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Sayın Cumhurbaúkanım,
Sayın Yüksekö÷retim Kurulu Baúkanı,
Sayın Avrupa Üniversiteler Birli÷i Baúkanı,
Sayın Rektörler,
Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
TÜSøAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Avrupa Üniversiteler Birli÷i
Kurumsal De÷erlendirme Programı kapsamında hazırlanan, “Türkiye’de Yüksekö÷retim:
E÷ilimler, Sorunlar ve Fırsatlar” baúlıklı raporun tanıtım toplantısına hoúgeldiniz.
Sanayi toplumlarının bilgi toplumuna evrilme sürecinde, bilim ve teknolojinin ülke
kalkınmasındaki rolü her geçen gün artıyor. Rekabet gücünü artırma yolunda Ar-Ge,
yenilikçilik, insana yatırım ve bilgiye dayalı ekonomik-toplumsal yapıya geçiú, öncelik olarak
benimseniyor.
Yüksekö÷retim sistemleri de, uluslararası standartlarda e÷itim vermek, evrensel ölçülerde
bilgi üretmek ve rekabet ortamına uyum sa÷layacak insan kayna÷ını yetiútirmek amacıyla
yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Bu konu, Avrupa ülkelerinin de önemli gündem
maddelerinden birini oluúturuyor. Bologna Süreci ve Lizbon Stratejisi ile birlikte, bilgi
toplumunda yenilikçilik ve rekabetçili÷in geliúiminde üniversitelere kilit bir rol biçiliyor.
46 ülkede, 800’den fazla üniversiteyi temsil eden Avrupa Üniversiteler Birli÷i de,
yüksekö÷retim ve araútırma politikalarını yakından takip ediyor ve geliúmelere uyum
sa÷lanmasında önemli bir rol oynuyor. Birli÷in bu ba÷lamda üniversitelere sa÷ladı÷ı çok
önemli bir destek ise, ba÷ımsız bir úekilde yürütülen “kurumsal de÷erlendirme programı”.
Program, üniversitelerin özerkli÷ini ve stratejik yönlendirme kapasitesini artırmayı ve
yüksekö÷retim sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Kurumsal de÷erlendirme programı, hem tek tek üniversiteleri ve hem de ülkelerin
yüksekö÷retim sistemlerini de÷erlendiriyor. Bu çalıúmalar, yüksekö÷retim kurumlarının
stratejik yönetimlerinin ve kalitelerinin sürekli geliúimine hizmet ediyor. Program
kapsamında, 39 ülkede 250 de÷erlendirme yapılmıú durumda. 21 Türk üniversitesi de kendi
giriúimleriyle de÷erlendirme sürecine dahil olmuú, uluslararası üniversite camiasındaki
konumlarını geliútirme yolunda önemli adımlar atmıúlardır.
“Türkiye’de Yüksekö÷retim: E÷ilimler, Sorunlar ve Fırsatlar” baúlıklı rapor, 1998-2007 yılları
arasında de÷erlendirilen 17 Türk üniversitesinin inceleme raporlarını analiz ediyor. Di÷er 4
üniversitenin de÷erlendirme raporları bu raporun yazımı sırasında tamamlanmadı÷ı için
çalıúmaya dahil edilemedi. Yakın zamanda yayımlanmıú çeúitli çalıúmaları da dikkate alan
raporun hazırlık sürecinde, üniversitelerin temsilcileriyle toplantılar da gerçekleútirildi. Bu
çalıúmaların neticesinde ortaya çıkan rapor, güçlü ve zayıf noktaları analiz edip öneriler
sunarak, yüksekö÷retim sistemimizin Avrupa ba÷lamında geliúimini desteklemeyi amaçlıyor.
Hepimizin bildi÷i gibi, Türkiye’de yüksekö÷retim sisteminin yeniden yapılandırılması uzun
yıllardır tartıúılıyor. Gerek yüksekö÷retim camiasının içinden hazırlanan, gerekse TÜSøAD
gibi konuyla ilgili çeúitli kuruluúlar tarafından hazırlatılan raporlar bu sürece katkı sa÷lamaya
çalıútı. Son olarak, 2007 yılı baúında Yüksekö÷retim Kurulu’nun strateji dokümanı
kamuoyuyla paylaúıldı.
