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8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
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GİRİŞ
Türkiye’mizde, bilim ve teknoloji alanlarõnda, çok ciddi iki önemli problem
mevcuttur. Bunlardan birincisi ve kanaatime göre de en önemlisi, araştõrma ve geliştirme
gücümüzün çok büyük bir oranda, hatta tama yakõnõnõn üniversitelerimize yönlendirilmesi,
yöneltilmesi veya en azõndan, bu beklenti içerisinde olmamõzdõr. Özel sektör, bu hususta
oldukça duyarsõzdõr. Kar amacõ gütmeden, teknolojik araştõrma yapõlamayacağõ, yapõlsa bile
anlamlõ olmayacağõ düşüncesi hakim olduğundan, bilimsel araştõrmalara ve kurumlara
destek olunmamaktadõr. Oysaki: bugün, dünyada
rekabet arenasõndaki şirketler
destekledikleri bilimsel ve teknolojik projelerle boy ölçüşmektedir. Zira, artõk uluslararasõ
platformda ekonomik açõdan yarõşan, ülkeler değil, şirketlerdir. Her şeyin devletten
beklenmesi ve eldeki imkanlarõn da plansõz, projesiz veya gereksiz harcanmasõ ve her ülkede
var olan "öncelik " düşüncesinin dikkate alõnmamasõ, bilim adamõnõn sõkõntõlarõnõ bir kat daha
arttõrmaktadõr. Gelişmiş ülkelerde, devletten ziyade, büyük şirket veya kuruluşlar, bu alanda
çok büyük rakamlara varan harcamalar yapmaktadõrlar. Mesela İsviçre’de, belli periyotlarla
bilimsel ve teknolojik projeler, milyonlarca frankõ bulan harcamalar pahasõna, Heureka'da
sergilenmekte ve özellikle üniversite ve hatta lise öğrencilerine teşhir edilerek, bilimsel
çalõşmalarõ teşvik edilmektedir. Zira onlar, bu bilim fuarlarõnõ gezen binlerce öğrenciden tek
bir yaratõcõ araştõrmacõnõn çõkmasõ ile bile, bilim ve teknoloji ihracatõ yapabileceklerinin ve
harcadõklarõnõn yanõnda ne kadar karlõ olacaklarõnõn bilincindedirler. Yine onlar, bu şekilde
Newton ve Archimed’lerini yetiştirerek, maddi sermayeden çok daha etkin olan, entellektüel
sermayelerini arttõracaklarõ inancõndadõrlar.
Ülkemizde, bilim ve teknoloji sahasõndaki ikinci önemli problem, fizik ve matematik
gibi, temel fen bilimlerinde çekilen eleman sõkõntõsõdõr. Bunun sebebi tamamen ekonomiktir.
Gerek sağlõk bilimlerinde ve gerekse fen bilimlerinde, temel bilimler çok önemlidir. Bilim ve
teknolojinin gelişmesi için temel bilimler şarttõr. Bununla beraber, devletin desteğinin
yanõnda, özel sektördeki kâr amacõna yönelik, ilmi ve teknolojik araştõrma faaliyetlerinin
geliştirilmesi hayati önem taşõmaktadõr.
Bütün bunlarõn yanõnda, yürekler acõsõ çok önemli ortak bir sorun, bilim adamlarõnõn
yeterli ekonomik düzeyde olmamalarõdõr. Üniversitelerimizde, bu bilim adamlarõnõn serbest
piyasadaki değerlerinin mutlaka ödenmesi gerekir. Bu nedenle, üniversitelerimiz içerisinde,
gelir arttõrõcõ önlemler alõnarak, bilim adamlarõmõzõn serbest piyasadaki değerleri ne ise, onu
üniversite içerisinde bulmasõ sağlanmalõdõr. Herkese eşit ücret, kanaatime göre adaletsizliktir.
Çözümlenmesi gereken diğer problemlerimiz yanõnda, üniversitelerimizin bir an önce daha
çağdaş platforma getirilmesi gerekmektedir. Bilim, teknoloji ve bilim adamõ standardõndan
asla taviz verilmemelidir. Alt yapõ, kaynak ve bilim gücü potansiyeli, yeterli derecede göz
önüne alõnmadan açõldõğõna inandõğõm yeni üniversitelerle beraber, ülkemizin nüfusu
açõsõndan, Türk üniversiteleri sayõsal olarak bile yetersizdir. Bu tempo, ülkemizin her alanda
ileri gitmesini sağlayacak ve bilgi ihracatõ yapabilecek uluslararasõ düzeyde bilim adamõ
yetiştirmekten ziyade, işsizler ordusuna yenilerinin katõlõmõnõ sağlayacaktõr. Bilim adamõndan
yoksun üniversiteler, ülkemiz ve insanlõk için fayda değil zarar getirir.
Üniversiteleri, araştõrma ağõrlõklõ ve eğitim-öğretim ağõrlõklõ üniversiteler diye ikiye
ayõrmak gerekir. Araştõrma ağõrlõklõ üniversiteler, daha az öğrenci almalõ ve bu kurumlarda,
bilimsel araştõrmalara yatkõnlõğõ ve sevgisi olan bilim adamlarõ toplanmalõdõr. Bu
üniversitelerin esas görevleri, dünya bilimine katkõda bulunmak, ekonomik ve sosyal ağõrlõklõ
projeler geliştirerek, bu alanlarda araştõrmalar yapmak ve bilim adamõ yetiştirmek olmalõdõr.
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Eğitim-öğretim ağõrlõklõ üniversiteler ise, daha fazla öğrenci yetiştirmeye yönelip,
meslek adamõ açõğõ da göz önüne alõnarak organize edilmelidirler. Bu üniversitelerde de
araştõrmalar yapõlabilmeli ancak, ilk görev, kitlesel eğitim yapõlarak meslek adamõ yetiştirmek
olmalõdõr. Çok iyi eğitim verebilen bazõ öğretim üyeleri, iyi araştõrmacõ olamayabilir. Her
araştõrmacõ bilim adamõ da iyi ders anlatamayabilir ve öğrenci yetiştiremeyebilir. Bu bilim
adamlarõ, kendilerinden azami derecede yararlanõlabilecek şekilde, kendilerine en uygun olan
üniversitelerde istihdam edilmelidirler.
Araştõrma ağõrlõklõ üniversiteler bile, kendi alanlarõnda ağõrlõklõ araştõrma konularõna
göre branşlaşmak mecburiyetindedirler. Bilim, teknoloji ve ekonomik olarak ileri ülkelerde
bu örneklere sõklõkla rastlamaktayõz. Bu gün ABD'inde her araştõrmayõ her üniversitede, her
laboratuarda yapamazsõnõz. Zira araç-gereç bakõmõndan her üniversiteyi, her laboratuarõ her
araştõrmanõn yapõlabileceği bir ortam haline getirebilmek, ekonomik olarak da mümkün
olmadõğõ gibi, bilim adamõ ve araştõrmacõ açõsõndan da oldukça zordur. Bu nedenlerden dolayõ
üniversiteler branşlaşmak durumundadõrlar. Japonya’daki Tokyo Showa Tõp Üniversitesi
buna güzel bir örnek teşkil eder. Hatta araştõrmalar açõsõndan, fakülteler bile branşlaşmalõdõr.
Bunun örneklerini ileri ülkelerde görmekteyiz. Mesela batõda bu gün her tõp fakültesinde her
ihtisas yapõlamaz. Bütün bu nedenlerden
dolayõ,
üniversitelerimizin
yeniden
reorganizasyonunun uygun olacağõ kanaatindeyim. Gerek ulusal ve gerekse uluslararasõ
platformda, üniversiteler arasõnda bir koordinasyon yapõlarak, bilgi iletişimi sağlanmalõdõr.
Çok büyük bir fabrika olarak gördüğüm çağdaş üniversite, sahip olduğu her türlü
teknik, bilgi ve bilim gücünü, akademik hürriyet düşüncesi ile, yenilikçi bir zihniyetle
değerlendirerek, ilave kaynak yaratabilen, elindeki imkanlarõ rasyonel bir biçimde kullanarak,
bilim ve insanlõk adõna yararlõ katkõlarda bulunmak mecburiyetindedir. Her alanda olduğu
gibi, üniversitelerde de rekabet, teşvik edilmesi gereken diğer önemli bir konudur.
Genel olarak değerlendirildiğinde, bilimin ve bilim adamõnõn esas gayesi, doğayõ daha
geniş bir ifade ile evreni anlamak, insanõn kendisini tanõmak ve kişinin, çevresi ile uyum
içinde olduğu müreffeh bir toplum ve dünya düzeni kurmasõna yardõmcõ olmaktõr. Nitekim,
insanõn refahõnõ sağlamasõ ve evrensel olmasõ gereken bilim ve teknoloji, çağlar boyunca her
alandaki ilerlemelerin ve gelişmelerin itici gücünü oluşturmuş ve toplumlarõn, ülkelerin ve
kavimlerin kaderine etki eden faktörlerin başõnda gelmiştir. Günümüzde baş döndürücü bir
seviyeye ulaşmõş olan bu bilimsel ivme zemininin bulunduğu ülkelerde, toplumsal ve politik
çerçevenin gelişiminde belirleyici rol oynamõş, bu ülkelerin kendi çõkarlarõ doğrultusunda,
diğerleri üzerinde her sahada etkileyici ve programlayõcõ olmasõnda en büyük etken
konumuna ulaşmõştõr.
Artõk, çok gecikmiş olsa da, bilim-üniversite-toplum üçgenine reel çizgide eğilmemiz
gerekmektedir. Zira, yeni bir milenyuma girdiğimiz bu dönem, gelişmiş ülkeler arasõna
girerek bir bilgi toplumu olarak ilerlemesi ya da az gelişmişliğin, daha doğrusu geri
kalmõşlõğõn onur ve haysiyet kõrõcõ sorun ve sõkõntõlarõ ile birlikte yaşamak arasõndaki
tercihinin belirleneceği bir dönemdir. Tercihi doğru yönde yapabilmemizin tek yolu, her
zaman, her şartta ve her yerde, milli menfaatlerimiz ve toplumsal ihtiyaçlarõmõz
doğrultusunda, gerçek ve duru bilimi, etkin ve egemen kõlmaktan geçer. Bunu yapmadõğõmõz
takdirde, aşağõlayõcõ geri kalmõşlõğõn batağõnda kendi kendimizle boğuşarak, yine o gücün ya
da güçlerin çõkarlarõna hizmet etmekten kurtulamayõz. Her alanda emaneti ehline vererek,
bilimi mutlak hakim kõlmak, düsturumuz olmalõdõr. Gerçeğe yaklaşmayan ve insanlõğa hizmet
etmeyen çalõşmalar, faydasõz işlerle zamanõ boşa geçirmekten başka bir şey değildir.

4

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Bilimsel politikamõzõn belirlenmesinde, mutlaka ülkemizin çõkarlarõ göz önünde
bulundurulmalõdõr. Bu bilimsel strateji, aklõnõ ve beynini bir enstrüman olarak kullanarak tüm
kompleks ve ihtiraslarõndan kurtulmuş, bilimde evrenselliği yakalamõş, üniversal bilgi
çizgisinde ve bu çizgiye katkõsõ olan bilim adamlarõ ile, milli menfaatleri her şeyin üstünde
tutan, beynini ve aklõnõ tamamen ülkesinin çõkarlarõna esir edebilen politikacõlar ve bir avuç
toprakta bir ülkeyi görebilen, bir damla göz yaşõnda bir ummanõ sezebilen askerler
tarafõndan, ortak olarak belirlenmelidir. Tespit edilen bu milli bilim politikamõz
doğrultusunda, ilim adamlarõ yönlendirilmeli ve özellikle problemlerimizi çözmeyi
hedefleyen projeler, gerek devlet ve gerekse diğer kuruluşlar tarafõndan desteklenmelidir.
A.B.D. de şahsiyetli bilim politikalarõ buna benzer şekilde oluşturulmaktadõr. Washington’da,
kapalõ kapõlar ardõnda belirlenen bu politikalar doğrultusunda, bilim modasõ oluşturulmakta ve
bu, basõna bilinçli olarak sõzdõrõlarak, bilim adamlarõnõn bu alanlarda araştõrma yapmalarõ
teşvik edilmektedir. İsteyen istediği her bilimsel araştõrmayõ yapabilir, ama gerek devletten ve
gerekse vakõf, holding ve diğer kuruluşlardan yeterli mali destek sağlayamaz. Uzaktan
bakõldõğõnda, her bilim adamõnõn istediği araştõrmayõ yaptõğõ zannedilen Batõda, aslõnda
dolaylõ olarak, güdümlü bir bilim vardõr.
Gelişmiş ülkeler, para musluklarõnõ açõp kapayarak, sõradan insanlarõn anlayamayacağõ
ve hissedemeyeceği ustaca bir biçimde bilim ve bilim adamlarõnõ yönlendirmektedir.
Memleketine, insanõna lazõm olan araştõrma konularõ tespit edilerek, bilim adamlarõna burs
veren kurum ve kuruluşlar bilinçlendirilmektedir. Bu kuruluşlar, proje seçiminde bu esaslarõ
kõstas olarak almaktadõr. Bütün bunlar bilim modasõnõn oluşmasõnõ güçlendirmektedir.
Ülkenin işine yarayacak araştõrmalar, bu metotla, diğer çalõşmalara oranla büyük bir mesafe
kat eder. Elektronik sanayiini Japonya’ya bõrakarak, harp sanayiine eğilen Amerikanõn
politikasõnõn altõnda yatan gerçek budur. Rusya'da bu mekanizma 1991 öncesi dönemde zorla
yaptõrõlmakta idi.
Ülkemizde, bilim potansiyelini, milli politikamõz doğrultusunda arttõrmamõz için,
kendi bilim adamlarõmõzõ, kendi öz şahsiyetimizle yine kendimiz yetiştirmeliyiz. Bunun için
de, bu duyguyu çocuklarõmõza daha ilk okul çağlarõnda aşõlamalõyõz. Gerçek bilim
adamlarõmõza, gerçek değerlerini vererek ve layõk olduklarõ yere çõkartarak, çocuklarõmõzõn
bilim adamõ olmalarõ özendirilmelidir. Gençlerimiz yönlendirilirken bile, bu milli bilimsel
politika göz önünde bulundurulmalõdõr. Bu düşüncelerle ancak, üniversal çizgide
üniversitelere kavuşmamõz mümkün olabilir. Milli kültür ve değerlerinden koparõlmõş bilim
adamlarõnõn şahsiyetli bilim yapmalarõ da beklenemez. Erdemler kurulu olmasõ gereken
üniversiteler, son yõllarda mümtaz niteliklerinden çok şeyler kaybetti. Nitekim, geri kalmõşlõk,
kokuşmuşluk bir bütündür, bir topluma girince, tüm organlarõna nüfuz eder. Hiç bir alanda
istikrarlõ bir plan, proje ve politikasõ olmayan kitlelerin, şahsiyetli bilim politikalarõnõn
olmasõnõ beklemek hayalciliktir. Bilim ahlakõnõ, fütursuz hayali bilim düşüncesine, orijinal
fikir üretkenliği ve öz eleştiriyi, eyyamcõ yaşantõ ve yangõndan mal kaçõrma yağmacõlõğõna
hakim kõlmadõkça, bir oranda üniversite savurganlõğõnõn körüklediği akademik ve psikolojik
anarşinin önüne geçilmedikçe, milli şahsiyetli bilimsel politika oluşturmamõz mümkün
değildir.
Devlet Planlama Teşkilatõ, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde,
Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu bütün bu aksaklõklarõ ve eksiklikleri dikkate alarak,
çalõşmalarõnõ sürdürmüş, değerlendirmelerini yapmõş ve öneriler sunmaya çalõşmõştõr.
Devlet Planlama Teşkilatõnõn daveti üzerine, Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu
09.12.1999 günü saat 09 da DPT 20. Kat Toplantõ Salonunda ilk toplantõsõnõ yapmõştõr. Bu

5

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

toplantõda, konu ile ilgili koordinatör olarak görevlendirilmiş DPT uzmanlarõ Yõlmaz Tuna,
Hüseyin Coşkun ve Ahmet Yaman’dan gerekli bilgiler alõndõktan sonra, Prof. Dr. Oktay
Sinanoğlu Komisyon Başkanlõğõna, Prof. Dr. İsmail Hakkõ Aydõn Birinci Raportörlüğe ve
Betül Yalçõn ikinci Raportörlüğe seçilmişlerdir. Daha sonra genel görüşme açõlarak,
kurulmasõ planlanan altõ adet alt komisyon tespit edilerek, bu alt komisyonlarõn üyeleri
belirlendi. Her alt komisyon bir başkan ve bir raportör seçerek çalõşmalarõna başladõ.
Buna göre; Yönetimin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ Alt Komisyonuna Prof. Dr. Mustafa
Özyurt Başkan, Prof. Dr. M. Tahir Hatipoğlu Raportör; İnsangücü Planlamasõ Alt
Komisyonuna Prof. Dr. İskender SAYEK Başkan, Doç.Dr. Halil Erkaya Raportör; Araştõrma
ve Bilim Alt Komisyonuna Prof. Dr. Necdet Teymur Başkan, Doç. Dr. Ali Menteş Raportör;
Öğretmen Yetiştirme Alt Komisyonuna Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu Başkan, Doç. Dr.
Adnan Tepecik Raportör, Finansman Alt Komisyonuna Prof. Dr. Hasan Kazdağlõ Başkan,
Gülten İşçimen Raportör ve Üniversiteye Giriş Sistemi Alt Komisyonuna Prof. Dr. Süleyman
Çetin Özoğlu Başkan, Yüksel Aksakal Raportör olarak seçilmişlerdir.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun yurtdõşõna uzun süreli gitmesinden ötürü,
Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyon Başkanlõğõ, DPT ve Alt Komisyonlarõn fikirleri de
alõnarak Prof. Dr. İsmail Hakkõ Aydõn tarafõndan deruhte edilmiştir.
Her alt komisyon kendi aralarõnda iş bölümü çerçevesinde, üyelerince belirlenen
toplantõlar ve çalõşmalar yapmõşlardõr. Hazõrladõklarõ ön raporlarõ internet ortamõna aktararak
bütün üyelerin tetkik ve önerilerine sunmuşlardõr. Böylece her üye farklõ alt komisyon
raporlarõna ulaşarak katkõda bulunma ve öneri sunma imkanõna kavuşmuştur. Tüm alt
komisyon raporlarõ tamamlandõktan ve DPT ve Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyon
Başkanlõğõna teslim edildikten sonra, 28.01.2000 tarihinde saat 09.00 da DPT 20.Kat Toplantõ
Salonunda, Komisyon Prof. Dr. İsmail Hakkõ Aydõn’õn Başkanlõğõnda, alt komisyonlarõn
başkan, raportör ve temsilcileri ile birlikte nihai toplantõsõnõ yapmõştõr. Bu toplantõda her alt
komisyon raporu ayrõ ayrõ görüşülüp, gerekli revizyon ve düzeltmeler yapõlarak son şekli ile
karara bağlanmõştõr. Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyon Raporumuza ayrõca, muhalif
görüşlerle birlikte, bazõ üyelerimizin bireysel düşüncelerini içeren raporlar da ilave edilmiştir.
Yoğun bir çalõşma sonucu kõsa sürede ortaya çõkan bu Yükseköğretim Özel İhtisas
Komisyon Raporunun, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çerçevesinde yol gösterici ve
faydalõ olmasõ umudu ve dileğiyle; raporun hazõrlanmasõnda emeği geçen DPT Uzmanlarõ ve
koordinatörler Yõlmaz Tuna, Hüseyin Coşkun ve Ahmet Yaman Beylere, raporlarõn
redaksiyonunu yapan Betül Yalçõn'a ve Komisyonumuzun emeği geçen tüm üyelerine
içtenlikle teşekkürlerimi sunarõm.
Prof. Dr. İsmail Hakkõ Aydõn
Yüksekoğretim Özel İhtisas Komisyonu Başkan Vekili
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YÜKSEKÖĞRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ÜYELERİ*
No. Ünvanõ, Adõ ve Soyadõ
1. Daire Bşk. Yüksel Aksakal
2. Prof.Dr. Özdemir Aktan
3. Prof.Dr. Hüseyin Alkan
4. Doç.Dr. Nazlõ Alkan
5. Prof.Dr. Şafak Alpay
6. Prof.Dr. Rüçhan Arõk
7. Prof.Dr. Orhan Arõoğlu
8. Prof.Dr. Münir Atalar
9. Doç.Dr. Alipaşa Ayas
10. Prof.Dr. İsmail Hakkõ Aydõn
11. Prof.Dr. Nurettin Başaran
12. Yrd.Doç.Dr.Mehmet Başbuğ
13. Prof.Dr. Nigan Bayazõt
14. Prof.Dr. H. Nihat Bilgen
15. Prof.Dr. İsmail Bircan
16. Doç.Dr. Abdullah Çavuş
17. Doç.Dr. Münevver Ölçüm Çetin
18. Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez
19. Erdal Emel
20. Doç.Dr. Oya Erdil
21. Prof.Dr. Mustafa Erdoğan
22. Doç.Dr. Halil Erkaya
23. Yrd.Doç.Dr. Veysi Erken
24. Prof.Dr. Barbaros Günçer
25. Prof.Dr. Gülten Günel
26. Prof.Dr. M. Tahir Hatiboğlu
27. Uzman Mehmet İbiş
28. Dev.Bütçe Uzm. Gülten İşçimen
29. Yrd.Doç.Dr. Alaybey Karoğlu
30. Prof.Dr. Hasan Kazdağlõ
31. Dai.Bşk. Ahmet Kesik
32. Prof.Dr. Ali İhsan Kobya
33. Prof.Dr. Erol Kocaoğlu
34. Doç.Dr. Hüseyin Koç
35. Prof.Dr. Ö.Faruk Köker
36. Prof.Dr. Mehmet Maksudoğlu
37. Doç.Dr. Ali Recai Menteş
38. Doç.Dr. Erhan Nalçaci
39. Yrd.Doç.Dr. Nedim Özdemir
40. Prof.Dr. Canan Özgen
41. Prof.Dr. Süleyman Ç. Özoğlu
42. Prof.Dr. Aydõn Öztürk

Kurumu
Milli Eğitim Bakanlõğõ
Marmara Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
ODTÜ
Ankara Üniversitesi
İstanbul Tabipler Odasõ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
1.Raportör, Başkan Vekili
Osmangazi Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi ve GESAM
İTÜ ve End. Tasarõmcõlar Meslek Kuruluşu
Abant İzzet Baysal Üni., Rektör
Anadolu Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
TMMOB ve Uludağ Üni.
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
TMMOB ve YTÜ
Kamusen Eğitim-Sen ve Gazi Üni.
Yükseköğretim Kurulu
Çukurova Üniversitesi
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği ve G.Ü.
Devlet Personel Başkanlõğõ
Maliye Bakanlõğõ BÜMKO
GESAM ve Selçuk Üni.
Pamukkale Üniversitesi, Rektör
Maliye Bakanlõğõ BÜMKO
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tübitak-Bayg
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Türk Tabipleri Birliği
Muğla Üniversitesi
TMMOB ve ODTÜ Müh. Fak.
TÜBA, Başkan Akademik Danõşmanõ
Ege Üniversitesi

*

Soyadõna göre alfabetik sõralama yapõlmõştõr. İlk toplantõ 09.12.1999'da DPT 20.Kat Toplantõ Salonunda
yapõlmõştõr. Komisyona 127 kişi davet edilmiş, ancak 63 kişi iştirak etmiştir. Doç.Dr.Münevver Ölçüm Çetin ve
Doç.Dr.Şükran Şahin komisyon çalõşmalarõna bilahare davet üzerine katõlmõşlar ve böylece komisyonun üye
sayõsõ 65'e yükselmiştir. Komisyonun son toplantõsõ ise 28.01.2000'de yine DPT 20.Kat Toplantõ Salonõnda 17
üyenin iştirakiyle yapõlmõştõr.
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No. Ünvanõ, Adõ ve Soyadõ
43. Prof.Dr. Mustafa Özyurt
44. Doç.Dr. Mukim Sağõr
45. Arş.Gör. Fikri Salman
46. Prof.Dr. İskender Sayek
47. Prof.Dr. Ayhan Sezer
48. Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu
49. Doç.Dr. Mustafa Sunu
50. Uzman Haluk Sürel
51. Prof.Dr. Ali Şafak
52. Prof.Dr. Yaşar Nuri Şahin
53. Prof.Dr. Hasan Basri Şentürk
54. Doç.Dr. Şahin Şükran
55. Dr. Ediz Tanker
56. Doç.Dr.Abdurrahman Tanrõöğen
57. Doç.Dr. Adnan Tepecik
58. Prof.Dr. Necdet Teymur
59. Prof.Dr. Bilgin Timuralp
60. Prof.Dr. İsmail Tosun
61. Prof.Dr. Naif Türetken
62. Uzm.Yrd Betül Yalçõn
63. Prof.Dr. Kemal Yelekçi
64. Prof.Dr. Tahsin Yeşildere
65. Prof.Dr. İbrahim Yokaş

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Kurumu
Bilim Ve Tek. Pol. Araş. Derneği
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
TTB ve Hacettepe Üniv.
Mersin Üniversitesi
Yõldõz Teknik Üniversitesi
Yõldõz Teknik Üniversitesi
Devlet Planlama Teşkilatõ
Polis Akademisi
Atatürk Üniversitesi
KTÜ
Marmara Üniversitesi
Atom Enerjisi Kurumu
Pamukkale Üniversitesi
GESAM ve Gazi Üni.
TMMOB ve ODTÜ
Osmangazi Üniversitesi
Yüksek Öğretim Kurulu
Bilim Ve Tek. Pol. Araş. Der.
Özürlüler İdaresi Başkanlõğõ
Marmara Üniversitesi
Üniv.Öğretim Üyeleri Derneği, II.Başk.
Muğla Üniversitesi

Başkan

2.Raportör

YÜKSEKÖĞRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU KOORDİNATÖRLERİ**
1. Hüseyin Coşkun
2. Yõlmaz Tuna
3. Ahmet Yaman

**

DPT, Planlama Uzmanõ
DPT, Planlama Uzmanõ
DPT, Planlama Uzmanõ

Soyadõna göre alfabetik sõralama yapõlmõştõr.

8

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

1. YÖNETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ALT KOMİSYONU
1.1. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
Bugünkü Türk yükseköğretim sisteminin yasal dayanağõ 1982 Anayasasõ ve 2547
sayõlõ Yükseköğretim Kanunu'dur. 1981 yõlõndan beri yürürlükte olan bu yasada 25 kez kalõcõ
değişiklik yapõlmõştõr. Çok sayõda da geçici madde eklenmiştir. Yasanõn bütününde 86 yerde
değişiklik olmuştur. Altõ kez değişen maddeleri vardõr. Bu durumda 23 ek maddeli yamalõ
bohçadõr. Bu değişiklikler yetmezmiş gibi, son üç yõldõr bir yõllõk ömrü olan Bütçe
Kanunlarõyla ek maddeler eklenmektedir.
Açõkça bellidir ki, bu yasa geleneksel yasa olma niteliğini yitirmiştir. Sadece bu olgu
bile yeni bir yükseköğretim yasasõnõn çõkarõlmasõnõ zorunlu kõlmaktadõr. Yasanõn yürürlüğe
girmesinden sonra özel vakõf üniversiteleri ortaya çõkmõş ve sayõlarõ 21'e ulaşmõştõr. YÖK
Yasasõ bu üniversiteler için de yetersiz kalmaktadõr. Ekleriyle yapõlan düzenlemeler ise yasayõ
daha da anlaşõlmaz yapmõştõr.
2547 sayõlõ Yasa, yönetim anlayõşõ yönünden merkeziyetçi yönetimi benimsemiştir.
Yükseköğretimde, özellikle üniversitelerde, Yükseköğretim Kurulu Başkanõ ve rektörler,
gereğinden fazla ve ağõrlõkta yetkiye sahiptirler. Evrensel üniversiter anlayõşla bu yönetim
anlayõşõ taban tabana zõttõr. Şimdiki durumda öğretim üyelerinin üniversitelerinde en ufak
yetkileri yoktur. Çok düşük katõlõmlõ organlarõn hepsi danõşma ve görüş bildirme görevini
yapmaktadõr. Örneğin, 350 öğretim üyeli bir fakültede fakülte kurulu 10 üyelidir. Bunun da
karar alma erki yoktur.
Üniversitelerde bütün yetkiler rektörde toplanmõştõr. Akademik yükseltmelerde bile
karar verici odur. Üniversitelerde tam bir monarşik yönetim egemendir. Rektör otoritesi
dağõtõlacağõna, tersine artmakta ve keskinleşmektedir. Bu durum, öğretim üyeleri,
yardõmcõlarõ ve öğrencilerin onur ve kişiliklerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Öğrencilerin dernek kurmalarõ bir kaç yõl öncesine dek yasaklanmõştõr. Örgütlenme ve
yönetime katõlma demokratik eğitimin en önemli öğesidir. Öğrenciler, yönetim organlarõnda
temsil edilmedikleri gibi, örgüt kurarak yönetimi paylaşmadan uzak tutulmaktadõrlar.
Üniversitelerde geçmişte öğrenci örgütlerinin yaptõklarõ etkinlikler, bütün dekanlõklarca
yapõlmakta ve öğrencisiz etkinlikler çõkmaktadõr.
Üniversitelerde yüksek sesle dile getirilmeyen büyük huzursuzluk, bezginlik ve boş
vermişlik ve sessizlik vardõr. Cumhurbaşkanõ Demirel'in deyişiyle bu sesizlik "sükun"
anlamõna gelmemelidir.
1.2. ÖNERİLER

Bu bağlamda, alt komisyonumuz aşağõda belirtilen önerileri sunmayõ kararlaştõrmõştõr:
1. 1982 Anayasasõ ve Yükseköğretim Yasasõ hükümleriyle istenen hedefe ulaşõlamamõştõr.
Anayasanõn üniversitelerle ilgili maddeleri ve yükseköğretim yasasõ 2000’li yõllara göre
bütünüyle yeniden düzenlenmelidir.
2. Üniversite, evrensel nitelik taşõyan, bilgi üreten, araştõrma yapan, eğitim öğretim yapan,
bilginin uygulanmasõna ve tartõşõlmasõna teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan, ürettiği
bilgileri yayan kurumdur. Bağõmsõz ve yaratõcõ düşünce yeteneğini geliştirir, topluma ve
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insanlara yararlõ aydõn kişiler yetiştirir. Bu amaçlar için üniversitelerde olmazsa, olmaz
önkoşul, özerkliğe ve bilimsel özgürlüğe sahip olmaktõr.
3. Bugünkü üniversite kavramõ yukarõda belirtilen tanõma uymamaktadõr. Bunun için
yönetiminin, bu anlayõşa uygun olarak, yeniden yapõlanmasõ gerekmektedir.
4. Yeniden yapõlanma, yönetsel, bilimsel ve malî özerklik temelinde olmalõdõr. Bunun için şu
ilkeler gözetilmelidir:
• YÖK yerine “Yükseköğretim Eşgüdüm Kurulu” kurulmalõdõr. Kurul, yükseköğretim
kurumlarõ arasõndaki eşgüdümü ve planlama işlevlerinde bulunmalõdõr. Üniversitelerin
akademik konularõnda en üst akademik organ olarak Üniversitelerarasõ Kurul yetkili
olmalõdõr.
• Üniversitede bütün yöneticiliklere seçimle gelinmelidir. Her basamaktaki yönetici, eş
üst ünvanda başka kişi varsa, aradan bir dönem geçmedikçe, üst üste en çok iki dönem
görev yapmalõdõr. Rektörler, eskiden olduğu gibi, bir fakülteden en çok üst üste iki
dönem seçilmelidir.
• Fakülte ve yüksekokul kurullarõ geniş katõlõmlõ ve karar gücüne sahip olmalõdõr.
Senato üyelerini fakültenin öğretim üyeleri seçmelidir. Şimdiki, tek kişinin yetkili
olduğu merkezi ve ağõr bürokratik yapõya ivedilikle son verilmelidir. Dekan ve
rektörler kararlarõ uygulayõcõ olmalõdõr.
5. Fakültelere tüzel kişilik sağlanmalõdõr.
6. Öğretim üyeleri tamgün çalõşmalõdõr.
7. Kurul üyeliklerinin hepsi seçimle belirlenmelidir. Seçimler tek dereceli, en çok üç turlu ve
salt çoğunluklu olmalõdõr.
8. Yeni üniversiteler, fakülteler ve yüksekokullar açõlmasõnda belli ölçütler konmalõ ve
bunlar yasada yer almalõdõr.
9. Üniversiteler, Üniversitelerarasõ Kurul’un belirlediği ölçütlere göre, gelişmiş ve
gelişmekte olan şeklinde iki gruba ayrõlmalõdõr. Gelişmekte olanlar gelişmiş bir
üniversiteye ilgilendirilmelidir. İlgili üniversite, ilgilendirilen üniversitenin eğitim öğretim
ve bilimsel etkinliklerine destek olmalõdõr.
10. Büyük üniversiteler yüklerini taşõyamayacak duruma gelmişlerdir. Bu tür üniversiteler
bölünmeli ve yeni üniversiteler kurulmalõdõr.
11. Fakülte ve yüksekokullarda her öğrencinin doğal üye olacağõ ve o birimin adõnõ taşõyacağõ
öğrenci dernekleri, üniversitede öğrenci birliği Türkiye düzeyinde “Türkiye Öğrenci
Birlikleri Federasyonu” kurulmalõdõr.
12. Öğretim yardõmcõlarõ, öğrenciler ve çalõşanlar yönetim organlarõnda temsil edilmelidir.
13. Bugünkü araştõrma görevliliği yanõnda eski asistanlõk kurumu yeniden geliştirilmelidir.
14. Yardõmcõ doçentlik kaldõrõlmalõdõr. Doktora, tõpta uzmanlõk ve sanatta yeterlik alanlara
ders verme yetkisi tanõnmalõdõr.
15. Akademik basamaklar için, doktoradan başlayarak ulusal ölçütler belirlenmelidir.
Lisansüstü eğitim öğretim için bugünkü enstitülerin yerine fakülteler kurulmalõdõr.
16. İkinci öğretim, öğretim üyesi çok olan birimlerde uygulanmalõdõr. Bu öğretim şekli
geliştirilmeli, öğrencilere harç kredisi sağlanmalõdõr.
17. Vakõf üniversiteleri için özel yasal düzenleme yapõlmalõdõr. Devlet desteği kaldõrõlmalõdõr.
Bu üniversitelere sõkõ denetim uygulanmalõdõr.
18. Sanat alanlarõnda akademik ünvanlar yeniden düzenlenmelidir.
19. MYO yönetim şekilleri ve işleyişleri yeniden düzenlenmelidir. Bu okullarda görevli
öğretim elemanlarõna “öğretim görevlisi” denmelidir. Öğretim görevliliği için doktora,
sanatta yeterlik, bilim uzmanlõğõ, uzmanlõk ve bilimde yeterlik koşullarõ aranmalõdõr.

