrmak, bir yandan da 
yuksekogretim kurumlanm1zdaki egitim-ogretim, bilimse1 ara9t1rma ve toplum hizmetleri 
faaliyetlerinin duzeyini yukseltmektir. Getirilen bu <;agda9 sistem surekli o1arak top1umun 
geli§en ihtiya<;1anna ve glinun §artlanna uyduru1arak surdurlildugu takdirde, universite1eri
miz insanllga ve Turk top1umuna hizmet yo1unda daha da buyuk ba§an1ar e1de edecektir. 

Yilksekogretim Kurulu Ba§kam 
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YUKsEKOGRETiM KURUMLARI 

Yiiksekogretim Kurumlanndaki Geli§meler 

1980-81 eg'itim-ogretim y1lmda tilkemizdeki yuksekogretim kurumlannm tur ve say1lan 
~oyleydi: 

- 1750 say1h kanuna tabi 18 universite ile 7307 sayll1 kanuna tabi Orta Dogu Teknik 
Universitesi o1mak uzere toplam 19 universite ve bun1ara bagh 183 fakulte. 

- 1184 ve 1438 sayll1 kanun1arla kuru1an 13 Devlet Muhendislik ve Mimarhk 
Akademisi, 7334 say1h kanunla kuru1an 6 iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, 1172 sayll1 
kanunla kuru1an Devlet Guze1 Sanatlar Akademisi olmak uzere toplam 20 akademi. 

- Milli Egitim Bakanhg1'na bagh iki y1lhk meslek yuksekokullan, ti<; y1lhk egitim 
enstitti.leri ve dart yllhk spor akademisinden olu~an toplam 107 yuksekogretim kurumu ile 
diger bakanhklara bagh 19 mes1ek yti.ksekoku1u olmak uzere toplam 126 yuksekogretim 
kurumu. 

20 Temmuz 1982 tarihinde, 19 universite, 20 akademi ve spor akademisi, egitim 
enstittileri ile meslek yti.ksekokullanndan olu~an 126 yuksekogretim kurumu 1981 Reformu 
<;er<;evesinde yeniden te~kilatlandmlm1~t1r. 0 giine kadar universite1er d1~mda kalm1~ olan 
akademiler ile <;e~itli bakanhk1ann bunyesindeki yti.ksekogretim kurumlanndan bir k1sm1 
mevcut universitelere baglanm1~, bir k1sm1 da universite haline getirilmi~tir. 

Bu duzenleme ile Turk egitim sistemi i<;indeki universite-akademi ikiligi ortadan 
kaldmlm1~; degi~ik bakanhklara bagh yti.ksekokullar ti.niversitelerin <;atlSl altmda toplanm1~; 
yti.ksekogretim kurumlan arasmdaki planlama, koordinasyon, egitim program1annda asgan 
mu~tereklik saglanm1~, aym zamanda da yti.ksekogretim kurumlan arasmdaki surtu~melere 
v.b. sorun1ara son verilmi~tir. 

Sonu<; o1arak, mevcut 19 universiteye eklenen Ankara'da Gazi Universitesi, istanbul'da 
Marmara, Y1ld1z, Mimar Sinan Universite1eri, izmir'de Dokuz Ey1til Universitesi, Anta1ya'da 
Akdeniz Universitesi, Edirne'de Trakya Universitesi ve Van'da Yuzuncu Y11 Universitesi 
kurulmu~tur. Bunlardan sadece Yuzuncu Yll Universitesi daha once bulunmayan yti.ksekog
retim kurumlanndan o1~an yeni bir ti.niversitedir. Boylece, 27 universitenin 26'81 daha 
onceki donemlerden devra1man yuksekogretim kurumlanndan o1u~m~tur. 

Bu arada, daha once uygulanmakta olan ve kamuoyunda "mektupla ogretim" o1arak 
bilinen yaygm ogretime 1982-83 egitim-ogretim yllmdan itibaren son verilerek, bunun 
yerine Anado1u Universitesi A<;1kogretim Fakultesi faaliyete ge<;irilmi~tir. 

1984 yllmda kar amac1 giitmeyen, vak1flarca kurulan, tilkemizin bu tur ilk ozel 
universitesi o1an Bilkent Universitesinin, 1987 y11mda ise daha once ODTU'ye bagh 
Gaziantep Muhendislik Fakti.ltesi o1arak faaliyet gosteren Gaziantep Universitesi'nin 
kurulmaSly1a universite say1m1z 29'a yukselmi9tir. 
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1991 y11I itiban ile Tiirk yiiksekogretim sistemi; 

29 universite ile bunlara bagh 
• 212 faktilte, 
• 219 yiiksekokul, 
• 118 lisansustu ogretim yapan enstituden olu~maktad1r. 

Bunlarm Ulke sathmdaki cografi dag1hm1 $ekil l'de gosterilmi~tir. 

• BALIKESIR 

• AYDIN 

BOLU 

• BILECIK 

• 
@ESKI$EHIR 

KUTAHYA 

• • U$AK AFYON 

OENIZU 

@ !SPARTA 

• • BUADUR 

'""l . .,·-.J ''·(,. 

\ e I 
CANKIRI • • A~YA 

CORUM TOKAT 
• KARS ) ___ • __ 

GUMU$HANE BAY:UAT@ .., 
ANKARA 

@ KIRIK~LE 
KIA$EHIR • 

• YOZGAT 

@ () NEV,HIR 
KAYSER! 

KONYA • NIGOE 
AKSARAY @ @ 

• 
ERZURUM • r-,t~ 

A('; AI 
EAZINCAN 

TUNCEU \,1 
@• "'~OL M~s ~.,. \·· 

MALA TVA ELAZIG • • BITLIS I 
@ BATMAN • ""-... 

DIYAABAKIR SIJRT 

@ 
SIVA$ 

• 

• @ ~~~ HAK,RI 
K MARA$ AOIYAMAN • _r 

• MARDIN ./'. r~ ..... _ -"'{ 
'i' @ ~------ • 

GAZ~TEP ,r•-.... ~· URFA _.,./ , . 
~ \,., ___ ...... 

e 1-3 YUKSEKOC\RETiM KURUMU 

@ 4-40 YOKSEKOC\RETiM KURUMU 

~ 40'tan fazla YOKSEKOC\RETiM KURUMU 

YUKSEKOGRETiM KURUMLARININ YURT CAPINDA DAGILI~I 
$ekil 1 

Ozetle belirtmek gerekirse; 1981-91 doneminde yiiksekogretimdeki yeni duzenleme
lerle 19 olan universite say1s1 29'a, 183 olan faktilte say1s1 212'ye, 126 olan yiiksekokul say1s1 
219'a, 2 olan yiiksek lisans ve doktora egitiminden sorumlu enstitu say1s1 ll8'e yiikselmi~tir. 
Yuksekogretim Kurulu'nun planh <;ah~malan sonunda, bugtin yetmi~ il ve yirmi be~ 
il<;emizde en az bir yiiksekogretim kurumu bulunmaktad1r. 

Bugtin yiiksekogretim kurumlannda; derslik, laboratuvar, sosyal tesis , idari binalar 
olarak 6941388 m2 fiziki alan bulunmaktad1r. Devam eden in~aatlann alam ise 2661226 m2'yi 
bulmaktad1r. 

1983-91 y1llan arasmda verilen yatmm odenekleriyle bu donemde yuksekogretim 
kurumlannda 2872463 m2 fiziki alan yap1lm1~tlr ($ekil2). Bu miktar, 1981 yllma kadar yap1lan 
in~aatm yansmdan fazlad1r. 
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1981'e kadar .· 

4.068.925 m2 

YUKSEKOGRETiM KURUMLARININ FiZiKi ALANLARI 
$ekil 2 

Meslek Yiiksekokullarmda Geli§me 

Yeni diizenleme ile iiniversitelerde kapasite artmhrken ihtiyac; duyulmakta alan 
alanlara da agirhk verilmi§tir. Bunun bir sanucu alarak, ara insan giicii yeti§tiren meslek 
yiiksekakullanna gereken onem verilmi9 ve bu akullarda nicelik ve nitelik ac;1smdan h1zh 
bir geli§me gen;:ekle§tirilmi§tir. 

