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Özet

Abstract

Dünyada ve Türkiye’de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›, akademik bir alan
olarak önemini art›rmaktad›r. Akademik bir alan olarak yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar›n›n dünya ölçe¤inde yaﬂanan yüksekö¤retimde büyüme ve kitleselleﬂme e¤ilimi içerisinde nas›l geliﬂti¤inin incelenmesi, alan›n tan›n›rl›¤›na katk›s› bak›m›ndan önemlidir. Bu çal›ﬂman›n amac›, yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar›n›n akademik bir alan olarak hem dünyada hem Türkiye’de nas›l geliﬂim gösterdi¤inin alanyaz›n üzerinden incelenmesidir. Çal›ﬂma iki
bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde, dünyada yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n alan/disiplin tart›ﬂmalar› üzerinden nas›l tan›mland›¤›na, alan›n geliﬂimini etkileyen önemli tarihsel olaylara, eserlere ve geliﬂmelere
de¤inilmiﬂ, alan›n dünyadaki mevcut durumu geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s› ile betimlenmiﬂtir. Çal›ﬂman›n ikinci bölümünde, büyüme ve kitleselleﬂme e¤ilimleri ba¤lam›nda, Türkiye’deki kitleselleﬂme politikalar›n›n ne boyutta
yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂtirilmesi yoluyla ele al›nd›¤› yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerle incelenmiﬂ ve alan›n akademik
bir alan olarak tan›mlanmas›n›n ve geliﬂtirilmesinin ne tür do¤urgular
sa¤layabilece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma kapsam›nda yap›lan alanyaz›n incelemesi, yüksekö¤retime kat›l›m talebinin ve yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›
alan›n›n geliﬂiminin eﬂ zamanl›l›k gösterdi¤ine iﬂaret etmektedir. ‹nceleme sonuçlar›na göre, yüksekö¤retime artan talep, sürekli de¤iﬂen beklenti ve ihtiyaçlar sonucu, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan› do¤muﬂtur. Alanyaz›n incelemesinin bir di¤er sonucu da dünyada ve Türkiye’de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›ndaki çal›ﬂmalar›n yüksekö¤retim sistemlerini
geliﬂtirmeye ve toplumsal kalk›nmaya katk› vermeye odaklanmas›d›r.

Higher education studies as an academic field is getting more and more
attention. To examine the development of higher education studies as
an academic field within the worldwide trends of expansion and massification in higher education is important to contribute to the recognition of the field. The purpose of this study is to review the literature to
examine how higher education studies as an academic field has evolved
within this expansion and massification trends both in the world and in
Turkey. This study has two main sections: The first section describes
the definition of higher education studies along with the field/discipline
discussions, the important historical events, works, and developments,
and highlights the present state of the field within a broad perspective.
The second section examines the development of higher education
studies as a field in Turkey via higher education studies focused activities. Finally, the possible contributions of defining and developing
higher education studies as an academic field are explored. The literature review conducted within the scope of this study indicates that the
development of higher education studies field and the increase in the
higher education enrollment rates seem to coincide. The literature
review highlights that the higher education studies field has emerged as
a consequence of the increased enrollment demand and ever-changing
expectations and needs. Another conclusion of the study is that the aim
of the higher education studies field in the world and in Turkey is to
improve higher education systems and contribute to social development.

Anahtar sözcükler: Toplumsal kalk›nma, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›,
yüksekö¤retim politikalar›, yüksekö¤retim sistemleri, yüksekö¤retime artan
talep.
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ugün dünya ölçe¤inde 18.000’den fazla üniversite ve bu
üniversitelerde ö¤renim gören 170 milyondan fazla
ö¤renci bulunmaktad›r (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization [Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Kurumu] [UNESCO], 2017). Yüksekö¤retime kat›l›m oranlar›, yüksekö¤retim sistemlerindeki büyüme
ve kitleselleﬂme e¤ilimini ortaya koymaktad›r. 1970’te dünya
ölçe¤inde yüksekö¤retime kat›l›m oran› %10 iken, 2000 y›l›nda
bu oran %19’a, 2015 y›l›nda %35’e yükselmiﬂtir (UNESCO,
2017). Yüksekö¤retime kat›l›m oranlar›nda uzun y›llar boyunca
yaﬂanan art›ﬂ e¤ilimi, yüksekö¤retime olan talebi ortaya koymaktad›r. Artan talep, ihtiyaç ve beklentiler, yüksekö¤retim kurumlar›n› ve sistemlerini büyümeye ve de¤iﬂime zorlam›ﬂt›r.
Yüksekö¤retim kurumlar›, sosyo-ekonomik, bilimsel ve
kültürel birikimlerin art›r›lmas› ve toplumsal kalk›nmaya katk› sa¤lanmas› bak›m›ndan kritik bir role sahiptir. Yüksekö¤retim kurumlar›n› ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeye kavuﬂturabilmek için de araﬂt›rma ve geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na ihtiyaç
vard›r. Bu nedenle, dünyada ve Türkiye’de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› akademik bir alan olarak önemini art›rmaktad›r.
Akademik bir alan olarak yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n, dünya ölçe¤inde yaﬂanan bu büyüme ve kitleselleﬂme e¤ilimi içerisinde nas›l geliﬂti¤i, sosyo-ekonomik, bilimsel ve kültürel
ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› ve alan›n toplumsal kalk›nma üzerindeki olas› etkisinin ortaya ç›kar›lmas› aç›s›ndan önemli bir çal›ﬂma konusudur. Bu çal›ﬂma, 2000’li y›llardan itibaren yüksekö¤retime kat›l›m oranlar›nda art›ﬂ›n yaﬂand›¤› ülkelerde yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n kendi geliﬂiminin kat›l›m
oranlar›ndaki art›ﬂ ile eﬂ zamanl› olup olmad›¤› konusunun
de¤erlendirilmesine de imkân verecektir. Ayr›ca uluslararas›
de¤erlendirmenin yan› s›ra, alan›n geliﬂiminin ulusal düzeyde
irdelenmesinin, ülkemizin yüksekö¤retim alan›ndaki ihtiyaçlar›n›n tart›ﬂmaya aç›lmas›na, di¤er ülkelerin tecrübe ve deneyimlerinden faydalan›larak kendi ihtiyaçlar›na özgü akademik
bir alan olarak tan›mlanmas›na ve geliﬂtirilmesine yard›mc›
olabilece¤i düﬂünülmektedir. Bu nedenlerle bu çal›ﬂmada,
yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n dünya ölçe¤indeki ve
Türkiye’deki mevcut durumu konu edilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂma iki bölümden oluﬂmaktad›r. Birinci bölümde,
dünyada yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n alan/disiplin tart›ﬂmalar› üzerinden nas›l tan›mland›¤›na, bu alana neden ihtiyaç
duyuldu¤una, alan›n geliﬂimini etkileyen önemli tarihsel olaylara ve çal›ﬂmalara ve de alandaki geliﬂmelerin farkl› ülkelerdeki mevcut durumuna de¤inilmiﬂtir. Çal›ﬂman›n ikinci bölümünde, özellikle 2006 ve 2008 y›llar› aras›nda yaﬂanan, günümüzde hâlâ devam etmekte olan büyüme ve kitleselleﬂme e¤ilimleri ba¤lam›nda Türkiye yüksekö¤retim sisteminde yaﬂanan say›sal ve iﬂlevsel de¤iﬂimlere ve ortaya ç›kan sorunlara
de¤inilmiﬂ (Günay ve Günay, 2017), bunu takiben kitleselleﬂme politikalar›n›n ne boyutta yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› ala-
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n›n›n geliﬂtirilmesi yoluyla ele al›nd›¤› yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerle incelenmiﬂ ve son olarak alan›n akademik bir alan olarak tan›mlanmas›n›n ve geliﬂtirilmesinin ne
tür do¤urgular› olabilece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Dünyada Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Alan›
Bu bölümde, dünya yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›, alan›n geliﬂimi ve alan›n mevcut durumu kapsam›nda iki alt baﬂl›kta incelenmiﬂtir. Alan›n geliﬂimi alt baﬂl›¤›nda öncelikle
yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n alan m› disiplin mi oldu¤u tart›ﬂmas›na (Wright, 2007), daha sonra da yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n “alan” olarak an›lmas›na katk›da bulunan önemli
tarihsel olaylara, çal›ﬂmalara ve geliﬂmelere yer verilmiﬂtir.
Alan›n mevcut durumu alt baﬂl›¤›nda ise alan›n nas›l bir büyüme ve geniﬂleme e¤ilimi gösterdi¤i geniﬂ bir perspektifle
ele al›nm›ﬂ ve bu çerçevede co¤rafi ve akademik büyümenin
ne ﬂekilde gerçekleﬂti¤i konu edinilmiﬂtir.

Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Alan›n›n Geliﬂimi
Dressel ve Mayhew (1974) yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n› bir
“alan” olarak tan›mlar (akt. Wright, 2007). Bu yazarlara göre
“disiplin” tan›mlamas›n›n baz› karakteristik özellikleri vard›r:
(a) herkes taraf›ndan kabul gören, alan›n parametrelerini belirleyen çal›ﬂmalar, (b) kendine has terminoloji, (c) üzerinde uzlaﬂ›lm›ﬂ, s›kl›kla kullan›lan araﬂt›rma yöntem ve teknikleri, (d)
araﬂt›rmac›lar›n daha önceki araﬂt›rma deneyimlerinden yararlanabilece¤i bilgi birikimi, (e) teorik sorulara cevap aranmas› ve
yeni teorilerin oluﬂturulmas› (Dressel ve Mayhew, 1974’ten
akt. Wright, 2007, s. 20).
Dressel ve Mayhew, yukar›da s›ralanan karakteristik özellikleri göz önünde bulundurarak, özellikle de yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar›n› birden çok disiplinden beslenmesi ve parametrelerinin belirlenememesi nedenleriyle alan olarak tan›mlaman›n
do¤ru olaca¤› kan›s›na varm›ﬂt›r (Dressel ve Mayhew, 1974’ten
akt. Wright, 2007).
Fulton (1992), benzer ﬂekilde, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›
alan m› disiplin mi tart›ﬂmas›na de¤inmiﬂ ve yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n disiplin olma yolunda ilerledi¤ini, ancak hâlâ
tam olarak disiplin kavram›n› karﬂ›lamad›¤›n› belirtmiﬂtir.
1970’li y›llarda Avrupa’da az say›da araﬂt›rmac›n›n yüksekö¤retim üzerine çal›ﬂmalar yapmas› ve bu tarihlerde yüksekö¤retimin ayr› bir alan olarak de¤il e¤itim araﬂt›rmalar›n›n bir parças› olarak ele al›nmas› yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n disiplin olarak geliﬂimini yavaﬂlatan bir baﬂka faktördür (Brennan ve Teichler, 2008). 1980’li ve 90’l› y›llarda Avrupa’da yüksekö¤retime talebin giderek artmas›, bilgi toplumu tart›ﬂmalar› ve uluslararas›laﬂman›n ön plana ç›kmas› yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›
alan›n›n Avrupa’da da ayr› bir alan olarak çal›ﬂ›lmas› ihtiyac›n›
do¤urmuﬂtur (Brennan ve Teichler, 2008).

Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar›n›n Akademik Bir Alan Olarak Geliﬂimi

Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n akademik bir disiplin olmad›¤› konusu alanyaz›nda baﬂka yazarlar taraf›ndan da dile getirilmiﬂtir. Örne¤in, Altbach’a (2014a) göre, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› akademik bir disiplin de¤il, her geçen gün bilinirli¤i artan
akademik bir aland›r. Altbach (2014a), “Üniversiteleri çal›ﬂmak,
sosyal bilimlerden beslenen disiplinleraras› bir u¤raﬂ›d›r.” görüﬂündedir (s. 12). Disiplinleraras› bir alan olarak yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar›nda ço¤unlukla antropoloji, e¤itim, sosyoloji, psikoloji, felsefe, ekonomi, tarih ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin
di¤er disiplinlerinden yararlan›lmaktad›r (Kehm, 2015, s. 60).
Disiplinleraras›l›k, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan› için
önemli bir özelliktir ve alan› beslemektedir (Altbach, 2014b).
Disiplinleraras›l›¤›n getirdi¤i farkl› disiplinlerin etkileﬂimi sayesinde di¤er disiplinlerdeki araﬂt›rmac›lar birbirleriyle çal›ﬂma
imkân› bulurken, çal›ﬂ›lan konunun da farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla ele
al›nmas› imkân› do¤ar. Öte yandan disiplinleraras›l›k özelli¤i
yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n akademik bir disiplin olarak
tan›mlanmas›n› güçleﬂtirmektedir (Altbach, 2014b). Disiplinleraras›ndaki çoklu etkileﬂim yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n› tek
bir disiplin çerçevesinde s›n›rlamamakta ve alan› belirli bir disipline ait olmaktan uzaklaﬂt›rmaktad›r.
Bu disiplinleraras› akademik alan›n öncüsü Prof. Dr. Granville Stanley Hall kabul edilmektedir (Ewing ve Stickler, 1964).
Dr. Hall’a göre yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan› önemli bir ihtiyaçt›; çünkü toplumsal beklentileri karﬂ›layabilmek için üniversitelerde çeﬂitli reformlar yapmak, reform hareketlerini yönetebilecek ve yönlendirebilecek yetkin bireyler yetiﬂtirmek gerekiyordu (Bakwaph, 2017). Bu ihtiyaçtan yola ç›karak, Dr. Hall, 1893
y›l›nda, Clark Üniversitesi’nde ilk yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› konulu dersi vermiﬂtir (Ewing ve Stickler, 1964). 1893 y›l›ndan
sonra, program açma konusunda baz› denemeler olsa da alan›n
süreklilik arz eden ilk programlar› Birinci Dünya Savaﬂ› sonras›
aç›lm›ﬂt›r. Bu programlar› açan üniversitelere örnek olarak,
programlar›n›n aç›l›ﬂlar›n›n tarihleri s›ras›yla, Ohio Eyalet Üniversitesi, 1920; Kolombiya Üniversitesi, 1920; ﬁikago Üniversitesi, 1921; Pittsburgh Üniversitesi, 1928; Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, 1929 ve Michigan Üniversitesi, 1929 verilebilir
(Goodchild, 1991).
Alan›n süreklilik arz eden ilk programlar›n›n 1920 y›l›nda
aç›lmaya baﬂlamas› tesadüf de¤ildir. Birinci Dünya Savaﬂ› sonras›, dünyada sosyal devlet anlay›ﬂ›na geçiﬂ hareketi (Esping-Andersen, 1990) baﬂlam›ﬂt›r. Bu sosyal devlet anlay›ﬂ›na geçiﬂte ülkeler güçlenmek ve kalk›nmak için yüksekö¤retime yat›r›m yaparken, ülke insanlar› da sosyal ve mesleki geliﬂimleri için yüksekö¤retime taleplerini artt›rm›ﬂt›r (Schofer ve Meyer, 2005).
Dünyadaki bu hareketten Amerika Birleﬂik Devletleri (ABD) de
etkilenmiﬂtir. Bu dönem, e¤itimin bütün alanlar›nda de¤iﬂimin
yaﬂand›¤›, özellikle yüksekö¤retime kat›l›m›n üst seviyelere ulaﬂ-