10

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

1.3. YÖNETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ALT KOMİSYONU
RAPORUNA MUHALİF GÖRÜŞLER
1.3.1. PROF. DR. ALİ ŞAFAK'IN GÖRÜŞLERİ
Plan, herkesçe kabul edildiği üzere bir ülkenin elyordamõyla yönetilmesine bir son
vermek üzere yapõlan bir ön çalõşmadõr. Her işin bir plan ve program dahilinde
yürütülmesidir. Ülkemizin kamu kurumlarõ arasõnda önemeli bir yeri olan Yükseköğrenimin
bugünkü kazandõğõ boyut ile bundan otuz kõrk yõl öncesi durumu kõyaslanamõyacak
seviyelerdedir. O nedenle de 1982 Anayasasõnda, md.130-132 de uzun bir biçimde
düzenlendiği gibi bu hükümlere dayalõ olarak çõkarõlan ve büyük ölçüde reform kanunu
niteliği taşõyan 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayõlõ Yüksek Öğretim Kanunu ile bugüne kadar
çõkarõlan ek ve tadillerinde ve yine Yükseköğrenim kurumlarõ ile ilgili diğer kanunlarda,
tüzük ve yönetmeliklerde bu kurumlarõn akademik – idarî - mâlî ve sair yönleri üzerinde yeni
koşullara göre yenileştirmelerde ve geliştirmelerde bulunulmaktadõr.
İşte bu gelişmelerden etkilenmesi kaçõnõlmaz olan yükseköğrenim kurumlarõndan plan
dõşõnda tutulan iki önemli yükseköğrenim kurumu vardõr: Genel Kurmaya bağlõ Harp Okullarõ
ile İçişleri Bakanlõğõ Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlõ Polis Akademisi ve Polis Okullarõ.
Günümüzde bunlarõn kadrolarõnda da lisans ve lisansüstü seviyede eğitim-öğretim verilecek
seviyede ve yeterli sayõda akademik unvana sahip elemanlar bulunmaktadõr. Biz burada
yalnõzca Polis Akademisi’nin durumunu gündeme getireceğiz. Şöyle ki,
1937 yõlõnda Atatürk zamanõnda Ankara’da bir Polis Enstitüsü kurulmuştur ve o yõl da
eğitim öğretime başlamõştõr. Burada Emniyet Teşkilâtõnõn rütbeli âmirleri yetiştirilmekte olup
bir Yüksek Öğretim Kurumu dur. İşte bu kurum;
!

Anayasanõn md. “Türk Silahlõ Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilâtõna bağlõ yükseköğretim
kurumlarõ özel kanunlarõnõn hükümlerine tabidir.” denilmektedir.

!

2547 Sayõlõ Kanunun Kapsam maddesini oluşturan Madde 2 aynen şöyledir; “Bu kanun;
yükseköğretim üst kuruluşlarõnõ, bütün yükseköğretim kurumlarõnõ, bağlõ birimlerini ve
bunlarla ilgili faaliyet ve esaslarõ kapsar. Türk Silahlõ Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatõna
bağlõ Yükseköğretim Kurumlarõ ile ilgili hususlar ayrõ kanunlarla düzenlenir.”

İşte bu temel maddelere dayanarak Polis Enstitüsü mevzûâtõ da baştan sona
değiştirilerek yepyeni bir Kanun; 06.11.1984 tarihli ve 3087 Sayõlõ Polis Yükseköğretim
Kanunu çõkarõlmõştõr. Dört yõllõk bir Yükseköğretim Kurumu haline dönüştürülmüş, her
seviyede akademik kadrolar tahsis edilmiş, öğretim üyesi yetiştirilmek üzere önemli bir
miktarõ yurtdõşõnda yetiştirilmek üzere, yurtiçinde ve yurtdõşõnda elemanlar lisansüstü eğitime
gönderilmiş, görevlendirilmiş, kadrosuna, üniversitelerden akademik personel atamalar
yapõlmõştõr. Şimdi bu elemanlarõn YÖK mevzûâtõna göre akademik yükselmeleri zamanõ
gelmiş ve geçmektedir. Ayrõca kendi mezunlarõna kuruma bağlõ Araştõrma Enstitüsünde
lisansüstü çalõşmalar yaptõrma potansiyeline sahip durumdadõr.
Ne var ki, 2547 sayõlõ Kanun ile bütün bu konularda tek yetkili kurum olarak
üniversiteler kabul edilmekte kurumumuzda anõlan çalõşmalar; eğitim-öğretim programlarõ
düzenlenememekte, akademik yükselmeler yapõlamamaktadõr. İşin mutlaka YÖK’e bağlõ
kurumlarda sürdürülmesi gerekmektedir. Bu da bazan imkansõz olmakta bazan da uzun bir
zamanõ gerektirmektedir. Ayrõca burada çalõşan doçent ve profesörler, Üniversitelerarasõ
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Kurulca oluşturulan doçentlik ve profesörlük jürilerine üye olarak seçilememekte, hatta basit
bir iş olan üniversitelere giriş sõnavlarõnda bile kendilerine görevler verilmemektedir. Mevcut
potansiyel değerlendirilememektedir. Bu bir kaynak israfõdõr. Tüm bu konularda
başvurularõmõza verilen olumsuz cevaplarda red gerekçesi; "siz YÖK mevzûâtõna tabi
değilsiniz” olmaktadõr.
İşte bütün bu olumsuz durumlara bir son vermek, buradaki potansiyeli de
değerlendirmek için:
I. 2547 Sayõlõ Yükseköğretim Kanunu hükümlerinde birkaç değişiklikte bulunmak
yeterli olacaktõr. Bu nedenle; Kanunun Kapsam’la ilgili Madde 2 şu şekle konulmalõdõr (italik
yazõlan kõsõmlar, kanunda yapõlmasõ önerilen değişiklikleri ifade etmektedir):
“Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarõnõ, bütün yükseköğretim kurumlarõnõ, bağlõ
birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esaslarõ kapsar. Türk Silahlõ Kuvvetleri ve Emniyet
Teşkilatõna bağlõ Yükseköğretim Kurumlarõ ile ilgili hususlar ayrõ kanunlarla düzenlenir.
Ancak bu kurumlar; bu Kanun hükümleri dahilinde lisansüstü eğitim yaptõrabilecek
programlar düzenleyebilir ve akademik personelinin yükselmeleri de yine bu kanun
hükümlerine göre, kurumlarõn en üst yöneticisince, kurumlarõnõn bulunduklarõ yerdeki
üniversitelerle işbirliği içerisinde yürütülerek sonuçlandõrõlõr.”
II. Kanun md. 3/c bendi şu şekle konulmalõdõr:
c) Yükseköğretim Kurumlarõ: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlarõn
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek
yüksekokullarõ ile uygulama ve araştõrma merkezleri, Türk Silahlõ Kuvvetleri ile Emniyet
Teşkilatõna bağlõ yükseköğretim kurumlarõdõr. Türk Silahlõ Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatõna
bağlõ yükseköğretim kurumlarõ ile ilgili hususlarõ içeren özel hükümlü kanunlar çõkarõlabilir.
Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarõnda yüksek düzeyde araştõrma, eğitimöğretim, üretim, yayõn ve danõşmanlõk yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe
sahip bir yükseköğretim kurumudur.”
III. Kanunun Üst Kuruluşlardan Yükseköğretim Kurulu ile ilgili Madde 6/ b fõkrasõna
(4) üncü bend olarak şu hüküm konulmalõdõr;
b-Yükseköğretim Kurulu;
(4) İçişleri Bakanlõğõnca Polis Akademisi akademik kadrosundan seçilen bir kişiden oluşur.
(2), (3), (4) ve (5)inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanõnõn onayõ ile
kesinleşir. Bu bentlerle belirtilenlerin seçimleri bir ay içinde, Cumhurbaşkanõ tarafõndan
onaylanmayanlarõn yerine yeni adaylarõn seçimleri ise iki hafta içinde yapõlmadõğõ takdirde,
Cumhurbaşkanõnca doğrudan atama yapõlõr.”
IV. Kanunun Yükseköğretim Denetleme Kurulu ile ilgili Madde 8/ b fõkrasõnõn (3)
üncü bendi şu şekle konulmalõdõr;
Madde 8b-Kuruluş ve İşleyişi:
Yükseköğretim Denetleme Kurulu:
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(3) Genelkurmay Başkanlõğõ, Milli Eğitim Bakanlõğõ ile İçişleri Bakanlõğõnca seçilecek birer
üyeden oluşur. Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin
atanmalarõ, cari usullere göre yapõlõr”
V. Kanunun Üniversitelerarasõ Kurul ile ilgili Madde 11/ (a) fõkrasõnõn (1) inci
paragrafõ hükmü şu şekle konulmalõdõr
a-Kuruluş ve İşleyişi;
Üniversitelerarasõ Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlõğõnõn Silahlõ
Kuvvetlerden ve İçişleri Bakanlõğõnõn polis yükseköğretim kurumlarõndan dört yõl için
seçeceği birer profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört yõl için seçeceği bir
profesörden oluşur.”
Polis Akademisi’nde onbeş yõllõk kadrolu bir profesör olarak tecrübelerim sonunda tesbitlerim
bunlardan ibarettir. Göz önünde bulundurulmasõ dileklerimle,
Prof. Dr. Ali ŞAFAK
Polis Akademisi Hukuk Öğretim Üyesi,
Kamu Hukuku Anabilim Dalõ Başkanõ ve
Polis Hukuku ve Yönetimi Araştõrma Merkezi Başkanõ,
DPT Yükseköğretimin Yeniden Yapõlanmasõ Altkomisyonu Üyesi,
1.3.2. PROF. DR. H. NİHAT BİLGEN'İN GÖRÜŞLERİ
Üniversite özerk olmalõdõr. Özerklik, üniversitenin işlevlerini yapabilme özgürlüğüne
sahip olmasõ demektir. Üniversitenin işlevleri; bilim üretme, eğitim yapma ve topluma hizmet
etmektir. Öyleyse özerklik, üniversitenin öncelikle bilim ürütme özgürlüğüne sahip olmasõdõr.
Kuşkusuz bilimsel yeterlik olmadan, bilimsel özgürlük var olamaz. Bilim üretiminin
değişkenleri (bilim adamõ, bilimsel ortam, bilime saygõ v.b.) olmadan bilim üretme özgürlüğü
var demek, kendini aldatmaktõr.
Üniversite, bilim üretmek için yeterliklere ve özgürlüklere sahip olmalõ, gerektiğinde
de davranõşlarõnõn hesabõnõ vermelidir. Örneğin; bir bilimsel araştõrma için bir makine veya
bir miktar ilaç satõn almak gerekiyorsa, bunun için devlet bürokrasisi içindeki çeşitli
makamlarõn kararlarõna bağlõ olmak söz konusu olmamalõdõr. Bilim üretme, bilim adamõnõn
bilişsel alanda sõnõrsõz düzeyde özgür olmasõnõ gerektirir. Kuşkusuz bu özgürlük, “hakkõn
kötüye kullanõlmasõ” anlamõna gelmez.
Bilim üretme özgürlüğünün sõnõrõ, “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olan
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk’ün deyimiyle, “sonsuza kadar payidar olmasõ” için yetki ve
yeterlik anlamõna gelmelidir.
Üniversitenin eğitim yapma işlevi; çağõn bilim, teknoloji, sanat ve değerlerini eğitim
ortamõnda davranõşa dönüştürecek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu “iyi insan”, “iyi vatandaş”
ve “iyi meslek adamõ”nõ yetiştirmek üzere, eğitimin temel değişkenlerini nicelik ve nitelik
olarak düzenleyerek üretim sürecine iliştirmek demektir.
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Üniversitenin topluma hizmet işlevi ise, bilim evreninin verilerinin innovasyon
yoluyla teknolojiye dönüştürelerek endüstriyel kalkõnmaya katkõda bulunmasõ ve özellikle tõp
gibi bir çok alanda sahip olduğu yeterliklerin halkõn hizmetine sunulmasõdõr.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapõsõ içinde üniversitenin yeri, yukarda belirttiğim
işlevlerini gereği gibi yapabilme yeterliği bakõmõndan rasyonel değildir.
Devletimizin genel siyasetinin oluşturulmasõ ve ulusumuzun sahip olduğu tüm
kaynaklarõn kullanõlmasõ kararlarõ Bakanlar Kurulu tarafõndan alõnmaktadõr. Bu kurulda
üniversitelerin, görev, yetki ve sorumluluklarõna uygun biçimde temsil edilmesi gerekir. Milli
Eğitim Bakanõnõn temsil görevi üniversitelerin hükümet etme sürecine katõldõğõ anlamõna
gelmemektedir. Bunun için YÖK başkanõnõn (seçim dönemlerinde dõşardan bakan atamasõ
örneğinde olduğu gibi) özel bir statü ile Bakanlar Kurulu üyesi olmasõ bir çözüm olabilir.
Prof. Dr. H. Nihat BİLGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektör
1.3.3. PROF. DR. MUSTAFA ÖZYURT'UN GÖRÜŞLERİ
Tarihsel Gelişim ve Özerklik
Ülkemizde ilk yükseköğretim kurumu 1863’de Osmanlõ Darülfünunu olarak
açõlmõştõr. 1872’de kapatõlmõş, 1900 yõlõnda bu kez Darülfünunu Osmani adõyla yeniden
öğretime başlamõştõr. İstanbul Darülfünunu 1933’e kadar devam etmiştir. 31.5.1933 tarih ve
2257 sayõlõ yasayla Darülfünün kapatõlmõş yerine edebiyat, fen, hukuk ve tõp fakültelerini
içeren İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. Yükseköğretimdeki bu yenileşme (reform)
olayõndan sonra başkentte 1931 yõlõnda Ankara Hukuk Fakültesi, 1935 yõlõnda Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi ve 1943 yõlõnda Tõp Fakültesinin öğretime başlamõsõyla oluşan Ankara
Üniversitesi gündeme gelmiştir. Genç Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, üniversitelerin diğer
devlet kurumlarõndan farklõ yapõda, tüzel kişiliği olan bir yönetime ve bütçeye sahip
olmalarõnõ öngörmüşlerdir. 1946 yõlõnda çõkarõlan 4936 sayõlõ yasayla bilimsel özerklik ve
tüzel kişilik sağlanmakla birlikte, idari özerklik uygulamasõnda doğan bazõ boşluklar, 14 yõl
sonra 1960 yõlõnda çõkarõlan 115 sayõlõ yasayla giderilmiştir. Gerçi bilimsel anlamda özerklik
Osmanlõ Darülfünun nizamnamesinde de yer aldõğõ tarihsel gerçekler arasõndadõr.
1961 Anayasasõnõn kabul edilmesinden sonra yasanõn 120.maddesi doğrultusunda
üniversiteler yasasõ yeniden ele alõnmõş ve 1973 yõlõnda 1750 sayõlõ yasa yürürlüğe girmiştir.
Bu yasayla Diyarbakõr, Çukurova, Anadolu, Cumhuriyet, İnönü, Fõrat, 19 Mayõs, Selçuk ve
Uludağ olmak üzere dokuz yeni üniversite daha kurularak üniversite sayõsõ 18’e çõkmõştõr.
1982 Anayasasõ 130. ve 131 maddeleriyle, yükseköğretim kurumlarõnõ yeniden
biçimlendirecek yaptõrõmlar getirilmiştir. Anayasanõn bu maddelerini uygulamaya koymak
için çõkarõlan 2547 sayõlõ YÖK Kanunu devreye girmiştir. Bu yasayla, Hacettepe Üniversitesi
modelinde olduğu gibi yönetimin, daha doğrusu rektörün ön plana çõktõğõ, fakültelerin arkaya
itildiği farklõ bir özerklik anlayõşõ getirilmek istenmiştir. Ancak o tarihten buyana, yasa
pekçok kez değişikliğe uğramõş olmasõna karşõn, ülkemiz yükseköğretimine uymadõğõ her
yönüyle ortadadõr.
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YÖK Sisteminin Artõ ve Eksileri
Bugün geriye dönüp YÖK sistemine baktõğõmõzda artõlarõ ve eksileriyle 19 yõldõr hiç
gündemden düşmemesi örnek gösterilebilir. Artõlarõ başõnda, çoğu devlet üniversitesi olmak
üzere 74 üniversitenin bulunduğu bir ülkede bunlarõn eşgüdümünü ve uyumu sağlayacak,
devletle olan ilişkilerini düzenleyecek merkezi bir kuruluşun olmasõ kaçõnõlmazdõr. Bu
merkezi kuruluş, diğer adõyla Yükseköğretim Kurulu ya doğrudan Milli Eğitim Bakanlõğõ’na
veya bizde olduğu gibi Cumhurbaşkanõna bağlõ olacaktõr. Devletin başõna yani
Cumhurbaşkanõna doğrudan bağlõ olmasõ, sistemin birinci olumlu yanõdõr. Diğer yandan YÖK
siyasi partilere bağlõ olmadõğõ halde istenilen amaca yönelik çalõşmaktan çok, zaman zaman
rektörlerin, öğretim üyelerinin korkulu rüyasõ olmaktan öteye gidememiştir. Olanak ve bütçe
dağõtõmõnda eşgüdümü sağlamak şöyle dursun, bazõ üniversiteleri korumuş kollamõştõr.
Böylece YÖK yasayla verilen yetkilerini objektif olarak kullandõğõ söylenemez. Rektör ve
dekan atamalarõnda siyasilerin veya başka güçlerin oyuncağõ olmaktan kendini
kurtaramamõştõr.
YÖK sisteminin ikinci olumlu yanõ, 1750 sayõlõ yasada da var olan Üniversiteler Arasõ
Kurulun bu sistemde de korunmuş olmasõdõr. Çünkü bütün akademik konular, kendisi
akademik şekilde oluşma da, demokratik ve özerk bir şekilde bu kurulda görüşülüp karara
bağlanmasõ amaçlanmõştõr.
Yeni Yasadan Beklenenler
YÖK yasasõnõn en önemli sakõncasõ üniversite ve fakültelerde 1750 sayõlõ yasada var
olan demokratik, katõlõmcõ ve karar organõ olan kurullarõn yok edilmiş olmasõdõr. Fakülteler,
tüm öğretim üyelerinin katõldõğõ fakülte akademik kurullarõnda alõnan kararlar doğrultusunda
dekan tarafõndan yönetilmelidir. Dekan seçimi bu kurula katõlan öğretim üyelerinin oylarõyla
yapõlmalõdõr. Böylece fakülteler tüzel kişiliklerine kavuşabilir. Üniversite düzeyinde senato
üyelerinin seçimi bağlõ olduğu fakültenin tüm öğretim üyelerinin katõlõmõyla gerçekleşmelidir.
Yoksa iki dereceli bir aldatmaca sistemiyle seçilen senatörler, o fakültenin temsilcisi
olmaktan çok uzaktõr. Çünkü iki dereceli seçim sistemi, geri kalmõş toplumlara seçim
yapõlõyor yutturmacasõnõ yasal göstermek için uydurulmuş bir aldatmacadõr. Üniversite
rektörü, üniversitenin onuru ve gururudur. Bu makamõn seçimi, tüm öğretim üyelerinin
katõlõmõyla gerçekleşmelidir. Yeni yasa hazõrlanmasõnda rektörün yaptõrõm güçü (icra yetkisi)
azaltõlmalõ, buna karşõlõk denetleme yetkisi sürmelidir.
Üniversitelerimizin parasal olanaklarõ gelişmiş ülke üniversitelerine oranla on kez
daha kõsõtlõdõr. Öğretim üye ve yardõmcõlarõnõn ücretleri yetersizdir. Vakõf üniversiteleri kat
kat fazlasõnõ ödeyebilmektedir. Yasada özellikle parasal konulara rahatlõk getirilmeli, döner
sermaye sistemi olanaklarõ genişletecek şekilde değiştirilmelidir. Katma bütçeden ayrõlan
ödenek payõnõn arttõrõlmanõn ötesinde kullanma yetkisi de rahatlatõlmalõdõr.
Üniversitelerin öğretim, araştõrma ve hizmet şeklinde özetleyebileceğimiz üç görevini
yaparken bilinen en iyiyi uygulamak, bilime katkõda bulunmak ve topluma üst düzeyde
hizmet sunmakla gerçekleşir. Üniversite çağõna gelmiş gençlerimizin ancak yüzde 10’u
örgün yükseköğrenim görebilmektedir. Bu oran pek çok Avrupa ülkesinde yüzde 40-80
dolayõndadõr. Üniversitelerimizde öğrenci sayõsõnõ arttõrmak yerine daha çok sayõda küçük
üniversiteler şeklinde sayõsõnõ çoğaltmayõ sağlamak yerinde olacakõr. Sayõn
Cumhurbaşkanõnõn da söyledikleri gibi bir üniversitenin öğrenci sayõsõ 15.000’i geçtiğinde
kalitenin düşeceği ve öğretimin sulanacağõ ortadõdõr. Örneğin İstanbul Üniversitesinin 80 bin
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lisans ve 10 bin lisansüstü, yeni kurulan üniversiteler arasõnda sayõlan Uludağ Üniversitesinin
35 bin lisans ve 3 bin lisansüstü öğrencisi bulunurken Boğaziçi Üniversitesinin toplam 9 bin
öğrencisi vardõr. Bu eşitsizlik ve kayõrmacõlõk giderilmedikçe demokratik çağdaş ve gerçek
anlamda bir üniversite eğitimi düşünülemez.
Sonuç
Üniversitelerimizin tarihsel gelişim sürecinde bilimsel, yönetsel (idari) ve parasal
özerkliğe kavuştuğu bilinmektedir. Kuşkusuz demokratik bir düzen içinde bütün toplumsal
kurumlarõn demokratik olmasõ kaçõnõlmaz bir zurunluluktur. Bilim üreten bir kurumun yalnõz
biçimsel olarak bilimsel özerk olmasõ yeterli değildir. O halde düşünce özgürlüğü yalnõz
bağõmsõz düşünebilme yeteneği değil, aynõ zamanda bağõmsõz düşünce birikimini başkalarõyla
paylaşabilmesidir. E.Hirsche’e göre bilim ancak özgür ortamda yapõlõr. Özgürce
düşünebilmek için de, özerklik gereklidir. Özerkliği devletten bağõmsõzlõk ya da devlete karşõ
olmak biçiminde yorumlamak yanlõştõr. Özerklik, siyasi iktidarõn ideolojik eğilimine karşõ
devletin üniversiteye tanõdõğõ bir güvencedir. Bu bağlamda üniversiteye sağlanan olanak ve
ayrõcalõklarõn kötüye kullanõlmasõnõ önlemek, yine devletin görevidir.
Yüksek öğrenimin bütünlüğü, toplumun gereksinimine yanõt verecek biçimde
örgütlenmesi, kaynaklarõn etkin kullanõlmasõ, fõrsat ve olanak eşitliğine ek olarak, öğrenim ve
öğretim özgürlüğününü güvenlik altõna alõnmasõ kaçõnõlmaz beklentidir. Yeniden ele alõnmasõ
kaçõnõlmaz beklenti olan 2547 sayõlõ yasada yapõlmasõ gereken değişiklikler aşağõdaki şekilde
özetlenebilir:
1. Üyeleri üniversitelerden, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK’õn katkõlarõyla oluşan
Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu oluşturulmalõdõr.
2. Yeni bir fakülte veya üniversite açmak düşüncesiyle hazõrlõk yapõlõrken bu konuda
deneyimli eski üniversitelerin katkõsõ ve Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu’nun olumlu
görüşü doğrultusunda yasa ile kurulmalõdõr.
3. Lisansüstü eğitim amaçlõ kurulan enstitüler, lisansüstü eğitim veren fakültelere
dönüştürülmelidir. Her üniversitede lisansüstü eğitim veren fakülte bulunmasõ koşul
olmamalõdõr. Öğrenci işleriyle ilgili örgüt, fakülteler yerine üniversite yapõsõnda tek elden
yürütülmelidir.
4. Fakülte ve üniversite yöneticileri seçimle göreve gelmeli ve kurullar tarafõndan
yönlendirilmelidir. Ancak kurulma aşamasõnda olan üniversite rektörü ve fakülte dekanõ
Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu tarafõndan geçici bir süre için atanabilir.
5. Yükseköğretimin vaz geçilmez öğesi öğrenciler, temsilcileri aracõlõğõyla, öğrencileri
ilgilendiren konularda, kurullara davet edilmeli ve bilgilendirilmelidir.
6. Ülkemizin geleceğinin şekillendiği yüksek öğretim kurumlarõnõn, yukarõda özetlenen ana
ilkeler doğrultusunda yeniden yapõlanmasõ, gerekli anayasal ve yasal değişikliklerin
ivedilikle gerçekleştirilmesi zorunluluktur.
Prof.Dr.Mustafa Özyurt
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yönetimin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ Alt Komisyonu Başkanõ

16

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

1.4. YÖNETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ALT KOMİSYONU
ÜYELERİ
1. Prof. Dr. Mustafa Özyurt (Başkan)
2. Prof. Dr. M.Tahir Hatipoplu (Raportör)
3. Prof. Dr. Tahsin Yeşildere
4. Prof. Dr. Rüçhan Arõk
5. Prof. Dr. Orhan Arõoğlu
6. Doç. Dr. Erhan Nalcacõ
7. Prof. Dr. Mustafa Erdoğan
8. Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu
9. Prof. Dr. Canan Özgen
10. Doç. Dr. Halil Erkaya
11. Prof. Dr. Kemal Yelekci
12. Doc. Dr. Abdullah Çavuş
13. Prof. Dr. Ali Şafak
14. Prof. Dr. Münir Atalar

Uludağ Üniversitesi Öğr. Üyesi
Gazi Üniversitesi Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi
Ankara Üniversitesi Öğr. Üyesi
İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi
TTB Ankara Tab. Odasi Yön. Kur.Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Öğr. Üyesi
TUBA Başkan Akademik Danõşmanõ
ODTÜ Öğr. Üyesi, TMMOB
YTÜ Öğr. Üyesi, TMMOB
Marmara Üniversitesi Öğr. Üyesi
KTÜ Öğr. Üyesi
Polis Akademisi Öğr. Üyesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğr. Üyesi
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2. İNSANGÜCÜ PLANLAMASI ALT KOMİSYONU
2.1. GİRİŞ

Üniversite, hem insan malzemesinin belli disiplinler bazõnda mükemmelliğe
ulaştõrõldõğõ bir öğretim kurumu hem de ülkenin ulusal araştõrma geliştirme ağõnõn odak
noktalarõ olan kurumlardõr. Bu anlamda üniversite üretim sürecinin ve entellektüel faaliyetin
ayrõlmaz bir parçasõdõr.
Bilim - teknoloji - sanayi yeteneğini yükseltmeyi stratejik bir hedef olarak seçecek bir
ülkede üniversiteye düşecek rolün, ne denli yaşamsal olduğu çok açõktõr. Üniversiteler bu rolü
yerine getirebileceği konuma ulaşmak zorundadõr. Gerek öğretim üyesi, gerekse öğrenci ve
eğitim programlarõndaki niteliği arttõrma, üniversite/fakülte/bölüm sayõsõnõ her ne pahasõna
arttõrmaya (ve sonuçta yükseköğrenim görmüş kişi sayõsõnõ arttõrmaya) verilen önemden çok
daha önemli olan bir konudur.
Üniversite, ülkenin bilim teknoloji - sanayi yeteneğini yükseltmedeki rolüne sahip
çõkarken elbette, üniversiteyi üniversite yapan, bilim geleneğine bağlõ kalmalõ ve etik
sorunlarõ sürekli olarak tartõşma gündeminde tutarak kendi öz denetim sistemini
kurabilmelidir.
Ülkemizin uluslararasõ rekabet gücünün arttõrõlmasõ için gerekli unsurlardan biri eğitilmiş
insan gücü, diğeri ise yeni bilgiler üretme kapasitesidir. Hiçbir teşvik unsuru içermeyen
mevcut bürokratik yapõ, öğretim elemanlarõna sağlanan maddi imkanlarõn yetersizliği ve
özellikle taşra üniversitelerinin birçoğundaki politik yapõlaşmanõn varlõğõ, üniversitelerimizin
gerek öğretim, gerekse bilimsel çalõşmalarda atõlõm yapmalarõnõ engellemektedir.
2.2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
2.2.1. DÜNYADAKİ DURUM
Öğrenci/Öğretim elemanõ Oranõ: Bazõ ülkelerdeki, lisans programlarõnda ve ön
lisans programlarõnda ders veren öğretim elemanõ başõna düşen öğrenci sayõlarõ Tablo 1’de
gösterilmiştir. Öğretim üyesi başõna düşen öğrenci sayõsõ bakõmõndan ülkemizin ileri ülkelerin
oldukça gerisinde kaldõğõ ve öğretim elemanõ eksikliği buradan çarpõcõ bir şekilde
görülmektedir.
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Tablo: 1 - Bazõ ülkelerdeki, lisans programlarõnda öğretim üyesi, ön lisans
programlarõnda ders veren öğretim elemanõ başõna düşen öğrenci sayõlarõ
Ülke
Almanya
Avusturya
Belçika
Hollanda
Polonya
Japonya
İsviçre
Singapur
Slovenya
ABD
İngiltere
Hong Kong

Lisans
8
9
10
10
10
10
12
12
13
14
14
14

Ön Lisans
5
8
10
14
Veri Yok
9
Veri Yok
17
Veri Yok
21
20
12

Ülke
Finlandiya
Yunanistan
İspanya
Norveç
İrlanda
Kore
Portekiz
Kanada
Macaristan
Fransa
Türkiye

Lisans
16
16
17
17
19
20
20
23
23
25
35

Ön Lisans
Veri Yok
14
Veri Yok
27
16
24
18
37
11
Veri Yok
46

Öğretim elemanlarõ maaşlarõnõn yurt dõşõndaki maaşlarla karşõlaştõrõlmasõ: Öğretim
üyesi maaşlarõnõn ülkelere göre değişimi her zaman merak konusu olmuştur. Ancak maaşlarõ,
ülkelerin para birimleri arasõndaki dönüşüm kurlarõnõ kullanarak karşõlaştõrmanõn geçerliliği
tartõşmalõdõr. Bu nedenle, kazanõlan paranõn satõn alma gücü dikkate alõnmalõ ve maaş
karşõlaştõrmalarõ, her ülkedeki gerçek maaşlar arasõnda yapõlmalõdõr. Bu amaçla Satõn alma
Gücü Paritesi (SGP), bir ölçüm aracõ olarak kullanõlmaktadõr. SGP, farklõ harcama
kategorilerindeki mal ve hizmetlerden oluşan bir grubun, değişik ülkelerde satõn alõnabilmesi
için harcanacak miktarõ göstermektedir.
Değişik ülkelerde profesör, doçent ve yardõmcõ doçent unvanlarõna karşõlõk gelen
öğretim üyelerinin, o ülke para birimi cinsinden yõllõk brüt maaşlarõ Tablo 2’de gösterilmiştir.
Bu maaşlarõn yukarõda anlatõldõğõ şekilde hesaplanan ABD dolarõ cinsinden eşdeğerleri ise
Tablo 3’de verilmiştir. Ayrõca, bu maaşlarõn ABD’deki maaşlara göre yüzde değişimi
hesaplanmõş ve aynõ tabloda gösterilmiştir. Buradan görüldüğü gibi, tablodaki ülkeler
arasõndaki en düşük maaş, ülkemizdeki öğretim üyeleri tarafõndan alõnmaktadõr. Bir ülkenin
gelişmesi için yatõrõm yapõlmasõ gereken en önemli sektör eğitim sektörüdür. Bu kadar düşük
ücretlerle kaliteli elemanlarõn üniversitelerde istihdam edilmeleri bundan sonra hiç mümkün
olamayacaktõr. Geleceğe yatõrõm yapõlmasõ ücret politikalarõnõn bir an önce değiştirilmesi ve
ücretlerin en az iki misline çõkartõlmasõ ile mümkün olabilir.
Tablo: 2 - Değişik ülkelerdeki yõllõk brüt öğretim üyesi maaşlarõ

Ünvan
Y.Doç.
Doçent
Profesör

Avustralya
(A$)

49.432
59.600
70.051

Güney
Türkiye
Yeni
Afrika
İngiltere Kanada Singapur (Milyon Zelanda
(Rand)
(£)
(C$)
(S$)
TL)
(NZ$)
76.123
26.482
42.208
66.578
4.228
48.321
96.306
32.487
61.415
104.695
5.008
64.295
109.217
33.882
61.180
149.585
7.033
77.725
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Tablo: 3 - Değişik ülkelerdeki yõllõk brüt maaşlarõn, satõnalma gücü paritesi kullanõlarak
ABD dolarõ cinsinden hesaplanan değerleri
Ünvan
Y.Doç.
Doçent
Profesör
Y.Doç.
Doçent
Profesör
Ortalama

ABD
41.041
49.695
67.415
100
100
100
100

Güney
Yeni
Afrika İngiltere Kanada Singapur Türkiye Zelanda
ABD Dolarõ Cinsinden Maaşlar
47.992
23.641
35.309
40.511
53.692
15.740 36.060
57.864
29.909
43.316
51.609
84.431
18.644 47.981
68.011
33.918
45.176
51.412 120.633
26.187 58.004
ABD Maaşlarõna Göre Yüzde Değişim
17
-42
-14
-1
31
-62
-12
16
-40
-13
4
70
-62
-3
1
-50
-33
-24
79
-61
-14
11
-44
-20
-7
60
-62
-10

Avustralya

2.2.2. TÜRKİYE'DEKİ DURUM
Hõzla artan genç nüfusun yükseköğretime olan talebi 1960’lõ yõllarõn ortalarõndan
başlayarak, çeşitli alanlarda mesleki öğretim yapan elliye yakõn, kar amaçlõ yüksekokulun
açõlmasõna yol açmõş ve bu okullardaki öğrenci sayõsõ kõsa süre içinde elli bine ulaşmõştõr.
Ancak, Anayasa Mahkemesi’nin 1971’de Anayasa’ya aykõrõ bulduğu bu okullar, 1418 sayõlõ
Kanunla akademilere bağlanmõştõr.
1981’de çõkarõlan 2547 sayõlõ Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm
yükseköğretim kurumlarõ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatõsõ altõnda toplanmõş, akademiler
üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile
meslek yüksekokullarõ üniversitelere bağlanmõştõr. Anayasa’da yer alan hükümlere uygun
olarak getirilen yeni yasal düzenleme ile kâr amacõ gütmeyen vakõflarõn özel yükseköğretim
kurumlarõ kurmalarõna imkan sağlanmõştõr.
1923-1924 eğitim-öğretim yõlõndan 1998-1999 eğitim-öğretim yõlõna kadar geçen 75 yõllõk
Cumhuriyet döneminde:
• Yükseköğretim kurumu sayõsõ 1’den 74’e,
• Öğrenci sayõsõ 2.914’den 1.382.149’a ,
• Yõllõk mezun sayõsõ 321’den 199.781’e,
• Öğretim elemanõ sayõsõ 307’den 59.170’e
yükselmiş olup, yükseköğretim kurumlarõnõn İstanbul’dan Anadolu'nun en ücra köşelerine
kadar yayõlmasõnõn sağlandõğõ görülmektedir. Buna rağmen öğretim elemanõ sayõsõ
gereksinimleri karşõlayacak rakamlarõn çok altõndadõr.
2.2.2.1. Öğretim Elemanlarõ Sayõsõ
1998-1999 eğitim-öğretim yõlõ itibarõ ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumlarõnda
yürütülen lisans ve ön lisans düzeyindeki programlara kayõtlõ öğrencilerin dökümü Tablo 4’de
gösterilmiştir.

20

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Tablo: 4 - 1998-1999 Eğitim-öğretim yõlõndaki öğrenci sayõlarõ
ÜNİVERSİTELER
Öğrenci Sayõsõ
Örgün Öğretim
Fakülteler
517.257
4 Yõllõk Yüksekokullar
40.420
2 Yõllõk Meslek Yüksekokullarõ
156.722
Lisans
121.497
İkinci Öğretim
Ön Lisans
46.001
TOPLAM
881.897
Açõköğretim
Lisans
320.184
Ön Lisans
172.376
TOPLAM
492.560
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
Lisans
7.443
Ön Lisans
249
TOPLAM
7.692
TÜRKİYE TOPLAMI
1.382.149
NOT: Bu öğrencilerden 18.350’si yabancõ uyruklu olup bunlarõn büyük çoğunluğu Türk Cumhuriyetleri ile Türk
ve Akraba Topluluklarõndan gelen öğrencilerdir.

Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre ülkemizdeki 1998 yõlõ yükseköğretim çağ
nüfusu 5.102.000'dir. Buna göre, ülkemizde yükseköğretimdeki toplam okullaşma oranõ %
26,7; örgün öğretimdeki okullaşma oranõ ise % 16,9’dur. 1997’deki okullaşma oranlarõ, sõrasõ
ile, % 25,5 ve % 15,7 idi. Lisansüstü öğrenci sayõlarõ da eklendiğinde, 1998’de açõköğretim
dahil, toplam okullaşma oranõnõn % 28,3’e, sadece örgün öğretime dayalõ okullaşma oranõnõn
ise % 18,7’ye yükseldiği görülmektedir. Lisansüstü öğrenciler de dahil edilerek hesaplanan
okullaşma oranlarõ 1997’de, sõrasõ ile, % 26,9 ve % 17,3 idi.
Türkiye 1998’de gerçekleştirmiş olduğu örgün öğretime dayalõ % 18,7’lik okullaşma
oranõ ile dünya ortalamasõnõ geçmiş olmasõna karşõn, halen daha ileri ülkelerin çok
gerisindedir. İki yõllõk meslek yüksekokullarõnõn örgün öğretimdeki payõ % 23, toplam
içindeki payõ ise % 14,7’dir. Kõsa süreli yükseköğretim kurumlarõnõn sistem içerisindeki payõ,
ileri ülkelerin çoğunda % 30’un üzerindedir. Buna göre, Türk yükseköğretim sisteminin doğal
büyüme alanõ, iki yõllõk meslek yüksekokullarõdõr.
1998 yõlõ verilerine göre, açõköğretimin Türk yükseköğretim sistemi içerisindeki payõ
% 35,6’dõr. Türkiye açõk öğretim payõna göre dünya ülkeleri arasõnda 3. sõradadõr.
1998-1999 döneminde, üniversitelere bağlõ 451 fakülte ile 108 yüksekokulda
yürütülen lisans düzeyindeki örgün öğretim programlarõna kayõtlõ öğrencilerin öğretim
alanlarõna göre dağõlõmõ Tablo 5’da, 386 meslek yüksekokulunda yürütülen ön lisans
düzeyindeki örgün öğretim programlarõna kayõtlõ öğrencilerin öğretim alanlarõna göre
dağõlõmõ ise Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo: 5 - Öğretim alanlarõna göre lisans düzeyindeki öğrenci sayõlarõ
Öğretim Alanõ
Dil ve Edebiyat
Matematik ve Fen Bilimleri
Sağlõk Bilimleri
Sosyal Bilimler
Uygulamalõ Sosyal Bilimler
Teknik Bilimler
Ziraat ve Ormancõlõk
Sanat
TOPLAM

Sayõ
31.229
64.813
63.986
80.180
285.862
113.077
29.763
10.264
679.174

Yüzde
4,6
9,5
9,4
11,8
42,1
16,6
4,4
1,6
100,0

Tablo: 6 - Öğretim alanlarõna göre ön lisans düzeyindeki öğrenci sayõlarõ
Öğretim Alanõ
Dil ve Edebiyat
Sosyal Bilimler
Uygulamalõ Sosyal Bilimler
Sağlõk Bilimleri
Teknik Bilimler
Ziraat ve Ormancõlõk
Sanat
TOPLAM

Sayõ
Yüzde
57
–
1.064
0,5
78.825
38,9
11.405
5,6
93.430
46,1
11.454
5,7
6.488
3,2
202.723
100,0

1998-1999 eğitim-öğretim yõlõnda vakõf üniversitelerine kayõtlõ toplam 27.367
öğrencinin üniversitelere göre dağõlõmõ Tablo 7’de gösterilmiştir. Buna göre, vakõf
üniversitelerindeki toplam öğrenci sayõsõnõn örgün öğretimdeki toplam öğrenci sayõsõna oranõ
% 3,1, açõk öğretim ve lisansüstü öğrenciler dahil toplam öğrenci sayõsõna oranõ ise % 1,9’dur.
Bu oranõn ülkelere göre değişimi Tablo 2’de verilmişti.
Tablo: 7 - Vakõf üniversitelerine kayõtlõ öğrenci sayõlarõ (1988-99)
Üniversite
Bilkent
İstanbul Bilgi
Yeditepe
Başkent
Fatih
Çankaya
Koç
Işõk
TOPLAM

Öğrenci
Sayõsõ
9.251
3.674
3.220
2.531
2.467
1.368
922
778

Üniversite
Doğuş
İstanbul Kültür
Beykent
Atõlõm
Çağ
Maltepe
Kadir Has

Öğrenci
Sayõsõ
693
578
557
510
427
387
4
27.367
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1983-1998 yõllarõ arasõndaki dönemde yüksek lisans öğrencisi sayõsõ 9.059'dan
51.710'a, doktora öğrencisi sayõsõ (sanatta yeterlik dahil) 4.336'dan 20.369'a, tõpta uzmanlõk
öğrencisi sayõsõ ise 2.364'den 6.357'ye yükselmiştir. Böylece, üniversiteler dõşõndaki, diğer
eğitim kurumlarõnda bulunan 4.914 lisansüstü öğrencisi ile birlikte, 1998-1999 eğitim-öğretim
yõlõnda ülkemizdeki toplam lisansüstü öğrenci sayõsõ 82.760'a yükselmiştir. 1998-1999 eğitimöğretim yõlõnda yüksek lisans ve doktora programlarõna kayõtlõ öğrencilerin alanlara göre
dağõlõmõ Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo: 8 - Halen kayõtlõ yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alanlara göre dağõlõmõ
Yüksek Lisans
Doktora
Sayõ
Yüzde
Sayõ
Yüzde
1.721
3,3
750
3,7
3.468
6,7 2.043
10,0
2.379
4,6 3.626
17,8
8.058
15,6 2.791
13,7
19.376
37,5 4.684
23,0
12.802
24,7 4.313
21,2
2.792
5,4 1.684
8,3
1.114
2,2
478
2,3
51.710
100,0 20.369
100,0

Alan
Dil ve Edebiyat
Matematik ve Fen Bilimleri
Sağlõk Bilimleri
Sosyal Bilimler
Uygulamalõ Sosyal Bilimler
Teknik Bilimler
Ziraat-Ormancõlõk
Sanat
TOPLAM

NOT: Yüksek lisans öğrencilerinin 983'ü, doktora öğrencilerinin 378'i, tõpta uzmanlõk öğrencilerinin ise 193'ü
olmak üzere, toplam 1.554 lisansüstü öğrenci yabancõ uyrukludur.

Üniversitelerimize bağlõ 172 enstitüde, 491'i sağlõk bilimleri, 533'ü sosyal bilimler,
608'i fen bilimleri ve 75'i diğer uzmanlõk enstitülerinde olmak üzere, toplam 1.707 doktora
programõ yürütülmektedir. Doktora programlarõna kayõtlõ öğrenci sayõsõna göre en büyük ve
en küçük beş üniversitemiz Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo: 9 - Doktora öğrenci sayõsõ açõsõndan en büyük ve en küçük beş üniversite
Üniversite
İstanbul
Ankara
Marmara
İstanbul Teknik
Hacettepe

Öğrenci
Sayõsõ
2.806
2.336
1.481
1.301
1.203

Üniversite
Mustafa Kemal
Niğde
Mersin
Kafkas
Çanakkale 18 Mart/Kõrõkkale

Öğrenci
Sayõsõ
4
14
17
21
24

2.2.2.2. Öğretim Elemanlarõ Sayõsõ
Üniversitelerimizin çeşitli ünvan kademelerinde görev yapan öğretim elemanõ
sayõlarõnõn son iki eğitim-öğretim yõlõndaki karşõlaştõrmalarõ Tablo 10'da gösterilmiştir.
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Tablo: 10 - Üniversitelerdeki öğretim elemanlarõ sayõlarõ
1997-1998 1998-1999
Profesör
7.440
7.714
Doçent
4.030
4.330
Yardõmcõ Doçent
7.339
8.102
Araştõrma Görevlisi
22.391
23.765
Diğer Öğretim Elemanlarõ
14.244
15.259
TOPLAM
55.444
59.170
Diğer eğitim kurumlarõndaki 428 öğretim üyesi ve 440 diğer öğretim elemanõ ile
birlikte 1998-1999 ders yõlõnda ülkemizdeki toplam öğretim elemanõ sayõsõ 60.038’dir.
Öğretim üyelerinin 112’si, diğer öğretim elemanlarõnõn ise 614'ü yabancõ uyrukludur. En fazla
ve en az öğretim üyesine sahip beş üniversitemiz Tablo 11’de gösterilmiştir.
Tablo: 11 - Öğretim üyesi sayõsõ açõsõndan en büyük ve en küçük beş üniversite
Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi
Üniversite
Üniversite
Sayõsõ
Sayõsõ
İstanbul
1.728
Çağ
6
Ankara
1.440
Kadir Has
8
Hacettepe
1.202
Doğuş
9
Gazi
1.133
Işõk
13
Ege
1.019
İstanbul Kültür
16
1997-1998 eğitim-öğretim yõlõndan 1998-1999'a, üniversitelerimizdeki toplam öğrenci
sayõsõ % 3,9'luk artõşla 1.322.345’den 1.374.457’ye, örgün öğretim öğrencisi sayõsõ % 6,9'luk
artõşla 825.095'den 881.897’ye yükselmiştir. Bunlarõn yanõnda, toplam öğretim elemanõ
sayõsõnõn % 6,7'lik artõşla 55.444’den 59.170’e, öğretim üyesi (profesör, doçent ve yardõmcõ
doçent) sayõsõnõn ise % 7,1'lik artõşla 18.809’dan 20.146’ya yükseldiği görülmektedir.
Öğretim üyesi başõna düşen lisans düzeyindeki örgün öğretim öğrenci sayõsõ 35’dir ve bu sayõ
son iki yõlda bir değişim göstermemiştir (Tablo 12).
Tablo: 12 - Lisans düzeyindeki örgün öğretim programlarõnda öğretim üyesi sayõsõ ile
öğretim üyesi başõna düşen öğrenci sayõsõnõn alanlara göre dağõlõmõ
Alan
Dil ve Edebiyat
Matematik ve Fen Bilimleri
Sağlõk Bilimleri
Sosyal Bilimler
Uygulamalõ Sosyal Bilimler
Teknik Bilimler
Ziraat ve Ormancõlõk
Sanat
Diğer Alanlar
TOPLAM/GENEL ORAN

Öğretim Üyesi Öğrenci/Öğretim Üyesi Oranõ
Sayõsõ
1997-1998
1998-1999
574
57
54
2.152
30
30
6.067
11
11
1.620
51
49
3.431
80
83
3.393
33
33
1.264
25
24
456
23
23
–
–
433
19.390
35
35
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1997-1998 eğitim-öğretim yõlõndan 1998-1999’a, öğretim üyesi başõna düşen öğrenci
sayõsõnda, gerek alanlar, gerekse üniversiteler genelinde herhangi bir gelişme sağlanmadõğõ
görülmektedir. Bu oran, sağlõk bilimleri dõşõndaki tüm alanlarda, ileri ülkeler ortalamalarõndan
oldukça fazladõr. Sağlõk bilimlerinde ise, öğretim üyelerinin belirli merkezlerde yõğõlmõş
olmasõndan kaynaklanan ve geçmişten gelen bir dağõlõm sorunu vardõr.
Bazõ ülkelerdeki, lisans programlarõnda öğretim üyesi, ön lisans programlarõnda ders
veren öğretim elemanõ başõna düşen öğrenci sayõlarõ bakõmõndan bir karşõlaştõrma
yapõldõğõnda, öğretim üyesi/öğretim elemanõ başõna düşen öğrenci sayõsõ bakõmõndan ülkemiz,
gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde kalmaktadõr (Tablo 1).
Öğretim üyesi başõna düşen lisans düzeyindeki örgün öğretim öğrenci sayõsõ,
üniversitelerimizde çok büyük farklõlõklar göstermektedir (Tablo 13.).
Tablo: 13 - Öğretim üyesi başõna düşen örgün öğretim öğrenci sayõsõnõn en küçük ve en
büyük olduğu üniversiteler
Üniversite
Kadir Has
Maltepe
Akdeniz/Başkent/Kõrõkkale
Hacettepe/İTÜ /Mimar Sinan
Koç/Osmangazi

Öğrenci/Öğ.
Üyesi Oranõ
0,5
11
17
18
20

Üniversite
İstanbul Bilgi
Çanakkale 18 Mart
Yeditepe
Niğde
Dumlupõnar

Öğrenci/Öğ.
Üye. Oranõ

69
86
101
134
163

Üniversitelerimizdeki öğretim üyesi sayõsõnõn yetersizliği, Tablo 14'den de görüldüğü
gibi, alt alanlara inildiğinde daha belirgin bir şekilde ortaya çõkmaktadõr. Türkiye, başta
öğretmen yetiştirme olmak üzere, kritik ileri teknoloji alanlarõnda çok ciddi bir öğretim üyesi
açõğõ ile karşõ karşõya bulunmaktadõr. Tablo 14’ün incelenmesi sonucu, özellikle ilköğretim ve
okul öncesi öğretmenliği gibi dallar başta olmak üzere öğretim üyesi başõna 500'e yakõn
öğrencinin düşmesi, ya bu dallarda kendi öğrenme aşamalarõnõ tamamlamamõş araştõrma
görevlilerinin derslere girdiği veya öğretim üyelerinin mevcut ders programlarõnda gözüken
ders saatlerinin çok az bir bölümünü yaptõğõ (yahut 2 olasõlõk birden) ihtimalini ortaya
çõkarmaktadõr. Bu da ülkemizin genç dimağlarõnõ gelecekte eğitecek öğretmenlerin
üniversitelerde nasõl bir niteliksiz eğitimden geçtiğini göstermektedir.
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Tablo: 14 - Değişik alanlarda öğretim üyesi başõna düşen lisans öğrenci sayõlarõ
Alan

Öğrenci/Öğretim Üyesi Oranõ

İlköğretim
Okul Öncesi Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Teknik Eğitimi
Yabancõ Dil Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatõ Öğretmenliği
Sosyal Bilimler Öğretmenliği
İktisat
Mesleki Eğitim
İşletme
Fen Bilimleri Öğretmenliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Malzeme-Metalurji Mühendisliği

477
477
149
106
106
105
95
87
81
79
77
44
40
39
38
24

1992 yõlõndan sonra kurulmuş olan 25 devlet üniversitesindeki toplam öğretim üyesi
sayõsõ, geçen ders yõlõndan bu ders yõlõna % 23 oranõnda artõşla, 2.521'den 3.094'e
yükselmiştir. Bu artõş, yükseköğretimin ülke sathõna yayõlmasõ bakõmõndan küçümsenmemesi
gereken bir gelişmedir (Tablo 15).
Ülkemiz üniversitelerindeki öğretim üyelerinin büyük bir kõsmõnõn İstanbul ve
Ankara'daki üniversitelerde görev yaptõğõ düşünüldüğünde öğretim elemanõ başõna düşen
öğrenci sayõsõnõn ve dolayõsõyla eğitim, öğretim ve araştõrma kalitesinin Anadolu'daki
üniversitelerde daha vahim olduğu görülecektir.
Özellikle 1992 yõlõndan sonra açõlan bazõ devlet üniversitelerinde (Kütahya
Dumlupõnar, Niğde Üniversiteleri gibi) öğretim elemanõ başõna düşen öğrenci sayõsõnõn
şişerek artmasõ, bu gibi yeni açõlan üniversitelerde birinci ve ikinci eğitim ile yeni fakülte,
meslek yüksekokulu ve bölüm sayõlarõndaki artõşa paralel olarak alõnan öğrenci sayõsõnõn da
aşõrõ zorlandõğõ ve bunun yanõnda öğretim elemanõ alõnmasõ olgusuna önem verilmediğini akla
getirmektedir.
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Tablo: 15 - Yeni kurulan devlet üniversitelerindeki öğretim üyesi ile öğretim üyesi
başõna düşen lisans öğrenci sayõlarõ
1997-1998
Sayõ Oran

Üniversite
Abant İzzet Baysal
Adnan Menderes
Afyon Kocatepe
Balõkesir
Celal Bayar
Çanakkale Onsekiz Mart
Dumlupõnar
Galatasaray
Gaziosmanpaşa
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Harran
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas
Kahraman Maraş Sütçü İmam
Kõrõkkale
Kocaeli
Mersin
Muğla
Mustafa Kemal
Niğde
Osmangazi
Pamukkale
Sakarya
Süleyman Demirel
Zonguldak Karaelmas
TOPLAM

1998-1999
Sayõ
Oran

93

49

142

36

126
46
105
143
75
59
32
74
36
74
28
44
53
81
217
73
77
43
56
303
179
170
264
70
2.521

17
93
60
55
68
167
32
39
–
43
–
17
37
18
40
41
37
73
149
19
38
41
43
31

142
78
106
187
75
69
39
85
46
90
38
47
85
138
251
103
67
87
71
326
195
226
302
99
3.094

17
68
63
49
86
163
31
36
–
41
4
22
30
17
41
36
48
43
134
20
40
40
44
28

2.2.2.3. Öğretim Elemanlarõ Maaşlarõ
Nitelikli öğretim üyesi ve ders veren öğretim elemanõ açõğõ, yükseköğretimdeki
kapasite artõrõmõnõn önündeki en temel darboğazdõr. Bunun başlõca nedeni ise, öğretim
elemanlarõna halen ödenmekte olan son derece düşük ücretlerdir. Öğretim üyeliği mesleği
cazibesini kaybetmekte ve nitelikli kişiler özel sektörde çalõşmayõ tercih etmektedirler. Çeşitli
kademelerdeki öğretim elemanlarõna 1999 yõlõnda ödenen brüt ve net aylõk ücretler TL ve
ABD dolarõ cinsinden Tablo 16’da gösterilmiştir.
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Tablo: 16 - Öğretim elemanlarõnõn aylõk brüt ve net ücretleri (1999 yõlõ)
Ünvan Kademesi
1. Derece Prof. (4 yõllõk)
1. Derece Profesör
1. Derece Doçent
3. Derece Y. Doçent
1. Derece Öğretim Görevlisi
1. Derece Okutman
1. Derece Uzman
7. Derece Araştõrma Gör.

Brüt Aylõk Ücret
TL
ABD $
586.144.000
1.637
510.043.000
1.424
417.321.000
1.166
352.308.000
984
321.422.000
898
321.422.000
898
321.422.000
898
213.551.000
597

Net Aylõk Ücret
TL
ABD $
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

2.2.2.4. Öğretim elemanlarõ maaşlarõnõn yurt içindeki maaşlarla karşõlaştõrõlmasõ
Rekabetin Korunmasõ Hakkõndaki 4054 sayõlõ Kanun’un 37. maddesinde, Kurul
Başkan ve üyelerin aylõk ücretlerinin, en yüksek devlet memurunun her türlü ödemeler dahil
ücretlerinin iki katõnõ geçmemek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ’nõn teklifi ile Bakanlar
Kurulu’nca tespit edileceği, Kurum personelinin ücret ve diğer mali haklarõnõn ise, birinci
fõkradaki ücretler ve bunlarda değişiklik yapõlmasõna ilişkin esaslar çerçevesinde, Başkanlõğõn
teklifi üzerine Kurulca belirleneceği öngörülmüştür. Bu hükme göre halen ödenen aylõk net
ücretler Tablo 17’de gösterilmiştir.
Tablo: 17 - Rekabet Kurumu’nda çalõşanlara ödenen aylõk net ücretler
Ünvan
Başkan Yardõmcõsõ
Daire Başkanõ
1. Derece Şube Müdürü
3. Derece Şef
9. Derece Memur

Ücret (TL)
725.000.000
650.000.000
517.000.000
303.000.000
225.000.000

Bunlara ek olarak, bu personele 6 adet ikramiye ödenmektedir. İkramiyelerin dahil
edilmesiyle elde edilen aylõk ücretler Tablo 18’de verilmiştir.
Tablo: 18 - Rekabet Kurumu’nda çalõşanlara ödenen aylõk net ücretler (İkramiye dahil)
Ünvan
Başkan Yardõmcõsõ
Daire Başkanõ
1. Derece Şube Müdürü
3. Derece Şef
9. Derece Memur

Ücret (TL)
1.087.000.000
975.000.000
775.000.000
454.000.000
337.000.000

Buna göre, 4 yõllõk bir profesöre ödenen aylõk net ücret, Rekabet Kurumu’nda bir şube
müdürüne ödenen net ücretin yarõsõna karşõlõk gelmektedir. Keza, 3. dereceden bir doçentin
aldõğõ ücret, Rekabet Kurumu’nda görevli 3. derece şefin aldõğõ ücretin yarõsõdõr.
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Vakõf üniversitelerinde çalõşan profesörlere ödenen ortalama aylõk ücret, 3.000 ile
5.000 ABD dolarõ arasõndadõr. Buradan görüleceği gibi, vakõf ve devlet üniversiteleri
arasõndaki maaş farkõ, 3 ile 5 kat arasõnda değişmektedir.
2.2.2.5. Öğretim elemanlarõ maaşlarõnõn yeniden düzenlenmesi
Yukarõda da açõkça ortaya konulduğu gibi, öğretim elemanlarõna ödenen aylõk
ücretlerde köklü bir düzenleme artõk kaçõnõlmaz hale gelmiştir. Aylõk net ücretlerin, araştõrma
görevlisi için 700, öğretim görevlisi için 1.100, yardõmcõ doçent için 1.500, doçent için 1.800
ve profesör için 2.000 ABD dolarõ olacak biçimde bir düzenleme yapõlarak, baz ücretlerin bu
düzeylerde sabit tutulmasõnõn sağlanmasõ, soruna köklü bir çözüm getirecektir (Türk
Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, YÖK Raporu, Mart 1999).
Meslek yüksekokullarõnda, ilgili alanda mesleğini icra etmekte olan deneyimli
kişilerin saat başõna ders ücreti ile istihdam edilmeleri ve öğrencilerin öğrenimlerinin önemli
bir kõsmõnõ işletmelerde işbaşõnda eğitimle görmeleri yoluna gidilmesi, ön lisans
programlarõndaki hedeflere ulaşma bakõmõndan yararlõ ve zorunlu görülmektedir. Bunun için,
saat başõna ders ücretlerinin gerçekçi düzeylere yükseltilmesi ve özel sektör kuruluşlarõna
zorunluluk ve teşvikler getirilmesinde yarar vardõr.
2.2.2.6. Öğretim üyesi yetiştirilmesi
2547 sayõlõ yasa ile, özellikle doçentlik sõnavlarõnõn şekli ve doçentlik jürilerinin
oluşmasõ da değişmiştir. Örneğin eski sistemde var olan ve özgün bir araştõrmaya dayanan,
hatta orijinal olmasõ istenen doçentlik tezleri ortadan kaldõrõlmõş, sadece kollokyum'a dayalõ
ve yayõnlarõn incelenmesiyle ilgili bir sistem ortaya çõkarõlmõştõr. Doçentlik tezi uygulamasõna
dönülmesi gereklidir.
Üniversitelerde öğretim üyeliğine yükseltilmede, kuşkusuz, hem evrensel hem de
bilimsel yaklaşõm ve düşünce içindeki herkesin kabul etmesi gereken "liyakat" sistemi esas
olmalõdõr. Oysa üniversitelerimizdeki akademik terfi veya yükseltilmelerde, bilimsel
liyakatin, her zaman, bir ölçüt olarak ele alõnmadõğõnõ görmekteyiz. Yükseltilmelerde
"kõdemli" olmak veya "iyi insan" ya da "yöneticilere yakõn" olmak gibi bilimsel liyakatla
doğrudan ilgisi olmayan faktörler öne çõkmakta ve zaman zaman akademik terfilerde rol
oynayabilmektedir.
Akademik yükseltilmelerde önemli bir diğer husus bilimsel liyakat'õn ölçülmesi ve
değerlendirilmesidir. Bunun evrensel ölçütleri bilinmektedir; fakat Türk üniversitelerinde,
gerek yasa ve yönetmeliklerde sõkça yapõlan değişiklikler gerekse öğretim üyelerinin, bilimsel
liyakat ile ilgili uygulamalarõnõn çok farklõ ölçütlere dayandõrõlabilmesi dolayõsõyla liyakata
dayanan objektif bir "yükseltilme" sisteminin her zaman geçerliliğini korumadõğõnõ
bilmekteyiz.
Üniversitelerimizde bugün en önemli sorun ve belki de çözümlenmesi en zor olan
husus, seçici öğretim üyelerine evrensel bilimsel ölçütleri kullanma sisteminin en geçerli ve
başlõca sistem olduğu alõşkanlõğõnõn kazandõrõlmasõdõr. Bu konuda öğretim üyelerine de çok
büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin en başõnda, akademik yükseltilmelerde bilimsel
standartlardan ödün vermeme görevi gelmektedir. Çünkü, bunun aksi uygulamalar aslõnda,
uzun vadede, üniversiteye büyük ölçüde zarar verecek ve hatta üniversiteyi çökertecektir.
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Tüm bilim dallarõnda, akademik eğitimin en üst aşamasõ doktoradõr. Tõpta uzmanlõk
doktora ile eşdeğer değildir. Yükseköğretim kurumlarõnõn hangilerinde ve hangi dallarda
doktora verilebileceği, Türkiye Bilimler Akademisi ve kurulmasõ önerilen "Yükseköğretim
Eşgüdüm Kurumu"nun ortak olarak alacaklarõ kararlar doğrultusunda saptanmalõdõr.
Doçentlik ve profesörlük, yükseköğretim kurumlarõna bağlõ ve kurumlar arasõnda her
zaman eşdeğer olmayabilen akademik ünvanlardõr. Bu nedenle, bu ünvanlarõn elde
edilmesinde aranacak nesnel koşullar (süre, sõnav, yayõn, tez, atõf, vb.), uluslararasõ bilimsel
ölçütlere uygun olmak koşuluyla, kurumdan kuruma değişkenlik gösterebilir. Akademik
ünvanlar ancak akademik üst kurullarõn, senatolarõn kararõyla verilmelidir.
Üniversitelerdeki kadro durumu da önemli bir konudur. Kadrosuzluk, akademik
yükseltmeyi engelleyici bir faktör olmaktan çõkarõlmalõdõr. Kadrolar, daha esnek bir hale
getirilebilmeli ve tamamen liyakat esasõna bağlanmalõdõr. Nihayet, öğretim üyelerinin
atanmasõnda rol alan jürilerin kompozisyonu gerek sayõsal olarak ve gerekse alanlarõ
itibariyle, daha özenle ve tarafsõz olarak seçilmelidir.
Öğretim üyesi yetiştirmek için son yõllarda önemli sayõda gencimizi yurtdõşõna burslu
olarak göndermekteyiz. Bu alana önemli parasal kaynak ayõrmaktayõz. Objektif ölçütlerle
seçilmiş gençlerimizi, bilimsel esaslara ve önceliklere göre yapõlmõş bir insan kaynaklarõ
planlamasõna göre yurtdõşõnda seçkin üniversitelerde doktora yapmalarõ için göndermek,
geleceğe yapõlan önemli yatõrõmdõr. Ama bu kaynağõ özensiz ve bilimsellikten uzak
kullandõğõmõz yõllar da olmuştur. Yurtdõşõ doktora burslarõnõ belirli bir düzene sokmak
gerekir. TÜBİTAK'õn ve TÜBA'nõn yürütmeye başladõğõ Yurtiçi-Yurtdõşõ Bütünleştirilmiş
Doktora Burs Programlarõnõ yaygõnlaştõrmak, bu programlara daha çok kaynak ayõrmak akõlcõ
bir yaklaşõm gereğidir. Özellikle, lisansüstü burs programõnda kaliteyi ve akademik izlemeyi
ön plana çõkarmak ve burs veren kurumlar arasõnda iyi bir işbirliği kurmak ve sürdürmek
zorundayõz.
Yurtiçi - Yurtdõşõ Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programlarõnõn bir avantajõ da,
programa dahil olan üniversitelerimizin doktora öğrencileri vasõtasõyla yurtdõşõ üniversitelerle
doğal köprüler kurmasõdõr. Yurtiçi lisansüstü programlarda da kendi üniversitelerimiz
arasõnda benzer işbirlikleri, ortak programlarõ oluşturmalõyõz.
2.2.2.7. Özürlülerin Durumu
Dünya Sağlõk Örgütünün oranlarõna göre ülkemizde yaklaşõk 7,5 milyon özürlü
bulunmakta ve bu nüfusun yaklaşõk 2 milyonu eğitim çağõndaki özürlülerden oluşmaktadõr.
Ancak verilere göre eğitim çağõndaki bu 2 milyon bireyin sadece %2’si
eğitim
olanaklarõndan faydalanabilmektedir. Bilindiği üzere özürlü bireylerin eğitimleri, özel eğitim
almõş kişiler tarafõndan özel araç–gereç ve özel programlarla yapõlmaktadõr. Bugün ülkemizde
bu alanda yetişmiş eğitim personeli yetersizdir. Özel eğitim alanõnda Yükseköğrenim
Kurumlarõnõn lisans düzeyinden mezun olmuş uzman ve öğretmen niteliğinde ihtiyaç
bulunmaktadõr. Her özürlü grup için, yükseköğretimde öğretmen yetiştirilmeli ve özürlülerle
ilgili olarak kõsa ve uzun vadede yapõlabilecekler belirlenerek bir strateji oluşturulmalõdõr.
Ülkemizde halen 5 üniversitede ilgili bölümler bulunmaktadõr. Bu bölümlerdeki 1998-1999
öğretim yõlõ toplam kontenjan 320’dir (Bu kontenjan 1998 yõlõna kadar 180 idi). Genel eğitim
çağõndaki özürlülerin sayõsõ düşünüldüğünde bu kontenjanlarõn, talebi karşõlamada oldukça
yetersiz olduğu görülmektedir.
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Yine bu alanda yönetmeliklerde anõlmasõna rağmen, gerekli bazõ eğitimciler
ülkemizde hiç bulunmamaktadõr (Dil ve Konuşma Terapisti gibi). Eksikliği görülen bu tip
alanlarda lisans düzeyinde programlar açõlmasõ yapõlacak iş analizi sonrasõnda ortaya
çõkacaktõr. Ayrõca mühendislik ve mimarlõk fakültelerinde özürlülere yönelik teknik bilgilerin
geliştirilmesi ve seçmeli derslerle öğrenim gören öğrencilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Bu yolla özürlülerin kullanõmõna yönelik araç-gereçler ve diğer aparatlarõn ülkemizde
yapõlabilmesi sağlanabilir. Aynõ zamanda böyle bir bilgi, özürlülerin toplumsal yaşama
katõlõmõnõ engelleyici en büyük faktör olan mimari engellerin azaltõlmasõ için bir ön bilgi
sağlayacaktõr.
2.3. SONUÇ VE ÖNERİLER
1.Yükseköğretim kurumlarõmõzdaki kontenjanlarõn talebin çok altõnda olmasõ
nedeniyle, yurt dõşõnda öğrenim gören öğrencilerin sayõsõ giderek artmaktadõr. Milli Eğitim
Bakanlõğõ'nõn kayõtlarõna göre, 33.830 öğrenci yurtdõşõnda yükseköğrenim görmektedir.
Ancak, birçok öğrencinin kayõt yaptõrmadõğõ göz önüne alõndõğõnda, bu sayõnõn yaklaşõk
50.000 dolayõnda olduğu tahmin edilmektedir. Öte yandan, vakõf üniversitelerinin örgün
öğretim sistemi içindeki payõ halen % 3,1 dolayõnda olup, bu payõn görünür gelecekte %
10’lar düzeyine çõkarõlmasõ başarõ olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle, Türk
yükseköğretiminin geleceğini sadece yurtdõşõ ve vakõf yükseköğretim kurumlarõnda aramak
gerçekçi bir yaklaşõm değildir; ağõrlõk büyük ölçüde devlet üniversitelerimizin üzerinde
olacaktõr.
2. YÖK tarafõndan yapõlan hemen hemen tüm istatistik veriler üniversitelerdeki
nicelik yönünden artõşõ göstermektedir. 477 öğrenciye düşen bir öğretim elemanõ ile yetişen
ilkokul öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri önümüzdeki yõllarda meslek hayatlarõna
atõldõklarõnda maalesef ülkemizin geleceği olan çocuklarõmõzõn eğitimlerinden sorumlu
olacaklardõr. Bu son derece yetersizdir.
3. Öğretim elemanlarõna ödenen aylõk ücretlerde köklü bir düzenleme yapõlmasõ şarttõr.
Aylõk net ücretlerin, araştõrma görevlisi için 700, öğretim görevlisi için 1.100, yardõmcõ
doçent için 1.500, doçent için 1.800 ve profesör için 2.000 ABD dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõ
olacak biçimde bir düzenleme yapõlarak, baz ücretlerin bu günkü değerlerinin en az iki
misline çõkartõlmasõ soruna köklü bir çözüm getirecektir. Üniversite, uluslararasõ platformda
gözlenen beyin göçünü kendi lehine çevirmenin ve bir cazibe merkezi olmanõn gerekliliği bu
şekilde sağlanabilir.
4. Üniversitelerimizdeki eğitim programlarõ çağdaş teknoloji ve ülke koşullarõna göre
yeniden gözden geçirilmelidir. Piyasada aşõrõ mezunu olan ve iş olanaklarõ kõsõtlõ bölümler
(ziraat mühendisliği vb. gibi) ve burada eğitim gören öğrencilere ülke milli gelirinden
aktarõlan payõn heba olmasõ önlenmelidir.
5. Devlet üniversitelerimizin, yurtdõşõ ve vakõf yükseköğretim kurumlarõnõn sahip
olduğu idari ve mali yetkilere sahip olmasõ sağlanmalõdõr.
6. Türkiye'de yüzlerce ayrõ konuda bölüm bulunmakta ve değişik alanlarda insan
yetiştirilmektedir. Bu konuda bu kadar kõsa sürede bir çalõşma yapõlmasõ hemen hemen olanak
dõşõdõr. YÖK listelerinden ve ÖSYM kontenjan listelerinden bölümlerin aldõklarõ öğrenci
sayõlarõnõ tespit etmek mümkün olabilmektedir. Ancak her konuda ihtiyacõn saptanmasõ apayrõ
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bir araştõrma konusudur. Ekonomik, toplumsal, sağlõk ve kültürel gelişme açõsõndan hedeflere
göre yetiştirilmesi gerekli insan gücünün etraflõ araştõrmalarla saptanmasõ gerekir.
7. Meslek tüzüklerinde çeşitli meslekler için görev tanõmlarõnõn kesin sõnõrlarõnõn
çizilerek, meslek çakõşmalarõnõn önlenmesi gerekmektedir. 4 yõllõk lisans eğitimi ile ancak
yetiştirilebilen bir meslek alanõnõn 2 yõllõk aynõ adla kurulmuş ön lisans programlarõnõn
olmamasõ gerekir. Bu durumlarda ara teknik eleman yetiştirmek hedefleniyorsa, mutlaka
farklõ bir konuda olduğu adõndan anlaşõlmalõdõr. Aksi halde mesleki yetkinlik tartõşmasõ ve
kargaşasõ ortaya çõkacaktõr. Örneğin Bazõ üniversitelerde 4 yõllõk Endüstriyel Tasarõm
Bölümleri varken bazõlarõnda konu ön lisans olarak ele alõnmakta ve önemli yanlõş anlamalar
ortaya çõkmaktadõr. Aynõ adla ve aynõ şekilde diploma veren bu tür birimlerin olmasõ her
konuda sakõncalõdõr. Karõşõklõğõ önlemek için bu alt birimler mutlaka gerekiyorsa isimlerinin
farklandõrõlmasõ gerekir.
8.Yeni üniversitelerde de bölüm açõlõşlarõnõn belirli standartlara oturtulmasõ gereklidir.
Belirli standardõ tutturmadan açõlan bölümlerden çõkan kişilerin yetişmelerinin eksik kalmasõ
nedeniyle mesleki açõdan yetersiz kalacaklarõ aşikardõr. YÖK'ün Doktora programlarõnõn
başlatõlmasõnda uyulmasõnõ istediği kurallarõn benzerlerinin bir yeni bölümün açõlmasõna da
uygulanmasõ gerekir. Bu konuda minimum düzeyde yurt içi akreditasyon sistemi ile eğitim
kalitesinin kontrolünün ve devamõnõn sağlanmasõ gerekir.
9. Gelişmiş üniversiteler yüksek lisans ve doktora verme konusunda temel merkezler
olarak kabul edilerek yeni üniversitelerin elemanlarõnõn bu merkezlerle irtibatlõ olarak ve
onlarõn ilkelerine göre yetiştirilmesi sağlanmalõdõr.
10. Doçentlik ya da diğer akademik unvanlarõn verilmesinin belirli ortak kriterlere
dayandõrõlmasõ gerekmektedir. Akademik kriterlerin YÖK tarafõndan önerilmesi ve denetimi
gereklidir. Bu kriterlerin standart hale getirilmesi ve uluslararasõ kriterlere eş olarak seçilmesi
ve ülke genelinde uygulanmasõ şarttõr. Örneğin, doçentlik yayõn dosyalarõnõn merkezi jürilerce
değerlendirilmesi belli standatlarõ getirebilir. Ünvanlarõn verilmesinden sonra da bilimsel
etkinliklerin değerlendirilmesi, kalitenin devam etmesi açõsõndan önemlidir. Ayrõca, doçentlik
tezi uygulamasõna dönülmesi gereklidir.
11. Öğretim
özendirilmelidir.

