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Sunuﬂ

Latif Mutlu e¤itime bir ömür boyu gönül ve emek vermiﬂ, e¤itim üzerine
çal›ﬂmalar yapm›ﬂ, önemli kitaplar yazm›ﬂ bir e¤itimci. K›rk y›l› aﬂk›n süredir e¤itimin içinde yo¤rulmuﬂ bir cumhuriyet ayd›n›. Durmadan dünyay›
dolaﬂarak e¤itim konusundaki yenilikleri inceleyen bir e¤itim gezgini. Y›llardan beri tan›d›¤›m ve kendisinden çok ﬂey ö¤rendi¤im de¤erli Latif A¤abeyimiz, yaﬂam› boyunca, Türk e¤itim sistemi üzerinde çal›ﬂm›ﬂt›r. Kan›mca, e¤itim evrenine evrensel bakan, idealist ve ça¤c›l düﬂünen uygar bir yurttaﬂ, düﬂüncelerini yaﬂama geçirmek için savaﬂan y›lmaz bir “yönetici”dir.
Özel akademi ve yüksekokullarda genel sekreterlik, genel müdürlük yapt›ktan sonra 1994’te ‹ngiltere’deki iki devlet üniversitesi ile anlaﬂarak, ald›¤›
yetkiyle ilk kez üniversite derecesinde e¤itim veren kurslar açm›ﬂ, sonra da
Bilgi E¤itim ve Kültür Vakf›’n› ve Bilgi Üniversitesi’ni kurarak, vak›f üniversitelerinin oluﬂumuna önderlik etmiﬂtir. Halen ayn› üniversitenin mütevelli heyeti baﬂkan›d›r.
Latif Mutlu, yaﬂam›n› Türkiye’de e¤itimin yayg›nlaﬂmas›na, niteli¤inin
yükselmesine ve toplumla bütünleﬂmesine adam›ﬂ, “idealist” s›fat›yla an›lmay› en fazla hak edenlerden biridir. Hiçbir güçlük ve engel onu y›ld›rmam›ﬂ, enerjisini ve azmini azaltmam›ﬂt›r. O “bilgi ça¤›” sürecini önceden sezmiﬂ, baﬂar›, mutluluk ve geliﬂimin yolunun bilgiyi paylaﬂmaktan geçti¤ini
fark etmiﬂ, uygarl›¤›n bilgiyle özdeﬂleﬂti¤i olgusunu iyi kavram›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂla, adeta “tek kiﬂilik bir e¤itim ordusu” gibi, ülkemizin de bu süreci yaﬂamas› için durmaks›z›n çaba içinde olmuﬂtur.
Latif A¤abey haz›rlad›¤› kitab›n tasla¤›n› incelemek üzere bana verdi¤inde, bunu benimle paylaﬂt›¤› için yaﬂad›¤›m sevinci itiraf etmeliyim.
9
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TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

40 y›l› aﬂk›n süredir içinde yo¤ruldu¤u e¤itim sistemimizin ça¤daﬂlaﬂmas› ve ulusumuzun gelece¤inde etkin bir rol üstlenebilmesi için, araﬂt›rma ve
incelemelerini bu kitab›nda toplam›ﬂt›r. Kitap, temel olarak e¤itim politikalar›, yüksekö¤retime seçme ve yerleﬂtirme, yüksekö¤retimin finansman› gibi konular›n güncel çözümlemesini yapmakta ve buna yönelik öneriler
içermektedir.
Kitap, y›llardan beri süregelen ve bir türlü çözülemeyen Türk yüksekö¤retiminin köklü sorunlar› ile nitelik ve nicelik aç›s›ndan yetersizli¤i üzerinde duruyor ve çözüm önerileri sunuyor. Ülkemizin yüksekö¤retim sisteminin kapasite yetersizli¤ine ve bununla iliﬂkili olarak süregelen ÖSS sisteminin sak›ncalar›na, yaratt›¤› sorunlara de¤iniyor ve bu sorunlar›n temelinde
yatan nedenleri inceliyor; üniversitelerimizin, ülkemizin kalk›nmas›na ve
toplumun gönencine hizmet verebilmek için gereksinim duydu¤u kayna¤›
karﬂ›lamada devlet olanaklar›n›n yetersiz kal›ﬂ›n› ortaya koyarak, alternatif
çözümler öneriyor. Ayr›ca üniversitelerin yönetimi ve rektör seçimlerinin
analizini yap›yor ve çözümler öneriyor.
Üniversiteye girmek için ÖSS’ye baﬂvuran iki milyona yaklaﬂan adaydan
yaln›zca %20’sini yerleﬂtiren merkezi s›nav sisteminin, yol açt›¤› yar›ﬂ nedeniyle, ortaö¤retimde s›nav› amaç, e¤itimi araç durumuna getirmesi yaﬂad›¤›m›z ac› bir gerçek. Müfredat d›ﬂ› okumalar sosyal ve öteki u¤raﬂlar, de¤iﬂik
faaliyet ve projelere kat›l›m, üniversiteye giriﬂ s›nav› aç›s›ndan bir zaman
kayb› olarak görülüyor. Bu nedenle sistem, kendini ifade etmede zorlanan,
sorun çözme becerisi yeterince geliﬂmemiﬂ, sosyal etkinlik deneyimi yetersiz, toplumdan kopuk, ortaö¤retimin temel amaçlar› ile yo¤rulmam›ﬂ bir lise mezunu profilinin yetiﬂmesine yol aç›yor. Say›n Mutlu bu ba¤lamda ö¤retim üyesi müfredat›n› seçmek gibi ö¤rencileri seçmenin de, üniversite
özerkli¤inin olmazsa olmaz koﬂulu oldu¤unu vurguluyor.
Ortaö¤retimden yüksekö¤retime geçiﬂte izlenen ve s›nava odaklanan e¤itim sürecinin bir baﬂka yans›mas› da, do¤rudan adaylar›n ruh sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz etkisidir. Bu s›nav, kazananlar kadar kazanmayanlar›n da yaﬂam›n› etkilemekte, ailede önemli gerilimler yaﬂanmas›na neden olmaktad›r. Daha da önemlisi yüksekö¤retimdeki bu kapasite darl›¤›, iﬂ gücü kalitemizin giderek gerilemesine yol açmaktad›r. Bu e¤itim sistemi ile, gereksinilen nitelikli insan gücünü yetiﬂtirmemizin olanakl› olmad›¤› ortadad›r.
Latif Mutlu, “Kalk›nma için, dünyaca tan›nm›ﬂ uzmanlar rapor, uluslararas›
kuruluﬂlar ise kredi verdiler. Ama beklenen kalk›nma olmad›. 1961’de kalk›nmay›
10
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SUNUﬁ

anayasal bir görev haline getirdik. Her beﬂ y›lda bir kez yeni kalk›nma planlar›
yapt›k. Bu y›l 9. kalk›nma plan› dönemi baﬂlad› ama beklenen kalk›nma bir türlü
gelmedi. Elde etti¤imiz kalk›nma h›zlar› ancak kendimizi geçmemize yar›yor, Avrupa’y› yakalamam›za yetmiyor. Tanzimat, Islahat, Cumhuriyet devrimleri ve
planl› kalk›nma dönemlerine ra¤men, kaderimizde ciddi bir de¤iﬂiklik olmad›” diyor. Ülkemizin kaderini de¤iﬂtirmek için kitab›nda, e¤itim sistemimizde yap›lmas› gereken yeni yasal düzenlemelere iliﬂkin öneriler sunuyor.
Kitapta geliﬂmiﬂ ve zengin bir ülke olmak için, mevcut tüm zenginliklerimizi ve de¤erlerimizi fark etme, bilgi ve deneyim birikimlerimizi giriﬂimci gücümüzle bütünleﬂtirme ve böylelikle bir sinerji yaratma gere¤ine iﬂaret
ediliyor. Öncelikle Türkiye’nin paha biçilmez de¤erlerini ortaya koyduktan
sonra, Avrupa’dan geri kalmam›z›n nedenlerini irdeliyor. ‹klimi, co¤rafi durumu, yeralt› yerüstü zenginlikleri ve dünya ticaret yollar› üzerindeki konumuyla, güzel ülkemizin erinç ve gönence ulaﬂabilmesine ›ﬂ›k tutuyor, yol
gösteriyor. Ayr›ca gerçekçi saptamalar ve analizler, sizi de beraber ç›kar yollar› aramaya ve düﬂünmeye sevk ediyor.
Bizi ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂt›racak olanlar, kap›lar›n› halka açacak
ça¤daﬂ üniversitelerden yetiﬂecek, ayd›n, iﬂ ve meslek sahibi gençlerdir.
Amaç, gençlerimizin yani eski deyimle talebelerimizin talep ve hak etti¤i
e¤itimi verebilmektir. Yeni kurulacak hükümetin ülkemizin kaderini de¤iﬂtirecek e¤itim, yüksekö¤retim, bilim ve teknoloji alanlar›nda ça¤daﬂ politikalar üretmesini ve bunlar› yaﬂama geçirecek düzenlemeler yapmas›n›
umuyor ve bekliyoruz. Bu kitab›n da buna katk› sa¤layaca¤› inanc›nday›z.

Prof. Dr. Ayhan Alk›ﬂ, Haziran 2007

11
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Teﬂekkür

Bu kitab›n haz›rlanmas›na yard›m eden dostlar›mdan önce, anlaﬂ›lmas›
pek de kolay olmayan Türkiye’nin e¤itim konusunu incelemeye karar veren
siz de¤erli okuyucular›m›za teﬂekkür etmek istiyorum.
Bu kitab›n kolay okunmas› ve anlaﬂ›lmas› için, konular bölümler halinde sade bir dil ile sunulmuﬂtur. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n kap›lar›n› halka açacak olan öneriler, kitab›n son bölümünde özetlenmiﬂtir.
Araﬂt›rman›n geniﬂletilmesinde önemli katk›lar› olan Prof. Dr. Oral Erdo¤an ile yüksek lisans ö¤rencisi Orhan Yarar’a, yay›mdan önce taslaklar› gözden geçirip görüﬂlerini belirterek katk›da bulunan, çok de¤erli ve konular›nda uzman olan profesörler Toktam›ﬂ Ateﬂ, Erol Kat›rc›o¤lu, Erol Manisal›,
Çi¤dem Ka¤›tç›baﬂ›, Ayhan Alk›ﬂ, Arus Yumul ile E¤itim Bakanl›¤›’n›n yeniden yap›land›r›lmas›ndaki de¤erli görüﬂleriyle Doç. Dr. Burak Oder’e, e¤itim
alan›ndaki deneyimlerini bizimle paylaﬂan Ömer Bal›bey’e, Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim Dairesi Baﬂkan› Prof. Dr. ‹rfan Erdo¤an ile üye Prof. Dr. Ali ‹lker Gümüﬂeli’ne, Yüksekö¤retim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan’a
ÖSYM Baﬂkan› Prof. Dr. Ünal Yar›ma¤an’a teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Ayr›ca grafiklerin düzenlenmesini baﬂar› ile tamamlayan Suna Y›lmazer’e, bilgisayarda düzenlemeler yapan asistan›m Susan Yüce’ye, yaz›m düzenini sa¤layan Atanur Memiﬂ’e ve kitab›n yay›ma haz›r hale getirilmesinde
önemli katk›lar› olan ö¤retim görevlisi Sevan Niﬂanyan’a teﬂekkür ediyorum.

Latif Mutlu

13
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Giriﬂ

Türkiye’nin Kaderi
Uluslar›n kaderini, toplumlar›n gelece¤ini
kimler tayin ediyor?
Uluslara önderlik eden kahramanlar m›,
yoksa sürekli üretim faaliyetlerinde bulunan
halk y›¤›nlar› m›?

Kiﬂisel Geliﬂim ve
Ülke Kalk›nmas› ‹çin E¤itim
‹nsanl›k tarihindeki bütün büyük olaylar ve dönüﬂümler kimden ç›k›yor
ve nas›l oluﬂuyor? ‹ngiliz düﬂünürü Carlyle’in dedi¤i gibi kahramanlardan
m›? Yoksa bütün ulusun genel çabas›ndan, halk y›¤›nlar›n›n yönlendirmesi
ile mi tarihsel olaylar geliﬂip ortaya ç›k›yor? Siyasi tarih yorumcular› aras›nda, tarihsel olaylar›n tek bir kiﬂinin, yani kahramanlar›n önderli¤inde meydana geldi¤ini savunanlar yan›nda, uluslar›n yükseliﬂ veya çöküﬂünü haz›rlayan olaylar›n oluﬂmas›nda, kahramanlar kadar toplumun da rolünün önemini ileri sürenlerin hakl›l›¤›n› görebiliyoruz.
19. yüzy›ldan beri süregelen, kahramanlar m› yoksa toplum mu uluslar›n
kaderini tayin eder, tart›ﬂmalar›na, 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda Rus düﬂünür, Lev
Tolstoy “Her iki düﬂünce bir madalyonun iki yüzü gibi birbirini tamamlayan olgulard›r” diyerek kat›lm›ﬂ ve toplumlar›n ilerlemesi veya gerilemesi konusunda yeni fikirlerin oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›.
Kahramanlar›n toplumu canland›r›p yönlendirebilmesi için, toplumun
haz›r olmas› gerekir. Ne toplum ne de kahramanlar tek baﬂlar›na tarihin ak›ﬂ›n› de¤iﬂtirebilir.
Nitekim Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Kanuni’den sonra girdi¤i duraklama
ve gerileme döneminde, toplum haz›r olmad›¤› için, birkaç yöneticinin giriﬂti¤i reform hareketleri sonuçsuz kalm›ﬂt›. ‹mparatorlu¤u çöküﬂe götüren bu
uzun duraklama ve gerileme döneminde medreselerde ça¤daﬂ dünyadan kopuk, müspet bilimlerden uzak, a¤›rl›kl› olarak dini bir e¤itim veriliyordu.
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Askeri yenilgiler ve fakirleﬂmeye do¤ru gidiﬂ 300 y›l sürmüﬂtü. Cumhuriyet’in kuruluﬂundan sonra kendimizi rahat ve huzurlu bir ortamda hissetmeye baﬂlad›k. Sanki rahatlad›k ve gevﬂedik.
Biz Türkler kaderimizden ﬂikâyetçi de¤iliz. Atalar›m›z›n bize b›rakt›¤› bu
cennet vatanda huzur içinde ele güne muhtaç olmadan geçinip gidiyoruz.
Etraf›m›zda yükselen kan ve barut kokular› bile dikkatimizi da¤›tmaya yetmiyor. Ortado¤u sanki Fizan çölü kadar uzak, birtak›m da¤lar›n arkas›nda
bir ülke gibi geliyor bize. Komﬂular›m›zdaki katliam ve toplu öldürme haberlerine göz at›p geçiyoruz.
Yurdumuzda teröre arka arkaya verdi¤imiz kurbanlar için merasimler düzenleyip, terörü lanetleyerek, kaderin oynayaca¤› yeni oyunu beklemeye baﬂl›yoruz.
Elli y›l kadar önce ‹stanbul’da Sakall› Celal unvanl› bir filozof vard›. Bu
düﬂünürün ünlü bir benzetmesi o zamanlar s›k tekrarlan›rd›: “Türkiye’yi Do¤u’ya giden bir gemiye benzetirsek, gemideki papyonlu, kravatl›, smokinli baz› insanlar ve entelektüeller geminin arka taraf›na do¤ru koﬂarak, Bat›’ya ulaﬂacaklar›n› san›yorlar” diyordu.
Aradan geçen yar›m yüzy›l içinde çok ﬂey de¤iﬂti. Kaderimiz tersine döndü. Gemi rota de¤iﬂtirdi. Bugün, “Türkiye’yi Bat›’ya giden bir gemiye benzetirsek, gemide türbanl› ve agelli baz› insanlar geminin arka taraf›na do¤ru koﬂarak,
ﬁark’a ulaﬂacaklar›n› san›yorlar” diyebiliriz.
Bat›’ya gitmekte olan gemi, günün birinde AB limanlar›na ulaﬂt›¤›nda;
acaba gemiden inip Avrupa’y› gezmemize izin verecekler mi, yoksa bizi
uzun süre gemide mi bekletecekler?
Türkiye ne Bat›’ya ne de Do¤u’ya muhtaç bir ülke. Her ﬂeyi ile kendine yeten büyük bir ülke. Baﬂbakan’›n s›k tekrarlad›¤› gibi biz dünyan›n 16. büyük
ekonomisine sahip koca bir ülkeyiz. Gerçekten Türkiye’nin üretimi, petrol
ihraç eden Suudi Arabistan, ‹ran ve Endonezya’dan da büyük. 56 ‹slam ülkesi içinde en büyük gayri safi milli has›la Türkiye’nin.
‹nsani kalk›nm›ﬂl›k yönünden de, petrol üreten Suudi Arabistan ve Libya
ile körfezdeki emirlikler haricinde ‹slam ülkelerinden önde bulunuyoruz.
Do¤u cephesi böyle. Yönümüzü Bat›’ya çevirdi¤imizde bunun tam aksini görüyoruz, erinç ve gönenç yönünden tüm Avrupa ülkelerinin en gerisindeyiz.
Dünya co¤rafyas›na bak›ld›¤›nda Türkiye ›l›man kuﬂakta, Avrupa, Asya
ve Afrika’n›n birleﬂti¤i yerde görülüyor. Üç taraf› denizlerle çevrili; verimli
topraklar›, billur ›rmaklar›, buzdan kaynaklar› var.
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Maden kaynaklar› dünyay› k›skand›racak kadar bol ve zengin. Demir yataklar› yan›nda, dünyada ikinci zenginlikte krom yataklar› var. Krom gibi
stratejik ve ender bulunan bor mineralinin dünyadaki en büyük yataklar›
Türkiye’de bulunuyor. Zengin bak›r madenlerimiz, Lidya Kral› Krezüs’ten
beri el de¤memiﬂ alt›n ve gümüﬂ yataklar›m›z var.
Cam sanayinin ikinci ana hammaddesi olan soda, yurdumuzda do¤al olarak bulunuyor. Kömür için kaz› yap›l›rken tesadüfen keﬂfedilen do¤al soda
(trona) Ankara Beypazar›’nda bulunuyor.
A¤›r sanayinin vazgeçilmez madeni volfram, Uluda¤’›n tepesinde, çok de¤erli ve ender molibden minerali de Uluda¤’›n arka eteklerinde bulunuyor.
Orman zenginli¤imize bir göz atal›m. Ülkemizin yüzde 26’s› ormanlarla
kapl›, 20 milyon hektar orman›m›z var. Yar›s›na yak›n bir k›sm› bozuk ve
verimsiz, 10 milyon hektar ise iyi vas›fl› ve verimli.
Turistik plajlar›, yaylalar›, ruha huzur veren da¤lar›, bitmez tükenmez estetik güzellikleri saymadan geçebiliriz, ama bu topraklarda bizden önce yaﬂam›ﬂ di¤er uygarl›klar›n b›rakt›¤› paha biçilmez tarihi eserleri ve kal›nt›lar› görmezlikten gelemeyiz.
Özetleyerek yukar›ya ald›¤›m›z bu bilgileri okul s›ralar›nda iken ö¤renmiﬂtik. Ülkemizi çok sevdi¤imiz için, gurur verici, cesaretlendirici ve Türkiye’nin gücünü belirleyen bu de¤erleri unutmad›k.
Rivayet edilir ki, Yaﬂar Kemal, Mehmet Faruk Gürtunca’n›n Anadolu
isimli ﬂiirini, henüz Adana’da ilkokulda iken, bir arkadaﬂ› ile birlikte okuduklar›nda, ﬂiirin etkisinde kalarak büyüdüklerinde Anadolu’ya gitmeye karar vermiﬂler. Bu güzel ﬂiirin ilk dört k›tas› ﬂöyle:
Sen ne güzel bulursun
Gezsen Anadolu’yu
Dertlerden kurtulursun
Gezsen Anadolu’yu.