t›¤› dönemdir (Ewing ve Stickler, 1964). Yüksekö¤retime olan
talebin artmas›; finansman, yönetim, ö¤retim, ö¤renci iﬂleri gibi
alanlarda yeni ihtiyaçlar do¤urmuﬂ, yeni problemleri beraberinde getirmiﬂtir. Üniversitelerde her anlamda yeni bir sorgulama
ve planlama dönemi baﬂlam›ﬂt›r. Yönetim, ö¤retim ve araﬂt›rma
alanlar›nda hem o günkü ihtiyac› karﬂ›lamak hem de gelece¤e
yönelik bilgi birikimini art›rmak amaçlar›yla da yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar›n›n ilk programlar› ortaya ç›km›ﬂt›r (Wright, 2007).
1920’den 1945 y›l›na kadar geçen zaman zarf›nda yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda program açan üniversite say›s› 27’ye
ulaﬂm›ﬂ, 1945 ve 1963 y›llar› aras›nda ise bu say› 64’e ulaﬂm›ﬂt›r
(Ewing ve Stickler, 1964). Birinci ve ‹kinci Dünya Savaﬂlar› sonras›nda ABD’de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda yaﬂanan geliﬂmeler, alan›n toplumsal meseleleri anlama, irdeleme ve sorunlara çözüm önermede önemli bir rol üstlendi¤ini göstermektedir (Ewing ve Stickler, 1964).
1960’lar yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›ndaki bir di¤er tarihsel dönüm noktas›d›r. Bu y›llarda yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›
alan›nda 100’den fazla yüksek lisans ve doktora program› aç›lm›ﬂ, yüksekö¤retime kat›l›m önceki y›llara oranla yaklaﬂ›k olarak
üç kat artm›ﬂ ve artan talep, daha önceleri oldukça betimsel olan,
yüksekö¤retim kurumlar›n›n ve sistemlerinin yap›lar›n› say›sal
veriler üzerinden tan›mlamaya odakl› araﬂt›rmalar›n içeri¤ini de¤iﬂtirmiﬂtir (Hendrickson, 2013).
Önemli eserler ba¤lam›nda, 1974 y›l›nda Dressel ve Mayhew (1974) Higher Education as a Field of Study: The Emergence of
a Profession adl› kitaplar›yla yüksekö¤retim kurumlar›n›n yap›lar›n› betimsel ve niceliksel olarak ele alan çal›ﬂmalar›n ötesine
geçerek yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n neden ve nas›l bir
alan oldu¤unu, bu alandaki eksikliklerin neler oldu¤unu ve bu
eksikliklerin nas›l giderilebilece¤ini aç›klam›ﬂlard›r (akt. Wright,
2007). Knowles’un (1977) editörü oldu¤u The International Encyclopedia of Higher Education ve Clark ve Neave’in (1992) editörlüklerini yapt›¤› The Encyclopedia of Higher Education baﬂl›kl› ansiklopediler yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n› uluslararas› bir
boyutta de¤erlendirmektedir. The International Encyclopedia of
Higher Education on ciltlik bir eserdir. Ansiklopedide, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›, yüksekö¤retim sistemleri, programlar›,
çal›ﬂma alanlar›, araﬂt›rma merkezleri, enstitüleri gibi birçok
farkl› aç›dan incelenmiﬂtir. The Encyclopedia of Higher Education
ise dört ciltten oluﬂmaktad›r. Ansiklopedinin birinci cildinde 137
ülkenin yüksekö¤retim sistemleri üzerine bilgi verilmekte, ikinci ve üçüncü ciltlerinde yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›ndaki çeﬂitli konular ve problemler 120 analitik çal›ﬂma üzerinden incelenmekte ve dördüncü cildinde akademik disiplinlerin geliﬂim
süreçleri ele al›nmaktad›r. Özetle bu eserler, alan›n nas›l yap›land›¤›n›, alandaki e¤ilimlerin, sorunlar›n ve ihtiyaçlar›n neler oldu¤unu ve dünya yüksekö¤retim sistemlerinin nas›l ﬂekillendi¤i-
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ni ortaya koymuﬂ, böylece yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n
geliﬂiminin küresel düzeyde hangi aﬂamada oldu¤unun anlaﬂ›lmas›na yard›mc› olmuﬂtur.
Süreli yay›nlar düﬂünüldü¤ünde, Higher Education: Handbook of Theory and Research dergisi de, yüksekö¤retim alan›ndaki
e¤ilimleri, araﬂt›rma yöntem ve tekniklerini ortaya koymas› yönüyle alan›n geliﬂimine katk›da bulunan önemli eserler aras›nda yer almaktad›r (Altbach, 2014a). 2018 y›l›nda 33. cilde ulaﬂan, ilk kez 1985 y›l›nda yay›mlanan bu dergi, alan›n kendini
güncel tutmas›, küresel anlamda yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda neler olup bitti¤inin belirlenmesi ve dolay›s›yla alan›n
geliﬂiminin düzenli olarak takip edilmesi konular›nda alana katk› sa¤lam›ﬂt›r. Ayn› zamanda, kendi alanlar›nda öncü kabul edilen araﬂt›rmac›lar›n düzenli olarak çal›ﬂmalar›n› paylaﬂt›¤› bu
dergi, alan›n geliﬂiminin sa¤lam temeller üzerine oturtulmas›na katk›da bulunmuﬂtur. Özetle, 1985’ten bugüne düzenli ç›kan say›lar›yla, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda bilgi birikiminin artmas›na katk›da bulunmuﬂ, alanda yap›lacak araﬂt›rmalar›n konular›n›n, yöntem ve tekniklerinin belirlenmesinde
önemli rol oynam›ﬂt›r. Alanda ç›kan di¤er önemli dergilere The
Journal of Higher Education, Higher Education, Higher Education
Policy ve The Association of the Study of Higher Education
(ASHE) taraf›ndan yay›mlanan The Review of Higher Education
örnek gösterilebilir.
Bu bilgilerin ›ﬂ›¤› alt›nda anlaﬂ›laca¤› üzere yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar› alan›n›n tarihsel geliﬂiminde ABD önemli bir yere sahiptir. Alan›n Avrupa’da yayg›nlaﬂmaya baﬂlamas› ise yüksekö¤retime talebin artmas› ve yeni yüksekö¤retim politikalar› yapma
ihtiyac›n›n do¤mas› ile 1980’li y›llarda gerçekleﬂmiﬂtir (Kehm,
2015). Avrupa’da, ABD’nin aksine yüksekö¤retim üzerine yap›lan çal›ﬂmalarda makro düzeyde yay›mlanan raporlar öne ç›km›ﬂt›r (Fulton, 1992). Örne¤in, 1960’l› y›llarda yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar›n›n uluslarararas› karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalarla planlanmas›na ön ayak olan Organisation for Economic Co-operation
and Development [‹ktisadi ‹ﬂbirli¤i ve Geliﬂme Teﬂkilat›]
(OECD) (1961), uluslararas› düzeyde yürüttü¤ü yüksekö¤retim
politikalar› çal›ﬂmalar› ile yeni araﬂt›rma alanlar›n›n belirlenmesine ve alan›n eksiklerine yönelik yeni politikalar›n üretilmesine
katk›da bulunmuﬂtur. Yine ayn› ﬂekilde, 1979–1983 y›llar› aras›nda yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n planlanmas› amac›yla Birleﬂik Krall›k’ta yürütülen “the Leverhulme Enquiry” program›,
alan›n güçlü ve zay›f yanlar›n›n belirlenmesine katk›da bulunmuﬂtur (Fulton, 1992, s. 1813). Ancak, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda makro düzeyde yürütülen bu tür çal›ﬂmalar›n alan›n
geliﬂiminde ve geniﬂlemesinde k›s›tlay›c› bir etki yaratt›¤›n› söylemek mümkündür (Fulton, 1992).
Editörlü¤ünü Teichler ve Sadlak’›n (2000) yapt›¤› Higher
Education Research: Its Relationship to Policy and Practice adl›
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derleme kitaptaki bölüm yazarlar›ndan Scott (2000), Avrupa’da yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂimine yönelik
önemli bir konuya dikkat çekmektedir. Scott’a (2000) göre,
her ne kadar son onlu y›llarda de¤iﬂmeye baﬂlasa da, Avrupa’da yap›lan yüksekö¤retim araﬂt›rmalar› ço¤unlukla ulusal
yüksekö¤retim politikalar› ve sistem politikalar› yap›m› odakl› olup genellikle makro bak›ﬂ aç›s›yla yürütülmektedir (s.
146). Burada yap›lan çal›ﬂmalarda, ABD ile k›yasland›¤›nda,
kurumsal veya bireysel akademik düzeyde araﬂt›rma ve uygulamalara daha az odaklan›lm›ﬂt›r. Bunun bir yans›mas› olarak,
Avrupa’da yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda akademik
program açma konusu daha geri planda kalm›ﬂ ve alan üzerine aç›lan yüksek lisans ve doktora programlar› s›n›rl› say›da
kal›p alan›n geliﬂimi kurumsal ve akademik düzeyde daha yavaﬂ ilerlemiﬂtir (Kehm 2015, s. 61). Özellikle Almanya ve
Fransa’da akademik unvanlar›n genellikle disiplinler üzerinden al›nabiliyor olmas›, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda
akademik unvan al›namamas›na (Kehm, 2015), dolay›s›yla
Avrupa’da akademik programlar›n geliﬂiminin ABD’ye göre
daha yavaﬂ olmas›na bir örnek gösterilebilir.
Alanda aç›lan programlar›n ve yay›mlanan eserlerin yan›
s›ra çeﬂitli araﬂt›rma merkezlerinin ve gruplar›n›n kurulmas›,
yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n kendini farkl› yap›lanma
biçimleriyle de ifade etmeye baﬂlad›¤›n›n önemli bir göstergesidir. ABD’de 1956 y›l›nda kurulan The Center for the Studies in Higher Education (Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley)
alan›n ilk araﬂt›rma merkezi olma özelli¤ine sahiptir. Alan›n
geniﬂledi¤ini ve alan olarak temellerinin sa¤lamlaﬂt›¤›n› ifade
eden bir di¤er gösterge ise yüksekö¤retim üzerine çal›ﬂan
araﬂt›rmac›lardan oluﬂan birliklerin kurulmas›d›r. The Association of the Study of Higher Education (ASHE) (ABD,
1976) ve The Consortium of Higher Education Researchers
(CHER) (Avrupa, 1988) bu birliklerin öncülerindendir (Fulton, 1992). Alanda yaﬂanan büyüme sonucunda, OECD
(1961), UNESCO (1945), World Bank [Dünya Bankas›]
(1944) gibi uluslararas› kuruluﬂlar yüksekö¤retim üzerine
araﬂt›rmalar yapmaya baﬂlam›ﬂt›r. OECD, EUROSTAT ve
UNESCO ‹statistik Enstitüsü, yüksekö¤retim üzerine uluslararas› veri sa¤lamaktad›rlar.

Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Alan›n›n Mevcut Durumu
Üniversiteler sadece bilgi üreten de¤il ayn› zamanda da
tüketen kurumlard›r (Altbach, 2014a, s. 12). Yüksekö¤retimde yaﬂanan de¤iﬂimler, üniversitelerde etkili politikalar geliﬂtirme, karar alma mekanizmalar›n› güçlendirme ve yönetim
yap›lar›n› çeﬂitlendirme gibi birçok ihtiyac› ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bu da yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n araﬂt›rma boyutuna
a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ini göstermektedir.

Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar›n›n Akademik Bir Alan Olarak Geliﬂimi

Rumbley, Stanfield ve de Gayardon taraf›ndan 2014 y›l›nda 3. bask› olarak derlenen Higher Education: A Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and Journals
and Publications, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n dünya ölçe¤inde mevcut durumunu ortaya koymas› bak›m›ndan
önemlidir. Ayr›ca, bu derleme çal›ﬂmas›n›n 1. bask›s›n›n 2000
y›l›nda Altbach ve Engberg taraf›ndan Higher Education: A
worldwide inventory of centers and programs baﬂl›¤› ile ve 2. bask›s›n›n 2006 y›l›nda Altbach, Bozeman, Janashia ve Rumbley
taraf›ndan yine ayn› baﬂl›kla Higher Education: A worldwide inventory of centers and programs olarak yay›mlanm›ﬂ olmas›, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n mevcut durumunun hem kapsaml› hem de karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak de¤erlendirilmesine imkân tan›maktad›r.
Yukar›da 3. bask› olarak belirtilen Higher Education: A
Worldwide Inventory of Research Centers, Academic Programs, and
Journals and Publications derlemenin Rumbley ve di¤erleri
(2014) taraf›ndan yaz›lan bölümünde 2014 y›l› itibar› ile yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n mevcut durumuna dair sunulan veriler
aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir:
2006 y›l›nda 199 olan yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› merkezlerinin say›s›, 2014 y›l›nda 217’ye yükselmiﬂtir (Rumbley vd.,
2014, s. 25). 48 farkl› ülkede faaliyet gösteren 217 merkezin
%2’si Orta Do¤u ve Kuzey Afrika’da, %3’ü Afrika’da, %4’ü
Latin Amerika’dad›r. Araﬂt›rma merkezlerinin/enstitülerinin en
yo¤un oldu¤u ülkeler s›ras›yla ABD (50), Çin (45), Birleﬂik
Krall›k (18), Japonya (11), Almanya (8), Kanada (7) ve Avustralya (5) ﬂeklindedir. 2000’li y›llardan sonra kurulan merkez/enstitü say›s› 100’dür (Rumbley vd., 2014, s. 26). Bu merkezlerin/enstitülerin 37’si Avrupa’da, 34’ü Asya’da kurulmuﬂtur. Asya’da kurulan 37 merkezden 20’si, Kültür Devrimi sonras› yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n h›zland›¤› Çin’de kurulmuﬂtur. Bu
merkezlerde/enstitülerde a¤›rl›kl› olarak uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar yürütülmekte (%42.9), az da olsa çok kültürlülük konusu da çal›ﬂ›lmaktad›r (%5.1) (Rumbley vd., 2014, s. 27).
Alandaki akademik program say›s› 2006’da 199 iken, bu say› 2014’te 277’ye ulaﬂm›ﬂt›r. 29 farkl› ülkede toplam 277 akademik program aç›lm›ﬂ olmas›na ra¤men, bu programlardan
194’ü ABD’de, 31’i Çin’de, 13’ü Birleﬂik Krall›k’ta, 6’s› Japonya’da, 4’ü Güney Afrika’da, 3’ü Kanada’dad›r. Avustralya,
Avusturya ve Hindistan’da ikiﬂer, geri kalan ülkelerde birer
akademik program aç›lm›ﬂt›r (Rumbley vd., 2014, s. 27–28).
Çin’de 100’den daha fazla akademik program aç›lm›ﬂ olmas›na
ra¤men bu çal›ﬂma kapsam›nda ulusal alanda tan›n›rl›¤› en yüksek olan programlara yer verilmiﬂtir. 277 akademik programda,
450’den fazla yüksek lisans (253) ve doktora program› (Ph.D.,
145; Ed.D. 75) vard›r (Rumbley vd., 2014, s. 29). Bu programlar›n ço¤u, E¤itim Fakülteleri’nde var olan bölümlerin bir par-