üyelerinin

tam

süre

çalõşmasõ,

özlük

haklarõ

iyileştirilerek

12. Ülkemizde her özürlü grup için, yükseköğretimde öğretmen yetiştirilmeli ve
özürlülerle ilgili olarak kõsa ve uzun vadede yapõlabilecekler belirlenerek bir strateji
oluşturulmalõdõr. Ayrõca mühendislik ve mimarlõk fakültelerinde özürlülere yönelik teknik
bilgileri içeren seçmeli derslerle öğrenim gören öğrencilerin bilgilendirilmesi ve bu yolla
özürlülerin kullanõmõna yönelik araç-gereç ve diğer aparatlarõn ülkemizde yapõlabilmesi
sağlanmalõdõr.
13. Üniversitelerde öğretim üyeliğine yükseltilmede, kuşkusuz, hem evrensel hem de
bilimsel yaklaşõm ve düşünce içindeki herkesin kabul etmesi gereken "liyakat" sistemi esas
olmalõdõr. Akademik yükseltilmelerde bilimsel liyakat'õn ölçülmesi ve değerlendirilmesinde
evrensel ve objektif ölçütleri uyulmasõ gerekmektedir. Seçici öğretim üyelerine, evrensel
bilimsel ölçütleri kullanma sisteminin en geçerli ve başlõca sistem olduğu alõşkanlõğõnõn
kazandõrõlmasõ gerekmektedir. Üniversitelerdeki kadrosuzluk, akademik yükseltmeyi
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engelleyici bir faktör olmaktan çõkarõlmalõdõr. Kadrolar, daha esnek bir hale getirilebilmeli ve
tamamen liyakat esasõna bağlanmalõdõr.
14. Tõpta uzmanlõk doktora ile eşdeğer değildir. Yükseköğretim kurumlarõnõn
hangilerinde ve hangi dallarda doktora verilebileceği, Türkiye Bilimler Akademisi ve
kurulmasõ önerilen "Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu"nun ortak olarak alacaklarõ kararlar
doğrultusunda saptanmalõdõr. Akademik ünvanlar ancak akademik üst kurullarõn, senatolarõn
kararõyla verilmelidir.
15. Yurtdõşõ doktora burslarõnõ belirli bir düzene sokmak gerekir. TÜBİTAK'õn ve
TÜBA'nõn yürütmeye başladõğõ Yurtiçi-Yurtdõşõ Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programlarõnõ
yaygõnlaştõrmak, bu programlara daha çok kaynak ayõrmak akõlcõ bir yaklaşõm gereğidir.
16. YÖK'ün yerine kurulacak olan "Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu" insan gücü
yetiştirme konusunda bilimin õşõğõnda politikalarõn oluşturulmasõnda plan ve programlarõn
yapõlmasõnda görevlendirilmeli ve mevcut uygulamalarõn eşgüdümünü sağlamak ve
kaynaklarõn etkin bir biçimde kullanõlmasõ için ilkeler belirlemelidir. Bu konuda TÜBİTAK
ile TÜBA'nõn deneyimlerinden yararlanõlmalõdõr.
KAYNAKLAR
1. Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu. YÖK Raporu, Mart 1999.
2. Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikasõ. -Özet- TÜBİTAK-BTP, Ocak 1999.
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33

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

3. ARAŞTIRMA VE BİLİM ALT KOMİSYONU
3.1. GİRİŞ
Türkiye'nin gelişmesi, üyesi olduğumuz dünya topluluklarõ arasõnda ve de aday
olduğumuz Avrupa Birliği çerçevesinde, bir müşteri ya da seyirci olarak değil, aktif ortak
olarak yer almasõna, bu da büyük ölçüde bilgi, bilim, teknoloji ve kültürel üretim düzeylerinde
gelişmekle bağlantõlõdõr. Yükseköğretim bağlamõnda araştõrma, evrensel üniversite
kavramõnõn bir parçasõdõr.
Evrensel bilgiye katkõ yapma ve eğitim verme işlevleri için gerekli donanõm, personel
ve çevreyi oluşturmadan üniversite açõlmasõ son derece sakõncalõdõr.
Zamanõmõzda araştõrma artõk üniversite-dõşõ kurumlar, hatta sanayi kuruluşlarõnca da
yapõlabilmekte. Ayrõca, birçok böylesi kuruluşun araştõrma altyapõsõ üniversitelerinkinden
daha güncel ve ilerde olabilmektedir. Ancak, üniversiteler hala kõsa vadeli çõkar
gözetilmeden, ve toplum, insanlõk, çevre ve bilginin kendisine katkõ amaçlanarak bilginin
üretildiği ana kurum olmakta devam etmektedir.
Bu Rapor'da, Yüksek Öğretim'de Araştõrma konusu, üç alt başlõk altõnda irdelenmiştir:
1. Araştõrma/Eğitim İlişkisi
2. Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanõ Yetiştirme
3. Sanayi/Üniversite İlişkileri
3.2. ARAŞTIRMA / EĞİTİM İLİŞKİSİ
3.2.1. GİRİŞ, MEVCUT DURUM, SORUNLAR ve İLKELER:
Araştõrma ve eğitim, ikisi de bilgi ile ilgili, birbirini tamamlayan, birbirine destek,
malzeme ve deneme olanaklarõ sağlayan iki etkinliktir. Bu açõdan eğitim salt bir bilgi aktarõmõ
değildir. Araştõrma ve uygulama yoluyla üretilen bilgilerin eğitim bağlamõnda ve eğitime girdi
verecek biçimde varolmasõ gerekir.
3.2.2. AMAÇLAR, YATIRIMLAR, GEREKLİ DÜZENLEMELER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eksik olan araştõrma kültürünün lisans döneminden (hatta ilk ve orta öğretimden)
başlayarak yerleştirilmesi;
Yüksek Lisans için, araştõrma kuram, yaklaşõm ve yöntemleri konusunda ciddi eğitim
verilmesi;
Laboratuvar olanaklarõnõn geliştirilmesi;
Uluslararasõ (mega) programlara katõlõmõ kolaylaştõrarak, ortak olma, donanõmlardan
yararlanma ve deneyim kazanmanõn sağlanmasõ;
Temel bilimsel araştõrmalarõn, (sanayi-ilişkili olanlara ilaveten) 'olmazsa-olmaz' statüsüne
getirilmesi, önemsenmesi ve güçlendirilmesi;
Yapõlan yayõnlarõn tanõnmasõ ve yayõlmasõ;
Bir 'Beyin Envanteri'nin çõkarõlmasõ;
Kütüphanelerin, idari birimlikten çõkarõlõp, Rektörlüğe bağlõ akademik birim olmasõ ve
bütçelerinin standardize edilmesi ve/ya alt taban yüzdesi konulmasõ;
Kütüphanelerin öncelikle İstanbul ve Ankara'da, sonra da Türkiye'de merkezileştirilmesi,
dergilerin ekonomik biçimde paylaşõlmasõnõn sağlanmasõ 'bilgi ağõ' ve ULAKBIM'in
geliştirilmesi, OBES'a bağlanõlmanõn gerekliliği;
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Araştõrma Merkezlerinin düzenlenmesi ve iletişimin sağlanmasõ.
Araştõrma fonlarõnõn arttõrõlmasõ.
Döner Sermaye sisteminin, araştõrmayõ zorlaştõran çalõşma düzeninin düzeltilmesi.
Araştõrma ve bilim politikalarõnõn oluşturulmasõ, bunda da TÜBİTAK+TUBA'nõn yetkili
kõlõnmasõ.
DPT ve TÜBİTAK araştõrma projeleri birleştirilmeli ve ayni merkezden yönetilmelidir.
Yayõnlarda sayõdan çok kalite öne çõkarõlmalõdõr.
Uzaktan eğitime ciddi derecede ağõrlõk verilmelidir.
3.3. ÖĞRETİM ÜYESİ ve BİLİM İNSANI YETİŞTİRME
3.3.1. GİRİŞ, MEVCUT DURUM, SORUNLAR ve İLKELER:

Bilim insanõ, üniversitede olduğu gibi diğer bilimsel araştõrma kurumlarõnda
yetişebilir. Ancak, eğitim/öğretim bağlamõndaki bilim insanõnõn, eğitimle doğrudan
ilişkilendirilmesi gerekir. Bu açõlardan, salt doktora yaparak 'bilim insanõ' olmaya adõm
atõlabilse de, salt doktora ile 'öğretim üyesi' olma beklentisi her zaman doğru değildir.
Öğretim üyelerinin gelir düzeyi, sağlõklõ ve kaygõsõz bir biçimde kendilerini bilim ve
eğitime verebilmelerini sağlayacak düzeyden çok uzaktõr. Öğretim üyelerine yapõlan her
yatõrõm, geleceğe yatõrõmdõr.
3.3.2. AMAÇLAR, YATIRIMLAR, GEREKLİ DÜZENLEMELER:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öğretim üyesi yetiştirilmesi, bilimsel yöntemlerle, ve yurt içinde ya da dõşõndaki deneyim
ve altyapõsõ ile yeni kuşaklara sağlam bir öğretim üyeliği formasyonu verebilecek
yetkinlikteki üniversitelerde ve salt kendi konusunda değil, eğitimde de belirginleşmiş
'hoca'larca gerçekleştirilmeli, bu ortamlarda ayrõca 'çõraklõk' olanağõ sağlanmalõdõr;
'Öğretim Üyesi ve Araştõrmacõ Yetiştirme Kurulu', YÖK, TÜBİTAK, TÜBA, ÖSYM,
MEB, DPT, + seçilmiş üyelerden kurulmalõ, bu işlevin eşgüdümünü TÜBİTAK'la TÜBA
üstlenmelidir.
Üstün yetenek ve potansiyeldeki gençlere özel olanaklar sağlanmalõ, bunlarõn gelişme
çizgileri bilimsel olarak izlenmelidir.
Sanatta uygulanan 'üstün yetenekli' kategorisi bilim için de sağlanmalõdõr.
Yurtdõşõna, çok özel konularda ve/ya öncelikle olağanüstü potansiyeli olan adaylar
yollanmalõdõr;
Doktora-sonrasõ araştõrma ve öğretim deneyimi için kişilerin yollanmasõna öncelik
verilmeli, kaynaklar, kõsa süreli (ör., 1 yõllõk) gidişlere yönlendirilmelidir;
Beyin göçünün önüne geçecek etkili önlemler alõnmalõdõr.
Başarõlõ bilim adamlarõ ödüllendirilmelidir.
Üniversiteler, araştõrma, eğitim, doktora ve ögretim üyesi yetiştirebilme kapasitelerine ve
'yetkin'liklerine göre özelleşmeli, ve:
Doktora her üniversitenin her dalõnda verilmemeli, bunun için üniversite ve bölüm
bazõnda 'yetkin' birimler saptanmalõ, bunlarõn bu alanda gelişmesi sağlanmalõdõr;
Öğretim üyesi, ancak 'yetkin' üniversite ve/ya bölümlerde yetiştirilmeli, bunun için özel
kaynak ve statü sağlanmalõ, ayrõca, pedogojik formasyon dersleri ve deneyimi de
verilmelidir;
Eğitim Fakültelerinde yüksek öğrenim üzerine uzmanlõk güçlendirilmelidir;
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İhmal edilmiş alanlarda öğretim üyesi yetiştirilmesine öncelik verilmelidir (örneğin,
özürlülerin eğitimi);
Yabancõ dil eğitimi, çok daha ekonomik yollarla, yabancõ hocalar ve modern yöntemlerle
Türkiye'de verilebilmeli, dil bilgisi yeterli olanlar yurtdõşõna yollanmalõdõr;
Öğretim üyesi başõna 25 öğrenci norm olarak hedeflenmelidir.
3.4. SANAYİ/ÜNİVERSİTE İLİŞKİLERİ
3.4.1. GİRİŞ, MEVCUT DURUM, SORUNLAR ve İLKELER:

Sanayi/ticaret ve üniversite ayrõ tür ve ayrõ amaçlõ kurumlardõr. Bunlarõn belirli
hedeflere birlikte gitmesi mümkünken, üniversitenin, sanayinin servisinde olmasõ yerine,
onun bir adõm önünde ve yol gösteren, girdi veren ve araştõrmalarõnõ test eden bir konumda
olmasõ gerekir. Bununla ilgili yasal düzenlemeler yapõlmalõ, mali teşvik konulmalõdõr. Temel
araştõrmasõz üniversite olamaz. Sanayi ile olan ilişki, temel araştõrmalarla yarõşan değil, destek
alan ve veren nitelikte olmalõdõr.
3.4.2. AMAÇLAR, YATIRIMLAR, GEREKLİ DÜZENLEMELER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yönlendirilmiş (güdümlü) araştõrmalar gerekir. Bunlar, yönlendirilmemiş araştõrmalarla
(kõsa ya da uzun vadede) iletişim içinde olabilmelidirler.
Sanayi-Üniversite ilişkileri kurumsallaştõrõlmalõdõr. Bu arada, araştõrma konsorsiyumlarõ
ve Teknokentlerin başarõsõ için destek, teşvik ve yasal düzenlemeler gerekir;
Teknoloji geliştirme enstitüleri kurulmalõdõr;
Araştõrma altyapõsõ için sanayinin sponsorluk yapmasõ teşvik edilmelidir;
Üniversitelerin çoğundaki araştõrma donanõmlarõ, sanayidekinden geridedir. Bunun kõsa
sürede telafi edilmesi gerekir;
Döner sermayenin, araştõrma projelerini zorlaştõran yapõsõ ivedilikle düzeltilmelidir;
Staj yoluyla sanayinin eğitime katkõ yapmasõ kurumsallaştõrõlmalõdõr;
Araştõrma kapasitesini kanõtlamõş 'yetkin' üniversiteler saptanmalõ, bunlarõn araştõrma,
doktora ve bilim insanõ yetiştirmeleri için gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr;
Üniversitelerin vermekte olduğu mesleki eğitim, öncelikle özdenetim ve sonra da
akreditasyon sistemleri yoluyla düzenlenmelidir;
Endüstrinin gereksinim duyduğu alanlarda uygulamalõ araştõrmalar için teşvik
sağlanmalõdõr.
2 yõllõk ara-meslek eğitimi kurulmalõ ve güçlendirilmeli, bunlar hem sanayiye hem de
araştõrmalara gerekli elemanlarõ yetiştirmelidir.
Öğretim ve araştõrma elemanlarõnõn meslek-içi eğitimi için gerekli kurslar ve kaynaklar
sağlanmalõdõr.
Sanayiciler, sadece vakõf üniversitelerine yatõrõm yaparak değil, kadrolara sponsorluk
yaparak devlet üniversitelerine de katkõ yapmalõdõrlar.
Endüstrinin üretimini planladõğõ ürünlerin ve süreçlerin planlanmasõ, tasarlanmasõ ve
denenmesinin üniversitelerde yapõlabilmesi için gerekli düzen ve teşvik sağlanmalõdõr.
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3.5. ARAŞTIRMA VE BİLİM ALT KOMİSYONU RAPORUNA MUHALİF
GÖRÜŞLER
3.5.1. PROF. DR. SÜLEYMAN ÇETİN ÖZOĞLU'NUN GÖRÜŞLERİ
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu’nun ele
alacağõ konular arasõnda “Dünya Düzeyinde En Önemli Bilim Ödüllerine Aday
Gösterilebilecek Bilim Adamõ Yetiştirme ve Olanak Sağlama Stratejileri” konusu belirlenmiş
bulunmaktadõr. 2023 yõlõ için böyle bir hedefin saptanmõş olmasõ bugünden belirli inceleme
ve araştõrmalarõn yapõlmasõnõ, programlar oluşturulmasõnõ gündeme getirmektedir. Bu
bağlamda Araştõrma Alt Komisyonu raporunda yeterince yer almayan aşağõdaki hususlarõn
nihai raporda ayrõca belirtilmesini diliyorum.
Bilim adamõ yetiştirmek ile öğretim üyesi yetiştirmek programlarõnõn (ortak yönleri
olmakla birlikte) farklõ ele alõnmasõ gerektiği ortaya çõkmaktadõr.
Üstün yetenekli gençleri araştõrmaya yönlendirmek üstün yeteneklerine uygun
alanlarda yurtiçinde ve/veya yurtdõşõnda eğitim almalarõnõ sağlamak ve dünya düzeyinde
araştõrma yapabilecek eğitim ortamlarõ oluşturarak, üstün yetenekli gençlerin bu ortamlarda ve
sağlanacak ayrõcalõklõ olanaklar ile çalõşmalar yapmalarõnõ sağlamak gerekmektedir.
Ülke çapõnda üstün yetenek taramasõnõ psikolojik ölçme araçlarõ ve bilimsel
araştõrmalarla yapmak ve belirlenen üstün yeteneklileri öğrenim yaşamlarõ boyunca bilimsel
olarak izlemek amacõyla programlar oluşturmak gerekmektedir.
Ortaöğretim ve yükseköğretim ders programlarõnda bilimsel düşünmeyi, eleştirel akõl
yürütmeyi ve araştõrma yeteneğini geliştirmeye yönelik gerekli değişikliklerin sağlanarak,
üstün yeteneklilerin gelişmelerine ve yönlenmelerine ortam hazõrlanmalõdõr. Üstün
yeteneklilere uygun programlarõn geliştirilmesi sağlanmalõdõr.
TÜBA, TÜBİTAK ve kurulmasõ önerilen “Yükseköğretim Eşgüdüm Kurumu- YEK”
bir ortak proje geliştirerek dünya düzeyinde bilim adamõ yetiştirme konusunu inceleyerek,
programlar oluşturularak, pilot uygulamalar kapsamõnda Kalkõnma Planõ döneminde
ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarõnda girişimlerde bulunmalõdõrlar.
TÜBA ve TÜBİTAK, Sosyal Bilimler ile Müspet Bilimler alanlarõnda üstün yetenekli
ve bilim adamõ adayõ gençler için Yurtiçi ve Yurtdõşõ Bütünleştirilmiş Doktora Burs
Programlarõ oluşturarak bu gençlerin en üst düzeyde yetişmelerini ve kuracaklarõ Araştõrma
Enstitülerinde onlarõn istihdamõnõ ve özgür ve bilimsel bir ortamda araştõrma yapmalarõnõ
sağlayacak biçimde görevlendirilmeli ve donatõlmalõdõr. Beyin göçünü önleyici programlarõ
geliştirmeleri sağlanmalõdõr.
Devletin bilim adamõna verdiği değerin ve sağladõğõ olanaklarõn ve ayrõcalõklarõn
beklenen düzeyde olmadõğõ, 2023 yõlõ için belirlenen hedefe ulaşmak için yetersiz olduğu
dikkate alõnarak gerekli geliştirmeleri sağlanmalõdõr. Bilimin ve bilim adamõnõn dünya
ölçütlerinde toplumumuzdaki yerini almasõnõ sağlayõcõ önlemler alõnmalõdõr.
Bilim adamõ, araştõrõcõ yetiştirme konusunda lisans programlarõ önemli olmakla
birlikte, lisansüstü programlar belirleyici olmaktadõr. Doktora programlarõnõn üst düzeyde
olmasõ ve akademik ve bilimsel içeriğinin ve uygulanmasõnõn sağlanmasõ ve üstün
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yeteneklilerin gelişmelerine uygun olmasõ önem taşõmaktadõr. Belli gelişmiş
üniversitelerimizde kurulacak olan Lisansüstü Eğitim Fakülteleri’nin programlarõ üstün
yeteneklileri kapsayacak içerikte oluşturulabilmelidir.
Bilim adamlarõnõn, araştõrõcõlarõn ödüllendirilmeleri, teşvik edilmeleri en az,
toplumdaki diğer meslek veya sanat adamlarõnõn ödüllendirilmeleri düzeyinde ve devletin üst
makamlarõnda gerçekleştirilmelidir.
Üstün yetenekli bilim adamlarõnõn veya adaylarõnõn özgür ve özerk biçimde araştõrma
yapmalarõ ve kaynaklara sahip olmalarõ, onlarõn araştõrmalarõnõ, dünya düzeyindeki bilim
ortamõndaki yarõş ve rekabet kapsamõnda yürütülmelerine olanak sağlayacaktõr.
“Mükemmeliyet Merkezleri” kurulmasõ çalõşmalarõnõn sonuçlandõrõlmasõ halinde üstün
yetenekli gençlerin yetiştirilmeleri, desteklenmeleri programlanabilecektir. Konuya ilişkin
ayrõlacak mali kaynaklarõn ve olanaklarõn üst düzeyde bilimsel araştõrma projelerinin
yürütülmesine olanak sağlayacak düzeyde oluşturulmasõ gerekmektedir.
Prof.Dr.Süleyman Çetin Özoğlu
Araştõrma ve Bilim Alt komisyonu Üyesi
3.6. ARAŞTIRMA VE BİLİM ALT KOMİSYONU ÜYELERİ
1. Prof. Dr. Necdet Teymur (Başkan)
2. Doç. Dr. Ali Recai Menteş (Raportör)
3. Prof. Dr. Aydõn Öztürk
4. Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu
5. Prof. Dr. Nigan Bayazit
6. Doç. Dr. Nazlõ Alkan
7. Prof. Dr. Kemal Yelekci
8. Prof. Dr. A. Özdemir Aktan
9. Haluk Sürel
10. Prof. Dr. Erdal Emel
11. Prof. Dr. Canan Özgen
12. Dr. Ediz Tanker
13. Prof. Dr. Naif Türetken
14. Betül Yalçõn
15. Doç. Dr. Şükran Şahin

ODTÜ Öğretim Üyesi
Marmara Üniversitesi Öğr.Üyesi
Ege Üniversitesi Öğr.Üyesi
TUBA Başkan Akademik Danõşmanõ
İTÜ Öğr.Üyesi
Ankara Üniversitesi Öğr.Üyesi
Marmara Üniversitesi Öğr.Üyesi
Marmara Üniversitesi Öğr.Üyesi
DPT Uzmanõ
Uludağ Üniversitesi Öğr.Üyesi
ODTÜ Öğr.Üyesi, TMMOB
Atom Enerjisi Kurumu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğr.Üyesi
Özürlüler İdaresi Başkanlõğõ, Uzman Yrd.
Marmara Üniversitesi Öğr.Üyesi
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4. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ALT KOMİSYONU
4.1. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
Çağõmõzda, gelişen ve değişen bilgiye dayanan toplumsal, teknolojik ve doğal
süreçler, geleneksel bilgi birikiminden çok, bilimsel çalõşma ve araştõrmalarla anlaşõlmakta ve
yönlendirilmektedir. Bu gerçek 2000’li yõllarda ülkemiz eğitimini de etkileyecek ve
biçimlendirecektir. Bu çerçevede eğitim sürecinin de bilimsel süreç ve bilimsel yaklaşõm ve
araştõrmalarla ele alõnmasõ ve yönlendirilmesi gerekmektedir. 2023 yõlõnõ hedefleyen
Kalkõnma Planõ’nõn eğitim sektörüne yaklaşõmõ ve belirlemeleri ile önerileri bu kabul ile
oluşturulmak durumundadõr. Eğitim sürecinde önemli öğelerden birisi “öğretmen”dir. 2000’li
yõllarda “öğretmen” öğesinin geleneksel anlamõnõn çerçevesini genişleterek ele almak “eğitim
uzmanlarõ” öğesi ile birlikte düşünmek kaçõnõlmazdõr. Bu bağlamda eğitimde “öğretmen”
yetiştirmeyi Eğitim Bilimlerinin õşõğõnda “Eğitim Uzmanlarõ” yetiştirmek ile birlikte ele
almak gerekmektedir.
Ülkenin eğitim sürecinde, Eğitim Bilimlerine ve eğitim sisteminde eğitim
uzmanlarõnõn gerekli olduğuna gerektiği düzeyde yer verilmemesi, geleneksel eğitim
uygulamalarõnõn, politik, dinsel, buyurgan, dayatmacõ görüşlerde sürdürülmesine neden
olmakta; bu durumda toplumda ve bireylerin, cumhuriyet kuşaklarõnõn yetiştirilmesinde ve
geleceğe hazõrlanmalarõnda ciddi sorunlarõn oluşmasõna kaynaklõk etmektedir.
Ülkemiz öğretmen yetiştirme konusunda gerçekten çok ciddi sorunlarla karşõ
karşõyadõr. Sorunun bir boyutu nitelik, diğer boyutu ise nicelik yeter sayõda öğretmen
olmamasõdõr. Sorunun ulaşmõş olduğu boyutlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlõğõ’nca
Şubat 1997’de yayõmlanan “Milli Eğitimde Hedefler” başlõklõ kitapçõkta aynen şu ifadelere
yer verilmiştir.
“Öğretmenlerin yetiştirilmesi ve niteliklerinin artõrõlmasõ, tüm ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de üzerinde en çok durulan ve tartõşõlan konularõn başõnda gelmektedir.
Eğitimin kalitesinde sürekliliğin sağlanmasõ ve kalitenin artõrõlabilmesi için öğretmen
yetiştiren kurumlarõn çağdaş yönetim biçimini benimseyen ve etkin eğitim veren kurumlar
haline getirilmesi yönünde çalõşmalarõmõzõ yoğunlaştõrmõş bulunmaktayõz.
Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarõnõn 1982 yõlõndan itibaren üniversiter bir
yapõya kavuşturulmasõ öğretmenin niteliğinin artõrõlmasõ konusunda atõlmõş önemli bir
adõmdõr.
Ancak, öğretmen yetiştiren yükseköğrenim kurumlarõyla öğretmenin işvereni
durumunda bulunan Bakanlõğõmõz arasõnda özellikle 1991 yõlõndan itibaren gerçekleştirilen
“Öğretmen Yetiştirmede Koordinasyon ve İşbirliği” toplantõlarõna rağmen istenilen düzeyde
başarõ sağlanamamõştõr.
Bunun sonucu olarak, orta ve uzun vadede sağlõklõ bir “Öğretmen İhtiyaç Planlamasõ”
yapõlamamõş, arz-talep dengesi bozulmuş ve Bakanlõğõmõz büyük sorunlarla karşõ karşõya
kalmõştõr. Nitekim, başta sõnõf öğretmenliği olmak üzere çeşitli branşlarda öğretmen açõğõ
görülmüş ve bu açõk pedagojik esaslara uygun olmayan geçici tedbirlerle giderilmeye
çalõşõlmõştõr.
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Bu belirleme sorunu ve çözümlerin yetersizliğini açõk seçik ortaya koymaktadõr.
Çözümlerin yetersiz kalõşõnõn birçok nedeninin olduğu genel bir kabuldür. Nedenler arasõnda
soruna bilimsel yaklaşõm yerine günlük, politik yaklaşõmlarõn, geleneksel uygulamalarõ
sürdürmedeki direnmenin de bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir.
Kasõm 1999’da yayõnlanan bir bildiride (Kavcar, Cahit , “Nitelikli Öğretmen Sorunu”,
Eğitimde Yansõmalar: v, 21. Yüzyõlõn Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi, Ulusal Sempozyumu,
Öğretmen H. Hüsnü Tekõşõk Eğitim Araştõrma-Geliştirme Merkezi, Ankara, Kasõm 1999);
“Öğretmen yetiştiren kurumlarõn 1982’de YÖK’e bağlanarak üniversite çatõsõ altõna
alõnmasõ ve her kademedeki öğretmen için en az dört yõllõk lisans öğrenimi aranmasõ,
başlangõçta olumlu bir yaklaşõmdõ. Öğretmenlik gibi ayrõ bir önem taşõyan mesleği, sõk sõk
bakan veya hükümet değişikliği gibi politik dalgalanmalardan uzak tutmak elbette yararlõ ve
gerekli idi. Ancak, yeterli öğretim kadrosu, gerekli altyapõ hizmetleri ve doyurucu programlar
oluşmadan sadece tabelâ değişikliği ve sadece süre arttõrma ile nitelikli eleman yetişmediği
görülmektedir. Aynõ sorun, sekiz yõllõk kesintisiz ilköğretim için de geçerlidir. Eğer yasada
öngörüldüğü gibi konuya çok boyutlu ve bütüncül açõdan bakõlmazsa, 8 yõlõ 18 yõla çõkarsak
da bir anlam taşõmaz.
Öğretmen yetiştirme konusunda üniversitelerin deneyimi yoktu ve üniversiteler bu
önemli göreve hazõr değildi. YÖK de bu konuya başlangõçta gereken önemi vermedi, gerekli
özeni göstermedi. Öğretmenlik mesleği üniversitelerde önemsenmedi, ciddiye alõnmadõ, hatta
küçümsendi. YÖK’ün bu çok önemli konuya 15 yõl geçtikten sonra, 1997’de eğildiği
görülmektedir.” belirlemesi yapõlmaktadõr.
150 yõllõk öğretmen yetiştirme deneyimi olan ülkemizde, Cumhuriyet döneminde; çok
farklõ öğretmen yetiştirme politikalarõnõn ve kurumlarõnõn rol oynadõğõnõ görmekteyiz.
Muallim Mektepleri (Öğretmen Okullarõ), Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri, Yüksek
Öğretmen Okulu ve 1982’den bu yana Eğitim Fakülteleri başlõca kurumlar olmuştur. Bunlara
ek olarak, ilköğretim okullarõnda ve ortaöğretim kurumlarõnda gereksinmeler doğrultusunda
üniversitelerin değişik fakültelerinden, öğretmenlik veya eğitim ile ilişkisi olmayan,
mezunlarõn öğretmenlik, formasyonu alma koşulu bile aranmadan “sõnõf öğretmeni” veya alan
öğretmeni olarak atandõklarõ da bir gerçektir.
“Şu nokta çok iyi bilinmelidir ki öğretmenlik, üniversite mezunu herkesin
yapabileceği bir meslek değildir.” 1739 sayõlõ Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43.
maddesinde öğretmenlik, “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” diye tanõmlanõyor. Evet, “özel bir uzmanlõk mesleği”.
Şu veya bu şekilde bir üniversiteyi bitirenlerin işsiz kalmasõnlar diye yapabilecekleri bir
meslek değildir. Öğretmen olmayõ önceden hiç düşünmemiş olanlarõn ya da salt ticaret amacõ
güden paralõ formasyon sertifikasõ alanlarõn yapacaklarõ meslek değildir. Böyle kişileri
öğretmen olarak atamaya kalkõşõrsak, her şeyden önce Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve
Milli Eğitim Sistemine ihanet etmiş oluruz. Bu ihanetin günahõ da kuşaklar boyu sürer ve bu
ihanet toplumu içten içe çökertir, yõkar.
1993 yõlõnda yeni bir uygulama başlatõldõ: Biyoloji, Fransõzca vb. mezunlarõ sõnõf
öğretmeni olarak atandõ. Oysa çocuk psikolojisi bilmeyen, çocuğun dilinden anlamayan,
çocukla iletişim kurma yollarõnõ bilmeyen, vereceği dersin özel öğretimini okumamõş bir
kimse sõnõf öğretmeni olamaz.