Tiirkiye'deki sanayi sektoriiniin her y1l 12 000 civannda yeni teknikere ihtiyac1 aldugu 
anla§Ilmaktadir. Bu durum, diger iilkelerde aldugu gibi, iilkemizde de ara insan giicii 
yeti§tiren meslek yiiksekakullannm geli§tirilmesi gerektigini gostermektedir. Bu nedenle, 
yeni diizenleme ile diger alanlar yanmda, bu alanda da onemli kapasite artmmlan 
gen;:ekle§tirilmeye c;ah§Ilmi§tlr. 1983-84 ogretim yllmda 54 alan meslek yiiksekakulu say1s1 
1990-91 ogretim yllmda 14l'e c;Ikanlmi§; meslek yiiksekakullanndaki ogrenci say1s1 da 
19682'den 70801'e c;Ikmi§tlr ($ekil 3). 

- MYO SAYISI 0 O~RENCi SAYISI 

MESLEK YUKSEKOKULLARINDAKi GELi~ME 
$ekil 3 
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Yeni dlizenlemede meslek yiiksekokullanndaki tesis ve donatlm ile bu okullarda 
uygulanmakta alan ogretim programlarmm geli~tirilmesine ozel bir onem verilmi~tir. Bu 
amac;la, Dunya Bankas1'ndan 32,4 milyon dolarllk kredi almarak 8 meslek yiiksekokulunda 
elektrik, kontrol ve enstrumantasyon, endustriyel elektronik, haberle~me, makine, havalan
dlrma ve sogutma, doktim, tanm makineleri, in~aat, petrol, petrokimya ve bilgisayar 
programc1llg1 gibi egitim programlan ileri lilkelerdeki uygulamalara paralel hale getirilmi~; 
1989 yl1mda tamamlanan bu proje ile 199 ogretim elemanmm yurtdl~mda egitim ve ogretimi 
saglanml~tlr. Birinci projenin ba~anyla tamamlanmas1lizerine 1988 y1lmda ikinci Endustriyel 
Egitim Projesinin on c;all~malanna ba~lanm1~ ve sozkonusu proje 1989 yllmda fiilen 
uygulamaya konm~tur. ikinci Endlistriyel Egitim Projesiyle 20 meslek yiiksekokulu, tic; 
teknik egitim faktiltesi ile bir mesleki egitim faktiltesine ogretim elemam yeti~tirilmesi ve 
makine-tec;hizat donammmm tamam1anmasl planlanm1~tlr. Bu c;erc;evede, 638 ogretim 
elemam toplam 8000 adarnlay uzerinden yurtd1~mda egitilecektir. $u ana kadar 312 ki~i 
ikinci Proje kapsammda egitilmek tizere yurtd1~ma gonderilmi~tir. Meslek yiiksekokullann
da uygulanmakta alan programlarda, ogretimin bir klsm1 okulda, diger k1sm1 ise 
ogrencilerin i~ yerlerinde fiilen c;all~malan suretiyle gerc;ekle~tirilmektedir. 

Bu geli~meler saglamrken teknik egitim faktilteleri ile mesleki egitim faktiltelerinin 
teknik ogretmen yeti~tirme kapasitelerinin artmlmaS1 ve bu okullardan daha nitelikli 
ogretmenler yeti~tirilmesi i<;in kapsamh tedbirler ahnml~tlr. 

Merkezi A<;Ikogretim Programlan 
Y eni duzenleme ile orgtin yiiksekogretimdeki geli~melerin yamS1ra, ac;1kogretimde 

de onemli geli~meler saglanmaya c;ah~1lm1~tlr. Bulunduklan yerden veya c;ah~makta 

olduklan i~ten aynlamamalan yiizunden orgtin yiiksekogretimde yaratllan kapasitelerden 
yararlanamayan genc;lerimizin ihtiyac;lanm kar~llamak uzere, 1982-83 ogretim yllmdan 
itibaren Merkezi A<;1kogretim Programlan ba~latllm1~; universiteler ac;1kogretim uygulama
lan duzenlemeye yetkili kllmm1~tlr. 

Anadolu Universitesi'nce yiirtitlilmekte alan Merkezi A<;1kogretim Programlannda, 
uzaktan egitim yontemleriyle iktisat ve i~ idaresi alanlarmda lisans duzeyinde egitim
ogretim yapllmaktad1r. Aynca, aym tiniversitede egitim-ogretime 1992-93 ogretim y1hnda 
ba~lamak uzere Sosyal Bilimler ve Ev idaresi onlisans programlan da ac;llm1~ bulunmakta
dlr. 

Merkezi A<;1kogretim Programlannda, ders kitaplan fasiktiller halinde ogrencilere 
pasta ile ula~tmlmakta ve dersler televizyondan, baz1 hallerde hem radyo hem de 
televizyondan yay1mlanmaktad1r. 

Ulkemizdeki ilkokul ogretmenlerinin egitim duzeylerinin yiikseltilmesinde de a<;lkog
retim programlanndan yararlamlmaktad1r. Anadolu Universitesi'nin A<;1kogretim Faktiltesi 
tarafmdan yiirtitlilen bu programa 1986-87 ve 1987-88 ogretim ylllannda 146000 ogretmen 
kaydolmu~; bunlardan btiyiik bir k1sm1 ogrenimlerini ba~anyla tamamlayarak onlisans 
diplomas1 alm1~tlr. Halen 16000 ogretmen bu programda ogrenime devam etmektedir. 

1987-88 ogretim yllmda, Batl Avrupa lilkelerinde c;ah~makta veya bu lilkelerde 
oturmakta alan genc;lerimizin yiiksekogrenim ihtiyac;lannm ac;1kogretim yontemiyle kar~l
lanmasl amac1yla Anadolu Universitesi'nde Batl Avrupa Projesi ad1 altmda bir uygulama 
ba~latllml~tlr. Bu proje geni~letilerek slirdlirlilmektedir. 
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Y"OKsEKOGRETiM OGRENCiLERi 

Ogrenci Say1smdaki Artl§lar 

Daha once de belirtildigi gibi, 1975 yrlmda ytiksekogretime 49542 ogrenci alan 
tiniversiteler, bu sayryr plan hedefleri dogrultusunda artlrmak yerine, beklenenin aksine bir 
tutuma girerek, 1980 yrlmda tiniversite senatolannm kararlan ile 41574'e dti9tirmti9lerdir. Bu 
ytizden ytiksekogretimdeki okulla9ma oram 1975-76 ogretim y1lmdakinden daha da a9agrya 
dti9erek 1980-81 ogretim yrlmda % 5,9'a inmi9tir. 

Birc;:ok dti9tintire gore, insanhgm gtintimtizde ula9tlg1 bilgi toplumu a9amasmm en 
belirgin nitelikleri, "entellekttiel sermaye" tabir edilen, iyi yeti9mi9 insan gtictintin, fiziksel 
sermayeye kryasla c;:ok daha krymetli olu9udur. Bugtin artlk birc;:ok meslek, ytiksekogrenim 
gormti9 olmayr gerektirmektedir. Bu itibarla, bir ytiksekogretim kurumuna kayrth olanlann 
sayrsmm, ytiksekogrenim c;:agmdaki (18-21 ya9 grubu) ntifusa boltinmesi ile hesaplanan 
ytiksekogretimdeki okulla9ma oranmm artmlmasr, ttim tilkelerde tizerinde onemle durulan 
bir konudur. 

1975-91 yrllan arasmda ytiksekogretim kurumlanmrza alman ogrenci sayrlan $ekil4'te 
gosterilmi9tir. Burada gortildtigti gibi, 1974-81 doneminde tiniversite sayrsr dokuzdan on 
dokuza ytikselirken, ytiksekogretim kurumlanna alman ogrenci sayrsr l975'te 49542 iken, 
l980'de 41574'e dti9mti9ttir. Bu sayr, l98l'den soma alman onlemlerle 1991 yrlmda l9957l'e 
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ula~mu;;t1r. Boylece, 1981-91 doneminde, tiniversiteye alman ogrenci say1s1, 1981 yllmdaki 
say;mm yaklar:;nk be~ katma <;1kanlm1~tlr. 