ças› olarak ya da E¤itim Fakülteleri’nde ayr›ca kurulan Yüksekö¤retim bölümlerinin bir parças› olarak aç›lm›ﬂt›r. Birleﬂik
Krall›k ve Avustralya’da yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n› di¤er disiplinlerle bir araya getiren disiplinleraras› programlar
aç›lm›ﬂt›r (Altbach, 2014a). Alanda melez (hybrid) ya da çevrim
içi (online) programlar da mevcuttur (Rumbley vd., 2014). ABD
ve di¤er ülkelerdeki akademik programlar k›yasland›¤›nda, her
iki grupta da yönetim ve liderlik üzerine aç›lan programlar›n
ço¤unlukta oldu¤u görülmektedir (ABD %99.5, di¤er ülkeler
%75) (Rumbley vd., 2014, s. 29). ABD’de ö¤renci iﬂleri, çok
kültürlülük ve mesleki ve teknik e¤itim konular› program açmada öne ç›karken, di¤er ülkelerde finansman, ö¤retim ve çal›ﬂmalar› ile uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar›n konular›
öne ç›km›ﬂt›r.
Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda 35 farkl› ülkede toplamda 280 akademik dergi yay›mlanmaktad›r (Rumbley vd.,
2014, s. 30). 2006 y›l›nda bu say› 191 olarak belirlenmiﬂtir. Bu
dergilerin yay›n dili ço¤unlukla ‹ngilizce’dir (‹ngilizce, 190;
Çince, 27; Japonca, 26; ‹spanyolca, 15; Frans›zca, 8; Almanca,
7). ‹ngilizce yay›n yapan dergilerden 20’si, ‹ngilizceye ek farkl›
yay›n dili seçene¤i sunmaktad›r. Ülkelere göre alandaki akademik dergi say›lar›na bak›ld›¤›nda, dergilerin ço¤unlu¤unun
ABD (101), Birleﬂik Krall›k (34), Japonya (27) ve Çin (27) kökenli oldu¤u görülmektedir (Rumbley vd., 2014, s. 31). Çin’de
yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› 200’e yak›n dergi oldu¤u bilinmesine ra¤men Rumbley ve di¤erleri (2014) taraf›ndan yaz›lan bölümde ulusal tan›n›rl›k esas al›nd›¤› için baz› dergilere yer
verilmemiﬂtir.
Yukar›da sunulan veriler genel bir bak›ﬂ aç›s›yla de¤erlendirildi¤inde, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n büyüme ve geniﬂleme e¤iliminde oldu¤u görülmektedir. Artan araﬂt›rma merkezi, akademik program ve dergi say›lar› incelendi¤inde alanda
co¤rafik geniﬂleme yaﬂanm›ﬂt›r. Bugün, bu üç faaliyetten en az
birinin yürütüldü¤ü ülke say›s› 56’ya yükselmiﬂtir (Rumbley vd.,
2014, s. 10).
Ancak büyümenin co¤rafi da¤›l›m› incelendi¤inde, dengesiz
bir da¤›l›m göze çarpmaktad›r (Rumbley vd., 2014, s. 25). 217
araﬂt›rma merkezi, 277 akademik program ve 280 akademik
derginin 56 ülke aras›ndaki da¤›l›m› incelendi¤inde, ABD’nin
50 araﬂt›rma merkezi, 194 akademik program ve 101 akademik
dergi ile, Çin’in 45 araﬂt›rma merkezi, 31 akademik program ve
27 akademik dergi ile, Birleﬂik Krall›k’›n 18 araﬂt›rma merkezi,
13 akademik program ve 34 akademik dergi ile yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar› alan›nda akademik birer güce dönüﬂtüklerini söylemek mümkündür.
Küresel üniversite s›ralamalar›na bak›ld›¤›nda (bkz. QS
World University Rankings, 2018; The 2018 Times Higher
Education World University Rankings), yüksekö¤retim çal›ﬂ-
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malar› alan›nda öne ç›kan bu üç aktörün (ABD, Çin ve Birleﬂik
Krall›k) ev sahipli¤i yapt›¤› yüksekö¤retim kurumlar›n›n dünya
ölçe¤inde üniversiteler aras›nda yer ald›¤›, bu kurumlar›n listelerde hem ön s›ralarda oldu¤u hem de say›sal olarak a¤›rl›kl›
ço¤unlu¤u oluﬂturdu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla bu üç ülkede yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›na yat›r›m yaparak planl› ve
programl› yürütülen büyüme ve geniﬂleme politikalar›, bu ülkelerin kendi yüksekö¤retimlerinin niteli¤ini art›rmak konusuna oldukça önem verdiklerinin ve bu do¤rultuda çaba harcad›klar›n›n göstergesi olarak de¤erlendirilebilir.
Çin’in yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda akademik bir güce dönüﬂme süreci, ABD ve Avrupa örneklerine benzer ﬂekilde
toplumsal kalk›nmay› sa¤lama hedefi üzerinden ancak daha
farkl› bir yolla gerçekleﬂmiﬂtir (Wang, 2010). Kültür Devrimi
(1966–1976) ile Çin ekonomisinin parçalanmas›ndan sonra,
Çin hükümetinin öncelikli hedefi yüksekö¤retim sistemini kuvvetlendirerek sürdürülebilir ekonomik reform hareketleri hayata geçirmek olmuﬂtur (Wang, 2010). Yüksekö¤retimin öncelikli hükümet politikalar› aras›nda yer almas›, 1978 y›l›nda yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda ilk araﬂt›rma merkezinin kurulmas›n› teﬂvik etmiﬂ ve bu merkez arac›l›¤›yla yüksekö¤retim sistemini güçlendirme politikalar›n›n daha etkin bir biçimde yürütülebilmesi için akademik bir alana ihtiyaç oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r (Chen ve Hu, 2012). Nitekim, 1980’lerde yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar› alan›n›n devlet taraf›ndan akademik bir alan olarak
tan›mlanmas›ndan sonra, alanda birçok akademik program
aç›lm›ﬂ, yeni araﬂt›rma merkezleri kurulmuﬂ, akademik dergiler, konferanslar vb. üzerinden çeﬂitli yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› yürütülmüﬂtür. Böylece, alanda donan›ml›, yüksekö¤retim
sistemini ve sistemin ihtiyaçlar›n› tan›yan akademik ve idari
personelin yetiﬂmesi sa¤lanm›ﬂ, alandan yetiﬂen akademik ve
idari personel hem büyüme ve geniﬂleme politikalar›na yön
vermiﬂ hem de sistemdeki merkeziyetçili¤in azalt›lmas›nda
önemli bir rol oynam›ﬂt›r. Bütün bu geliﬂmeler Rumbley ve di¤erlerinin (2014) çal›ﬂmas›ndaki verilerle bir arada düﬂünüldü¤ünde, Çin’de ekonomik, sosyal ve toplumsal dönüﬂümün ana
mekanizmas› olarak konumland›r›lan yüksekö¤retim sisteminin, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›na yap›lan yat›r›mlarla güçlendirildi¤ini söylemek mümkündür.
Dünya ölçe¤inde yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda yönetim ve liderlik programlar›n›n ço¤unlukta olmas›, yüksekö¤retimde yaﬂanan büyüme ve geniﬂleme e¤iliminin yüksekö¤retim
kurumlar›n› ve sistemlerini de¤iﬂim ve dönüﬂüme zorlad›¤›n›n,
nitelikli akademik ve idari personel ihtiyac›n›n artt›¤›n›n bir
göstergesidir. ABD ve di¤er ülkeler aras›nda program konular›
k›yasland›¤›nda, ABD’de ö¤renci iﬂleri, çok kültürlülük ve mesleki ve teknik e¤itim konular›n›n, di¤er ülkelerde finansman,
ö¤retim ve müfredat ve uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmal› çal›ﬂmalar
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konular›n›n öne ç›kt›¤› görülmektedir (Rumbley vd., 2014).
Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n ihtiyaçlar›, ülkelerin kendi
ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar›ndan ayr› düﬂünülemez. Dolay›s›yla ülkelerin yereldeki ihtiyaçlar›n›n program açma konular›n› etkiledi¤i söylenebilir. ABD’de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda daha uzun y›llard›r yürütülen faaliyetler, aç›lan programlar›n içeri¤ini etkileyen bir di¤er faktör
olarak gösterilebilir.

Türkiye’de Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Alan›
Çal›ﬂman›n bu bölümünde öncelikle, özellikle 2006–2008
y›llar› aras›nda yaﬂanan, günümüzde hâlâ devam etmekte olan
büyüme ve kitleselleﬂme e¤ilimleri ba¤lam›nda Türkiye yüksekö¤retim sisteminde yaﬂanan yap›sal ve iﬂlevsel de¤iﬂimlere ve
ortaya ç›kan sorunlara de¤inilecek, bunu takiben dünyada yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂim süreci e¤ilimi göz
önünde bulundurularak kitleselleﬂme politikalar›n›n ne boyutta yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂtirilmesi yoluyla ele
al›nd›¤›; akademik programlar, akademik çal›ﬂmalar ve araﬂt›rma merkezleri gibi yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerle incelenecek ve son olarak alan›n akademik bir alan olarak
tan›mlanmas›n›n ve geliﬂtirilmesinin ne tür do¤urgular› olabilece¤i tart›ﬂ›lacakt›r.