Billur ›rmaklar› var,
Buzdan kaynaklar› var,
Ne hoﬂ topraklar› var,
Gezsen Anadolu’yu.

Gülerken köylü k›zlar›
Güler sanki y›ld›zlar,
Ne kalbin, gönlün s›zlar
Gezsen Anadolu’yu.

Derde ﬂifa bulursun,
Halkta vefa bulursun,
Kim der cefa bulursun
Gezsen Anadolu’yu.
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Hayal âlemi böyle. Yaﬂar Kemal, Anadolu’da görmek istediklerini göremeyince, yeni kahramanlar yaratmak üzere roman yazarak ülkeyi tan›tmaya yöneldi. Okuldaki bilgileri ve yazarlar› bir yana b›rak›p konuya dönelim.
Gerçekten Türkiye dünyan›n neresinde ve nereye gidiyor? Bütün ihtiﬂam› ve heybetiyle hep ayn› yerde, Do¤u uygarl›¤› ile Bat› uygarl›¤› aras›nda
çok stratejik bir konumda... Eski uygarl›klar›n çok bol oldu¤u topraklarda
yeni bir uygarl›k oluﬂturmak üzere ilerlemekte ve yükselmekte...
Cumhuriyet’in 80. y›l›nda, Cumhuriyet eserlerinin envanterini gördük.
Nereden nereye gelmiﬂiz? ﬁu kadar okuldan bu kadar okula, nüfustan uça¤a,
trene kadar, hemen her ﬂeyimiz artm›ﬂ ve artmakta. Bir önceki y›la göre daima ilerideyiz. Kalk›nma h›z›m›z›n son 10 y›ll›k ortalamas› yüzde 5,5. Avrupa Birli¤i’nde ise ortalama yüzde 2’de kal›yor.
1950 y›l›nda Demokrat Parti büyük bir ço¤unlukla tek baﬂ›na iktidara
geldi¤inde, liderleri, Türkiye’yi k›sa zamanda kalk›nd›r›p, küçük Amerika
yapaca¤›z diyerek umut veriyorlard›. O tarihlerde kiﬂi baﬂ›na düﬂen
GSMH’m›z, Japonya ve Kore dâhil Uzak Do¤u kaplanlar› diye an›lan ülkelerden ve komﬂular›m›zdan yüksekti.
Demokrat Parti kanl› bir ﬂekilde iktidardan uzaklaﬂt›r›l›rken, Türkiye
ekonomisinin canl› olmakla beraber, göreceli olarak d›ﬂ dünyadan geri kalmaya baﬂlad›¤› gözleniyordu.
Demirel, baﬂbakanl›¤› döneminde Türkiye 70 sente muhtaçken, “Biz büyük devletiz” diye moral veriyordu. 90’l› y›llarda Cumhurbaﬂkan› makam›ndan, “Son y›llarda kalk›nma h›z›m›z›n ortalamas› %5,5’tan az de¤il, Avrupa’ ise %2 kadar. Bu gidiﬂle k›sa zamanda Avrupa’y› yakalar, hatta geçeriz” diye ö¤ünüyordu.
Bu söylemin birinci cümlesindeki kalk›nma h›zlar› do¤ru ama, bu gidiﬂle Avrupa’y› yakalayaca¤›m›z do¤ru de¤il. Avrupa’y› geçmemizin, sürdürdü¤ümüz e¤itim sistemi ile asla mümkün olamayaca¤› bilimsel bir gerçek olarak karﬂ›m›zda duruyor.
2000 y›l› sonlar›nda yap›lan devalüasyona ra¤men ekonomik istikrar sa¤lanamay›nca, hükümet Kemal Derviﬂ’i Türkiye’ye davet ederek, de¤er kayb›na u¤rayan param›z› istikrara kavuﬂturmak için, ekonomiden sorumlu devlet bakan› olarak görevlendirmiﬂti. Kemal Derviﬂ’in önerisi ve IMF’nin Türkiye masas› ﬂefi Juha Kahkonnen’in onay› ile Merkez Bankas› Kanunu’na
22/A maddesi ilave edilerek, Para Politikas› Kurulu oluﬂturuldu.
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Fiyat istikrar›n› sa¤lamak amac›yla Türk Liras›n›n iç ve d›ﬂ de¤erini korumakla görevlendiren Para Politikas› Kurulu’nun ald›¤› önlemlerle enflasyon
2002 y›l›n›n ortalar›ndan itibaren düﬂmeye baﬂlam›ﬂt›. IMF’nin onay› ile ald›¤›m›z borç paralarla, fiyatlar›n yükselmesi önlendi, param›z de¤erlendi.
2002 y›l›ndan beri IMF ve di¤er d›ﬂ kaynaklar›n açt›¤› kredilerle, hükümetlerimiz kolayca para bulabildikleri için, senyoraj hakk›n› kullanarak para bas›p, de¤erini düﬂürmedikleri için, enflasyon düﬂerek tek haneli rakamlara indi. Ayr›ca de¤erli YTL’nin ithalat› desteklemesiyle artan ucuz ara mal› girdileri yerli piyasalarda fiyat seviyelerini düﬂük tuttu. Göreceli bir ekonomik istikrar dönemi yaﬂad›¤›m›za inan›yoruz.
Enflasyonu düﬂürmenin bedelini, borçlanarak ödemekte oldu¤umuzu
bugün fark edemiyorsak da çocuklar›m›z›n üniversiteye girmemelerinin paras›zl›ktan oldu¤unu aç›kça biliyoruz.
Ekonomik istikrar›n d›ﬂ›nda, günümüz insan›n› en çok ilgilendiren konular›n baﬂ›nda e¤itim geliyor. Hemen her ailenin önde gelen amac›, çocu¤una iyi bir e¤itim sa¤lamakt›r. Aileler çocuklar› için mümkün oldu¤u kadar iyi bir yüksekö¤retim talep ediyor. E¤itim kalitesi ve düzeyi yükseldikçe,
e¤itim alan bireylerin toplumdaki sosyal ve ekonomik statüleri, ald›klar›
e¤itimle orant›l› olarak art›yor. Bireylerin ald›¤› e¤itim topluma yans›yarak
ülkenin di¤er uluslar karﬂ›s›ndaki geliﬂmiﬂlik derecesini yükseltiyor.
Yar›m yüzy›ldan beri kalk›nma çabas› içinde olan Türkiye bugün halâ kalk›nmakta olan ülkeler statüsünden ç›kabilmiﬂ de¤il. Komﬂular›m›zdan Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna kalk›nma yar›ﬂ›nda bizden ileri olduklar› gibi, beﬂ y›ldan beri Ermenistan da bizi geçmiﬂ durumda. OECD ülkelerinde
kiﬂi baﬂ›na düﬂen GSMH’n›n son 30 y›ldaki seyrini gösteren geliﬂme grafi¤inde
Türkiye’nin di¤er ülkeler karﬂ›s›nda geliﬂme gösteremedi¤ini aç›kça görüyor ve
OECD ülkeleri ile aram›zdaki makas›n giderek aç›lmas›n› umutsuzlukla izliyoruz (Grafik 1: OECD Ülkelerinde Kiﬂi Baﬂ›na Milli Gelir, 1975-2006).
Büyük bir ülke olan Türkiye’nin Avrupa’n›n gerisinde kalmas› ve Kopenhag’dan gelecek kriterlerle yönlendirilmeye mecbur kalmas›n›n temel nedeninin, kalifiye eleman yetersizli¤i oldu¤unu aç›k seçik görüyoruz. Yukarda
baz›lar›n› sayd›¤›m›z ekonomik de¤eri çok yüksek madenlerimizi iﬂleyemememizin nedeni üretim yapacak kadrolar›m›z›n yetersiz oluﬂudur. Endüstriyel tesisler için Ar-Ge’ye dayal› üretim projesinden vazgeçtik, uluslararas›
sermayenin dikkatini çekecek fizibilite raporlar› haz›rlay›p sunacak ekonomistlerimiz bile iﬂ baﬂ›nda görünmüyor.
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Ferro-krom fabrikalar› at›l vaziyette, Kayseri’deki entegre çinko üretim
tesislerini ‹ranl›lar elimizden ald›. Bak›r üretim ve izabe tesislerimizi çal›ﬂt›racak iyi yetiﬂmiﬂ ekonomist ve mühendis olmad›¤›ndan tesisler düﬂük rand›manla çal›ﬂt›r›lmakta. Seydiﬂehir’deki alüminyum tesislerinin özelleﬂtirilmesi dava konusu oldu¤u için üretim yavaﬂlad›. Yörede 35 milyon ton görünür hammadde rezervine karﬂ›l›k külçe alüminyum üretimi 62.000 ton kadar oldu¤undan, y›lda 100.000 tondan fazla alüminyum ithal ediliyor.
Tar›m sektörü gerilerken, bu¤day ve bakliyat gibi temel g›da maddelerini
ithal etmek zorunda kal›yoruz. Bu¤day üretiminde verim dünya ortalamas›n›n da alt›nda bulunuyor. Ziraat mühendislerinin çoklu¤undan bahsedilirken, tar›mda çal›ﬂanlar ve ekilen arazi bak›m›ndan Avrupa ile bir karﬂ›laﬂt›rma yapt›¤›m›zda ziraat mühendislerimizin say›s›n›n yetersiz oldu¤u gerçe¤i ile karﬂ›laﬂ›yoruz.
Durumumuzdan memnun olmam›z ve ayn› zamanda 56 ‹slam ülkesi içinde büyük farkla ileride olmam›z, uluslararas› kalk›nma yar›ﬂ›ndaki yerimizi
de¤iﬂtirmeye yetmiyor. Birleﬂmiﬂ Milletler’in yay›mlad›¤› insani geliﬂmiﬂlik
raporlar›nda, kalk›nmakta olan ülkeler aras›nda 92. s›rada gösteriliyoruz.
Bugün karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z durumu de¤erlendirebilmek için, Avrupa
karﬂ›s›nda aya¤a kalkmaya baﬂlad›¤›m›z zamanlara, Cumhuriyet’in ilk y›llar›na dönersek, karﬂ›m›zda Atatürk’ün kalk›nma ile ilgili görüﬂlerini buluruz.
Cumhuriyet’in kuruluﬂunun 10. y›l›nda Atatürk’ün bize gösterdi¤i üç hedef vard›:
1) Yurdumuzu dünyan›n en bay›nd›r ve uygar ülkeleri düzeyine
ç›karaca¤›z,
2) Ulusumuzu en geniﬂ refah araç ve kaynaklar›na sahip k›laca¤›z,
3) Ulusal kültürümüzü ça¤daﬂ uygarl›k düzeyinin üstüne ç›karaca¤›z.
Atatürk ilke ve ink›lâplar›n›n temeli bu olmal›d›r. Biz, bugün bir taraftan
Atatürk’ün izinde ilerledi¤imizi söylerken, di¤er taraftan uluslararas› kalk›nma yar›ﬂ›nda geri kald›¤›m›z gerçe¤i ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Hem de yar›m
yüzy›ldan beri.
K›sa süreli, ayl›k ve mevsimlik baﬂar›lar›m›z› kal›c› ilan ediyor ve ö¤ünüyoruz. Geçen y›l›n ayn› dönemine göre ﬂu kadar büyüdü¤ümüzü ilan ederek
avunuyor ve rahatl›yoruz. Evrensel de¤erleri ve gerçekleri dikkate alm›yor
ve onlarla ilgilenmiyoruz. Atatürk’ün gösterdi¤i üç hedefin çok uza¤›nday›z.
‹lerlememiz o yönde de¤il. Dünyan›n en bay›nd›r ve uygar ülkeleri bizden
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çok ilerlemiﬂ durumda. Onlara yetiﬂme çabalar›m›z, yard›mlar›na ve iyi niyetlerine ra¤men bir sonuç vermiyor. Çünkü iﬂ gücü kalitemiz ça¤a uygun
e¤itimi henüz alamad›. Refah araç ve kaynaklar›na sahip de¤iliz, refah› sa¤layacak kadrolar› yetiﬂtiremedik.
Ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ç›kmam›z, sanki Bat›’dan gelen AB kriterlerini
benimsememize ba¤l›ym›ﬂ gibi görünüyor. Ama o kriterler örf, adet ve yasalar›m›z› darmada¤›n ediyor. Kopenhag Kriterleri’ne uyum için AB’den birbiri ard›na paketler gelmekte. Bugüne kadar dokuz paket aç›ld›. Yasalar›m›z›
madde madde de¤iﬂtiren ve yeni uyumlar getiren bu kriterler, yaﬂam biçimimizi, örf ve adetlerimizi eritip yok olma sürecine soktu¤undan, ulusal kültürümüzü ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ç›karma gibi bir amac›m›z da kalmad›.
Kopenhag ve Maastricht Kriterleri ile AB’ye uyum sa¤lamak amac›yla yasalar›m›zda yap›lan düzenlemelerin halka ulaﬂt›r›lmas›nda üniversitelerimize büyük görev düﬂmektedir. Bu bak›mdan üniversitelerimizin önce yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve ard›ndan etkinliklerinin art›r›lmas› ülkemizin gelece¤i
için yaﬂamsal bir sorun olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu araﬂt›rmam›zda,
üniversitelerin içine düﬂtü¤ü kontenjan fasit dairesinin nas›l aﬂ›laca¤›n›
araﬂt›raca¤›z. Devlet mümkün olan en geniﬂ finansal kaynaklar› üniversitelere yönlendirdi¤i halde üniversiteler vatandaﬂlar›m›z›n yüksekö¤retim talebini karﬂ›layam›yor. Bundan sonras› varl›kl› vatandaﬂlar›m›z›n ba¤›ﬂlar›
ile ö¤renci katk› paylar›n›n dünya genelinde geçerli olan makul bir düzeye
ç›kar›lmas›na kal›yor. Araﬂt›rmam›z›n çekirde¤ini oluﬂturan bu konuyu ilgili bölümlerde, ileri ve kalk›nm›ﬂ ülkelerdeki örnekleri ile karﬂ›laﬂt›rarak
detayl› olarak ele alaca¤›z.
Ülkemizin geri kalm›ﬂl›¤›, fiziki altyap›m›z›n, fabrikalar›m›z›n, ormanlar›m›z›n, tarlalar›m›z›n, taﬂ›m›z›n ve topra¤›m›z›n geri kalm›ﬂl›¤›ndan de¤il;
insanlar›m›z›n gere¤i kadar e¤itilmemiﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Kendi içimizde elde etti¤imiz % 5’i geçen kalk›nma h›z›ndan dolay›
ABD’den geri kald›¤›m›z› fark etmesek de, Birleﬂmiﬂ Milletler’e ba¤l›
UNDP’nin raporlar› bütün dünyaya bizim evrensel kalk›nma yar›ﬂ›nda sürekli geriledi¤imizi gösteriyor.
Birleﬂmiﬂ Milletler’in uzmanlar›, ülkelerin kalk›nm›ﬂl›k derecesini, o ülkedeki insanlar›n yaﬂam biçimlerinden ald›klar› üç kritere göre sapt›yorlar:
• Sa¤l›k: Yaﬂam süresi, do¤umdaki ömür beklentisi
• Zenginlik: GSMH’dan kiﬂi baﬂ›na düﬂen reel pay
• Bilgi: Her kademedeki okullaﬂma oranlar›
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Bilimsel ve istatistiksel veriler, okullaﬂma oranlar› yükseldikçe, kiﬂilerin
yaﬂam sürelerinin ve gelirlerinin artt›¤›n› aç›kça gösteriyor. Bu da aç›kça
kalk›nman›n bilgiye, yani anaokulundan baﬂlayarak her kademede okullaﬂma oran›n›n yükselmesine ba¤l› oldu¤una iﬂaret ediyor.
Bu güzel dünyada AB ülkeleri vatandaﬂlar›ndan
10 y›l daha az yaﬂ›yoruz.
Onlardan 7 kez daha az kazan›p,
6 kez daha az tüketiyoruz.
Aradaki fazla tüketimi borçlanarak kapat›yoruz.
Türk halk› bu gerçekleri güçlü sezgileri ile kavrad›¤› için, 25 y›ldan beri
üniversite kap›lar›n› zorluyor. Devletimizin sürekli aç›k veren dar bütçesi,
vatandaﬂlar›n talep etti¤i okullar› kurmaya yetmedi¤i için, çareyi otuz y›l
önce üniversite önüne ÖSS baraj›n› koymakta bulmuﬂtu.
ÖSS baraj›n›n arkas›na y›¤›lan gençlerin say›s› iki milyona yaklaﬂ›nca,
ikinci bir ön baraj olarak, liselere giriﬂ ve ç›k›ﬂta olgunluk s›navlar› gündeme geldi. Daha lisede iken ö¤rencileri meslek edinmeye yönlendirerek,
ÖSS’de bask› yapmalar›n› önlemeye çal›ﬂ›yoruz.
Yüksekö¤retime geçiﬂte y›¤›lman›n bir nedeni de ÖSS sonuçlar›na göre
ö¤rencileri rastgele yerleﬂtirmekten kaynaklan›yor. ÖSYM’nin insani duygulardan yoksun bilgisayarlar›n›n, çoktan seçmeli sorularla yapt›¤› yerleﬂtirmeler, ço¤u kez memnunlukla karﬂ›lanm›yor. Bilgisayar ö¤renciyi görmüyor, k›s›tl› verilerle, ö¤renciye ne istedi¤ini ve düﬂündü¤ünü sormadan,
yaﬂad›¤› yeri dikkate almadan, onu belirledi¤i 24 tercihten birisine ister istemez yerleﬂtiriyor. Yüksekö¤retim adaylar›n›n ÖSYM taraf›ndan üniversitelere yerleﬂtirilmesinin verdi¤i zarar›, uluslararas› kalk›nma yar›ﬂ›nda geri
kalarak ödemekteyiz.
Ça¤›m›z bilim ve teknoloji ça¤›; buna iletiﬂim veya biliﬂim ça¤› da diyebilirsiniz. Böyle bir ça¤da gençlerimizi talep ettikleri yüksekö¤retimden mahrum edemeyiz. Lise mezunu, bu ça¤da vas›fs›z düz iﬂçidir. Henüz giriﬂimcilik ruhu kazanmam›ﬂ, hiçbir meslek ve sanat sahibi olamam›ﬂt›r.
Lise mezunlar›n›n % 80’i,
daha ileri bir e¤itim olana¤› bulamad›¤› için
iﬂ gücü kalitemiz her y›l biraz daha
gerileme sürecine girmiﬂ bulunuyor.
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Bu kitab›n temel amac›, Türkiye’nin dünya devletleri aras›nda geri kalm›ﬂ olmas›n›n temel nedenlerini sorgulayarak, çözüm önerileri sunmakt›r.
Yak›n tarihin bize ulaﬂan verilerine göre, Avrupa’dan geri kalmam›z, 17.
yüzy›lda medrese e¤itiminin bozulmas› ile baﬂlad›. Dört yüzy›l önce gerilemeye baﬂlayan e¤itim sistemimiz, as›rlar boyu çaba harcamam›za ra¤men
bugün hâlâ Avrupa düzeyine ulaﬂamad›. Bu olay›n en feci taraf› yetkili ve ilgililerimizin, hatta birçok ayd›n›m›z›n, okullaﬂma oranlar›m›z›n AB yan›nda c›l›z kald›¤›n› fark edememeleri ve aradaki aç›¤› kapatma çareleri arama
yönünde bir gayretlerinin olmamas›d›r.
Üniversitedeki bilim dallar›na ait kontenjanlar›n talebi karﬂ›layamamas›n› do¤al karﬂ›layanlar›n, üniversite önündeki y›¤›lmalar›n› önlemek için,
lise ç›k›ﬂlar›na yeni barajlar koyulmas›n› ülkemizin gelece¤i bak›m›ndan
endiﬂe verici bir giriﬂim olarak görmemiz gerekir.
Ülkemizin geri kalm›ﬂ olmas›n›n nedenleri araﬂt›r›l›rken ilk önce, bir
milyondan fazla gencimizin üniversite kap›lar›ndan geri çevrilmesinin nedeni üzerinde durarak, bu sorun için çözüm yollar› araﬂt›raca¤›z. E¤itim sistemimizin y›llar boyu geliﬂmesini engelleyen yasalar›, gerekçeleri ile birlikte ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunarak, e¤itim sistemimizde acilen
yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikleri gündeme getirece¤iz.
Ele alaca¤›m›z ilk konu, 35 y›ldan beri devam eden ÖSS sisteminin bir kader ve ayr›ca zaruret olup olmad›¤›n› gözden geçirmektir. Tan›d›¤›m birçok
ayd›n, düﬂünür ve akademisyen ülkede büyük s›k›nt›lar yaratan üniversiteye giriﬂ sisteminin iﬂleyiﬂinin ve amans›zl›¤›n›n do¤al ak›ﬂ›n ve gidiﬂat›n bir
sonucu oldu¤una inan›yor. Soruldu¤unda, “200.000’lik kontenjana iki milyon
talip ç›karsa, s›nav yapmaktan baﬂka çare var m›? ” diyerek size umutsuzlukla
yeni bir soru ile cevap verenlerin say›s› da az de¤ildir.
Kitab›m›z›n birinci bölümünde geri kalmam›z›n temel nedenleri üzerinde duraca¤›z. Türkiye’nin, 16. yüzy›la kadar cihan hâkimi iken aniden duraklamas›na, daha sonra gerilemesine neden olan olaylar›n temelindeki ilk
nedeni araﬂt›raca¤›z.
‹kinci bölümde, Yüksekö¤retim Kurulu’nun Temmuz 2006’da yay›mlad›¤› Türk E¤itim Stratejisi’nin konumuzla ilgili, yani yüksekö¤retime geçiﬂ
sistemini eleﬂtiren görüﬂleri üzerinde duraca¤›z.
Üçüncü bölümde yüksekö¤retim talebini karﬂ›layamamam›z›n nedenlerini görece¤iz. Dördüncü bölümde, yüksekö¤retimin finansman› için kaynaklar›n kullan›lmas›nda ça¤daﬂ ve ileri ülkelerle aram›zdaki farklar› bulup,
çözüm önerileri ile birlikte ele alaca¤›z.
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Beﬂinci bölümde, Cumhuriyet’in kuruluﬂundan beri dönem dönem de¤iﬂtirdi¤imiz rektör seçimi veya tayini konusunu inceleyece¤iz. Baﬂlang›çta rektör, bakan taraf›ndan seçiliyordu. Daha sonra üniversiteyi özerk kabul ederek,
rektörlerin seçimle gelme sistemini kabul ettik. Bu sistemi, 12 Eylül 1980’de
yönetimi ele alan askeri güçler de¤iﬂtirdi. Üniversitelerin yapt›¤› rektör seçimini Cumhurbaﬂkan› onay›na ba¤lad›lar. Bugün geçerli olan, seçim ile tayini
birleﬂtiren karma bir sistemdir. Bu sistemin 25 y›ldan beri herhangi bir yarar›
da görülmedi. Ça¤a uyum sa¤layacak bir üniversite yönetimi ve rektör seçimi
usullerini inceleyerek, uygulanabilir yeni bir sistem önerece¤iz.
Alt›nc› bölümde Kas›m 2006’da Ankara’da büyük bir kat›l›mla gerçekleﬂtirilen 17. E¤itim ﬁuras›’nda, ülkemizin gelece¤i ile yak›ndan ilgili olarak ortaya at›lan tezler ve olaylara k›saca de¤inece¤iz.
Yedinci bölümde, ülkemiz kalk›nmas›nda en büyük etken olarak gördü¤ümüz E¤itim Bakanl›¤›’m›z›n iﬂlevini nas›l yerine getirdi¤ini inceleyece¤iz.
E¤itim kurumlar›n›n, politik ak›mlardan uzakta, ça¤daﬂ bilim ve teknolojinin ›ﬂ›¤›nda, baﬂta üretim alan›nda olmak üzere üstün nitelikli, giriﬂimci iﬂ ve
meslek adam› yetiﬂtirmesi amac›yla ülkelerde gerçekleﬂtirilen uygulamalara
göz ataca¤›z. E¤itim Bakanl›¤› yap›s›n›n yeniden düzenlenmesi ve daha iﬂlevsel duruma getirilmesi için yeni aray›ﬂlar ve önerilerde bulunaca¤›z.
Sekizinci bölüm farkl› bir bölüm. Bu bölümde e¤itim hizmetinde geçirdi¤im 40 y›ll›k yaﬂam kesitinde karﬂ›laﬂt›¤›m ilginç olaylardan baz›lar›n› birlikte görüp düﬂünece¤iz. Tutucu ve statükocu yetkilileri kamuoyunun tan›mas›nda yarar, hatta zaruret gördü¤üm için onlar›n hayata bak›ﬂ aç›lar›n›
sergileyece¤im. Bir roman ve hikâye gibi okuyabilirsiniz. Ama yaﬂanm›ﬂ gerçek bir hikâye oldu¤unu düﬂünün.
Bas›n›m›zda e¤itim sistemimizin temel sorunlar›na e¤ilen ve isabetli görüﬂler ileri süren çok de¤erli yazarlar›n varl›¤› umutlar›m›z› art›rmakla beraber, geçmiﬂ y›llarda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n e¤itilmeye muhtaç bürokratlar›n›n ve akademisyenlerinin bizi dehﬂete düﬂüren kararlarla üniversite
kurma çabalar›m›z› nas›l engellemeye çal›ﬂt›klar›n› bu arada aç›klayaca¤›z.
K›br›s Bar›ﬂ Harekât›’n›n önce ve sonras›nda, K›br›s’ta üniversite kurma
giriﬂimimizi engelleyen profesörleri de “art›k zaman› geldi” düﬂüncesi ile tan›taca¤›m. Ankara’daki özel yüksekokulumuzun ikinci e¤itim y›l›nda “izinsiz yeni s›n›f açt›”gerekçesiyle, savc›l›¤a ﬂikâyet edip suç duyurusunda bulunarak, bana ve yüksekokul müdürüne, birer ay hapis cezas› verilmesine neden olan bürokratlar› aç›klayaca¤›z.
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Son olarak herkesin merak etti¤i ve bazen de yanl›ﬂ yorumlanan ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi’ne giden muhataral› ve dikenli yollarda dolaﬂaca¤›z. Bugün be¤enilen üniversiteler aras›nda sayg›n yerini alm›ﬂ olan, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi’nin kuruluﬂ hikâyesini aç›klayaca¤›z.
Dokuzuncu bölümde, yüksekö¤retimin önündeki mevcut engelleri kald›ran ve yeni önlemler al›nmas›na gerek b›rakmayan, günümüzde Avrupa’dan Kanada’ya ve Amerika’ya kadar hemen her yerde uygulanan, ortaö¤retimden yüksekö¤retime geçiﬂ sistemini ortaya koyaca¤›z.
Gerekçelerini yukar›daki bölümlerde aç›klad›¤›m›z ve tekrarlad›¤›m›z
sistem basit oldu¤u kadar önemli ve verimlidir. ÖSS’ye haz›rl›k dershanelerine muhtaç olmadan hemen her ö¤renci yüksekö¤retimde kendisini az çok
memnun edecek bir yer bulabilece¤i için bu sistem tüm ö¤renciler ve veliler
aras›nda memnuniyet yaratacakt›r.
Dershaneye gerek kalmadan hemen her ö¤rencinin kabul edece¤i bir ortamda, ö¤rencilerin daha önce dershaneye ödedikleri 3.000 YTL’yi üniversiteye ödemeleri halinde, üniversiteler birkaç y›l içinde eksiklerini tamamlayarak, ileri hamleler yapabilecek güce eriﬂeceklerdir. Adil bir ortamda yar›ﬂarak
üstün yetenekli, becerikli elemanlar yetiﬂtirme çabas›na gireceklerdir. Yeni
düzenlemenin ana hatlar› aﬂa¤›da sunulan dört maddeden oluﬂmaktad›r.
• ÖSYM, adaylar› üniversitelere yerleﬂtirmemelidir.
• Üniversiteler kendi ö¤rencilerini kendileri seçip almal›d›r.
• Üniversiteler kapasitelerini art›rabilmek için ö¤renciden 3.000 YTL katk›
pay› talep etmelidir.
• Dileyen ö¤renci kredi kurumlar›ndan uygun koﬂullarla katk› pay› ve ö¤renim kredisi alabilmelidir.
Buradaki ilk iki madde üniversite özerkli¤inin gere¤idir. Ö¤rencilerin
katk› pay› olarak 3.000 YTL ödemesi de üniversitelerin kapasitelerini art›rarak daha fazla ö¤renciye e¤itim verebilmesi, ö¤retim eleman› yetiﬂtirebilmesi ve e¤itim teknolojilerini ça¤daﬂ dünyadaki uygulamalar düzeyine getirebilmesinin gere¤idir. Bizde bugün ö¤renciler üniversite giderlerinin yüzde
dördü kadar bir katk›da bulunuyorlar. Bunu en az›ndan Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki uygulama düzeyine, yani yüzde 25’e ç›karmal›y›z.
Kredi kurumlar›n›n ev ve araba için verdikleri uzun vadeli kredi gibi, ö¤rencilere ö¤renim ve katk› pay›n› düﬂük faizli uzun vadeli olarak vermeleri
gerekmektedir. Ö¤rencilere kredi sa¤layan ABD’nin finans kurumu SallieMae ile yapt›¤›m›z görüﬂmeyi ilgili bölümde görece¤iz.
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I.
Neden Avrupa’dan
Geri Kald›k?