40

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Sõnõf öğretmeni yetiştiren iki yõllõk eğitim yüksek okullarõ, 1992’de eğitim fakültesi
adõyla veya sõnõf öğretmenliği bölümü adõyla dört yõllõk oldu. Böylece iki yõl mezun
verilemedi, ihtiyacõ karşõlamak için Bakanlõkça yapay yollar arandõ. Bu durum, ülke
ihtiyaçlarõnõ planlama konusunda Bakanlõkla YÖK arasõndaki kopukluğun ve hesapsõz
uygulamalarõn tipik bir örneğidir.
1996-97 öğretim yõlõnda çok yanlõş bir uygulama daha oldu: öğretmenlik meslek
bilgisi (pedagojik formasyon) aranmadan, lisans düzeyinde öğrenim görmüş herkes öğretmen
olarak atandõ. Su ürünleri mühendisi de, ziraat mühendisi de, diş hekimi, veteriner, hemşire,
kimyager de öğretmen olarak atandõ. Mesleğe bu şekilde alõnan kişilerin düştüğü veya
yarattõğõ çok acõ durumlar, öğretmenlik mesleğinin saygõnlõğõna büyük zararlar vermektedir.
Üzülerek belirtelim ki buna benzer kara mizah örneği traji-komik durumlarõ sõk sõk
duymaktayõz (Kavcar, 1999).
Öğretmen yetiştirme konusunun üniversitelere, YÖK’e bõrakõlmasõndan sonraki
politika ve uygulamalarõn yetersiz olduğu belli yanlõşlõklarõn yapõldõğõ ve sorunlarõn artmõş
olmasõ karşõsõnda çaresiz kalõndõğõ yadsõnamaz bir gerçek olmuştur. 8 yõllõk kesintisiz zorunlu
ilköğretim için gerekli yasanõn uygulamaya girmesinden sonra nitelikli öğretmen, eğitim
uzmanõ ve eğitimde verilmesi gereken öğrenimin yönlenmesine ilişkin hizmetlerin ortaya
çõkmõş olmasõ, yeni yaklaşõmlarõ ve bilimsel çözümleri gerekli kõlmõş olmasõna rağmen atõlan
adõmlar, yanlõşlarõn tekrarõ özelliğini taşõmaktadõr. Öğretmen yetiştirme konusunda YÖK’ün
Eğitim Fakültelerini yeniden yapõlandõrmaya ilişkin 4 Kasõm 1997 günlü kararõ bunun tipik
bir örneğidir.
8 yõllõk zorunlu ilköğretim uygulamalarõnõn ilk yõllarõnda ortaya çõkan ilköğretim
öğretmeni gereksinmesi dikkate alõnarak yapõlan projeksiyonlarda 2000 yõlõ için arzõn 357.800
gereksinmenin ise 417.500 olduğu belirlenerek planlamalarõn yapõldõğõ ve YÖK tarafõndan
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapõlandõrõlmasõnõn gerekçelerinden birisinin bu açõğõ
kapatmak olduğu görülmektedir. Bu tür projeksiyonda ortaöğretim öğretmeni arzõnõn 159.800,
gereksinmenin ise 156.700 olduğu belirtilmiş ve bir fazla arzõn görüldüğü ileri sürülerek, bu
eğitim düzeyi için öğretmen yetiştirmeye ağõrlõk verilmemesi kararlaştõrõlmõş görünmektedir.
YÖK’ün yayõnladõğõ “Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, Ankara, 1998”
isimli raporda üniversitede öğretmen yetiştirme konusunda şu saptamalara yer verilerek,
Eğitim Fakültelerinin yeniden yapõlandõrõlmasõnõn gereği savunulmaktadõr.
“Bugün gelinen nokta dikkate alõndõğõnda, eğitim fakültelerinin yanlõş yapõlanma,
temel amaçlardan uzaklaşma gibi çeşitli sorunlarla karşõ karşõya bulunduğu ve ülkenin
öğretmen ihtiyacõnõ karşõlamada gerek nitelik gerekse nicelik bakõmõndan yetersiz kaldõğõ
görülmektedir.”
Aynõ yayõnda, eğitim fakülteleri ve öğretmen sorunu konusunda aşağõdaki noktalar da
vurgulanmaktadõr:
“Eğitim fakülteleri, geçen 15 yõllõk sürede ülkenin öğretmen ihtiyaçlarõndan ziyade
sahip olduğu öğretim elemanlarõnõn akademik yönelimleri ve tercihleri doğrultusunda
yapõlanmõştõr.”
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“1982 yõlõndaki yeniden yapõlanma ile eğitim fakülteleri daha çok ortaöğretim
öğretmeni yetiştirmeye yönelmiş ve ilköğretim II. kademe öğretmeni yetiştirmeyi ihmal
etmişlerdir.”
“Eğitim fakültesinin asli görevlerinden biri olan öğretmen eğitiminin niteliğini
artõrmaya yönelik bilimsel çalõşmalar ihmal edilmiştir.”
“Eğitim fakültelerinde alan öğretimine yönelik yöntem bilgisi ve öğretmenlik
tecrübesi ihmal edilmiştir... Bunun sonucu olarak alanõnõ iyi bilen, ancak öğrencilerle iyi
iletişim kuramayan ve bilgisini öğretemeyen öğretmen tipi ortaya çõkmõştõr.”
Uzun süren YÖK/Dünya Bankasõ Hizmet Öncesi Öğretmen Yetiştirme Projesi
çalõşmalarõndan sonra, YÖK Yürütme Kurulunun aldõğõ bir karar ile Eğitim Fakültelerinin
yeniden yapõlandõrõlmasõ ve öğretmen yetiştirme konusu YÖK merkezinden yürütülmesi
esasõna dayalõ bir programa ve uygulamaya bağlanmõştõr. Böyle bir program hazõrlanmasõna,
üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin yalnõz ve sõnõrlõ bir düzeyde yöneticilerinin katõlmalarõ,
alõnan kararlarõn duyurulmasõ biçiminde sağlanmõş görünmektedir.
Böyle bir YÖK programõ geliştirme ve üniversitelere göndermede üniversitelerde,
fakültelerde program geliştirmede olmasõ gerekli akademik ve evrensel yaklaşõm ve
çalõşmalara itibar edilmemiştir. Akademik özerkliğin dikkate alõndõğõ söylenememektedir.
Üniversite Senatolarõnõn ve Fakülte Kurullarõnõn yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş
olan fakültelerdeki ders programlarõnõ yapma ve programlarõ onama yetkilerini kullanmalarõ
bir ölçüde önlenmiş, hatta yasaklanmõştõr. YÖK’ten gönderilen ders programlarõnõn, ders
içeriklerinin ve ders kitaplarõnõn hiçbir değişikliğe uğratõlmadan aynen uygulanmasõ dayatma
biçiminde buyurulmuştur. Bu konuda ilginç bir durum dikkati çekmektedir. 2547 Sayõlõ Yasa
hükümlerine göre YÖK’ün ders programõ yapma, üniversitelere gönderme ve gönderdiği
programlarõn aynen uygulanmasõnõ isteme yetkisinin olmadõğõ YÖK Başkanlõğõnõn 1988
yõlõnda yayõnladõğõ bir belgede açõkça ifade edilmesine rağmen YÖK, anõlan yasada bu yönde
bir değişiklik olmadõğõ halde, 1997 yõlõnda üniversiter anlamda ve akademik uygulamalarda
örneğine rastlanmayacak bir biçimde hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarõnõn
derslerini, ders içeriklerini ve ders kitaplarõnõ belirleyerek uygulanmasõnõ emretmiştir.
Bilimsel özgürlük ve üniversitenin programlarõnõ yapma, geliştirme temel görevi yok
sayõlmõştõr. Bu konuda dikkati çeken bir diğer durum, bu uygulamaya tüzel kişiliğe sahip
üniversiteler hiçbir tepki göstermeden, Fakülte Kurullarõnda oluşturulmamõş, Senatolarõnda
onaylanmamõş YÖK’ün dayattõğõ programlarõ uygulamaya koymuşlardõr.
Bu arada nitelikli öğretmen yetiştirmede Eğitim Bilimlerinin önemini ve temel rolünü
ve işlevini karşõlamaya yönelik bilimsel araştõrmalarõ ve eğitimi yürütmekte olan ülkemizdeki
tek fakülte olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin yapõlandõrõlmasõnõ ve
işlevini de tepeden inme ani bir kararla YÖK değiştirivermiştir. Böylelikle öğretmen
yetiştirme ve eğitim konusunda yapõlmasõ gerekli olan Eğitim Bilimlerinde lisans öğretimi
kaldõrõlmõş, insan gücü yetiştirilmesine son verilmiş ve gerekli araştõrmalarõn geliştirilmesi
engellenmiştir.
Öğretmen yetiştirme konusunda YÖK’ün oluşturduğu Eğitim Fakültelerini yeniden
yapõlandõrma uygulamasõnõn tartõşõlan ve ters düşen olumsuz yanlarõ şöyle özetlenmektedir:
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1. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapõlandõrõlmasõnda ve öğretmen yetiştirme
programlarõ için oluşturulan Çalõşma Gruplarõnda, nasõl ve neye göre seçildikleri
belli olmayan Türk öğretim elemanlarõnõn yanõ sõra, Türkiye koşullarõnõ bilmeyen,
sadece kendi ülkelerindeki uygulamalar ile sõnõrlõ yabancõlar çok yüksek ücretlerle
ve yetkilerle görevlendirilmiştir. Uzman sõfatõyla gelen yabancõlarõn (İngiliz ve
Amerikalõ) ne derece uzman olduklarõ belirsizdir. Bu bakõmdan, kendi 150 yõllõk
ulusal deneyim ve birikimlerimize dayanmayan, kendi eğitimcilerimizce, akademik
kurullarda tartõşõlmadan, tepeden inme bir biçimde ortaya çõkan bu yapõlanma,
“dõşardan alõnan bir model” görüntüsü vermektedir. 150 yõlda edinilen birikimin
dõşlanmasõ, üzücü ve düşündürücüdür.(Kavcar,1999)
Bu yönüyle yeni düzenleme, eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarõnõn desteğini
almayan bir uygulamadõr. Oysa bu yapõlanmayõ uygulayacak olanlar öğretim elemanlarõdõr.
Onlarõ güdülemeden ve onlarõn desteği alõnmadan verim ve başarõ beklenebilir mi? Bu
uygulamada YÖK tarafõndan oluşturulan “dersler” için fakültelerde mevcut deneyimli ve
birikimli öğretim üyeleri görev alamaz duruma düşmüşler, kendi dersleri kaldõrõlmõş, yeni
“dersler” için akademik unvanõ ve çalõşmasõ olmayan kimseler öğretim görevlisi olarak
görevlendirilmiş ve “dersler” yürütülmüştür. Üst düzeyde insan gücü israfõna tipik bir örnek.
2. Programlardaki derslerin düzenlerinde akademik, bilimsel özerklik açõdan
yanlõşlõklar göze çarpõyor. Öğretmenlik profesyonel mesleği için çok gerekli olan
“genel kültür” boyutu göz ardõ edilmiş görünüyor. Psikoloji, sosyoloji, felsefe,
ölçme ve değerlendirme, Türk Eğitim Tarihi gibi eğiticilik ve öğreticilik mesleğinin
temel ve ana dersleri programda yok. Bu dersleri almayan bir öğretmenin öğrenci
ile ilişki kurmasõ, onu tanõmasõ nasõl olacak? Öğrenci merkezli bir eğitim
profesyonel öğretmen yerine bir teknisyen gibi yetiştirilen bir eleman ile nasõl
gerçekleştirilecek?
3. Yeni düzenlemenin getirdiği tezsiz yüksek lisans uygulamasõ, ilk bakõşta ilginç ve
çekici görünüyor. Ortaöğretim alan öğretmenliği için lisansüstü eğitim
öngörülmesi, niteliği yükseltici bir etken olarak görülebilir. Ancak bu yaklaşõm,
Türkiye gerçeklerine ve koşullarõna uygun değil. Çünkü üç yõl önce hiçbir önkoşul
konulmadan lisans mezunu herkes öğretmen yapõldõ, ihtiyaç yine karşõlanamadõ.
Şimdi süre 1-1,5 yõl uzayacak. Nüfus artõşõ sõfõr olan ülkelerde böyle modeller
düşünülebilir, doktora koşulu bile aranabilir. Ancak % 2,5 nüfus artõşõ olan
Türkiye’de tabandan büyük baskõ ve talep olduğu için 5,5 - 6 yõlda öğretmen
yetiştirmek lükse kaçar ve gerçekleşmez. Gereksinmenin acil olduğu söylenen bir
durumda gerekli elemanõ yetiştirme süresini uzatmanõn mantõğõnõ ve bilimsel
dayanağõnõ anlamak olanağõ yoktur.
Ayrõca, akranlarõ 4 yõlda hayata atõlõrken başarõlõ ve yetenekli adaylar öğretmenliği
seçmez, aday kalitesi baştan düşer, gereksinme yine geçici ve uygun olmayan uygulamalarla
kapatõlmaya çalõşõlõr. (Kavcar,1999)
4. Tezsiz yüksek lisans programõ için öngörülen dersler lisans dersleridir. Bunlarla
yüksek lisans diplomasõ, bilim uzmanõ diplomasõ verilemez. Verilmeye kalkõşõlõrsa
akademik kavramlarda ve değerlerde yozlaşma olur. Bu da bilimsel tutum ve
akademik değerler açõsõndan sakõncalõdõr. Bunun akademik yaşamda örneği yoktur.
Bir alanõn akademik değerini “sudan ucuz” ünvanlar verecek düşürmenin doğru
olduğu söylenemez. (Kavcar,1999)
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5. Ortaöğretim alan öğretmenlikleri için 4 yõllõk lisans programõ 3,5 yõla mõ
sõğdõrõlacaktõr, yoksa öğrenci iki ayrõ programõ bir yarõyõl birlikte mi yürütülecektir?
Dört yõllõk lisans mezunu öğretmenle tezsiz yüksek lisansõ bitiren öğretmen
arasõnda görülen sürelerdeki farklõlõk istihdamlarõna nasõl yansõyacaktõr? Belirsiz
olduğu gibi tartõşmaya bile izin verilmiyor. Üniversitede ve fakültede akademik
konularõn, ders programlarõnõn tartõşõlamadõğõ bir ortamda ve durumda yapõlan
işlerin düzeyi üniversiter düzey olur mu? (Kavcar,1999)
6. Yeni düzenlemede, öğrenci kaynağõna hiç değinilmiyor. Oysa nitelikli öğretmen
için nitelikli ve istekli adaylar gerekir. 1959 yõlõnda oluşan Yüksek Öğretmen
Okulu Modeline bir göz atõlsaydõ, ülkemiz gerçekleri açõsõndan öğretmenlik için
öğrenci kaynağõnõn önemi anlaşõlõrdõ. Öğretmen yetiştirme bir süreçtir ve öğretmen
adayõnõn seçimi ile başlar. (Kavcar,1999)
7. Öğretmenlikte çok önemli bir yeri olan meslek sevgisi, hizmet duygusu, meslek
ruhu ve motivasyon, yeni düzenlemedeki dersler ve lisans programlarõ ve tezsiz
yüksek lisans yaklaşõmõyla kolay kolay kazandõrõlamaz.
YÖK’ün Eğitim Fakültelerini yeniden yapõlandõrarak öğretmen yetiştirme uygulamasõ,
ilköğretim öğretmenine olan acil gereksinmeyi karşõlamaya, bir diğer deyişle, sorunu nicel
olarak çözmeye yöneliktir, niteliğin göz ardõ edildiği açõk bir gerçek olarak ortaya çõkmõştõr. 8
yõllõk ilköğretim mezunlarõnõn ortaöğretime geçtikleri zaman, 2000 yõlõnda, bu düzeyde de
öğrenci sayõsõnõn artmasõ ve bunun da alan öğretmeni gereksinmesini arttõrmasõ söz konusu
olacaktõr. Bu konunun dikkate alõnmõş olduğunu söylemek olasõ görülmemektedir. Bu yeni
yapõlandõrma ve düzenleme Eğitim Fakültelerini büyük ölçüde olumsuz olarak etkilediği gibi
Edebiyat, Fen, Fen-Edebiyat Fakültelerini de belirli ölçüde olumsuz yönde etkilemekte ve
sorunlar yaratmaktadõr. Örneğin ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi YÖK’ün 4 Kasõm 1997 kararõ
ile ortaya çõkan yeni yapõlanmayõ ve durumu bir komisyon kurarak incelemiştir. Öğretmen
yetiştirmede tarihi gelişimi ve fakültelerinin ve eğitim fakültelerinin etkinliklerinin gözden
geçirildiği bir rapor hazõrlanmõş ve bu raporda 4 Kasõm 1997 tarihli YÖK kararõ ile
oluşturulan yeni yapõlandõrma ve işlev ile programlar irdelenmiştir. Rapor yeni YÖK
modelinin önemli sakõncalarõna özetle şöyle değinmektedir:
Günümüzde tartõşmalara neden olan ve 1998-1999 öğretim yõlõnda yürürlüğe girmesi
planlanan yeni YÖK modeli; Sosyal Bilgiler, Fen-Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatõ’nõn
çeşitli dallarõndaki öğretmenlik programlarõnda bazõ köklü değişiklikler gerektirmektedir:
•

Bu alanlarõn çeşitli dallarõndaki öğretmenlik programlarõ, 6-8. ve 9-11. sõnõflarda
öğretmenlik yapacaklar için ayrõ olarak ve farklõ bölümler içinde yürütülecektir.

•

İlköğretimin ikinci kademesine (6-8) alan öğretmeni yetiştiren programlar, mevcut
durumdaki gibi, lisans seviyesinde kalarak 4 yõl süreli olacaktõr.

•

Bu alanlarda, 9-11. sõnõflara öğretmen yetiştirmek için sadece lisans sonrasõ
sertifika programõ uygulanacaktõr. Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen
programlardan lisans diplomasõ almõş öğrenciler, 1-1.5 yõllõk bir süre içinde
öğretmenlik
meslek
derslerini
alarak
pedagojik
formasyonlarõnõ
tamamlayacaklardõr. Böylece yeni model, 9-11. sõnõflarda alan öğretmeni
olabilmek için en az 5-5.5 yõllõk bir öğrenim mecburiyeti getirmektedir.
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•

Bu şekilde sertifika programõnõ tamamlayan öğrencilere master ünvanõ verilecektir.
Lisans sonrasõ sertifika programõnõn adõ tezsiz master programõ olarak
değiştirilmektedir.

•

Diğer taraftan, yine birer dal öğretmenliği olan İngilizce, Fransõzca, Almanca,
Müzik, Resim-İş ve Beden Eğitimi öğretmenlerinin ilk ve ortaöğretimin bütün
kademeleri için 4 yõllõk lisans programlarõyla yetiştirilmesi öngörülmektedir. Bu
dallar için ilköğretim, ortaöğretim ayõrõmõ yapõlmamaktadõr.

Daha ilk bakõşta modelde çarpõklõklar olduğu görülmektedir. Dal öğretmenliklerinin
bir kõsmõnda 6-8. ve 9-11. ayõrõmõ yapõlõrken bazõ dallarda ilkokul birinci sõnõftan lise son
sõnõfa kadar her kademede görev alabilecek öğretmen yetiştirilebileceğini öneren bu modelin
yeterince irdelenmemiş olduğu açõktõr. Örneğin, matematik öğretmeni; 6-8. sõnõflarda görev
yapacak ise Temel Eğitim Bölümü adõyla yeni kurulacak bir bölümde 4 yõllõk bir lisans
programõyla yetişecek, ama 9-11. sõnõflarda görev alacaksa önce Matematik Bölümünü
bitirecek, daha sonra 1.5 yõl Eğitim Fakültesinden sertifika dersleri alarak 5.5 yõllõk bir
öğrenim görmesi gerekecektir. Diğer taraftan, 4 yõllõk Yabancõ Diller Eğitimi Bölümünden
mezun Almanca öğretmeni 6-11. sõnõflarda, yine 4 yõl yükseköğrenim gören müzik öğretmeni
ise 1-11. sõnõflarda öğretmenlik yapabilecektir. Yabancõ dil veya müzik öğretmeninin geniş
bir yelpazedeki yaş grubuna öğretmenlik yapabileceği iddia ediliyorsa, bunu matematik
öğretmenlerinin neden yapamayacaklarõ merak konusudur.
Branş öğretmenliklerinin büyük bir çoğunluğunda 9-11. sõnõflarda öğretmenlik
yapabilmek için tek yol olarak lisans sonrasõ öğretmenlik formasyonu programlarõnõn
getirilmesi, liselerde öğretmen olacaklarõ tesadüflere bõrakacaktõr. Modeli hazõrlayanlarõn
ülkemiz ekonomik gerçeklerini göz ardõ ettikleri söylenebilir. Şöyle ki, öğretmen ücretleri
bugünkü düşük düzeyde kaldõğõ müddetçe, herhangi bir üniversite mezununun, öğretmen
olmak için 1.5 yõlõnõ daha isteyerek vermesi olasõ görünmemektedir. Bu programlara
başvuracak potansiyel adaylarõn, aldõklarõ diplomalarla hiçbir işe yerleşemeyen ve çaresizlik
içinde kalan kişilerden oluşacağõnõ görmek hiç de zor olmasa gerek. Öğretmen yetiştiren
programlarõn ana hedefi; öğretmenlik mesleğini yüceltmek, cazibesini artõrarak başarõlõ ve
yetenekli öğrencilerin bu mesleğe yönelmelerini sağlamak olmasõ gerekirken; önerilen 5.5
yõllõk program, öğrencileri iş bulma olanağõ kõsõtlõ olan alanlara teşvik eder mahiyettedir.
Model, “üniversiteye gir de, hangi bölüm olursa olsun fark etmez; en kötü ihtimalle öğretmen
olursun” gibi öğretmenlik mesleğini rencide edici bir imajõ pekiştirme tehlikesi taşõmaktadõr.
Sertifika programlarõnõn adõnõn tezsiz yüksek lisans programõ olarak değiştirilmesi
sakõncalõdõr. Tanõm olarak, Yüksek Lisans, lisans öğretimine dayalõ bir yükseköğretimdir.
Hayatlarõnda ilk defa öğretmenlik mesleğiyle ilgili ders alacaklara hangi gerekçeyle Yüksek
Lisans ünvanõnõn verileceğini anlamak mümkün değildir. Ayrõca fõrsat eşitliği bozulacaktõr.
Öğretmenlik formasyon dersleri, her kademede öğretmenlik yapabilmek için alõnmasõ zorunlu
bir pakettir. Aynõ paket, 6.-8. sõnõf branş öğretmenleri tarafõndan lisans öğrenimleri sõrasõnda
alõnacaktõr. Böylece bazõ kişilere (lise öğretmen adaylarõ), sõrf bu dersleri mezuniyet sonrasõ
aldõklarõ için master ünvanõ verilecek; buna karşõlõk, 6.-8. sõnõf branş öğretmenliği
programlarõndan lisans derecesi almõş olanlar, isteseler dahi, (bu dersleri önceden almõş
olduklarõ gerekçesiyle) tezsiz master programõna başvuramayacaklardõr. Program; tümüyle
pedagojik formasyon paketi olduğuna göre, daha önce lisans öğrenimleri sõrasõnda veya
mezuniyet sonrasõnda öğretmenlik sertifikasõ almõş olanlarõn durumlarõ ne olacaktõr? Bu
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öğretmenler, haklõ olarak, kendilerine de Yüksek Lisans unvanõ verilmesini talep
edebileceklerdir.
Öğretmen olma süresinin 5-5.5 yõla çõkarõlmasõ, üniversitelerimizin öğretmen
yetiştiren bölümlerinin öğretim elemanõ ihtiyacõnõ olumsuz yönde etkileyecektir. Normal
(tezli) Yüksek Lisans için en az iki yõl ve doktora için de en az dört yõllõk bir sürenin gerektiği
göz önüne alõndõğõnda yeni bir elemanõn yetişmesi için liseden sonra asgari 11-11.5 yõllõk bir
sürenin gerektiği ortaya çõkmaktadõr. Sürenin bu kadar uzun olmasõ, özel alan eğitimi (Fizik
Eğitimi, Matematik Eğitimi, Türk Dili Eğitimi, vb) konularõnda gereksinim duyulacak
öğretim üyesi kaynağõnõ kurutacaktõr.
Önerilen modelle gerçek anlamda Bilgisayar Öğretmeni yetiştirmek mümkün
olmayacaktõr. Sõnõf öğretmenliği kadar önemli olan bir gereksinimin göz ardõ edilmesi
düşündürücüdür. Modelde, Bilgisayar Öğretmenliği sadece, 9.-11. sõnõflar için yer almaktadõr.
Bu nedenle, ilk ve orta öğretimin bütün kademelerinde görev alabilecek bilgisayar
öğretmenleri yetiştirmek zorundayõz. YÖK modelinde önerilen seçeneklerin Bilgisayar
Öğretmenliği branşõnda işlerlik kazanmasõ mümkün değildir. Bu branşa en yakõn alan bölümü
olan Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, üstelik 1-1.5 yõl daha fazla okumayõ
göze alarak, Bilgisayar Öğretmeni olmak isteyecek adaylarõn çõkabileceğini düşünmek
gerçekçi bir yaklaşõm değildir.
Anõlan raporda öğretmen yetiştirme konusunda bazõ önerilere de yer verilmiştir.
Alan öğretmenliği lisans programlarõnõn doğal yeri Fen-Edebiyat Fakültesidir. Bu
programlar, multi-disipliner bir anlayõşla Eğitim Fakültesiyle bir koordinasyon içinde
yürütülmelidir. Fen-Edebiyat Fakültesi içinde öğretmenlik programlarõnõn açõlmasõ önünde
yasal bir engel bulunmamaktadõr. Nitekim, 3.5.1990 tarih ve 3641 sayõlõ kanunla değişik,
15.6.1989 tarih ve 3580 sayõlõ yasanõn 3. Maddesinin dördüncü bendi; Eğitim Fakültelerinin
yanõ sõra, Fen-Edebiyat Fakültelerine de öğretmen ve eğitim uzmanõ yetiştirme yetkisi
vermektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi içinde alan öğretmeni yetiştirme aşağõda belirtildiği şekilde
yürütülebilir.
1. Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü lisans programlarõna öğrenci
alõnmasõna son verilir.
2. Fen-Edebiyat Fakültesinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyoloji ve
Felsefe Bölümlerinde halen yürütülmekte olan lisans programlarõna ek olarak
paralel alan öğretmenliği programlarõ açõlõr.
3. Öğretmenlik programõnõn çekirdek programõ, Fen-Edebiyat fakültesinin
Bölümünün ana dal çekirdek programõ ile MEB’ca belirlenen (halen 7 ders) yan
dal (meslek) programõndan oluşur. Programlarõ tamamlamak için gerekli kredi
miktarlarõ Bölümlerin diğer opsiyonlarõnda olduğu gibi 130-135 kredidir.
4. Meslek derslerinden, öğretmenlikle ilgili genel hususlarõ içeren 3 ders Eğitim
Bilimleri Bölümünden alõnõr. Diğer 4 ders Eğitim Fakültesinin ilgili bölümlerinin
işbirliğiyle yürütülür.
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YÖK’ün 4 Kasõm 1997 tarihli kararõ ile yapõsõ ve işlevi tamamen değiştirilen ülkenin
tek fakültesi olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin öğretmen ve eğitim
uzmanõ yetiştirme konusundaki görüşleri ve önerileri konunun bugünkü durumuna ve
gelecekteki önemine õşõk tutmaktadõr. Bu görüşler şöyle özetlenebilir:
Eğitim olgusunun çağõmõzdaki gelişmelere uygun olarak yeniden yapõlandõrõlmasõ
ihtiyacõ, eğitim bilimlerindeki hõzlõ gelişme ve değişmelere de neden olmuştur. Bu bağlamda
düşünüldüğünde; Türk Eğitim Sistemi de eğitim sürecinin değişik alanlarõnda nitelikli hizmet
üretecek bir uzmanlaşmaya yönelmelidir. Başka bir deyişle, eğitim sistemimiz daha fazla
uzmanlõğa yer vermek durumundadõr.
“Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, “Program Geliştirme”, “Eğitim Teknolojisi”,
“Eğitim Felsefesi”, “Eğitim Sosyolojisi”, “Eğitim Tarihi”, “Güzel Sanatlar Eğitimi”,
“Eğitimin Psikolojik Temelleri”, “Rehberlik ve Psikolojik Danõşma”, “Eğitim Ekonomisi ve
Planlamasõ”, “Özel Eğitim”, “Eğitim Yönetimi ve Teftişi”, “Eğitim Hukuku”, “Eğitimde
Araştõrma ve İstatistik”, “Halk Eğitimi” gibi bilim alanlarõnda yetişmiş personelin, öğretmenle
birlikte okullarda ve Milli Eğitim Bakanlõğõ Merkez ve Taşra Teşkilatõnda görev yapmasõ,
hizmet üretmesi; eğitim sürecinin niteliğini artõracağõ gibi öğrencilerin de eğitim sürecinden
yeterince yararlanmasõna imkan sağlayacak, özellikle de 8 yõllõk zorunlu ilköğretim
uygulamasõnõn niteliğine önemli katkõ sağlayacaktõr.
Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nda (1996-2000), “eğitimin bu plan döneminde en
özellikli sektör olacağõ”, “insan gücünün eğitim düzeyinin uluslararasõ alanda rekabet gücünü
artõracak şekilde geliştirilmesi esas olacaktõr”; “eğitim programlarõ, öğretim yöntemi ve
teknikleri ile eğitim araç ve gereçleri kalkõnma amaçlarõ ve teknolojik gelişme açõsõndan ele
alõnarak evrensel ölçülerde, demokratik ve özgürlükçü bir anlayõşla yeniden
düzenlenecektir.”, “zorunlu temel eğitimin ikinci kademesinden başlamak üzere, orta
öğretimde etkin bir ölçme, değerlendirme ve yönlendirme sistemi oluşturularak...”, “sağlõk,
eğitim, bilim-araştõrma, turizm ve çevre sektörlerinin artan önemi göz önüne alõnarak bu
alanlarda nitelikli personel yetiştirilmesine ağõrlõk verilecektir” biçiminde, eğitim bilimlerinin
önemini vurgulayan ifadeler yer almaktadõr. Bu amaç ve politikalarõ gerçekleştirebilmek için
de eğitim sisteminde öğretmen dõşõnda eğitim bilimleri alanõnda yetişmiş personele ihtiyaç
duyulmaktadõr. Bu hedeflerin ve uygulamalarõn Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma planõ için de
geçerli olduğu yadsõnamaz bir gerçektir. YÖK’ün bu hedefleri değiştirmemesi gerekir.
Eğitim Bilimleri ve ilgili disiplinleri 20. Yüzyõlõn başõnda ve ilk yarõsõnda Amerika
Birleşik Devletleri’nde, 1960’lõ yõllardan günümüze de Avrupa’da üniversitelerde, özellikle
öğretmen yetiştirme, fen bilimleri ve teknoloji öğretiminde önem kazanmõştõr. Gelişmiş bir
çok ülkede Eğitim Bilimleri fakülteleri ve bölümleri genişletilmiş, Eğitim Bilimleri
konularõnda bilimsel araştõrmalar teşvik edilerek, nicelik ve nitelik olarak arttõrõlmõştõr.
Ülkemizde ise YÖK’ün anõlan kararõ ile tam tersi bir uygulamanõn başlatõlmasõ uygun
olmamaktadõr. Bu uygulamadan dönülmelidir.
Eğitim Bilimleri alanõnda mevcut olan bölümleri, o bölümlerin lisans programlarõnõ
kapatmayõ emreden YÖK kararõnõn bilimsel ve akademik bir dayanağõnõ bulmak olanağõ
yoktur.
Öğretmenlik programlarõnõn yanõ sõra, onlarõn temelini oluşturan lisans
programlarõndaki eğitim-öğretim devam etmelidir. Örneğin, fen bilimlerinde Kimya
öğretmenliği veya Kimya Mühendisliği programlarõnõn açõlmõş olmasõ, Kimya lisans
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programõnõ kaldõrmak için gerekçe oluşturmamaktadõr. Aynõ şekilde sosyal bilimlerinde de
teorik ve uygulamalõ alanlar mevcuttur. Örneğin, İngilizce öğretmenliği veya İngilizce
Tercümanlõğõ programlarõnõn geliştirilmiş olmasõ, İngiliz Dili ve Edebiyatõ programõnõn
işlevini yok etmemekte, onun uygulamalõ uzantõsõ olmaktadõr. Lisans programlarõ uygulamalõ
alanlarõn temelidir. Teorik programlardan vazgeçmek, zaman içinde uygulamalarõ da temelsiz
bõrakacaktõr.
İlköğretim Kanunu eğitimin yaygõnlaştõrõlmasõnõ, nitelikli öğretmen yetiştirme
ihtiyacõnõ ön plana çõkarmõştõr. Ancak çağdaş “eğitim”, yalnõzca öğretmenlikle sõnõrlõ değildir.
İlköğretim reformunun uygulanabilmesi için sekiz yõllõk eğitim kurumlarõ çeşitli
işlevleri bir bütünlük içinde uygulamak zorundadõrlar. Gerekli plan ve programlarõ
hazõrlamak, öğrencileri yönlendirmek, engelli öğrencilere de gerekli hizmetleri sunmak,
öğrenci başarõsõnõ ölçmek ve değerlendirmek, öğretmenlerin hizmet içi, eğitimle
yetiştirilmesini sağlamak, psikolojik danõşmanlõk vermek, sekiz yõllõk zorunlu eğitimden
yararlanamayan ve örgün eğitim dõşõnda olan vatandaşlara bu hizmeti sunmak gerekmektedir.
Bu konularda gerekli araştõrma-geliştirme çalõşmalarõnõ yapabilecek Eğitim Bilimlerinde
lisans düzeyinde yetiştirilmiş personel gerek merkezde, gerek taşrada hizmet üretebilmelidir.
4.2. ÖNERİLER
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ için öğretmen ve eğitim uzmanõ yetiştirme
konusunda, yukarõdaki belirlemeler ve açõklamalar õşõğõnda, şunlar önerilebilir: (Kavcar,1999)
•

Eğitim uygulamalarõ için öğretmen ve eğitim uzmanõ yetiştirme konusu birlikte ele
alõnmalõdõr.

•

Eğitimde artõk her şey öğretmenden beklenemez. Eğitim uygulamalarõnda ve
eğitim sorunlarõna çözüm bulmada eğitim uzman yardõmcõsõ ve eğitim
uzmanlarõndan mutlaka yararlanma yoluna gidilmelidir. Büyük umutlar
bağladõğõmõz sekiz yõllõk temel eğitimin etkili ve başarõlõ olabilmesi için de okul
yönetimine ve öğrenciye yardõm edecek, yol gösterecek uzman yardõmõ şarttõr.
(Okul psikologu, psikolojik danõşman, sanat eğitimcisi, özel eğitimci, ölçme ve
değerlendirmeci, eğitim plancõsõ, program geliştirmeci, eğitim teknoloğu, halk
eğitimcisi vb.)

•

Öğretmeni, öğretmen eğitimine elverişli belli merkezlerde yetiştirmek gerekir.

•

“Öğretmen yetiştiren öğretmen tipi” üzerinde önemle durulmalõdõr. Çağdaş dünya
görüşü; çağõn, özellikle demokratik ve laik değerleri bakõmõndan bu konuya
eğilmek gerekir.

•

Bugün üniversitelerde ve eğitim fakültelerinde, kendileri pedagojik formasyona
sahip olmayan pek çok öğretim elemanõ bulunmaktadõr ve bu çok acõ bir gerçektir.
YÖK’ün bu konuya ciddi olarak eğilmesi gerekir.

•

Daha önceden mesleğe çok değişik kaynaklardan alõnan öğretmenler, gerçekçi ve
etkili bir hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. Başarõlõ olamayanlarõn, başka
görevlere aktarõlmasõ düşünülmelidir.
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•

Yetenekli ve başarõlõ gençleri mesleğe çekmek için özendirici önlemler (burs, yurt,
yatõlõlõk, donatõm vb.) alõnmalõ, Bakanlõğõn önlemleri daha çekici hale getirilmeli,
Anadolu Öğretmen Lisesi kaynağõ çok iyi düzenlenip değerlendirilmelidir.

•

Öğretmen adaylarõ hizmet öncesinde çok iyi yetiştirilmeli, adaylara meslek sevgisi,
yurt sevgisi, hizmet duygusu ve öğretmenlik ruhu kazandõrõlmalõdõr.

•

Nitelikli öğretmen ve yeter sayõda öğretmen birlikte düşünülmeli, her türlü
planlama ve düzenleme buna göre yapõlmalõdõr.

•

Mesleğe girişte sõkõ bir sõnav yapõlmalõdõr. Sõnavda sadece bilgi değil, mesleğin
gerektirdiği kişilik özellikleri ve çeşitli nitelikler de aranmalõdõr. Yetersiz ve
başarõsõz adaylar mesleğe kesinlikle alõnmamalõdõr.

•

Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri 4 yõllõk lisans öğrenimleri süresinde 5. yarõ
yõldan (3. sõnõftan) itibaren öğretmenlik formasyonu sertifikasõ için gerekli dersleri
alarak branş öğretmeni olabilmelidirler.