Türkiye Yüksekö¤retim Sistemi
Ülkemizde yüksekö¤retim sistemi ve yüksekö¤retim kurumlar› 6 Kas›m 1981 tarih ve 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu ile kurulan Yüksekö¤retim Kurulu’nun (YÖK) sorumlulu¤undad›r. ‹lgili kanun hükümleri ve 1982 Anayasas›’n›n 130.
ve 131. maddeleri uyar›nca YÖK, tüm yüksekö¤retim kurumlar›ndan ve faaliyetlerinden sorumlu kuruluﬂtur. YÖK’ün kurulmas›yla beraber, yüksekö¤retime eriﬂimi art›rmaya ve sistemi büyütmeye yönelik çeﬂitli politikalar izlenmiﬂtir. Bu politikalar, yeni üniversitelerin kurulmas›, mevcut üniversitelerdeki
kontenjanlar›n art›r›lmas›, aç›kö¤retim sistemi arac›l›¤›yla lisans ve önlisans programlar›n›n aç›lmas› ve meslek yüksekokullar›n›n ve önlisans programlar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ﬂeklinde
özetlenebilir (Gür ve Özo¤lu, 2015).
Bu politikalar sonucunda, 1980 y›l›nda 19 devlet üniversitesine sahip bir sistemden, 2017 y›l›nda 112 devlet üniversitesi ve
71 vak›f üniversitesine sahip toplam 183 yüksekö¤retim kurumunu içinde bar›nd›ran büyük bir sisteme geçilmiﬂtir (Yüksekö¤retim Bilgi Yönetim Sistemi, 2017). 1983’ten 2016 y›l›na kadar ö¤renci say›s›nda 20 kattan fazla büyüme olmuﬂ, toplam ö¤renci say›s› 7.198.887’ye ulaﬂm›ﬂ; toplam ö¤retim eleman› say›s›
20 binden 152 bine yükselmiﬂ; 2016 y›l› itibar›yla 2000 y›l›nda
yüksekö¤retimin merkezi bütçe içindeki pay› %2.2 iken bu oran
%4.1’e yükselmiﬂtir. (Gür, Çelik, Kurt ve Yurdakul, 2017). Ay-
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r›ca, 2014 verilerine göre OECD ülkelerinin yüksekö¤retim
harcamalar›n›n GSYH içindeki paylar›n›n ortalamas› %1.5 iken,
Türkiye’de yüksekö¤retim harcamalar›na ayr›lan GSYH pay›
%1.8’dir (OECD, 2017). Ortaö¤retimden mezun ö¤renci say›lar›ndaki ve yüksekö¤retime eriﬂim imkânlar›ndaki art›ﬂ, yüksekö¤retimin toplumsal ve bireysel getirilerinin yaratt›¤› fark›ndal›k, genç nüfus yap›s› ve küresel rekabet ortam›n›n yüksekö¤retime olan talebi daha da art›raca¤› düﬂünülmektedir (Çetinsaya,
2014; Kavak, 2011; Özkan ve Özgan, 2015; Tekneci, 2016).
Yüksekö¤retime eriﬂim talebi, yüksekö¤retim sisteminde
özellikle 2006 y›l›nda al›nan her ile bir üniversite karar›ndan
sonra yeni üniversitelerin kurulmas› (Günay ve Günay, 2017)
ve dolay›s›yla yüksekö¤retim kurumlar›n›n say›s›n›n artmas›;
yüksekö¤retimde ayn›laﬂma, çeﬂitlilik, nitelik ve nicelik tart›ﬂmalar›n› da beraberinde getirmiﬂtir. Örne¤in, Alt›nsoy (2011)
yeni kurulan üniversitelerin akademik, idari ve mali deste¤e ihtiyac›n› dile getirmiﬂ, bu üniversitelerin uygulanacak planl› büyüme stratejileri ile yüksekö¤retim arz›n›n çeﬂitlendirilmesinde
ve de¤iﬂen toplumsal taleplere yön vermede etkin bir rol üstlenebilece¤ini belirtmiﬂtir. Ancak, Özo¤lu, Gür ve Gümüﬂ
(2016), 2006 y›l›ndan sonra kurulan 12 devlet üniversitesi rektörü ile yapt›klar› çal›ﬂma kapsam›nda, yeni kurulan üniversitelerin deneyimli idari personel, ö¤retim eleman› iﬂe al›m›, üniversitenin finansman› ve baz› bölümlerde kontenjanlar›n doldurulamamas› gibi çeﬂitli akademik, idari ve mali konularda yaﬂad›klar› zorluklar› ortaya koymuﬂlard›r. Yüksekö¤retim kurumlar›nda yaﬂanan büyüme, yüksekö¤retim sistemini de geniﬂletmiﬂ, buna ba¤l› olarak, yüksekö¤retim finansman›, akademik hak ve özgürlükler, yönetiﬂim, eriﬂim ve eﬂitlik, özelleﬂtirme, uluslararas›laﬂma, yerelleﬂme, üniversiteleraras› iﬂbirli¤i ve
rekabet, politika transferi gibi yüksekö¤retim politikalar› tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r (Gök ve Gümüﬂ, 2015). Yüksekö¤retimde
kitleselleﬂme hedefine yönelik yeni üniversitelerin kurulmas› ve
yüksekö¤retim sisteminin geniﬂlemesi ve beraberinde tart›ﬂma
konusu olan yüksekö¤retim politikalar›n›n daha çok makro düzeyde oldu¤u söylenebilir.
Makro düzeyde politika odakl› bak›ﬂ aç›s› YÖK’ün yetki ve
sorumluluklar› ile birleﬂti¤inde merkeziyetçi ve bürokratik bir
yüksekö¤retim yönetiminin oluﬂmas›na neden olmuﬂtur (DPT,
2000, 2006; Ergüder, ﬁahin, Terzio¤lu ve Vardar, 2009; Kalk›nma Bakanl›¤›, 2013). Yüksekö¤retimde yaﬂanan h›zl› de¤iﬂim
ve dönüﬂüm neticesinde, yüksekö¤retim sisteminin yeniden yap›land›r›larak YÖK’ün bir planlama ve koordinasyon kuruluna
dönüﬂtürülmesi gereklili¤i birçok kez çeﬂitli strateji dokümanlar›nda ve akademik çal›ﬂmalarda dile getirilmiﬂtir (Bat›rel vd.,
2014; Çelik ve Gür, 2014; Çetinsaya, 2014; DPT, 2000, 2006;
Ergüder vd., 2009; Gök ve Gümüﬂ, 2015; Günay ve Günay,
2011; Gürüz, 2008; Kalk›nma Bakanl›¤›, 2013; YÖK, 2007,

2015). YÖK 2016–2020 Stratejik Plan› adl› dokümanda, yeniden yap›land›rma sürecinin tamamlanamamas› yüksekö¤retim
sisteminin yönetimi önünde “tehdit”, yeniden yap›land›rma sürecinin tamamlanmas› ise “f›rsat” olarak belirlenmiﬂtir (YÖK,
2015, s. 19). Onuncu Kalk›nma Plan›nda (2014–2018) da yüksekö¤retim sisteminin hesap verebilirlik, özerklik, performans
odakl›l›k, rekabet edebilirlik, nitelikli iﬂgücünün yetiﬂtirilmesi,
ihtisaslaﬂma gibi çeﬂitli ilkeler çerçevesinde yeniden yap›land›r›lmas› hedeflenmektedir (Kalk›nma Bakanl›¤›, 2013, s. 33).

Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Alan›n›n Mevcut
Durumu
Dünya yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› bölümünde incelendi¤i
üzere, ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› dönemde yüksekö¤retime talebin artmas› ile dünya yüksekö¤retim sistemleri büyümüﬂ ve
karmaﬂ›k yap›lara dönüﬂmüﬂtür. Yüksekö¤retime olan arz›n sistemler üzerinde yaratt›¤› bask›, arz›n çeﬂitlendirilmesi ve kitleselleﬂme e¤ilimlerini beraberinde getirmiﬂtir. Yüksekö¤retime
olan ilginin artmas›, yüksekö¤retime yat›r›mlar› art›rm›ﬂ, reform hareketlerini beraberinde getirmiﬂtir. Reform hareketlerinin yönetilebilmesi ve yönlendirilebilmesi için yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar› alan›n›n bir ihtiyaç oldu¤u belirtilmiﬂ ve alan›n ilk
programlar› Birinci Dünya Savaﬂ› sonras› dönemde ABD’de ortaya ç›km›ﬂt›r.
Sistemler büyüdükçe ortaya ç›kan sorunlara, farkl› ülkelerde yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›na yat›r›m yaparak çözüm
üretme e¤ilimi ortaya ç›km›ﬂt›r. Nitekim, bugün yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂiminin ülke politikalar›n›n bir parças› haline getirildi¤i ve kitleselleﬂme e¤iliminin alana yap›lan
yat›r›mlar ile eﬂ zamanl› olarak olarak yürütüldü¤ü ülkelerde
geliﬂmiﬂ, bireysel ve toplumsal talepleri karﬂ›layabilen, evrensel
yüksekö¤retim sistemleri ortaya ç›km›ﬂt›r (Rumbley vd., 2014).
Ayr›ca, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda öne ç›kan üç aktörün (ABD, Çin ve Birleﬂik Krall›k) yüksekö¤retim kurumlar›n›n küresel üniversite s›ralamalar›nda öne ç›kt›¤› görülmektedir (Rumbley vd., 2014). Dolay›s›yla, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›na yat›r›m yaparak planl› ve programl› yürütülen büyüme ve geniﬂleme politikalar›n›n karmaﬂ›klaﬂan yüksekö¤retim
sistemlerinin üretkenli¤inin art›r›lmas› ve güçlendirilmesi için
önemli bir etken oldu¤u söylenebilir. Türkiye yüksekö¤retim
sisteminde özellikle 2006 ve 2008 y›llar› aras›nda yaﬂanan büyüme ve geniﬂleme e¤ilimlerinin ve küreselleﬂen dünyada uluslararas› ba¤lamda geliﬂen ve geliﬂmekte olan yüksekö¤retim sistemlerinin, Türkiye’de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerin çeﬂitlili¤inin art›r›lmas›na yönelik giriﬂimleri baﬂlatt›¤›
söylenebilir.
Örne¤in, 2018 y›l›nda, 3240 Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi vard›r (Yüksekö¤retim Bilgi Yönetim Sistemi, 2018). Bu
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merkezlerden sekizi Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Uygulama ve
Araﬂt›rma Merkezidir. Bu merkezlerin kuruldu¤u üniversiteler
ve kuruluﬂ tarihleri ﬂu ﬂekildedir: Bülent Ecevit Üniversitesi,
16.02.2011; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 22.04.2014; ‹stanbul Ayd›n Üniversitesi, 20.01.2015; ‹stanbul ﬁehir Üniversitesi, 03.06.2015; Sakarya Üniversitesi, 25.03.2015; ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, 18.01.2017; Maltepe Üniversitesi, 31.05.2017;
Marmara Üniversitesi, tarih belirtilmemiﬂ. Ayr›ca yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda ilk derneklerden olarak nitelendirilebilecek olan Yüksekö¤retim Strateji ve Araﬂt›rma Derne¤i (YÖSAD) 2013 y›l›nda ve Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Derne¤i (YÖÇAD) 2015 y›l›nda kurulmuﬂtur.
Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyet giriﬂimlerinin bir
di¤er örne¤i bu konuda akademik dergilerin yay›mlanmaya baﬂlamas›d›r. Örne¤in, yay›n hayat›na 2011 y›l›nda baﬂlayan ve halen YÖSAD’›n bilimsel yay›n organ› olan Yüksekö¤retim Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› Uygulama ve Araﬂt›rma Merkezi taraf›ndan yay›mlanan Yüksekö¤retim ve Bilim Dergisi ve son olarak 2018 y›l›nda TÜB‹TAK
ULAKB‹M bünyesinde olan DergiPark’ta yay›n hayat›na baﬂlayan Üniversite Araﬂt›rmalar› Dergisi'nin yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› faaliyetlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› akademik çal›ﬂmalara çeﬂitlilik kazand›r›lmas› gibi
önemli roller üstlendi¤i söylenebilir.
Kurulan araﬂt›rma merkezlerine ve yay›mlanan akademik
dergilere ek olarak, üç üniversitemizde yüksekö¤retimin yönetimi üzerine yüksek lisans programlar› aç›lm›ﬂt›r (Yüksekö¤retim Bilgi Yönetim Sistemi, 2017). Bu programlar›n kuruldu¤u
üniversiteler ve kuruluﬂ tarihleri ﬂu ﬂekildedir:
Bahçeﬂehir Üniversitesi, E¤itim Bilimleri Enstitüsü, Yüksekö¤retim Yönetimi ve Liderli¤i (Tezli) (‹ngilizce), 08.09.
2011
Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi, E¤itim Bilimleri Enstitüsü, Yüksekö¤retim Yönetimi (Tezli) (Tezsiz ‹Ö), 26.06.
2012
‹stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksekö¤retim Yönetimi (Tezli) (Tezsiz), 25.09.2014
Ayr›ca, Sakarya Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü’nde
Yüksekö¤retim Araﬂt›rmalar› (Tezli) yüksek lisans program›
vard›r (Sakarya Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü, 2018).
Son olarak, Üniversiteleraras› Kurul (ÜAK) taraf›ndan belirlenen doçentlik temel alanlar›ndan Sosyal, Beﬂeri ve ‹dari Bilimler Temel Alan›na 2015 Ekim Dönemi yay›n aﬂamas› baﬂvurular›nda Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar› bilim alan› olarak eklenmiﬂ, alana ba¤l› anahtar kelimeler “Aç›k ve Uzaktan Ö¤renme,
Hayat Boyu Ö¤renme, Tan›nma ve Denklik, Toplumsal Cinsiyet, Yüksekö¤retim Finansman›, Yüksekö¤retim Politikalar›,
Yüksekö¤retim Sistemleri, Yüksekö¤retim Yönetimi, Yükse-
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kö¤retimde Kalite Güvencesi, Yüksekö¤retimde Program Geliﬂtirme ve Yeterlilikler, Yüksekö¤retimde Uluslararas›laﬂma”
olarak belirlenmiﬂtir (ÜAK, 2015).
Türkiye’de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerin
çeﬂitlili¤inin art›r›lmas›na yönelik giriﬂimlerin, faaliyetlerin
yayg›nlaﬂt›r›lmas›na yönelik önemli bir rol üstlendikleri, özellikle akademik dergilerin yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan› ihtiyac› konusunda fark›ndal›k yaratt›¤› söylenebilir. Ancak, dünyada yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂim sürecine bak›ld›¤›nda, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n önce akademik bir alan
olarak tan›mland›¤› ve sonras›nda farkl› örgütlenme biçimleriyle alandaki faaliyetlerin çeﬂitlendirildi¤i bir yol izlenmiﬂtir.
Böylece, akademik bir alan olarak temellendirilen yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›; önce akademik programlar, sonra araﬂt›rma merkezleri, akademik dergiler ve çeﬂitli birlikler gibi de¤iﬂik faaliyetler arac›l›¤›yla bugünkü konumuna kavuﬂmuﬂtur.
Di¤er bir deyiﬂle, özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerde, ülke politika ve
yat›r›mlar› ile bütünleﬂerek ülke hedef ve ihtiyaçlar› hakk›nda
strateji ve politika üretebilen, politikalar›n etkin bir ﬂekilde yürütülmesini sa¤layan kuvvetli bir karar verme mekanizmas›na
dönüﬂmüﬂtür. Rumbley ve di¤erlerine (2014) göre, son y›llarda, geliﬂmekte olan ülkelerde de bu konuda fark›ndal›k oluﬂmakta ve yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n etkin bir konuma
kavuﬂturulmas› için çaba gösterilmektedir.
Dünyada yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›nda ve yüksekö¤retim sistemlerinde yaﬂanan bu e¤ilimler dikkate al›nd›¤›nda, bir önceki bölümde de¤inilen ülkemiz yüksekö¤retim
sisteminin içinde bar›nd›rd›¤› sorunlar› karﬂ›s›nda etkin politikalar üretilebilmesi, yüksekö¤retim sisteminin kendini farkl› aç›lardan besleyebilmesi, makro ve mikro bak›ﬂ aç›lar›yla
sistemin yeniden yap›land›r›labilmesi ve yüksekö¤retim sisteminin ve kurumlar›n›n kendini yenileyebilmesi gibi hedeflere
ulaﬂabilmek için yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n ayr› bir akademik alan olarak geliﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r. Yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar› alan›n›n ayr› bir akademik alan olarak tan›mlanma
ihtiyac› daha önce Gök ve Gümüﬂ (2015) taraf›ndan da dile
getirilmiﬂtir. Gök ve Gümüﬂ’e (2015) göre, yüksekö¤retim
sistemimizde yaﬂanan sorunlar hakk›nda yap›lan akademik çal›ﬂmalar› art›rmak ve tart›ﬂmalar› bilimsel bir zemine taﬂ›yabilmek, yüksekö¤retim alan›nda donan›ml› ve alanyaz›na hakim nitelikli akademisyen, idari personel ve yönetici yetiﬂtirilmesini sa¤lamak ve sa¤l›kl› büyüme politikalar› geliﬂtirebilmek için yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n ayr› bir akademik alan
olarak tan›mlanmas›na ihtiyaç vard›r. Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n akademik araﬂt›rmalar çerçevesinde yürütülmesi ihtiyac›, daha önce de yüksekö¤retim sisteminin sorunlar›n› tart›ﬂan Ergüder ve di¤erleri (2009), Gürüz (2008) ve Mutluer
(2008) taraf›ndan da dile getirilmiﬂtir.

