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Abstract

Bu çal›ﬂman›n amac› Türkiye’de yüksekö¤retimin geniﬂleme politikas›n›,
bu geniﬂlemenin dayand›¤› gerekçeleri ve bu politikadan kaynakl› sorunlar›
betimleyerek ortaya koymakt›r. Türkiye’de 2016 itibari ile, üniversitelerin
say›s› 111 devlet üniversitesi, 63 vak›f üniversitesi ve 7 vak›f meslek yüksekokulu olmak üzere 181’e yükselmiﬂtir. 2006 y›l›ndan sonra üniversite say›s› 77’den 181’e yükselerek %131 oran›nda; devlet üniversitesi say›s› ise
53’den 111’e yükselerek %109 oran›nda bir art›ﬂ göstermiﬂtir. Özellikle
2006 y›l›ndan sonra üniversitelerin h›zla geniﬂlemesinin dayand›¤› sosyolojik, ekonomik, ideolojik, politik gerekçelerinin incelenmesi gerekli k›l›nm›ﬂt›r. Ayr›ca üniversitelerin h›zla geniﬂlemesi ve her ile kurulmalar›, Türk
yüksekö¤retim sisteminin, reform ve politikalardan kaynaklanan baz› sorun
ve problemler ile karﬂ› karﬂ›ya kalmas›na neden olmuﬂtur. Bu çal›ﬂman›n,
nitelik ile nicelik, çeﬂitlilik (diversity) ile homojenleﬂme sorunlar›n› betimleyerek incelemesinden dolay› Türk yüksekö¤retim sisteminin karﬂ›laﬂt›¤› baz› temel sorunlara ›ﬂ›k tutaca¤› düﬂünülmektedir. Sonuç olarak, Türk yüksekö¤retim sistemindeki nicelik ile nitelik konusunda üniversitelerin artan
say›s›na paralel olarak kalitelerinin de artt›¤› söylenememektedir. Ayn› zamanda, çeﬂitlilik ve homojenleﬂme konusunda özellikle yeni aç›lan üniversitelerin giderek eﬂ biçimli ve benzer özellikler göstererek Türk yüksekö¤retim sisteminin ayn›laﬂmas›na yol açt›¤› düﬂünülmektedir.

The purpose of this study is to analyze the expansion of higher education
in Turkey and identify the rationales behind this expansion and the key
problems faced during the course of this policy. By 2016, the number of
universities has grown to 181 of which 111 are public and 63 are private
(foundation) and 7 are vocational private universities. After 2006, the
number of universities grew from 77 to 181 (131% increase) and the
number of public universities grew from 53 to 111 (109% increase). It is
necessary to identify the sociological, economic, ideological and political
rationales behind this rapid expansion especially after 2006. Furthermore,
with this rapid expansion, the Turkish higher education system is confronting with some key challenges and issues such as quality vs. quantity
and diversity vs. homogeneity. So this study aims to shed lights on some
key challenges and problems that have not been addressed sufficiently. In
summary, with regard to the issues of quality vs. quantity, in Turkish
higher education system, although the number of universities increases,
the quality of these universities does not improve synchronically.
Regarding the diversity vs. homogeneity issues, it is observed that especially recently established universities might make the Turkish higher
education system isomorphic.

Anahtar sözcükler: Eﬂ biçimlilik, yüksekö¤retimde nitelik ve çeﬂitlilik,
yüksekö¤retimin geniﬂlemesi.

Keywords: Expansion of higher education, isomorphism, quality and
diversity of higher education.
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2008), 20. yüzy›lda yüksekö¤retimin geniﬂlemesinin dünya çap›nda önemli bir olgu oldu¤u konusunda kritik gözlemler yapm›ﬂlard›r (Schofer ve Meyer, 2005). ‹ﬂte bu noktada önemli bir
soru do¤maktad›r: Neden 20. yüzy›ldan beri yüksekö¤retim bu
kadar h›zla geniﬂlemektedir? Altbach, Reisberg ve Rumbley

ünyada yüksekö¤retimin h›zla geniﬂlemesi, yüksekö¤retim ile ilgili araﬂt›rmalarda oldukça önemli bir
tart›ﬂma konusu olmuﬂ ve karﬂ›laﬂt›rmal› araﬂt›rma
yapan araﬂt›rmac›lar (Meyer, Ramirez, Rubinson ve Boli-Bennet, 1977; Riddle, 1990; Schofer ve Meyer, 2005; Teichler,
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(2009, s. 5) raporlar›nda bu soruyu “bu geniﬂleme, dünya çap›ndaki sosyal, ekonomik ve politik de¤iﬂimlerle ba¤lant›l›d›r ve bu de¤iﬂimler yüksekö¤retime eriﬂim taleplerini do¤rudan etkilemekte ve kamunun yüksekö¤retime olan talebi belki de en önemli gücü oluﬂturmaktad›r” ﬂeklinde cevaplam›ﬂlard›r. Bu talebe karﬂ›l›k vermek, son
on y›lda meydana gelen önemli dönüﬂümlere neden olan küreselleﬂme ve uluslararas›laﬂma ile do¤rudan ilgilidir (Altbach vd.,
2009, s. 7). Tüm bu görüﬂlerden hareketle, kamu talebini karﬂ›lamak, küresel e¤ilimlere ve uluslararas›laﬂmaya cevap vermek,
üniversitelerin yap›lar›n› ve mekanizmalar›n› yeniden düﬂünmeye sevk etmektedir.
Birçok ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de görülen demokratikleﬂme çabalar›, Bat› tarz›nda bilim, ulusal geliﬂim planlar›, kurumlar›n ve örgütlerin yap›lanmas› gibi küresel, kurumsal ve
kültürel e¤ilimler nüfuz etmiﬂ (Schofer ve Meyer, 2005, s. 903)
ve Türk yüksekö¤retiminin bu uluslararas› taleplerden ve küresel pazardan daha çok etkilenmesine neden olmuﬂtur (M›z›kac›,
2006). Bu e¤ilimler ile birlikte, Türkiye’de illerin ekonomik
geliﬂimini içeren ulusal geliﬂim planlamalar›, kamunun yüksekö¤retime olan talebi ve %16.4 oran›ndaki genç nüfus oran›
(yaklaﬂ›k 12 milyon 899 bin 667)[1] gibi gerekçeler yüksekö¤retimin geniﬂlemesine neden olan faktörler aras›nda yer almaktad›r.

Problemin Tespiti
Üniversitelerin h›zla geniﬂlemesi ve her ile üniversite kurulmas›, Türk yüksekö¤retim sisteminin, reform ve politikalardan
kaynaklanan nitelik ile nicelik, çeﬂitlilik (diversity) ile homojenleﬂme gibi baz› sorun ve problemlerle ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nmas›na neden olmuﬂtur. Türkiye’de özellikle yeni kurulan üniversitelerin yaﬂad›¤› nitelik sorunu ile ilgili yap›lan çal›ﬂmalar bu
konunun önemini vurgular niteliktedir (Alt›nsoy, 2011; Arap,
2010; Çetinsaya, 2014; Ergüder, ﬁahin, Terzio¤lu ve Vardar,
2009; Erkut, 2015; Gök, 2016; Günay ve Günay, 2011; Gürlesel, 2004; Karada¤ ve Yücel, 2016; Kavak, 2010; M›z›kac›, 2006,
2010; Özo¤lu, Gür ve Gümüﬂ, 2016; Tosun, 2015).
Ayr›ca, Schofer ve Meyer (2005), dünya çap›nda yüksekö¤retimdeki kitlesel geniﬂlemenin, kurumlarda büyük oranda eﬂ
biçimsel olarak meydana geldi¤ini belirtmiﬂtir. Bu düﬂünceye
paralel olarak oldukça geniﬂleyen ve nitelik aç›s›ndan inceleme
gerektiren yüksekö¤retim alan›n›n mevcut yap› ve karakteri,
üniversiteleri di¤erlerinin taklit edildi¤i ve önceden beri ›srarla
yap›lan uygulamalara benzer uygulamalar›n yap›ld›¤› eﬂ biçimli
(isomorphic) bir ortama itmektedir (DiMaggio ve Powell,
1991b). Eﬂ biçimlilik (izomorfizm), yeni kurumsal teori/yeni kurumsalc›l›k ile ortaya ç›km›ﬂ ve örgütlerin meﬂrulaﬂabilmek ve
hayatta kalabilmek için baﬂar›l› modelleri taklit etti¤i ve örgütlerdeki de¤iﬂimlerin uyarlanarak yap›ld›¤› bir süreci ifade et-