Halen ytiksekogretim kurumlanmlza kaylth alan ogrenci saylSl, orgtin ogretimde 
434748, a<;1kogretimde 260962 olmak tizere toplam 6957lO'dur. 1980-81 egitim-ogretim 
yllmda tum ytiksekogretim kurumlanmlzdaki ogrenci saylsmm 237369 oldugu gbz online 
almdlgmda, ge<_;:en donem i<;inde orgtin ogretim ogrenci saylsmda % 83'ltik, a<_;:lkbgretim 
dahil toplam ogrenci say1smda ise % l93'ltik bir artl~m sagland1g1 gortilmektedir ($ekil 5). 
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Yiiksekogretim Diizeyinde Okulla§ma 

Tiirkiye'de ve diger baz1 iilkelerde yiiksekbgretimdeki okulla§ma oranlan yiizde 
olarak $ekil6'da gbsterilmi§tir. Burada gbriildiigu gibi, 198l'de% 6,9 alan oran, 1991 y1lmda 
ac;akbgretim dahil % 16,3'e yiikselmi§tir. Bu oran, sadece brgiin ogretimdeki ogrenci say1s1 
dikkate almarak hesapland1gmda % 8,6'd1r. 

Okulla§ma oranmm, A.B.D'de % 69,6, Giiney Kore'de % 37,7, Almanya'da % 31,8, 
Yunanistan'da% 27,0, Yugoslavya'da% 18,3 ve Suriye'de % 17,8 oldugu goz online ahmrsa, 
yiiksekogretimde katetmemiz gerekli mesafenin, son on yllhk donemde saglanan geli§me
lere ragmen, hala ne kadar uzun ve harcanacak emek ve paranm da ne kadar c;:ok oldugu 
kendiliginden ortaya 91kmaktad1r. 

Bah iilkelerindeki durumun tersine, iilkemiz h1zla artan c;:ok gene; bir niifusa sahiptir. Bu 
itibarla, yiiksekogretim sistemimizin bir plan, program ve koordinasyon c;:erc;:evesinde daha 
da biiyiitiiliip geli§tirilmesi zorunludur. Eger gec;:en on yllhk dbnemde alman bnlemler 
olmasayd1, yiiksekbgretimdeki okulla§ma oranmm, gene; niifusumuzun siiratle artmaS1 
kar§Ismda, % 6'in de altma dii§mesi kac;:mllmaz olurdu. Bu takdirde de yiiksekogrenim 
gormek bir imtiyaz haline gelir ve sonunda sosyal ve bolgesel dengeleri bozulmu§, 
kalkmmam1zm en onemli unsuru alan yeti§mi§ insan giiciinden mahrum kalml§ alma ac1 
gerc;:egi ile kar§lla§lhrdL 

UJ 
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D Kaynak: UNESCO 

• T0RKiYE'DEKi DURUM 

17,5 17,8 18,3 19,6 19,8 22,8 23,6 26,3 27,0 28,8 28,8 30,1 31,5 31,8 32,1 

UJ N UJ <t <t a: UJ aJ <t ~- <t <t <t <t <t <t >- ·sz >- >- >- ii5 a: (.) >- >- >- >- >- >- 0 ·sz UJ ·a: > z UJ (/) _J 1- a: _J z z z z 
a: 1- :::l <t 0 ~ !:i (/) <t (/) :::l <t 0 <t <t :s •:::l a: (/) 

_J _J .!:: ·:z 1- a: a. a. ~ 
0 

(/) 0 ·a <t (/) 1- <t .Cf2 _J _J 
1- 0 :::l (/) <t 0 a. (!) 

a. z z > :::l 
--, 

I 
:::l :::l <t > 
>- >- <t 

YUKSEKOGRETiMDE OKULLA~MA ORANLARI 
$ekil 6 

32,7 34,5 35,0 37,7 59,6 

<t <t (.)o' UJ 0 
~ (/) UJ a: aJ ·u. z > 0 <t 
_J <t a: ~ 
UJ a: 0 <!i CIJ' LL z 

15 



OGRETiM ELEMANLARI 

Ogretim Elemam Yeti§tirme Qah§malan 

Yliksekogretimdeki yeni dtizenlemede, egitim-ogretimin kalitesini ylikseltmenin ve 
arai}tlrma-yaym <;alli}malanm h1zland1rmanm temel i}arti sayllan nitelikli ogretim elemam 
yetii}tirme, ogretim elemanlanmn say1s1m artlrma ve bunlann ytiksekogretim kurumlanna 
dengeli dagllimmi saglama konulanna ozel bir onem verilmii}tir. 

Bilindigi gibi, 1416 sayll1 kanuna gore, her yll yurt dii}ma belirli say1da ogrenci 
gonderilmekte ve bunlann btiytik bir k1sm1 liniversiteler dii}mda istihdam edilmekte idi. 
Yapllan istatistiki arai}tlrmalara gore, 1971-81 ylllan arasmdaki donemde, ogretim elemam 
yetii}tirilmek tizere tiniversitelerimizce yurt dli}Ina gonderilen ogrenci sayiSl 150 dolaymda 
olup bunlann onemli bir k1sm1 Orta Dogu Teknik Universitesine aittir. Bu durumun 
dlizeltilmesi i<;in 1986 yllmda 2547 say1ll kanuna 260 say1ll kanun htikmlinde kararname ile 
eklenen bir hliklim uyarmca, 1416 sayll1 kanuna gore gonderilenler dii}mda olmak lizere, 
arai}tlrma gorevlilerinin ytiksek lisans, doktora ve uzmanllk <;alli}malan i<;in yurt dii}ma 
gonderilmelerine bai}lanmii} ve Ekim 1991 sonuna kadar toplam olarak 1088 arai}tlrma 
gorevlisi liniversitelerince se<;ilmii}, bai}ta ingiltere ve A.B.D'dekiler olmak lizere tanmmli} 
universiteler, bu adaylan yliksek lisans ve doktora programlanna almay1 kabul etmii}ler ve 
adaylar, bu liniversitelerdeki ogrenim ve arai}tlrmalanna bai}lamii}lardir. 

Ogretim elemam yetii}tirilmek amac1yla yurt dii}ma gonderilen arai}tlrma gorevlilerinin 
gittikleri lilkeler ve ogrenim alanlan Tablo l ve 2'de gosterilmii}tir. Tablolardan da 
anlai}Ilacagi gibi, 1971-81 y1llan arasmdaki donemde ogretim elemam yetii}tirilmek lizere 

Tablo l 

YURTDI~INA GONDERiLEN ~TIRMA GOREVLiLERiNiN 
ULKELERE GORE DAGILIMI 

thke SaYJ. 

ingiltere 548 
A.B. D. 368 
Almanya 53 
Kanada 47 
Fransa 30 
isvi<;re 13 
Avusturya 10 
Hollanda 4 
italya 4 
isve<; 3 
SSCB 3 
Japonya 2 
Norve<; 2 
Danimarka l 

Top lam 1088 

16 



yurt d11?ma gonderilenlerin say1s1 l50'yi a1?maz iken, 1987-91 y1llan arasmdaki donemde aym 
amac;la toplam 1088 ara1?hrma gorevlisi yurt d11?ma gonderilmi1?tir. Bu say1ya, meslek 
ytiksekokullanna ogretmen yeti1?tirmek amac1yla yurt d11?ma gonderilen 312 ogrenci dahil 
degildir. 

Aym zamanda yurt ic;inde de ogretim elemam yeti1?tirilmesine 1981-91 doneminde 
biiytik ozen gosterilmi1?tir. l98l'den once iiniversiteler ve akademilerde asistan say1s1 6000'i 
gec;mez iken, bugiin ogretim iiyelerinin kaynagm1 olu1?turan ara1?hrma gorevlisi say1s1 
l4150'yi a1?illi1?tir. 