4.3. ÖZET
Öğretmenlik mesleği, özel eğitim ve yetenek isteyen bir meslek grubudur. 2547 sayõlõ
Yükseköğretim yasasõnõn ve 1982 yõlõnda kurulan YÖK'ün, öğretmen yetiştirmeyle ilgili
önemli görevler üstlendiği malumdur. 1982 yõlõndan önce Milli Eğitim Bakanlõğõ'na bağlõ
Eğitim Enstitüleri ve Yüksekokullarõn üstlendiği bu görevin üniversiteye verilmesi birçok
açõdan iyi olmasõna rağmen, bazõ açõlardan da öğretmenlerin yetiştirilmesi hususu herhangi bir
meslek alanõyla bir tutulmuştur. Üniversiteler bünyesine alõnan Eğitim Fakülteleri öğretmen
yetiştirme konusunda farklõ ve ayrõcalõklõ bir programõ uygulamak yerine, herhangi bir
üniversite mezunu yetiştirilmesi konumunda bõrakõlmõştõr.
Öğretmen ve Eğitim Uzmanõ gereksinmesine ilişkin sayõsal bilgileri MEB'dan
edinmek mümkün olamamõştõr.
Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarõndan mezun öğretmenler mesleki
yaşamlarõna atandõklarõnda, uzun süreli hizmet içi eğitimine katõlamadõklarõ için, kendilerini
yenileyememekte ve mesleki çalõşmalarõndan geri kalmaktadõrlar.
Bir öğretmende bulunmasõ gereken üç alan kavramõ, mükemmel öğretmen tanõmõnõ da
ortaya koyar, bunlardan birincisi, alan bilgisi; yani öğretmenin mesleki formasyonuna hakim
bir eğitim alt yapõsõna sahip olmaktõr. İkincisi; öğretmenlik bilgisi; yani öğretmenin iyi bir
öğretici ve eğitici bilgisiyle donatõlmaktõr. Üçüncüsü; genel kültür bilgisi; yani bir öğretmenin
aktüalitede, dünya ve Türkiye’de olup bitenlerden haberdar olabilecek bir aydõn gözlüğüne
sahip olmasõdõr.
Yukarõda sayõlanlarõn olabilmesi için öğretmenlik mesleğinin alt yapõsõ iyi
belirlenebilmeli ve Eğitim Fakültelerinin alt yapõsõ ve olanaklar buna yönlendirilmelidir.
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4.4. SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Rapor metninde yer alan önerilerin yanõ sõra aşağõdaki hususlarõn da dikkate alõnmasõ
yararlõ olacaktõr.
− Eğitim Fakültelerine gelecek olan öğretmen adaylarõ için özel bir puanlama sistemi
getirilmeli, buralarõ tercih edenler için takviyeli (her kurumun desteği ile) burs imkanlarõ
sağlanmalõdõr.
− Eğitim Fakültelerine başvurulara puan avantajlarõ sağlanmalõ, mezuniyette yine puanlama
sistemi ile mezun edilmelidir.
− Öğretmenlik mesleğini cazip kõlmak için, maaş ve olanaklar için sistem bu mesleği ön
plana çõkaracak biçimde düzenlenmelidir.
− Öğretmenler mesleki yaşamlarõnõn herhangi bir yõlõnda en az bir yõllõk hizmet içi eğitime
tabi tutulmalõ, gerekirse çok başarõlõ öğretmenler yurtdõşõ eğitim kurumlarõna
gönderilmelidir. Öğretmenlerin yabancõ dil öğrenmeleri teşvik edilmelidir.
− Yönetim kademelerine gelecek öğretmenler, eğitim uzmanlõğõ için lisans üstü eğitimini
tamamlamõş olanlardan seçilmeli veya eğitim uzmanlarõndan sõnavla seçilerek
atanmalõdõr.
− Sosyal aktivite açõsõndan imkanlar sağlanmalõdõr.
− Öğretmenlere internet ortamõ maliyet olarak ucuzlatõlmalõdõr.
− Öğretmen ile çalõşmasõ söz konusu olan Eğitim Uzmanlarõnõn yetiştirilerek ayrõ kadrolarda
istihdamõ sağlanmalõdõr.
− Üniversiteler, öğretmenler için sürekli eğitim merkezi adõ altõnda bölümler açarak
öğretmenlerin buralarda kendilerini geliştirmelerini teşvik etmelidir.
− Öğretmen ve Eğitim Uzmanlarõnõn emek boyutunda sendika, meslek boyutunda ise
meslek odasõ olarak örgütlenmelerinin sağlanmasõ gerekli olmaktadõr.
4.5. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ALT KOMİSYONU ÜYELERİ
1. Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu (Başkan)
2. Doç. Dr. Adnan Tepecik (Raportör)
3. Doç. Dr. Mukim Sağõr
4. Prof. Dr. Hüseyin Alkan
5. Y.Doç. Dr. Alaybey Karoğlu
6. Y.Doç. Dr. Mehmet Başbuğ
7. Doç. Dr. Abdurrahman Tanrõöğen
8. Prof. Dr. Gülten Günel
9. Doc. Dr. Alipaşa Ayas
10. Y. Doç. Dr. Veysi Erken
11. Prof. Dr. Ayhan Sezer
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5. FİNANSMAN ALT KOMİSYONU
5.1. GİRİŞ
Günümüzde üniversiteler eğitim, araştõrma ve toplumsal hizmetler sunma
fonksiyonlarõnõ uluslararasõ standartarda sağlayarak, toplumlarõn ekonomik, sosyal, kültürel,
bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgi aktarma, üretme ve uygulamayõ gerçekleştiren
kurumlar olarak tanõmlanmaktadõrlar.
Üniversiteler bu temel fonksiyonlarõnõ yerine getirirken, yarattõklarõ yüksek toplumsal
faydalar nedeniyle hemen hemen bütün ülkelerde devlet tarafõndan desteklenmektedirler.
Devletin üniversitelere verdiği destek, bazen özel üniversitelere mali yardõmda bulunmasõ,
çoğu zaman da bizzat devletin üniversite kurup işletmesi biçiminde olmaktadõr. Bu iki uç
durumun yanõnda her iki modelin unsurlarõnõ bir arada yaşatan karma uygulamalar da
bulunmaktadõr. Ancak, tümüyle özel bile olsa üniversiteler kar amacõ gütmeyen kuruluşlar
olarak görülmektedirler.
Bu değerlendirmenin arkasõndaki temel düşünce, yükseköğretim malõnõn yarõ-kamusal
bir mal olarak tanõmlanmasõdõr. Buna göre, yükseköğretim malõ bu hizmeti doğrudan
kullananlara sağladõğõ faydalarõn yanõ sõra toplumun tümüne genel anlamda bir fayda
sağlamaktadõr. Birinci kategorideki fayda bölünebilir ve ölçülebilir olduğu halde ikinci
kategori için bu mümkün değildir. İşte bu nedenle devlet, toplumsal fayda biçimindeki
dõşsallõğõn bedelini vergilerle finanse ederken, yükseköğretim hizmetinden doğrudan
yararlanan öğrenciler harç biçiminde ve araştõrma hizmetinden doğrudan yaralanan kuruluşlar
da proje bedelinin ödenmesi biçiminde finansmana katkõda bulunmaktadõrlar.
Devletin ve hizmetten doğrudan yararlananlarõn üniversitenin finansmanõna katõlõm
paylarõ zaman içinde, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyi ve konjoktüre bağlõ olarak değişme
göstermektedir. Özellikle, gelişmiş batõ ülkelerinin deneyimlerine bakõldõğõnda, ekonomik
gelişme sürecine paralel bir biçimde artan yükseköğretim talebi karşõsõnda üniversitelerin sayõ
ve kapasitelerinin artmakta olduğu ve bu gelişmede özel üniversitelerin payõnõn önemli ölçüde
büyüdüğü gözlenmektedir. Giderek yoğunlaşan rekabet koşullarõnõn belirleyici unsuru yüksek
nitelikli beşeri sermaye haline geldiği için, niteliği yüksek yükseköğretim hizmeti talebi de
hõzla artmaya başlamõştõr.
Uluslararasõ standartlardaki bir yükseköğretim hizmetinin üretilmesi, büyük fiziki
sermaye yatõrõmlarõ ile niteliği yüksek beşeri sermaye yatõrõmlarõnõ gerektirmektedir. Bu
anlamda üniversitelerin ihtiyacõ olan geniş ölçekli yatõrõmlarõn finansman kaynaklarõnõn
sağlanmasõ ve üniversitenin etkin bir biçimde yukarõda sayõlan fonksiyonlarõnõ yerine
getirebilmesi için sağlam ve sürekli mali kaynaklarõn bulunmasõ büyük önem ve öncelik
kazanmaktadõr.
5.2. MEVCUT DURUM
1999 yõlõ sonu itibariyle ülkemizde 21’i vakõf üniversitesi olmak üzere toplam 74
üniversite faaliyet göstermektedir. Bilindiği gibi, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük
kentlerimizde kurulu olanlarõn dõşõndaki üniversitelerin büyük çoğunluğu kuruluşu yeni olan
gelişme aşamasõndaki üniversitelerdir. Genel bir değerlendirme yapõldõğõnda;
üniversitelerimizin büyük çoğunluğunun kalabalõk sõnõflar, öğretim üyesi yetersizliği, gerekli
bina ve araç-gereç eksikliği, kütüphane ve diğer sosyal-kültürel alanlarda ciddi açõklar gibi

51

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

temel sorunlarõn yaşandõğõ kurumlar olarak faaliyetlerini sürdürmeye çalõştõğõnõ söyleyebiliriz.
Öğrenci sayõlarõndaki hõzlõ artõşlarõn gerçekte sayõ olarak yetersiz öğretim üyelerinin ders
yüklerini arttõrarak, bilimsel araştõrmaya ayõracaklarõ zamanlarõnõ kõsõtlamakta bu da bilimsel
araştõrmalarõn sayõ ve nitelik bakõmõndan olmasõ gerekenin oldukça altõnda kalmasõna neden
olmaktadõr. Sonuçta, ülkemizdeki üniversiteler, bir iki istisna dõşõnda, gelişmiş ülkelerdeki
üniversitelerle karşõlaştõrõldõğõnda özellikle yürütülen eğitim-öğretim ve bilimsel
araştõrmalarõn niteliği bakõmõndan ciddi boyutlara varan eksiklikler içinde bulunmaktadõrlar.
Böylesine düşük bir performansõn ortaya çõkmasõna yol açan bir çok faktör üzerinde
durulabilir. Bu faktörler içinde hiç kuşkusuz en önemlisi, üniversitelere ayrõlan kaynaklarõn
yetersiz olmasõ ve kõsõtlõ olan kaynaklarõn kullanõmõnda da yeterli bir etkinlik düzeyine
ulaşõlamayõşõdõr. Sorun, bu yönüyle ele alõndõğõnda üniversitelerin bireysel düzeyde
çözebileceği bir sorun olmaktan çõkõp, üniversitelerin tümünü kapsayan bir kaynak tahsis ve
kullanõm sistemi sorunu biçimine dönüşmektedir. Bu bakõmdan, konunun tüm yükseköğretim
sistemi açõsõndan yeniden ele alõnarak üniversitelerin mali özerkliğini sağlayacak bir anlayõşla
düzenlenmesinde yarar görülmektedir. Aşağõda yükseköğretim sisteminde halen
uygulanmakta olan kaynak tahsis ve kullanõm mekanizmasõnõn işleyişi ve sorunlarõ kõsaca ele
alõnmõştõr.
5.3. SORUNLAR VE BUNLARA İLİŞKİN ÖNERİLER
Türkiye’de üniversiteler katma bütçe ile yönetilen kuruluşlardõr. Bilindiği gibi katma
bütçe uygulamasõ, kuruluşlarõn gelirlerini esas itibariyle kendilerinin yaratmasõnõ, bu yolla
sağlanan gelirlerin yetersiz kalmasõ durumunda genel bütçeden yardõm alõnmasõnõ
öngörmektedir. Buna karşõlõk ülkemizde yaşanan tecrübe, üniversiteler bakõmõndan katma
bütçe uygulamasõnõn büyük ölçüde ortadan kalktõğõnõ göstermektedir. Üniversitelerin
finansman ihtiyacõnõn yüzde 90’õnõ aşan bir kõsmõ genel bütçeden karşõlanmaktadõr. Bu açõdan
üniversiteler, temelini vergilerin oluşturduğu kamu kaynaklarõndan finanse edilen genel
bütçeye dahil kuruluşlara benzer bir mali yapõ görünümüne girmişlerdir.
Üniversitelere merkezi idare kaynaklarõndan yapõlan aktarmalar, büyük ölçüde
Türkiye’deki genel bütçe hazõrlõk ve uygulama süreci içinde merkeziyetçi kaynak tahsis
mekanizmasõ yoluyla gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerin, Başbakanlõk genelgesi ve bütçe
hazõrlama rehberindeki kõsõtlama ve ilkeleri doğrultusunda proje bazõnda hazõrladõklarõ
ayrõntõlõ yatõrõm teklifleri, önce Yükseköğretim Kurulu’na, daha sonra DPT’de görüşülüp
değerlendirilerek belirli miktarlara bağlanmaktadõr. Bütçenin TBMM’ne sunulmasõndan önce
toplanan Yüksek Planlama Kurulu, ülkenin makro dengeleri, yatõrõm öncelikleri ve diğer
faktörleri göz önünde bulundurarak yükseköğretim için yeni bir büyüklük belirlemekte ve
üniversitelerin yatõrõm ödenek tekliflerini ayrõntõ düzeyine inmeksizin bu yeni büyüklüğe göre
yeniden düzenlenmektedir. Üniversiteler çoğu kez yatõrõm projelerini bu yeni duruma
uydurmak için yeterli zamanõ bulamadõklarõndan projelerin öncelik sõralamasõ
bozulabilmektedir. YPK’da alõnan kararlar, “yõl içinde tamamlanmasõ mümkün olan
yatõrõmlara öncelik verilmesi, programa yeni yatõrõm projesi alõnmamasõ” türünden genel
ilkeler belirlediği için, zaman zaman birinci derecede önceliği olan bazõ yatõrõm projeleri
yatõrõm programõna girememektedir.
TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sõrasõnda ödenek arttõrõcõ önergelerin
bütçenin gelir-gider dengesini ciddi oranda bozmasõ söz konusu olursa, Maliye Bakanlõğõ
Bütçesi görüşülürken Bütçe Kanunun metnine konulan ek maddelerle tüm yatõrõm
ödeneklerinde herhangi bir ayrõm yapõlmaksõzõn belli oranda kesintiye gidilmektedir. Bu
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durum, yatõrõmlarõn öncelik sõrasõnõ daha da bozduğu gibi, bazõ projeler için ayrõlan yatõrõm
ödeneklerini yatõrmõn anlamlõ bir bölümünün dahi yapõlmasõna imkan vermeyecek düzeye
indirmektedir. Böylece, yatõrõm projelerinin öngörülen süre içinde tamamlanmasõ adeta baştan
engellendiğinden kaynaklarõn verimli ve rasyonel kullanõmõ mümkün olmamaktadõr.
Ödeneği kesinleşmiş projelerin yõl içinde Maliye Bakanlõğõ’ndan serbest bõrakõlmasõ
ve Hazine’den nakit kullanõm izninin alõnmasõnda yaşanan kõsõtlama ve geciktirmeler
projelerin uzun ihale prosedürleri göz önüne alõndõğõnda yatõrõmlarõn tamamlanmasõnõ ciddi
ölçüde etkilemektedir. Harcamalarla ilgili mevzuatõn katõlõğõ ve yöneticilere projeler arasõnda
aktarma olanağõ tanõmamasõ, kõsõtlõ kaynaklarõn belirli projelere teksif edilmesini
engellediğinden zaman ve kaynak israfõna yol açmaktadõr. Bu husus, geçtiğimiz bir yõl
boyunca az sayõda üniversiteye torba bütçe uygulama olanağõ tanõnarak kõsmen esnek hale
getirilmiştir. Sözkonusu uygulamanõn tüm devlet üniversitelerine yaygõnlaştõrõlmasõ yararlõ
olacaktõr.
Üniversitelerin yatõrõm harcamalarõ konusunda yaşanan sorunlar büyük ölçüde cari
harcamalar bakõmõndan da söz konusudur. Cari harcamalarõn büyük bölümünü oluşturan
personel harcamalarõ konusunda üniversite yönetiminin herhangi bir müdahale yetkisi yoktur.
Ücret belirlemesi tümüyle merkezi bir biçimde hükümetlerin tercihleri doğrultusunda
parlamentonun onayõ ile gerçekleştirilmektedir. Uygulanan ücret politikasõ, öğretim
elemanlarõnõn performansõna değil sahip olduklarõ statüye dayanmaktadõr. Bu durum, gerek
öğretim elemanlarõ gerekse kurum bakõmõndan çalõşma motivasyonunu azalttõğõ için verim
düşüklüğüne yol açmaktadõr. Öğretim elemanlarõnõn objektif kõstaslara göre ölçülen
performanslarõna dayalõ bir ücret farklõlaşmasõna gidilmesi ve giderek sürekli kadro
sisteminden sözleşmeli çalõşma statüsüne geçilmesi üniversitelere dinamizm getirerek verimi
arttõracaktõr.
Benzer sorunlar, üniversitelerde günlük olarak çarkõn dönmesinde büyük yeri olan
diğer cari harcamalar için de geçerlidir. Kitap, kõrtasiye, temizlik malzemesi gibi tüketim
maddesi alõmlarõ, telefon, elektrik, yakõt, su gibi giderler ve yolluk ve harcõrahlar diğer cariler
kaleminden karşõlanmaktadõr. Bu kalemlerden yapõlacak harcamalara kõsõtlama getirmek ve
alt kalemler arasõnda aktarma yapõlmasõnõ engelleyen katõ kurallarõ uygulamak, hizmetin
yürütülmesini ciddi ölçüde etkilemektedir. Yolluk yetersizliği yüzünden öğretim üye ve
yardõmcõlarõnõn bilimsel toplantõlarõ izleyememesi, hatta tez jürilerine katõlmakta dahi
zorlanmasõ, kağõt ve diğer kõrtasiye malzemelerinin eksikliğinin eğitim-öğretim ve araştõrma
faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi gibi sonuçlarla karşõ karşõya kalõnmaktadõr.
Üniversiteler, gerek harcamalarla ilgili mevzuat açõsõndan gerekse gelir elde etme
çabalarõnda katõ yasal düzenlemeler nedeniyle yukarõda sayõlan türden, hizmeti ciddi ölçüde
etkileyen sorunlarla karşõlaşmaktadõrlar. Sözü edilen kõsõtlamalarõ aşmak için üniversite
yöneticileri çoğu kez dolambaçlõ yollardan geçmek zorunda kalmakta ve zaman zaman yasal
kõsõtlamalarõ zorlama yoluna gitmektedirler. Bugün üniversiteler bünyesinde çok sayõda
bağõmsõz bütçenin ortaya çõkmasõnõn bir nedeni de söz konusu kõsõtlamalarõ aşma çabasõdõr
denilebilir. Ayrõca, üniversitelerce kurulan vakõflar ve bunlara bağlõ şirketlerin faaliyetleri de
bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Bu sorunlarõ aşmak için, üniversitelere mali kaynaklarõn geniş takdir yetkisiyle toplu
bir şekilde tahsis edilmesi yoluna gidilebilir. Ancak, kaynak kullanõmõnda bu tür bir esneklik
getirilmesi, mevcut yönetim ve denetim anlayõş ve uygulamasõnda köklü değişikliklerin
benimsenmesini gerektirir. Yönetimde profesyonellik ve şeffaflõk, denetimde ise verimlilik ve
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etkinlik anlayõşõ egemen olduğunda, adõ geçen önerinin uygulanabilir hale geleceği
söylenebilir.
Yukarõda belirtildiği gibi, üniversiteler katma bütçeli kuruluşlar olarak kurulduklarõ
halde, finansman ihtiyacõnõn tümüne yakõn bir bölümü Devlet Bütçesi’nden karşõlanmaktadõr.
Devlet bütçesinin imkanlarõnõn bilinen nedenlerle kõsõtlõ olmasõ yüzünden üniversitelere tahsis
edilen mali kaynaklarõn ihtiyaçlarõn oldukça gerisinde kaldõğõ bilinmektedir. Bu durum
yükseköğretim sistemindeki kapasite artõrma çabalarõ da dikkate alõndõğõnda büyük ölçüde
kaliteden taviz verilmesine neden olmaktadõr. Bu çerçevede, üniversitelerin söz konusu
finansman yükünün bir kõsmõnõ öğrencilerine aktarmasõ düşüncesi olumlu bir yaklaşõm olarak
değerlendirilebilir.
Üniversitelerin eğitim hizmetini bir bedel karşõlõğõ satabilme konusunda yeterli bir
esnekliğe sahip olmadõğõ bilinmektedir. Bu konuda bir ilk adõm olarak 1985 yõlõnda
öğrencilerin cari hizmet bedellerine katõlmasõ adõ altõnda bir uygulama başlatõldõ. Başlangõçta
cari maliyetin yüzde 6’sõ dolayõnda bir kõsmõ katkõ payõ olarak öğrenciden tahsil edilirken, bu
oran günümüzde yüzde 1.5 düzeyine gerilemiştir. Ayrõca, öğrencilerden alõnan paralar bir
fonda toplanmakta ve öğrencilerin beslenme, barõnma, sağlõk, spor ve diğer ihtiyaçlarõyla
öğrencilere yönelik yatõrõm projelerine tahsis edilmektedir. Dolayõsõyla, üniversitelerin
öğrencilerinden sağlayabileceği gelirlerin miktarõ ve kullanõmõ bakõmõndan yetkilerin
Bakanlar Kurulu ve TBMM’de toplanmasõ ve buralarda alõnan kararlarda üniversite
ihtiyaçlarõ yerine daha çok politik değerlendirmelerin ağõrlõk kazanmasõ, bu hususta daha ileri
adõm atõlmasõnõ önlemektedir. Öğrencilerden alõnacak öğrenim bedellerinin belirlenmesi
konusundaki yetkinin büyük ölçüde üniversitelere bõrakõlmasõnda yarar görülmektedir.
Üniversitelerde eğitimin kõsmen paralõ hale getirilmesine karşõ genellikle ileri sürülen
görüş, öğrencilerin tümünün öğrenim bedelini ödeme gücünün olmadõğõ ve dolayõsõyla böyle
bir uygulamanõn bireyler arasõnda ayõrõm yapõlmasõna yol açacağõ yönündedir. Gerçekte,
bugünkü işleyiş biçimiyle ülkemizdeki üniversite giriş sistemi insanlarõn maddi güçlerinden
kaynaklanan farklõlõklarõnõ daha fazla artõrõcõ etkiler yaratan bir mekanizmaya sahiptir.
Bilindiği gibi, özellikle örgün öğretimde belirli branşlarda eğitim görmek isteyen bir
öğrencinin üniversite hazõrlõk kurslarõna devam etmeden bu amacõnõ gerçekleştirmesi hemen
hemen imkansõz hale gelmiştir. Bu bakõmdan, lise eğitimine paralel bir şekilde yürütülen
üniversite hazõrlõk kurslarõ için yapõlan harcamalarõn boyutlarõ gerçekten üniversitelerin
tümünün toplam bütçesini aşacak seviyeye ulaşmõştõr. Bir başka ifade ile, öğrenciler ve
velileri yalnõzca üniversiteye giriş için böylesine büyük bir mali kaynağõ kullnmak zorunda
kalmaktadõrlar. Doğal olarak, maddi durumu daha iyi durumda olan aileler çocuklarõnõ niteliği
yüksek hazõrlõk kurslarõna gönderebilmekte, hatta özel ders aldõrmaktadõrlar. Böylece, bu tür
ailelerin çocuklarõ, nispeten daha düşük bir maddi güce sahip ailelerin bireylerine göre daha
avantajlõ bir konuma gelmektedirler. Ayrõca, özel ders biçiminde yürütülen üniversite hazõrlõk
kurslarõ kayõt dõşõ ekonominin büyümesine yol açtõğõ için ilave sakõncalar taşõmaktadõr.
Üniversiteye giriş için ödenen bedellerin üniversite sistemine bir finansman kaynağõ
olarak kanalize edilmesi durumunda, üniversitelerde hem sayõsal büyüme sağlanacak hem de
kalite arttõrõlabilecektir. Böyle bir yola gidilmesi durumunda, üniversiteye giriş için sürüp
giden kõyasõya yarõş azalacak, öğrenciler ve veliler emek ve paralarõnõ üniversiteye girebilmek
için değil üniversitede nitelikli bir eğitim görmek için kullanacaklardõr. Bugün, önemli bir
büyüklüğe ulaşmõş olan üniversite hazõrlõk kurslarõ sistemi de etkin bir yönlendirme ve teşvik
sistemiyle ortaöğretim düzeyinde faaliyet gösterecek formel kurumlar biçimine
dönüştürülebilir.
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Hiç kuşkusuz, üniversite eğitiminin prensip olarak paralõ hale getirilmesi benimsendiği
takdirde, sistem bireylerin eğitim özgürlüklerini garanti edecek ve fõrsat eşitliğini bozmayacak
şekilde yeniden düzenlenebilir. Maddi gücü yetersiz fakat başarõlõ öğrenciler için etkin işleyen
bir burs ve kredi sistemi yürülüğe konulabilir. Eğitimini süresi içinde ve iyi derece ile
tamamlayan öğrenciler için faiz indirimi gibi teşvikler, buna karşõlõk yõllarca mezun
olamayanlar için de caydõrõcõ düzenlemeler yapõlabilir. Alõnacak öğrenim harçlarõ bakõmõndan
talep ve arz koşullarõna bakõlarak farklõlõklar getirilebilir. Ayrõca, yeni kurulan ve azgelişmiş
yörelerde bulunan yükseköğretim kurumlarõ için belli bir süre özendirici ayrõcalõklar
tanõnabilir.
Böyle bir düzenlemeye gidilmesinin üniversitelerin mali kaynaklarõnõ ciddi oranda
arttõracağõ kuşkusuzdur. Ancak, söz konusu düzenlemelere paralel olarak yukarõda belirtilen
harcama mevzuatõnõn katõlõklarõnõn giderilmesi gerekmektedir. Personel politikasõndan ders
programlarõnõn düzenlenmesine, araştõrma-geliştirme faaliyetlerinden toplumun kültürel
gelişmesine katkõ yapmaya kadar uzanan bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesinde
üniversitelerin yeni bir anlayõş içinde yönetilmesi halinde, paralõ sisteme geçiş bir anlam ifade
edecektir.
5.4. DİĞER ÖNERİLER
1. Her üniversitenin bir eylem planõ olmalõdõr. Bu plan gelecek 5-10 yõlõn
faaliyetlerini, hedeflerini ve maliyetlerini kapsamalõdõr. Bu plan akademik açõdan
YÖK ve mali açõdan Maliye Bakanlõğõ ve Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan
kabul görmüş olmalõdõr. Böylece, bütün taraflar bu eylem planõ çerçevesinde
hedeflere ulaşmak konusunda gerekli çabayõ göstermelidir. Böyle bir yaklaşõm,
izlenecek politikalarõn siyasetten ayrõ tutulmasõna da neden olacaktõr. Bunun
sonucunda, başta Parlamento olmak üzere yürütme; stratejik hedeflere ulaşõlõp
ulaşõlmadõğõ konusunda bir fikre sahip olabilecek ve üniversiteler de kamu
kaynaklarõndan daha fazla yararlanmak konusunda kendi aralarõnda rekabet
edeceklerdir.
2. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun işlevini gerçekleştirebilmesini
sağlayacak yönde yasal ve idari önlemler alõnmalõdõr.
3. Üniversiteler hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda kendi seçeneklerini kendileri
tespit edebilmeli, bürokratik kontroller azaltõlmalõ ve kendi belirleyecekleri
politikalar yoluyla iş piyasasõnõn taleplerini ve diğer sosyal talepleri karşõlamak
üzere serbest bõrakõlmalõdõrlar. Böylece, diğer üniversitelerle eğitimin kalitesini
artõrma konusunda rekabet edebilecekler ve başarõsõz olmalarõ halinde bunun
sonucuna katlanacaklardõr. Bu bağlamda, üniversitelerin inisiyatif kullanmalarõnõ
ve çözümlere ulaşmalarõnõ engelleyen kurallarõ ortadan kaldõrmak gerekmektedir.
4. Üniversitelere ödenekler torba bütçe şeklinde tahsis edilmelidir. Torba olarak
verilen ödeneklerin hangi hizmetler için kullanõlacağõnõ her üniversite kendi
önceliklerine göre tespit etmelidir. Ayrõca, katma bütçe dõşõnda sağlanan diğer
kaynaklardan elde edilen gelirlerin üniversite bütçesi içinde yer almasõ ve
buralardan yapõlan harcamalarõn denetlenebilmesi gerekmektedir.
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5. Üniversitelere tahsis edilen ödeneklerin harcama esas ve usulleri genel bütçeli
kurumlarla aynõ hükümleri taşõmaktadõrlar. Bu durum hizmetlerin zamanõnda
gerçekleştirilmesi konusunda bazõ aksamalara neden olmaktadõr. Bu nedenle,
üniversiteler harcamalar konusunda temel mali mevzuatõn tamamen dõşõna
çõkarõlmasa bile en azõndan kendi özel şartlarõ dikkate alõnarak iş ve işlemlerini
kolaylaştõrõcõ bazõ yeni düzenlemelere gidilmelidir.
6. Üniversitelere ait taşõnmaz mallar mevcut uygulamaya kõyasla daha özerk
kullanõlabilmelidir. Üniversite, devlet tarafõndan tahsis edilen arazi ve bina
şeklindeki taşõnmazlarõnõ en iyi biçimde kullanabilme konusunda tamamen
bağõmsõz kõlõnmalõdõr. Burada ana hedef, üniversitenin mevcut taşõnmazlarõn
kullanõmõnõ, en etkin akademik eğitimi sağlayacak şekilde planlayabilmesine
imkan vermektir. Ancak bu özerklik, taşõnmazlarõn satõlmasõ, uzun dönem için
kiraya verilmesi veya gerekli yerlerden izin almadan akademik olmayan amaçlar
için kullanõlmasõ hakkõ olarak yorumlanmamalõdõr.
7. Üniversiteler satõnalma konusunda özerkliğe sahip olmalõ ve böylece piyasadan
alõnacak mal ve hizmetlerden en uygun olanõnõ seçebilmelidirler. Üniversitelerin
üçüncü şahõslarla yaptõklarõ sözleşmeleri hakkaniyet ölçüleri dahilinde
sonuçlandõrabilmeleri konusunda yöntemler geliştirilmelidir. Ancak, bunlar
yapõlan iş ve işlemlerin denetlenmeyeceği anlamõna da gelmemelidir.
8. Üniversiteler personeline ait maaş ve çalõşma şartlarõnõ belirlemede belirli limitler
dahilinde özerk bõrakõlmalõdõr. Çalõşma verimi düşük personelin işten çõkarõlmasõ
veya mali desteğin kesilmesi yetkisi de bu özerklik kapsamõnda yer almalõdõr.
9. Üniversitelerin tõp fakültesi ve hastane kurmalarõ konusunda mevcut tõp fakülteleri
ve hastanelerinin sayõsõ ve coğrafi dağõlõmõ dikkate alõnmalõ, tõp fakültesi
hastanelerinin piyasaya sağlõk hizmeti veren kurumlar olarak değil de; tõp
fakültelerinin araştõrma ve uygulama ihtiyaçlarõnõ karşõlayan birimler olarak
düşünülmesi zorunluluğu beraberinde getirilmelidir. Bu nedenle, tõp fakültesi
kurulmasõ gerekiyorsa hemen arkasõndan oldukça yüksek maliyetli bir yatõrõm olan
hastane kurulmasõ yoluna gidilmemeli, fakültenin araştõrma ve uygulama
ihtiyaçlarõnõ karşõlamak üzere o yörede bulunan mevcut devlet hastanelerinden
yararlanõlmalõdõr. Bu durum, verimsiz bir şekilde çalõşan devlet hastanelerinin
verimli hale gelmeleri sonucunu da beraberinde getirecektir. Ayrõca, tõp
fakültelerine tahsis edilen ödenekler; hastanelere ayrõlan ödeneklerden ayrõ
tutulmalõ, hastaneler genel giderlerini kendi öz gelirleri ile karşõlamalõdõrlar.
5.5. FİNANSMAN ALT KOMİSYONU RAPORUNA MUHALİF GÖRÜŞLER
5.5.1. PROF. DR. M. NİHAT HATİBOĞLU'NUN GÖRÜŞLERİ
Bu rapor, kamu üniversitelerinin ileride paralõ üniversitelere dönüşmesine ortam ve
gerekçe hazõrlamak eğilimindedir. Son yõllarda paralõ ünivresiteyi savunanlarõn gerekçeleri bir
bir raporda sayõlmõştõr. Böyle bir anlayõşõ yanlõş buluyorum. Kamu üniversiteleri ruhu ve
evrensel anlayõşõ gereği paralõ üniversite olamaz. Harç adõ altõnda yüksek miktarlarda para
alõnmasõ, o kurumun parasõz olduğu anlamõna da gelmez. Nitekim, bugün öğrencilerden
alõnan para "Cari Hizmet Ödeneği" adõyla alõnmaktadõr. Bu adla para alõnmasõ bile anayasaya
aykõrõdõr. Çünkü, anayasa, öğrencilerden "harç" alõnmasõnõ öngörmektedir.
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Anayasaya aykõrõ olarak alõnan bu paranõn, komisyon raporunda, giderlerin en az
yüzde 25'i olmasõ önerilmektedir. Türkiye'de paralõ eğitime rahatça para ödeyebilecek
nüfusun oranõ yüzde 20'yi geçmez. Devlet, yüzde 20'nin rahatça ödeyebileceği parayõ yüzde
80'e ödettiremez. Doğru değildir. Bunun yerine, yüzde 20'den vergi alõnmasõyla, her
öğrencinin harç düzeyinde eşit ödeme yapmasõnõn sağlanmasõ gerekir. Kamu üniversitelerinin
öğrencilerden alacağõ harç miktarõ, harç kavramõ boyutunu geçmemelidir. Bütün kamu
hizmetlerinden alõnan harç, vatandaşõn o parayõ yakõnmadan ödeyebileceği miktarõ geçmez.
Tapu harcõ, mahkeme harcõ buna örnek gösterilebilir.
Kamu üniversitelerine, son aylarda dile getirilen bir miktar paralõ öğrenci alõnmasõ ise
son derece yanlõştõr. Bu durum, anayasaya ve yasa önünde eşitlik ilkelerine aykõrõdõr. Aynõ
zamanda toplumsal barõşõ ve üniversitenin iç huzurunu bozacaktõr.
Üniversitelerde kaynak yaratmak ve kontenjan artõrõmõ için bugün uygulanmakta olan
İkinci Öğretim geliştirilmelidir. Bunlardan alõnacak ücretler de hiç bir zaman özel üniversite
ücretleri denginde olmamalõdõr. Bugünkü miktarlar yerindedir. Ayrõca, yasada değişiklik
yapõlarak, ikinci öğretim öğrencilerine de harç kredisi verilmelidir.
Harç, 1869 yõlõndan bu yana üniversitelerin her mevzuatõnda yer almõştõr. Ne var ki,
hepsinde de harç miktarõ her öğrencinin ödeyebileceği miktarõn üstünde olmamõştõr. Bu
yönlerden, Finansman Alt Komisyon Raporunun harç miktarõnõ aşacak para miktarõna ve
gerekçelerine katõlmõyorum.
Prof. Dr. M. Tahir Hatiboğlu
Yükseköğretim ÖİK Üyesi ve Yönetimin Yeniden Yapõlandõrõlmasõ Alt Komisyon Raportörü
5.6. FİNANSMAN ALT KOMİSYONU ÜYELERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prof. Dr. Hasan Kazdağlõ (Başkan)
Gülten İşcimen (Raportör)
Prof. Dr. Hasan Basri Şentürk
Doç. Dr. Hüseyin Koç
Prof. Dr. Ali İhsan Kopya
Prof. Dr. Yaşar Nuri Şahin
Ahmet Kesik

Pamukkale Üniversitesi Rektörü
Maliye Bakanlõğõ, BÜMKO, Uzman
KTÜ Öğr.Üyesi, Rektör Yrd.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğr.Üyesi
KTÜ Öğr.Üyesi
Atatürk Üniversitesi Öğr.Üyesi
Maliye Bakanlõğõ, BÜMKO, D.Bşk.
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6. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ ALT KOMİSYONU
6.1. Giriş
Ülkemizde yükseköğretime devam etmek isteyenlerin sayõsõnõn, yükseköğretim
kurumlarõnõn kontenjanlarõndan fazla olmasõ, bir seçme işlemini zorunlu duruma getirmiştir.
Örneğin, 1961 yõlõnda başvuran sayõsõ 25 bin civarõndayken, bu sayõ 1974 yõlõnda 230 binlere,
1990 yõlõnda 900 binlere, 1999 yõlõnda ise 1.5 milyona yükselmiştir. Yerleşen sayõsõ ise
ortalama olarak % 25'ler civarõnda kalmõştõr.
Aslõnda Yükseköğretim Programlarõnõn (YÖP) kontenjan sayõsõ başvuran sayõsõna eşit
bile olsa, bazõ YÖP'lerin daha fazla tercih edilmesi nedeniyle bir seçme işleminin yapõlmasõ
zorunludur.
Buna göre, başvuranlardan bir bölümü YÖP'lere alõnabildiğine göre, bunlar tüm
adaylar arasõndan nasõl seçilecekler, hangi YÖP'e nasõl yerleştirileceklerdir? Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) işte bu soruna bir çözüm olarak geliştirilmiştir. 1974 yõlõndan
itibaren de bu amaçla sõnavlar yapma görevi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) adõyla kurulan kuruluşa verilmiştir. ÖSYM'nin görevleri Yükseköğretim
Kanunu'nun 10. Maddesinde şu biçimde belirtilmiştir:
"Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği
esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarõna öğrenci alõnmasõ amacõyla sõnavlarõ
hazõrlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de gözönünde tutarak Yükseköğretim Kurulunun
tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci adaylarõnõn yükseköğretim kurumlarõna
yerleştirilmesini sağlayan ve faaliyetlerle ilgili araştõrmalarõ ve diğer hizmetleri yapan
Yükseköğretim Kuruluna bağlõ bir kuruluştur."
ÖSYM kendisine verilen bu görevle Türk eğitim sisteminde oldukça önemli
sayõlabilecek bir görevi yerine getirmeye çalõşmaktadõr. Buna göre, bir ortaöğretim kurumunu
bitirmiş öğrencileri, istekleri tercihleri ve sõnavdaki puanlarõ doğrultusunda bir yüksek
öğretim programõna yerleştirmektir. ÖSYM bu seçme işiyle, YÖP'lere yerleşen adaylara hem
akademik öğrenim görme fõrsatõ sağlamakta hem de adaylarõn tercihleri doğrultusunda bir
meslek sahibi olmalarõna katkõda bulunmaktadõr. Bu amaçla hazõrlanmõş olan testlerle isabetli
ve adil sõralama kararlarõnõn verilmiş olmasõ, ÖSYM'nin sadece eğitim sisteminde değil,
ülkemizin sosyoekonomik ve kültürel gelişiminde önemli bir rol oynadõğõnõ ortaya
koymaktadõr.
6.2. Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sisteminin Kõsa Tarihçesi
1956 yõlõna kadar İstanbul Teknik Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi
okullar hariç diğerlerine öğrenci alõrken bir seçme sõnavõndan yararlanõlmamõş, lise diplomasõ
almõş olan herkes diplomalarõna göre bu okullara kayõt yaptõrabilmiştir. Bu yõllardan sonra
yükseköğretim kurumlarõnda ciddi bir kapasite sorunu ile karşõlaşõlmõş, 1960 yõlõndan sonra
her kurum kendi giriş sõnavõnõ ayrõ ayrõ yapmaya başlamõştõr. Bu durum ise;
-

adaylarõn birkaç kez sõnava girmelerine,
uygulanan sõnavlar arasõnda güçlük, objektiflik, geçerlilik, güvenirlilik
değerlendirme gibi özellikler bakõmõndan eşitliliğin sağlanamamasõna,
- para, zaman ve emek yönünden kayõplarõn ortaya çõkmasõna neden olmuştur.
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1950'lilerin sonunda 1960'larõn başõnda bazõ fakülteler "testlerle" giriş sõnavlarõ
yapmõşlardõr.
1963 yõlõndan sonra, Üniversitelerarasõ Kurul "merkezi sistem" ile öğrenci seçilmesini
kabul etmiştir. ODTÜ ise kendi sistemini bir süre uygulamõştõr. Buna göre, merkezi sistemle
öğrenci seçme işi;
-

1964-1967 yõllarõ arasõnda Ankara Üniversitesi
1967-1973 yõllarõ arasõnda İstanbul Üniversitesi
1974 yõlõnda Hacettepe Üniversitesi tarafõndan yapõlan sõnavlarla gerçekleştirilmiştir.

