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Abstract

Yüksekö¤retim sisteminin hiyerarﬂik bir yap›ya sahip olmas› ve 2547 say›l›
Yüksekö¤retim Kanunu’nun geniﬂ yetkiler tan›mas› nedeniyle Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) Baﬂkan›’n›n yüksekö¤retim sistemi üzerinde önemli bir
rolü vard›r. Dolay›s›yla YÖK baﬂkanlar› yüksekö¤retim sistemini önemli
ölçüde etkilemiﬂ ve yüksekö¤retim politikalar›na yön vermiﬂtir. YÖK’ün ald›¤› kararlara ve uygulamalara yap›lan eleﬂtiriler, bazen bir kurum olarak
YÖK’ü bazen de bu kurulun baﬂkan›n› hedef alm›ﬂt›r. Kurul 1980 askeri
müdahalesi sonras›nda kurulmuﬂ ve 1981’de ‹hsan Do¤ramac› bu Kurul’un
ilk baﬂkan› olarak atanm›ﬂt›r. Do¤ramac›’dan sonra günümüze kadar alt›
YÖK Baﬂkan› göreve getirilmiﬂtir. Üniversite ve yüksekö¤retime iliﬂkin sorunlar, tart›ﬂmalar ve eleﬂtiriler her bir kurul baﬂkan› döneminde farkl› bir
ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada; YÖK baﬂkanlar›n›n en çok tart›ﬂ›lan karar ve uygulamalar› ele al›narak, yap›lan eleﬂtirilerin özetlenmesi amaçlanm›ﬂt›r. Bu amaç do¤rultusunda yüksekö¤retimin sorunlar› ve YÖK’ün uygulamalar›yla ilgili çal›ﬂmalar, raporlar ve gazete arﬂivleri incelenmiﬂ; yüksekö¤retimle ilgili tart›ﬂmalar ve eleﬂtiriler tarihsel ba¤lam içinde ele al›narak özetlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Council of Higher Education (CoHE) presidents have an important effect
on the higher education system because higher education system is a hierarchical structure and in the Higher Education Law (No.2547) authorized the
CoHE president broadly. Consequently, the CoHE presidents have affected the higher education system in a broad sense and gave direction to the
higher education politics. Criticisms on the decisions and the implementations of the CoHE have targeted the president of the council or the council
as an organization. The Council was established after the military intervention in 1980 and ‹hsan Do¤ramac› was appointed as the first president of this
Council in 1981. Up to now six presidents of CoHE took office after
Do¤ramac›. The problems, discussions and criticisms about university and
higher education are handled differently in each period. This study aims to
summarize the criticisms of the most debated decisions and implementations of the CoHE presidents. In accordance with this purpose, the problems of higher education and the studies on the implementations of CoHE,
reports, newspaper archives have been examined. Discussions and criticisms
on higher education system have been summed up in a historical context.

Anahtar sözcükler: YÖK baﬂkanlar›, yüksekö¤retim, Yüksekö¤retim Kurulu.

Keywords: Higher education, Higher Education Council, presidents of
Higher Education Council.
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niden gözden geçirilmesini ve üniversite özerkli¤iyle ilgili düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤i yönündeki fikirleri etkilemiﬂ,
hükümet ve çeﬂitli kesimlerin istemi üzerine yeni bir yasan›n
yap›lmas› çal›ﬂmalar› baﬂlat›lm›ﬂt›r (Baskan, 1985, s. 24). Bu
do¤rultuda 7 Temmuz 1973’te yürürlü¤e giren 1750 say›l›
Üniversiteler Kanunu’nun 4. maddesi ile yüksekö¤retime yön
vermek, üniversitelerin planlama, koordinasyon ve denetimini
sa¤lamak amac›yla Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK) kurulmuﬂtur

ünyada 1960’l› y›llarda ö¤renci hareketlerinin artmas›yla birlikte bu durum Türkiye’de de etkisini
göstermiﬂtir. Yaﬂanan sa¤-sol kamplaﬂmalar› ve ö¤rencilerin üniversiteleri iﬂgal etmesi ülkenin bu gidiﬂat›ndan
memnun olmayan ordunun ülkede anarﬂinin, kardeﬂ kavgas›n›n, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar›n artt›¤› gerekçesiyle
1971’de 12 Mart Muht›ras›n› vermesine zemin oluﬂturmuﬂtur
(Arslan, 2004). Ö¤renci olaylar›, yüksekö¤retim sisteminin ye-
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(Do¤ramac›, 2000). Bu düzenlemeler hükümetlerin üniversitelere müdahalesini kolaylaﬂt›rd›¤› ve özerkli¤in s›n›rland›r›lmas›na neden oldu¤u gerekçesiyle tepki görmüﬂ, Anayasa Mahkemesi’nde kanunun baz› maddeleri iptal edilerek, yeni kurulan
bu yap› iﬂlevsiz hale getirilmiﬂtir (Arslan, 2004).
Ö¤renci olaylar›n›n yeniden artmas› ve meydana gelen terör olaylar› nedeniyle 12 Eylül 1980’de Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koyarak tüm yüksekö¤retim kurumlar›n› tek bir
merkezden yönetme esas›na dayal› yeni bir Yüksekö¤retim Kanunu haz›rlanm›ﬂt›r (Arslan, 2004). ‘YÖK Kanunu’ olarak da
bilinen 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu 6 Kas›m 1981 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanm›ﬂt›r. Ayn› tarihte YÖK’ün
kurulmas›yla ‹hsan Do¤ramac› bu kurulun ilk baﬂkan› olarak
atanm›ﬂ ve 1992 y›l›na kadar Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkanl›¤›
görevini yürütmüﬂtür. Do¤ramac›’dan sonra s›rayla Mehmet
Sa¤lam, Kemal Gürüz, Erdo¤an Teziç, Yusuf Ziya Özcan,
Gökhan Çetinsaya ve Yekta Saraç YÖK Baﬂkan› olarak atanm›ﬂt›r. Bir literatür derlemesi olan bu çal›ﬂmada veriler doküman analizi yöntemiyle toplanarak, en çok gündeme gelen uygulamalar her YÖK baﬂkan›n›n kendi döneminde ele al›nm›ﬂ ve
bu uygulamalara yap›lan eleﬂtiriler özetlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