mektedir (Meyer ve Rowan, 1977; DiMaggio ve Powell, 1991a).
Eﬂ biçimlilik kavram›, kurumlarda eﬂ biçimsel bask›lar›n yaratt›¤› uygulama ve yap›lanmalar ile kendisini ifade etmektedir.
Türkiye’de yüksekö¤retim ile ilgili eﬂ biçimsel yap›lar ve bu
tür bask›lar›n oluﬂumunu inceleyen çal›ﬂmalar (Aypay, 2003; Erden, 2006; M›z›kac›, 2010; Sert, 2008; Üsdiken, Topaler ve Koçak, 2013) yer almas›na ra¤men, bu çal›ﬂmalar›n say›s›n›n yeterli oldu¤unu söylemek güçtür. Bu nedenle, Türk yüksekö¤retiminde çeﬂitlilik ile homojenleﬂme sorununu incelemek, yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda farkl› yönlerini ortaya ç›karmay›
baﬂarabilen üniversiteler ile ayn›laﬂmaya baﬂlayan üniversitelerin
belirlenmesini gerektirmektedir. Buradan hareketle bu çal›ﬂman›n amac›, Türkiye’de yüksekö¤retimin geniﬂleme politikas›n›
ve bu geniﬂlemenin dayand›¤› gerekçeleri ve bu politikadan kaynakl› ortaya ç›kan sorunlar› betimleyerek ortaya koymakt›r.

Türk Yüksekö¤retiminin Geniﬂlemesi ve
Bu Geniﬂlemenin Dayand›¤› Gerekçeler
2809 say›l› Yüksekö¤retim Kurumlar› Teﬂkilat› Kanunu ve
5467 say›l› Yüksekö¤retim Kurumlar› Teﬂkilat› Kanunu ile
hükümetlerin izledi¤i politikalar sonucu üniversitelerin yurt
sath›na yay›lmas›n›n sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r. Mevcut hükümet politikas› ile de her bir ilde bir üniversite kurulmas›n›n
önü aç›lm›ﬂt›r. Türkiye’de 2016 y›l›nda, üniversitelerin say›s›
111 devlet üniversitesi, 63 vak›f üniversitesi ve 7 vak›f meslek
yüksekokulu olmak üzere 181’e yükselmiﬂtir (YÖK, 2016a).
2006 y›l›ndan sonra üniversite say›s› 77’den 181’e yükselerek
%135 oran›nda; devlet üniversitesi say›s› ise 53’den 111’e yükselerek %109 oran›nda bir art›ﬂ göstermiﬂtir. Ancak 15 Temmuz Darbe Giriﬂiminden sonra 15 vak›f üniversitesinin kapat›lmas› ile vak›f üniversitesi say›s› 63’e inmiﬂtir (TTT ﬁekil 1).

Sosyolojik Gerekçeler
Yüksekö¤retimin geniﬂlemesinin dayand›¤› gerekçelerin baﬂ›nda yüksekö¤retime olan talep bulunmaktad›r. Türk yüksekö¤retimi son y›llarda ola¤anüstü ya da Gür’ün (2016b) deyimiyle agresif bir büyüme gerçekleﬂtirmiﬂtir. Kavak’›n (2011) iddia etti¤i senaryoya göre Türkiye’de yüksekö¤retimin daha h›zl› büyüyece¤i ve bu büyümenin, ilk dönemde (2010–2023) daha
yüksek düzeyde olaca¤› öngörülmüﬂtür. Demografik ve küresel
e¤ilimler dikkate al›nd›¤›nda bu büyümenin devam edece¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu çerçevede, gerek e¤itim odakl› olmak üzere
ö¤renciler, gerekse araﬂt›rma odakl› olmak üzere farkl› toplumsal kesimlerden yüksekö¤retime yönelik talebin yüksek olaca¤›
öngörülmektedir (Çetinsaya, 2014, s. 63).
Bir di¤er gerekçe ise %16.4 oran›nda olan genç nüfus oran›d›r. Türkiye’deki genç nüfus oran› (Gür, 2016a) ve ortaö¤re-

[1] Türkiye ‹statistik Kurumunun (TÜ‹K) ‘‹statistiklerle Gençlik 2015’ araﬂt›rmas›ndan al›nm›ﬂt›r.
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time yap›lan kay›t say›s›ndaki h›zl› art›ﬂ yüksekö¤retim sistemine oldukça bask› yaratmaktad›r. Türkiye’nin OECD içinde
genç nüfus oran› bak›m›ndan en yüksek kapasiteye sahip ülkelerden biri haline geldi¤i görülmektedir. Mevcut haliyle Türkiye yüksekö¤retim sistemi, tüm dünyada Çin, ABD, Rusya ve
Hindistan gibi k›tasal ölçekteki ülkeler d›ﬂar›da b›rak›ld›¤›nda,
en büyüklerden biri haline gelmiﬂtir (Çetinsaya, 2014, s. 62).
Öngörülen politikalardan bölgesel eﬂitsizliklerin giderilmesi de sosyolojik gerekçeler aras›nda yer almaktad›r. Cumhuriyet’in kuruluﬂundan, özellikle de üniversite say›s›n›n ço¤almaya
baﬂlad›¤› 1950’li y›llardan bu yana, yeni üniversitelerin kurulmas›na iliﬂkin önemli hedeflerden birisi; ülkedeki bölgesel eﬂitsizlikleri gidermeye yönelik olarak üniversitelerin yurt sath›na
eﬂit yay›lmas›n›n sa¤lanmas› çabas› olmuﬂtur. Buradaki temel
yaklaﬂ›m bir yandan hemen her bölgeye e¤itimin götürülebilmesi, di¤er yandan ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan bölgenin hareketlenmesini sa¤lamak ve böylece ülkedeki bölgesel
eﬂitsizlikleri gidermeye katk› yapmakt›r (Arap, 2010, s. 10). Bölgesel eﬂitsizliklerin giderilmesi ayn› zamanda bölgelerin ekonomik hareketlili¤inin sa¤lanmas› olarak düﬂünüldü¤ünde ekonomik bir gerekçe olarak da ele al›nabilir.
Gür (2016a), üniversitelerin kuruluﬂ yerlerini inceledi¤i çal›ﬂmas›nda (TTT ﬁekil 2) özellikle yeni aç›lan üniversitelerin Türkiye’nin az geliﬂmiﬂ ﬂehirlerine kurulduklar›na de¤inmektedir.
Özellikle 2006 y›l›ndan sonra üniversitelerin ‹llerin Geliﬂmiﬂlik
Endeksi bak›m›ndan az geliﬂmiﬂ illerde (4. ve 5. grup) kurulduklar› görülmektedir. Bu veriler de üniversitelerin az geliﬂmiﬂ ille-

re kurularak bölgesel kalk›nmaya hizmet etme amac› taﬂ›d›klar›n› göstermektedir. Ancak, Özo¤lu ve di¤erleri (2016), yapt›klar› araﬂt›rmada üniversitelerin az geliﬂmiﬂ illerde kurulmas›n›n
yüksekö¤retimin kalitesi aç›s›ndan ciddi sorunlar do¤urdu¤unu
vurgulamaktad›r. Yazarlar yeni aç›lan devlet üniversitelerinde
baz› bölümlerde ö¤renci kontenjanlar›n›n dolmad›¤›n› ve ö¤rencileri bu bölümlere çekemediklerini belirtmektedirler.
Sosyolojik gerekçelerden genel olarak bahseden Karayalç›n (1988, s. 193) ise h›zl› ve aﬂ›r› nüfus art›ﬂ›n›n, üniversitelerin kendi bölgelerinde aç›lmas› için yap›lan bask›lar›n, e¤itim ve meslek kademelerinin belli bir düzeye ve olgunlu¤a
ulaﬂmadan aç›lma isteklerinin, Türkiye’de planl› kalk›nma ilkesi ve disiplini ile ba¤daﬂmayan düzenleme ve uygulamalara
sebep oldu¤unu belirtmektedir.

