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Yazıda, Türk üniversitelerinin içinde bulunduğumuz dönemde       

karşı karşıya bulunduğu sorunların ana bileşenleri,  bu sorunların 

üniversitelerimizin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerine  

etkileri özetlenmiş,  değinilen sorunlarla ilgili bazı çözüm önerilerine 

yer verilmiştir. Üniversitelerimizin sorunları elbette burada 

değinilenlerin çok daha üzerindedir. Elinizdeki doküman, bu alanda 

kapsamlı bir çalışma yapacak çalışma grubuna yardımcı olabilmek 

amacıyla hazırlanmıştır. 
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TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE BAŞLICA SORUNLAR ve ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Üniversiteler; bir ülke ekonomisinin beyni ve itici gücü, dünya ülkeleri arasında rekabet 

gücünü belirleyen başlıca unsurdur. Bunun farkında olan dünyanın belli başlı ülkeleri 

üniversitelerini geliştirmek üzere zaman içinde gerekli reform çalışmaları gerçekleştirmiş, 

ekonomik ve teknolojik alanlarda üstünlük sağlamada bir yarışa girmiştir.  

Dünya haritasına bakıldığında üniversiteleri dünya üniversite sıralamasında ilk sıralarda olan 

ülkelerle, gelişmiş ülkelerin bire bir örtüştüğü görülür. Bu durum, üniversitelerin bir ülkenin 

gelişmesine katkısının somut bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 

Ülkemizde üniversiteler, Osmanlı’dan devrolan Darülfünun’un İstanbul Üniversitesi’ne 

dönüştüğü 1933 yılından beri, işbaşına gelen siyasi iradenin politikalarına göre nicel ve nitel 

olarak zaman içinde gelişme içinde bulunmuştur. 12 Eylül askeri rejiminin üniversiteyi 

kontrol altına almak amacıyla getirdiği YÖK yapısına rağmen iki binli yılların başlarında, 

üniversitelerimiz bilim üretme ölçütlerinden biri olan bilimsel yayın sayısı bakımından 

önemli bir atağa geçmiş, eğitim kalitesinden ödün verilmeyecek politikalar izlenmiştir. 

Türk Üniversitelerindeki bu gelişme, 19 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin iktidara gelmesi ile 

ivmesini kaybetmiş, 2007’de Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle gerileme 

sürecine girmiştir. 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişle birlikte yapılan 

rektör atamalarının bir kişinin iradesine bırakılması ve siyasi iradenin politikası nedeniyle 

üniversiteler; gerek bilimsel faaliyetler gerekse eğitim öğretim faaliyetleri bakımından 

gerileme daha da hız kazanmıştır.  

2008 yılından bu yana üniversitelerdeki gerilemenin iki önemli nedeninden biri, henüz şartları 

oluşmamasına rağmen her ile üniversite açılması politikasının sonucu olarak üniversite 

sayısındaki hızlı artıştır. İkinci neden de, siyasi iradenin; gerek Yüksek Öğretim Kuruluna 

gerekse üniversitelere, liyakat yerine siyasi yakınlık ölçütlerine göre atama yapmasıdır. Bu 

politika üniversitelerin asıl işlevi olan bilim üretme performansını düşürmüş olup aşağıdaki 

veriler bu tespitin açık kanıtlarıdır:   

 2006’da, Türk üniversiteleri 17.918 yayın üretirken, aynı yılda, nüfusu 157 milyon 

olan Pakistan’ın makale sayısı 1.656, 77 Milyon olan Mısır’ın, 3.590, 69 Milyonluk 

İran’ın 6.762’dir. 

 2007’de, İslam Ülkelerinde milyon kişi başına üretilen makale sayısı 24 iken, 

Türkiye’de milyon kişi başına üretilen makale sayısı bunun tam 11 katına eşit. 

Ayrıca, 1,5 milyarlık İslam coğrafyasında 2007’de üretilen bilimsel yayınların 

yarısına yakını, 70 milyonluk Türkiye’ye ait. 