a) Medrese e¤itiminin bozulmas›
b) Fiyatlar›n yükseliﬂinin durdurulamamas›
c) ﬁehzadelerin e¤itim görmeden tahta ç›kmalar›
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en parlak döneminde, ülkede yaﬂayan halk,
göreceli olarak evrensel anlamda alt›n ça¤›n› yaﬂarken, 17. yüzy›l›n ﬂafa¤›nda uzun süren bir duraklama dönemine girmiﬂ oldu¤umuz, dünya ekonomi
tarihlerinin kaydetti¤i ac› bir gerçektir. Bu duraklama daha sonra gerilemeye ve sonunda imparatorlu¤un da¤›lmas›na neden olmuﬂtu.
17. yüzy›l ayd›nlar› ve tarihçileri bu duraklama ve geri kalman›n nedenlerini, Kanuni dönemindeki nizam ve intizam›n bozulmas›na ve eski yasalara uyulmamas›na ba¤l›yorlard›. Kanuni’nin koydu¤u kurallara ve dinimizin
emretti¤i örf ve adetlere uyuldu¤u takdirde eski güzel ça¤lar›n geri gelece¤ine inan›yorlard›.
Aradan üç yüzy›l gibi koca bir zaman ak›p gitti¤i halde, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun duraklamas›n›n ve durdurulamayan gerilemesinin nedenleri
konusunda düﬂüncelerini aç›klayan günümüz ayd›nlar›, gerilemenin gerçek
nedenleri konusunda fikir birli¤i sa¤layamad›lar. Daha do¤rusunu söylemek
gerekirse, Avrupa’dan geri kalm›ﬂ oldu¤umuzun bilincine de tam olarak varm›ﬂ de¤iliz. Günümüzde yönetici ve ayd›nlar›m›zdan baz›lar›n›n, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nda meydana gelen bozulma sonucunda ortaya ç›kan olgular›, imparatorlu¤u gerileten nedenler olarak de¤erlendirdiklerini görüyoruz.
‹mparatorlu¤un gerilemesinin nedenleri olarak tarihçilerimiz, padiﬂahlar›n zay›fl›¤›n› ve yeteneksizli¤ini, toprak reformunun kötü sonuç do¤urmas›n›, iﬂgal edilecek toprak kalmad›¤› için geniﬂlemenin durmas›n› ve bu
yüzden ganimet gelirlerinin azalmas›n›, merkezdeki yönetici kadrolar›n bozulmas›n› ve fiyat art›ﬂlar›n›n durdurulamamas›n› öne sürüyorlar.
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Ord. Prof. ‹smail Hakk› Uzunçarﬂ›l›, Osmanl› Devletinin ‹lmiye Teﬂkilat›
isimli eserinde, 16. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru medreselerin bozulmaya baﬂlad›¤›n›, seneler geçtikçe bozulman›n artarak devam etti¤ini kaydeder. Bozulman›n ilk nedeni olarak, medreselerde okutulan derslerden matematik, do¤a bilimleri ve bunlar›n felsefe gibi akli ilimlerin terk edilmesini ve yerini tamamen, nakli ilimlerden oluﬂan dine ait bilimlerin almas›n› gösterir.
Profesör ‹. H. Uzunçarﬂ›l›, imparatorlu¤un Avrupa karﬂ›s›ndaki yenilgilerine ait detaylar› anlat›rken askerlerin, yönetimin, uleman›n ve padiﬂahlar›n
hatal› kararlar›na de¤inir, fakat bu kadrolar›n zay›fl›¤›n›n temel nedeninin
medrese e¤itiminin bozulmas› oldu¤u görüﬂüne yer vermez.