Ekonomik Gerekçeler
Üniversitenin yerel ekonomiye do¤rudan en büyük katk›s›,
üniversitenin istihdam yaratmas›; dolayl› katk›s› ise, üniversitenin, çal›ﬂanlar›n›n ve ö¤rencilerin yerel ekonomiyi oluﬂturan unsurlardan mal ve hizmet talebinde bulunmalar› olarak say›labilir.
Bu katk›lardan hareketle, üniversiteler, artan biçimde yerel ekonomiye, istihdam yaratarak ve gelir kazand›rarak katk›da bulunan
birer cazibe merkezi (Arap, 2010, s. 11) olarak görülmektedir.
K›saca, yüksekö¤retimin önemli bir ekonomik iﬂlevi oldu¤u
ve böylece devletler için ekonomik geniﬂlemenin sürdürülmesine katk› sa¤lad›¤› varsay›lmaktad›r. Ancak baz› çal›ﬂmalar (Be-

TTT ﬁekil 1. Türkiye’de y›llara göre üniversite say›lar› (1933–2016). Grafik içindeki say›lar vak›f üniversitelerinin say›lar›n› göstermektedir.
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navot, 1992; Chabbott ve Ramirez, 2000), yüksekö¤retimdeki
geniﬂlemenin, istatistiksel olarak ulusal ekonomik geliﬂmeye
önemli bir etkisinin olmad›¤›n› göstermektedir. Bu görüﬂ dikkate al›nd›¤›nda, ulusal ekonomik geliﬂme ile yüksekö¤retimin
geniﬂlemesi aras›ndaki iliﬂkiyi ve yüksekö¤retimin ekonomik
katk›lar›n› (UNESCO, Dünya Bankas› gibi uluslararas› örgütlerin, Avrupa Birli¤i’nin ve Bologna Süreci’nin piyasaya yönelimli uygulamalar› vb.) inceleyen ampirik çal›ﬂmalara ihtiyaç
duyuldu¤u görülmektedir.

‹deolojik Gerekçeler
Kurumlar, ulus devletlerin de¤erlerini aﬂ›layan birer araç olarak görülmekte (Selznik, 1957) ve e¤itim, sa¤l›k ve bürokrasilerin yeniden üretilmesi gibi modernite araçlar›n› kullanarak devlete ait de¤erleri ve normlar› yaymaktad›rlar (Jepperson ve Meyer, 1991; Meyer ve Rowan, 1977). Bu süreçte bir kurum olarak
üniversiteler, devletin bir arac› olarak görülebilir (Gür, 2016b).
Kurumsal teoriler, e¤itim ve toplumun oldukça rasyonel
modellerinin yay›lmas›n› vurgulamaktad›rlar (DiMaggio ve Powell, 1991a; 1991b; Meyer vd., 1977). Meyer ve di¤erlerine
(1977, s. 243) göre, “milli siyasi kültür ve ideolojinin oluﬂmas› ve
vatandaﬂl›k kimli¤inin inﬂas› için siyasi otorite, e¤itimin geniﬂlemesini desteklemektedir”. Bu bak›ﬂ aç›lar› ve okullar›n kritik yetenekler ve de¤erler ö¤retti¤i fikrinden (Meyer vd., 1977, s. 65) yola
ç›karak, Türk yüksekö¤retiminin ülke sath›na yay›lmas›nda ideolojik gerekçelerin de önemi üzerinde durmak gerekmektedir.
Yeni kurulan üniversiteler ile meﬂrulaﬂan ulusal, sosyal, politik

ve ideolojik de¤erler haritas›n› gösteren çal›ﬂmalar ile bu araçsal ve ideolojik görüﬂlerin incelenmesi gerekmekte ve Türk
yüksekö¤retimin sahip oldu¤u de¤erler sistemi ve bu de¤erlerin
ayn›laﬂmalar›n› ya da farkl›laﬂmalar›n› inceleyen çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Gök (2016) taraf›ndan fakülte üyeleri, rektörler, dekanlar,
STK müdürleri, MEB sekreterleri ve YÖK yürütme kurulu
üyeleri gibi 13 kiﬂinin görüﬂleri al›narak yürütülen araﬂt›rmada,
bir kat›l›mc› iktidarda olan parti de¤iﬂti¤inde, ideolojilerin de
de¤iﬂti¤ini, ülkenin bu ideolojilere göre yönetildi¤ini ve sistemlerde radikal de¤iﬂikliklerin olabilece¤ini belirtmektedir (s.
153). Bu görüﬂten hareketle üniversitelerin de mevcut siyasi
partinin ideolojik görüﬂünden etkilenebilece¤i görülmektedir.
Mevcut siyasi otoritenin, üniversitelerin her ile yay›larak geniﬂlemesini ve az geliﬂmiﬂ illerde kurulmas›n› öngören yaklaﬂ›m›nda yatan ideolojik gerekçeleri inceleyen çal›ﬂmalara ihtiyaç bulunmaktad›r.

Politik Gerekçeler
Yüksekö¤retimi etkileyen ekonomik, sosyal faktörler olmas›na ra¤men, politik etkiler yüksekö¤retimde yap›, iﬂleyiﬂ ve politikalar› anlamam›zda önemli bir rol oynamaktad›r (Gök,
2016). Demirer, Duran ve Orhangazi (2000, s. 41–42) günübirlik politik ihtiyaçlar do¤rultusunda birbiri ard›na üniversiteler
aç›ld›¤›n›, akademik gerekliliklerden çok dönemin politik ihtiyaçlar›na göre aç›lan üniversitelerin, zaten geri olan üniversite
kalitesini daha da gerilere çekti¤ini belirtmiﬂlerdir.