Bir de son on yıldaki duruma bakalım: 

 2010-2015 yılları arasında atıf alan yayın sayısı oranı: Türkiye: %51,4,               

İran: %59,74, Suudi Arabistan: %60,26 

 Dünya üniversiteleri bilimsel makale sayısı sıralaması:  

 2010: Türkiye 33.357 makale ile18. sırada, İran 30.032 makale ile 21. sırada. 

 2019: İran 64.744 makale ile 15.sırada Türkiye 49.930 makale ile 18.sırada. 
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Bu sonuçlar, bilimsel yayın üretmede, Türkiye’nin 2010’da 3 sıra önünde olduğu İran’ın 

dokuz yıl sonra 3 sıra gerisine düştüğünü göstermektedir. 

Üniversitelerimizdeki kan kaybı bilimsel araştırma faaliyetleriyle sınırlı değildir. Siyasi 

iradenin yükseköğretime yönelik politikaları nedeniyle hemen her alanda eğitim kalitesinde 

de büyük gerileme söz konusudur. Son bir yıldan beri yaşanan ve iki akademik yılı etkileyen 

pandemi şartları eğitimdeki nitelik kaybını doruğa çıkarmıştır. Bu akademik yılın sonunda 

üniversitelerimizden; hasta ve hastane görmeyen doktor, hemşire ve diğer sağlık elemanları, 

laboratuvar ve iş yeri uygulaması görmeyen mühendis ve teknik elemanların, okul ve öğrenci 

görmeyen öğretmen adaylarının diploma alacağı düşünülürse, nitelik sorununun ulaştığı 

boyut kolayca görülebilir. 

Üniversitelerimizle ilgili genel bir fotoğraf sunduktan sonra, yükseköğretimdeki başlıca 

sorunlar ile bunlara ilişkin çözüm önerileri iki ana başlıkta ele alınacaktır.  

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KADEMESİYLE İLGİLİ TESPİT VE ÖNERİLER 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

Yükseköğretim Kurulu, 12 Eylül darbesini yapanlar tarafından üniversiteleri kontrol altında 

tutmak amacıyla oluşturulmuştur. YÖK tarafından öteden beri uygulanan merkeziyetçi 

yaklaşım, yetkileri daha da arttırılarak arttırılarak devam etmektedir. Bu durum 

üniversitelerin özerkliğine ciddi bir engel teşkil etmektedir.  

YÖK’ün, üniversitelerin özerkliğini zedelemeyecek şekilde “Koordinasyon ve 

Planlama” organı olarak görev yapmasını sağlayacak yasal düzenlemeye gidilmeli, bu 

üst kurulun yöneticilerinin belirlenmesinde; ideolojik ve siyasi öncelikler yerine; 

evrensel kabul edilen bilimsel ölçütler ve liyakat esas alınmalıdır. Bugünkü YÖK’ün 

mevcut yetkilerinin bir kısmı Üniversitelerarası Kurula (ÜAK), bir kısmını 

üniversitelere devredecek  yasal bir düzenlemeye gidilmelidir.  

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) 

Üniversiteler için önemli bir akademik üst kurul olan ÜAK, üniversite sayısının 200’ün zerine 

çıkmasıyla (206 Üniv.) birlikte ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorlukları aşabilmek ve  

işlevsel hale getirebilmek için: 

1. ÜAK, birçok ülkede olduğu gibi Rektörler Komitesi’ne dönüştürülebilir.  

2. ÜAK’nın güçlendirilmesi ve tam zamanlı görev yapan bir yürütme kuruluna sahip 

olmasında yarar vardır. 

3. ÜAK, akademik konuları düzenlenme görevlerini yerine getirirken tam zamanlı görev 

yapan yürütme kurulu dışında, sürekli komitelerden ve belirli bilim alanlarında 

dekanlardan oluşan konseylerden yararlanmalıdır.  

4. ÜAK’da; temel bilimler, mühendislik bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve 

güzel sanatların asgari düzeyde temsili esas alınmalıdır. 