Medrese E¤itiminin Bozulmas›
Uluslararas› kalk›nma yar›ﬂ›nda geri kal›ﬂ›m›z›n gerçek nedeni topluma verilen e¤itimin yetersiz olmas›d›r. ‹lk neden budur. Yetersiz ve etkisiz
e¤itimin getirdi¤i zararlar ve do¤urdu¤u olumsuzluklarla her alanda
karﬂ›laﬂ›yoruz.
Üç yüzy›ldan bu yana e¤itim düzeyimiz hiçbir zaman Avrupa kadar iyi
olmad›¤› gibi, iki yüzy›l önce ortaya ç›k›p, dünyay› hegemonyas› alt›na alan
genç Amerika Birleﬂik Devletleri’nin e¤itim düzeyinde bir e¤itimi dahi vatandaﬂlar›m›za sunamad›k.
Toplumsal kalk›nma, bilgi, görgü ve irade ile elde edilir. Bu özellikler ancak topyekûn e¤itimle ve özellikle okullarda kazan›l›r. Di¤er uluslar›n üretti¤i mallar› ve oluﬂturdu¤u yasalar› alarak kalk›nman›n mümkün olamayaca¤›n› art›k anlamam›z›n zaman› gelmiﬂtir.
Pek çok yetkili yöneticimizin ve baz› ayd›nlar›m›z›n, e¤itim ve kalk›nma
konusunda aç›k ve belirgin görüﬂte olmad›klar›n›, ak›p giden günlük olaylarla birlikte verilen demeçlerde ve yaz›lanlarda görüyoruz. Kalk›nma ve
e¤itim konusunu biraz daha geniﬂletmemiz için, e¤itim sistemimizin bozulmaya baﬂlad›¤› 400 y›l öncesine dönmemiz yararl› olacakt›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun gerçek anlamda bir e¤itim düﬂüncesi ve
program› yoktu. Medreseler üretimle ilgilenmezdi, do¤a insan iliﬂkileri ve
do¤aya egemen olma ve gereksinmelerini do¤adan elde etme konusunda bilgileri de yoktu. Ayr›ca, medreselerden icazet alan mezunlar›n say›s› çok az
oldu¤u gibi, genelde devlet hizmetinde görev al›yorlard›. Bilimsel araﬂt›rma
yapmak isteyen ve yenilik peﬂinde koﬂanlara da normal adam gözü ile bak›lm›yor ve bu insanlar toplumdan d›ﬂlan›yordu.
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Medreseler dinsel a¤›rl›kl› e¤itim veriyordu. Matematik ve co¤rafya ile
yaln›z askerler ilgileniyordu. O da çok yüzeyseldi. Co¤rafya bilgisi yeterli olmayan yöneticilerin, 1770 y›l›nda, Venedik Cumhuriyeti’ne verdikleri bir
notada, Rus donanmas›n›n, Balt›k denizinden Adriyatik’e geçiﬂine izin verilmesinden yak›n›yorlard›. Ayr›ca bir örnek de, Tophane’deki askeri okulda
bir subay›n, Frans›z ö¤retmene, “üçgenin iç aç›lar›n›n toplam› üçgenine ba¤l›d›r”
ﬂeklinde cevap vermesi, e¤itim kalitesine dair bir örnek olarak s›k s›k tekrarlan›yordu. Askerlikle ilgili bilgilerin Bat›’dan al›nmas› bile s›n›rl› idi. Çünkü
Bat›’n›n bilgileri, Osmanl› için “kâfirlikle” eﬂde¤erdi.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çöküﬂünü haz›rlayan iç etkenler aras›nda,
baﬂta e¤itim olmak üzere yönetimsel ve dinsel nedenlerin yan›nda, artan d›ﬂ
borçlar ve sanayileﬂmeye geçilememiﬂ olmas› say›labilir ise de, bu sorunlar da
e¤itimin yetersizli¤inden kaynaklan›yordu.

Medreseler neden bozuldu?
‹mparatorlu¤umuzun yüksekö¤retim kurumlar› olarak medreseleri
görüyoruz. Medreseler Fatih döneminde çok yüksek düzeye ulaﬂm›ﬂlard›, medreselerde her türlü konu görülebiliyordu. Kanuni döneminde de
büyük hamle yapan medreseler çok de¤erli bilim ve yönetim adamlar›
yetiﬂtirmiﬂlerdi.
Yukarda iﬂaret etti¤imiz fiyat art›ﬂlar› ve enflasyon, yeni bir grup zenginin ortaya ç›kmas›na yol açm›ﬂt›. Yeni zenginler hay›r için birer medrese
kurma hevesine kap›lm›ﬂlard›. Ayr›ca kurulan her caminin yan›na bir de
medrese ekleniyordu. Kanuni’nin son döneminde baﬂlayan bu medrese kurma hevesi yay›l›nca yeni sorunlar›n ortaya ç›kmas›na neden oldu.
1588 civar›nda Mimar Sinan, ‹stanbul’da çok say›da medrese inﬂa etmiﬂti. Bir habere göre, Mimar Sinan ‹stanbul’da 49 medreseyi yeniden inﬂa ederek veya onararak hizmete sokmuﬂtu. Bu durumu “medrese enflasyonu” olarak nitelendirenler de vard›.
Ayr›ca yeni medrese kuran hay›r sahibi kiﬂiler, kendi vakfiyelerinde, matematik, fen bilimleri ve dünyevi bilimler yerine, öbür dünya ile ilgili dini
bilimlerin okutulmas›n› ve ö¤retilmesini ﬂart koﬂuyorlard›.
Medrese say›s›n›n h›zla artmas›, müderrislere duyulan ihtiyac› art›rd›.
Müderrisli¤e duyulan bu talep müderrisli¤in kalitesini yükseltece¤ine maalesef seviyenin düﬂmesine sebep oldu. Bunun en büyük sebebi cami ve
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medrese yapt›ran vezirlerin, ﬂehzadelerin ve padiﬂahlar›n, müderris temin
etmede nüfuzlar›n› kullanarak mevcut statüyü çi¤nemeleridir. Bu nüfuzlu
kiﬂilerin müdahaleleriyle, iyi yetiﬂmemiﬂ pek çok kiﬂi yeni medreselere müderris olarak tayin edilmiﬂtir.
Devlet adamlar›n›n bu yanl›ﬂ müdahalesi çok geçmeden baﬂka geliﬂmelerin ortaya ç›kmas›na neden olmuﬂtur. Bu sefer zenginler para karﬂ›l›¤›nda,
müderris adaylar›n›, yard›mc›l›¤› yani staj devrini iyice tamamlamadan,
kendi yapt›rd›klar› medreselerde müderrisli¤e tayin etmeye baﬂlad›lar. Bu
yetmiyormuﬂ gibi tan›nm›ﬂ müderrislerin çocuklar›na büyük kolayl›k gösterilerek, yani bir nevi iltimas yap›larak, kolayca müderris olmalar› sa¤lanm›ﬂt›r. Bütün bu geliﬂmeler müderrisli¤in, yani profesörlü¤ün seviyesinin
düﬂmesine sebep olmuﬂtur. Ayr›ca Kanuni döneminde müderrisli¤in önemi
bilindi¤i için müderrislerden vergi al›nmamas› da kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu da
yine müderrisli¤e olan talebi h›zla art›r›yordu. Buna ilave olarak yeteneksiz
ve zay›f gençlerin bile müderris tayin edilmesi durumu iyice kar›ﬂt›r›yordu.
Çökmeye baﬂlayan medreselerden mezun olanlar›n kalitesi de düﬂüyordu. Bu zay›f kiﬂilerin kad›, kazasker, devlet memuru veya di¤er memurluklara yerleﬂmeleri devlet kadrolar›n›n bozulmas›na yol aç›yordu.
Bu arada t›p, felsefe, matematik ve fen bilimleri derslerini veren müderris
say›s› son derece azalm›ﬂ ve 17 yy. ortalar›na do¤ru medreselerde do¤ru dürüst ders okutulmaz hale gelmiﬂti. Ad› geçen derslerin kald›r›lmas› ve yerlerine uhrevi ilimlerin konulmas›, ‹stanbul medreselerini bir nevi ilahiyat yahut teoloji üniversitesi haline getirmiﬂtir.
Büyük nüfuz sahibi olan ﬂeyhülislamlar›n ve uleman›n telkinleri ile felsefe derslerinin medreselerden kald›r›ld›¤›n› görmekteyiz. K›saca e¤itim sisteminin fen, tabiat ve felsefe bilimlerinden uzaklaﬂt›r›lmas›, kaliteli profesörlerin yetiﬂtirilmemesi ve kanuna ve nizama ayk›r› müdahalelerin yap›lmas›, medreselerin tam manas›yla bir gerileme dönemine girmesine sebep
olmuﬂtur.
Medreselerin içine düﬂtü¤ü bu periﬂan durum devrin baz› bilginleri taraf›ndan ac› bir dille tenkit edilmiﬂtir. Medreselerdeki bu gerileme üzerine yaz› yazan ve tenkitte bulunan 17. yy. yazarlar›n›n baﬂ›nda tan›nm›ﬂ bilgin Kâtip Çelebi gelir. Kâtip Çelebi ile birlikte Osmanl› tarihçisi Ali’yi ve risaleleri
ile meﬂhur Koçi Bey’i sayabiliriz. 16. yy. sonlar›nda ve 17. yy. baﬂlar›nda medreselerde yaﬂanan geliﬂmeleri Tarihçi Ali ﬂu ﬂekilde anlat›r:
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1) “Zaman›m›zda müderrislerin haftada sadece 4 derse girmeleri yüzünden ö¤renciler bir ﬂey ö¤renemez oldular. Hatta öyle müderrisler vard› ki ayda bir derse
girmezdi, girse dahi okutacak ö¤rencisi yoktu. Talebesi olanlar ise ders okutacak
durumda de¤illerdi. Baz›lar›na göre bunun sebebi padiﬂah hocalar›n›n, ﬂeyhülislamlar›n ve kazaskerlerin o¤ullar›na daha 14, 15 yaﬂlar›na geldiklerinde iltimas ile müderris payesi verilmesidir.
2) Yukar›da iﬂaret edilen kiﬂilerin o¤ullar›na profesör ünvan›n›n kolayca verilmesi
ö¤rencilerin iyi yetiﬂmemesine yol aç›yordu, halk bunu fark etti¤i için gençler aras›nda okumaya ra¤bet azalm›ﬂt›. Anadolu ve Rumeli halk› aras›nda gene nüfuzlu
kiﬂilerin evlatlar›n›n da ayn› kolay yolla profesör olmalar› dolay›s› ile bu bölgelerde de normal halk çocu¤u gençler e¤itim için medreselere gitmemeye baﬂlad›lar.”
17. yy. da yaﬂayan tan›nm›ﬂ bilginlerimizden Kâtip Çelebi ise medreselerdeki gerileme sebeplerini ﬂöyle izah etmektedir;
“Devlet-i Osmaniye evlad›ndan Osmanl› devletinin baﬂlang›c›ndan Merhum
Sultan Süleyman Han zaman›na gelinceye kadar felsefe ve ﬂeriat ilimlerini bir araya getiren araﬂt›rmac›lar mevcuttu. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde durum
oldukça iyiydi. ‹lmi müesseseler Kanuni Sultan Süleyman Han’dan sonra gittikçe
bozuldu.”
17. yy.›n eleﬂtirmenlerinden risaleci Koçi Bey sultan IV. Murat’a verdi¤i layihada devletin di¤er müesseselerinin yan› s›ra medreselerdeki kötü gidiﬂi de
ac› ac› tenkit etmiﬂtir. Koçi Bey layihas›nda özetle ﬂu hususlar› dile getiriyordu:
“ﬁimdi yüksek malumunuz oldu¤u gibi ﬂerifin devam› ilimle kâbil olur. ‹lmin devam› ise ulema ile mümkün olur. Bu sebepten dolay› atalar›m›z zaman›nda ilme ve
ilim adamlar›na hizmet hiçbir devlette olmayacak kadar büyüktü. Onlara de¤er
verdikleri için atalar›m›z büyük iﬂler yapt›. ﬁimdi ilim yolu son derece bozuldu. Bir
medreseye müderris laz›m ise kolayca bir ö¤renci bulunup hoca taraf›ndan kendisine bir diploma verilmekte ve istenen yerine getirilmektedir. Bu y›llarda öyle haller
oluyor ki, makam ve imkân sahibi ihtirasl› kiﬂiler f›rsat› ganimet bilip staj görmüﬂ
müderris adaylar›n› satmaya ya da sat›n almaya baﬂlad›lar. Bunun neticesinde
medreseler, kad›l›klar, kazaskerler cahil kimselerle doldu.”
17 yy.dan itibaren Türkiye’de yüksekö¤retim kurumlar›nda bir gerileme
ve bozulma devri yaﬂand›¤›n› söylemek mümkündür. Bununla beraber bozuklu¤un nas›l tedavi edilece¤i konusunda aç›k bir ifade bulunmamaktad›r.
Yukar›da tenkitlerini dile getirdi¤imiz üç yazar dahi meselelerin nas›l halledilmesi gerekti¤i hakk›nda kesin bir fikir ileri sürmemektedir. Ayr›ca ilim
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müesseseleri daima yeni fikir ve teorilere muhtaçt›r. Fakat yap›lan tenkitlerde böyle ileriye dönük herhangi bir teklife rastlanmaz.
Medreseler Avrupa’ya s›rt çevirmiﬂler, orada geliﬂmekte olan bilimi reddederek koyu bir bilgisizlik içinde halk kitlelerini kadercili¤e yönlendiriyorlard›. Dünyan›n geçici, dünya nimetlerinin sahte, as›l mutlulu¤un öbür dünyada oldu¤unu en ücra köylere kadar giderek anlatan medreseliler, halk› tevekküle ve tembelli¤e sürüklüyordu.
Tarihin dört yüzy›l önceki e¤itim düzeyimiz konusunda verdi¤i bilgiler
böyle. Bugünkü e¤itimimizde oldukça büyük mesafeler kat edilerek, bize göre önemli ad›mlar at›lm›ﬂ ve büyük baﬂar›lar elde edilmiﬂtir. Tanzimat’ta
baﬂlayan ve Islahat döneminde sürdürülen hamleler ve ilerlemeler Cumhuriyet’le birlikte h›z kazanm›ﬂ olarak yükselmeye devam ediyor. Ama baﬂ›m›z› kald›r›p d›ﬂ ülkelerle k›yaslamaya baﬂlad›¤›m›zda, bir kez daha hayal k›r›kl›¤›na u¤ruyoruz. ‹leri ülkeler ve hatta komﬂular›m›z›n e¤itim düzeylerinin daha etkili ve ileri oldu¤unu görüyoruz. 35 y›l önce içine düﬂtü¤ümüz
ÖSS burgac›ndan tüm çabalar›m›za ra¤men ç›kam›yoruz.
Kalk›nmam›z›n ve yükselmemizin yegâne dayana¤› olan e¤itime, özellikle yüksekö¤retim kurumlar›n›n ana sorunlar›na bakmak için tarihsel incelemeyi burada noktal›yoruz.

Fiyatlar›n Yükseliﬂinin Durdurulamamas›
‹mparatorlu¤un Avrupa’n›n karﬂ›s›nda zay›f düﬂmesinin ve gerilemesin
temelinde, birbirini tetikleyen iki önemli olay›n yatt›¤›na iﬂaret etmiﬂtik.
Bunlardan birinci ve asli neden olan medreselerin gerilemesini yukar›da gözden geçirdik. Geri kalmam›z›n ikinci önemli nedeni de fiyat art›ﬂlar›n›n süreklilik kazanmas›d›r. Di¤er bir deyiﬂle enflasyondur. Artan fiyatlar karﬂ›s›nda Osmanl› hükümetinin ald›¤› önlemlerin baﬂ›nda iki önlem geliyordu. Birincisi ta¤ﬂiﬂ, yani paran›n ayar›n› düﬂürmek, ikincisiyse kullan›m› çok olan
tüketim mallar›n›n fiyatlar›n› dondurmakt›. Bu iki iﬂlemin hiçbir yarar› olmad›. Bu önlemler fiyatlar› sabitleﬂtirmeye yetmedi¤i gibi, üretimin düﬂmesine yol aç›yordu. Bu nedenle sanayileﬂemedik.
Medreselerin bozulmas›, imparatorlu¤un tüm kurumlar›na yans›m›ﬂ; ordunun, adaletin, uleman›n, yönetimin ve ekonomik yaﬂam›n Avrupa’n›n gerisinde kalmas›na yol açm›ﬂt›. Medreseler dört yüz y›l boyunca, 1925’te kapat›l›ncaya kadar Avrupa üniversitelerinin gösterdi¤i etkinli¤i gösteremedi
ve ülkenin ilerlemesini sa¤layamad›.
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Avrupa Rönesans, Reform ve Ayd›nlanma ça¤lar›n› yaﬂad›ktan sonra sanayi devrimini yaparak Türk ‹mparatorlu¤unu gerilerde b›rakm›ﬂt›.
Avrupa’da baﬂlayan fiyat art›ﬂlar› ‹stanbul’a s›çray›nca, Osmanl› hükümeti 1566’da küçük, 1584’te ilk büyük devalüasyonu yapmak zorunda kald›.
Bu iki olay için tarih profesörü F. Braudel ﬂöyle diyordu:
“1566 devalüasyonunun Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun yoruldu¤una dair ilk iﬂaret olup olmad›¤›n› anlamak ilginç olacakt›r. 1584’te hiç kuﬂku yoktur ki vahim bir
para bunal›m› zincirlerinden boﬂanm›ﬂt›r.”
Enflasyon canavar›n›, dört yüz y›l boyunca bir daha zincire vuramad›k.
‹mparatorluk döneminde çok s›k, Cumhuriyet döneminde 12 y›lda bir devalüasyon yapt›k. Ta ki 2001 y›l›nda ba¤›ms›z Para Politikas› Kurulu kuruluncaya kadar. Kurul para basmad›¤› ve hükümete avans vermedi¤i için; 2002
y›l›ndan beri fiyatlar yükselmiyor.
Dört yüzy›ldan beri Avrupa’n›n gerisinde kalmam›za yol açan enflasyon
canavar›ndan kurtulmaya baﬂlad›k. E¤itim alan›ndaki geliﬂmelere bakarak
ça¤daﬂ uygarl›k düzeyindeki yerimizi almam›z›n zaman› geldi¤ini söyleyebiliriz. Çünkü;
• Fiyat art›ﬂlar› 2002 y›l›ndan beri gerilemiﬂ ve istikrar bulmaya baﬂlam›ﬂt›r.
• 2004 y›l›ndan beri kamu bütçesinde en büyük pay› e¤itime ay›rmaya baﬂlad›k.
• Hükümetimiz ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂmak için, s›ran›n e¤itim düzeyinin yükseltilmesine geldi¤ini görerek 15 yeni üniversite kurulmas›n› kararlaﬂt›rd›.
• Vak›f üniversiteleri h›zl› bir geliﬂme sürecine girmiﬂ bulunuyor.
‹mparatorluk döneminden beri Avrupa’n›n gerisinde kalmam›za yol
açan cehalet ve enflasyon canavar›ndan kurtulman›n zaman› geldi¤ine art›k
biz de inanmak istiyoruz.
Bat› ile aram›zdaki mesafe dört as›rdan beri aç›k. Ayn› metotlarla ayn› yolu kullanarak onlara ulaﬂmam›z›n mümkün olmad›¤›n› ekonomi bilimi bize göstermektedir. Dört yüzy›l önce, 17. yüzy›l›n ﬂafa¤›nda Avrupa Rönesans’›n zirvesine yükselirken, Osmanl› ‹mparatorlu¤u kalk›nmada ayn› h›z›
elde edemedi¤i için, kalk›nma yar›ﬂ›nda sürekli olarak Avrupa’n›n gerilerinde kald›k. Bu durum art›k kronikleﬂmiﬂ oldu¤u için, geri kalm›ﬂl›¤›m›z› bir
türlü söküp atam›yoruz. Bu aç›¤› bütün çabalar›m›za ra¤men kapatamad›k.
Son 30 y›l›n istatistik bilgilerinde Avrupa ile aram›zda bir uçurum oluﬂtu¤unu ve giderek büyüdü¤ünü görmek bizi dehﬂete düﬂürüyor.
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ﬁehzadelerin E¤itim Görmeden
Tahta Ç›kmalar›
Yükseliﬂ döneminde ﬂehzadelerin e¤itimi
17. yüzy›la gelinceye kadar, padiﬂah olacak ﬂehzadeler, özel bir e¤itime tabi tutulurdu. Padiﬂah sa¤l›¤›nda, kendisinden sonra tahta ç›kacak ﬂehzadesini belirler ve onu deneyim kazanmas› için baﬂkente en yak›n eyalete sancakbeyi olarak atard›.
Burada yöneticili¤e baﬂlayan ﬂehzade bir taraftan da her bak›mdan e¤itiliyordu. Siyaset, edebiyat, müzik ve dil konular›nda yo¤un bir e¤itime tabi
tutuluyordu. Di¤er taraftan, protokol, saray yaﬂam› ve spor ile boﬂ vakitleri
de¤erlendiriliyordu. Böylece gelece¤in hükümdar› her bak›mdan göreve haz›r duruma getiriliyordu.
Yükseliﬂ döneminde padiﬂah olacak ﬂehzadeler 300 y›l boyunca böyle yetiﬂtirildi. ‹stanbul’u alarak Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nun varl›¤›n› sona erdiren Osmanl›lar, Do¤u ile Bat›’y›, H›ristiyanl›kla Müslümanl›¤›, eski ile yeniyi ayn› s›n›rlar içinde uyum halinde birleﬂtirmeyi ve yan yana varl›klar›n›
sürdürmeyi sa¤lam›ﬂlard›. Tarih sayfalar› yükseliﬂ döneminde görev yapan
bu padiﬂahlar›n baﬂar›lar›n› anlatan olaylarla doludur.
Bu uygulaman›n hüzün verici yönü, tahta oturan ﬂehzadelerin, devletin
selameti için kardeﬂlerini öldürmeleri idi. Profesör Oral Sander Anka’n›n Yükseliﬂi ve Düﬂüﬂü isimli araﬂt›rmas›nda, imparatorlar›n kardeﬂlerini öldürmeleri gelene¤inin Bizans’tan al›nd›¤›n› yazar.
‹slâmdan önceki Türk hukukunda ailenin bütün fertleri eﬂit haklara sahipti. Babalar›n ölümünde kardeﬂler kavgaya baﬂlar ve devlet kardeﬂler aras›nda bölüﬂülürdü. Bu nedenle Türklerin kurdu¤u, sonradan parçalanarak
yok olan devletlerin say›s› oldukça kabar›kt›r. Osmanl› padiﬂahlar›, imparatorlu¤un parçalanmas›n› önlemek amac›yla bu töreyi unutarak, ilerde tahta
oturacak kiﬂinin iktidar›n› tehlikeye düﬂürecek kimseleri ortadan kald›rma
hakk›na sahip oldu¤unu kabul etmiﬂlerdi. Fatih Sultan Mehmet bunu ﬂu ﬂekilde yasalaﬂt›rm›ﬂt›.
“Yasa düzenleyicilerden ço¤unun izin verilmesini uygun gördükleri gibi ﬂanl›
o¤ullar›m ve torunlar›m aras›ndan kim ki saltanat makam›na gelecektir, âlemin
huzuru için, kardeﬂlerini kurban etsin; bundan böyle buna göre hareket etsinler.”
Bu yasa hep iﬂledi. Tarih sayfalar› devletin devam› için kurban edilen ﬂehzadelerin yok ediliﬂini anlatan elem verici pasajlarla doludur.
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NEDEN AVRUPA’DAN GER‹ KALDIK?

