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E

¤itim-Bir-Sen Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi yay›n›
olan Yüksekö¤retime Bak›ﬂ 2017: ‹zleme ve De¤erlendirme Raporu Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türker
Kurt ve Serkan Yurdakul taraf›ndan uluslararas› kuruluﬂlar›n
standartlar› kullan›larak ve veri temelli analiz ilkesi gözetilerek haz›rlanm›ﬂt›r. E¤itim-Bir-Sen, Türk yüksekö¤retim sisteminin kapsaml› bir analizinin yap›ld›¤› bu rapor ile Türkiye’de bir ilk olarak, yüksekö¤retim sistemini y›ll›k olarak izleme ve de¤erlendirme çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤›n› kamuoyu ile
paylaﬂm›ﬂt›r. Bu izleme ve de¤erlendirme çal›ﬂmalar› kapsam›nda yap›lan analizler temelinde Türkiye yüksekö¤retim sisteminin mevcut durumunun, tarihsel e¤ilimleri ve uluslararas› k›yaslamalar› dikkate alarak ve veriye dayal› olarak ortaya
konulmas› ve böylece daha etkin, verimli ve kaliteli bir yüksekö¤retim sisteminin tesis edilmesi amaçlanmaktad›r.
Bu rapordaki göstergeler haz›rlan›rken UNESCO ve
OECD gibi uluslararas› kuruluﬂlar ile MEB, TÜ‹K, YÖK,
ÖSYM, KYK, TÜB‹TAK ve TÜRKPATENT taraf›ndan yay›nlanan veriler kullan›lm›ﬂt›r. Yüksekö¤retime Bak›ﬂ 2017: ‹zleme ve De¤erlendirme Raporu; yüksekö¤retime geçiﬂ, yüksekö¤retime eriﬂim ve kat›l›m, e¤itimin ç›kt›lar›, ö¤retim elemanlar›, e¤itim ortamlar›, yüksekö¤retimin finansman›, akademik
insan kayna¤›n›n ve üniversitelerin performans› ile ilgili göstergeleri kapsayan yedi bölümden oluﬂmaktad›r. Her bölümün sonunda yer alan “Öneriler” k›sm›nda, bölümde ele al›nan göstergeler ekseninde sorunlar›n çözümü ve yüksekö¤retim sistemini daha iyi hale getirmek için yap›c› öneriler geliﬂtirilmiﬂtir.
Rapor ile ilgi baz› çarp›c› tespitler aﬂa¤›da belirtilmektedir:
2009’dan 2016’ya yüksekö¤retim kurumlar›na toplam yerleﬂenlerin oran› %59.9’dan, %42.6’ye keskin bir ﬂekilde
düﬂmüﬂtür.