Yillar 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 * 

Top lam 

Tabla 2 

YURTDI~INA GONDERiLEN ~TIRMA GOREVLiLERiNiN 
ALANLARA GORE DAGILIMI 

Saghk Bilimleri Fen Bilimleri Sosyal Bilimler 

14 88 48 
36 224 141 
17 93 51 
42 136 53 
28 74 43 

137 615 336 

* Ekim 1991 tarihine kadar. 

Top lam 

150 
401 
161 
231 
145 

1088 

'Oniversitelerimizde 1983-91 ctoneminde lisansustu (yuksek lisans ve ctoktora) ogrenim 
goren ogrenci say1lan ylllar itibariyle $ekil 7'de goriilmektedir. 

36.765 

1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 

LiSANS0ST0 OGRENCi SAYILARI 
$ekil 7 
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Ogretim Elemam Say1smdaki Artl§lar 

1981 oncesi donemde; profesor ve do<;entlerin <;ok bliyiik bir k1sm1 Ankara, istanbul 
ve izmir'deki liniversitelerimizde gorev yapmaktayd1. KaSlm 1981 itiban ile, li<; bliyiik 
~ehrimizdeki 7 liniversitede toplam 3156 profesor ve do<;ent bulunmasma kar~1hk, diger 
~ehirlerimizdeki 9 liniversitede sadece 85 profesor ve do<;ent vard1. Bu 9 liniversiteden biri 
olan Malatya'daki inonli Dniversitesi'nin tek kadrolu ogretim liyesi ise rektorlin kendisiydi. 

T1p fakliltelerindeki ogre tim liyesi a<;1g1 <;ok daha bliyiik boyutlara varm1~t1. U<; bliyiik 
~ehirdeki 5 tlp fakliltesinde toplam 1028 profesor ve do<;ent bulunmasma kar~1hk, diger 
~ehirlerimizdeki 5 tlp fakliltesinde sadece 36 profesor ve do<;ent vard1. 

Egitim-ogretimin temel unsuru, tabii ki, ogretim liyeleri (profesor, do<;ent, yard1mc1 
do<;ent) ve diger ogretim elemanland1r (ogretim gorevlisi, okutman, uzman ve ara~tlrma 
gorevlisi). 1979-91 y1llan arasmda yiiksekogretim kurumlanm1zdaki toplam ogretim liyesi ve 
ogretim elemam (ogretim liyesi art1 diger ogretim elemanlan) say1lan $ekil 8 ve 9'da 
gosterilmi~tir. 

40.000 ....------------------, 

30,000 .7 
oo~• oo'"'" ~•/ n"' 

/.24.382 

21.814 / ·-· 
Vi 

~ 
~ ~ 20.000 
~~ 21.949 

w 
--' w 
::;; 

iii 
0: 

8 

18 

10.000 1-

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

OGRETiM ELEMANLARI 
SAYISINDAKi ARTI~LAR 

$ekil 8 

11.000 

10.000 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000.4047 

3000 

11.070, 

I 
I 

I 
.' 

0GRETiM 0YESi (Prof. + DOG. + Y.DoG.) ~9603 
_.tl!. 

• 6957 

• 7186 

; .. 
I 

/ 

c 7767 

2000 L------+-------+---+----+-----l 
1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 

OGRETiM 0VELERi 
SAYISINDAKi ARTI~LAR 

$ekil 9 



Ankara, istanbul ve izmir'de bulunan ytiksekogretim kurumlanm1zdaki profesor ve 
doc;:ent say1s1 ile tic;: btiytik i;lehir dii;lmda bulunan ytiksekogretim kurumlanm1zdaki profesor 
ve doc;:ent say1smm 1981 ve 1991 KaSim aylan itiban ile kari;lllai;ltmlmaSI $ekil lO'da 
gosterilmii;ltir. 

6000 
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3000 

1000 

D 0<; BOYOK $EHIR DI$1NDAKI 
ONIVERSITELERDE GOREVLi 
PROFESOR VE DOQENT SA VIS! 

ANKARA fST ANBUL VE 

• 

iZMlR'DEKI ONIVERSITELERDE 
GOAEVLI PROFESOR VE 
DOQENT SA YISI 

5411 

KASIM 1981 KASIM 1991 

0<; B0Y0K ~EHiR DI~INDAKi ONiVERSiTELERDE GOREVLi 
OGRETiM OYELERiNDEKi ARTI~IN BOYOK ~EHiRLERDEKi ONiVERSiTELERDE 

GOREVLi OGRETiM 0YELERiYLE KAR~ILA~TIRILMASI 
$ekil 10 

Burada goriildtigti gibi, Kas1m l98l'de toplam 3241 profesor ve doc;:entin sadece 85'i tic;: 
btiytik i;lehir dii;lmda iken, Kas1m l99l'de toplam 7208 profesor ve doc;:entin l797'si tic;: btiytik 
i;lehrin dli;lmda gbrev yapmaktad1r. Bai;lka bir deyi9le, tic;: btiytik i;lehir dii;lmda gorevli alan 
profesor ve doc;:entlerin toplam ic;:indeki pay1, gec;:en on yll ic;:inde % 2,5'ten, on kat art19la, 
% 25'e ytikselmii;ltir. 

Ogretim elemanlannm tiniversiteler ve tinvan kademeleri itiban ile dagll1m1 Tabla 3'te 
aynntlh olarak gosterilmii;ltir. 

Bu gelii;lmelerin yanmda, ogretim uyelerine haftahk asgari ders ytikti ve ogrencilere 
devam zorunlulugu getirilmesi de egitim-ogretim kalitesini olumlu yonde etkilemii;ltir. 

1991 y1h itiban ile toplam bgretim elemam saylffilZ 34469, toplam bgretim tiyesi saylffilZ 
ise ll070'tir. Bu sayllar 1981 y1lmdaki sayllarla kar91lai;ltmldigmda, gec;:en on yllhk donemde, 
toplam ogretim elemam sayiSmm % 65'lik artli;lla, 209l7'den 34469'a; toplam ogretim tiyesi 
sayiSmm ise % l26'hk bir artli;lla 4905'ten ll070'e ytikseldigi goriilmektedir. 

1991-92 egitim-ogretim ylh bai;ll itiban ile ytiksekogretim kurumlanmlzdaki ogretim 
elemanlannm tinvan kademelerine gore dag1hmmm 1981-82 egitim-ogretim y1h bai;lmdaki 
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ba~mdaki durumla kar~1la~tmlmaS1 $ekilll'de gosterilmi~tir. Ogretim liyesi saylSmm toplam 
ogretim elemam say1sma olan oram on y1l once % 24 iken, bu oramn ge<;en on y1lhk donem 
i<;inde % 32'ye ylikseldigi gorlilmektedir. 