‹mparatorlu¤un kaderini de¤iﬂtiren
bir ulema karar›
Dünya görüﬂü k›t, felsefeden mahrum, bilimden habersiz ve sadece uhrevi ve dine ait bilgilerle donat›lm›ﬂ ulema Fatih’in koydu¤u kardeﬂ katili yasas›n›, dinimize uymad›¤›na dair bir fetva vererek uygulamadan kald›rm›ﬂt›.
Ulema kardeﬂ katili yasas›na son vermek için “taht hakk›” yasas›n› da de¤iﬂtirmiﬂti. Padiﬂahl›k için “babadan o¤ula” ilkesi yerine “padiﬂah o¤lu ve
yaﬂça en büyük olan” ilkesi kabul edilmiﬂti. ‹lk anda çok insanc›l görünen bu
karar, imparatorlu¤un baﬂ›na bir bela gibi çökmüﬂ olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Etrafl›ca düﬂünülmeden ve alt yap›s› haz›rlanmadan al›nan bu karardan sonra ﬂehzadelerin güvenlik sorunu gündeme gelmiﬂti. Kimin tahta oturaca¤› önceden belli olmad›¤› için, bu karardan sonra ﬂehzadeler sancaklara
gönderilmeyerek sarayda koruma alt›na al›nmaya baﬂlam›ﬂlard›.
Kardeﬂlerin öldürülmeyerek koruma alt›na al›nmas›n›n, her ne kadar insanc›l görünse de imparatorlu¤un gerilemesine yol açan önemli bir karar oldu¤unu yüzy›llar sonra ancak fark edebildik. Çünkü bu karar üzerine Osmanl› sülalesinden gelen ﬂehzadeler 5–6 yaﬂ›ndan itibaren, Topkap› Saray›’nda Harem dairesinde kafes odas› denen bir yere kapat›larak d›ﬂ dünyadan tecrit edilmiﬂlerdi. Yaln›z anneleri ile görüﬂtürülüyor ve matematikte
dört iﬂlemden baﬂka bir de namaz süreleri ö¤reniyorlard›. Bu cehalet hapishanesinden, ancak taht boﬂal›p da padiﬂahl›k s›ras› geldi¤inde ç›k›labiliyordu. Di¤erleri için süre, ölünceye kadard›.
1603 y›l›ndan 1839 y›l›na kadar 230 y›l boyunca hüküm süren 17 padiﬂah 5–6 yaﬂ›ndan itibaren ömürlerini bu apartman kat› kadar küçük yerde
geçirmeye mecbur edilmiﬂlerdi. Bu 17 padiﬂah›n hapislik süreleri ortalama
23 y›ld›r. En uzun hapislik 51 y›lla III. Osman’a aittir. Bu padiﬂahlar›n ço¤u
cahil, bilgisiz ve görgüsüzdü. En önemlisi, amaçs›z ve ihtirass›z olmalar› idi.
‹çlerinden sadece III. Selim ile II. Mahmut, amcalar›n›n gösterdi¤i müsamaha ile biraz e¤itim görmüﬂ, d›ﬂar› ile bir süre temas kurabilmiﬂlerdi. Yani
az›c›k e¤itim gördükleri için büyük devrimlerin peﬂinde koﬂmuﬂlard›. E¤er
bu felaket Türk ulusunun baﬂ›na gelmeseydi Türk toplumu dünyadan bu kadar geri kalmazd›.
Komﬂular›m›z›n ve Avrupa’n›n askerlikte ve ekonomide güçlenmiﬂ olmalar›n›n, imparatorlu¤un gerilemesine neden olan olaylar olmad›¤›n›
aç›kça görebiliyoruz. ‹nsanlar›m›z› geliﬂtirmemiﬂ oldu¤umuz için imparatorluk gerileme sürecine girmiﬂti. Sayd›¤›m›z bu olgular gerileme baﬂlad›¤›
35

16.5x23.5 bitti.new.pdf 35

8/13/2007 2:47:02 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 36

TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

için ortaya ç›km›ﬂt›. E¤er insanlar›m›z iyi e¤itilmiﬂ ve ça¤› kavrayacak kadar
ayd›nlanm›ﬂ olsalard›, yukarda sayd›¤›m›z olumsuzluklar›n hiçbirine izin
vermez ve gerekli önlemleri al›rlard›.
Avrupa’dan geri kalm›ﬂ oldu¤umuzu, ancak 150 y›l sonra fark edebildik.
Bu aç›¤› kapatmak için yapt›¤›m›z reform niteli¤indeki hamleler, halk e¤itilmemiﬂ oldu¤u için geri tepmiﬂ, reform taraftarlar› yok edilmiﬂti.
‹mparatorluk döneminde baﬂlayan Avrupa’dan geri kalma süreci, Cumhuriyet’in 84. y›l›nda da geçerli¤ini korumaktad›r. Avrupa ile aram›zdaki
mesafeyi, Avrupa’n›n yasalar›n› alarak kapatamayaca¤›m›z, tarihi bir gerçek
olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r. 1850’den itibaren asrileﬂmek ve ilerlemek
için Fransa kanunlar›n› ald›k. Fransa’n›n kanunlar› ve kurallar›n› almam›z›n bir iﬂe yaramad›¤›n›, bizi kalk›nd›rmad›¤›n› yaﬂayarak gördük. Derken
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, yaln›z Fransa de¤il Avrupa’n›n di¤er baz› ülkelerinin kanunlar›n› ald›k. 80 y›l sonra bak›yoruz ki de¤iﬂen bir ﬂey yok. Avrupa ile aram›zdaki kalk›nm›ﬂl›k fark› azalaca¤›na ço¤al›yor.
Bugün üçüncü kez, yeniden Bat›’n›n yasalar›n› almaya baﬂlad›k. Bu kez
AB ve ayr›ca ABD’den de (dayatma olsa da) yeni yasalar gelmeye ve hayat›m›z› etkilemeye devam ediyor. Bilim ve teknolojide oldu¤u kadar, insani
kalk›nm›ﬂl›k yönünden de ça¤daﬂ ve ileri dünyadan geri kalmam›z›n nedenlerini araﬂt›rmaya devam edelim.
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II.
YÖK’ün ÖSS’yi Eleﬂtirisi