‹hsan Do¤ramac› Dönemi (1981–1992)
Cumhurbaﬂkan› Kenan Evren taraf›ndan atanan ‹hsan
Do¤ramac›, Türkiye’deki yüksekö¤retim sistemini düzenleyecek yeni bir yasan›n haz›rl›klar›na dan›ﬂmanl›k yapmak üzere
1980’de Türkiye’den davet alm›ﬂt›r. Do¤ramac› 1981 y›l›nda
yüksekö¤retim ile ilgili kanunun haz›rlanmas› görevini kabul
ederek Kemal Karhan’la birlikte kanunu haz›rlamaya baﬂlam›ﬂ
ve haz›rlanan taslak; rektör adaylar›n›n üniversite d›ﬂ›ndan olmas› ve ö¤rencilerin yönetimde söz sahibi olmas› önerileri d›ﬂ›nda büyük ölçüde kabul görmüﬂtür (Do¤ramac›, 2000). Kanunun merkeziyetçi bir yap›y› temel almas› ve YÖK’ün çok geniﬂ yetkilerle donat›lmas› tart›ﬂmalar›n daha çok üniversite
özerkli¤i ve idari özerklik konusunda yo¤unlaﬂmas›na zemin
oluﬂturmuﬂtur (Gür ve Çelik, 2011).
‹stanbul Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Haluk Alp; Yüksekö¤retim Kanunu’nun dünyada eﬂi benzeri olmayan ﬂaﬂ›rt›c›
hükümlerle dolu oldu¤unu, merkeziyetçili¤in hâkim oldu¤unu
ve bu kanunla idari özerkli¤in kald›r›ld›¤›n›; ‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ülken de bu kanunla üniversitelerin siyasal iktidar›n müdahalesine aç›ld›¤›n› ifade etmiﬂtir. Üniversiteleraras› Kurul eski üyesi Prof. Dr. Kemal O¤uzman da; bu kanunla bilimsel özerkli¤in güvencesi olan idari
özerkli¤in kald›r›ld›¤›, ancak özerkli¤in denetim d›ﬂ› kalmak olmad›¤› ve kanunun üniversitelerde disiplin sa¤lamas› aç›s›ndan
olumlu oldu¤u yönünde görüﬂ bildirmiﬂtir (‘Yüksek Ö¤retim
Kanunu (YÖK)’, 1981).
Yüksekö¤retim Kanunu’na yönelik di¤er görüﬂ ve tepkiler
de incelendi¤inde (Arslan, 2004, s. 505–517) genel olarak kanu-
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nun idari özerklik, bilimsel özgürlük ve üniversite özerkli¤i konular›nda s›n›rlay›c› olmas› nedeniyle eleﬂtirildi¤i görülmektedir. Her ne kadar kanunla idari özerkli¤in sona erdi¤i yönünde
görüﬂler ifade edilmiﬂ olsa da; Do¤ramac› (2007), idari özerklik
kavram›n›n ça¤daﬂ üniversite yönetimlerinde yer almad›¤›n› ve
üniversitelerin kendi seçtikleri organlar eliyle yönetilmemesinin ya da üniversite d›ﬂ›ndan olan kiﬂilerin üniversite yönetiminde yer almas›n›n özerkli¤e ayk›r› oldu¤u gibi düﬂüncelerin
evrensel geçerlili¤i olmad›¤›n› savunmuﬂtur (s. 13).
Yüksekö¤retim Kanunu’yla 1981 y›l›nda profesör olarak atanacaklara zorunlu hizmet ﬂart› olarak Anadolu’da bir üniversiteye rotasyona gitme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir (Ergüder, 2015).
Bu durum ö¤retim üyelerince eleﬂtirilerek, Do¤ramac›’n›n istifas› istenmiﬂ; ayr›ca YÖK’ün uygulamalar› da keyfi ve tutars›z
olarak de¤erlendirilmiﬂtir (‘Edirne’ye gitmezlerse rotasyona gitmiﬂ say›lmazlar’, 1982). 1987’de rotasyon uygulamas›nda ›srar›n
yararl› görülmedi¤ine iliﬂkin görüﬂlerin ortaya ç›kmas›; doçentlerin say›ca artmas›, sözde rotasyonlar, gidenlerin yerinin doldurulamamas› gibi nedenler yasa de¤iﬂikli¤ine gidilmesine zemin
oluﬂturmuﬂtur (Güçlü, 1987). Demir (2008); bu uygulaman›n
sa¤l›kl› iﬂlemedi¤ini, Okçabol (2007) da rotasyon uygulamas›yla
köklü üniversitelerin içinin boﬂalt›ld›¤›n› belirtmiﬂtir.
Gerek yap›lan eleﬂtiriler, gerekse rotasyondan istenilen sonuçlara ulaﬂ›lamamas› ile bu uygulamadan bir süre sonra 2547
say›l› Yüksekö¤retim Kanunun profesör olmak için taﬂraya gitmeyi zorunlu k›lan hükmü Aral›k 1987’de Kanun Hükmünde
Kararname ile yürürlükten kald›r›lm›ﬂ, taﬂraya gitmeyi kabul
etmeyen doçentlere bulunduklar› yerlerde profesör olmalar›n›n
yolu aç›lm›ﬂt›r. Bundan sonraki süreçte ‘kolay profesörlük’ yasas› olarak da adland›r›lan 3455 say›l› yasan›n 1988’de yürürlü¤e girmesiyle mevzuatta birtak›m düzenlemeler yap›lm›ﬂ ve
profesörlü¤e yükseltme için kadro engeli ortadan kald›r›larak
pek çok doçent profesörlü¤e yükseltilmiﬂtir (Kaya, 1989).
Do¤ramac› döneminde eleﬂtiri alan bir baﬂka olay da 1983
y›l›nda 1402 say›l› S›k›yönetim Kanunu ile gerçekleﬂtirilen tasfiyelerdir. 1402 Say›l› S›k›yönetim Kanunu’nda belirtilen hükümler uyar›nca binlerce iﬂçi, ö¤retmen ve kamu görevlilerin
yan› s›ra ö¤retim üyeleri de görevlerinden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ ve tarihe 1402’likler olarak geçmiﬂlerdir (Ar›kan, 2011). 1988’de
Türk E¤itim Derne¤i’nin düzenledi¤i toplant›da konuﬂan ‹hsan
Do¤ramac›; 1402 Say›l› Kanun’un YÖK’ün de¤il o zamanki yönetimin tasavvuru oldu¤unu belirtmiﬂtir (TED, 1988). Ancak
Do¤ramac› ö¤retim üyelerinin hiçbirinin YÖK’ün talimat›yla
at›lmad›¤›n› ifade etmiﬂ olsa da; Aybay (1990, s. 230–231), 1402
Say›l› Kanun’un uygulanmas›nda ‹hsan Do¤ramac›’n›n kendi
imzas› ile rektörlüklere gönderdi¤i yaz›larla ö¤retim üyelerinin
iﬂlerine son verilmesine neden oldu¤unu belirterek, bu olay›
üniversite kavram› ve ö¤retim üyeli¤i mesle¤inin sayg›nl›¤›na
indirilmiﬂ bir darbe olarak de¤erlendirmiﬂtir. Yüksekö¤retim
kurumlar›nda yeterli say›da ö¤retim üyesinin olmamas›, 1402
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say›l› kanunla yap›lan tasfiyeler sonucunda mevcut durumu daha da s›k›nt›l› bir hale getirmiﬂtir (Tekeli, 2009). Ercan (1999);
ö¤retim üyelerinin üniversitelerden uzaklaﬂt›r›lmas› sonucunda
iliﬂi¤i kesilen ö¤retim üyelerinin yerini doldurmak için ö¤retim
elemanlar›n›n ders yükümlülü¤ünün art›r›lmas›n›n ve terfi için
akademik unvan da¤›t›m›n›n h›zland›r›lmas›n›n e¤itimin niteli¤inin düﬂmesine neden oldu¤unu belirtmiﬂtir. 26 Ekim 1994 tahinde 1402 Say›l› S›k›yönetim Kanunu’nda yap›lan de¤iﬂikli¤in
TBMM’den geçmesiyle bu süreç sonlanm›ﬂt›r (Tekeli, 2009).
‘Türban’ yasa¤› da 1986 y›l›nda gündeme gelmiﬂ; Do¤ramac› saçlar›n› göstermemek amac›yla k›z ö¤rencilerin baﬂ›n›
örtmesinin özgür hakk› oldu¤unu ve buna kar›ﬂ›lmamas› gerekti¤ini, ancak farkl› amaç ve ideoloji sembolü olarak kullan›lmas›na da izin verilmeyece¤ini belirtmiﬂtir (Akyol, 1987, s. 13).
‘Türban’ konusunun yo¤un tart›ﬂ›ld›¤› dönemlerde Adana’da
yap›lan Üniversiteleraras› Kurul toplant›s›na kat›lan Cumhurbaﬂkan› Evren de ‘türban›n’ Atatürk ilke ve ink›lâplar›yla ba¤daﬂmad›¤›n› belirterek ‘türban›n’ yasaklanmas› konusunda karar alm›ﬂt›r. Kurulun ald›¤› karara Baﬂbakan Turgut Özal karﬂ›
ç›km›ﬂ ö¤rencilerin k›yafetlerine kar›ﬂ›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›n› savunmuﬂtur (‘Türban Serüveni’, 1989). Gür ve Çelik’in
de (2011) ifade etti¤i gibi; bu konunun akademik özgürlük ve
üniversite özerkli¤i ba¤lam›nda ele al›nmad›¤› görülmüﬂtür.
Dönemin DYP-SHP koalisyon hükümeti YÖK’ü kald›rman›n yollar›n› ararken, ‹hsan Do¤ramac›, Cumhurbaﬂkan›
Özal taraf›ndan yeniden YÖK Baﬂkanl›¤› görevine getirilmiﬂtir. Bu durum üniversitelerden uzaklaﬂt›r›lan 1402’likler taraf›ndan büyük tepki görürken, baz› ö¤retim üyelerinin de durumu boykot etmesine neden olmuﬂtur (Arslan, 2004).
Do¤ramac›’n›n tasarlad›¤› bir di¤er uygulama da 1992 y›l›nda rektör adaylar›n›n YÖK’ün oluﬂturdu¤u ‘rektör arama komisyonunca’ belirlenmesi ve üç aday›n YÖK Genel Kurulu taraf›ndan belirlenerek Cumhurbaﬂkan›’na sunulmas› olmuﬂtur.
Bu uygulama üniversite özerkli¤inin k›s›tland›¤› gerekçesiyle
olumsuz tepkiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r. Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹TÜ,
ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi bu duruma tepki olarak rektör aday› belirleme seçimlerini yapm›ﬂlard›r. Tunca Toskay’›n
giriﬂimleriyle rektörlük seçimleriyle ilgili yasa tasla¤›na bir
madde eklenmiﬂ ve günümüzdeki rektör seçme ve atama sistemine geçilmiﬂtir (Ergüder, 2015). Gürüz (2008), rektörlerin belirlenmesi iﬂlemine seçim kademesinin eklenmesini Yüksekö¤retim Kanunu’nda önemli bir geriye gidiﬂ olarak de¤erlendirmiﬂtir. Rektör atamas›yla ilgili kanunun de¤iﬂmesi üzerine
Do¤ramac›; üniversitelerde yaﬂanacak huzursuzluklardan endiﬂelendi¤ini ve 10 Temmuz 1992’de Yüksekö¤retim Kurulu
Baﬂkanl›¤› ve üyeli¤i görevinden istifa etti¤ini belirtmiﬂtir
(Do¤ramac›, 2000). Do¤ramac›’n›n istifas› üzerine yerine, o dönemde Ondokuz May›s Üniversitesi Rektörü olan Mehmet
Sa¤lam atanm›ﬂt›r.