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Tüm bunlar; sistemin kapsamlı úekilde gözden geçirilmesi gerekti÷i konusunda e÷itim
alanındaki karar vericilerde, üniversitelerle etkileúimde bulunan paydaúlarda ve genel olarak
kamuoyunda ciddi bir farkındalık oldu÷unu gösteriyor. Ancak maalesef bu farkındalı÷a henüz
ne yüksekö÷retime ayrılan kaynaklar ne de gerekli yapısal de÷iúiklikler eúlik edebildi.
Sistemi düzenleyen Yüksekö÷retim Kanunumuz merkeziyetçi bir anlayıúa sahip ve zaman
zaman de÷iúikliklere u÷ramıú olsa da çeyrek asrı aúkın süredir uygulanıyor. Merkeziyetçi
anlayıú okullaúma oranlarını artırmak ve belirli bir asgari standart getirmek bakımından iúlev
görmüú olsa da, mevcut düzenlemeler yüksekö÷retim hayatımızın geliúen dinamiklerine ayak
uydurmakta uzun zamandır zorlanıyor.
Dünyada yüksekö÷retimin geliúme çizgisine uyum sa÷lamak için, çeúitlilik ve esneklik iki
önemli özellik olarak ortaya çıkıyor. Yüksekö÷retim sisteminde çeúitlili÷i vurgulayan,
kurumların yaratıcılı÷ını ve kimliklerini ön plana çıkaran, sorunlara ve geliúmelere esnek
tepkiler verebilen, üniversitelerin birbirleri ile rekabet edebilmelerine fırsat tanıyan bir
sistemin tasarlanması gerekli.
Böyle bir sisteme ulaúmak için, akademik özgürlükle çok yakından ilgili bir ilke olarak,
“özerklik” kavramının önemi gündeme geliyor. Üniversitelerin, ulusal strateji ve vizyona
uygun olarak, kurum içi konularda kendi kararlarını verebilmek için gerçek anlamda özerkli÷e
sahip olmaları gerekli. Özerklik, kurumların kendi misyonlarını, akademik profillerini ve
ortak de÷erlerini tanımlamaya; kurum içi yapılarını buna göre uyarlamaya; akademik ve idari
personellerini yönetmeye ve geliútirmeye olanak tanıyor. Dıú koúullara ve toplumun
gereksinimlerine cevaben hızla harekete geçme esnekli÷i sunan özerklik, üniversitelere çeúitli
finansman kaynaklarını araútırma serbestli÷ini de getiriyor.
Oysa ülkemizde üniversiteler üzerindeki ayrıntılı düzenleyici kuralların, Avrupa standartlarına
göre üniversite özerkli÷ine müdahale edici oldu÷u çok açık... Özerklik düzeyi ülkeden ülkeye
farklılık göstermekle birlikte, Türkiye, yüksekö÷retimde kısmi özerklik derecesiyle
uluslararası karúılaútırmalarda en alt sıralarda kalıyor. Her kuruma “tek tip elbise” öngören
mevcut “yasama korsesi”, üniversitelerin kendi kurum profillerini inúa etmeleri ve sektörde
çeúitlili÷in geliúmesi önünde ciddi bir engel.
Özerklik, üniversite liderlerinin, misyon ve amaçlarını ulusal stratejiye uygun olarak
tanımlamalarını ve stratejik planlarındaki hedeflere ulaúmak için sorumluluk almalarını
gerektiriyor. Bunun için ise, ulusal düzeydeki düzenlemelerin çok fazla müdahalesi
olmaksızın, üniversite liderlerinin yetkilendirilmesi zorunlu. Son dönemde getirilen,
üniversitelerin kurumsal stratejik plan hazırlamaları yönündeki düzenleme olumlu olmakla
birlikte; bir sonraki adım olarak, mevcut ayrıntılı mevzuat yükü azaltılmalı ve idari ve bütçe
yönetimi sorumlulukları da üniversite liderlerine aktarılmalıdır. Yüksekö÷retim Kurulu’nun
strateji belgesinde de belirtildi÷i gibi, yüksekö÷retimde reformun temel tercihlerinden biri,
üniversitelerin özerkli÷ini artırmak ve karar alanlarını geniúletmek olmalıdır.