TTT ﬁekil 2. Türkiye’de yeni ve eski üniversitelerin illere göre konumlar› (Kaynak: Gür (2016a). K›rm›z› renkte gösterilen iller 2006 öncesi kurulmuﬂ üniversitelerin yer ald›¤› ve mavi renkte gösterilen iller ise 2006 sonras› kurulan üniversitelerin yer ald›¤› illeri temsil etmektedir.
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Gök (2016) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rma, tarih boyunca yüksekö¤retim sisteminin politik etkilere maruz kald›¤›n› göstermektedir. Üniversite yasalar› çerçevesinde dönemin siyasal iktidar›n›n, üniversitelerin iﬂleyiﬂine etkisine bakacak oldu¤umuzda, Türkiye’de üniversite yasalar›nda de¤iﬂiklik yapman›n
önemli siyasi olaylar›n paralelinde yürüdü¤ü aç›kça görülmektedir. Yüksekö¤retim tarihinde 1919, 1933, 1946, 1960, 1973 ve
1981 dönemlerine bak›ld›¤›nda bu dönemlerde siyasi de¤iﬂimlerden sonra yüksekö¤retimle ilgili yasalar›n de¤iﬂti¤i aç›kça görülmektedir. Özellikle 1946 sonras›na bak›ld›¤›nda, Türkiye’de
üniversite yasalar›n›n tarihinin, darbeler tarihiyle paralel yürüdü¤ü görülmektedir (‹nan, 1989, s. 24–27). Günay ve Günay
(2011) da bu görüﬂü destekler nitelikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›ndan sonra, 1960–1980 askeri müdahalelerin,
yüksekö¤retimde reform ve de¤iﬂimlere neden oldu¤unu belirtmektedir. Benzer bir ﬂekilde Gök (2016) taraf›ndan yap›lan
araﬂt›rma da bu görüﬂü destekler niteliktedir. Araﬂt›rmada, kat›l›mc›lardan baz›lar› Türk yüksekö¤retim tarihinde politik geliﬂme ve olaylar›n, yüksekö¤retim sistemini her daim etkiledi¤ini
belirmektedirler (s. 153). Kat›l›mc›lar, yüksekö¤retim kurumlar›n›n yap›, amaç ve özelliklerinin politik olaylar taraf›ndan ﬂekillendi¤ini, 30’lu, 40’l›, 50’li y›llar›n, 1960 ve 1980 askeri darbelerin, 28 ﬁubat sürecinin ve 1980 sonras› küreselleﬂmenin etkisi ile neo-liberal politikalar›n yüksekö¤retime etki etti¤ini belirtmektedirler (s. 153).
Yüksekö¤retim tarihinde üniversitelerin yay›lmas›nda kronolojik s›ralamalara bakacak olursak özellikle 1973–1975,
1982–1992, 1993–2006 ve 2006–2016 dönemlerini kapsayan
süreçte, üniversitelerin toplu halde, altyap›lar› haz›rlanmadan
kurulmas›nda dönemin önemli siyasi kararlar›n›n etkisi görülmektedir. 1973–1975 döneminde yeniden devlet düzenlemeci
bir yap›lanma ile devlet üniversitelerinin say›s› artm›ﬂt›r.
1982–1992 döneminde YÖK’ün kurulmas›ndan sonra siyasal
talebin devlet üniversitelerinin aç›lmas›ndan yana oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. 1993–2006 döneminde bir benzer siyasal etki ise
vak›f üniversitelerinde görülmektedir. Özetle, üniversitelerin
yay›lma süreçlerinde bir dönem vak›f üniversitelerinde, bir dönem de devlet üniversitelerinde geniﬂlemenin oldu¤u görülmektedir. Ancak 2006 sonras›nda ise politik etki, halen görev
yapmakta olan 14 y›ll›k mevcut hükümet politikas› ile aç›klanabilmektedir. 2809 ve 5467 say›l› Kanun ile mevcut hükümet yeni devlet ve vak›f üniversitelerinin her ilde ve özellikle de yeni
devlet üniversitelerinin az geliﬂmiﬂ illerde kurulmalar›na imkân
sa¤lam›ﬂt›r.
Üniversitelerin kurulmas› ve yay›lmas› kararlar›nda siyasal
iktidarlar›n bir di¤er etkisi ise; üniversitelerin kuruluﬂ y›llar› ve
yerleri incelendi¤inde aç›kça görülmektedir. Üniversite kurulmas› planlanan bölgedeki yerel aktörlerin kazan›mlar› nedeniyle süreci yönlendiren politikac›lara halk›n teveccühü yüksek olmaktad›r (Alt›nsoy, 2011). Bu nedenle, siyasilerin puan toplama
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çabalar› ve bölgesel yat›r›m arzusu, kurallar›n ve kriterlerin bir
kenara b›rak›lmas›na neden olmaktad›r (Dörtlemez, 1995, s.
125). Bakan (2013, s. 55) taraf›ndan üniversite kurulmas› uygun
olan ilçelerin öncelik s›ralamas›n›n belirlenmesine yönelik çal›ﬂmada, Türkiye’de üniversite kurulmas› için herhangi bir kriter
olmad›¤› ve son y›llarda yeni kurulan üniversitelerin kurulduklar› yeri geliﬂtirmek amaçl› veya siyasi ç›karlar do¤rultusunda
kuruldu¤u belirtilmektedir.
Gök (2016) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada, baz› kat›l›mc›lar,
2006 y›l›ndan sonra yüksekö¤retim kurumlar›n›n kurulmas›nda
politik müdahalelerin oldu¤una de¤inmekte ve bir kat›l›mc›, bu
üniversitelerin kurulmas›n›n mevcut iktidar partisi ile ilgili oldu¤unu belirtmektedir (s. 153). Arap (2010) yeni üniversiteler
kurulurken, bu sürecin geçmiﬂte kurulan üniversitelerin geliﬂme
süreçlerine ve yaﬂanan sorunlara dikkat edilmeden politik ihtiyaçlar ve tercihlerle biçimlendi¤ini belirtmektedir. Ayn› zamanda yeni üniversitelerin en büyük finansal destekçisi konumunda
olan devlet, bu üniversitelerin yönetimleriye kurdu¤u s›k› ba¤lar sayesinde merkezi kontrolü de tesis etmektedir. Çünkü yüksekö¤retim kurumlar› ile hükümet organlar›n›n s›k› finansal
ba¤lar›n›n oldu¤u ülkelerde, merkezi kontrol mekanizmalar›
arac›l›¤› ile politik kontrol artmakta ve böylece kamu finans› ve
kalite aç›s›ndan hesap verebilirli¤e olan talep daha aç›k hale gelmektedir (Gök, 2016).
Üniversitelerin ekonomik ve politik kayg›larla geniﬂleme
gerekçelerini özetler nitelikte, Dörtlemez (1995, s. 131–132),
ekonomik nedenleri; “istihdam yaratmak, bölge ekonomisini canland›rmak, rant oluﬂturmak” olarak s›ralarken, politik nedenleri;
“politik rant sa¤lamak, mevcut üniversiteleri ekonomik ve politik olarak kontrol etmek, belli bir ideolojik görüﬂ egemenli¤i alt›nda üniversiteler oluﬂturmak, akademik kadrolaﬂma ve idari kadrolaﬂma yoluyla siyasi bütünleﬂme sa¤lamak ve bölge insan› üzerinde siyasi nüfuzu
güçlendirmek” olarak s›ralamaktad›r. Bu gerekçeler dikkate al›nd›¤›nda, 2006 y›l›ndan sonra her ile ve özellikle az geliﬂmiﬂ illere kurulan devlet üniversitelerinin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›, mücadele alanlar›n› inceleyen çok say›da ampirik çal›ﬂmaya ihtiyaç
duyulmaktad›r.

Yüksekö¤retimin Geniﬂlemesinden Kaynakl›
Sorunlar ve Mücadeleler
Nitelik Sorunu
Türkiye’de özellikle 2006 y›l›ndan sonra kurulmuﬂ üniversitelerin fiziksel ve akademik bilgilerine bak›ld›¤›nda aç›lan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu say›lar›; ö¤renci-ö¤retim eleman› biçiminde oranlanacak olursa akademik
kadro say›lar›n›n ve en önemlisi akademik performans durumlar›n›n yetersiz oldu¤u görülmektedir. Özo¤lu ve di¤erleri (2016), yeni aç›lan üniversitelerin rektörleri ile yapt›klar›
görüﬂmelere dayanarak 2006 y›l›ndan sonra az geliﬂmiﬂ iller-
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de kurulan üniversitelerin kalite konusunda daha fazla zorluk
çektiklerini ve mevcut geniﬂleme stratejisinin, fakülte s›k›nt›s›, e¤itilmiﬂ idari personel azl›¤›, kamu gelirlerinin etkili da¤›lmamas›, baz› bölüm kontenjanlar›n dolmamas›, yerel iﬂtirakç›lar›n bask›lar› gibi konularda mücadelelere neden oldu¤unu ve hükümet taraf›ndan gelen deste¤in yeni aç›lan bir
üniversitenin altyap› eksikliklerinin (fiziksel ve teknolojik altyap›, laboratuvarlar vb.) giderilmesi için yeterli olmad›¤›n›
belirtmektedirler. Alt›nsoy (2011) ise eriﬂim sorununun çözümünde önemli ilerleme sa¤lanm›ﬂ olmas›na ra¤men, yüksekö¤retimin kalitesinin art›r›lmas›nda ayn› oranda bir ilerleme
gerçekleﬂmedi¤ini belirtmektedirler. M›z›kac› (2006, s. 21) da
“yeni aç›lan üniversitelerin hala yeterli ö¤retim üyesi, fiziksel alan
ve bütçe bulamamalar›ndan ve akademik rekabet ve ün aç›s›ndan
bir kayba yol açmalar›ndan dolay› sadece yerel kurumlar olarak
kald›klar›n›”; Arap (2010, s. 23) ise tabela üniversitesi olduklar›n› iddia etmektedir. Ancak Gür (2016b, s. 260) ise yeni aç›lan üniversitelerin tabela üniversitesi olarak ifade edilmesini,
bir yüksekö¤retim efsanesi olarak de¤erlendirmektedir.
Tüm bu düﬂünce ve mevcut çal›ﬂmalar, özellikle yeni aç›lan
üniversitelerin akademik performans durumlar›n›n ölçülmesini
ve üniversitelerin e¤itim ve akademik kalitesini anlamada baz›