Mehmet Sa¤lam Dönemi (1992–1995)
Mehmet Sa¤lam dönemi YÖK’le ilgili tart›ﬂmalar›n önceki
döneme göre biraz daha azald›¤› bir dönemdir. Bu dönemde
Milli E¤itim Bakan› Köksal Toptan’›n haz›rlad›¤›, anayasa de¤iﬂikli¤i yapmadan ve cumhurbaﬂkan›n›n yüksekö¤retim üzerindeki etkisini azaltan, yüksekö¤retim sisteminde birtak›m de¤iﬂiklikleri öngören kanun tasar›s› gündemdedir (Arslan, 2004,
s. 553) ve tasar› ﬁubat 1993’te Bakanlar Kurulu’na gelebilmiﬂtir. Bu tasar›ya göre YÖK’ün ve rektörün yetkileri s›n›rland›r›l›rken, YÖK simge bir kuruluﬂ haline getiriliyordu. Ayr›ca üniversitelerin kendilerini ilgilendiren konularda karar almalar›na
serbestlik getiriliyor, doçent ve profesörlü¤e atamalarda ise inisiyatif üniversitelere b›rak›l›yordu (Güçlü, 1993). Di¤er yandan
YÖK baﬂkan›n›n cumhurbaﬂkan› yerine Üniversiteleraras› Kurul (ÜAK) taraf›ndan seçilmesi, kararlar›n hiyerarﬂik bir düzen
sonucu kat› tepeden inme de¤il, tabandan yukar›ya do¤ru demokratik bir kat›l›mla oluﬂturulmas› öngörülüyordu (Okçabol,
2007, s. 135–136). Bu nedenle Okçabol (2007) bu tasar›n›n en
belirgin özelli¤inin daha özerk, demokratik ve kat›l›mc› üniversite yaratmaya yönelik oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ancak çeﬂitli nedenlerle tasar› uygulanmadan rafa kald›r›lm›ﬂt›r.
YÖK Baﬂkan› Sa¤lam kendi dönemini de¤erlendirmiﬂ,
Do¤ramac›’n›n istifas›ndan sonra göreve geldi¤inden o güne
kadar geçen süreçte önemli de¤iﬂiklikler kaydederek YÖK’ün
tarz›n› de¤iﬂtirdi¤ini aç›klam›ﬂt›r. Sa¤lam; aç›k ö¤retim ve ikili
ö¤retimle ö¤renci say›s›n› 125 binden 173 bine ç›kard›klar›n›
ve bunun yan› s›ra kaliteli ö¤retim üyesi yetiﬂtirmek için 1500’ü
aﬂk›n ö¤retim üyesi ve araﬂt›rma görevlisini yurtd›ﬂ›na gönderdiklerini belirtmiﬂtir (Cabbar, 1993, s. 12). Milli E¤itim Bakan› Toptan’›n üniversite önündeki y›¤›lmalara, yüksekö¤retime
gittikçe artan talebe karﬂ› bir çözüm olarak önerdi¤i ‘Paral› Gece Ö¤retimi’ projesi YÖK Baﬂkan› Sa¤lam ve Devlet Bakan›
Türkan Akyol taraf›ndan desteklenmiﬂtir. Baz› üniversite yöneticileri de gece e¤itimine olumlu bakarken baz›lar› ise e¤itimin
niteli¤iyle ve gerekli altyap›yla ilgili kayg›lar›n› dile getirmiﬂtir
(Güçlü, 1992). 27 Kas›m 1992’de ‘Yüksekö¤retim Kurumlar›nda ‹kili Ö¤retim Yap›lmas› Hakk›ndaki 3843 Say›l› Yasa’ ile ö¤renim giderleri büyük oranda devlet taraf›ndan karﬂ›lanan ö¤rencilerin yan› s›ra yüksekö¤renim maliyetlerinin tamam›na
yak›n›n› kendileri ödeyen ö¤rencilerin de kabulüne baﬂlanm›ﬂt›r (Gürüz, 2008). Tekeli (2009) ikinci ö¤retim uygulamas›n›n
fiziki yat›r›mlar›n etkin kullan›lmas›nda yarar sa¤lad›¤›n› ancak
ö¤retim üyelerinin aﬂ›r› ders yükü nedeniyle kendilerini yenilemelerini ve araﬂt›rma yapmalar›n› zorlaﬂt›rarak insan sermayesinin yanl›ﬂ kullan›lmas›na neden oldu¤unu belirtmiﬂtir.
Yüksekö¤retim sisteminin h›zla büyümesi ve yeni üniversitelerin yayg›nlaﬂmas› sonucu ö¤retim üyesi ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas› sorunu ortaya ç›km›ﬂ, 1983’te düzenlenen rotasyon uygulamas› ve yurt içinde yetiﬂtirilen ö¤retim üyesi say›s› yetersiz
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kalm›ﬂt›r. 1987 y›l›na kadar Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca yürütülen ö¤retim eleman› yetiﬂtirme amac›yla yurtd›ﬂ›na ö¤renci
gönderme iﬂlemini üniversiteler taraf›ndan da yürütülmesine
olanak sa¤lanm›ﬂt›r. 1992’de yeni kurulan 23 üniversitenin ö¤retim üyesi ihtiyac›n› karﬂ›lamak için yurtd›ﬂ›na ö¤renci gönderilmesi planlanm›ﬂt›r (YÖK, 1997). Tekeli’ye (2009) göre rasyonel bir planlama ve sa¤l›kl› bir seçim yap›lmamas› nedeniyle
yurtd›ﬂ›na gönderilenlerin baﬂar› oran› düﬂük kalm›ﬂt›r. Sa¤lam’›n; 1995 y›l› genel seçimlerinde milletvekilli¤ine adayl›¤›n›
koymas› üzerine yerine Karadeniz Teknik Üniversitesi eski
rektörü Kemal Gürüz YÖK baﬂkanl›¤›na atanm›ﬂt›r.