2006 Y›l›nda MEB ve YÖK’ün
Resmi Görüﬂleri ve Eylemleri
Türk yüksekö¤retiminin 40 y›ldan beri devam eden ve dikkat etmedi¤imiz için de fark›nda olmad›¤›m›z en temeldeki sorunu kapasite yetersizli¤idir.
Hiç kimse üniversitelerin kapasiteleri üzerinde durmad›. Yüksekö¤retim
Kurulu ve ÖSYM, yüksekö¤retime girmeyenlerden gelen eleﬂtirilere karﬂ›,
s›nav sisteminde s›k s›k de¤iﬂiklikler yapmakla yetindiler. Bas›ndan gelen
eleﬂtiriler, devletin GSMH’dan e¤itime daha fazla pay ay›rmas› yönündeydi.
Rasyonel ve uygulanabilir yeni bir öneri bu y›la kadar gelmedi.
E¤itim camias›nda içinde bulundu¤umuz 2007 y›l›nda, hareketli ve
umut verici olaylar birbirini izleyerek geçiyor. Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
Yüksekö¤retim Kurulu’nun giriﬂimleri, yüksekö¤retime girmek isteyenleri
umutland›rd›. Her iki kurumumuzun yüksekö¤retimde kapasite art›ﬂ›n›
sa¤layacak olumlu düﬂünceleri uygulamaya koyduklar›na tan›k oluyoruz.
Milli E¤itim Bakanl›¤› e¤itim talebini karﬂ›layabilmek için Cumhuriyet
tarihinde ilk kez bütçeden en büyük pay›n e¤itime ayr›lmas›n› sa¤layarak,
e¤itim bütçesinin milli savunma bütçesinin önüne geçmesini, e¤itimin rahat nefes almas›n› sa¤lad›. Yine ayn› amaçla 2006 y›l›nda 15 yeni üniversite
aç›lmas› karar›n› kanunlaﬂt›rarak yüksekö¤retim kapasitesinin art›r›lmas›na önemli katk›larda bulundu.
2007 y›l› nisan ay› itibariyle 17 yeni üniversite kurulmas› karar›n›n kanunlaﬂma yoluna girmiﬂ oldu¤unu ö¤rendik. Üniversite say›m›z çok h›zl›
bir ﬂekilde yükselerek 110 oldu. Bu kararla tüm illerimiz en az bir üniversiteye kavuﬂmuﬂ olacak. Bu h›zl› üniversite kurma olay›, 400 y›l önce ‹stanbul’da yaﬂanan ve “medrese enflasyonu” olarak an›lan art arda medrese kurma
olay›n› an›msatt›.
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Toplumun sempatisini almak, hay›r yaparak sevap kazanmak için medrese kuran yetkili ve varl›kl› kiﬂilerin, sahiden bir sevap kazan›p kazanmad›klar›n› bilmiyoruz, ama koca imparatorlu¤un çöküﬂünü baﬂlatm›ﬂ olduklar›n› aç›kça biliyoruz.
E¤itim Bakanl›¤›’m›z›n di¤er hizmetleri her y›l oldu¤u gibi 2007 y›l›nda
da programa uygun olarak statik bir s›ralama ile normal seyrini sessizce sürdürmektedir. Biraz ilerde aç›klayaca¤›m›z gibi MEB Yüksekö¤retim Kurulu
ile birlikte koordineli bir biçimde çal›ﬂam›yor. Bu iki sayg›n ve çok önemli
e¤itim kurumunun biraraya gelmemesi ve ayn› paralelde karar alamamalar›, üniversite aday› ö¤rencilerimize zarar vermektedir. Dahas›, ülkenin geliﬂmesini sa¤layacak kadrolar›n yetiﬂmesinin gecikmesine ve dolay›s›yla ülke
kalk›nmas›n›n gecikmesine yol açmaktad›r.
Yukarda YÖK ile MEB’in uyum içinde çal›ﬂmad›klar›na iﬂaret etmiﬂtik.
Bu iki kurumun ahenkli çal›ﬂmas› ülkeyi ve ö¤rencileri çok yak›ndan ilgilendirdi¤i için bu konuya yak›ndan bakmam›z›n zaruri oldu¤unu belirterek
olaylara bir kez daha göz atal›m.
Esas›nda YÖK ile MEB’in düﬂünce ve amaçlar› ayn›: Daha geniﬂ, kapsaml›
ve daha etkili bir yüksekö¤retimi gençlere sunmak. Devletin ve hükümetin temsilcisi olan bu kurumlar›m›z›n aras›ndaki so¤uklu¤un bizce bilinen ve sezinledi¤imiz nedenlerine ilerde dönece¤iz.
Yüksekö¤retim Kurulu’nun temmuz 2006’da aç›klad›¤› kapsaml› raporu,
yüksekö¤retimin tüm sorunlar›n›n gerçek verilerini topluca aksettirmesi bak›m›ndan çok önemlidir. Bu nedenle baz› çevrelerde tart›ﬂma baﬂlatmas› bak›m›ndan da ayr› bir önem taﬂ›maktad›r. Raporun konumuzla ilgili bölümleri, yüksekö¤retime geçiﬂ sistemindeki olumsuzluklar› ﬂöyle özetlemektedir:
• Daha fazla insana ve daha geniﬂ bir yaﬂ grubuna ö¤retim vermek.
• Toplumla daha güçlü köprüler kurarak bölgesel ve ulusal kalk›nmaya
daha fazla katk›da bulunmak.
• De¤iﬂik ölçütler bak›m›ndan yap›lan saptamalar, ortaö¤retimin ö¤rencilere yüksekö¤retim için yeterli temeli veremedi¤ini ortaya koymuﬂtur.
• Bugünkü üniversiteye giriﬂ s›nav›yla, ö¤renciler temelde yeterlilikleri
göz önüne al›nmadan, sadece aralar›ndaki s›ralamaya bak›larak, yüksekö¤retim kurumlar›na yerleﬂtiriliyor. Seçme s›nav›n› kazananlar›n yetersizlikleri büyük ölçüde gözard› ediliyor.
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• Yüksekö¤retim ortaö¤retimden gelen yetersizliklerle baﬂ baﬂa kalmaktad›r.
• S›nava giren ö¤renci say›s›n›n çok fazla olmas› nedeniyle, bir zorunluluk
olarak uygulanan çoktan seçmeli sorular ile ö¤rencilerin analiz, sentez ve
de¤erlendirme yapabilme yeteneklerini ölçmek son derece zorlaﬂmaktad›r. Ayr›ca, adaylar›n ana dillerinde sözlü ve yaz›l› olarak kendilerini ifade etme becerilerinin ölçülmesi gerçekleﬂtirilememektedir.
• ‹ki milyona yaklaﬂan adaydan yaln›z % 20’sini seçerek yüksekö¤retime
yerleﬂtiren merkezi s›nav, yol açt›¤› yar›ﬂ nedeniyle, ortaö¤retimde s›nav› amaç, e¤itimi araç durumuna getirmiﬂtir. Müfredat d›ﬂ› okumalar, sosyal ve öteki u¤raﬂlar, de¤iﬂik faaliyet ve projelere kat›l›m, üniversiteye giriﬂ s›nav› aç›s›ndan bir zaman kayb› olarak görülmektedir. Bu nedenle
sistem; kendini ifade etmede zorlanan, sorun çözme becerisi yeterince geliﬂmemiﬂ, sosyal etkinlik deneyimi olmayan, toplumdan kopuk, ortaö¤retimin temel amaçlar› ile yo¤rulmam›ﬂ bir lise mezunu profilinin yetiﬂmesine yol açmaktad›r.
• Ortaö¤retimden yüksekö¤retime geçiﬂte izlenen ve s›nava odaklanan e¤itim sürecinin bir baﬂka yans›mas› da, do¤rudan adaylar›n ruh sa¤l›¤› üzerindeki olumsuz etkisi ile ilgilidir. Adaylar›n, s›nav sonucunda bir yere
yerleﬂememe, ya da istemedikleri bir yüksekö¤retim alan›nda okuma
kayg›lar›, gelecek için karamsar olmalar›na neden olmaktad›r. Bu s›nav
kazananlar kadar kazanmayanlar›n da yaﬂam›n› etkilemekte, ailede önemli gerilimler yaﬂanmas›na neden olmaktad›r!
• Üniversite seçme ve yerleﬂtirme s›nav›, toplumda çok eleﬂtirilmesine karﬂ›n, s›nav› yürütenler toplumdaki eleﬂtirileri göz önüne alarak s›nav sistemine sürekli yenilikler getirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Her y›l yap›lan yeniliklere karﬂ›n s›nav sistemine iliﬂkin yak›nmalar›n tümünü ortadan kald›rma olana¤› bulunamamaktad›r. Çünkü yak›n›lan sorunlar›n gerisinde
ço¤u kez Türkiye’deki sosyal ve ekonomik eﬂitsizlikler bulunmaktad›r.
Yüksekö¤retim Kurulu’nun Cumhurbaﬂkan›’na sundu¤u ve kamuoyuna
aç›klad›¤› bu uzun ve detayl› raporun kamuoyunu ilgilendiren bölümleri
hemen hemen bu kadar. Di¤er bölümler akademik, yönetsel ve stratejik konular› kaps›yor ve bu konuda uzman olanlar› ilgilendiriyor.
Veliler, ö¤renciler, düﬂünürler, ayd›nlar ve bas›n, raporda belirtildi¤i gibi,
ÖSS’ye baﬂvuranlar›n %80’inin neden kabul edilmeyerek geri çevrildi¤ini
merak etmektedir. Temel sorun budur. Yüksekö¤retim talebinin ancak
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beﬂte birini karﬂ›layabiliyoruz! Bu öncelikli bir konu oldu¤u halde toplumun bu konuyla hiç ilgilenmemesi ve bu verimsizli¤i sorgulamamas› umutsuzluk yaratmaktad›r.
Aileler çocuklar›n›n yüksekö¤retimde kolayca yer bulabilmesi için bu
beﬂte birlik kontenjan›n art›r›lmas›na hiç dikkat etmemektedir. Kontenjanlar›n talebe uygun hale gelmesini hiç düﬂünmedikleri gibi herhangi bir talepte de bulunmuyorlar. Verimsiz iﬂleyen e¤itim sistemini kabullenerek ona
uyum sa¤lamaya çal›ﬂ›yorlar. Yapt›klar› tek ﬂey bu beﬂte birlik kontenjanda
çocu¤una bir yer sa¤lamak ve onu di¤er adaylar›n önüne geçirmek amac›yla dershaneye göndermek ve özel ö¤retmen tutmaktan ibaret. Bu bir çözüm
de¤il, çaresizlikten ç›rp›nmakt›r. Dershanenin ve özel ö¤retmenin yard›m›
ve dürtmesi ile ÖSS baraj›n› aﬂan ö¤renciler, hayat boyu telafi edemeyecekleri kay›plara u¤ramaktad›rlar. Gençlerin kendi kendine ö¤renme becerisi,
analiz ve sentez yetene¤i geliﬂemiyor. Araﬂt›rma ve merak arzusu da sönüp
gidiyor.
Paras›zl›ktan kaynaklanan bu temel sorunu a¤›rlaﬂt›ran ikinci büyük etken de ÖSYM’nin, ö¤rencileri yerleﬂtirme aﬂamas›ndaki isabetsizlikleridir.
Raporda aç›kland›¤›na göre üniversitelere yerleﬂtirilenlerin %16’s› yerini
be¤enmeyerek kayd›n› yapt›rm›yor. Bu durum üniversite önlerindeki y›¤›lmalar› art›r›yor. Ayr›ca bu yüzden her y›l üniversitelerde çok say›da kontenjan boﬂ kal›yor. YÖK raporundan yukar›ya ald›¤›m›z aç›klamalar›n yaratt›¤›
olumsuzluklar› nedenleri ve s›ras› ile gözden geçirece¤iz.
Di¤er taraftan, üniversitelerde kalitenin yükseltilmesi ile ilgili görüﬂler
ileri sürmek, özerklik kavram› ile ba¤daﬂmamaktad›r. Üniversiteler ba¤›ms›z bilgi üreten ve yayan kurumlard›r. Daha üst düzeyde (MEB ya da YÖK olsa dahi) baﬂka bir kurumun güdümünde olamazlar. ﬁunu aç›kça belirtmeliyiz ki, üniversitelere yol göstermek, üniversitenin d›ﬂ›nda herhangi bir kurumun yetkisinde de¤ildir. Çünkü üniversiteler özerk kurumlard›r.
Rapor birçok gerçe¤i kapsaml› olarak ele ald›¤› halde, temel sorun olan finansmana çok az yer vermektedir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n iﬂleyiﬂini
denetleme ve yönlendirmenin tamamen yüksek düzeyde bir uzmanl›k dal›
oldu¤unu yads›mak olas› de¤ilken, Yüksekö¤retim Kurulu’nun raporunu
toplumdan görüﬂ almak üzere kamuoyuna aç›klamas›n›n yarar getirmeyece¤i aç›kt›r. Çünkü rapor ezoterik bir biçimde yaz›lm›ﬂt›. Kamuya aç›k olmayan bilgiler içeriyordu. Raporda tamamen mesleki bir meseleden kaynaklanan zor koﬂullar›n aç›klanmas› hedeflenmiﬂtir.
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Rapor, koﬂullar›n düzeltilmesi için herhangi bir çözüm yolu öne sürmeden, baﬂka güçlerden yard›m ve giriﬂim beklentisi içinde bulunuldu¤u zehab›n› vermektedir.
Raporun takdimi aynen aﬂa¤›daki gibi bitirilmiﬂtir:
“Son verirken,
Bu çal›ﬂmada topluma emrivaki olacak bir çözüm önerilmemekte, toplumla
karﬂ›l›kl› etkileﬂim içinde, üzerinde büyük ölçüde mutabakat sa¤lanacak bir çözümün oluﬂmas› sa¤lanmak istenmektedir. Bu amaca ulaﬂabilmek için tart›ﬂmalar›n
odaklan›lmas› gereken nokta, bu geliﬂme perspektifini daha yukar›lara taﬂ›yacak
ve h›zland›racak stratejik seçmelerdir. Böyle bir tart›ﬂma beklentisi, haz›rlanan
strateji doküman›n›n diline de yans›t›lm›ﬂ, seçenekleri d›ﬂlayan ifadeler kullanmaktan kaç›n›lm›ﬂt›r.
Tart›ﬂmalar›n belli bir doyuma ulaﬂmas›ndan sonra daha kesin stratejik seçmeler yap›lacakt›r.”
Burada: “topluma emrivaki” ve “toplumla karﬂ›l›kl› etkileﬂim içinde” ibarelerindeki “toplum” terimini, Milli E¤itim Bakanl›¤› ad› yerine kullan›lan
bir deyim olarak görmekteyiz. Esasen de öyle olmas› gerekirdi. Ülkemizin
gelece¤ini biçimlendiren, kader yolunu çizen bu iki önemli kurum ne yaz›k
ki bugün bir araya gelemiyor.
Yüksekö¤retim Kurulu, e¤itim stratejilerimizi saptarken en yetkili ve en
üst düzeyde görevli olan Milli E¤itim Bakanl›¤› yerine, kelimelerin aç›k ifadesine göre “toplumla” mutabakat sa¤lamay› gerçekten düﬂünmekte ise, bu
mutabakat›n çok kolay oldu¤unu hemen söyleyebiliriz. Çünkü toplumun,
daha do¤rusu ebeveyn ve ö¤rencilerin e¤itim sisteminden bir tek beklentisi
var, o da üniversiteye girmek. Toplum üniversiteye girme yöntem ve metotlar› ile de ilgilenemez. O sadece, talep etti¤i dalda bir e¤itim görerek statüsünü
yükseltmeyi düﬂünür.
Bir kez daha yineleyelim, raporun muhatab› Milli E¤itim Bakanl›¤›’d›r.
Hem muhatab› hem de görevlisidir. Toplumun beklentisi, bu iki uzman kurumun bir araya gelerek Türk gençlerine ça¤daﬂ, ileri ve demokratik prensiplere uyan bir e¤itimi yaratmaks›d›r. ‹çinde yuvarland›¤›m›z örf ve adet
çemberinden ancak radikal kararlarla kurtulabiliriz. Stratejik yöntemler aramakla kaybedecek vaktimiz yoktur.
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Geçmiﬂ as›rlardaki yaﬂam› özleyenlere, evrensel ve ça¤daﬂ uygarl›¤›n yolunu açmak gerekiyor. Bat›’da bilim ve teknoloji o kadar h›zl› geliﬂiyor ki,
bizim vakit kaybetmeden radikal kararlar almam›z zorunlu.
Otuz beﬂ y›ldan beri devam eden, üniversitelerdeki kontenjan s›k›nt›s›na
bugüne kadar çare bulan olmad›. Do¤rusu bunun gerekli oldu¤unu düﬂünen
de olmad›. Üniversitelerde kontenjanlar›n az olmas›n› toplum hep do¤al
karﬂ›lad›. Bu nedenle Yüksekö¤retim Kurulu’nun strateji saptamak amac›yla toplumdan bekleyece¤i görüﬂün, sadece “kontenjanlar›n talebe cevap verecek kadar büyütülmesi” oldu¤unu toplumun bir ferdi olarak hemen söyleyebiliriz. Toplum kontenjan d›ﬂ›nda, stratejik ve akademik kararlarla ve kadrolarla ilgilenmez. Toplum bir insan hakk› olan e¤itim ve ö¤retim için, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda talebe uygun yer olmas›n› ister.

Yüksekö¤retimin
Dar Kap›lar›n› Geniﬂletmek
Yüksekö¤retim Kurulu’nun Temmuz 2006’da kamuoyuna aç›klad›¤› rapordaki “Yüksekö¤retime Geçiﬂte Seçme S›nav›n›n (ÖSS) Yaratt›¤› Yan Etkiler”
bölümü aﬂa¤›daki gibidir:
“Uygulanmakta olan ö¤renci seçme s›nav›, adaylar› bir programa yerleﬂtirirken, bu program› tercih edenler aras›nda, sadece puan üstünlü¤ünü esas almaktad›r. Aday, ço¤u zaman kendi ilgi ve yeteneklerini göz ard› ederek, ald›¤› puana göre, gelecekte belki hiç ilgi duymayaca¤› meslek alan›na yerleﬂebilmektedir. Örne¤in
fen alan›nda baﬂar›l› bir ö¤renci, t›p, fen bilgisi ö¤retmenli¤i, bilgisayar mühendisli¤i ya da mimarl›k programlar›n› tercih edebilmektedir. Sistem bu alanlar›n her birinde çal›ﬂmak için adayda bulunmas› gereken özel nitelikleri aramad›¤›ndan,
aday, ald›¤› puana göre özel nitelikler gerektiren ve birbirinden önemli ölçülerde
farkl› olan bu alanlardan birine yerleﬂmektedir.
Sadece Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ile birkaç özel lise ve Anadolu Ö¤retmen Lisesi’nden mezun olanlar ilk tercihlerinden birine yerleﬂebilmektedirler. Bu ö¤rencilerin ortaö¤retimdeki toplam ö¤renci say›s› içindeki pay› ise %10’un alt›ndad›r. Di¤er
büyük ço¤unluk, ya ilgi duymad›klar› bir programa devam edip tamamlamaya çal›ﬂmakta ya da s›nava birden fazla girerek program de¤iﬂtirmeye çabalamaktad›r.”
Sistem aç›kça adaletsiz bir görünüm arz ediyor. Baz› liselerde ayr›cal›kl› rahat bir ö¤retim yap›lmaktad›r. Baﬂar› oran› yüksek oldu¤u belirtilen bu liseler,
altyap›s› ve ö¤retici kadrosu tamamlanm›ﬂ, s›n›f mevcutlar› 20’den fazla olmayan liselerdir. Bu ayr›cal›kl› liseler aras›nda, raporda bir kay›t olmamas›na
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karﬂ›n ‹mam Hatip Liselerini de almak gerekir. Çünkü bu liselerde bir ö¤retmene 9 ö¤renci düﬂerken düz liselerde bir ö¤retmene 22 ö¤renci düﬂüyor. Genel liselerde ortalama bir liseye 822 ö¤renci düﬂerken, ‹mam Hatip Liseleri’nde
ortalama 165 ö¤renci bulunuyor. Bilimsel bir tabirle, düz liseler ekstansif (extensive) yani geniﬂ alanda, ‹mam Hatip Liseleri entansif (intensive) yani yo¤un
bir e¤itim gördüklerinden elbette sonuçlar›n da farkl› olmas› beklenir.
“ÖSYS s›navlar›na giren ö¤rencilerin yerleﬂtirildikleri programlar ile kendi tercihleri aras›nda büyük farkl›l›k bulunmaktad›r. Bu yüzden ö¤rencilerimizin istemedikleri bilim dallar›nda e¤itim görmeye zorlanmakta olduklar›n› aç›k seçik gözlemliyoruz. Aﬂa¤›daki tabloda farklar ve isabet oranlar› gerçek verilerle yoruma gerek
kalmadan aç›kça görülüyor.”
2005-ÖSYS’de Lisans Programlar›na Yerleﬂtirilen Adaylar›n
Tercih S›ralar›na Göre Da¤›l›m›
Tercih
S›ras›

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 -24
Toplam

Aday
Say›s›

18.364
17.123
15.403
14.074
13.133
11.361
10.838
9.968
9.048
8.454
70.785
198.551

%

Y›¤mal›
Aday Say›s›

9,25
8,62
7,76
7,09
6,61
5,72
5,46
5,02
4,56
4,26
36,65

18.364
35.487
50.890
64.964
78.097
89.458
100.296
110.264
119.312
127.766
198.551

Y›¤mal› %

9,25
17,87
25,63
32,72
39,33
45,06
50,51
55,53
60,09
64,35
100,00

“‹lk tercihlerine yerleﬂtirilenlerin tüm yerleﬂtirilenlere oran› ancak % 9,25, ilk üç
tercihinden birine yerleﬂtirilenleri oran› ise %25,63 olmuﬂtur. 10’uncu tercihinin gerisindeki bir tercihine yerleﬂtirilenlerin oran› %36,65’tir. Tercihler ile yerleﬂtirilen
programlar›n bu kadar farkl› oldu¤u bir sistemin birçok yan etkisi bulunmaktad›r.
Bu etkilerden en belirgin olan› ö¤rencilerin e¤itimleri s›ras›ndaki memnuniyetsizlikleri nedeniyle yeniden s›nava girmeleri ya da mezuniyet sonras›nda kendi e¤itim
alanlar› d›ﬂ›na kaymalar›d›r. Bir yüksekö¤retim program›na yerleﬂmiﬂ olmas›na
karﬂ›n, s›nava yeniden girenlerin oran›n›n dikkate de¤er derecede olmas› bu etkinin
büyüklü¤üne iﬂaret etmektedir.”
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Raporun çok güzel saptamalar yaparak özeleﬂtiriye giriﬂmesi toplumda
memnunlukla karﬂ›lanm›ﬂt›r. ÖSYM’nin çaresizli¤ini uygarca ve cesaretle
aç›klamas› hatalar›n düzeltilme zaman›n›n geldi¤ini göstermektedir.
ÖSYM’nin ö¤rencileri yerleﬂtirmesi hem ö¤renci hem de üniversiteler yönünden olumsuzluklar yaratmaktad›r. Genelde ö¤renciler yerleﬂtirildikleri
bilim dal›ndan memnun kalmamaktad›r. Bu yüzden gösterilen yere kayd›n›
yapt›rmamaktad›r. ‹stemeye istemeye kayd›n› yapt›ran ö¤renci, e¤itime baﬂlad›ktan k›sa bir süre sonra o dalda baﬂar›l› olamayaca¤›n› anlayarak bölüm
de¤iﬂtirmek istedi¤inde, çok büyük zorluklarla karﬂ›laﬂ›yor. Bölüm de¤iﬂtirebilmesi için yerleﬂtirildi¤i yerde baﬂar›l› olmas› ve ayr›ca tüm derslerden
geçerli not almas› ve ortalama notunun da yüksek olmas› isteniyor. Ö¤rencinin derdinden anlayan bir sistem de¤il. Ö¤renci “benim bu e¤itim dal›nda baﬂar›l› olmam mümkün de¤il. Bütün derslerim zay›f. Bu yüzden de¤iﬂtirmek istiyorum. E¤er baﬂar›l› olsayd›m, neden de¤iﬂtireyim?” diye düﬂünüyor, ama sesini
duyuram›yor.
Geçen y›l ÖSYM’ye baﬂvurarak, yerleﬂtirildi¤i bilim dal›n› anlamad›¤›n›
ve burada baﬂar›l› olamayaca¤›n› bildiren ve baﬂka bir yere geçmesine izin verilmesini isteyen bir ö¤renciye, bir yetkili “E¤er böyle bir yer de¤iﬂtirmeye izin
verirsek, kimseyi yerinde tutamay›z, bu nedenle mümkün de¤il” ﬂeklinde cevap
vermiﬂti. YÖK ve ÖSYM, yerleﬂtirmenin isabetsizli¤inin fark›ndalar. Ama bu
görev 2547 say›l› yasa ile ÖSYM’ye verildi¤i için bir ﬂey yapamamaktad›rlar.
2547 say›l› yasan›n 10. maddesinin de¤iﬂtirilerek ça¤daﬂlaﬂt›r›lmas› için
kanun teklifinde bulunmak Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yetkisindedir. Bakanl›k YÖK ile ayn› paralelde olmad›¤› için sessiz kalmaktad›r. YÖK, bakanl›kla
karﬂ› karﬂ›ya gelmek istemedi¤inden bakanl›ktan bir talepte bulunmamakta ve araya toplumu sokarak bakanl›¤a duyurmak istediklerini kamuoyu
arac›l›¤› ile duyurmay› tercih etmektedir.
Merkezi sistemle yerleﬂtirme bizden baﬂka hemen hemen hiçbir yerde
yoktur. Baﬂar›l› üniversitelerin bulundu¤u ABD’de ö¤renci ilk iki y›l› okuyup bilim dallar›n› görüp tan›d›ktan sonra ancak kendisine uygun olan› fark
ederek kayd›n› yapt›r›yor. Ö¤renci serbest iradesi ile e¤itimi alaca¤› bilim
dal›n› kendisi seçiyor. Bizdeki gibi zoraki de¤il.
ÖSYM, ö¤rencileri yüksekö¤retim kurumlar›na yerleﬂtirmekten vazgeçmeli ve üniversiteler kendilerinin belirleyece¤i usul ve yöntemle ö¤rencileri seçip almal›. Bu ayn› zamanda bütün dünyada kabul gören üniversite
özerkli¤inin gere¤idir.
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Yüksekö¤retime giriﬂ s›nav› ülkemizde uzun bir süreden beri devam
eden talihsiz bir olayd›r. Talihsizlik gençlerimizi ve ailelerini kapsad›¤› gibi
tüm ülkeyi de kapsamaktad›r. ‹ﬂin en ﬂaﬂ›rt›c› yan› bu verimsiz s›nava toplumun karﬂ› ç›kmamas›d›r. S›nava girenlerin %80’i elenmekte ancak %20’si
yerleﬂtirilmektedir. Di¤er bir talihsizlik de ÖSYM’nin yerleﬂtirdi¤ini ilan etti¤i bu ö¤rencilerin %16’s›n›n yerlerini be¤enmeyerek kay›tlar›n› yapt›rmamas›d›r. Bu durum aileleri ve gençleri s›k›nt›ya sokmakta, ayn› zamanda ülkemizin iﬂ gücü kalitesinin giderek zay›flamas›na ve buna ba¤l› olarak ülke
ekonomisinin zarar görmesine neden olmaktad›r.
ÖSYM, üniversite aday› iki milyona yak›n genci, yarat›lan büyük bir heyecan dalgas› içinde ciddi bir ﬂekilde s›navdan geçirerek elemektedir. Süresi,
içeri¤i, yap›s› her y›l de¤iﬂtirilen bu s›nav haziran ay›nda bir kas›rga gibi yurdumuzu kas›p kavurmaktad›r. F›rt›nan›n hasar tespiti temmuz ay›nda aç›kland›¤›nda telefat›n çok büyük oldu¤unu görerek dehﬂete kap›l›yoruz.
Adaylar›n yüzde yetmiﬂinin bir iﬂe yaramaz diye elenip savrulmuﬂ oldu¤unu görüyoruz. Bunu ö¤renim hakk›n› engelleyen haks›z bir eylem olarak kabul ediyoruz. ‹kinci büyük grubu oluﬂturan yüzde yirmiye s›navs›z geçiﬂ
hakk› tan›nd›¤› ilan ediliyor. Geriye kalan yüzde onluk kesim, örgün ö¤retim için uygun görülerek bir yere yerleﬂtiriliyor.
Liselerden birincilikle mezun olanlar›n tercihli olarak yerleﬂtirilmesi yasa gere¤i oldu¤u halde, her y›l binlerce lise birincisi üniversitelere yerleﬂtirilememektedir. 2004 y›l›nda yap›lan s›navlarda 6599 liseden 2200 lise birincisi herhangi bir programa yerleﬂememiﬂtir. Yüksekö¤retim Kurulu’nun raporunda bu olumsuzluktan, hem ÖSYM’nin uygulad›¤› ÖSS sistemi, hem de
ortaö¤retim sisteminin yaratt›¤› f›rsat eﬂitsizli¤i sorumlu tutulmaktad›r.