göstergelerin incelenmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bu göstergeler aras›nda ö¤renci/ö¤retim üyesi oran›, doktora ö¤renci say›s›, kütüphane kaynaklar›, bilimsel yay›n endekslerine göre [Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index
(SSCI), and Art and Humanities Citation Index (AHCI)] akademik personel/yay›n oran›, projeler (Avrupa birli¤i, TÜB‹TAK projeleri vb.) gibi göstergeler yer alabilir. Erkut (2015) ise
bu göstergelerin tek tek kullan›mlar›n›n getirdi¤i sorunlar›n
ço¤unu çözen oldukça yeni bir ölçüt olan h-endeksi ile üniversitelerin akademik performans durumlar›n› incelemiﬂ ve h-endeksi ile üniversitelerin üretkenli¤ine yönelik daha güvenilir
sonuçlar›n ç›kabilece¤ini göstermiﬂtir. Tüm bu göstergeler ve
h-endeksine göre özellikle yeni aç›lan üniversitelerin e¤itim ve
akademik kalitesini inceleyen ampirik araﬂt›rmalara ihtiyaç oldu¤u görülmektedir.
Bu araﬂt›rmalar aras›nda Karataﬂ-Acer (2015b), devlet
üniversiteleri aras›ndaki uzakl›klar› akademik performans durumlar›na göre konumland›rarak, benzerlikleri gösteren Çok
Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) analizi ile iki boyut elde etmiﬂtir
(TTT ﬁekil 3). ÇBÖ analizine göre üniversitelerin yedi gruba
ayr›ld›¤› görülmektedir. ÇBÖ analizi sonuçlar›na göre, 1982
öncesi üniversiteler bir arada, 2006 sonras› üniversiteler bir

TTT ﬁekil 3. URAP istatistiklerine (2014 y›l› makale puan›, toplam at›f puan›, toplam bilimsel doküman puan›, doktora ö¤renci puan›, ö¤retim üyesi/ö¤renci
puan›) göre çok boyutlu ölçekleme analizi sonuçlar› (Kaynak: Karataﬂ-Acer, 2015b).
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arada gruplanm›ﬂt›r. Bu gruplar aras›nda en yüksek puana sahip olan grubu 1982 öncesinden 7 (Hacettepe) ve 5 (ODTÜ)
numaral› üniversiteler oluﬂturmaktad›r. S›ras›yla bu üniversiteleri ikinci grup olan 1 (‹stanbul), 3 (Ege), 2 (Ankara), 16
(Gazi) say›l› üniversiteler takip etmektedir. En düﬂük puana
sahip 37 (Mardin Artuklu) numaral› üniversitenin de içinde
oldu¤u grupta ise 2006 y›l›ndan sonra kurulmuﬂ 24 ile 47 numaralar› aras›ndaki üniversiteler bir arada bulunarak en düﬂük
puana sahip üniversite grubunu oluﬂturmaktad›r.
Ayr›ca, Erdo¤muﬂ ve Esen’in (2016) üniversiteleri hiyerarﬂik kümeleme analizi ile s›n›fland›rd›klar› çal›ﬂmalar›nda
ise devlet üniversiteleri dört kümeye ayr›lmaktad›r. A kümesinde Dokuz Eylül, Süleyman Demirel, Akdeniz, F›rat, Marmara, Y›ld›z Teknik, Çukurova, Selçuk, Gaziantep, Atatürk,
Erciyes; B kümesinde Sütçü ‹mam, Pamukkale, Sakarya,
Düzce, Eskiﬂehir Osmangazi, Uluda¤ Karadeniz Teknik, Kocaeli, ‹nönü, Mersin, Anadolu, Gaziosmanpaﬂa; C kümesinde
Gazi, ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (‹YTE), Gebze Teknik, Ege, ‹stanbul Teknik, ‹stanbul, Ankara, Bo¤aziçi ve D
kümesinde Hacettepe ile Ortado¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) yer almaktad›r. Bu üniversitelerden Düzce Üniversitesi, 2006 y›l›nda kurulmuﬂ olmas›na karﬂ›l›k eski kurulan
üniversiteler ile ayn› kümeye girmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Gebze
Teknik Üniversitesi ve ‹YTE ise büyüklük ve nicel geliﬂim
aç›s›ndan küçük ölçekte yer almas›na ve yeni kurulan yüksekö¤retim kurumlar› olmalar›na ra¤men en eski üniversiteler
kadar akademik performans göstererek bu küme içinde yer
alabilmiﬂlerdir. Son olarak Türkiye’nin s›ralamalarda en yüksek puana sahip üniversiteleri olan ODTÜ ve Hacettepe ise
ayr› bir kümede yer alm›ﬂlard›r.
Devlet üniversitelerinin ve fakültelerinin akademik teﬂvik
puanlar›n› inceleyen Karada¤ ve Yücel (2016) taraf›ndan yap›lan Devlet Üniversiteleri S›ralamas› ise Türkiye’de devlet
üniversitelerinin akademik performans aç›s›ndan ne durumda
olduklar›n› gösterir niteliktedir. Bu puanlamada akademisyenlerin performanslar› faaliyet türünde (projeler, araﬂt›rmalar, yay›nlar vb.) puanlanm›ﬂt›r. Bu puanlamaya göre bir akademisyenin sistemde puanlanabilmesi için akademik faaliyet
türünden en az 30 puan almas› gerekli görülmüﬂtür. Karada¤
ve Yücel (2016) taraf›ndan yaz›lan taslak rapor ise devlet üniversitelerinde görev yapan 120 bin civar›ndaki ö¤retim eleman›n›n sadece 25.988’nin otuz puan› geçebildi¤ini göstermektedir. Tüm bu düﬂünceler ve göstergeler, Türk yüksekö¤retim sisteminin niceliksel olarak geliﬂim gösterirken buna
paralel olarak niteliksel geliﬂim gösterip göstermedi¤ini sorgulamam›z› gerektirmektedir.