Kemal Gürüz Dönemi (1995–2003)
Kemal Gürüz YÖK baﬂkanl›¤› görevine atand›¤›nda ilk olarak üniversitelerin özellikle mali ve idari özerkli¤i aç›s›ndan yeni düzenlemeler getiren YÖK tasar›s›n› haz›rlam›ﬂt›r (Arslan,
2004). Gürüz’ün haz›rlad›¤› yasa tasla¤› rektörler ve ö¤retim
üyeleri taraf›ndan tepkiyle karﬂ›lanm›ﬂ, dönemin Milli E¤itim
Bakan› Turhan Tayan da tasla¤›n kendilerinin d›ﬂ›nda haz›rland›¤›n› ve bir de¤er arz etmedi¤ini ifade etmiﬂtir. Ayr›ca Tayan, de¤iﬂiklik söz konusu oldu¤unda parlamentonun üzerine
düﬂeni yapaca¤›n› bunun YÖK’ün görevi olmad›¤›n› belirterek
tasar›ya tepkisini dile getirmiﬂtir (Güçlü, 1996). Gürüz’ün tasar›s›n› sert bir ﬂekilde eleﬂtiren Okçabol (2007), taslakta YÖK’ün
yetkileri art›r›l›rken yüksekö¤retimin piyasalaﬂt›r›lmas›n› kolaylaﬂt›ran hükümlere yer verildi¤ini belirtmiﬂtir. Arslan (2004)
da yeni tasar›yla 1981’e göre üniversitelere özerklik konusunda
bir yenilik getirilmedi¤ini, üniversitelerin en dinamik unsuru
olarak de¤erlendirdi¤i fakültelere özerklik ve tüzel kiﬂilik verilmesinin düﬂünülmedi¤ini belirtmiﬂtir. Tasar› hükümetin ilgisizli¤i nedeniyle kanunlaﬂmam›ﬂ, Refah-Yol hükümetinin kurulmas›yla gündemden düﬂmüﬂtür. Refah-Yol hükümeti de bir
tasar› haz›rlam›ﬂ, ancak Gürüz bu tasar›n›n antidemokratik oldu¤u yönünde karﬂ› bir kamuoyu oluﬂturmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
YÖK’ün kurulmas›ndan itibaren ilk kez bir tasar› kanunlaﬂmak
üzereyken, Refah-Yol hükümetinin sona ermesi üzerine gerçekleﬂememiﬂtir (Arslan, 2004).
28 ﬁubat sonras›nda yüksekö¤retimle ilgili kararlar laiklik ve
irticayla mücadele ekseninde uygulamaya koyulmuﬂtur. Bu süreçte üniversitelerde 1980’den sonra yap›lan tasfiyelerden daha
sistemli ve daha programl› bir akademisyen tasfiyesi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Pek çok araﬂt›rma görevlisi, yard›mc› doçent ve doktora ö¤rencisi üniversitelerinden at›l›rken, yurtd›ﬂ›na lisansüstü
e¤itim için gidenler geri ça¤›r›lm›ﬂ ve akademik hayatlar› sona
erdirilmiﬂtir (E¤itim-Bir-Sen, 2014). Tekeli’ye (2009) göre;
1992 y›l›nda yeni üniversitelerin kuruluﬂunda yerel siyasetçiler
etkin bir rol oynam›ﬂ ve rektör atamalar›nda da etkili olarak
üniversitelerde kadrolaﬂma yoluyla belli ideolojik gruplar›n
egemenli¤i sa¤lanm›ﬂt›r. 28 ﬁubat müdahalesiyle bir yandan
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üniversitelerde bu tür oluﬂumlar›n tasfiyesi de yer alm›ﬂ, bunun
temel amac› ise irticay› temizlemek olmuﬂtur. Ayr›ca Gürüz baz› rektörlerin uzaklaﬂt›r›lmas›nda aktif rol oynam›ﬂt›r (s. 179).
YÖK yurtd›ﬂ›ndaki üniversitelerin denkliklerine iliﬂkin karar›nda yeni düzenlemelere giderek daha önce ilahiyat alan›nda
denklik belgesi verilenlerin durumlar›n›n yeniden incelenmesine ve inceleme sonucunda ayk›r›l›k ya da hata tespit edilenlerin
belgelerinin iptal edilmesine karar vermiﬂtir. Yurtd›ﬂ› Yüksekö¤retim Denklik Yönetmeli¤i konusunda Yürütme Kurulu’nun yapt›¤› de¤iﬂiklikle sadece ilahiyat program› ve bu programlar›n bulundu¤u üniversiteler de¤il, ‘Atatürk ilke ve ink›lâplar›na ayk›r›’ ders veren yurtd›ﬂ›ndaki tüm üniversitelerin de
bu kapsama al›nd›¤› belirtilmiﬂtir (‘Yurtd›ﬂ›na denklik k›skac›’,
1997). Bu dönemde baz› üniversitelerin denkli¤i kald›r›l›rken,
en çok gündeme gelen üniversite El Ezher Üniversitesi olmuﬂtur. YÖK, ders programlar›nda Atatürkçülük karﬂ›t› de¤erlendirmelerin bulundu¤u, e¤itim düzeylerinin düﬂük oldu¤u, ö¤rencilerin objektif esaslara dayal› olarak de¤erlendirilmedi¤i
gerekçesiyle aralar›nda El Ezher Üniversitesi’nin de bulundu¤u birçok üniversitenin denkli¤inin tan›nmamas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r (‘El Ezher’e taviz yok’, 2000, s. 23).
28 ﬁubat’la birlikte Milli Güvenlik Kurulu’nun k›yafet kanunu ile ilgili karar› üzerine, ‘baﬂörtüsü’ yasa¤› yeniden uygulamaya konulmuﬂtur. YÖK Genel Kurulu’nda da k›yafet yönetmeli¤inin kararl› bir ﬂekilde uygulanmas› için rektörlerin uyar›lmas›na karar verilmiﬂtir. ‹stanbul Üniversitesi’nde ‘baﬂörtüsü’
ile ilgili kat› uygulamalar ve rektör Kemal Alemdaro¤lu’nun tutumu, baz› ö¤retim üyelerinin istifas›na neden olmuﬂtur (Tekeli, 2009). 1998 y›l›nda üniversite giriﬂ s›navlar›na baﬂvuruda
‘türbans›z’ foto¤raf zorunlulu¤u uygulanarak, ö¤rencilerin kay›tta da ‘türbans›z’ foto¤raf vermeleri istenmiﬂ; ö¤renciler ikna
odalar›na al›narak ‘baﬂörtülerini’ ç›karmaya zorlanm›ﬂlard›r
(Ak›n, 2011). ‹ﬂ›ker (2011); bu yasa¤›n uzun vadede ‘baﬂörtülü’
kad›nlar aç›s›ndan ciddi psikolojik ve sosyal tahriplere neden oldu¤unu belirtmiﬂtir. Ergüder (2015); üniversitenin amac›n›n
e¤itim ve bilim oldu¤unu belirterek uygulamay› yanl›ﬂ bir politika olarak de¤erlendirmiﬂtir. Di¤er yandan ‘türban’ sorununun
cinsiyet eﬂitsizli¤ine de neden oldu¤unu, ayn› ideolojideki erkek
ö¤rencilere böyle bir yapt›r›m uygulanmad›¤›n› ifade etmiﬂtir.
Kemal Gürüz döneminin bir di¤er tart›ﬂma konusu 1998’de
meslek lisesi mezunlar›na üniversiteye giriﬂte uygulanan farkl›
katsay› düzenlemesi olmuﬂtur. Bu düzenleme meslek lisesi mezunlar›n›n kendi alan› d›ﬂ›nda tercih etti¤i bir yüksekö¤retim
program›na giriﬂini zorlaﬂt›rmaktad›r. Güçlü (2001), farkl› katsay› uygulamas›n› eleﬂtirerek meslek liselerine yap›lan haks›zl›¤› dile getirmiﬂ; Gür ve Çelik (2011) de katsay› karar›n›n ö¤renme özgürlü¤ünü ve esnekli¤ini s›n›rland›rd›¤›n› belirtmiﬂtir.
Gürüz hakk›nda bütün partilerin önergesiyle TBMM’de
bir araﬂt›rma komisyonunun kuruldu¤u esnada, Cumhurbaﬂka-
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n› Süleyman Demirel’in Kemal Gürüz’ü yeniden YÖK baﬂkanl›¤›na atamas› büyük bir tepkiyle karﬂ›lanm›ﬂt›r (‘Demirel’e
YÖK öfkesi’, 1999). TBMM Araﬂt›rma Komisyonu; Gürüz ve
di¤er üyeler hakk›nda baz› konularda soruﬂturma aç›lmas›n›
öngörmüﬂtür. Ancak Genel Kurul toplant›s›nda suçlamalar›n
objektif delil ve kan›tlara dayanmad›¤› ve bunlarla ilgili soruﬂturma aç›lmas›na gerek olmad›¤›na karar verilmiﬂtir (‘YÖK
Genel Kurul’u Gürüz’ü aklad›’, 2000).
Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaﬂkan› olmas›ndan sonra
Gürüz’ün etkisi azalmaya baﬂlam›ﬂt›r (Tekeli, 2009). Rektör
atama sürecinde Gürüz’ün en çok oy alan rektör aday› yerine
bir oy alan aday› Cumhurbaﬂkan›’na sunulan listeye koymas›
(Okçabol, 2007); 22 üniversitenin rektörünün belirlenmesi
amac›yla YÖK taraf›ndan haz›rlanan listenin Cumhurbaﬂkan›
Sezer taraf›ndan YÖK’e geri gönderilmesi Gürüz ve Sezer aras›nda gerginli¤e neden olmuﬂtur. Ayr›ca Cumhurbaﬂkan› Sezer’in bu davran›ﬂ›n›n çeﬂitli çevrelerden destek görmesi,
YÖK’e karﬂ› olumsuz tutumun asl›nda Gürüz’ün yeniden atanmas›na karﬂ› oldu¤unu da düﬂündürmektedir (‘YÖK’te Sezer
depremi’, 2000).
Genel seçimler sonucunda Kas›m 2002’de iktidar›n de¤iﬂmesi sonucu yeni bir dönem baﬂlam›ﬂ (Gür ve Çelik, 2011); 3
Ocak 2003 tarihli 58. Hükümet taraf›ndan haz›rlanan Acil Eylem Plan› yay›nlanm›ﬂt›r. Bu planda iﬂbirli¤i yap›lacak kurumlar belirtilmiﬂ ve yap›lacak iﬂlemlerde kanun de¤iﬂikli¤i de öngörülmüﬂtür (TC Kalk›nma Bakanl›¤›, 2003). Ancak Gürüz;
Acil Eylem Plan› ad› alt›nda iktidar›n üniversitelere müdahalesinin kabul edilemez oldu¤unu, bir araya geldi¤i rektörlerle iktidar›n görüﬂ ve niyetlerinin neler olabilece¤inin tart›ﬂ›ld›¤›n›
belirtmiﬂtir (‘Gürüz: üniversiteye müdahale ettirmeyiz’, 2003).
Erkan Mumcu’nun Milli E¤itim Bakanl›¤› görevinden ayr›lmas› üzerine taslak ile ilgili tart›ﬂmalar da gündemden düﬂmüﬂtür.
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik’in haz›rlad›¤› YÖK tasla¤› da; Gürüz, üniversiteler ve muhalefet taraf›ndan tepkiyle
karﬂ›lanm›ﬂt›r. Bu tasla¤a göre; YÖK üyelerinin en fazla bir dönem görev yapmas›, rektör adaylar›n›n kadrolu ö¤retim görevlileri taraf›ndan kadrolu profesörler aras›ndan dört y›ll›¤›na seçilmesi, kadrolu eleman say›s› elliden az olan üniversitelerin
rektörünün baﬂbakanca atanmas›, YÖK’teki Genelkurmay temsilcisinin profesör olmas› ve katsay› engelinin kald›r›lmas› öngörülüyordu. Taslak, rektör ve dekanlar›n bu taslakla tasfiyesi
öngörüldü¤ü gerekçesiyle sert bir ﬂekilde eleﬂtirilmiﬂtir (‘Taslak
s›zd›, kel göründü’, 2003). Katsay› konusu YÖK baﬂkan› Gürüz
ve Milli E¤itim Bakan› Çelik aras›nda gerginli¤e neden olmuﬂ;
Gürüz meslek lisesi mezunlar›na yönelik tart›ﬂmalar›n arkas›nda imam hatip liselerinin önünü açman›n yatt›¤›n› ifade ederken, Çelik bu görüﬂe karﬂ› ç›km›ﬂt›r (‘Gürüz’le Çelik yine at›ﬂt›’, 2003). Di¤er yandan Gürüz’ün bir grup rektörle birlikte Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Aytaç Yalman’› ziyaret et-

mesi (‘Rektörlerden Yalman’a ziyaret’, 2003) gerginli¤i daha da
art›rm›ﬂt›r. Hükümetle ve Cumhurbaﬂkan› ile iliﬂkileri iyi olmayan Gürüz’ün görev süresinin dolmas› üzerine yerine, Cumhurbaﬂkan› Ahmet Necdet Sezer taraf›ndan Erdo¤an Teziç atanm›ﬂ, YÖK tasla¤› ile ilgili çal›ﬂmalara Teziç döneminde devam
edilmiﬂtir (Tekeli, 2009).