ÖSS Neyi Ölçüyor?
Hangi A¤›rl›kla Neyi Baﬂarmak ‹stiyor?
“Ülkemizde uygulanan yerleﬂtirme s›nav› (ÖSS), iki ﬂeyi baﬂarmay› amaçl›yor:
Yüksekö¤retime devam edebilmek için gerekli asgari bilgi ve beceri donan›m›na sahi
olanlar› belirlemek ve adaylar aras›ndan baﬂar› ve yetenekte üstün olanlar› seçmek.”
S›nav, bu amaçlar› tam olarak yerine getirmekten uzakt›r. S›nav›n içeri¤ini, ortaö¤retim kurumlar›nda kazan›lmas› beklenen, okudu¤unu anlama,
matematiksel iﬂlemler yapabilme, fen ve sosyal bilimlerdeki temel kavramlarla düﬂünebilme gibi temel bilgi ve becerileri kazanm›ﬂ olup olmad›klar›n› saptamaktan ve ölçmekten uzakt›r.
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ÖSYM’nin bu kadar ince bir görevi baﬂarmas›n› beklemek gerçekçi de¤ildir. Bunun en do¤ru yolu her üniversitenin kendi ö¤rencisini kendisinin seçip almas›d›r. ‹leri ve uygar ülkelerde, her üniversite kendisinin belirleyece¤i yöntemlerle ö¤rencilerini kendileri seçerler. Bu kural üniversite özerkli¤inin de vazgeçilmez gere¤idir.

Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme
Sisteminin Gerçekleﬂtiremedikleri
Yüksekö¤retim programlar›na merkezî olarak ö¤renci seçme ve yerleﬂtirme iﬂlemleriyle, yukar›da da de¤inildi¤i gibi, önemli amaçlardan pek ço¤u gerçekleﬂtirilmiﬂ olmaktad›r. Halen uygulanmakta olan sistemin baﬂarmak isteyip de baﬂaramad›¤› amaçlar da bulunmaktad›r. Bunlar ﬂöyle özetlenebilir:
• Yüksekö¤retime giriﬂte geçerlili¤i bulunan farkl› ölçütlerin kullan›lmas›,
istenen bir özelliktir. ÖSYS’de sadece bir s›nav›n sonuçlar› ile ortaö¤retim baﬂar› puan›n›n ölçüt olarak kullan›lmas›, ö¤rencilerin di¤er niteliklerinin göz ard› edilmesine neden olmaktad›r. Ö¤renciyi di¤er yönleri ile
de tan›yarak yüksekö¤retime ö¤renci almak, seçme iﬂleminin geçerli¤ini
art›rabilir, ancak bu uygulamaya, getirece¤i sak›ncalar›n daha fazla olmas› nedeniyle geçilememektedir.
• S›nava giren ö¤renci say›s›n›n çok fazla olmas› nedeniyle, bir zorunluluk
olarak uygulanan çoktan seçmeli sorularla ö¤rencilerin analiz, sentez ve
de¤erlendirme yapabilme yeteneklerini ölçmek son derece zorlaﬂmaktad›r.
• Ayr›ca, adaylar›n ana dillerinde sözlü ve yaz›l› olarak kendilerini ifade etme becerilerinin ölçülmesi gerçekleﬂtirilememektedir. Oysa bu yetenekler,
yüksekö¤retimde gerekli olan önemli özellikler aras›nda yer almaktad›r.
Bu yeteneklerin ölçülmesi için s›nav›n bir k›sm›n›n uzun cevapl› sorular›
kapsamas› gerekmektedir. Ancak bu do¤rultudaki de¤iﬂiklikler, aday say›s›n›n iki milyona yaklaﬂmas› ve bu sorulara verilecek yan›tlar› nesnel olarak de¤erlendirme güçlü¤ü karﬂ›s›nda uygulamaya konamamaktad›r.
• ÖSYS, yüksekö¤retim programlar›na yerleﬂtirmede puan› yüksek olana
öncelik vermekte, ancak, yüksek puanl› adaylar taraf›ndan tercih edilmeyen programlar puan› düﬂük olan adaylar› yerleﬂtirebilmektedir. Böyle
bir uygulama, baz› çevrelerce “üniversiteye giriﬂte belli standartlar›n göz
önünde tutulmamas›” gerekçesiyle eleﬂtirilmektedir. Bu eleﬂtiriye karﬂ›n
mevcut uygulaman›n sürdürülmesinin iki temel nedeni vard›r.
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Bunlardan birincisi, kimin üniversitede okuyaca¤›n›n, kimin okuyamayaca¤›n›n standard›n› belirlemenin son derece zor hatta olanaks›z olmas›d›r. ‹kincisi ise, sadece belirli standartlara göre seçilen ö¤rencilerin yüksekö¤retime al›nmas›, mümkün oldu¤u halde, standard›n alt›nda kalan
ö¤rencilerin yüksekö¤retimde okutulmamas› sonucunu do¤urur. Böyle
bir uygulama ise “e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas›” ilkesine ters düﬂer.
• Yukar›da da de¤inildi¤i gibi, merkezi yerleﬂtirmede, adaylar›n s›nav ve
okul baﬂar›s› d›ﬂ›ndaki özellikleri göz önüne al›namamaktad›r. Bunun
bir eksiklik oldu¤unu ileri süren baz› çevreler, merkezi s›nav›n yine
ÖSYM taraf›ndan yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n›, fakat yerleﬂtirmenin
üniversiteler taraf›ndan, di¤er etmenler de göz önünde tutularak yap›lmas›n› önermektedir. Bu yol izlendi¤i takdirde üniversitelerin adaylar›
de¤erlendirirken öznel yollara baﬂvurma ve hatta önemli ölçüde d›ﬂ bask›lar alt›nda kalma olas›l›¤› göz ard› edilmemelidir. Önceki y›llarda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n tekrar yaﬂanmamas› için, daha iyi bir çözüm bulunana kadar, merkezi yerleﬂtirme uygulamas›n›n sürdürülmesinin yararl›
olaca¤› konusunda bir oydaﬂma bulundu¤u söylenebilir.
Yüksekö¤retim programlar›na uygulanan yerleﬂmek için merkezi olarak
ö¤renci seçme ve yerleﬂtirme iﬂlemleri ile önemli amaçlardan pek ço¤u gerçekleﬂtirilmiﬂ olmaktad›r. Ancak, do¤al olarak, say›s› iki milyona yaklaﬂan
adaylar›n sadece beﬂte birlik bir bölümünü seçen bir merkezi s›nav sisteminden kaynaklanan önemli sorunlar da bulunmaktad›r.
Tüm bunlar bize art›k ÖSYM’nin ö¤rencileri üniversitelere yerleﬂtirmekten vazgeçme zaman›n›n geldi¤ini bir kez daha aç›kça gösteriyor.

Üniversiteye Baﬂvuru ve Yerleﬂtirme
Ö¤renci seçme s›nav›na baﬂvurarak yüksekö¤retim sistemine yerleﬂtirilen
ve aç›kta kalan ö¤renci say›lar›n›n y›llar itibariyle geliﬂimini aﬂa¤›da görüyoruz. Seçme s›navlar›n›n baﬂlad›¤› y›l olan 1974 y›l›ndan bu yana baﬂvuru say›s›ndaki art›ﬂ›n yerleﬂtirilen say›s›ndaki art›ﬂtan h›zl› oldu¤u görülüyor.
Yerleﬂtirildikleri yerlere kayd›n› yapt›rmay›p tekrar seçme s›nav›na girenlerin say›s› ortaö¤retimden mezun olanlar›n say›s›n›n üç kat›na yaklaﬂ›yor. Yüksekö¤retim kuruluﬂlar› önünde bir y›¤›lma oldu¤u aç›kt›r. Bu y›¤›lman›n nedenlerini aç›klayabilmek için, baﬂvurular› türlerine göre ay›rarak
ele almak gerekir. Baﬂvurular dört ana kaynaktan gelmektedir. Bunlar:
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1) Lise son s›n›f ö¤rencileri,
2) Seçme s›nav›na girip baﬂar›s›z olanlar,
3) Önceki y›llarda yüksekö¤retime yerleﬂtirilmiﬂ ama memnun olmayanlar,
4) Bir yüksekö¤retim kurumundan mezun olup yeniden diledi¤i dalda ö¤retim görmek isteyenlerdir.
Grafik 1: Baﬂvuran ve Yerleﬂen Ö¤renci Say›lar›, 1975-2006
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Kaynak: ÖSYM’den sa¤lanan verilerle haz›rlanm›ﬂt›r.

Grafik 2: ÖSS Baﬂvurular›n›n Kaynaklar›
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ÖSS sonuçlar›na göre, ÖSYM’nin yapt›¤› yerleﬂtirme ço¤u kez ö¤renciler
taraf›ndan be¤enilmedi¤i için ö¤rencilerin gösterilen yere kay›tlar›n› yapt›rmad›¤›n› görmüﬂtük. Yerini be¤enmeyerek kayd›n› yapt›rmayanlar›n oran›,
Temmuz 2006’da aç›klanan YÖK raporuna göre %16’d›r. Ayr›ca istemeye istemeye kayd›n› gösterilen yere yapt›ranlar, ertesi y›l bir daha ÖSS’ye girerek
ilgi duydu¤u bilim dal›nda okuma olana¤›n› yakalamaya çal›ﬂmaktad›rlar.
ÖSS’yi kazan›p kayd›n› yapt›ran fakat yerinden memnun olmayanlar›n
yeniden ÖSS’ye girmeleri birkaç y›l devam etmektedir. Bu aray›ﬂ mezun olduktan sonra da sürmektedir. Herhangi bir dalda lisans ö¤renimini tamamlayarak, yeniden ÖSS’ye girenlerin oran› da yüzde on kadard›r.
Yerleﬂtirme Sonuçlar›na Göre
Çeﬂitli Gruplar›n Baﬂar› Yüzdeleri
Aday Grubu

Baﬂar›
Yerleﬂtirilen Yüzdesi

Baﬂvuran

Lise son s›n›f ö¤rencisi

757.421

203.482

26,9

Daha önce kazanamayan

773.893

311.766

40,3

Daha önce kazanan

365.882

117.398

32,1

1.897.196

632.646

33,3

TOPLAM

2004 ÖSS’de Örgün Ö¤retim ile
Aç›k Ö¤retime Yerleﬂtirilen ve Kaydolan Ö¤renci Say›s›

Lisans
Önlisans
TOPLAM

Yerleﬂtirilen

Kaydolan

K/Y

(Y)

(K)

(%)

ÖRGÜN Ö⁄RET‹M
197.774
197.087
195.665
153.707
393.439
350.794

99,7
78,6
89,2

AÇIK Ö⁄RET‹M
Lisans
Önlisans
TOPLAM

137.493
102.151
239.644

106.131
75.348
181.479

GENEL
TOPLAM

633.083

532.273

77,2
73,8
75,7
84,1
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Yüksekö¤retimin Finansman›
Yüksekö¤retim Kurulu’nun raporunda finansmanla ilgili bölümleri aﬂa¤›da not ediyoruz. Bu bölüm yüksekö¤retim sisteminin en can al›c› bölümü
oldu¤u için, her paragraftan sonra kendi görüﬂümüzü de not olarak sunmay› gerekli gördük. Rapordaki ilk baﬂl›k aynen ﬂöyle:

Yüksekö¤retimin finansman›ndan
stratejik seçmeler
Günümüz dünyas›nda geliﬂtirilen bir yüksekö¤retim stratejisinin baﬂar›l› olabilmesi için stratejinin genel seçmeleriyle tutarl› bir finansman stratejisinin geliﬂtirilmesi gerekir. Türkiye için geliﬂtirilen bu yüksekö¤retim stratejisi finansman aç›s›ndan beﬂ konuda aç›k stratejik seçmeler yapmak durumundad›r.
1) Önerilen stratejik hedefleri gerçekleﬂtirecek yeterli kayna¤›n sa¤lanmas›,
2) Üniversite yönetimlerinin kaynaklar›n› verimli bir biçimde kullanmas›na olanak sa¤layacak bütçe biçiminin benimsenmesi,
3) Üniversite yönetiminin kaynak kullan›m› bak›mdan etkili bir denetim ve hesap
verme sisteminin oluﬂturulmas›,
4) E¤itimden yararlananlar›n ö¤retim faaliyetlerinin finansman›na kat›l›m biçimi
ve miktar›,
5) YÖK’ün kendi stratejisini uygulamak için bütçe süreci içinde etkin rol oynamas›n› sa¤layacak usül ve yöntemler, olarak say›labilir.
Yeterli kayna¤›n sa¤lanmas› konusunda bir öneri yapabilmek için yeterli miktar›n ne oldu¤unun hiç olmazsa mertebe düzeyinde bilinmesi gerekir. Bu mertebenin ne oldu¤u stratejik hedeflerin saptand›¤› bölümde belirlenmiﬂti. Bu saptamaya göre devletin yirmi y›lda yüksekö¤retime ay›rd›¤› kaynaklar› tedricen
GSY‹H’n›n % 1,082’sinden % 1,935’ine ç›karmas› gerekiyordu.”
Yüksekö¤retim Kurulu’nun raporunda, yüksekö¤retimin finansman›yla
ilgili olarak kesin bir öneri ve görüﬂ bulunmuyor. ‹ki tam sayfan›n özeti olarak yukar›ya al›nan bölüm, kurumun tüm görüﬂünü kapsamaktad›r. Beﬂ
maddede özetlenen finans sorunu sadece 4. maddedeki, ö¤rencilerin katk›s›n›n gereklili¤i ibaresiyle vurgulanmakta, miktar›n ne olaca¤› sonraya b›rak›lmaktad›r. Yeterli kayna¤›n GSY‹H ile karﬂ›laﬂt›r›larak saptanmas› da kesin bir hüküm getirmemektedir. Burada ﬂunu bir kez daha ifade edelim ki,
kurumlara gerekli tahsisat GSY‹H’den ayr›lm›yor. GSY‹H izafi bir say›d›r.
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Kesinleﬂmiﬂ ve ölçülebilir bir yan› yoktur. D‹E veya yeni ad› ile TU‹K taraf›ndan anketlerle saptanmakta ve y›ldan y›la de¤iﬂmektedir. Üniversitelerin
tahsisatlar› katma bütçeli idareler fasl›ndan ayr›lmaktad›r.
Anayasam›z›n 130. maddesinin 8. f›kras› “üniversitelerin haz›rlad›¤› bütçeler Yüksekö¤retim Kurulu’nca onayland›ktan sonra Milli E¤itim Bakanl›¤›’na sunulur ve bütçelerin ba¤l› oldu¤u esaslara uygun olarak yürürlü¤e konulur” hükmünü taﬂ›maktad›r.
Di¤er taraftan 2547 say›l› kanunun 46. maddesi de, “üniversitelerin tespit ettikleri cari hizmet giderinin her y›l Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek k›sm› devletçe
karﬂ›lan›r ve ö¤renci ad› ilgili Yüksekö¤retim Kurulu bütçesine ödenek olarak kaydolunur” ﬂeklindedir. Geri kalan k›sm› ö¤renci taraf›ndan ödenir. Devletçe
karﬂ›lanacak k›s›m cari hizmet maliyetlerinin yar›s›ndan az olamaz.
Bu kadar aç›k ve belirgin bir ifade varken, finansman giderlerinin saptanmas› için strateji oluﬂturmaya gerek olmad›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Yasalar›m›z ﬂunu söylüyor:
• Her üniversite kendi bütçesini haz›rlar.
• Ö¤renci baﬂ›na cari hizmet giderlerini her üniversite kendisi belirler.
• Üniversitelerin haz›rlad›¤› bütçeyi YÖK ve MEB onaylar.
• Bakanlar Kurulu cari hizmet giderlerinin ne kadar›n›n devletçe karﬂ›lanaca¤›n› belirler.
• Devletçe karﬂ›lanacak k›s›m maliyetin yar›s›ndan az olmaz.
Kanunlar›m›z, üniversitelerin cari hizmet giderlerinin en az yar›s›n›n
devletçe ve di¤er yar›s›n›n da ö¤renci taraf›ndan karﬂ›lanaca¤› hükmünü
taﬂ›maktad›r.
Di¤er bir deyiﬂle; devlet, üniversitelerin cari hizmet giderlerinin en az yar›s›n› karﬂ›lar. Ö¤renciler üniversitelerin cari hizmet giderlerinin en çok yar›s›n› karﬂ›lar.
Kanunlar›m›z, üniversitelerin cari hizmet giderlerinin en çok yar›s›n›n
ö¤renci taraf›ndan karﬂ›lanabilece¤ini bildiriyor. Hiçbir zaman ö¤renci katk› pay›n› %50’ye yaklaﬂt›ramad›k. Ö¤rencinin ödeyece¤i katk› pay›n›n oran›n› saptayacak Bakanlar Kurulu politik bir kuruluﬂ oldu¤u için kararlar›nda hep kamuoyunun bask›s›n› dikkate almak durumunda kalmaktad›r.
Türkiye’miz için önemli olan, ö¤renci katk› paylar›d›r. Halen ortalama
300 YTL olan katk› paylar›, üniversitelerin iﬂletme giderlerinin %5’i kadar
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olmakla beraber, bunun %75’i sa¤l›k, beslenme ve di¤er ihtiyaçlar için ö¤renciler ad›na sarf edilmektedir. Kalan %25’lik katk› pay› üniversite giderlerinin yan›nda hesaba kat›lmayacak kadar küçük kalmaktad›r.
Bu gerçe¤e ra¤men, katk› paylar›n›n art›r›lmas› konusunda toplumda oldukça yayg›n bir direnç bulunmaktad›r. Bu direnç ö¤renciden al›nan harç ve
ücretlerin f›rsat eﬂitsizli¤ini art›raca¤› konusundaki kayg›dan kaynaklanmaktad›r. Oysa, harçlar›n art›r›lmas›n› savunanlar da ayn› kayg›lardan yola
ç›kmaktad›r. Onlar yüksekö¤retim düzeyine gelen ö¤rencilerin genellikle
toplumun varl›kl› kesimlerinden geldi¤ini, bu kesime hiçbir ücret almadan
e¤itim hizmetinin verilmesinin ülkenin varl›ks›z kesimlerinden varl›kl› kesimlerine servet transferi anlam›na geldi¤ini ileri sürmekte, varl›ks›z kesimlerden gelebilenlerin harç ve ücretlerinin yard›m ya da kredi halinde devletçe karﬂ›lanmas› halinde, harç ya da ücret alman›n daha adil bir tutum olaca¤›n› savunmaktad›rlar.
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E¤itim Talebini
Neden Karﬂ›layam›yoruz?