Ayn›laﬂma Sorunu
Yüksekö¤retim arz›n›n çeﬂitlendirilerek sistemde rekabeti
sa¤lamak ve ö¤rencilerin de¤iﬂen ihtiyaçlar›na cevap vermek
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üzere üniversitelerin birbirinden farkl›laﬂmas› gere¤i, temel
politika dokümanlar›nda dikkat çekilen bir husustur (Alt›nsoy, 2011). Bu noktadan hareketle, üniversitelerin farkl› geliﬂim alanlar›na yönelmeleri ve kendi ihtisas alanlar›nda uzmanlaﬂarak hem ulusal hem de uluslararas› düzeyde farkl›laﬂabilmeleri gerekmektedir.
Yeni kurumsalc›lar›n üzerinde önemle durduklar› kavramlardan olan eﬂ biçimlilik/izomorfizm kavram› ise örgütlerde
homojenleﬂme-ayn›laﬂma sürecini en iyi ﬂekilde anlatan kavram olarak düﬂünülmektedir (DiMaggio ve Powell, 1983, s.
149). DiMaggio ve Powell (1983, s. 150) eﬂ biçimli kurumsal
de¤iﬂimlerde üç çeﬂit mekanizma ve bask› unsuru belirlemiﬂlerdir. Bunlar; (1) politik etkilerden ve meﬂruiyet sorunundan
kaynaklanan zorlay›c›/düzenleyici eﬂ biçimlilik, (2) belirsizli¤e karﬂ› standart davran›ﬂlar›n sonucu olarak ortaya ç›kan taklitçi eﬂ biçimlilik ve (3) mesleki örgütlenme ile ilgili olan normatif eﬂ biçimliliktir.
Tüm bu kurumsal bask›lar›, Türk yüksekö¤retim sisteminden örneklerle aç›klayacak olursak; zorlay›c› (coercive)
bask›lar; devletin finansal deste¤i, YÖK’ün hükmeden ve dan›ﬂmanl›k yapan rolü ve etkisi (ders içeriklerini belirleme, y›ll›k de¤erlendirme yapma, yay›n say›s› ve s›ralama listeleri ile
araﬂt›rma kay›tlar› yapma) ve ÖSYM s›ralamalar› olarak görülebilmektedir. Taklitçi bask›lar ise daha önceden kurulmuﬂ ve
kurumsallaﬂm›ﬂ olan üniversitelerin faaliyetleri ile yar›ﬂ içinde
olma arac›l›¤›yla oluﬂmaktad›r. Belirsizlik ve tecrübesizlik, baz› örgütsel faaliyetlerde yeni aç›lan üniversitelerin di¤er kurumsallaﬂm›ﬂ üniversiteleri kopyalamas›na yol açmaktad›r.
Program yap›lar›, ders içerikleri ve tasar›m›, akademik konferanslar, ERASMUS vb. gibi de¤iﬂim programlar› ve içerikleri, burslar, fakülte isimleri ve bilgi iletiﬂim teknolojileri uygulamalar›, online ö¤renme etkinlikleri gibi akademik ve idari
uygulamalar taklitçi davran›ﬂlara örnek olarak verilebilir (M›z›kac›, 2010, s. 144). Özellikle bir uzmanl›k alan›nda baﬂar›l›
olan bir uygulaman›n di¤er bir uzmanl›k alan›na uygulanmas› ve bir ülkede baﬂar›l› olan bir uygulaman›n di¤er bir ülkede
uygulanmas› gibi örgütsel rutinlerin ve biçimlerin sosyo-politik ortama nakledilmesi kültürel farkl›l›klara yol açmaktad›r
(Powell, 1991, s. 199). Ayr›ca, iﬂletmelerde baﬂar› sa¤layan
uygulamalar›, e¤itim örgütlerine yaymak, e¤itimin do¤as›na
ayk›r› olabilir. Dünyadaki öncül üniversiteleri model alarak
benzer uygulamalar› yapmak ise alt yap› olarak haz›r olmayan
üniversitelerde ciddi nitelik sorununa yol açabilmekte ve her
ﬂeyden öte ayn›laﬂmay› sa¤layarak büyük bir homojenlik yaratabilmektedir.
Normatif kurumsal bask›lar›n kayna¤› da zorlay›c› ve taklitçi kurumsal bask›larda oldu¤u gibi yerel veya uluslararas› nitelikte olabilmektedir. Özellikle, ulusal ve uluslararas› kalite sistemleri (Accreditation Board for Engineering and Technology,
ABET gibi), Bologna süreci ve Erasmus ve di¤er de¤iﬂim prog-
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ramlar› ile normatif bask›lar gerçekleﬂebilmektedir. Dünya
Bankas›, OECD, UNESCO, PISA, Avrupa Birli¤i Süreci, Avrupa Yüksek Ö¤retim ve Araﬂt›rma Alan› (European Higher
Education and Research Area) ve Eurydice vb. gibi uluslararas›
örgütlerin düzenledi¤i konferanslar, çal›ﬂtaylar ve etkinlikler
uluslararas› bir a¤ oluﬂturmakta ve örgütlerin ve kiﬂilerin yap›
ve davran›ﬂlar› üzerindeki bir etki yaratmaktad›r (Beerkens,
2008; Corbett, 2006; Meyer ve Benavot, 2013; Molla, 2013).

ihtiyaca yeterince dikkat edilmedi¤i görülmektedir. Son on
y›lda kurulan üniversitelere bak›ld›¤›nda sistematik olarak baz› bölümlerin aç›ld›¤› görülmektedir (Arap, 2010, s. 24).
Bu konuda, Karataﬂ-Acer (2015a) taraf›ndan Türkiye’de
üniversitelerin ö¤retme ve araﬂt›rma önceliklerinin hangi disiplinler ve fakülteler üzerine yo¤unlaﬂt›¤›na yönelik yap›lan
araﬂt›rmada, araﬂt›rma örneklemine dahil olan 1982 öncesinde kurulan devlet üniversitelerin hepsinde fen, mühendislik,
t›p ve e¤itim fakülteleri ve %94’ünde iktisadi idari bilimler fakültesi bulunuyorken; 2006 y›l›ndan sonra kurulan devlet üniversitelerinin %94’ünde iktisadi idari bilimler, %85’inde ise
ilahiyat ve mühendislik fakültelerinin bulundu¤unu görülmektedir (TTT Tablo 1). Bu araﬂt›rma kapsam›nda, 1982 öncesinde kurulan devlet üniversitelerinin do¤a bilimlerine
(%100) öncelik verdi¤i ve 1982 öncesinde ve 2006 y›l›ndan
sonra kurulan devlet üniversitelerinin %94’ünün ise uygulamal› sosyal bilimler (iﬂletme, ekonomi vb.) alan›na öncelik
verdikleri görülmektedir.

Tüm bunlardan hareketle, M›z›kac› (2010, s. 144) ise “bu üç
çeﬂit bask› ile ortaya ç›kan benzerliklerin üniversitelerin YÖK ile daha yak›n bir iletiﬂim kurmas›na ve üniversiteler aras›nda meﬂruluk
kazand›rmaya yol açt›¤›n›” belirtmektedir. Bu görüﬂler ›ﬂ›¤›nda,
Türkiye’de kaynak temin edebilme ve hayatta kalabilmek için
mevcut yap› ve iﬂleyiﬂe uyma zorunlulu¤u taﬂ›yan yeni aç›lan
devlet üniversitelerinin stratejilerini, vizyon, misyon ifadelerini, sloganlar›n›, web sitelerini, ders içeriklerini, öncelikli geliﬂim alanlar›n›, mevcut çevresel yap›lar›n›, bilgi ve iletiﬂim teknolojileri kapasitelerini, insan kaynaklar› kapasitelerini vb. gibi
inceleyen ampirik araﬂt›rmalara ihtiyaç duyulmaktad›r.

Yukar›daki de¤erlendirmeleri bir çat› alt›nda toplayacak
olursak; Türkiye’de üniversitelerde ayn› fakültelerin hatta ayn›
bölümlerin aç›lmas›, Türk yüksekö¤retiminde ayn›laﬂma sorununu gözler önüne sermektedir. Halbuki Gök (2016, s. 159),
taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada bir kat›l›mc›, üniversitelerin birbirini taklit etmemesi gerekti¤ini “güneydeki üniversitelerin, Orta
Do¤u ile ilgili dersleri; kuzey do¤udaki üniversitelerin Kafkaslar ile
ilgili ve Kuzeybat›daki üniversitelerin Balkan Devletleri ile ilgili
dersleri ö¤retmeleri gerekti¤ini” belirtmektedir. Bu örnek üniversitelerin bulundu¤u bölgelerde ihtisaslaﬂmas› esas›na örnek teﬂkil etmekte ve üniversitelerin farkl›laﬂmas› gerekti¤ine vurgu
yapmaktad›r. Ayr›ca, Özo¤lu ve di¤erleri (2016) taraf›ndan yeni aç›lan üniversitelerde görev yapm›ﬂ rektörlerle yap›lan görüﬂmede, baz› kat›l›mc›lar, üniversitelerin, bulunduklar› bölgeyi bilmeleri gerekti¤ini ve örne¤in bulunduklar› bölgede turizm
esas ekonomi kayna¤› ise üniversitenin de turizme odaklanma-

Üniversitelerin bölgesel kalk›nma amac› ile yerel-sosyal
ihtiyaçlara hizmet etmek için az geliﬂmiﬂ illerde kurulmas› da
sorgulanmas› gereken bir di¤er noktad›r. E¤er üniversiteler
yerel-sosyal ihtiyaçlara hizmet etmek için var ise, üniversitelerin akademik yap›lar›nda daha fazla heterojen özelliklerin
olmas› beklenmektedir (Frank ve Meyer, 2006, s. 26). E¤er
amaç gerçekten yöreye ve ekonomisine katk› ise, kurulan her
üniversitenin içerdi¤i fakülteler ve bölümler, bulundu¤u yer
aç›s›ndan birbirinden farkl› olarak belirlenmeli ve yöre ihtiyaçlar› dikkate al›nmal›d›r. Örne¤in, Erzurum’da aç›lan bir
üniversitede bölgenin geliﬂimine faydal› olacak bölümler ile,
Antalya’da, Çorum’da ya da Rize’de kurulan üniversitelerin
her birinin içinde bulundu¤u ilin geliﬂimine faydal› olacak bölümlerin farkl› olmas› gerekti¤i kuﬂkusuzdur. Oysa üniversitelerin kurulmas› esnas›nda aç›lmas› planlanan bölümlerde bu