Tablo 3 

1990-91 OGRETiM YILINDA OGRETiM ELEMANLARININ 
UNiVERSiTELERE DAGILIMI 

Universite Ad1 Prof. Doc;. Y.Doc;. Og.GOr. Okut. Uzm. Ar!/.G. Diger Toplam 

Akdeniz 56 43 81 167 49 23 220 639 

Anadolu 103 101 193 174 100 36 429 1136 

Ankara 602 123 322 144 232 122 1436 2 2983 

Atattirk 119 83 127 173 110 51 584 1247 

Bilkent 27 16 47 88 145 2 117 442 

Bogazigi 102 59 48 126 56 14 198 603 

Curnhuriyet 35 23 67 72 83 32 307 619 

Cukurova 148 62 121 174 89 41 492 l 1128 

Dicle 36 12 109 107 57 25 437 783 

Dokuz Eyltil 129 132 142 338 177 33 501 1452 

Ege 375 180 138 119 116 68 932 4 1932 

Erciyes 45 50 73 78 70 30 335 2 683 

F1rat 35 48 110 67 64 18 226 568 

Gazi 178 116 299 661 115 40 692 2101 

Gaziantep 7 17 28 74 44 4 83 257 

Hacettepe 447 206 219 387 148 92 1124 2624 

inonu 24 14 50 50 51 12 131 332 

istanbul 894 234 228 142 150 81 1338 2 3069 

iTU 291 119 227 235 112 47 709 1740 

KTU 75 83 97 152 57 19 382 866 

Marmara 179 181 194 381 154 56 499 5 1649 

Mimar Sinan 73 58 65 73 28 8 141 446 

Ondokuz May1s 71 40 65 130 51 16 275 l 649 

ODTU 212 127 194 106 231 53 930 4 1857 

Selguk 87 63 151 274 91 29 414 1109 

Trakya 37 28 52 118 51 19 224 529 

Uludag 152 88 104 196 104 26 446 1116 

Y1ld1z 129 51 103 85 70 32 340 810 

Ylizlincu Y1l 10 2 29 23 29 15 175 283 

Diger Ogr.Kur. 97 74 179 255 61 101 39 11 817 

Top1am 4775 2433 3862 5169 2895 1145 14156 34 34469 

2547 sayll1 Yliksekogretim Kanunu ile getirilen en onemli reformlardan biri de 
yard1mc1 do<;entlik linvan kademesinin ihdas edilmesi ve gen<; ogretim liyelerine do<;ent ve 
profesorlerle e~it akademik yetkilerin verilmesidir. Boylece, gen<; ve yetenekli ogretim 
liyelerinin onli a<;1larak, klirsli sisteminin yerine bollim sisteminin getirilmesiyle liniversite-
lerimizde daha once mevcut olan oligar~ik yap1larm yok edilmesi yonlinde onemli ad1mlar 

at1lm1~tlr. 
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TOP LAM 

20.917 

Di~ER O~RETiM 
ELEMANI 

16.012 

316 

1980-81 

TOPLAM 
34.469 

DI~ER O~RETiM 
ELEMANI 

23.399 

1990-91 

SON ON YILDA OGRETiM ELEMANI SAYILARINDAKi GELi$ME 
$ekil 11 

Yard1mc1 do<;entlik iinvan kademesi, 1981'den once, yard1mc1 profesor ad1 ile sadece 
ODTD'de vard1. Bu gen<; ogretim iiye1erinin ODTU'niin geli~mesinde ne kadar onemli bir rol 
oynad1g1 iyi bilinmektedir. 1981-82 egitim-ogretim y1h ba~mda 316 alan ve tamam1 ODTU'de 
bulunan yard1mc1 do<;ent say1s1 giiniimiizde 3862'ye yiikselmi~ ve bu iinvan kademesi tum 
iiniversitelerimizde kurumla~m1~t1r. 

YDKsEKOGRETiM KURUMLARININ DEGERLENDiRiLMESi 

Yiiksekogretim kurumlanmn faaliyetlerinin kantitatif "performans gostergeleri" ile 
degerlendirilmesinin gerektigi, ilk defa Birle~ik Kralhk Rektorler Komitesi'nce (Committee 
of Vice-Chancellor and Principals, CVCP) Sir Alex Jarrat Ba~kanhg1'nda kurulan bir 
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komisyon tarafmdan ortaya at1lm19t1r. * Bu raporun yaz1mm1 takip eden donemde degerlen
dirme ve performansm gostergeleri ba9h ba9ma bir ara9t1rma haline gelmi9tir. ** 

Boyle bir degerlendirmede en zor olan hususun, egitim-ogretim kalitesinin kantitatif 
olarak belirlenmesi oldugu ve 

- Ogrenci!ogretim liyesi oramnm, 
- Ogrencilerin ba9an oranmm ve 
- Mezunlann i9 hayatma atllma ve lisanslistli ogrenim gormek lizere 

ba9ka yliksekogretim kurumlanna kabul edilip edilmemesinin 

konuya 191k tutabilecegi lizerinde g6rli9 birligi vard1r. 

Ogrenci!Ogretim Uyesi Oranlan 

1975-91 ylllan arasmda, yaygm ogretim ve ac;1k6gretim haric;, ogretim uyesi ba9ma 
dli9en ogrenci say1s1 Tablo 4'te gosterilmi9tir. 

Tablo 4 

1975-91 YILLARI ARASINDA OGRETiM UYESi B~INA DU~EN OGRENCi SAYISI 
(Y AYGIN VE A(_(IKOGRETiM HARiQ) 

Yillar 

1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990-91 

Ogrenci SaYJSl 

80 
73 
80 
84 
77 
58 
46 
42 
36 
41 
46 
48 
46 
42 
39 
39 
39 

* "Report of the Steering Committee for Efficiency Studies in Universities", CVCP, London, 29 Mart 1985. Bu rapor bat! 
illkelerinde o kadar biiyiik yankllar uyandmnu;:trr ki, raporun yaz1m1m takip eden diinem i9in "Jarrat Sonras1 Diinem" 
(Post-Jarrat Period) tabiri yaygm olarak kullamlmaktadrr. 

** Daha aynntll! bilgi i9in bkz. 
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Bu tabloda gorlildligu ilzere, 1978 yllmda bir ogretim ilyesine dil9en ogrenci sayisi84'e 
~akm19ken, ogrenci kontenjanlannda bilyilk azalma oldugu halde, bu say1, 1981 y1lmda ancak 
46'ya indirilebilmi9tir. 1981-91 doneminde ogrenci sayllanndaki bilyilk art19a ragmen, bu 
say1 39'a indirilerek egitim-ogretimin kalitesinde geli9me saglanm19t1r. 

Ogrenci Ba§arl Oranlar1 

Alman bu onlemlerin ogrenci ba9an oranlanna yanSimasi, ylllar ve alanlar itiban ile 
Tabla 5'te gosterilmi9tir. 

Tabla 5 

OGRENCi B~ARI ORANLARI (%) 

Bolfunler 1980-81 1984-86 1987-88 1988-89 1989-90 

Saghk Bilimleri 72,7 79,4 90,2 88,9 87,6 

Milhendislik ve Fen Bilimleri 45,8 77,0 83,3 82,9 80,1 

Sosyal Bilimler 55,0 81,0 85,0 83,3 84,2 

Gorilldilgu gibi, ogrenci ba9an oranlan 1980-81 ogretim yllmda milhendislik, fen ve 
sosyal bilimler alanlannda %50 civannda iken gittik<;e yilkse1erek 1987-88 ogretim yi1mda 
% 80'in ilzerine <;1km19; ancak, 1988-89 ogretim yllmdan itibaren af kanunlan ile ara smav 
say1lannm azaltllmas1 yilzilnden bir miktar dil9me egilimi gostermi9tir. 

Oysa, ilniversitelerimizin 1981 oncesi donemdeki durumu ile ilgili dikkate deger bir 
konu da bu donemde ogrenci ba9ansmm <;ok dil9ilk olmaSidlr. Devlet istatistik Enstitilsil 
verilerine gore (1978 Raporu), bu donemde ilniversiteye giren her 1000 ogrenciden sadece 
175'i mezun olabilmi9tir. ileri silrlildilgu gibi, az ogrenci almmas1 ba9any1 yilkseltmemi9tir. 

Ogrencilerin Yabanc1 Ytiksekogretim Kurumlarma Kabulii 

Yurt d19ma gonderilen ara9t1rma gorevlilerinin, gittikleri lilkeler ve ogrenim alanlan 
itiban ile dag1hmlan, daha once Tabla 1 ve 2'de gosterilmi9tir. 

Gorilldilgu gibi, ilniversitelerimizin mezunlan, lisansilstil egitim-ogretim gormek ilzere 
ileri lilke1erin ilniversitelerine kabul edilmektedirler. Bu husus, ogrenci!ogretim ilyesi oram 
ve ogrenci ba9an oranmda sag1anan geli9me1er1e birlikte ele almd1gmda, ge<;en on yllhk 
donem i<;inde egitim-ogretim kalitesinde meydana gelen yilkseli9in ne kadar bilyilk 
o1dugunu ortaya <;1karmaktad1r. 