Erdo¤an Teziç Dönemi (2003–2007)
Erdo¤an Teziç’in göreve geldi¤i esnada Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik’in haz›rlad›¤› yasa tasla¤› gündemdedir. Gürüz
döneminde tepki alan bu taslak YÖK’e ve rektörlere gönderilmiﬂ, ancak onlar da tasla¤a tepki göstermiﬂtir. Alt›ntaﬂ (2003),
ÜAK’n›n A¤ustos 2003’te tasla¤› de¤erlendirirken rektörlerin
kendi üniversite kamuoyunun görüﬂ ve düﬂüncelerine baﬂvurmamas›n› ve tasla¤›n kabul edilemez oldu¤una iliﬂkin karar› da üniversitelerin ortak görüﬂü gibi savunmalar›n› eleﬂtirmiﬂtir (s. 68).
ÜAK oluﬂturaca¤› bir komisyonla yeni bir taslak haz›rlama
giriﬂiminde oldu¤unu bildirmiﬂ ve hükümetten farkl› bir taslak
haz›rlayarak Aral›k 2003’te YÖK Baﬂkan› Teziç’e sunmuﬂtur.
Teziç ÜAK’n›n haz›rlad›¤› taslak üzerinde de¤iﬂiklikler yapm›ﬂt›r. Ancak bu taslak 2547 say›l› kanunun temel yap›s›n› korumakta ve eski kanuna ba¤l› kalmaktad›r. Tasla¤a göre anayasa
de¤iﬂikli¤i olmad›¤› için YÖK’ün üye say›s› ve yap›s› da aynen
kalacak, ÜAK’n›n bir önceki taslakta geniﬂletilen yetkileri hukuki dayanak olmad›¤› gerekçesiyle yeniden YÖK’e devredilecekti (Güver, 2004). Teziç’in haz›rlad›¤› taslak da YÖK’ün yetkilerini koruyucu nitelikteydi (Okçabol, 2007). ÜAK Baﬂkan›
Ayhan Alk›ﬂ, tasla¤› eleﬂtirerek tasla¤›n beklentileri karﬂ›lamad›¤›n› ve kendi görüﬂlerini tam olarak yans›tmad›¤›n› söylemiﬂtir.
Rektörlerin ve YÖK’ün yetkilerini daha da art›ran taslak kimseyi memnun etmemiﬂ, ö¤renciler ve ö¤retim üyeleri kendileriyle yap›lan toplant›larda görüﬂ ve önerilerinin dikkate al›nmamas›n› eleﬂtirmiﬂtir (‘YÖK tasla¤› ortada kald›’, 2004).
YÖK’ün haz›rlad›¤› tasla¤›n da genel kabul görmemesi üzerine sonraki süreçte YÖK ve MEB temsilcilerinden oluﬂan komisyon taslak çal›ﬂmalar›n› birlikte devam ettirmiﬂ, ancak taslak
maddelerinin tart›ﬂ›lmaya aç›lmas› üzerine Teziç’in toplant›y›
terk etmesi gerginli¤e neden olmuﬂtur. Bunun üzerine MEB
Dan›ﬂma Kurulu ile yeni tasla¤› geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› sürdürerek haz›rlad›¤› tasla¤› meclise göndermiﬂtir (Gür ve Çelik,
2011). MEB’in haz›rlad›¤› bu tasla¤›n Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi üzerine rektörler ve ö¤retim üyeleri tepki
göstermek için An›tkabir’e yürümüﬂtür (‘Rektörler An›tkabir’e
yürüdü’, 2004). Meclisten geçen yasa tasla¤› Cumhurbaﬂkan›
Sezer taraf›ndan; YÖK’te Genelkurmay temsilcisi, katsay› hesaplamas›, ö¤retim üyelerinin unvanlar›n› d›ﬂar›da da kullanabilmesi ve YÖK’ün tasfiyesi ile ilgili dört maddesinin bir kez
daha görüﬂülmesi için TBMM Baﬂkanl›¤›’na geri gönderilmiﬂtir (‘Sezer YÖK Yasas›’n› veto etti’, 2008). Hükümet 2002’den
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itibaren 2547 say›l› yasay› de¤iﬂtirme giriﬂimlerinde bulunmuﬂsa da yapaca¤› de¤iﬂiklikler Cumhuriyet’in laiklik felsefesine ve
yap›s›na inanm›ﬂ kesimlerce ﬂüpheyle ve ciddi bir muhalefetle
karﬂ›lanm›ﬂt›r. ‘Türban’ ve laiklik tart›ﬂmalar›n›n ön plana ç›kar›lmas›; hem sistemin sorunlar›n›n rasyonel bir ﬂekilde ele al›nmas›n› hem de bu sorunlara sa¤l›kl› çözümler geliﬂtirilmesi için
uygun ortam›n oluﬂmas›n› engellemiﬂtir (Ergüder, ﬁahin, Terzio¤lu ve Vardar, 2006).
Al›nan kararlar ve uygulamalar zaman zaman YÖK ile MEB
aras›nda birtak›m gerginliklere de neden olmuﬂtur. Bunlardan
biri; MEB’in 2006’da Pedagojik Formasyon Kursu aç›lmas›na
iliﬂkin genelge yay›nlamas›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. YÖK; ö¤retmenlik mesle¤inin kazand›r›lmas›na yönelik e¤itim ve düzenlemelerin yüksekö¤retim kurumlar› ve YÖK’ün yetkisinde oldu¤unu vurgulayan bir dilekçeyi Dan›ﬂtay’a sunmuﬂ, MEB’in yay›nlad›¤› genelgenin ve ilgili iﬂlemin iptali ve yürütülmesinin
durdurulmas› için dava açm›ﬂt›r (‘YÖK, MEB’i yine dava etti’,
2006). Di¤er yandan YÖK yurtd›ﬂ›na gönderilecek yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerinin seçiminin kendi yetki alan›nda
oldu¤unu savunarak, Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan, ö¤rencilerin seçimiyle ilgili k›lavuzun iptali ve yürütmesinin durdurulmas› için de Dan›ﬂtay’a dava dilekçesi sunmuﬂtur
(‘YÖK’ten MEB iﬂlemi için dava’, 2006). Avrupa Konseyi Yüksekö¤retim Araﬂt›rma Komitesi’nin yapaca¤› uluslar aras› toplant›ya oy kullanmak üzere iki uzman›n kat›l›m› istenmesi üzerine MEB’in bir temsilci seçmesi de bir baﬂka gerginli¤e yol açm›ﬂt›r (‘MEB-YÖK kavgas› yurtd›ﬂ›na taﬂ›nd›’, 2006). Di¤er
yandan hükümet on beﬂ ilde yeni üniversitelerin aç›lmas› konusunda YÖK’ün görüﬂünü istemiﬂ, ancak YÖK ilk aﬂamada sadece dördünün aç›lmas›n› uygun görmüﬂtür. YÖK’ün bu görüﬂüne ra¤men 15 yeni devlet üniversitesi kurulmuﬂ, bu üniversitelere kurucu rektör atanmas› konusunda YÖK ve hükümet aras›nda anlaﬂmazl›k yaﬂanm›ﬂt›r. Kurucu rektörlerin üçlü kararnameyle atanmas›na tepki gösteren YÖK konuyu Dan›ﬂtay’a götürmüﬂ, Dan›ﬂtay’›n karar› YÖK’ün lehine olmuﬂtur (Tekeli,
2009, s. 210–211). Gür ve Çelik (2011, s. 29), Erdo¤an Teziç’in
hükümete karﬂ› mücadelede ordu yerine ‹dari mahkeme ve Dan›ﬂtay gibi hukuk organlar›na baﬂvurdu¤unu, bu nedenle Gürüz’den farkl› bir strateji izledi¤ini ifade etmiﬂtir. Tekeli (2009);
YÖK’ün Baﬂbakanl›k, MEB, Sa¤l›k Bakanl›¤› aleyhine açt›¤›
davalar›n 15’inin YÖK’ün lehine sonuçland›¤›n› belirterek bu
durumu YÖK’ün siyasal etkilere kapal› bir otonomi sa¤lad›¤›n›n göstergesi olarak de¤erlendirmiﬂtir.
Teziç’in baﬂkanl›¤›nda Yüksekö¤retim Kurulu’nca ‘Türkiye’nin Yüksekö¤retim Stratejisi’ adl› rapor haz›rlanm›ﬂt›r. Raporda; ‘… yüksekö¤retim alan›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› ve gerginlikleri gidermek, ‘yüksekö¤retim reformu’ üzerindeki s›¤ tart›ﬂmalardan uzaklaﬂmak, yaﬂanan sorunlar› nesnel bir zemine oturtmak
amac›yla böyle bir çal›ﬂman›n yap›lmas›n›n uygun görüldü¤ü’ belir-
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tilmiﬂtir (YÖK, 2007, s. 5). Ankara Üniversitesi Akademisyen
Giriﬂimi (2007); raporun Türk yüksekö¤retim sisteminin ve
üniversitelerin as›l sorunlar›n› tespit etmekten uzak, üniversite
sisteminin durumuna iliﬂkin yüzeysel, nicel veri analizinden
öteye gitmeyen tespitlerle dolu oldu¤u görüﬂündedir. ‹stanbul
Üniversiteleri Ö¤retim Üyeleri Derne¤i ise raporda üniversitenin anlam› ve iﬂlevleri konusunda yararl› tespitlerin oldu¤unu
ifade etmiﬂ, ancak raporun tarihsellikten kopuk bir ﬂekilde mevcut sorunlar›n kökenine inmeden öneriler ortaya koyarak kamuoyunu bunlar› tart›ﬂmaya ça¤›rmas›n› uygun bulmam›ﬂt›r
(Günalp ve Saban, 2006 ). Gür ve Çelik (2011) de raporun;
YÖK’ün eski tavr›n› sürdüremeyece¤inin, bu tavr› sürdürenlerce bir itiraf› niteli¤inde oldu¤unu belirtmiﬂtir (s. 30). Erdo¤an
Teziç’in görev süresinin dolmas› üzerine Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül YÖK Baﬂkanl›¤› görevine ODTÜ ö¤retim üyesi
Yusuf Ziya Özcan’› atam›ﬂt›r.