TTT Tablo 1. Üniversitelerin disiplin alanlar›n› gösteren tan›mlay›c› istatistikler.
1982 öncesi
Disiplin alanlar›
Beﬂeri bilimler

Do¤a bilimleri

Sosyal bilimler

Araﬂt›rma örneklemi

Fakülteler

f

2006 sonras›
%

f

%

Temel

‹lahiyat

14

78

28

85

Uygulamal›

Edebiyat

15

83

26

79

Temel

Fen

18

100

25

76

Uygulamal›

Mühendislik

18

100

28

85

T›p

18

100

14

42

Temel

Tarih, sosyoloji

1

6

0

0

Uygulamal›

E¤itim

18

100

16

49

‹ﬂletme, ekonomi

17

94

31

94

Toplam üniversite say›s›

51

18

33
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s›, yeni bir üniversitenin bulundu¤u bölgenin potansiyellerini
ortaya ç›karabilecek belirli bir tema ya da alan (specific themes/subjects) üzerinde yo¤unlaﬂmas› ve bu alanda bir marka olmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›rlar.
Ayr›ca Türkiye’de yeni kurulan üniversitelerin durumu ve lisansüstü e¤itim için ayr›labilen kaynaklar›n s›n›rl›l›¤› ve ö¤retim
üyesi yetersizli¤i gibi durumlar göz önüne al›nd›¤›nda seçkinci
bir yaklaﬂ›mla uzmanlaﬂma esas›na dayal› bir yüksekö¤retim
planlamas›n› vurgulayan Karayalç›n (1988), her bilim alan›nda
her yönü ile mükemmel, milletleraras› düzeyde bir araﬂt›rma ve
lisansüstü e¤itim kuruluﬂunu önermekte, Türkiye’de belli yerlerde mükemmeliyet merkezleri (centres of excellence) kurularak
özellikle lisansüstü e¤itimde her üniversitede ayn› bölümlerin
aç›lmas› gibi ayn›laﬂman›n yerine belirli alanlarda uzmanlaﬂmaya dayal› profesyonelleﬂmenin gereklili¤ine dikkat çekmektedir.

Tart›ﬂma
Türkiye’de devlet üniversitelerinin h›zla geniﬂlemesinden
kaynaklanan sorunlardan birisi olan nitelik ile nicelik sorununa
yönelik üniversitelerin kalite göstergelerinden, akademik performans durumlar›n› gösteren makale puan›, toplam at›f puan›,
toplam bilimsel doküman puan›, doktora ö¤renci puan›, ö¤retim üyesi/ö¤renci puan›, h-endeksi, akademik teﬂvik puanlar›
gibi göstergelere bak›ld›¤›nda, 2006 y›l›ndan sonra aç›lan yeni
üniversitelerin akademik performans durumlar›n›n oldukça düﬂük oldu¤u görülmektedir. Bu bulgular, nicelik bak›m›ndan geliﬂim gösteren yeni aç›lan üniversitelerin nitelik bak›m›ndan ayn› geliﬂime paralel ilerleyemedi¤ini göstermektedir. Bu durumda bu üniversitelerin nitelik olarak kendilerini geliﬂtirmeleri gerekmektedir. Özellikle bu üniversitelerdeki ö¤retim elemanlar›n›n akademik performans durumlar›, URAP Dünya s›ralamalar› dikkate al›nd›¤›nda uluslararas› kriterlerde de¤erlendirilmeye
al›namayacak halde olup ivedilikle bu üniversitelerde akademik
personelin performans durumlar›n›n (makale, at›f, yay›n, kongre, sempozyum vb.) geliﬂtirilmesine yönelik politika, uygulamalar yap›larak gerekli denetim ve akademik teﬂvik mekanizmalar› ile süreç takip edilmelidir. ﬁu an mevcut olan akademik teﬂvik puan uygulamas›n›n henüz yeni bir uygulama olmas› ve bir
ö¤retim üyesinin düzenli olarak geliﬂim gösterip göstermedi¤ini tespit etmede yetersiz kalmas› bak›m›ndan h-endeksi gibi süreci de¤erlendiren, at›fa dayal› ölçüt sistemleri ile üniversiteler
de¤erlendirmeli ve bu endeks de¤erini yükseltmek ad›na uygulamalar yürürlü¤e konmal›d›r. H-endeksinin yüksek olabilmesi
için, bir akademisyenin hem çok say›da makale yay›nlamas›,
hem de yay›nlar›na çok say›da at›f almas› gerekmektedir (Erkut,
2015). Bu da özellikle yeni aç›lan üniversitelerde, çok say›da
derse girme, formasyon dersleri vb. gibi uygulamalarla ö¤retici
kimli¤inin ﬂiﬂirilmesinden ziyade akademisyenlerin araﬂt›rmac›
kimli¤ine vurgu yap›larak nitelikli yay›n yapman›n teﬂvik edil-
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mesi ile mümkün olabilmektedir. Ayr›ca devlet üniversitelerinin performans durumlar›n›, akademik teﬂvik puanlar›na göre
inceleyen rapor ve araﬂt›rmalar›n art›r›larak, Temmuz 2015’te
yüksekö¤retim Kalite Güvencesi Yönetmeli¤i’nin yay›nlanmas›
ve Kas›m 2015’te Yüksekö¤retim Kalite Kurulu’nun oluﬂturulmas› gibi yüksekö¤retimde kalitenin art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar ile niteliksel geliﬂim üzerinde önemle durulmal›d›r.
2006 y›l›ndan sonra kurulmuﬂ üniversitelerin fiziksel ve
akademik bilgilerine bak›ld›¤›nda özellikle devlet üniversitelerin fakülte say›lar›n›n çoklu¤u (ODTÜ’de 5 fakülte varken,
özellikle yeni aç›lan devlet üniversitelerinde 6–12 aras›nda) ve
her üniversiteye benzer fakültelerin aç›lmas›, Türkiye’de üniversitelerde belirli bir alanda uzmanlaﬂmak yerine her alanda
ilerlemeye dayal› bir gidiﬂat›n oldu¤unu göstermektedir.
Frank ve Gabler (2006), üniversitelerde aç›lan bölümleri inceledikleri çal›ﬂmalar›nda, üniversitenin ö¤retme ve araﬂt›rma
önceliklerinin, küresel olarak standartlaﬂt›r›lm›ﬂ formlar üzerine inﬂa edildi¤ini öne sürmektedir. Karataﬂ-Acer (2015a) de
konuyla ilgili çal›ﬂmas›nda, örneklem dahilinde 1982 öncesinde kurulan devlet üniversitelerinin do¤a bilimlerine önem
verdiklerini, 2006 y›l›ndan sonra kurulan devlet üniversitelerinin %85’inde ise ilahiyat ve mühendislik fakültelerinin bulundu¤unu ortaya koymaktad›r. Dolay›s›yla bu araﬂt›rma,
2006 y›l›ndan sonra üniversitelerin giderek benzer fakülteler
aç›lmas› yolu ile ayn›laﬂmaya yüz tuttuklar›n› göstermektedir.
Yüksekö¤retimin geniﬂlemesinden kaynakl› bir di¤er sorun
olan eﬂ biçimli olma e¤ilimi, kurumlar›n farkl› amaç ve sorumluluklar›, farkl› bütçe ve yönetim politikalar› ve karakteristik özellikleri ile tamamen farkl›laﬂan sistemler geliﬂtirmesine engel olmaktad›r (Altbach vd., 2009, s. 18). Farkl›l›klar›n azalmas› ise günümüzdeki uygulamalara bak›larak rahatl›kla görülmekte ve
farkl› kurumlar giderek azalmaktad›r. Araﬂt›rma üniversitelerinin çok prestijli olmas› ve dünya s›ralama sistemlerinden dolay›
ço¤u akademik kurumun, sistemdeki en iyi araﬂt›rma üniversitelerini taklit etmesi (Altbach vd., 2009, s. 19) ve akademide hiyerarﬂinin artmas› gibi güçlü bask›lar (Levy, 2006) geçmiﬂte de görülmesine karﬂ›n yak›n tarihte daha da art›ﬂ göstermektedir. Bu
bask›lar örgütleri daha da homojenleﬂtirmekte ve farkl› kurumlar›n oluﬂumunu engellemektedir (DiMaggio ve Powell, 1983, s.
147). Ancak günümüzde farkl›laﬂabilen kurumlar›n ayakta kalabildi¤i düﬂünüldü¤ünde, üniversitelerin yap› ve iﬂleyiﬂleri aç›s›ndan farkl›laﬂabilen kurumlar olabilmesi beklenmektedir. Türkiye’de giderek her ile yay›lan üniversitelerin farkl›laﬂabilmesi ise
oldukça zor görünmektedir. Bunda Türk e¤itim sisteminin merkeziyetçi yap›s› ve mevcut politika ve uygulamalar rol oynamaktad›r. DiMaggio ve Powell’›n (1983, s. 154) geliﬂtirdi¤i hipotezlerden “bir örgüt kaynak temin ederken ne kadar merkezi bir sistem
içinde ise kaynak temin etti¤i örgütlere benzemek için o kadar eﬂ biçimli olarak de¤iﬂim göstermektedir” hipotezine dayal› olarak Türkiye’nin merkeziyetçi YÖK yap›s›n›n ve düzenlemelerinin üni-