Yüksekö¤retim Çal›ﬂmalar›n›n Akademik Bir Alan Olarak Geliﬂimi

Buna ek olarak, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n toplumsal
problemlere çözüm üretme rolü düﬂünüldü¤ünde, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› araﬂt›rma kültürünün oluﬂturulmas› önemlidir. Nisan 2014 tarihinde 350.000’in üzerinde olan toplam tez
say›s›na göre e¤itim-ö¤retim alan›nda kay›tl› yaklaﬂ›k 26.000
tez oldu¤u ve bu tezlerden baﬂl›¤›nda “yüksekö¤retim” kelimesi geçen toplam 245 tez bulundu¤u belirtilmiﬂtir (Gök ve Gümüﬂ, 2015). A¤ustos 2017 itibar›yla YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi’ne kay›tl› toplam 460.190 tez vard›r (YÖK Ulusal Tez
Merkezi, 2017). Bu tezlerden 36.496’s› e¤itim-ö¤retim alan›nda olmas›na karﬂ›n baﬂl›¤›nda “yüksekö¤retim” kelimesi geçen
toplam 358 tez vard›r. 358 tezden, 238’i yüksek lisans, 119’u
doktora, 1’i Sanatta Yeterlilik tezidir. Bu tezler bitirilme tarihlerine göre incelendi¤inde, 2010 y›l›ndan itibaren baﬂl›¤›nda
“yüksekö¤retim” kelimesi geçen tez say›s›nda art›ﬂ oldu¤u,
2010–2013 y›llar› aras›nda her y›l ortalama 22, 2014–2017 y›llar› aras›nda her y›l ortalama 27 tezin üretildi¤i tespit edilmiﬂtir. Bu verilere dayanarak yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›na ilginin artmaya baﬂlad›¤›, ancak toplam tez say›s› ve e¤itim-ö¤retim alan›ndaki toplam tez say›s› göz önünde bulunduruldu¤unda, yüksekö¤retim kurumlar›m›zda yüksekö¤retim sistemlerini ve kurumlar›n› konu edinen yeterli düzeyde bilimsel çal›ﬂma üretilmedi¤i görülmektedir.
Artan talebin karﬂ›lanmas›na yönelik yeni kurulan üniversitelerin, akademik, mali ve idari destek ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›nda yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n akademik bir alan
olarak belirlenmesinin çeﬂitli do¤urgular› olabilir. Küresel
üniversite s›ralamalar›nda öne ç›kan yüksekö¤retim modellerinin kopyalanmas›, dünya ölçe¤inde üniversite olma hedefi
yolunda yap›lan yanl›ﬂlardan biridir. Özgün ve yenilikçi yüksekö¤retim kurumlar›n›n oluﬂturulmas›n›n temeli özgün müfredat geliﬂtirmeye dayan›r (Salmi, 2017). Üretim Reformu
Paketi kapsam›na al›nan misyon farkl›laﬂmas› ve ihtisaslaﬂmas› da bu ihtiyac› ortaya koymaktad›r. Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n disiplinleraras› karakteri birçok disiplini bir araya getirerek müfredat çal›ﬂmalar›n›n farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla ele
al›nmas›na ve bu sayede de kurumsal farkl›l›k odakl› özgün
müfredat programlar› üretilmesine katk› sa¤layabilir. Alanda
aç›lacak akademik programlar arac›l›¤›yla da yüksekö¤retim
yönetimi konusunda donan›ml› idari personel yetiﬂtirilmesine
katk›da bulunabilir. Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerin çeﬂitlili¤inin art›r›lmas›na yönelik giriﬂimlerin akademik bir alan çerçevesinde yürütülmesiyle de daha köklü geçmiﬂe sahip yüksekö¤retim kurumlar› ile yeni kurulan ve kurulacak olan yüksekö¤retim kurumlar› aras›nda veri ak›ﬂ›n›n
sa¤lanmas›na yard›mc› olabilir. Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›
odakl› bu tür faaliyetler sayesinde de kaynak çeﬂitlendirmesini sa¤layabilir.

Yukar›da s›ralanan do¤urgular, akademik hak ve özgürlüklerin sürdürülebilmesi ve geniﬂletilebilmesi için de önemlidir.
Akademik özgürlük, yüksekö¤retim sistemimizin misyon ve
vizyonunu gerçekleﬂtirebilmesi ve yüksekö¤retim kurumlar›m›zda ifade, araﬂt›rma, ö¤renme ve ö¤retme özgürlüklerinin
sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› için bir gerekliliktir (Seggie ve
Gökbel, 2014).

Sonuç ve Öneriler
Bu çal›ﬂma kapsam›nda yap›lan inceleme çerçevesinde, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂiminin, özellikle yüksekö¤retime kat›l›m talebinin artmas› sonucunda ortaya ç›kt›¤› sonucuna var›lm›ﬂt›r. Yüksekö¤retim sistemlerinde yaﬂanan büyüme
ve geniﬂleme, dünya ölçe¤inde yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›na yat›r›m yaparak çözüm üretme e¤ilimini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Nitekim, bugün yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂiminin
ülke politikalar›n›n bir parças› haline getirildi¤i ve kitleselleﬂme
e¤iliminin alana yap›lan yat›r›mlarla eﬂ zamanl› olarak yürütüldü¤ü ülkelerde, geliﬂmiﬂ, bireysel ve toplumsal talepleri karﬂ›layabilen, evrensel yüksekö¤retim sistemleri ortaya ç›km›ﬂt›r
(Rumbley vd., 2014). Dolay›s›yla, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›
alan›na yat›r›m yap›larak planl› ve programl› yürütülen büyüme
ve geniﬂleme politikalar›, yüksekö¤retim sistemlerinin kalk›nmas› ve güçlendirilmesi, ülkelerin küresel rekabet edebilirliklerinin art›r›lmas› için önemli bir faktördür.
Bu nedenle, yüksekö¤retim sistemimizde, özellikle 2006
ve 2008 y›llar› aras›nda izlenen büyüme ve geniﬂleme politikalar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› ve sürdürülebilir kazan›mlara dönüﬂtürülmesi için yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n ülkemizde ayr› bir akademik alan olarak tan›mlanmas›na ve
güçlendirilmesine ihtiyaç vard›r. Ayr›ca, özellikle 2011 y›l› itibar›yla artan yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerin
çeﬂitlili¤inin art›r›lmas›na yönelik giriﬂimler, yüksekö¤retim
çal›ﬂmalar› alan›n›n geliﬂtirilmesi ihtiyac›n› ortaya koymaktad›r. Alan›n dünya ölçe¤inde geliﬂim süreci incelendi¤inde, yaﬂanan siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüﬂümler
sonras›nda, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› akademik bir alan olarak tan›mlanm›ﬂ ve farkl› örgütlenme biçimleriyle de alandaki faaliyetler çeﬂitlendirilerek yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› akademik bir alan olarak güçlendirilmiﬂtir.
Alan›n, dünya ölçe¤inde geliﬂimi ve ülkemizdeki yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› faaliyetlerin çeﬂitlendirilmesine yönelik
giriﬂimler bir arada düﬂünüldü¤ünde, asl›nda ülkemizde de yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›n›n alanlaﬂma sürecinin kendili¤inden,
yüksekö¤retim sistemimizde yaﬂanan de¤iﬂimlerin ola¤an bir
sonucu olarak baﬂlad›¤› söylenebilir. Dolay›s›yla, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› alan›n›n ayr› bir akademik alan olarak tan›mlanmas› ve bu çerçevede geliﬂtirilmesi, dünya ölçe¤indeki örnekler-
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den de görüldü¤ü üzere, ülke politika ve yat›r›mlar› ile bütünleﬂerek ülke hedef ve ihtiyaçlar› hakk›nda strateji ve politika
üretebilen, politikalar›n etkin bir ﬂekilde yürütülmesini sa¤layan
kuvvetli bir alternatif karar verme mekanizmas›na dönüﬂtürülmesi hususunda stratejik bir gerekliliktir. Nitelik yönünden büyüme sürecinde Üretim Reformu Paketi kapsam›nda yasalaﬂan
maddeler de yüksekö¤retim sistemimizin alternatif karar verici
mekanizmalara olan ihtiyac›n› ortaya koymaktad›r.
Yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› odakl› akademik programlar›n
ve faaliyetlerin akademik bir alan çerçevesinde yürütülmesi,
bu giriﬂimlerin yayg›nlaﬂmas›na, aç›lacak akademik programlarla alanda donan›ml› akademik ve idari personelin yetiﬂtirilmesine ve böylece bu giriﬂimlerin de alternatif karar verici
mekanizmalara dönüﬂtürülmesine katk› sa¤layacakt›r.
Akademik alan temelli bu tür alternatif mekanizmalar, üniversitelerimiz aras›nda iletiﬂimin art›r›lmas›na, üniversite-sanayi iﬂbirli¤inin teﬂvik edilmesine, yüksekö¤retim çal›ﬂmalar›
odakl› akademik arﬂivlerin oluﬂturulmas›na, farkl› bak›ﬂ aç›lar›n›n sisteme eklemlenmesine imkân sa¤layacakt›r. Yani, alan›n
disiplinleraras› karakterinin birleﬂtirici gücü sayesinde yüksekö¤retim çal›ﬂmalar› sadece Sosyal Bilimler’ in de¤il di¤er disiplinlerin de program ve faaliyetlerinin etkin bir ﬂekilde yürütülmesine, müfredat çal›ﬂmalar›n›n farkl› bak›ﬂ aç›lar›yla ele
al›nmas›na ve bu sayede de misyon farkl›laﬂmas›, ihtisaslaﬂma,
kurumsal farkl›l›k odakl› özgün müfredat programlar› üretilmesine katk› sa¤layacakt›r. Bu tür mekanizmalar, sadece makro bak›ﬂ aç›s›yla de¤il mikro bak›ﬂ aç›lar›yla politika üretimini
teﬂvik ederek yüksekö¤retim sistemimizde kendi sorunlar›n›
ön görebilen, sürdürülebilir ve rekabet edebilir, hem yerel
hem de küresel ihtiyaçlara cevap verebilen bir sistemin geliﬂiminin daha da h›zland›r›lmas›na yard›mc› olacakt›r.
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