BiLiMSEL ~TIRMALARDAKi GELi~MELER 

Universite1erimizde teme1 ve uygu1amah ara9t1rma faaliyetlerinin yaygm1a9tmlmas1 ve 
bunlann dilzeyinin yilkseltilmesi i<;in, 2547 sayll1 Yilksekogretim Kanunu ile getirilen en 
onemli yenilikler, lisansilstil ogretim yapan enstitlilerin ve ara9t1rma fonlanmn olu9turu1-
mas1d1r. 

Ara§tuma Fonlar1 

Universitelerin, ilrettikleri her tilrlil mal ve hizmetten elde ettikleri gelirler doner 
sermayelerde toplanmaktad1r. Bu gelirlerin bir k1sm1 ilniversite1erin muhtelif ihtiya<;1anmn 
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temini ve gider1erinin kan;n1anmasmda kullam1makta, bir k1sm1 da bu faaliyetlere dogmdan 
veya do1ayh katklda bu1unan ogretim e1eman1an ile diger tiniversite personeline odenmek
tedir. Doner sermaye gelir1erinin bir k1sm1 ise, 2547 say1h Ytiksekogretim Kanunu ile 
getirilmi9 o1an ara9t1rma fonuna aktan1maktadlr. Universite1erimizde kuru1mu9 o1an ara9t1r
ma fon1annm diger bir gelir kaynag1 ise, tiniversite btitc;e1erinin transfer fas1mdan bu fon1ara 
aktan1an odenek1er, yani Dev1etin ara9t1rma1ara sag1adlgl destektir. 

Ocak 1984'ten Ekim l991.'e kadar bilimse1 ara9t1rma1an destek1emek amac1 ile 
ara9t1rma fonu o1arak tiniversite1ere top1am 157.324.314.000,- TL tahsis edilmi9tir. Bu 
ara9t1rma fonu kaynak1any1a gec;en sekiz y11da top1am 90 lO ara9t1rma projesi destek1enmi9 
o1up bu proje1erin y1llara gore dag1hm1 ~ekil 12'de gosterilmi9tir. Buradan da gortildtigu 
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gibi, 1984 yllmda 268 olan proje say1s1 1991 y1lmda l967'ye yukselmi9 bulunmaktad1r. 
Ara9hrma fonundan desteklenen projelerin alanlar ve y1llara gore dag1hm1 Tablo 6'da 
gosterilmi9tir. 

Tablo 6 

~TIRMA FONUNDAN DESTEKLENEN PROJELER 

Y!llar 

Proje Tiirii 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Saghk Bilimleri 124 255 291 595 585 521 448 581 
Fen ve Mtihendislik Bilimleri 124 316 443 662 475 512 745 1069 
Sosyal Bilim1er 20 64 86 165 185 222 320 317 

Top lam 268 635 820 1422 1244 1255 1513 1967 

Ulkemiz universitelerinde uygulanan ara9t1rma fonu hi<;bir Bah iilkesinde bulunmayan 
bir mall ozerklik ornegidir. Zira, Bah lilkelerindeki universitelerin but<;elerine ara9t1rma 
odenegi olarak, sadece buyuk bilgisayar, ara<; ve te<;hizat ahm1, laboratuvar in9aat1 ve 
kUtUphane giderleri gibi ara9hrma alt yap1s1 giderleri i<;in tahsisat konur. Belirli bir konuda 
ara$tlrma yapmak isteyen ogretim uyeleri ise, projenin gerektirdigi diger giderleri 
kar91lamak i<;in, gerek<;eli bir oneri ve but<;e ile universite d191 kurum ve kurulu9lara 
ba9vurur. Hatta, bir<;ok iilkede, ara9tmc1lann ayhklan dahi ilgili kurulu9<;a kabul edilen 
but<;eden kar91lamr. Ulkemizde ise, ara9hrma fonu tamamen universite mensuplanna 
aynlmakta olup her universitemizdeki uygulama birbirinden farkhhk gosterebilmektedir. 

Lisansiistii Ogretim Yapan Enstitiller 

Lisansustu egitim-ogretim enstitiilerinin kurulmas1yla yuksek lisans, doktora ve sanatta 
yeterlik ogrencisi say11annda meydana ge1en art191ar daha once $ekil 7'de gosterilmi9tir. Bu 
tab1oda goriildugu gibi, 1984 y11mda 13395 o1an lisansustu ogrenci say1s1, 1991 y11mda 36765'e 
yukse1mi9tir. 

Saghk bilim1eri a1anmda yuksek lisans ve doktora program1annm kurumsa1 bir yap1 
kazanmas1 da ge<;tigimiz on y111Ik donem i<;inde gen;ek1e9tirilmi9tir. Bu a1anda, 1984 y11mda 
793 o1an doktora ogrencisi say1s1, l991'de 2139'a; yuksek lisans ogrencisi say1s1 ise, aym 
donemde 414'ten l236'ya ytikse1mi9tir. 

1987 y11mda ba91ayan ve OSYM tarafmdan merkezi sistem1e yap11an T1pta Uzmanhk 
Smav1 (TUS) uygu1amas1y1a, buyuk talep o1an t1pta uzmanhk giri91erindeki ada1etsizlik1er 
giderilmi$, ba$anh ogrencilerin yurt sathma dag11ma1an temin edilerek ba$anh hp 
mezun1annm teme1 t1p bilim1erine ilgi duyma1an sag1anm19hr. 

Dokiimantasyon ve Uluslararas1 Bilgi Tarama Merkezi 

Yukanda sozu edilen yenilik1ere ek o1arak, universite1erimizdeki ara9hrma1ara bilgi 
destegi sag1amak uzere Yuksekogretim Kuru1u bunyesinde kuru1an Dokumantasyon ve 
U1us1araras1 Bilgi Tarama Merkezi, ha1en 19791 u1us1araras1 bilimse1 dergiye abonedir. 
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Ara§tmcllann istegi tizerine bu merkezde gorevli e1eman1arca kaynak taramas1 ve literattir 
ara§tlrma1an da yap1lmakta; ara§tmcllann ta1ep ettigi a1andaki bilimse1 yaym1arm fotokopi-
1eri haz1r1anarak bu ki§ilere gonderilmektedir. ~ekil13'te gortildtigu gibi, 1985'te ara§tmclla
ra 143298 fotokopi gonderilmi§ ve bu say1 1991 y11mm ilk sekiz aymda 956000'e ytikse1mi§tir. 
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IDuslararas1 Yaym Sayllarmdaki Artl§lar 

1974-90 doneminde u1us1ararasi yaym say11annda da bliylik artl~1ar kaydedilmi~tir. 
Ulus1araraSI atlf endeks1erince taranan bilimse1 dergilerde yay1m1anan maka1e say1s1 214'ten 
1080'e <;,:akm1~tlr ($ekil 14). 
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UNiVERSiTE YONETiMi VE OZERKLiK 

Bu kitapc;agm "Sunu~" boltimunde de i~aret edildigi gibi, dunyada tiniversite1erin en 
faz1a ozerklige sahip bu1undugu tilke1er o1an A.B.D. ile ingiltere'de tiniversite yoneticileri 
sec;:im1e degil, ytiksekogretim kurullan veya mutevelli heyetler gibi ara kuru1u~1arca 
atanmaktad1r1ar. Bu universite1er, degi~ik yontem1er1e tiniversite d1~mdan gorev1endirilen 
ki~ilerden o1u~an ara kuru1u~1ar eliy1e yonetilmekte ve denetlenmektedir1er. Bu tur 
universite1ere d1~andan mudaha1e edilmemekte, ogretim uye1erinin sec;:ilme ve atanmaSl, 
egitim program1anmn dtizen1enmesi ve benzeri akademik konu1ar kendilerince kesin 
sonuca bag1anmaktadlr. Bu neden1edir ki, bun1arm ozerkligi tam o1maktad1r. 

Qe~itli Ulke1erdeki ara kuru1u~1ardan baz1 ornek1er Tab1o 7'de gosterilmi~tir. 