Türkiye’de Yüksekö¤retimin Geniﬂlemesi: Gerekçeler ve Ortaya Ç›kan Sorunlar

versiteleri birbirine benzer hale getirdi¤i söylenebilir. Özellikle
yeni aç›lan üniversitelerin ihtiyaçlar›n› giderebilmek ve kaynak
temin edebilmek için yap› ve iﬂleyiﬂini, mevcut ve kabul gören
de¤er, inanç, prosedür, protokol ve kurallara göre uyarlad›klar›
ve bu uyum sürecinin de üniversiteleri ayn›laﬂt›rd›¤› düﬂünülmektedir. Bu noktada, üniversitelerin ayn›laﬂmas›na ya da farkl›laﬂabilmesine de¤inen ampirik çal›ﬂmalara ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu konuda Gök (2016) taraf›ndan yap›lan bir araﬂt›rmada,
üniversitelerin misyon ifadelerine yönelik al›nan görüﬂlerde
Türkiye’de yüksekö¤retim kurumlar›na ait spesifik bir misyonun
olmad›¤› belirtilmektedir. Üniversitelerin stratejilerini, vizyon,
misyon ifadelerini, sloganlar›n›, web sitelerini, ders içeriklerini,
öncelikli geliﬂim alanlar›n›, mevcut çevresel yap›lar›n›, bilgi ve
iletiﬂim teknolojileri kapasitelerini, insan kaynaklar› kapasitelerini vb. inceleyen araﬂt›rmalar Türkiye’de üniversitelerin farkl›laﬂabilen ya da ayn›laﬂan kurumlar olup olmad›¤›n› gösterebilir.
Gür (2016a) taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada, Türkiye bölgeler haritas›na göre üniversitelerin konumlanmas›na bak›ld›¤›nda, her ilde ve daha çok ‹llerin Geliﬂmiﬂlik Endeksi bak›m›ndan az geliﬂmiﬂ (4. ve 5. grup) ve kendi sosyo-ekonomik
geliﬂimini tamamlayamam›ﬂ, alt yap› aç›s›ndan oldukça s›k›nt› çeken illerde kurulmas› oldukça önemli sorunlar do¤urmaktad›r. Bu soruna bir öneri olarak uzmanlaﬂma esas›na dayal› bir yüksekö¤retim planlamas› yap›larak Türkiye’de belli
yerlerde ya da nüfusu 1–1.5 milyon olan (Gök, 2016) ve yüksekö¤retimin d›ﬂsall›klar›ndan daha çok yararlan›lan (Alt›nsoy, 2011) ﬂehirlerde [‹zmir, Bursa, Konya, Antalya vb. cazibe
merkezlerinde (Kavak, 2011)] mükemmeliyet merkezleri kurularak (Karayalç›n, 1988) özellikle lisansüstü e¤itimde her
üniversitede ayn› bölümlerin aç›lmas› gibi ayn›laﬂman›n yerine belirli alanlarda uzmanlaﬂmaya dayal› profesyonelleﬂmenin
olmas› gerekmektedir. Her bilim alan›nda her yönü ile mükemmel, milletleraras› düzeyde bir araﬂt›rma ve lisansüstü
e¤itim kuruluﬂunun olmas›, üniversitelerin farkl› uzmanl›k
alanlar›nda ilerleyebilmesini sa¤layabilmektedir.
Günümüzde bir ya da birkaç disipline a¤›rl›k vermiﬂ, bu disiplinlerde uzmanlaﬂm›ﬂ, söz konusu disiplinlere yo¤unlaﬂm›ﬂ
personelin a¤›rl›kl› olarak çal›ﬂt›¤› ve bu alanlarda projelerin kümelendi¤i, üniversite-sanayi iﬂbirli¤inin ilgili uzmanl›k alanlar›nda tesis edildi¤i ve dolay›s›yla tüm bu boyutlar bak›m›ndan
cazibe merkezi olan üniversite modeli yayg›nlaﬂmaktad›r (Ergüder vd., 2006). Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda, yeni üniversitelerin farkl›l›klar›n› ve ihtisaslaﬂacaklar› alanlar› içeren bir vizyon ve misyonla kurulmalar› önerilmektedir. ‹htisaslaﬂma alanlar› belirlenirken, üniversitenin bulundu¤u yörenin güçlü olma ve rekabet
edebilme bak›m›ndan avantajl› oldu¤u alanlar›n tercih edilmesi
ve böylece üniversitenin di¤er üniversitelerden farkl› k›l›nmas›
sa¤lanmal›d›r (Alt›nsoy, 2011). YÖK taraf›ndan Haziran

2015’te baﬂlat›lan ve Ekim 2016’ta uygulamaya konulan yeni
aç›lan devlet üniversitelerine yönelik Bölgesel Kalk›nma Odakl› Misyon Farkl›laﬂmas› ve ‹htisaslaﬂmas› Projesi ise yukar›da alt› çizilen noktalar aç›s›ndan düﬂünüldü¤ünde, Türk yüksekö¤retimi için oldukça önemli ve sevindirici bir geliﬂmedir. Bu proje kapsam›nda, Bingöl, Mehmet Akif Ersoy, Düzce, K›rﬂehir
Ahi Evran ve Uﬂak Üniversiteleri yeni kurulan 40 devlet üniversitesi aras›ndan pilot üniversite olarak belirlenmiﬂtir (YÖK,
2016b). Bu proje ile Türk yüksekö¤retim sisteminin ayn›laﬂmas› sorununa katk› sa¤layan yeni devlet üniversitelerinin belli
alanlarda öncül bir geliﬂme göstererek ve farkl›laﬂarak, belirli
alanlarda uzmanlaﬂmas›n›n önü aç›lm›ﬂ olacakt›r. Ayr›ca, e¤itim
ö¤retim kalitesinin yükseltilmesi, ulusal ve uluslararas› tan›n›rl›¤›n artmas›, araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetlerinin art›r›lmas›,
bölgesel-toplumsal iliﬂkilerin ve toplumsal katk›n›n geliﬂtirilmesi gibi alanlara vurgu yapan bu proje[2] yeni aç›lan üniversitelerin niteliksel aç›dan geliﬂim gösterirken farkl›laﬂarak di¤er
üniversiteler ile rekabet edebilir bir konuma gelebilmelerinin
önünü açabilecektir. Türkiye’de üniversite kampüsü bulunmayan il kalmad›¤›na göre bundan sonraki süreçte, farkl›laﬂma, ihtisaslaﬂma ve kalitenin yükseltilmesi hedeflerine öncelik verilmeli ve yüksekö¤retimde h›zla geniﬂleme stratejisinden kaynakl› sorunlara yönelik çal›ﬂmalara önem verilmelidir.
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