Hem aday sayõsõnõn hem de sõnavõn uygulanmasõ sõrasõnda karşõlaşõlan sorunlarõn
artmasõ yeni bir merkezi sistemle öğrenci seçilmesini gündeme getirmiştir. 1974 yõlõnda,
Üniversitelerarasõ Kurul çõkardõğõ yeni bir yönetmelikle, öğrenci seçme işinin merkezi bir
sistemle yapõlmasõnõ benimsemiş ve ÖSYM'nin kurulmasõnõ karara bağlamõştõr.
6.3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
ÖSYM, kurulduğu günden itibaren 1981 yõlõna kadar tek aşamalõ bir sõnav yürütmüş,
1981 yõlõndan 1999 yõlõna kadar ise sõnav iki aşamalõ olarak uygulanmaya başlanmõştõr.
1974 yõlõndan 1981 yõlõna kadar uygulanan testler
1. Genel Yetenek Testi
2. Fen Bilimleri Testi
3. Sosyal Bilimler Testi
4. Yabancõ Dil Testi
1981 yõlõndan itibaren ÖSYM daha önce aldõğõ kararlarõ uygulamaya başlamõş ve
merkezi sõnavõ iki aşamalõ olarak yürütmeye başlamõştõr. Sõnavõn ilk aşamasõnõ Öğrenci
Seçme Sõnavõ (ÖSS), ikinci aşamasõnõ ise Öğrenci Yerleştirme Sõnavõ (ÖYS) oluşturmuştur.
6.4. Değişikliğin Dayanaklarõ ve Gerekçesi
1974 yõlõndan 1981 yõlõna kadar hem sõnava giren aday sayõsõnda büyük artõşlar olmasõ
hem de Genel Yetenek Testinde sorulan sorunlarõn çözüm yollarõnõn deşifre olmasõ merkezi
sõnavõn hem testlerinde hem de uygulama koşullarõnda bazõ iyileştirmeler yapõlmasõnõ gerekli
kõlmõştõr.
Sõnavõn iki aşamalõ duruma getirilmesiyle şu yararlarõn elde edilmesi düşünülmüştür .
1. Adaylara sorulan soru sayõsõnõn yaklaşõk % 75 kadar artõrõlmasõ ve bu yolla test
puanlarõnõn kapsam geçerliliğinin ve güvenirliğinin artõrõlarak, ölçme hatasõnõn
azaltõlmasõ.
2. Sõnavõn ikinci aşamasõndan, yedi çeşit ağõrlõklõ standart puanõn elde edilmesi ve
bu yolla YÖP'lerin kendi gereklerine uygun öğrenci belirleme şansõnõn artõrõlmasõ.
3. Sõnavõn tek oturumda yapõlmasõ kaygõ, yorgunluk, sağlõk, beklenmedik olaylarla
karşõlaşma vb. gibi etkenlerden gelen olumsuzlarõn adaylarõ sõnav sonuçlarõnõn
etkilemesi nedeniyle eleştirilmekteydi. Sõnav iki aşamalõ duruma getirilerek, bu
tür olumsuzlarõn azaltõlmasõ yoluna gidilmesi.

59

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

4. Birinci aşama sõnavõnõn sonunda, adaylara verilen sõnav sonuç bilgileri sayesinde,
adaylarõn daha bilgili ve gerçekçi tercih yapmalarõnõn sağlanmasõ.
5. Birinci aşama puanlarõnõn, özel yetenekle ilgili programlar tarafõndan daha
rahatlõkla kullanõlabilmesi.
6. Aday sayõsõnõn artmasõ, sõnav merkezlerinin de artmasõna neden olmaktadõr.
Sõnavlarõn sõkõ bir denetim altõnda yapõlõyor olmasõna rağmen birinci aşamasõnda
meydana gelen aksaklõklarõn saptanmasõ ve giderilmesi.
6.5. ÖSS Testlerinin Amacõ ve Bu Testlerde Yoklanan Bilgi ve Beceriler
ÖSS ve ÖYS testlerinin kapsamõ belirlenirken, Türk Milli Eğitiminin amaçlarõ
arasõnda sayõlan nitelikler göz önünde tutulmuştur. Bu niteliklerden hem temel yurttaşlõk
görevlerini yerine getirmeye hem de daha sonraki öğrenimde başarõlõ olmaya güçlü katkõlarda
bulunabileceği düşünülen zihinsel becerilere ağõrlõk verilmiştir.
İlköğretimin ve ortaöğretimin nasõl bir insan yetiştirmeye yöneldiği düşünüldüğünde
amacõn, tek cümleyle, çevresiyle sağlõklõ bir denge kurabilecek bilgili yurttaşlar yetiştirmek
olduğu ortaya çõkmaktadõr.
Genel bir ifadeyle ÖSS'de Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen bilimleri
alanlarõndaki temel bilgilerle verimli bilgi edinme yollarõ üzerinde durulmaktadõr. Adaylarõn
bu alanlardaki temel bilgilerle düşünebilme dereceleri ölçülmek istenmektedir.
ÖYS testlerinde ise belirli bir alana ilişkin, daha çok okul öğrenmelerine dayalõ olarak
bilgi birikiminin hatõrlanmasõnõ, kavranmasõnõ ve uygulanmasõnõ gerektiren becerilerin
yoklanmasõ amaçlanmaktadõr.
6.6. 1987 Yõlõnda Yapõlan Değişiklikler
1981 yõlõndan itibaren uygulamaya konan iki aşamalõ sõnav sistemi, böyle bir
değişiklikten beklenen sonuçlarõn büyük bir kõsmõnõ vermiştir. Altõ yõl uygulanan iki aşamalõ
sõnav sistemi genel olarak ilk kurulduğu biçimiyle işlemiştir. Sadece 1982 yõlõnda,
ortaöğretim başarõ ölçüsü test puanlarõna ek bir yordayõcõ olarak dikkate alõnmasõ yoluna
gidilmiş, sistemde bundan başka önemli bir değişiklik yapõlmamõştõr.
Yapõlan araştõrmalar sonucunda aşağõdaki önerilerin uygulamaya konmasõ kararlarõ
alõnmõştõr:

1. İki Aşamalõ Sõnavõn Ayrõ Sõnavlar Olarak Düşünülmesi:
Başvuru belgesinde yalnõz ÖSS'ye girmek istediklerini belirten adaylarõn ÖSS puanlarõ
iki yõllõk meslek yüksekokullarõ, teknik ve mesleki eğitim programlarõ, açõköğretim
fakültesinin programlarõ ve özel yetenek sõnavõyla öğrenci alan yükseköğretim programlarõnõn
bazõlarõna yerleştirme yapõlmasõnda kullanõlacaktõr.

2. İkinci Basamak Sõnavõnõn Çeşitlendirilmesi
Yükseköğretim programlarõna bu programlarda başarõlõ olma olasõlõğõ yüksek adaylarõ
seçme ve yerleştirme amacõyla verilen kararlardaki isabeti artõrmak için ikinci basamak
sõnavõnõn çeşitlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu amaçla, ikinci basamak sõnavõnda adaylara
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sadece girmek istedikleri yükseköğretim program grubu ile yakõndan ilgili testlerin
uygulanmasõ yoluna gidilmiştir.
6.7. 1999 Yõlõnda Yapõlan Son Değişiklikler
Daha önceleri benimsenen yaklaşõmõn aksine yani değerlendirme araştõrmalarõ
yapmadan tamamen politik ve yönetimsel yaklaşõm ile, 1999 yõlõndan itibaren YÖK
tarafõndan geçmiş yõllardaki uygulamalara bazõ temel değişiklikler getirilmiştir. Yeni bir
"sistem" "model" uygulamaya konulmuştur.
• Birinci değişiklik, iki basamaklõ olarak yürütülen sõnav sisteminin tek basamaklõ
sõnav durumuna getirilmesi ve yükseköğretim kurumlarõna temel kavram ve ilkelerle
düşünme becerilerini yoklayarak (ÖSS benzeri testlerle) öğrencilerin puanlarõnõ
belirleme iddiasõ.
• İkinci değişiklik, sisteme uzun zamandõr katkõda bulunan Ortaöğretim Başarõ
Puanõnõn (OÖBP) ağõrlõklandõrõlmasõ. Öğrencilerin diploma notlarõnõn yanõ sõra,
geldikleri ortaöğretim kurumlarõnõn ÖSS'deki puanlarõnõn da gözönünde tutulmasõ ve
bu iki ölçü ağõrlõklandõrõlarak Ağõrlõklõ Ortaöğretim Başarõ Puanõ (AOBP) olarak
seçme ve yerleştirmeye esas puanlara eklenmesi.
• Üçüncü değişiklik, daha önce meslek liselerinden gelen öğrencilere kendi alanlarõyla
ilgili yükseköğretim programõ tercihlerine yansõtõlan ek katsayõ uygulamasõnõn, lise
alan/kollarõ için de yaygõnlaştõrõlmasõ. Hangi tür liseden gelirse gelsin kendi alanõnõn
devamõ sayõlabilecek programlarõ isteyen adaylara yerleştirilmelerinde belli
avantajlar sağlanmasõ. Kendi alanõnõn devamõ olmayan programa yerleşmelerinin ise
özendirilmemesi, dezavantaj öngörülmesi.
• Dördüncü değişiklik, adaylarõn daha gerçekçi tercih yapmalarõnõ sağlamak için
tercihlerini, sõnav sonuçlarõ ellerine ulaştõktan sonra yapmalarõnõn sağlanmasõ.
• Beşinci değişiklik dille ilgili YÖP'lere ÖSS ve Dil Sõnavlarõ ile öğrenci alõnmasõ ve
dil sõnavõnõn ayrõ bir tarihte uygulanmasõ.
Sõnav sistemine getirdiği değişikliklerle YÖK aşağõdaki noktalarda belirtilen amaçlara
ulaşõlacağõnõ düşünmüştür:
• Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin
ilgilenmelerini sağlamak.

dersleriyle

ve

okullarõyla

daha

çok

• Öğrencilerin daha gerçekçi tercih yapmalarõna katkõda bulunmak.
• Dersanelere olan bağõmlõlõğõ azaltarak öğrencileri okul eğitimine yönlendirmek ve
sõnõftaki öğrenmelerini canlandõrmak.
Bunun yanõnda YÖK tarafõndan yayõmlanan bir raporda (araştõrma raporu değil)
yõllarca uygulanan testlerin salt ölçme açõsõndan değerlendirildiğinde kötü bir sistem olmadõğõ
ancak ciddi olumsuz sonuçlara da yol açtõğõ vurgulanmõştõr. Öğrencilerin okul dõşõ ortamlarda,
kalõplara dayalõ çok sayõda örnek soru çözmenin neticesinde temel kavramlara dayalõ yorum
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yapma, yazõlõ ve sözlü ifade etme ve kaynak kullanma yetenekleri törpülenmiş ezbere alõşmõş
bireyler haline dönüştüğü vurgulanmõştõr.
Bu nedenle birçok ülkenin yükseköğretim sõnavlarõnda değişikliklere giderek, bilgiden
ziyade temel kavramlara dayalõ okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneklerini ölçen
sõnavlarla ortaöğretimdeki başarõnõn ön plana çõkarõldõğõna dikkat çekilmiştir. YÖK, bu
gerekçeyi de tek aşamalõ sõnava geçilmesinin önemli bir nedeni olarak görmektedir.
6.8. 1999 Yõlõnda Yapõlan Değişikliklere Yöneltilen Eleştiriler:
1999 yõlõndan itibaren uygulamaya konan yeni ÖSS çeşitli açõlardan eleştiriler
almõştõr. Bu eleştiriler şu noktalarda toplanabilir:
• Basõna da yansõdõğõ gibi bu temel değişikliği ÖSYM yetkilileri benimsememiş
eleştirmişler, hatalõ yönlerini göstermişler ama YÖK buyurduğu için
uygulamõşlardõr.
• Sistemle ilgili yapõlacak değişikliklerin mutlaka araştõrmalara dayandõrõlmasõ
gerekir. Özellikle üniversiteye öğrenci seçme sistemiyle ilgili olarak araştõrmalara
dayanmayan kararlarõn olumsuz sonuçlar doğurmasõ Türkiye'nin geleceğiyle ilgili
zararlar oluşturacaktõr.
• 1981 yõlõnda tek aşamadan, iki aşamaya geçerken ortaya konan gerekçelerin
geçerliği ortadan kalkmamõştõr.
• Sõnavõn iki basamaktan tek basamağa indirilmesiyle, adaylara sorulan sorularda
önemli ölçüde bir azalma olmuştur. Soru sayõsõndaki azalma ölçmenin kapsam
geçerliliğinin ve güvenirliğin azalmasõna, güvenirliğin azalmasõ da ölçme hatasõnõn
artmasõna kararlarõn isabetsizliğine neden olacaktõr.
• Tek aşamalõ sõnav yöntemiyle, sõnav günü sağlõk, heyecan ya da beklenmedik
olaylarla karşõlaşan adaylarõn sõnav sonuçlarõ olumsuz yönde etkilenebilmekte ve
adaylarõn bu durumu telafi etmeleri bir sonraki yõla kalmaktadõr. Bireylerin
gelecekle ilgili kararlarõn tek sõnavla belirlemek doğru görünmemektedir.
• Sorunlara bilimsel yaklaşõmda karar verilecek durumla ilgili farklõ gözlemler
yapõlmasõ ve bu gözlemlerden elde edilen verilere dayanõlarak karar verilmesi
önemlidir. Giriş sõnavõnõn tek basamağa indirilmiş olmasõ bireyler hakkõnda doğru
kararlar vermede olumsuz rol oynayacaktõr.
• OÖBP'nõn, ÖSS puanlarõna göre ağõrlõklandõrõlmasõ, önceki uygulamaya göre,
ÖSS'de başarõlõ olan okullarõn lehinde önemli artõşlar getirebilecektir. Önerilen
uygulama, eğitim-öğretim olanaklarõ pek elverişli olmayan ve ÖSS'deki başarõsõ
daha az olan bir okuldan mezun öğrencilerin, OÖBP'larõ ÖSS başarõsõ daha yüksek
olan bir okuldan mezunlarla aynõ olsa bile, bu öğrencilerin AOBP'larõnda
diğerlerine göre bir azalma olabilecektir. Giriş sõnavõ bireysel bir yarõş iken, bazõ
bireylerin bu bireysel yarõşta mezun olduklarõ kurumun avantajlarõndan diğer
bireylerin aleyhine büyük yararlar sağlamasõ eşitliği, girişin adil olmasõnõ zedeler.
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•

OÖBP'nda öğrencinin ortaöğretim yõllarõndaki başarõ notlarõ ya da diploma notu
yerleştirmeye esas ÖSS (Y-ÖSS) puanlarõ içerisinde önemli ve belirleyici bir yer
kazanmaktadõr. Zaman içerisinde birçok okul, öğrencilerinin diploma notlarõnõn
katkõsõnõ arttõrmak amacõyla olduğundan daha katkõlõ notlar verme eğilimi içerisine
girerse bu önlenebilir mi?

•

Okullarõn sahip olduklarõ eğitim olanaklarõ ve öğrenci popülasyonunun sosyoekonomik durumlarõ ülke çapõnda geniş bir yelpazeye yayõldõklarõ bilinen bir
gerçektir. Teorik olarak; aynõ yeteneğe, aynõ bilgiye ve aynõ beceriye sahip
öğrenciler ÖSS sõnavõna göre farklõ konumlarda olacaklardõr. Daha iyi okula
giden, eğitim olanaklarõndan daha iyi yararlanma olanağõna sahip öğrencilerin
daha başarõlõ olmasõ doğaldõr. Bu durumu dengeleyecek en önemli faktör Orta
Öğretimdeki öğrencinin başarõ durumudur. Standardize edilmiş Orta Öğretim
Başarõ Puanõ (OÖBP) öğrencinin aynõ öğretim kurumundaki başarõya göre
sõralanmõş yerini göstermektedir.

•

Test sonucunda alõnan standardize edilmiş puanlarla OÖBP’nõn belirli ağõrlõklarla
birleştirilmesine dayanan puanlama sistemi, hem öğrencinin gerçek başarõ
durumunu daha objektif olarak belirlemede, hem de farklõ eğitim ortamlarõnda
okumaktan kaynaklanan dengesizliğin giderilmesinde en uygun yaklaşõm olarak
değerlendirilmektedir. Bir başka deyimle, OÖBP’nin değerlendirmeye alõnmasõ
üniversiteye girişte fõrsat eşitliğine olumlu katkõda bulunmaktadõr.

•

Mevcut sistemde; orta öğretim kurumlarõ arasõnda büyük dengesizlikler varken,
ÖSS sõnavlarõna bakõlarak, daha iyi eğitim olanaklarõna sahip olan orta öğretim
kurumlarõna ayrõca puan verilmesi var olan dengesizliği daha da arttõrmaktadõr. Bu
tür bir yaklaşõmõn avantajlõ durumdaki öğrencileri daha iyiye, dezavantajlõ
durumda olan öğrencileri ise daha kötüye götüreceği açõktõr.

• Bu yeni uygulamanõn hemen uygulamaya konulmasõyla, üç yõl önce belirli lise
kollarõnõ seçen öğrencilere farklõ uygulamalar da yapõlmõştõr. Sosyal (S) puan
türüyle öğrenci alan bazõ YÖP'lerin puan türleri Türkçe-Matematik (TM) olarak
değiştirilmiş, dolayõsõyla lise alan kolu Sosyal Bilimler olan öğrenciler bu
programlarõ tercih ettiklerinde OÖBP daha düşük bir katsayõyla çarpõlmõş (örneğin
kamu yönetimi) ve bu öğrencilerin yerleşme şanslarõ önemli ölçüde zedelenmiştir.
Üç yõldõr bu YÖP'lere hazõrlõk yapan öğrencilerin yerleşme olasõlõklarõ neredeyse
tamamen ortadan kaldõrõlmõştõr. Gençlerin eğitim uygulamalarõna güven
duymalarõnõ zedeleyen böyle bir uygulamanõn bir kõsõm gencin gelecekteki
yaşamlarõnõ olumsuz etkilemesi düşündürücüdür.
• Sistem, bazõ çelişkili OÖBP'larõ da hesaplar görünmektedir. Örneğin Sosyal
Bilimler alanõndan mezun olan bir öğrenci maliye programõnõ tercih ederse
öğrencinin OÖBP'nõ 0,2 ile, iktisat programõnõ tercih ederse 0,5 ile çarpmaktadõr.
Hem iktisat hem de maliye programlarõnõn ortak noktalarõ çok sayõda olmasõna
rağmen OÖBP'larõnõn çarpõm katsayõlarõ nedense farklõdõr.
•

Yeni sistem, daha önce sadece TM öğrencilerinin tercih edebildiği bazõ YÖP'leri,
Fen kolundan gelen öğrencilerin tercihlerine de açmõş ve bu YÖP'lere çoğunlukla
Fen kolundan gelen öğrencilerin yerleşmesini sağlamõştõr. TM alanõndan gelen
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öğrenciler önemli ölçüde yerleşebildikleri YÖP'larõnda, kendi alanlarõndan gelen
öğrencilerle değil, fen kolundan öğrencilerle yarõşõr duruma geçmişlerdir.
• Yeni sistem, öğrencilerin dershaneye olan taleplerinde bir azalma meydana
geleceğini de savunmuş olmasõna rağmen, gözlemler ve tartõşmalar bunun aksinin
gerçekleştiğini ortaya koymaktadõr.
• Yeni sistemin savunulmasõnda önceki yõllarda uygulanan testlerin salt ölçme
açõsõndan değerlendirildiğinde kötü bir sistem olmadõğõ ancak ciddi olumsuz
sonuçlara da yol açtõğõ vurgulanmõştõr. Öğrencilerin okul dõşõ ortamlarda, kalõplara
dayalõ çok sayõda örnek soru çözmenin neticesinde temel kavramlara dayalõ yorum
yapma, yazõlõ ve sözlü ifade etme ve kaynak kullanma yetenekleri törpülenmiş
ezbere alõşmõş bireyler haline dönüştüğü dile getirilmiştir. Bu açõdan bakõldõğõnda
yeni ÖSS'nin de yazõlõ ve sözlü ifade gücünü ölçmediği kesindir. Ayrõca yeni ÖSS
olarak sunulan sistemde değişmeyen en önemli şey testin kendisidir. Testin yapõsal
olarak özelliklerinde hiçbir değişiklik yapõlmamõştõr. Hatta ÖSYM'nin 1981 yõlõnda
planladõğõ ve uygulamaya koyduğu yapõ aynen korunmaktadõr.
Bunun yanõ sõra ikinci basamak sõnavõnda kullanõlan ÖYS testlerinin bir bilgi testi
olduğu dile getirilmesine rağmen, bu testlerde kullanõlan sorularõn neredeyse tamamõ
hatõrlama davranõşõnõ ölçen sorular olmaktan daha çok yorumlama davranõşlarõ ölçen
sorulardan oluşmaktadõr. Zaten bu tür sõnavlarda kullanõlan sorularõn da bu tür sorular olmasõ
gerekir.
Yeni sõnav sisteminin, öğrencilerin dershaneye olan taleplerini azaltmadõğõna dikkat
edilirse, sorunlarõn başka noktalardan kaynaklandõğõ ortaya çõkacaktõr.
YÖK önerdiği yeni sõnav sistemini çeşitli eleştirilere rağmen düzeltmek yerine sõkõ
sõkõya dayatmaya ve savunmaya devam eder görünmektedir. Özellikle son yayõmlanan rapor
ve 2000 yõlõ giriş uygulamasõ (YÖK, 1999) bunu gösterir niteliktedir.
6.9. ÖSYM'nin Türk Eğitim Sistemine Katkõlarõ
Daha önce de belirtildiği gibi, 1960'lõ yõllarda çeşitli üniversiteler ve onlara bağlõ
fakülteler öğrenci alõrken birbirlerinden bağõmsõz davranõrlardõ. Öğrenciler her fakülteye
bizzat kendileri giderek başvuruda bulunurlardõ. Fakülteler sõnav tarihlerini birbirlerinden
bağõmsõz olarak saptarlar ve sõnavlarõ da fakültenin bulunduğu illerde yaparlardõ. Bu durum
hem bazõ fakültelerin sõnav tarihlerinin aynõ güne rastlamasõna hem de öğrenciler için büyük
maddi sõkõntõlara neden olurdu. Bu yõllarda yapõlan sõnavlar genellikle kompozisyon tipinde
yazõlõ sõnavlardõ ve bu sõnavlarõ o fakülteden kişiler bir standardõ ve objektifliği sağlamadan
değerlendirirlerdi.
1974 yõlõnda ÖSYM'nin kurulmasõ ile birlikte, sõnav sisteminin objektifliği, geçerliliği
ve güvenirliği konusunda önemli adõmlar atõlmõş, 1981 ve 1987 yõlõnda sõnav sisteminde
yapõlan değişiklerle sõnavõn objektifliği, adil oluşu, geçerliliği ve güvenirliği konusunda ciddi
önlemler alõnmõştõr.
ÖSYM'nin kuruluşu ile birlikte sõnav sistemindeki değişiklikler şu şekilde
özetlenebilir:
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1. Öğrencilerin oturduklarõ yerlerde yada yakõn bölgelerde sõnava girmeleri bu yolla
emek, zaman ve para yönünden büyük tasarruflarõn sağlanmasõ.
2. Bu sõnavlarda, tüm öğrencilere tek oturumda aynõ sorularõn sorulmasõ.
3. Testlerin güvenirliliğinin ve geçerliliğinin zedelenmemesi için sonuçlarõn bilgisayar
yardõmõ ile büyük bir gizlilik altõnda değerlendirilmesi.
4. ÖSYS testlerinde kullanõlan sorularõn orta öğretimde başarõlõ olan öğrencilerin
yerleştirilmesine hizmet etmesi.
5. Sõnava giren öğrencilerin herhangi bir YÖP'e yerleştirilmelerinde orta öğretim
başarõ puanlarõnõn kullanõlarak eğitimde fõrsat eşitsizliğinin azaltõlmasõna katkõda
bulunmasõ.
6. Sõnavlarda rüşvet, torpil ve kopya gibi, sõnavõn güvenirliğine olumsuz etkide
bulunacak koşullarõn büyük ölçüde azaltõlmaya çalõşõlmasõ.
7. Üniversiteye girecek adaylarõn yalnõzca test puanlarõna ve tercihlerine göre adil ve
standart bir biçimde programlar için sõralanmasõ. Bunlarõn yanõ sõra, sõnav
sistemiyle yapõlmõş çalõşmalar, hem ÖSS hem de ÖYS testlerinin güvenilir ve
geçerli olduğunu dair ipuçlarõ sunmaktadõr.
6.10. ÖSYM HAKKINDA ÖNERİLER
Üniversiteye girişin sõnavsõz olacağõ yönündeki dayanaksõz politik görüşler bir yana
bõrakõlõr ise, üniversiteye giriş "bilgi çağõnda" mutlaka bir yarõş, bir sõnav ile olmak
durumundadõr. Kuruluş yasasõ incelendiğinde ÖSYM, YÖK'ün içerisinde, ÖSYM Başkanlõğõ
adõ ile kurulmuş YÖK'ün bir alt birimi olarak görünmektedir. Yani ÖSYM kendi özgül
kurumsal kimliği olmayan bir kuruluş statüsündedir. Özgül kuramsal kimliğine saygõ
gösterilip, buyurgan yöneticiler tarafõndan zorlanmadõğõ dönemlerde, üniversiteye giriş sõnav
uygulamalarõnõ başarõlõ bir biçimde yürütmüştür.
İlk yõllarda sadece üniversiteye öğrenci seçme görevini yerine getiren ÖSYM, şu anda
Türkiye'nin neredeyse tüm sõnavlarõnõ yürüten güvenilir bir kuruluş durumundadõr. Deyim
yerindeyse, üniversiteye öğrenci seçme işi, ÖSYM'nin normal sõnavlarõndan biri durumuna
gelmiştir. Gelişen ve genişleyen bu duruma karşõn, ÖSYM'nin yapõsõnda hiçbir değişikliğe
gidilmemiş görünmektedir. Uzmanlõğõnõn geliştirilmesi ve özgül kurumsal kimliğinin yeniden
oluşturulmasõ yönünde bir çalõşma yürütülmesi yararlõ olabilecektir.
ÖSYM, üstlendiği sõnavlarla ilgili görev ve sorumluluklarõna bağlõ olarak yeniden
örgütlenmeli ve bağõmsõz bir kurum statüsüne kavuşmalõdõr. ÖSYM ile ilgili olarak teknik ve
uzmanlõk türü kararlarõn vericisi genel anlamda YÖK olmayõp, ÖSYM'nin başkanõ, araştõrma,
teknik ve yürütme birimlerinin kendisi olmak durumundadõr. Özellikle sõnavlarla ilgili
kararlar gerçekten sõnavlar üzerine çalõşan uzmanlar, araştõrmacõlar ve akademisyenler
tarafõndan alõnmalõdõr. Ülkemizde bu nitelikte uzmanlar, akademisyenler ve araştõrõcõlar
üniversitelerimizde bulunmaktadõr. YÖK'ün üniversite giriş konusunda "bilimden" "bilim
adamõndan" ve üniversal akademik yaklaşõmdan yararlanmasõ gerekir. Kõsaca ÖSYM, yerine
getirdiği işlere bağlõ olarak yeniden tanõmlanmalõ ve özgül kurumsal kimliğini kazanmalõdõr.
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2000 yõllarõ için üniversiteye giriş konusunu 1999 yõlõ öncesi uygulamalarõ
değerlendirilerek ve geliştirerek ele almak gerekmektedir. Bilimsel bir proje kapsamõnda
konunun incelenmesi gereği kalkõnma planõnda ifadesini bulmalõdõr. Üniversiteye giriş
kararlarõna üniversitelerin de katõlmasõnõ sağlayacak uygulama geliştirilmelidir.
Öneri: Yeniden okul türü yerine çeşitli program türlerine göre yapõlandõrõlacak olan
ortaöğretime dayalõ olarak yüksek öğretime üniversiteye öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi
ve sõnav uygulamalarõ, yeteneği ölçmeye yönelik araçlarla (ÖSS türü) bilimin õşõğõnda,
öğrencilerin yetenek, başarõ ve ilgilerine ve yönlenmelerine herhangi bir dayatma olmaksõzõn
yer veren bir sistem biçiminde Orta Öğretim Başarõ Puanõ dikkate alõnarak MEB ile ÖSYM ve
üniversitelerin ortak çalõşmasõ ile geliştirilmelidir.
6.11. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ ALT KOMİSYONU RAPORUNA
MUHALİF GÖRÜŞLER
6.11.1. PROF. DR. H. NİHAT BİLGEN'İN GÖRÜŞLERİ
Üniversite giriş sistemi, ulusal varlõğõmõzõn psikolojik evreninde, geleceğimiz için
tehlikeler oluşturacak etkiler yapmaktadõr.
Çocuklarõmõz, küçük yaşlardan itibaren, üniversite seçme sõnavõnõn yarattõğõ “ilerdeki
tehlike”nin etkisini hissetmektedir. Bu tehlike, yaklaştõkça büyüyen ve temel değişkeni korku
olan bir bunalõm ortamõ oluşturmaktadõr.
Anneler ve babalar da çocuklarõnõn geleceğini belirleyen bu sõnava ilişkin kaygõlarõn
etkisinde, çaresizlik içinde çõrpõnmaktadõr.
İnanõyorum ki; ulusumuzu bunalõmlõ bir toplum yapmak için çareler aransa, üniversite
giriş sistemi “geçerli” ve “güvenilir” çarelerden biri olabilirdi. Kuşkusuz bu sistemin
oluşturduğu psikolojik ve ahlaki sonuçlarõn sebep-sonuç ilişkileri, bilimsel çalõşmalarla
belirlenmiş değildir. Ancak, sõnav öncesi ailece, yaşananlarõn ağõr yükünün genç kişiliklerde
yõkõmlara varan etkiler yaptõğõ, sõnavõ kazananlarõn çoğunun yerleştirildiği programdan
memnun olmadõğõ; kazanamayanlarõn ise, büsbütün bunalõma girdiği ve hayatõnõn karardõğõ
bir gerçektir. Birkaç kez sõnav kazanamayan gençlerin birikimi ise, sosyal yapõda korkunç bir
kangren bölgesi oluşturmaktadõr.
Bu sebeple üniversite seçme sõnavõ kaldõrõlmalõdõr. Üniversite giriş sistemi yeniden
düzenlenmelidir. Bu düzenlemede;
•

Üniversite kontenjanlarõ çağ nüfusunun yüzde 40’õnõn üstüne çõkarõlmalõdõr. Bilindiği gibi,
bu oran Kanada’da % 62, Amerika’da % 60, diğer gelişmiş ülkeler de % 40-60 arasõnda
bulunmaktadõr. Eğer bu ülkeler ile yarõşmayõ düşünüyorsak, Lisans ve Lisans-üstü
programlarda nicelik ve nitelik olarak onlarõn düzeyini yakalamalõyõz. Bunu başarabiliriz.

•

Üniversite giriş sistemi, ilk ve orta öğretime dayalõ (ÜSS’ye değil) ve onlarõn devamõ
olmalõdõr. Meslek Liseleri II yõllõk genel eğitimin üstüne çekilerek Meslek Yüksek
Okullarõ ile birleştirilmelidir. Eğitim sisteminin tümünde yatay ve dikey geçiş yollarõ
herkese açõk olmalõdõr.
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Yüksek öğretim paralõ olmalõ, durumu el veremeyenler sonradan ödemek üzere kredi
alarak, eğitimini finanse edebilmelidir.

Sonuç olarak; mevcut üniversite giriş sitemi, insanlarõmõza yaptõğõ korkunç psikolojik
etkiler dõşõnda, çok iyi geliştirilmiş ve iyi çalõşan bir sistemdir. Bir çok kişi ve kurumun büyük
bir gelir kaynağõdõr.
Ancak, ÜSS’yi kazanamamõş ve yurt dõşõna gidecek mali gücü olmayan gençlerin
yõkõlmõşlõklarõnõn ve acõ kaderlerinin değiştirilmesi gerektiğine inanõyorum.
Ayrõca ÜSS’de sonuncu olan bir gencin, yurt dõşõna, örneğin Amerika’ya gidip
üniversitede okuyabiliyor ve başarõlõ olabiliyor olmasõ ise standart, kalite, ortalama ve puan
düzeltmeleri v.s. diyenler için düşündürücü olmalõdõr.
.
Prof. Dr. H. Nihat BİLGEN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörü
6.12. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ ALT KOMİSYONU ÜYELERİ
1.
2.
3.
4.

Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu (Başkan)
Yüksel Aksakal (Raportör)
Prof. Dr.Aydõn Öztürk
Prof. Dr.Gülten Günel
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7. YÜKSEKÖĞRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNA EK
KİŞİSELGÖRÜŞLER
7.1. PROF. DR. OKTAY SİNANOĞLU'NUN GÖRÜŞLERİ
1. Başka ülkelerde benzeri görülmemiş YÖK’le ilgili yasa değişmeli, YÖK sadece
evrenkentlerin (üniversitelerin) arasõnda eşgüdümü ve hepsinin aynõ asgari ölçütlere
uygunluğunu sağlayan bir kuruma dönüştürülmelidir. Unutulmamalõ ki, 12 Eylül olayõyla
ilgili olarak YÖK’ün kurulmasõndan beri Türkiye’de yüksek öğretim ve bilimsel araştõrma
düzeyi yükselmemiş, aksine gittikçe düşmüş, bugün artõk elle tutulur hiçbir tarafõ
kalmamõştõr.
2. Evrenkentlere giriş şekli ve giriş sõnavlarõ usulü değişmeli. Yõllardõr öğrencilerin ancak %
10’u istedikleri, sevdikleri sahalarda öğrenim görebiliyor. Demek ki, Türkiye’nin meslek
erbabõnõn (yöneticiler dahil) % 90'õ mesleğine ilgi duymayan, hatta işinden nefret eden
kişilerden oluşuyor. ÖSYM sõnavlarõ orta öğretimi de zora sokmuş ve dershanelerin ortaya
çõkmasõna sebep olmuş, liseleri lüzumsuz kõlmõş ve gençleri ezberciliğe itmiştir.
Düşünme, sorgulama yeteneği gittikçe yok olmaktadõr. Giriş işlerine her evrenkent kendi
bakmalõ, lisede alõnan notlar bir şey ifade etmeli, öğrencinin girmek istediği dala merakõ, o
dal için gerekecek yetenekleri göz önüne alõnmalõ.
3. Evrenkent öğretim ve araştõrmanõn içiçe yapõldõğõ kurum demektir. Araştõrmasõz
evrenkent olamaz. Araştõrma hepsinde teşvik edilmeli, olanõnda da şimdiki göstermelik
halinden çõkarõlmalõ.
4. Araştõrmanõn yeniden var olmasõ için bilimsel ortam, evrenkentler arasõ bilim ilişkileri,
ayrõca ülkenin bilim/teknik araştõrma-geliştirme hedefleri olmalõ.
5. Halen evrenkentlerimizde öğretim üyeleri “çömez sistemi" ile yetiştiriliyor. Hoca bir
öğrenciyi lisans düzeyindeyken “iyi çömezim olur”diye seçiyor. Onu “master”a aldõrõyor,
asistanlõk ayarlõyor. Sonra doktora, sonra yardõmcõ doçentlik, doçentlik, profesörlük hep
aynõ yerde, hep çömezlik yolunda. Bu durum hoca vefat edene ya da emekli olana kadar
devam ediyor. Ve yeni profesörler kendi çömezlerini yetiştirmeye başlõyor. Tabii birkaç
nesil sonra, bu kõsõr döngü içinde seviye gitgide düşüyor.[n inci nesilde ilk düzey örn.0,5
olsa varõlan düzey (0,5)ⁿ → 0. ] Çare? Dünyanõn her ciddi evrenkentindeki usul: Doktora
öğrencisi aynõ evrenkente alõnmaz; birini bitiren başka okulda doktora yapar (ama kendi
yurdunda, yabancõ ülkede değil! Yoksa ülkede bilim ortamõ gelişmez). Doktorasõnõ alan
gene başka evrenkentte öğretim üyesi olur. Aksi takdirde bizdeki gibi bilimsel iç-üreme
ile seviye gittikçe düşer.
6. Tüm evrenkentlerde (devlet ya da özel) eğitim dili mutlaka Türkçe olmalõdõr. Yabancõ
dille eğitim İngiliz-Amerikan güdümüyle Türkiye’ye yapõlmõş en büyük hainliktir. Öyle
eğitimle sadece ezberci, özenti, düşünmeyen, ayrõca kimliksiz, onursuz, sömürge ruhlu
gençler (ve hatta devlet adamlarõ) yetiştirir. Atatürk’ün birinci ilkesi, eğitimin her düzeyde
milli dilinin kesinlikle Türkçe olmasõydõ. (“Atatürkçü”lerden niye ses çõkmõyor?). Bu
konuda daha fazla bilgi için: Bkz. Turgay Tüfekçioğlu’nun hazõrladõğõ “Prof.Dr. Oktay
Sinanoğlu ve Türkçe-Matematik+Bilim+Gönül” adlõ kitap.
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu
Yükseköğretim OİK Başkanõ,
Yõldõz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
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7.2. PROF. DR. İSMAİL HAKKI AYDIN'IN GÖRÜŞLERİ
Bilim Kariyerinin Aşamalarõ
Bilimsel politikalarõ iflas etmiş ülkeler yõkõlmaya, ya da bağõmlõ olmaya
mahkumdurlar. Bilim üretmeden, sadece bilim ve teknoloji ithalatõ ile hiçbir yere gelinemez.
Bu kural sömürge kalmanõn esasõnõ oluşturur. Zira bilim ve teknoloji ihracatõ yapabilme,
bağõmsõzlõğõn ve bunu sürdürebilmenin şartõdõr. Temel bilimleri önemsemeyen zihniyet,
bilinçli veya bilinçsiz olarak bu ülkelerin temelini ciddi şekilde sarsar. Bu nedenle, üniversite
ve akademik ünvan savurganlõğõnõn yaşandõğõ günümüzde, şu andaki bilimsel durumunuzun
acilen dikkatli bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi ve çok ciddi önlemler alõnmasõ gerekir.
Bu çerçevede, akademik ünvanlarõn kazanõlmasõ ve bilimsel kuruluşlarõn yöntemine
atanmadaki ilkelerde bir takõm değişikliklerin yapõlmasõ gerektiğine inanmaktayõm. Daha
fazla tõp, mühendislik ve fen bilimleri alanlarõnda, akademik ünvanlarõn (Yrd. Doç., Doç., ve
Prof.) kazanõlmasõ ve fakülte ve üniversite yönetimine (Dekan, Rektör) yapõlacak atamalarda,
dikkat edilmesi gerektiğine inandõğõm bazõ görüş ve düşüncelerimi, özellikle politikacõlara ve
bu ülkenin yönetimine talip olanlara, bir õşõk tutabileceği arzu ve ümidi ile maddeler halinde
ifade etmek istiyorum:
1. Merkezi Doçentlik Yabancõ Dil Sõnavõ, şu andaki durumu ile bilim adamlarõmõzõ, Türk
Bilimini uluslararasõ seviyede savunacak, tartõşacak ve yazacak seviyeye getiremiyor. Bu
nedenle,
! Bu sõnava “ sözlü aşama” sõnavõ da eklenmelidir.
! Özellikle Türkçe’den yabancõ dile çeviri sõnava dahil edilmelidir.
2. Yardõmcõ Doçentliğe atama mutlaka bir disipline sokulmalõdõr. Zira bu ünvan, bilimsel
kariyerin ilk aşamasõdõr. Bunun için,
! Bu aşamada yabancõ dil sorunu kesinlikle çözümlenmelidir. Merkezi Doçentlik
Yabancõ Dil Sõnavõ’nõ geçemeyenler, bu kadroya atanmamalõdõrlar. Aksi halde,
bilimsel olarak çok verimli olmasõ gerektiğine inandõğõm yardõmcõ doçentlikte geçen
süreler, halen süregeldiği gibi, yabancõ dil için geçirilmiş olur.
! Kadroya atanabilmek için, uzmanlõk ya da doktora sonrasõ, en az bir yõl, özellikle
akademik kuruluşlarda uzman veya öğretim görevlisi olarak çalõşmõş olmalõdõr.
! 35 yaş bu atamalar için üst sõnõr olmalõdõr. Aksi halde, bilimsel dinamizmi
yakalayamayõz. En az iki referenas mektubu istenmelidir. Bu referans mektuplarõ,
uluslararasõ bilimsel araştõrma ve yayõnlarõ olan profesörlerden temin edilmelidir.
! Kadroya atanacak adayõn, tõp bilimlerinde “Index Medicus”, “Excepta Medica” gibi,
diğer dallarda bunlara eş ilmi sitasyona kayõtlõ uluslararasõ yabancõ dilde yayõn yapan
dergilerde en az bir, yurt içi dergilerde ise beş yayõnõ olmalõdõr. Bu yayõnlardan en az
ikisinde, aday birinci isim olmalõdõr.
3. Doçentlik, akademik yaşamda geri dönüşü olmayan çok önemli bir aşamadõr. Bu
akademik derecenin verilmesinde, ülkemizin yapõsõ da gözönüne alõnarak, ileri derecede
hassasiyet gösterilmeli, hatta jürilerin seçiminde bile, bir takõm özellikler aranmalõdõr.
! Doçentlik jürileri, uluslar arasõ yabancõ yayõnlarõn en az üçü sitasyon almõş
profesörlerden oluşturulmalõdõr. Index Medicus’a veya diğer dallarda eş kaynaklara
girmeyenler komisyona dahil edilmemelidir.
! Doçentlik sõnavõna başvuracak adayõn, en az iki yõlõ üniversitelerde yardõmcõ doçent,
ya da öğretim görevlisi olarak, veya akademik kuruluşlarda olmak üzere toplam beş
yõl uzmanlõk ya da doktora sonrasõ çalõşmalarda bulunmasõ gerekir.
! Aday, uluslararasõ yayõnlarõ site edilmiş iki profesörden, referans ve sponsorluk
mektubu temin etmeli ve jüriye takdim etmelidir.
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!

Adayõn, Index Medicus’a veya diğer bilim dallarõnda buna denk bilim kütüklerine
kayõtlõ uluslararasõ dergilerden birinde, birinci isim olarak yayõnlanmõş, en az bir
deneysel ya da araştõrma makalesi bulunmalõdõr. Bu özelliklerdeki ortak yayõnlardan
dördü, bu değere denk tutulabilir. Olay takdimleri şeklindeki yayõnlar, bu şart için
geçerlidir.
! Aday, makalelerinin en az üçte birinde birinci isim olarak yer almalõdõr. Yurt içi
makale sayõsõ, verim ve kaliteyi artõrmak açõsõndan, uluslararasõ dergilerde yayõnlanan
makalelerinin beş katõnõ geçmemelidir.
Doçent adayõ, o zamana kadar yaptõğõ ilmi aktivete ve çalõşmalarõ, ameliyat ve klinik
faaliyetlerini, ilgili birimin başkanõna ya da fakülte dekanõna tasdik ettirerek bir rapor
halinde, yayõnlanmõş makaleleriyle birlikte doçentlik sõnav jürisine sunmalõdõr. Jüri bu
dosya ve raporla ilgili olarak dokümanlarõnõ gerekli gördüğünde, istemeye yetkili
olmalõdõr.
4. Profesörlük, en üst düzeydeki akademik ünvandõr. Bir büyükelçilik hatta daha üst düzey
bir seviyede olan bu ünvan, doçent olan herkese alõşõlmõş bir şekilde dağõtõlmamalõ.
Bilimsel üretkenliği ve yaratõcõlğõ olmayanlar kesinlikle bu makama yükseltilmemeli,
saygõnlõk biraz da bilimsellikle sağlanmalõdõr.
! Profesörlük jürilerinin oluşumunda, asgari olarak, doçentlik sõnav komisyonunun
oluşumu için aranan şartlar dikkate alõnmalõdõr.
! Profesörlüğe yükseltmek için, adayõn doçentlik derecesini aldõktan sonra, asgari beş
yõl, sahasõ ile ilgili çalõşmalarda bulunmasõ gereklidir. Bu sürenin en az üç yõlõ
üniversitelerde veya akademik kuruluşlarda geçmelidir.
! Profesörlüğe yükseltmek için, adayõn doçentlik payesini aldõktan sonra, Science
Citation Index’lerine kayõtlõ uluslararasõ dergilerde yabacõ dilde, birinci isim, en az
üç araştõrma yayõnõ bulunmalõdõr. Bu yayõnlardan birisi, kesinlikle profesörlük
takdim tezi niteliğinde, birinin de uluslararasõ düzeyde sitasyon almasõ gerekir.
! Profesör adayõnõn yabancõ dilde yayõnlanmõş, en az üç uluslararasõ makalesi site
edilmesi ve Science Citation Index’te yer almasõ şartõ aranmalõdõr.
5. Dekanlõk ve Rektörlüğe atama, daha rasyonel ve bilimsel esaslara dayandõrõlmalõdõr.
Akademik kuruluşlarõn yönetimini elinde bulunduran insanlarõn, idaresi altõndaki bilim
adamlarõnõ yönlendirmesi ve teşvik etmesi gereklidir. Bu nedenle, bu atamalar için de bazõ
hususlara dikkat edilmelidir.
! Özellikle Rektör atamalarõnda, seçilecek adaylarõn, bir yabancõ dili çok iyi derecede
bilmesi ve konferans verebilecek düzeyde olmasõna dikkat edilmelidir.
! Dekanlarõn, uluslararasõ düzeyde yabancõ dilde yayõnlarõ, dergi ve kitaplarda en az on
kez site edilmiş ya da bu sayõya en yakõn olan profesörler arasõndan seçilmesi gerekir.
! Rektörlerde, dergi ve kitaplarda asgari 20 kez sitasyon şartõ kesinlikle aranmalõdõr.
Rektör adaylarõnõn tespitinde, Science Citation Index’te yer alan, en az 10 uluslar arasõ
yayõnõ olan profesörler dikkate alõnmalõdõr. Bu rakamsal standardõn bulunmadõğõ
durumlarda, buna en yakõn profesörler arasõndan seçim yapõlmalõdõr.
Ayrõca porst-graduate eğitimin unifikasyonu açõsõndan üniversite dõşõnda ya da üniversite
kontrolünde olmadan hiç bir kurum ve kuruluş master, doktora veya tõpta uzmanlõk eğitimi
vermemelidir. Üniversite dõşõnda doçentlik, profesörlük girişimleri önlenmelidir. Akademik
ünvanlara sadece üniversitelerde araştõrma yapan akademik personel müracaat edebilmelidir.
Prof. Dr. İsmail Hakkõ Aydõn
Yukseköğretim OIK Başkan Vekili ve I.Raportörü
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7.3. DOÇ. DR. OYA ERDİL'İN GÖRÜŞLERİ
Öğretim Üyesi ve Bilim İnsanõ Yetiştirme
Ülkemizde üniversiteleşme süreci henüz tamamlanmamõştõr. Daha fazla sayõda
nitelikli üniversiteye ve öğretim üyesine ülkemizin ihtiyacõ vardõr. Birkaç büyük şehirde
toplanmõş olan üniversiteler, Anadolu’da yaygõnlaştõrõlmalõ, gelişmeleri sağlanmalõdõr.
Altyapõ eksiklikleri zaman içerisinde giderilerek, eğitim daha kaliteli hale gelecektir. İlk
mezunlar kaliteli olmasa da daha sonraki yõllar iyileşme sağlanacaktõr. Bu bir süreçtir ve bu
süreci yaşamak kaçõnõlmazdõr.
Üniversiteler arasõnda bir görev dağõlõmõ, mesela ön lisans ve lisansõn daha az yetkin
üniversitelere kaydõrõlõp, yüksek lisans ve doktoranõn daha yetkinlerde yapõlmasõ
merkezileşmeyi getirecek ve gelişmeye engel olacaktõr. Merkezileşme ve ayrõmcõlõk bu
dinamizmi ve gelişmeyi durdurur. Üniversiteleşmenin henüz tamamlanmadõğõ ülkemizde bu
tür ayrõmlar yabancõlaşmayõ beraberinde getirir. Üniversiteleri gelişmiş, gelişmemiş, yetkin
olan ya da olmayan şeklinde ayrõma tabi tutmak, daha başlangõçta yeni kurulan üniversitelerin
önünü kapayacaktõr.
Bir performans ölçütü olarak “yetkinlik” yerine “etkinliği” tercih etmek de
düşünülmelidir. Kaynaklarõn bolluğu sonuçlarõn mükemmeliyeti demek değildir. Etkinlik
mevcut birikimden ziyade sonuçlar üzerine odaklanmaktõr. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora mezunlarõnõn pedagojik formasyon dahil, sahip olmalarõ gereken ortak ve asgari bilgi
ve beceriler tespit edilip üniversitelerin kendi dinamikleri içinde ve birbirleriyle yarõştõrõlarak
sonuçlara ulaşmalarõ sağlanmalõdõr.
Özellikle doktora aşamasõnda öğretim üyesi yetiştirme üzerine odaklanõlmasõ önemli
bir hassasiyettir. Eğitimci yetiştirmek için yetkin üniversitelerin hem branşõnda ve hem de
eğitimcilikte belirginleşmiş öğretim üyelerine ihtiyaç duyulacağõnõn altõ çizilmiştir. Mutlak
anlamda doğru gözüken bu tespit pratikte eksiktir. Bunun iki bariz sebebi vardõr. Birincisi
hangi öğretim üyelerinin daha kaliteli olduğu üzerinde anlaşmak ve hatta ölçütler tespit etmek
zordur. İkincisi öğretim üyeleri çõrak yetiştirmeye kendilerini ne ölçüde adayacaklardõr?
Önemli olan, ulusal üniversite ve bilim politikalarõ çerçevesinde mezunlarda ve
bilhassa öğretim üyesi adaylarõnda aranacak branş bilgisi, genel yetenek ve eğitimcilik
vasõflarõnõn belirlenmesi, tanõmlanmasõ ve her kim olursa olsun veya hangi üniversiteden
gelirse gelsin hak ettikleri yere ulaşabilmeleridir.
Sonuç olarak, üniversiteleşme (şimdilik binalaşma aşamasõnda olsa da) süreci
tamamlanmamõş olan ülkemizin belki de en önemli kozu olan dinamizmi, küreselleşmenin
yeni trendi olan ademi-merkeziyetçilik ile ve daha önemlisi üniversal düşüncenin özündeki
çok seslilik ve hürriyetçilik ile bağdaşmayan bir elitçi ve merkeziyetçiliğin tersine bir yeniden
yapõlanma aracõlõğõ ile baltalamak yerine herkese fõrsat verip sonuçlara göre değerlendirme
yapmak daha uygundur.
Sanayi (İş Dünyasõ) -Üniversite İlişkileri
Bu başlõk güncelleştirilerek değiştirilmelidir. Genelde üretim sektörünü çağrõştõran
sanayi kelimesinin yerine tüm sektörleri içine alan iş dünyasõ terimini tercih etmek uygun
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olabilir. İşbirliği, sadece sanayi sektörü ile sõnõrlõ olmayõp, bilişim, hizmet gibi sektörleri de
içine alan tüm iş dünyasõnõ kapsamaktadõr.
Sağlõklõ bir iş dünyasõ-üniversite işbirliğinin kurulabilmesi için bu iki unsurun ortak
bir sistemin iki yarõsõ olarak görülmesi ve bir ulusal bilim politikasõ çerçevesinde üniversite
camiasõnõn iş dünyasõndan talepleri ile iş dünyasõnõn üniversite tarafõndan karşõlanabilecek
ihtiyaçlarõ tespit edilmelidir.
Gerçek ilişki ortak çalõşma ve bilgi paylaşõmõdõr. Esasõnda Türk iş dünyasõnõn teorik
bilgiye, Türk üniversitesinin de pratik tecrübeye ihtiyacõ vardõr. İşbirliği ile ilgili somut ve
reel projeler olmalõ, yeni ürün geliştirme, üretim süreci geliştirme, finansman, yönetim
problemleri gibi alanlarda somut işbirliği adõmlarõ atõlmalõdõr. Eğer tasarõmdan pazarlamaya
kadar her adõmda problemlere çözüm bulma konusunda üniversiteler danõşmanlõk
şirketlerinden daha başarõlõ olurlarsa ki –bu birikimleri vardõr- söz konusu işbirliği
gelişecektir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine Dair Öneriler
Üniversitelere mevcut durumdan daha fazla sayõda-daha büyük oranda öğrenci kabul
edilmelidir. Ancak üniversiteye girişten sonra sõnõflarda ilerlemek ve mezun olmak
zorlaştõrõlmalõdõr. Bir rekabet, zorlama meydana getirilmelidir.
Merkezi sõnav, yerleştirme amaçlõ olduğu için bilginin yanõnda yetenek de ölçmelidir.
Genel Öneriler
Bir çok konuda TÜBİTAK’a başvurulmasõ gerektiği ön raporlarda yer almaktadõr.
TÜBİTAK tüm bunlarõn altõndan kalkabilecek midir? Bunlar onun işi midir? Türkiye’de
yetkin diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarõna da başvurulabilir. Araştõrma ödeneklerinin
tahsisinde, insan gücü ihtiyacõnõn tespitinde, politikalarõn, stratejilerin belirlenmesinde iş
dünyasõndan (sanayi ve ticaret odalarõ vb) endüstri ve yönetim alanõndan temsilcilerden bir
kurul oluşturulabilir.
Doçentlik yayõn dosyalarõnõn merkezi jürilerce değerlendirilmesi yanlõştõr. Yüksek
öğretim sistemimiz içerisinde yetişen profesörlere güvenmemiz gerekir. Yayõnlar farklõ
jürilerce değerlendirilmelidir. Değerlendirmelerin merkezi olarak yapõlmasõ daha büyük soru
işaretlerini, güvensizliği ve şaibeleri beraberinde getirecektir. Yayõnlarõn niteliği ve diğer
konularda bir takõm standartlar ortaya konabilir ve jüriler bu standartlarõ yayõnlarda aramak
suretiyle değerlendirme yapabilirler.
Ayrõca;
YÖK kurumu daha ziyade bir koordinasyon kurumu olarak yeniden ele alõnarak
düzenlenmeli ve ilmi özerkliğin korunmasõna, araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin
artõrõlmasõna özen gösterilmelidir. Üniversitelerimiz, karşõlõklõ fikirlerin demokratik bir
ortamda hoşgörü içinde tartõşõlabildiği, araştõrma faaliyetlerinin yaygõn olarak gerçekleştiği
kurumlar olmalõdõr.
Doç. Dr. Oya Erdil
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İşletme Fakültesi
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7.4. PROF. DR. RÜÇHAN ARIK'IN GÖRÜŞLERİ
Bu alanda temel konular olan bilimsel araştõrmalarda ve yüksek nitelikli bilim adamõ
yetiştirme sorunlarõnõ ve bunlarõn ön-şartõ sayõlacak ilke ve olanaklarõ, derinliğine, ayrõntõlõ
olarak ve gerçekten çözmek niyetiyle ele almak gerekir. Oysa, çok büyük sayõlara varan ve
giderek daha da artacak olan veli ve öğrenci kitlesinin şikayetlerinden, oy hesabõnõn da
etkisiyle etkilenen, birikmiş sõkõntõlarõ geciktirmeye yönelen girişimlerle yetinilmektedir.
Bu alanõn asõl sahipleri olan öğretim elemanlarõ, sorunlarõ derinliğine inceleyen,
üzerinde çoğunlukla anlaşmaya varõlmõş, köklü çözümler ortaya koymalõdõr. Fakat ne yazõk ki
bu kesimden daha çok, "demokratik ve özgür üniversite", "bilimsel özgürlük" gibi, kesin
tanõmõ yapõlmayan, yuvarlak sloganlar ile maaş konusunda yoğunlaşan yakõnma ve talepler
gelmektedir.
Bu kaygõ verici durum yüzünden, reform gişimleri çoğu kez, puan ayarlama, sõnav
düzeni, dõş ülkelerle denklikleri belirleme, atama yöntemleri, saat ve yük hesaplarõ formalite
konularõyla sõnõrlõ kalmaktadõr.
Bilimsel araştõrma olanak ve ilkeleri, nitelikli eleman yetiştirmek için köklü ve kalõcõ
önlem ve programlar, öğretimin düzeyini yükseltecek yöntemler gibi, bu alanõn varlõk sebebi
olan sorunlara yeterli zaman, düşünce ve emek harcanmalõdõr!
Bunlar kuşkusuz, bir kaç yasa ve yönetmelik maddesini formüle etmekle
gerçekleştirilemez. Formalite ve yasa düzenlemelerine girişmeden önce temel sorunlarõ doğru
belirleyip ortaya koymalõyõz:
İkili Öğretim Çelişkili Ve Zararlõ Olur (Karşõ Görüş)
Öğretim elemanlarõnõn kalitesini yükseltmek, bilimsel çalõşmalarõ ilerletmek çareleri
aranõrken, her ikisini de "ücret artõrma" bahanesiyle orta okul seviyesine mahkum edecek
böyle bir yaklaşõm, yüzeysel, zararlõ ve çelişkili olacağõndan asla kabul edilemez!
Yüksek Öğretim Kurumlarõnõ "Üniforma" Kalõplara Sokmaya Uğraşmaktan
Kaçõnmak Gerekir.
Dünyanõn en zengin ve ileri ülkelerinde bile, tek-örnek kalõplar yoktur. Oralarda
"üniforma olan", bilimsel ve etik kriterler ile anlayõştõr. Buna karşõlõk, bilimsel araştõrma ve
öğretim bilimleri, çeşitli biçimlerde olabilir. Çünkü, önce kalõplarõ kurup bunlara içerik
bulmaya çalõşõlmaz; gelişmeler ihtiyaçlarõ artõrõr; bu ihtiyaç ve gelişmeler doğrultusunda
kurumsal biçimlenişler ortaya çõkarõlõr.
Türkiye'de 70'den çok üniversitelerin hepsi, her alanda araştõrma ve öğretim
olanaklarõnõ aynõ düzeyde geliştiremez. Bu yüzden hepsinde aynõ birimler ve programlarla
üniforma bir yapõlanma olmaz. Yasa zoruyla bu yapõlmak istenirse, şimdiki bir çok örnekte
olduğu gibi, içi boş kalõplar halinde kalõr.
Merak, olanak, yöneliş birikimleri bazõ üniverisitelerde bir alanõn gelişip ilerlemesini
sağlayacak nitelikte olabilmekte; bazõlarõnda ise bu gerçekleşememektedir. Yasa zoruyla bu
durum değiştirilip mümkün kõlõnamaz. Mevzuat gerçeklere göre düzenlenmelidir!
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Öğretim

Varlõğõ

Samimiyetle

ve

Doğru

Biçimde

"1.Kategori"
Bugün bilinen bilim dallarõnõn çoğuna sahip olan ve daha da önemlisi, her birimde
asli görevli olarak en az 1 profesör, 1 doçent, 2 yardõmcõ doçent bulunan üniversiteler,
"1.kategori"ye konmalõdõr.
"2. Kategori"
Bu nitelikte bulunmayan üniversiteler "2. Kategori"yi medana getirmelidir.
Bu kategoriler arasõnda biçim,
benzerlik aranmasõ boşunadõr, olanaksõzdõr.

program

ve

içerik

bakõmõndan

eşitlik,

Öğretim Elemanõ ve Bilim Adamõ Yetiştirme Sorunu:
"1.Kategori"de bulunmak bir üniversitenin yaşayõp gelişebileceğini gösterir. Bununla
birlikte, bunlarõn hepsi de oluşumlarõnõ tamamlamõş olmayabilir. Lisans-üstü öğretim
verebilmek; özellikle başka üniversitelere elemen yetiştirmek vb. katkõlar bakõmõndan,
mevcut üniversiteler, şimdiki şartlarla böyle bir yardõm, himaye ve katkõ üstlenemez. Doktora
yaptõrma görevi, kaldõrõlamayan bir yük oluşturmakta; hem kurum bocalamakta; hem de
gönderilen elemanlar ziyan olmaktadõr!
Yükseköğretim varlõğõmõzõn kalbi olan bu konuyu, başlõ başõna özerk bir kurum
oluşturarak ele almak gerekmektedir. Yetişme aşamasõndaki öğretim elemanlarõ için, 1
Ankara'da, 1 İstanbul'da, 1 İzmir'de olmak üzere, 3 tane "Öğretim Elemanlarõ Akademisi"
oluşturulmalõdõr. Kütüphaneden sosyal ve bilimsel olanaklar bakõmõndan, bunlar en az şimdiki
Bilkent Üniversitesi düzeyinde olmalõdõr.
Bugünkü rektörlüklere bağlõ enstitü modeli, lisans-üstü öğrenci bürosu niteliğinde
kalmaktadõr. Bu model, bilimsel yetiştirme işini asõl yürüten, öğrencinin sorumluluğunu
üstlenen bilim dalõ ve öğretim elemanlarõ ile öğrenci arasõna gereksiz bir çok işlem sokarak
kopukluk oluşturmaktadõr! Bu model, eleman yetiştirmeye hiç katkõ getirmeyip, özellikle pek
çok "taşra üniversitesinde", ismi var cismi yok durumdadõr.
Gelişimini tamamlayamamõş "2. Kategori" üniversiteler için yeni alõnacak elemanlar
konusunda, alõnacağõ üniversiteye münhasõr olmak üzere, bu akademilerden biri aracõlõğõ ile
merkezi sõnav açõlmalõ; bunu kazanan elemanlar doktoralarõnõ tamamlayana kadar bu
akademilerde yetiştirilmelidir. Doktorasõnõ tamamlayan eleman mutlaka ait olduğu
üniversiteye intikal ettirilmeli; bunun muafiyeti, istisnasõ olmamalõdõr! Bu eleman intisab
ettiği üniversitedeki olağan ders dönemleri dõşõnda (yarõ yõl, kõş, yaz tatillerinde), doktora
sonrasõ (doçentlik gibi) çalõşmalarõ için, bu 3 akademinin birinde kendi maaşõ ve yolluğu ile
görevlendirilebilmelidir. Tüm öğretim elemanlarõnõn, görevlerinden muaf olarak, yalnõz
kendini geliştirmek ve birikimini değerlendirmekle uğraşacağõ, bütün gelişmiş ülkeler
üniversitelerinde bulunan "sabbathicle", yani, 7 yõlda 1 yõl maaşlõ-izinli sistemi
uygulanmalõdõr.
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Bazõ Üniversiteler Küçültülmelidir.
Bir yandan Türkiye çapõnda üniforma bir düzenleme peşinde koşulmakta; bir yandan
Ankara ve İstanbul'da 30.000'in üzerinde öğrencisi bulunan üniversitelere öğrenci alõnõp
durmakta; öte yandan bir çok üniversitenin toplam öğrencisi 5.000'i bulamamaktadõr. Bir
yandan Sümeroloji, Hungaroloji gibi ölü veya çağdaş dil alanlarõ alaya alõnmakta; gereksiz
demeye gelecek ifadeler kullanõlmakta; bir yandan bunlara çok sayõda öğrenci alõnmaktadõr.
Şimdiki 30-50.000 öğrencisi bulunan "dev üniversiteler"de bu sorun gittikçe ağõrlaşmaktadõr.
Öte yandan Türkiye'de "ihtisaslaşma" çoğu kez yanlõş değerlendirildiği için, kendi dalõ
dõşõndaki bilim konularõnõ tanõmayan elemanlar ortaya çõkmõş olup bunlar, yukarda değinilen
"dev üniversiteler"de Rektör olabilmişlerdir. Tanõmadõklarõ, önem vermedikleri, yabancõ
kaldõklarõ bir çok bilim dalõnõn kaderine hükmeden Rektörler, bu dağõnõk, büyük varlõğõ çekip
çevirmek, sağlõklõ gelişmeleri için gereken biçimde uğraşmak hususunda zorluk
çekmektedirler.
Bu durum karşõsõnda alõnacak ilk köklü önlem, benzerleri, denkleri aranmaksõzõn, bu
"dev üniversiteler"i bölerek yeni Yükseköğretim Kurumlarõ oluşturmaktõr!
Kuşkusuz bu iş, birbirinin benzeri birimlerden oluşan parçalara ayõrmak değil; mevcut
gelişmiş, yerleşmiş gelenekleri ve birikimleri bozmadan değerlendirmek suretiyle
gerçekleşmelidir!
Örneğin; Ankara, İstanbul, Marmara, Hacettepe, Ege üniversitelerinde mevcut
Edebiyat, Eğitim, İletişim, İlahiyat fakülteleri ve ilgili yüksek okullarõ "İnsani Bilimler (veya
Beşeri Bilimler) Üniversitesi"; Tõp, Dişçilik Fakülteleri ve yan alanlarõna yönelik okullar
"Sağlõk Bilimleri Üniversitesi" olarak ayrõlabilirler. Bunlarõ yanõ sõra, bu bölünme ile "Fen ve
Mühendislik Bilimleri Üniversitesi", "Sosyal ve Ekonomik Bilimler Üniversitesi"
oluşturulabilir. Zaman içinde bunlarõn aksayan yanlarõ belirlenip düzeltilir. Ancak, kesinlikle
şimdiki tõkanmõş, hantal düzenden daha düzgün bir işleyiş sağlanõr.
Mevcut Yükseköğretim Kanunu Üzerinde Öneriler
I. BÖLÜM
Üst Kuruluşlar
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Madde 6
"b" fõkrasõ
"Cumhurbaşkanõ tarafõndan, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarõlõ hizmet yapmõş
profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi" ibaresi yerine:
"Cumhurbaşkanõ tarafõndan başarõlõ idarecilik yapmõş ve başarõlõ hizmet vermiş
profesörlerden iki" ibaresi konulmalõdõr.
2) (Değişik:23.12.1988-KHK-351/13.md) "Bakanlar Kurulunca... seçilen yedi" ibaresi
yerine: "Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri arasõndan dört"
ibaresi kullanõlmalõdõr.
4- Bu maddede Milli Eğitim Bakanlõğõnca seçilen üyesayõsõ 2 yerine 3 olmalõdõr.
5- bu maddede Üniversitelerarasõ Kurulca seçilen üye sayõsõ 7 yerine 14 olmalõdõr.
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ÜNİVERSİTE ORGANLARI
Rektör
3. paragraf: burada rektörün seçeceği yardõmcõ sayõsõ "en çok üç" yerine "en az üç"
olarak saptanmalõ ve şu ibare eklenmelidir: "…..Ancak gelişmiş, büyük, öğrenci sayõsõ
20.000'in üzerindeki üniversitelerde bu sayõ beşe çõkarõla bilir. Rektör yardõmcõlarõnõn görev
süresi, rektörün görev süresi kadardõr."
Rektörün görev ve sorumluluklarõ
4. maddede şu değişiklik yapõlmalõ:
"Rektör gerekli gördüğü hallerde, ilgili birimlerin ve üniversite yönetim kurulunun
görüşünü alarak üniversiteyi oluşturan……."
Fakülte Organlarõ
DEKAN
(Değişik: 14.1.1982-2653/2md)
(Madde 16:a) Atanmasõ
Bu bölüm şu şekilde değişmeli:
"Gelişmiş üniversitelerin fakültelerinde, fakültenin öğretim üye ve yardõmcõlarõ
tarafõndan, 3 dekan adayõ seçilir; bunlardan biri Yüksek Öğretim Kurulu tarafõndan atanõr.
Yeni kurulan fakültelerde, üniversite içinden veya dõşõndan bir bir öğretim üyesi
rektörün önerisiyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafõndan atanõr.
Dekan kendisine çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak üzere fakültenin aylõklõ öğretim
üyeleri arasõndan en çok 3 kişiyi Dekan Yardõmcõsõ olarak seçer. Bunlarõn görev süresi,
dekanõnki kadardõr."
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Madde 18/a
Kuruluş ve işleyişi
"Fakülte yönetim kurulu, dekanõn başkanlõğõnda, fakülte kurulunun 3 yõl için seçeceği
3 profesör, 2 doçent, 1 yardõmcõ doçent, 1 araştõrma görevlisinden oluşur." şeklinde
olmalõdõr.
ENSTİTÜ
(veya: ÖĞRETİM ELEMANLARI AKADEMİSİ)
Organlar
Madde 19/b
"Enstitü (veya akademi) müdürü, sosyal bilimler ve fen bilimleri fakültelerinde bölüm
başkanlarõ tarafõndan 3 yõl için seçilir." şeklinde olmalõdõr.
BÖLÜM
Madde 21
"Bir fakülte veya yüksek okulda aynõ nitelikte eğitim ve öğretim yapan birden çok
bölüm bulunamaz. Bölüm başkanõ, bölümün aylõklõ profesörleri arasõndan, bölüm öğretim
üyeleri ve yardõmcõlarõ tarafõndan 3 yõllõğõna seçilir.
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5.BÖLÜM
YARDIMCI DOÇENTLİĞE ATAMA
Madde 23/a) Bir üniversite biriminde açõk bulunan yardõmcõ doçentlik, isteklilerin
başvurmasõ için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde veya fakülteye bağlõ kuruluşlarda Dekan,
biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dõşõndan olmak üzere, ilgili alandan 3 profesör
ve doçentin oluşturduğu bir jüri seçer; adaylarõn çalõşmalarõ bu jürice incelenerek karara
bağlanõr; Dekanõn onayõ ile Rektör tarafõndan atama yapõlõr.
DOÇENTLİK SINAVI
Madde 24/b (Değişik: 17.8.1983-2880/9.Md)
"3" Üniversitelerarasõ Kurulca merkezi sistemle hazõrlanacak bir yabancõ dil sõnavõnõ
başarmõş olmak gerekir.
Yukardaki "3.bend" gereğince yapõlacak yabancõ dil sõnavõnõn, adayõn bilim dalõ ile
ilgili olmasõ şartõ aranõr.
Prof. Dr. Rüçhan Arõk
A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi

77

http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik550.pdf

