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Raporun, yüksekö�retimde kalitenin arttırılması ve bu amaca yönelik olarak 
liyakata dayalı düzenlenmi� bir rekabet ortamının yaratılması önerisi de asla 
serbest piyasa a�ırlıklı modelden esinlenen bir yakla�ımın ürünü olarak 
de�erlendirilmemelidir.  
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Yüksekö�retim Kurulu'nun 3 Temmuz 2006 tarihinde Cumhurba�kanı'na sundu�u 
Türkiye'nin Yüksekö�retim Stratejisi ba�lıklı rapor kamuoyunda genellikle olumlu 
kar�ılandı. Bu yazıda raporu hazırlayan komisyonun bir üyesi olarak raporun kamuoyuna 
yeterince yansımayan kimi özelliklerine de�inmek ve temel bakı� açısı içinde ön plana 
çıkan stratejik hedeflerini vurgulamak istiyorum.  
Raporun en çarpıcı özelliklerinden biri, ülkenin önde gelen sorunları arasında yer alan 
yüksekö�retim konusuna önyargısız ve ele�tirel bir bakı� açısıyla yakla�masıdır.  
Belli ba�lı sorun alanlarını belirleyerek çözüm önerileri geli�tirme çabası içinde olması, 
konuyu bütün payda�ların görü�üne açması, raporun ancak bu süreç sonunda istenen 
olgunlu�a ula�abilece�ini en ba�tan kabullenmesi ve yasal düzenlemelerin ani geçi�ler 
yerine bu süreç tamamlanıp belirli bir oyda�ma sa�landıktan sonra yapılmasını önermesi 
toplumsal ya�amımızdaki dayatmacı yakla�ımlarla taban tabana zıt bir örnek 
olu�turmaktadır. Raporun, Yüksekö�retim Kurulu'nun yetkilerini denetleyici ve 
yönlendirici bir çerçeveyle sınırlaması ve üniversitelerin hareket alanını kendi tarihlerini 
olu�turabilmeleri için geni�letmelerini amaçlaması da bu yakla�ımın bir yansıması olarak 
de�erlendirilmelidir.  
Bu yakla�ımıyla rapor, üniversitelerimize hâkim olmasını önerdi�i saydam, katılımcı ve 
tümüyle demokratik yakla�ım do�rultusunda en ba�tan olumlu bir adım atmı� olmaktadır.  
Raporun ön plana çıkan bir di�er özelli�i, fırsat e�itli�ini toplumsal e�itsizliklerin 
azaltılması amacına yönelik olarak da asla vazgeçilemez bir hedef olarak benimsemesidir. 
Bilgi toplumuna geçi� sürecinin var olan e�itsizlikleri daha da arttırma olasılı�ı kar�ısında 
raporun bu vurgusu son derece önemlidir.  
Rapor, yüksekö�retimin sorunlarının önemli bir kısmının önceki e�itim süreçlerinden 
kaynaklandı�ı noktasından hareketle dü�ük gelirli toplum kesimlerinin yüksekö�retime 
eri�iminin kar�ısındaki engelleri de önceki e�itim kademelerinde gözlenen bölgelerarası 
ve de�i�ik lise türleri arasındaki fırsat e�itsizli�iyle ili�kilendirmektedir. Bu ba�lamda 
okulla�ma oranının kısa sürede hızla arttırılarak yüksekö�retim sisteminin bugünkü 
seçkinci yapısından arındırılmasını ve sistemin bu do�rultuda nicel ve nitel açılardan bir 
atılım yapmasını amaçlamaktadır.  
 
Kültürel miras  
Rapor, yüksekö�retim sistemimize bugüne kadarkilerle kıyaslanamayacak derecede farklı 
bir bakı� açısı getirmektedir. Dünyadaki ve özellikle Avrupa Birli�i'ndeki geli�meleri 



bilerek ancak bunları bire bir kabullenmek yerine ülkenin özgül ko�ullarını ön planda 
tutan bir yakla�ımı benimsemektedir. Bu açıdan bakıldı�ında neoliberal küreselle�meyi 
yüksekö�retim sistemlerine hâkim kılmayı amaçlayan yakla�ımlardan önemli ölçüde 
ayrılmaktadır. Rapor, akılcılı�ın, açıklı�ın, zarafetin, cömertli�in, ho�görünün, canlı ve 
her türlü ba�nazlıktan arınmı� bir ortamın hâkim oldu�u ve 900 yıllık bir tarihi olan 
üniversitenin insanlı�ın kültürel bir mirası oldu�unu vurgulamakta ve bu mirasın serbest 
piyasa güdümlü yakla�ımlardan korunması gerekti�ine i�aret etmektedir.  
Bu ba�lamda yüksekö�retimi, özel kesim tarafından sunuldu�unda dahi bir kamu malı 
olarak görmekte ve bu özelli�inin korunması için gerekli denetim mekanizmalarının 
kurulmasını önermektedir.  
 