Yusuf Ziya Özcan Dönemi (2007-2011)
Yusuf Ziya Özcan’›n YÖK baﬂkanl›¤› sürecinde al›nan kararlar ve uygulamalar›n 28 ﬁubat’›n izlerini azaltmaya yönelik
oldu¤u görülmektedir. Bu do¤rultuda ‘baﬂörtüsünün’ yüksekö¤retimde serbest b›rak›lmas›na iliﬂkin anayasa de¤iﬂikli¤i ile
ilgili düzenlemeler olmuﬂtur. Özcan, ‘baﬂörtüsünün’ yüksekö¤retimde serbest olmas›n› öngören Anayasa’n›n 10. ve 42. maddelerindeki düzenlemelerin yeterli oldu¤unu, uygulama yap›labilmesi için ayr›ca bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmad›¤›n› belirterek üniversitelere yaz› göndermiﬂtir (Bektaﬂ, 2008).
Bu aç›klamadan sonra baz› üniversitelerde ‘baﬂörtüsü’ yasa¤›
uygulanmazken baz› üniversitelerde ‘baﬂörtülü’ ö¤renciler derse al›nmam›ﬂt›r. ‘Türban’ yasa¤›n› uygulayan üniversite rektörleri ise 17. madde de¤iﬂinceye kadar yasa¤› sürdüreceklerini belirtmiﬂtir (‘YÖK’te türban çatla¤›’, 2008). Di¤er yandan baz›
YÖK üyeleri de Özcan’›n üniversitelere ‘türbanla’ girilebilir
aç›klamalar›na tepki göstermiﬂ, bu aç›klaman›n hukuki aç›dan
yok hükmünde oldu¤unu belirterek, rektörlere konusu suç teﬂkil eden emri yerine getirmeme haklar›n›n oldu¤unu bildirmiﬂtir. Ayr›ca YÖK üyeleri yasal bir düzenlemenin de gerekli oldu¤unu ifade etmiﬂtir (‘Türban kavgas› YÖK’ü parçalad›’, 2008).
Üniversite ö¤retim üyeleri dernekleri Özcan’›n 23 ﬁubat
2008 Tarihli ve 26796 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n Baz› Maddelerinde Yap›lan De¤iﬂiklik ile ‹lgili Aç›klamas›n›n yürütülmesinin durdurulmas› ve yok hükmünde say›larak söz konusu
genelgenin iptal edilmesi talebi için Dan›ﬂtay’a baﬂvuruda bulunmuﬂtur (‘Türban genelgesi için Dan›ﬂtay’a gidiyorlar’,
2008). Bunun üzerine Dan›ﬂtay, 11 Mart 2008’de oybirli¤iyle
Özcan’›n yaz›s›n›n durdurulmas›na karar vermiﬂ, rektörlere
gönderilen bildirimi yetki unsuru bak›m›ndan kanuna uygun
bulmam›ﬂt›r. Dan›ﬂtay, YÖK Baﬂkan›’n›n tek baﬂ›na iﬂlem tesis
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etmek suretiyle düzenleme yapma yetkisinin bulunmad›¤›n›
belirtmiﬂtir (‘Türban genelgesi Dan›ﬂtay’a tak›ld›’, 2008). ‹stanbul Üniversitesi’nde okuyan bir ö¤rencinin; e¤itim hakk›
engellendi¤i gerekçesiyle Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Baﬂkanl›¤›’na baﬂvurusu üzerine YÖK, derse giren ö¤rencinin ç›kar›lamayaca¤›n› ve gerekirse tutanak tutulup dekanl›¤a bildirilece¤ine iliﬂkin bir yaz›y› ‹stanbul Üniversitesi’ne göndermiﬂtir. Bu
olay ‘türban’ konusunun uygulamada çözüldü¤üne iliﬂkin haberleri de gündeme getirmiﬂtir (‘Üniversitelerde türban yasa¤›
kalkt› m›?’, 2010). Bundan sonraki süreçte baz› üniversiteler yasa¤a devam etmiﬂ, baz›lar› tutanak tutmuﬂ; ancak ço¤unda ‘türban’ tamamen serbest b›rak›lm›ﬂt›r (Tan›ﬂ, 2011).
Özcan döneminde en çok tart›ﬂ›lan bir baﬂka konu da üniversiteye giriﬂte uygulanan farkl› katsay› uygulamas› olmuﬂtur.
Özcan baﬂkanl›¤›nda toplanan Yüksekö¤retim Kurulu 2010 y›l›ndan itibaren uygulamaya konulacak olan iki aﬂamal› üniversiteye giriﬂ sisteminde farkl› katsay› uygulamas›n› 21 Temmuz
2009’da alm›ﬂ oldu¤u bir kararla kald›rm›ﬂt›r. Ayr›ca ö¤retmen
lisesi veya meslek lisesinden mezun olan adaylar›n kendi alanlar›na yönelik tercih yapmalar› halinde a¤›rl›kl› ortaö¤retim
puanlar›n›n 0,06 ile çarp›m› sonucunda bulunan de¤erin de eklenmesi öngörülmüﬂtür (‘YÖK katsay›y› kald›rd›’, 2009). YÖK
üyesi Fikret ﬁenses katsay› fark›n›n kald›r›lmas›n› eleﬂtirmiﬂ,
karar›n anti-demokratik oldu¤unu ve bu karar al›n›rken farkl›
katsay› uygulamas›n›n gerekçelerinin gündeme getirilmedi¤ini
ifade etmiﬂtir. (‘YÖK, AKP’nin oyunca¤› olmuﬂtur’, 2009). Eski YÖK üyesi Bülent Serim de katsay› fark›n›n kald›r›lmas›n›n;
mesleki e¤itimin zarar›na oldu¤unu, k›t ekonomik olanaklarla
yat›r›m yap›larak oluﬂturulan meslek liselerinde beceri kazanan
ö¤rencilerin farkl› alanda yüksekö¤retime devam etmesine izin
verilmesinin rasyonel olmad›¤›n› ve emek-yarar dengesine ayk›r› oldu¤unu belirtmiﬂtir. Di¤er yandan katsay› fark›n› eleﬂtirenlerin meslek lisesini kullan›p asl›nda konuya imam hatipler
yönünden yaklaﬂt›¤›n› ve bunu aç›kça söyleyemediklerini savunmuﬂtur (‘Meslek lisesi, imam hatipler ve katsay›’, 2009).
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan YÖK’ün yüksekö¤retime giriﬂte katsay› puan› uygulamas›n›n kald›r›lmas›na iliﬂkin
karar›n iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle Dan›ﬂtay’a
dava aç›lm›ﬂ, Dan›ﬂtay oy birli¤iyle YÖK’ün karar›n›n yürütmesini durdurmuﬂtur (‘Dan›ﬂtay’dan YÖK karar›na durdurma’,
2009). YÖK, Dan›ﬂtay’›n bu karar›na itiraz etmiﬂse de itiraz gerekçeleri yerinde görülmemiﬂ ve reddedilmiﬂtir (‘YÖK’ün itiraz›na ret’, 2009). YÖK Genel Kurulu katsay› oranlar›n› alan içi
tercihlerde 0.15, alan d›ﬂ› tercihlerde ise 0.13 olarak yeniden
düzenlemiﬂ; ancak bu karar da geçerli bir sebebe dayanmad›¤›
gerekçesiyle Dan›ﬂtay taraf›ndan yürütülmesi durdurulmuﬂtur.
Bunun üzerine Yüksekö¤retim Genel Kurulu 17 Mart 2010 tarihinde katsay› oranlar›n› alan içi tercihlerde 0.15, alan d›ﬂ› tercihlerde 0.12 olarak belirlenmesine karar vermiﬂtir. Dan›ﬂtay,