Ttirkiye'de ilk defa 1973 yllmda kuru1an, ancak Kanunun ilgili htikmti Anayasa 
Mahkemesi'nce ipta1 edilen ve 1981'de yeniden kuru1an Yuksekogretim Kuru1u, tiniversite-
1erin ytirtitme yetkilerine herhangi bir ~ekilde kan~mamaktad1r. Universite1er, profesor1er 
dahil butun personelini bizzat sec;:mekte ve atamaktad1r. Kanunun 14/b-3 maddesine gore, 

J" 

universite senato1an, yonetmeliklerini bizzat haz1r1ayarak yaym1anmak uzere Resmi 
Gazete'ye gonderir1er. Bunun sonucu o1arak da egitim-ogretim program1an, universiteden 
universiteye degi~ik bir durum arz eder. Universite1erin akademik koordinasyonu, 
Yuksekogretim Kuru1u tarafmdan degil, tiniversite1erce sec;:ilen profesor1er ile tiniversite 
rektor1erinden o1u~an Universite1erarasl Kuru1 tarafmdan yap1hr. Yuksekogretim Kuru1u'nun 
gorevi ise, ytiksekogretim kurum1an arasmdaki p1an1ama ve denetimi ustlenerek tiniversite-
1ere kaynak sag1amaktan ibaret ka1maktadlr. 
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Tab1o 7 

QE~iTLi ULKELERDE 
UNiVERSiTELER USTU ARA KURULU~LAR 

OLKE 
MERKEZi DUZEYDE OLAN VE BiR VEY A 
BiRKAC KURUMU YONETEN ARA KURULU~LAR 

TURKiYE Yuksekogretim Kurulu (YOK) 

BiRLE~iK KRALLIK 
1. ONiVERSiTELER: 

• MERKEZf ARA KURULU$ • Oniversite Fonlan Konseyi 
(Universities Funding Council, UFC) 

• UNiVERSiTEYi YONETEN ARA 
KURULU$ 

• ingiltere • Council 
• iskoc;ya • Court 

2. POLiTEKNiKLER VE KOLEJLER: 
• MERKEZf ARA KURULU$LAR • Politeknikler ve Kolejler. Fonlan Konseyi 

(Polytechnics and Colleges Funding 
Council, PCFC) 

• Milli Diplomalar ve Dereceler Konseyi 
(Council for National Academic Awards, 
CNAA) 



OLKE 

AMERiKA BiRLE$iK DEVLETLERi 
1. EYALET D0ZEYiNDE YQNETiCi VE 

YQNLENDiRiCi ARA KURULU$LAR: 
a) EYALETIEKi TOM YOKSEKQGRETiM 

KURUMLARINI YQNETEN ARA 
KURULU$ 

b) EYALETIEKi 0NiVERSiTELERi 
YQNETEN BiR ARA KURULU$, 
DiGER Y0KSEKQGRETiM KURUMLA
RINI YQNETEN BiR ARA KURULU$ 

2. EYALET KOORDiNASYON KURULU 
- BiRiNCi TOR: YQNLENDiRiCi KURUL 

Bunun altmda: 
a) Tek bir yonetim kurulu ve tek bir 

president tarafmdan yonetilen <;ok 
kampusiO universiteler sistemleri 

b) K1smi Kurullar 
c) Munferit universite yonetim kurullan 

- iKiNCi TOR: TAVSiYE EDiCi KURUL 
Bunun altmda: 

a) <;ok kampuslu universite sistemleri 
b) K1smi Kurullar 
c) Munferit universite yonetim kurullan 

3. EYALET PLANLAMA DAiRELERi 
Bunun altmda: 
a) <;ok kampuslu universite 

ve k1smi daireler 
b) Munferit Oniversite yonetim kurullan 

ve k1smi daireler 

AVUSTRALYA 
- MERKEZT ANA KURULU$ 

- 0NiVERSiTEYi YQNETEN ARA KURULU$ 

iRLANDA 
- MERKEZT ARA KURULU$: 
- <;OK KAMP0SL0 (3 kampus ve 7 bagll 

kolej) 
iRLANDA MiLLT ONiVERSiTESi 
YQNETiM KURULU 

MERKEZi DUZEYDE OLAN VE BiR VEYA 
BiRKAC,: KURUMU YONETEN ARA KURULU~LAR 

1. Statewide Governing Boards 

a) Eyalet Yonetim Kurulu 
(State Governing Board 
veya Board af Regents) 

b) K1smi Kurullar 
(Segmental Boards) 

2. Statewide Coordinating Board 
- Regulatory Board 

a) Multi-Campus University Systems 

b) Segmental Boards 
c) Boards of Trustees, Board of Regents 

veya Board of Governors 

- Advisory Board 

a) Multi-Campus University System 
b) Segmental Boards 
c) Board of Trustees, Board of Regents 

veya Board of Governors 

3. State Planning Agencies 

a) Multi-Campus University 
System ve Segmental Agencies 

b) Board of Trustees, Board of Regents 
veya Board of Governors ve 
Segmental Agencies 

- Milli istihdam, Egitim ve 
Yeti~tirme Konseyi 
(National Board of Employment, 
Education and Training, NBEET) 

- Council 

Higher Education Authority, HEA 

The Governing Body of the 
National University of Ireland 

29 



30 

OLKE 

KANADA 
1. EYALET DUZEYiNDEKi 

ARA KURULU$LAR 

2. 0NiVERSiTEYi YONETEN 
ARA KURULU$ 

VENi ZELANDA 
1. MERKEZT ARA KURULU$ 
2. ONiVERSiTEYi YONETEN ARA KURULU$ 

ISVEC 
MERKEZT ARA KURULU$ 

HOLLANDA 
- MERKEZT ARA KURULU$: 

- ONiVERSiTEYi YONETEN ARA KURULU$ 

FEDERAL ALMANVA 
MERKEZT ARA KURULU$ 

FRANSA 
MERKEZT ARA KURULU$LAR 

iTALY A 
MERKEZT ARA KURULU$ 

AVUSTURVA 
MERKEZT ARA KURULU$ 

MERKEZi 00ZEYDE OLAN VE BiR VEYA 
BiRKA<;: KURUMU YONETEN ARA KURULUl?LAR 

• Maritime Provinces Higher Education 
Commission (Prince Edward Island, Nova 
Scotia, New Brunswick) 

• Conseil des Universites (Quebec) 
• Ontario Council on University Affairs 
• Manitoba Universities Grants Commission 
• Council of Western Canadian University 

Presidents 
(Saskatchewan, Alberta British Columbia) 

• Advisory Council (British Columbia) 
2. Board of Governors 

1. University Grants Committee 
2. Council 

Milli Oniversiteler ve Yuksekokullar Kurulu 
(Universitets-och Hogskoleambetet, UHA) 

- Hollanda Oniversiteleri i§birligi Kurulu 
(Vereniging van Samenwerkende Neder
landse Universiteiten, VSNU) 

- College van Bestuur 

Milli Akademik Konsey 
(Wissenschaftstrat) 

- Milli Yuksekogretim Konseyi 
(Conseil National de I'Enseignement Su
perieur) 

- Milli Degerlendirme Komitesi 
(Comite National d'Evaluation) 

Milli Oniversite Konseyi 
(Consiglio Universitario Nazionale, GUN) 

Avusturya Rektorler Konferans1 
(Rektorenkonferenz) 



OLKE 
MERKEZi DUZEYDE OLAN VE BiR VEYA 
BiRKAC KURUMU YONETEN ARA KURULU~LAR 

BELCIKA 
MERKEZT ARA KURULU$LAR: 
-. Frans1z Bolgesi - Frans1z Cemaat1 Oniversiteleraras1 Kurulu 

(Le Conseil lnteruniversitaire de Ia 
Communaute Fran~aise) 

- Flaman Bolgesi - Flaman Oniversiteleraras1 Kurulu 
(VIaamse lnteruniversitaire Raad) 

FINLANDiVA 
MERKEZT ARA KURULU$ Vi.iksekogretim Kurulu 

(The Council for. Higher Education) 