Neredeyse her iki ö¤renciden birinin lise mezuniyetinden
sonra yeterli yüksekö¤retim kapasitesi olmad›¤› için yüksekö¤retime geçiﬂi gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
Üniversite giriﬂ s›nav›na baﬂvuran ö¤renciler içerisindeki
meslek lisesi mezunlar›n›n pay› giderek artm›ﬂt›r. Buna
ra¤men, meslek lisesi son s›n›fta üniversiteye giriﬂ s›nav›na
baﬂvuran ö¤rencilerin yerleﬂme oran› 2009’da %55 iken,
2016’da %21’e düﬂmüﬂtür.
Hem devlet hem de vak›f üniversitelerindeki yüzyüze ö¤retim olanaklar› artmas›na ra¤men aç›kö¤retim yeni kay›t say›lar› hala oldukça yüksektir.
2016 y›l›na gelindi¤inde vak›f yüksekö¤retim kurumlar›,
aç›kö¤retim dâhil sistemdeki bütün ö¤rencilerin yaklaﬂ›k
%8.6’s›n› bünyelerinde bar›nd›ran bir büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂlard›r. Öte yandan, Türkiye’de yüzyüze e¤itim alan ö¤rencilerin yaklaﬂ›k %15’i vak›f üniversitelerinde e¤itim almaktad›r.
‹stanbul’da önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yeni
kay›t yapt›ran ö¤rencilerin neredeyse her üç ö¤renciden ikisi, vak›f yüksekö¤retim kurumlar›na kay›t yapt›rmaktad›r.
Türkiye yüksekö¤retim sisteminde önlisans ve lisans düzeyindeki bütün ö¤rencilerin yar›s› aç›kö¤retim ö¤rencisidir.
513 bin üniversite mezunu, kendilerini geliﬂtirmek ve/veya
yeni bir diploma kazanmak için ikinci üniversite (aç›kö¤retim) programlar›na kay›tl›d›r.
S›navs›z ikinci üniversite kapsam›nda Anadolu Üniversitesinde 360 bin, Atatürk Üniversitesinde 104 bin ve ‹stanbul
Üniversitesinde 49 bin ö¤renci olmak üzere toplamda 513
bin ö¤renci mevcuttur.
1987 y›l›nda doktora ö¤rencilerinin neredeyse tamam›
(%99.9) devlet üniversitelerinde e¤itim görüyorken, 2016’ya
gelindi¤inde doktora ö¤rencilerinin %91’i devlet, %9’u vak›f üniversitelerinde e¤itim görmektedir.

Süphan Nas›r

Vak›f yüksekö¤retim kurumlar› ö¤retim üyesi yetiﬂtirme
konusunda devlet üniversitelerine göre daha az yük almaktad›r.
2007 y›l›nda 16 bine yak›n olan uluslararas› ö¤renci say›s›,
10 y›l içerisinde büyük bir art›ﬂ göstererek 2016 y›l›nda 108
bine ulaﬂm›ﬂt›r.
Yüksekö¤retimde engelli ö¤renci oran›yla, genel nüfusun
içerisindeki engelli oran› k›yasland›¤›nda, engellilerin yüksekö¤retime eriﬂimlerinin oldukça düﬂük oldu¤u görülmektedir.
Türkiye’nin ö¤retim üyesi ihtiyac› ve uluslararas› k›yaslamalar dikkate al›nd›¤›nda, Türkiye’nin çok ciddi bir doktora mezun aç›¤› söz konusudur.
Türkiye son y›llarda yüksekö¤retim mezunu olma oran›nda
önemli bir ilerleme kaydetse de, halen OECD ülkeleri ortalamas›n›n oldukça gerisindedir.

Aç›kö¤retim ö¤rencileri hariç, 1997–2016 y›llar› aras›nda
ö¤retim üyesi baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s› 48’den 55’e, ö¤retim eleman› say›s› ise 29’dan 38’e yükselmiﬂtir.
1992 y›l›ndan itibaren erkek ö¤rencilerin yurt kapasitesinde bir art›ﬂ görülmezken kad›nlara ayr›lan yurt kapasitesi
oldukça h›zl› bir ﬂekilde art›r›lm›ﬂt›r.
Türkiye’de yüksekö¤retime yap›lan kamu finansman›n›n
art›ﬂ e¤iliminde oldu¤u görülmektedir.
1999 y›l›ndan bu yana yüksekö¤retim bütçesi sürekli art›ﬂ
göstermiﬂtir; özellikle 2010 y›l›ndan sonra yüksekö¤retim
bütçesinin merkezi bütçe içindeki pay›nda belirgin bir art›ﬂ
gözlenmektedir.
GSYH’den yüksekö¤retime ayr›lan pay, 1999–2017 y›llar›
aras›nda oransal olarak yaklaﬂ›k iki kat›na ç›km›ﬂt›r.

OECD ülke ortalamalar› ile k›yasland›¤›nda, Türkiye’deki
yüksekö¤retim mezunlar›n›n lise mezunlar›ndan daha yüksek oranda ücret ald›klar› görülmektedir.

2017 y›l› yüksekö¤retim bütçesine göre üniversitelerde ö¤renci baﬂ›na yap›lan y›ll›k ortalama harcama miktar› 7.726
TL’dir.