bu karar›n iptali ve yürütülmesinin durdurulmas› talebini reddetmiﬂ, dava konusu olan yeni düzenlemenin Milli E¤itim Temel Yasas›’n›n alanlara yönlendirmeye iliﬂkin amac›na ve bu
konudaki kararlar›na ayk›r› olmad›¤› sonucuna ulaﬂt›¤›n› bildirmiﬂtir (Özdemir, 2010). Yeniden toplanan YÖK Genel Kurulu; 1 Aral›k 2011’de katsay› uygulamas›n› her aday için 0.12 olarak belirlemiﬂ ve katsay› fark›n›n da fiilen kald›r›lm›ﬂ oldu¤u
kaydedilmiﬂtir (‘YÖK ‘katsay›’y› kald›rd›’, 2011).
Seggie ve Gökbel (2014) Türkiye’de akademik özgürlü¤ün
durumunu analiz etti¤i çal›ﬂmada; 28 ﬁubat sonras›nda uygulanan ‘baﬂörtüsü’ yasa¤› ve katsay› uygulamas›n›, ö¤renme özgürlü¤ünü k›s›tlayan sorunlar olarak de¤erlendirmiﬂ, ‘baﬂörtüsü’
yasa¤›n›n ve farkl› katsay› uygulamas›n›n kalkmas›yla ö¤rencilerin ö¤renme özgürlü¤üne kavuﬂtu¤unu belirtmiﬂtir. Do¤an
ve Yuret (2015) katsay› konusunu iktisadi verimlilik aç›s›ndan
ele alm›ﬂ, imam hatip ve meslek liselerinin yüksekö¤retimde
genel programlara yerleﬂmesinin sanayiye ara eleman yetiﬂtirmek amac›yla mesleki e¤itime yap›lan yat›r›m›n boﬂa gitmesine
neden olaca¤›n› belirtmiﬂtir. Yusuf Ziya Özcan’›n görev süresinin sona ermesinden sonra yerine dönemin Cumhurbaﬂkan›
Abdullah Gül taraf›ndan ‹stanbul ﬁehir Üniversitesi eski rektörü Gökhan Çetinsaya atanm›ﬂt›r.

Gökhan Çetinsaya Dönemi (2011-2014)
12 Eylül 1980 darbesi sonras›nda haz›rlanan 2547 say›l›
Yüksekö¤retim Yasas› hakk›nda de¤iﬂiklik yapma giriﬂimi hemen her YÖK Baﬂkan› döneminde gündeme gelmiﬂ, bu dönemde de Çetinsaya baﬂkanl›¤›nda YÖK; Yüksekö¤retim Kanunu’nun de¤iﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›na h›z vererek yeni bir yüksekö¤retim yasa tasar›s› haz›rlam›ﬂt›r. Kas›m 2012’de Yüksekö¤retim Yasa Tasla¤› Önerisi’nin haz›rlanmas› sürecinde farkl› toplant› ve çal›ﬂtaylarla ilgili paydaﬂlardan görüﬂ al›nmas›, çal›ﬂmalar›n kat›l›mc› bir yaklaﬂ›mla sürdürülmesi sürecin ﬂeffaf
olmas› ve kamuoyuna aç›k yürütülmesi olumlu bir geliﬂme olarak de¤erlendirilmiﬂtir. YÖK, eleﬂtiriler ve öneriler do¤rultusunda tasla¤a son ﬂeklini vermiﬂ ve Ocak 2013’te taslak MEB’e
gönderilmiﬂtir (Erdo¤an, 2013).
Yeni tasar›da; akademik ve bilimsel özgürlük, kurumsal
özerklik, çeﬂitlilik, ﬂeffafl›k, hesap verilebilirlik, kat›l›mc›l›k, rekabet ve kalite ilkeleri yüksekö¤retimin temel ilkeleri olarak ortaya konulmuﬂ, YÖK yerine Türkiye Yüksekö¤retim Kurulu
(TYK) ismi kullan›lm›ﬂt›r. Yeni tasar›n›n her ne kadar kat›l›mc›
bir ortamda görüﬂ al›narak haz›rlanmas› yararl› bulunmuﬂsa da,
benimsenen temel ilke ve hedeflerin gerçekleﬂtirilmesinde yetersiz kalaca¤› öngörülmüﬂ ve üniversite özerkli¤ini k›s›tlayan
maddelere yer verildi¤i gerekçesiyle eleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca taslakta YÖK’ün yerini almas› öngörülen TYK’n›n mevcut yap›dan daha güçlü ve denetleyici bir yap›ya kavuﬂmas›, daha merkeziyetçi ve bask›n konuma gelmesi üniversitelerin özerklikleri-
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ni korumas› aç›s›ndan ayk›r› bulunmuﬂtur. Di¤er yandan taslakta belirtilen ilke ve hedeflerin gerçekleﬂebilmesi için önce tasla¤a yans›yan yaklaﬂ›m ve ruhun de¤iﬂmesinin gerekti¤i, sisteme
yön verenlerin anlay›ﬂ› de¤iﬂmedikçe yasalar de¤iﬂse bile beklenen sonuçlar›n elde edilemeyece¤i yönünde görüﬂler ortaya
at›lm›ﬂt›r (Baskan ve Sincer, 2014; Çelik, 2013; ODTÜ Senatosu, 2013). Erdo¤an (2013) da yasa tasla¤› önerisinin aﬂ›r› ayr›nt›yla uzun tutulmas›n› eleﬂtirerek, TYK’n›n görev ve yetkilerinin artmas›yla ilgili tasar› hakk›nda görüﬂ bildiren hemen bütün
kurumlar›n bunu bilimselli¤e, özerkli¤e ve evrensel standartlara ayk›r› bulmas›n›n bir tesadüf olmad›¤›n› belirtmiﬂtir. Ancak
yeni tasla¤›n darbe sonras› ideolojik ve vesayetçi bir zihniyetle
haz›rlanan 1981 yasas›ndan ayr›lmas›n› ve ideolojik zeminin
terk edilmesini olumlu bir geliﬂme olarak de¤erlendirmiﬂtir.
Çal›ﬂmalar› yaklaﬂ›k iki y›l süren ‘Yüksekö¤retim Yasa Tasla¤›
Önerisi’ MEB’e sunulmuﬂ, Milli E¤itim Bakan› Nabi Avc› da
tasla¤› eleﬂtirileri karﬂ› önerileriyle Baﬂbakanl›¤a iletti¤ini bildirmiﬂtir (‘Yeni taslak YÖK’ün haz›rlad›¤›na benzemeyecek’,
2013). Ancak taslakla ilgili henüz somut bir geliﬂme olmam›ﬂt›r.
Yüksekö¤retim Genel Kurulu; ö¤retmen e¤itiminde de bir
giriﬂimde bulunarak 2012’de e¤itim fakültelerinin baz› bölümlerinin ikinci ö¤retimlerinin kapat›lmas›n›n yan› s›ra yeni pedagojik formasyon sertifika programlar›n›n aç›lmamas›na ve daha
önce aç›lmas›na izin verilen programlar›n da mevcut ö¤rencilerin iﬂlemleri bittikten sonra kapat›lmas›na karar vermiﬂtir. Türk
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› ‹smail Koncuk; 350 bin e¤itim fakültesi mezununun atama bekledi¤ini hat›rlatarak, karar›n do¤ru oldu¤unu savunurken, fen edebiyat fakülteleri dekanlar› karar› olumsuz karﬂ›lam›ﬂt›r (‘Pedagojik formasyon program› kald›r›ld›’ 2012). Di¤er yandan kararda yer alan ‘mevcut ö¤renciler’ ifadesinin farkl› yorumlara yol açmas› nedeniyle YÖK May›s 2012’de gerçekleﬂtirdi¤i toplant›da konuyla ilgili yüksekö¤retim kurumlar›nda ö¤renim görmekte olan ö¤rencilerle bu
kurumdan mezun olan ö¤rencilerin aç›lacak pedagojik formasyon kurslar›na baﬂvurma haklar›n›n devam etti¤ini aç›klam›ﬂt›r
(YÖK, 2012). Bu aç›klamaya göre 2012–2013 e¤itim-ö¤retim
y›l›ndan itibaren fen edebiyat fakültelerine baﬂvuran ö¤rencilerin pedagojik formasyon programlar›na kat›lamayaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Pedagojik formasyonun kald›r›lmas›ndan yaklaﬂ›k bir
y›l sonra alan fakültelerinden mezun olanlar için YÖK Genel
Kurulu pedagojik formasyon sertifika program›n›n devam etmesine karar vermiﬂtir (‘YÖK’ten formasyon müjdesi’, 2013).
YÖK’ün ilahiyat fakültelerinden felsefe derslerini kald›rmas› ve fakültelerin isminin ‘‹slami ‹limler Fakültesi’ olarak de¤iﬂtirmesi karar› üzerine YÖK Genel Kurulu’nda görüﬂ ayr›l›klar› ortaya ç›km›ﬂt›r. YÖK üyesi Prof. Dr. Durmuﬂ Günay; ilahiyat fakültelerinin sadece ‹slam inanç ve ibadet ö¤retimi veya
saf dini ilimlerin e¤itimi ile kendisini s›n›rland›ramayaca¤›n›,
evrenin niçin yarat›ld›¤› ve varoluﬂumuzun anlam› gibi temel
varl›k sorular›n›n cevaplar›n› ‘din’ ve ‘felsefe’nin verdi¤ini, hik-