ÜAK’nın güçlendirilmesi, üniversiteleri daha özerk hale getireceği gibi siyasi iradenin 

baskısından kurtaracak en etkili yollardan biridir. 
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ÜNİVERSİTE DÜZEYİ İLE İLGİLİ TESPİT VE ÖNERİLER 

Rektör 

Rektör, bir üniversitenin en etkili ve yetkili yöneticisi,  aynı zamanda akademik önderidir. Bu 

önemi nedeniyle gelişmiş ülkelerde rektörlerin göreve gelişi, akademik ölçütlere dayalı, 

katılımcı ve bazı ülkelerde bir yılı bulan uzun ve titiz bir sürece dayanır.  

Üniversitedeki yöneticilerin akademisyenlerden oluştuğu “Meslektaşlar Yönetimi”nin 

uygulandığı üniversitelerde, ülkeden ülkeye küçük farklar olmakla birlikte rektör, öğrenci 

temsilcilerinin de yer aldığı “Rektör Arama Komitesi” tarafından belirlenir, üniversitenin 

yetkili kurulunca onaylanır ve atama bir üst makam tarafından yapılır.  

Türkiye’de mevcut uygulamada rektörün belirlenmesinde üniversite devre dışı bırakılmış, 

liyakat ve uluslararası ölçütler yerine ideolojik ve siyasi tercihler öne çıkmıştır. 

Üniversitelerin içine düştüğü durumdan kurtulması için rektörün belirlenmesinde aşağıdaki 

ilkeler dikkate alınmalıdır: 

• Rektörün belirlenmesi tamamen üniversitelere bırakılmalıdır. 

• Rektör adayı belirlemede üniversitede “Arama Komitesi” oluşturulmalı, bu komitede 

öğretim elemanları dışında, öğrenci, idari kadro ve mezun temsilcileri de bulunmalıdır 

• Akademik açıdan güçlü, yöneticilik deneyimi olan, kuruma önderlik edebilecek ve 

kaynak yaratabilecek akademisyenlerin rektörlük görevini üstlenmelerine dikkat 

edilmelidir. 

Dünyanın belli başlı ülkelerinde olduğu gibi üniversitelerin evrensel özellikleri dikkate 

alınmak ve yukarıda belirtilen çerçevede yürütülmek kaydıyla rektör seçimi tamamen 

üniversitelere bırakılmalıdır.  

Dekan, Müdür ve Bölüm Başkanları 

Bugünkü uygulamada dekanlar, müdürler hatta bölüm başkanlarının belirlenmesinde, rektör 

atamalarında olduğu gibi, bazı istisnalar dışında, liyakat ve akademik kriterler değil, siyasi 

yakınlıklar dikkate alınmaktadır.  

Dekanların belirlenmesi, liyakat ve belirlenecek akademik ölçütlere uyulmak kaydıyla 

üniversitelere bırakılmalıdır. Üniversite bünyesindeki müdür ve bölüm başkanlarının 

belirlenmesinde, liyakat ve akademik ölçütler belirlenmeli ve atamalarda bu ölçütler 

esas alınmalıdır. 

SONUÇ 

Bu coğrafyada bağımsız ve özgür bir ülke olarak kalabilmek için üniversitelerin bu gün içine 

düştüğü duruma seyirci kalınamaz.  

Gelişmiş ülkeler arasına katılabilmek için dünyada rekabete açık, özerk, yenilikçi ve 

sürdürülebilir kalite anlayışına sahip üniversite yapılanması üniversitelerimiz için zorunluluk 

haline gelmiştir. Böyle bir yapılanmayı sağlayabilmek için öncelikle, siyasi iradenin YÖK ve 

üniversiteler üzerindeki baskısı ortadan kaldırılması ve Türk Yükseköğretiminin yukarıda 

sıralanan ana bileşenleri ile ilgili sorunların masaya yatırılması, bu alanda hızlı bir 

yapılanmaya gidilmesi zorunluluk arzetmektedir.  