ISPANVA 
MERKEZT ARA KURULU$ Oniversiteler Konseyi 

(Consejo de Universidados) 

ISVICRE 
- KANTON ONiVERSiTELERi ic;iN: 

• MERKEZT ARA KURULU$LAR • isvir;:re Bilim Konseyi 
(Le Conseil Suisse de Ia Science 
veya Schweizerischen Wissenschaftsrat) 

• isvir;:re Oniversiteleri Konferans1 
(La Conference Universitaire Suisse 
veya Schweizerischen Hochsulkonferenz) 

• 0NiVERSiTE VQNETiM KURULU • Kuratel (Basel Oniversitesi) 
- FEDERAL TEKNiK ONiVERSiTELER 

ic;iN MERKEZT VQNETiM KURULU - Okullar Konseyi 
(Le Conseil des Ecoles veya 
Schweizerischer Schulrat) 

JAPONVA 
MERKEZT ARA KURULU$LAR 
• KAMU ONiVERSiTELERi • Council for University Chartering and 

School Juridical Person 
(Daigaku Setchi Gakko Hojin Shinki-kai) 

• QZEL ONiVERSiTELER • Private University Council 

NORVEC 
MERKEZT ARA KURULU$ Oniversite ve Kolejler Konseyi 

(Raader for Videregaaende Oplaering) 

PORTEKIZ 
MERKEZT ARA KURULU$ Milli Vi.iksekogretim Konseyi 

(Conselho Nacional Educa~ao Superior) 

VUNANISTAN 
MERKEZT ARA KURULU$ Vi.iksekogretim Konseyi 

(Ethniko Symboulio Anotates Paidedas, 
SAP) 
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SONUQ 

Bu kitapc;1kta, son on yll ic;inde yiiksekogretimde birc;ok yonden buyiik geli~me1er 
kaydedilmi~ o1dugu, istatistiki verilere dayam1arak ac;1k1anmaktad1r. 

$ekil 16'te goru1dugu gibi, 1981 yllmdan 1989 y11ma kadar yiiksekogretime ayn1an 
kaynaklann Gayri Safi Milli Has11a ve Konsolide Butc;e ic;indeki pay1annda bir artma 
o1maml~hr. Sadece 1990 ve 1991 yll1armda sozkonusu pay1arda baz1 art1~1ar kaydedilmi~tir. 
Bu arh~1ar1a ancak 1979 ve 1980 yll1anndaki duzeye eri~ilebilmi~tir. 
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Y0KSEK0GRETiM ODENEKLERiNiN KONSOLiDE BUTCE VE 
GSMH iCiNDEKi PAYI 

$ekil 15 

OECD Ulke1erinde 1980'li yll1arda egitim sektorune ayn1an kaynak1ann Gayri Safi Milli 
Has11a ic;indeki pay1an kar~11a~hrmah o1arak ince1endiginde, en du~uk paym % 4,6 ile 
Portekiz'de, en yiiksek pay1arm da% 7,2 ile Danimarka,% 7,4 ile Kanada ve% 7,6 ile isvec;'te 
o1dugu tespit edilmi~tir. Tiirkiye'de ise, sozkonusu paym% 4,6'a u1a~maSl ancak 1991 y11mda 
mumktin o1abilmi~tir. Buna ragmen, yiiksekogretimde Bat1 standartlanna u1a~mak ic;in buyiik 
c;aba sarfedilmi~tir. Tiirkiye'nin diger OECD Ulke1erine nazaran daha az geli~mi~ o1dugu ve 
gene; ~agm, nufusun daha buyiik bir boltimunu o1u~turdugu goz onunde bu1unduru1ursa, 
Ulkemizde egitime GSMH'dan daha buyiik pay ayn1masmm kac;mllmaz o1dugu a~ikard1r. 

1981-91 doneminde Tiirk yiiksekogretiminde gerc;ekle~tirilen reform ve bunun 
sayesinde sag1anan geli~me1erin ozetlendigi bu kitapc;1ktaki bilgilerden ac;1kc;a gortildugu 
gibi, Bat1 Ulke1erine klyas1a daha Slmrh imkan1ar bu1unan Ulkemizde, yiiksekogretim 
a1amnda at1hm yapllarak, Bat1 standartlanna u1a~ma yo1unda buyiik mesafe1er katedilmi~tir. 
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Bunun ba~hca nedeni, 2547 say1h Yuksekogretim Kanunuyla yuksekogretim kurumlanm1z ile 
icra orgam ve toplumumuz arasmdaki irtibatl saglayan, planlama, koordinasyon ve denetim 
yetkilerine sahip bir ara kurulu~ niteligindeki Yuksekogretim Kurulu'nun kurulmas1 ile 
ytiksekogretim kurumlanm1zm toplumumuza, ba~ka bir deyi~le kendilerini finanse eden 
vergi mukelleflerine kar~1 sorumlu k1lmm1~ olmas1d1r. 

Tablo 7'de* gortildugu gibi, tum Batl tilkelerinde, gorev ve yetkileri tilkeden tilkeye 
degi~en, baz1 ulkelerde "yuksekogretim kurulu" ad1 verilen bu ttir ara kurulu~lar vard1r. Bu 
tur ara kurulu~lar ve yuksekogretim kurumlanm da kendilerini finanse eden vergi 
mukelleflerine kar~1 sorumlu k1lan mekanizmalar kurulmadan geli~me saglanamayacag1 
gibi, yuksekogretim kurumlannm ruhu olan akademik hurriyet ortamm1 tesis etmek ve 
surdurmek de mumkun degildir. Zira, kurum d1~1 organlarca denetlenme ve sorumlu tutulma 
mekanizmalannm bulunmad1g1 tum kurumlarda oldugu gibi, yuksekogretim kurumlan 
i<;inde de zamanla oligar~ik yap1lar olu~ur ve karar alma sure<;lerine ki~ilerin duygu ve 
durttileri hakim olur. 

Uluslararas1 rekabetin surdugu her alanda gti<;lu olmam1zda iyi yeti~mi~, nitelikli insan 
gticu ba~hca unsurdur. Bu itibarla ve suratle artan gen<; nufusumuz kar~1smda, yuksekogre
tim kurumlanm1zm daha da geli~tirilmesi ka<;m1lmazd1r. Bu amacm ger<;ekle~tirilebilmesi 
i<;in, yuksekogretime aynlan kaynaklarm Batl tilkeleri duzeyine yukseltilmesi kadar, belki 
bundan da onemli olan husus, yeni yuksekogretim kurumlannm ogretim uyelerinin 
yeti~tirilmesinden, derslik, laboratuvar ve te<;hizat, kuttiphane ve bilgisayar gibi altyap1 ve 
ogrencilerin saghk, ktiltur, spor, bannma ve beslenme ihtiya<;lanna kadar uzanan planlann 
haz1rlamp ytirurltige konmas1 ve uygulamalann denetlenmesidir. 

Bu arna<;:, 198l'den once oldugu gibi, yiiksekogretim kurumlanm topluma kar§I 
sorumlu kilma ve denetleme mekanizmalanmn bulunmad1g1 sistemlerle ger<;:ekle§tirilmeye 
kalkild1g1 takdirde, var1lacak sonu<;:, 198l'de kar§I kar§Iya kaldigimiZ ciddi durumdan farkh 
olmayacakt1r. 

"Sunu~"ta da ifade edildigi uzere, 2547 say1h Yuksekogretim Kanunu ile tilkemize 
getirilmi~ olan <;agda~ sistem, surekli olarak toplumun ihtiya<;lanna ve gtinun ~artlanna 
uydurularak surdurtildugu takdirde, universitelerimiz insanhga ve Turk toplumuna hizmet 
yolunda daha da buyuk ba~anlar elde edecektir. 

* Bu konuda aynntlil bilgi ic;:in bkz. "ikinci UluslararasJ Yiiksekiigretim Konferans1: Dniversite Yiinetimi", Ankara, 9-11 Ocak 
1989 (OECD) ile mi.i.;;tereken diizenlenmi9tir. 
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