Yayın endeksi  
Raporun, yüksekö�retimde kalitenin arttırılması ve bu amaca yönelik olarak liyakata 
dayalı düzenlenmi� bir rekabet ortamının yaratılması önerisi de asla serbest piyasa 
a�ırlıklı modelden esinlenen bir yakla�ımın ürünü olarak de�erlendirilmemelidir.  
Aksine, üniversite ö�retim elemanlarının uluslararası yayın endekslerince taranan 
dergilerdeki yayınlarına odaklanmı� ve ö�retim elemanlarını di�er akademik ve 
toplumsal etkinliklerden yabancıla�tıran bugünkü kısır atama ve yükseltme ölçütlerinin 
ötesine geçen ve bilgi üretimi yanında e�itim kalitesini, kentsel ve bölgesel sorunları 
önemseyen ve toplumsal yararı gözeten canlı bir akademik ortamın ve kendi içinde 
etkile�en bir akademik toplulu�un ortaya çıkmasını hedeflemektedir.  
Raporun, yüksekö�retim sistemi içinde vakıf üniversitelerinin payının 2025 yılında 
bugünkünün yakla�ık iki katına çıkarılması hedefi kanımca sistemin özelle�tirilmesi 
yönündeki önyargılı bir tercihten de�il, yüksekö�retimde okulla�ma oranının arttırılması 
için gerekli kaynakların kamu kesimi tarafından kar�ılan(a)mayaca�ı kaygısından 
kaynaklanmaktadır.  
Var olan özelle�me e�iliminin bir parçası olan (paralı) ikinci ö�retimin sistem içindeki 
payının anılan süre içinde giderek azaltılması hedefi bu kanıyı do�rular niteliktedir. 
Neoliberal bakı� açısının rapordaki di�er sınırlı yansımaları ise bu bakı� açısının son 
çeyrek yüzyılda topluma hâkim oldu�u ve yüksekö�retim kurulu�larını piyasa odaklı 
yollarla da kaynak yaratma zorunlulu�uyla kar�ı kar�ıya bıraktı�ı gerçe�i ı�ı�ında 
de�erlendirilmelidir. Rapor, yüksekö�retim kurumlarında görev yapan akademik ve di�er 
personelin çe�itli engel ve güçlükler kar�ısında bugüne kadar sa�ladı�ı ba�arıları 
kabullenmekle birlikte ça�da� düzeyi yakalayabilmek için kapsamlı bir atılımın gerekli 
oldu�unu ve bunu gerçekle�tirebilmek için yeterli kayna�ın ayrılmasının zorunlu 
oldu�unu çok çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu do�rultuda nicel hedefler 
yanında e�itim kalitesinin yükseltilmesi, ara�tırma etkinliklerinin ve kamu hizmeti 
üretiminin arttırılması ba�lamında niteliksel hedefler koymaktadır.  
 
Rapor ele�tirilere açık  
Raporun bir di�er özelli�i, yüksekö�retime ili�kin de�erlendirme ve düzenlemelerde 
nedense hep göz ardı edilen ö�rencileri ve onların ya�am kalitesinin yükseltilmesini ön 
plana çıkarmı� olmasıdır. Rapor, ya�amlarının en biçimlendirici yıllarını geçirdikleri 
yüksekö�retim kurumlarından ö�rencilerin bilgi ça�ının gerektirdi�i mesleki donanım 
yanında, bireysel düzeyde sanat ve kültür bilincine, ço�ulcu ve özgür dü�ünceye ve insan 
haklarına saygılı bir demokrasi kültürüne de sahip olarak çıkmalarını önemsemektedir. 



Yüksekö�retim kurulu�larının yönetim kültürünün bu hedefi de gözeten bir do�rultuda 
biçimlendirilmesini vurgulamaktadır.  
Yüksekö�retim sorunlarıyla ilgili ve bunları önemseyen bütün kesimlerin görü�, ele�tiri 
ve önerilerine açık olan bu rapor gelecek katkılarla ku�kusuz daha da zenginle�ecek ve 
ümit ediyorum ki yüksekö�retim sistemimizin, bugünkü kısır çeki�melerden bir an önce 
sıyrılıp kurumlar arasında uyumlu bir i�birli�inin sa�landı�ı bir ortamda, sa�lam 
temellere dayalı yeni atılımlar gerçekle�tirebilmesinin yolunu açacaktır.  

(1) Rapor metni ve katkılar için http://www.yok.gov.tr 
  
 