Brüt kazanç verilerine göre, Türkiye'de üniversite mezunu
olman›n lise/meslek lisesi mezunu olmaya göre çok büyük
avantaj› vard›r.

Ö¤renci baﬂ›na harcama düzeyi en yüksek olan üç köklü
üniversite, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Bo¤aziçi
Üniversitesidir.

2016 y›l›nda yaklaﬂ›k 450 bin kiﬂi yüksekö¤retim kurumlar›ndan mezun olmas›na ra¤men, bu say›n›n yaklaﬂ›k 3 kat›
KPSS’ye baﬂvurmuﬂtur.

Türkiye’de yüksekö¤retime ayr›lan pay›n sürekli olarak
artt›¤› görülmektedir. Ancak, e¤itime eriﬂim ve e¤itim kalitesini art›rmaya yönelik çabalar göz önüne al›nd›¤›nda bu
art›ﬂ›n yetersiz kald›¤› gözlenmektedir.

Vak›f üniversitelerinde görev yapan doktoras›z ö¤retim elemanlar›n›n oran› devlet üniversitelerindeki orandan çok daha yüksektir.

Yüksekö¤retim sistemlerinin geniﬂlemesiyle finansman ihtiyac› önümüzdeki y›llarda daha da artaca¤› görülmektedir.

Üniversitelerde ö¤retim üyeleri aras›nda y›llar içinde en
h›zl› art›ﬂ›n oldu¤u akademik unvan grubu yard›mc› doçentlerdir.

Türkiye kaynakl› bilimsel yay›nlar›n say›s›n›n son y›llardaki
art›ﬂ›nda, üniversitelerin ve TÜB‹TAK’›n verdi¤i teﬂvikler
ve akademik atama ve yükseltme kriterleri etkili olmaktad›r.

Hem devlet üniversitelerinde hem de vak›f yüksekö¤retim
kurumlar›nda genel olarak unvan yükseldikçe kad›n ö¤retim üyesi oran› düﬂmektedir.

TÜB‹TAK’a yap›lan AR-GE projesi baﬂvurular›ndan her
beﬂinden sadece biri desteklenmeye de¤er görülmüﬂtür.

2016–2017 ö¤retim y›l› verileri esas al›nd›¤›nda Türkiye’deki ö¤retim elemanlar› içinde uluslararas› ö¤retim elemanlar›n›n oran› %1.9’dur.
Türkiye’de en çok uluslararas› ö¤retim eleman› bulunduran
ilk beﬂ üniversite s›ras›yla Bilkent, ODTÜ, Bo¤aziçi, Mardin Artuklu ve Koç üniversiteleridir.
2006–2016 y›llar› aras›nda yüksekokul say›s› 2.2 kat daha
büyümüﬂtür
2006–2016 y›llar› aras›nda enstitü say›s› çok h›zl› artm›ﬂ ve
2016 y›l›nda toplam enstitü say›s› 626 olmuﬂtur.
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Türkiye’de ö¤retim eleman› baﬂ›na düﬂen ö¤renci say›s› geliﬂmiﬂ yüksekö¤retim sistemlerinden hayli yüksektir.
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Bu gibi oldukça önemli verilerin ve analizlerin yap›ld›¤› 268
sayfal›k rapor kullan›lan ak›c› dil ve görseller sayesinde kolayca
okunmaktad›r. Bu tür izleme çal›ﬂmalar›, Türk yüksekö¤retimin sa¤l›kl› bir ﬂekilde büyümesi ve amaçlar›na etkin ve verimli bir ﬂekilde ulaﬂabilmesi ad›na önemli bir iﬂlev görecektir. Rapor, Türkiye yüksekö¤retim sisteminin y›llar içerisindeki performans›n› di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›rmal› bir ﬂekilde sunmas›
aç›s›ndan karar al›c›lar için de ciddi katk› sa¤layacakt›r.
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