124

Yüksekö¤retim Dergisi | Journal of Higher Education

metsiz felsefenin olmayaca¤›n› savunmuﬂtur. Ayr›ca Günay;
böyle tepeden inmeci bir yaklaﬂ›mla ilahiyat fakültelerinin müfredat›na müdahale edilmesinin üniversite özerkli¤ine ayk›r› oldu¤unu belirtmiﬂtir (Güleryüzlü, 2013). Prof. Dr. H. Ömer
Özden; ‹lahiyat Fakülteleri’nde Felsefe Tarihi dersinin kald›r›lmas›n›n buralarda sadece Kuran-› Kerim ve ilintili derslerin
okutulmaya baﬂlayaca¤›n›, bu derslerin ilerde ezber yap›lmas›na neden olaca¤›n›, bunun sonucunda da ‹lahiyat Fakültesi olmaktan ç›k›p Kuran kurslar›n›n biraz yüksek düzeyde olan› haline gelece¤ini belirtmiﬂtir (‘‹lahiyat’tan felsefe dersinin kald›r›lmas›na tepki’, 2013). YÖK Genel Kurulu 15 A¤ustos 2013
tarihinde yapt›¤› toplant›da ‹lahiyat fakültelerinin isimlerine ve
müfredat›na iliﬂkin Genel Kurul kararlar›n›n yürürlükten kald›r›lmas›na karar verdi¤ini bildirmiﬂtir (YÖK, 2013).
YÖK Baﬂkan› Çetinsaya; YÖK’ün kuruluﬂu dolay›s›yla 6
Kas›m 2013’te ‘Akademik Özgürlük Bildirisi’ yay›mlam›ﬂt›r.
Bildiride 2007’den beri YÖK’ün geçmiﬂteki antidemokratik
uygulamalar›n›n eleﬂtirildi¤ine de¤inilerek; fikirlerin özgürce
savunulmas›, araﬂt›rma özgürlü¤ü, ö¤renme özgürlü¤ü, ifade
özgürlü¤üne ve farkl› görüﬂlere sayg› gibi konulara vurgu yap›lm›ﬂt›r (Çetinsaya, 2013). Di¤er yandan bu bildiri daha demokratik üniversiteler ad›na at›lan önemli bir ad›m olarak de¤erlendirilmiﬂtir (Gür, Çelik, Coﬂkun ve Görmez, 2014). Seggie ve
Gökbel (2014) de, bildirinin evrensel akademik özgürlük ilkeleri ve uygulamalar›n› dikkate al›narak haz›rland›¤›n› belirtmiﬂtir. Bildiri’nin yay›mlanmas›ndan bir gün sonra ise YÖK’ün disiplin yönetmeli¤ini de¤iﬂtirmesi ve yeni yönetmelikte disiplin
soruﬂturmalar› s›ras›nda ö¤rencinin okuldan uzaklaﬂt›r›lmas›n›n önünü açan düzenlemelerin yer almas› çeliﬂkili bir durum
olarak de¤erlendirilmiﬂtir (Zeyrek, 2013).
Çetinsaya dönemindeki bir di¤er çal›ﬂma da kendisi taraf›ndan kaleme al›nan ‘Büyüme, Kalite, Uluslararas›laﬂma: Türkiye Yüksekö¤retimi ‹çin Bir Yol Haritas›’ isimli rapordur. Çetinsaya bu çal›ﬂmas›nda günümüz ﬂartlar›n›n YÖK’ün kuruldu¤u dönemin ﬂartlar›ndan farkl›laﬂt›¤›n›, iﬂlevini yitirmiﬂ durumdaki yasal çerçeve ve bürokratik mekanizmalarla küreselleﬂen
dünyan›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanamayaca¤›n› belirtmiﬂtir. Bu
nedenle yüksekö¤retim sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›
için üç temel stratejik hedef üzerine odaklan›lmas› gerekti¤ini
vurgulam›ﬂt›r. Bunlar: nicel büyümeden nitelikli büyümeye geçiﬂ, akademik insan kayna¤›n›n geliﬂtirilmesi ve yüksekö¤retimde uluslararas›laﬂmad›r (Çetinsaya, 2014). Bu çal›ﬂma Türkiye’deki yüksekö¤retim sisteminin mevcut durumunu, f›rsatlar›,
engelleri analiz eden önemli bir çal›ﬂma olman›n yan› s›ra kamuoyunda da önemli bir karﬂ›l›k bulmuﬂ, özellikle de nitelikli
ö¤retim üyesine duyulan ihtiyaç bas›nda s›kça dile getirilmiﬂtir
(Çelik, Coﬂkun ve Görmez, 2014, s. 273). Gökhan Çetinsaya’n›n Baﬂbakanl›k Baﬂmüﬂavirli¤ine getirilmesi üzerine Cumhurbaﬂkan› Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan YÖK Baﬂkanl›¤›’na Yekta Saraç atanm›ﬂt›r.
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Sonuç
YÖK, kuruluﬂundan bu yana pek çok konuda eleﬂtirilmiﬂ,
hemen her YÖK baﬂkan› döneminde tarihsel arka plana ba¤l›
olarak tart›ﬂmalar yön de¤iﬂtirmiﬂtir. ‹hsan Do¤ramac› dönemi
12 Eylül askeri müdahalenin etkilerinin yaﬂand›¤› bir dönemdir. YÖK’ün kuruluﬂu ve 2547 Say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun da böyle bir ortamda haz›rlanmas›, yüksekö¤retimle ilgili sorunlar›n daha çok; üniversite özerkli¤i, idari özerklik, bilimsel özgürlük, akademik özgürlük kavramlar› çerçevesinde
ele al›nmas›nda etkili olmuﬂtur. Di¤er yandan 1402 say›l› kanunla gerçekleﬂtirilen tasfiyeler YÖK ile ilgili olumsuz alg›lar›n
oluﬂmas›na da zemin haz›rlam›ﬂt›r. Mehmet Sa¤lam’›n YÖK
baﬂkanl›¤› dönemi ise koalisyon hükümetlerin oldu¤u bir dönemdir. Bu dönemde yüksekö¤retim sisteminde birtak›m de¤iﬂiklikleri öngören reform giriﬂimi olmuﬂsa da somut ad›mlar
at›lamam›ﬂ ve YÖK’le ilgili tart›ﬂmalar azalm›ﬂt›r. Kemal Gürüz’ün döneminde, özellikle 28 ﬁubat sonras› dönemde,
YÖK’ün öngördü¤ü veya gerçekleﬂtirdi¤i hemen her uygulama
eleﬂtirilmiﬂtir. Bu dönemde farkl› katsay› uygulamas›, üniversitelerde baﬂörtüsü yasa¤›, baz› akademisyenlerin tasfiye edilmesi, yurtd›ﬂ›na gönderilen lisansüstü ö¤rencilerin geri ça¤›r›lmas› gibi konular daha çok laiklik ve irticayla mücadele kapsam›nda tart›ﬂ›lm›ﬂ, bu durum da üniversitelerin sorunlar›n›n bilimsel ve rasyonel olarak ele al›nmas›n› engellemiﬂtir. Gürüz’ün
dönemindeki uygulamalar; bir yandan antidemokratik bulunarak sert bir ﬂekilde eleﬂtirilirken bir yandan da 1992 sonras›nda
üniversitelerde kadrolaﬂmayla oluﬂan ideolojik gruplar›n temizlenmesi olarak görülmüﬂtür. Erdo¤an Teziç döneminde hükümetin reform giriﬂimleri laikli¤e inanm›ﬂ kesimlerce ﬂüpheyle
ve tepkiyle karﬂ›lanm›ﬂ; köklü reformlar gerçekleﬂtirilememiﬂ,
YÖK ve hükümet aras›nda da gerginlikler yaﬂanm›ﬂt›r. Yusuf
Ziya Özcan döneminin uygulamalar›n›n, 28 ﬁubat sürecinin izlerini azaltmaya yönelik oldu¤u görülmektedir. Baﬂörtüsünün
üniversitelerde serbest b›rak›lmas› ve farkl› katsay› uygulamas›n›n kald›r›lmas› bir yandan laiklik ekseninde tepkiler görürken
bir yandan da ö¤renme özgürlü¤ü önündeki engellerin kalkmas› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Gökhan Çetinsaya döneminde
YÖK taraf›ndan haz›rlanan yüksekö¤retim yasa tasla¤›nda
YÖK’ün görev ve yetkilerinin artt›r›lmas›n›n öngörülmesi, ilahiyat fakültelerinin müfredat›na müdahale edilmesi de üniversite özerkli¤i tart›ﬂmalar›n› tekrar baﬂlatm›ﬂt›r. Ancak bu taslak
ve Çetinsaya’n›n akademik özgürlük bildirgesinin YÖK’le ilgili olumsuz alg›y› biraz azaltmaya baﬂlad›¤› görülmüﬂtür.
Son olarak denilebilir ki üniversiteler sosyal ve toplumsal
de¤iﬂimleri etkilemekte ve bu de¤iﬂimlerden etkilenebilmektedir. O nedenle yüksekö¤retim sistemine yön verenlerin sisteme
iliﬂkin sorunlar› gündelik siyasal çekiﬂmelerden uzak tutarak,
bilimsel ve rasyonel bir ﬂekilde ele almas› ve bu do¤rultuda çözüm üretmesi önemlidir.
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