Özerkli÷e, hesap verebilirlik kavramının eúlik etmesi önem taúımaktadır. Hesap verebilirli÷in
sa÷lanmasını güvence altına alacak araçlar geliútirilmelidir. Bu araçlar, kalite güvence
sistemlerinin yaygınlaúmasının yanı sıra üniversitelerde kurum dıúından paydaúların yer aldı÷ı
danıúma kurulları oluúturulmasını da içermelidir.
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Yönetim özerkli÷i ile uyumlu olacak úekilde, üniversitelerin kullanabilece÷i de÷erli bir
yönetim aracı da bütçelemedir. Bütçeleme, üniversite yönetiminin, kurumsal hedeflere
ulaúmak için kaynakları öncelik sırasına göre düzenlemesine olanak sa÷layabilir. Torba bütçe
tahsisi ve fon bulma kapasitesi, kurumsal özerkli÷in kilit unsurları olarak görülmelidir. Daha
özerk bir yönetim yapısı, devlet dıúı fon kaynaklarından daha esnek ve yo÷un bir úekilde
yararlanılmasını da kolaylaútıracaktır.
Yeniden yapılanacak bir sistemde, yüksekö÷retimin siyasi etkilerden ba÷ımsız olmasını
sa÷layacak, yüksekö÷retim ve sistemin gelece÷ine iliúkin konular üzerine hükümete politika
önerilerinde bulunacak bir eúgüdüm organına ihtiyaç sürmektedir. Yüksekö÷retim
Kurulu’nun, yüksekö÷retim kurumlarının ulusal düzeydeki temsilcisi sıfatıyla, bu rolü yerine
getirmesi önem taúımaktadır.
Sayın Cumhurbaúkanım, Sayın Baúkanlar, De÷erli Konuklar,
Konuúmamın baúında da belirtti÷im gibi, ülkemizde yüksekö÷retimde yeniden yapılanma
üzerine hazırlanmıú kapsamlı raporlar çok önemli bir birikim oluúturuyor. Bugün tanıtımı
yapılacak olan “Türkiye’de Yüksekö÷retim: E÷ilimler, Sorunlar ve Fırsatlar” baúlıklı raporun
özelli÷i de, Avrupa’daki üniversitelerde liderlik yapmıú ya da yapmakta olan akademisyenler
tarafından yazılmıú olması ve hem üniversite içi camiayı hem de üniversitenin dıú dünyadaki
konumunu dikkate alarak hazırlanmıú olmasıdır.
Rapor, özerklik ve hesap verebilirli÷in yanı sıra üniversite içi yapılar ve karar alma
mekanizmaları, insan kaynakları yönetimi, araútırma stratejileri, kurum dıúı paydaúlarla
iliúkiler, ö÷renci merkezli ö÷retim gibi çok geniú bir çerçevede üniversitelerimizin durumunu
ele almakta ve öneriler getirmektedir. Sonuç itibariyle, bu rapor da yüksekö÷retimde de÷iúimi
savunanları desteklemektedir.
Mevcut sistem, ülkemizi bilim, teknoloji ve rekabette öne geçirecek yaúamsal bir aktör olarak
üniversitelerin potansiyelinden tam olarak yararlanmaya imkan vermiyor. Avrupa’da yaúanan
geliúmeler ve üniversitelere yansımaları önümüzde ciddi bir tecrübe olarak duruyor. Bu
tecrübeden yararlanmak, üzerine kendi sistemimizin kazanımlarını koyarak ilerlemek artık bir
zorunluluk haline geldi. Daha fazla vakit kaybetmeden geniú katılımlı bir süreç çerçevesinde
harekete geçilmesi gerekiyor. Raporun bu yöndeki çalıúmalara katkı sa÷lamasını diliyorum.
Raporu hazırlayan de÷erli akademisyenlere, raporun hazırlık sürecinde yapılan çalıútaylara
katılan de÷erli üniversite temsilcilerine, üniversitelerle koordinasyonu sa÷layan proje
koordinasyon komitesine de÷erli çalıúmalarından dolayı teúekkür ediyorum.
Beni dinledi÷iniz için teúekkür ederim.
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