Tarih bize, insanlar›n ve yöneticilerin,
tarihten asla bir ﬂey ö¤renmediklerini ö¤retir.
(W. F. Hegel)
‹bret al›nsayd› tekerrür etmezdi.

Yüksekö¤retim talebinin karﬂ›lanamamas›n›n as›l nedeni paras›zl›kt›r.
Bu gerçe¤i bugünkü yöneticilerimiz, henüz görüp fark edemediler. Bu tarihi
bir gerçektir. 150 y›ldan beri, para kullanman›n kurallar›n› bilemedi¤imiz
için, para aç›¤›m›z› borçla kapatmay› al›ﬂkanl›k haline getirdik. Bab›âli hükümetleri borçlanarak koca imparatorlu¤un çöküﬂünü h›zland›rd›lar. Bugün içinde bulundu¤umuz toplumsal ve ekonomik zor koﬂullar, bize 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun içine sürüklendi¤i
bunal›mlar› an›msat›yor.
Devletin, hükümetin, sivil toplum örgütlerinin ve halk›n ortak amac›, güven içinde daha iyi bir yaﬂam düzeyine kavuﬂmakt›r. Atatürk’ün gösterdi¤i
hedef, ça¤daﬂ uygarl›k düzeyini yakalamak oldu¤u halde, bekledi¤imiz geliﬂme olmam›ﬂt›r. Gün geçtikçe toplumun da, do¤a gibi, kendine özgü yasalara
ba¤›ml› olarak geliﬂti¤i ve bunlar›n da, do¤a yasalar› gibi, belli ﬂartlar oluﬂturulmad›kça ayn› sonuçlar› verdi¤i bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Tarihsel ya da toplumsal yasalar, insan etkinli¤inin genel yöneliﬂini belirler. Tarihsel yasalar insan bilincinden ve iradesinden ba¤›ms›zd›r.
Tarihin do¤al bir süreç oldu¤unu ilk söyleyen tarihçi, ‹bni Haldun olmuﬂtur. Bugünkü tarih anlay›ﬂ›m›zda idealist tarih anlay›ﬂ›n›n ileri sürdü¤ü gibi,
toplumsal olaylar›n nedeni, liderler de¤il, üretim faaliyetlerinde bulunan
halk y›¤›nlar›d›r. Toplumsal olaylar toplumun kendisinden kaynaklan›r.
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Toplumlar, tarihi kendi keyiflerine göre yönlendiremezler. Toplumsal tarih, üretim güçleri ve üretim iliﬂkileri ile kendilerinden önceki kuﬂaklarca
belirlenmiﬂtir. ‹nsanlar, diledi¤i ortamda de¤il, önceden belirlenmiﬂ koﬂullar› taﬂ›yan ortamda do¤arlar. Toplumlarda de¤iﬂiklik meydana getirmek
uzun soluklu bir süreçtir. Yaln›z e¤itim bu süreci k›saltabilir ve toplumlar›n
kaderini de¤iﬂtirebilir. Bu e¤itim, giriﬂimci ve ayd›n kadrolar yetiﬂtiren, üretim ve kalk›nmay› amaç edinen özerk bir e¤itimdir.

Toplumsal Kalk›nma ‹çin Daha Çok E¤itim
Bilim ve teknolojinin evrensellik kazand›¤› zaman›m›zda, ferdin maddi
ve manevi varl›¤›n› geliﬂtirebilece¤i en yayg›n yer, toplu olarak devam edilen okullard›r. Toplumsal kalk›nma ve ilerlemenin de yolu okullardan geçer. Vatandaﬂlar›na yeterli e¤itim olanaklar›n› sunamayan uluslar, kalk›nma yar›ﬂ›nda geri kalmaktan kurtulamazlar.
Devletimiz, toplumsal kalk›nmam›z için e¤itimi ön planda tutarak, bütçeden en büyük pay› e¤itime ay›rd›¤› halde, vatandaﬂlar›n e¤itim talebini
karﬂ›layam›yor. Bizler ça¤›n gerektirdi¤i nicelik ve nitelikte e¤itim veremedi¤imiz için ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂamad›k. Son y›llarda her alanda
önemli geliﬂmeler elde etti¤imiz halde, kendimizi Avrupa Birli¤i ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda ilerlemedi¤imizi ve Avrupa ile aram›zdaki aç›¤›n giderek büyüdü¤ünü görüyoruz. Bu tablonun üzerinde biraz durursak dehﬂete ve telaﬂa
kap›lmam›z gerekir.
Ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine yükselebilmemiz için, her ﬂeyden önce vatandaﬂlar›m›za, anayasam›z›n tan›d›¤› kendi maddi ve manevi varl›¤›n› geliﬂtirebilme hakk›n› tan›mam›z gerekir. Bunun için de ça¤›n gerektirdi¤i e¤itim
olanaklar›n› sunmam›z kaç›n›lmazd›r. Bugün ülkemizde hâlâ, on milyona
yak›n okuma yazma bilmeyen insan›m›z var. Her kademede okullaﬂma oranlar›m›z AB’den çok düﬂük oldu¤u gibi, tüm komﬂular›m›z›n da gerisindedir.
‹lkö¤retimdeki ikili ö¤retim, kalabal›k ve birleﬂtirilmiﬂ s›n›flar, yetersiz
bütçe olanaklar› e¤itimin kalitesini etkilemektedir. ‹lkö¤retime baﬂlayan
her ö¤renci, hiçbir engele tak›lmadan, beceri ve baﬂar›s›na bak›lmaks›z›n, s›navs›z girdi¤i okuldan s›navs›z mezun olmaktad›r.
Lise kap›s›na gelen ö¤renci ilk olarak Fen Liselerine, Anadolu Liselerine giriﬂ s›navlar›yla karﬂ›laﬂmaktad›r. Tüm lise ö¤rencileri 2. s›n›ftan itibaren, ÖSS’nin gölgesine girerek, bu s›navda baﬂar›l› olamama endiﬂesine
kap›lmaktad›r.
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S›nava giren iki milyon ö¤rencinin yaklaﬂ›k %70’i baﬂar›s›z ilan edilmekte, %20’si Aç›k Ö¤retim ve s›navs›z meslek yüksekokullar›na yerleﬂtirildikten sonra ancak %10’u üniversiteye kabul edilmektedir. Liseyi bitiren ve
aralar›nda lise birincileri de bulunan bir milyondan fazla gencimiz ÖSS’de
elenerek saf d›ﬂ›nda b›rak›lmaktad›r. Kendini geliﬂtirme hakk› tan›mad›¤›m›z bu gençlerimiz, hayat boyu k›t kanaat yaﬂamaya mecbur kalacaklard›r.
‹nsanlar›m›z ve buna ba¤l› olarak ülkemizin geliﬂmesi için ele al›nacak ilk
konu, vatandaﬂlar›n her kademede e¤itim talebinin karﬂ›lanmas›d›r.
Bizi birli¤e almaya haz›rlanan AB ülkeleri,
insanlar›m›z›n yeterince geliﬂmedi¤ini öne sürerek,
iﬂ gücümüzün Avrupa’da serbestçe dolaﬂmas›na
izin vermeyeceklerini aç›kça söylemektedirler.
Bat›l›lar ülkemizde insan hak ve özgürlü¤ünün
geniﬂletilmesini isterken, üniversiteye giremeyen
gençlerimizin dershane yollar›ndaki s›zlanmalar›n›
duymuyorlar. Fazla hak ve özgürlük s›k›nt›lara, fazla e¤itim
ekonominin geliﬂmesine yol açar.
Bat›l›lardan ak›l ve para beklemeye devam ederken, kendi olanaklar›m›zla e¤itim talebini nas›l karﬂ›layabilece¤imizi düﬂünmeliyiz. Bunun için otuz
y›ldan beri gençlerimizin önüne konan ÖSS baraj›n› ele alarak, ne zaman ve
neden kondu¤unu ve zaman içinde de¤iﬂen koﬂullara uyup uymad›¤›n›, eriﬂmek istedi¤imiz kalk›nm›ﬂ ülkelerle karﬂ›laﬂt›rarak görmeliyiz.

ÖSS’ye Neden ve Ne Zaman Gerek Duyuldu?
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra bütün ülkeler bir nüfus patlamas›yla
karﬂ›laﬂt›. Bunun do¤al sonucu olarak 1960’l› y›llardan itibaren yüksekö¤retime, devletlerin karﬂ›layamayacaklar› boyutlarda talep art›ﬂ› oldu.
Kalk›nm›ﬂ ve zengin ülkeler, artan yüksekö¤retim talebini karﬂ›lamak
için, mevcutlara ilaveler yaparak ve yeni kurumlar açarak yüksekö¤retim
kapasitelerini art›rd›. Kalk›nmakta olan ülkeler yeterli sermaye birikimine sahip olmad›klar› için kapasitelerini art›ramad›lar. Fazla talebi durdurmak için yüksekö¤retime giriﬂte s›nav koydular. Geri kalm›ﬂ ülkelerde
yüksekö¤retim talebi olmad›¤› için devletlerin de bu konuda yapacaklar›
bir iﬂleri yoktu.
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Ülkemizde Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, yüksekö¤retim kurumlar›n›n
kapasitelerini zorlayan bir talep yoktu, hatta baz› fakülteler kapasitelerini
dolduram›yordu. Türkiye’de 1940’l› ve 50’li y›llarda baz› fakülteler, kapasitelerinin üzerinde bir baﬂvuru ile karﬂ›laﬂ›nca, kendileri bir seçme s›nav› yapma zorunlulu¤u ile karﬂ› karﬂ›ya geldiler.
1960’l› y›llarda ise yüksekö¤retim kurumlar›na ba¤l› baz› fakülteler, kapasitelerini oldukça aﬂan baﬂvurularla karﬂ›laﬂt›lar. Baz› fakültelere yeterli
baﬂvuru olmad›¤› halde, baz›lar› kapasitesinin 22 hatta 46 kat› baﬂvuru alm›ﬂt›. Bu durumda yüksekö¤retim kurumlar›, çok say›da aday aras›ndan
sa¤l›kl› bir seçme yapabilmek için aray›ﬂ içine girdiler. Seçme iﬂlevinin nas›l
ve kim taraf›ndan yap›laca¤› konusu y›llarca gündemde kald›.
Devlet, yüksekö¤retim talebini karﬂ›lamak ve yeni üniversite ve yüksekokul kurmak için gerekli paray› bulam›yordu. Nüfus h›zla art›yor, devletin
geliri o oranda artm›yordu. Kore, Japonya, ABD ve daha birçok ülkede oldu¤u gibi özel sektörün e¤itim kurumu açmas› hiç düﬂünülmüyordu. Devletçilik yanl›ﬂ yorumland›¤› için özel sektöre izin verilmiyordu.
Yüksekö¤retim alan›nda yeni yat›r›mlar için yeterli kaynak bulamayan
devlet, kendi okulunu kurmak isteyen özel giriﬂimcilere de izin vermeyerek,
çareyi üniversite önüne baraj koymada arad› ve gençli¤in oldu¤u kadar, toplumun da gelece¤inde büyük kay›plara yol açacak olan Ö¤renci Seçme ve
Yerleﬂtirme Merkezi’ni kurdu:
Baﬂlang›çta 1975 y›l›nda 280.504 lise ve dengi okul mezunu bu s›nava girmiﬂti. Y›llar boyu artan taleple 1981’de ö¤renci say›s› 420.000’i bulmuﬂtu.
1990’da 773.000 ö¤renci s›nava girmiﬂti. 2004 y›l›ndaysa ÖSS’ye baﬂvuranlar›n say›s› 1.900.000’e yükselmiﬂti. Son 15 y›lda ÖSS’ye baﬂvuranlar, yerleﬂtirilenler ve lise mezunlar›n›n seyir grafi¤i Ek.3’de karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak görülüyor. Zaman lise mezunlar›n›n aleyhine iﬂliyor.

Yüksekö¤retime Giriﬂ Sisteminden
Kimse Memnun De¤il
Kamuoyundan gelen eleﬂtirilere karﬂ› daha adil ve kal›c› bir s›nav sistemi
bulabilmek amac›yla, ÖSYM’nin s›k s›k baﬂvurdu¤u de¤iﬂiklere ra¤men,
ÖSS sistemi ile ilgili olan kurum ve bireylerin hiçbiri, sistemden memnun
de¤il; çünkü aç›kta kalan ö¤renci say›s› sürekli art›r›yor. Memnuniyetsizli¤ini aç›¤a vuran kesimleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:
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Lise ö¤rencileri için bu s›nav korkulu bir rüya. Birçok lise son s›n›f ö¤rencisi, s›nav öncesi doktordan rapor alarak dershanelere gidiyor, özel ö¤retmene
koﬂuyor, buna karﬂ›n baraj› aﬂma ﬂans› yüzde otuzdan az. Her dört ö¤renciden
üçü elenip kendi kaderine terk ediliyor, ancak biri yüksekö¤retimde okuyacak
bir yer bulabiliyor. Yüksekö¤retim Kurulu’nun Temmuz 2006 tarihli raporu,
bu s›nav›n adaylar›n ruh sa¤l›¤›n› etkiledi¤ini, böylece kazananlar kadar kazanmayanlar›n da moralini bozdu¤unu kaydetmektedir. Kazananlar›n endiﬂesi yerleﬂtirilece¤i bölümü be¤enip be¤enmeyece¤i yönündedir. Yerleﬂtirilen
adaylar›n %16’s› yerini be¤enmeyerek kayd›n› yapt›rm›yor. Hemen her y›l bu
yerleﬂtirme yüzünden gerçekleﬂen intiharlar› bas›ndan izlemekteyiz.
Veliler çocuklar›n›n önlerindeki bu engeli aﬂabilmeleri için her türlü
masraf› yapmaya haz›r, aray›ﬂ içinde didinip durmaktad›rlar. Temmuz 2006
tarihli YÖK raporunda, ÖSS’nin ailelerde önemli gerilimlerin oluﬂmas›na
yol açt›¤›na iﬂaret edilmektedir.
Üniversiteler gelen ö¤rencinin kalitesinden dolay› memnun de¤iller.
MEB ÖSS’nin lise müfredat programlar›na uygun yap›lmad›¤› görüﬂünde. Bu nedenle bakanl›k sistemden memnun de¤il. ‹leri ülkelerde oldu¤u gibi, üniversitenin özerkli¤ine uyum için, ö¤rencileri üniversitelerin seçip almas› gerekti¤ini ileri sürüyor.
YÖK sistemin verimsizli¤inden ve yerleﬂtirmelerin isabetsizli¤inden yak›nmaktad›r. Ayr›ca, büyük oranda elenerek gelen ö¤rencilerin kalitesinden
de hiç memnun de¤il.
Bas›n s›nav›n adil olmad›¤› görüﬂünde. Lise müfredat program›na uygun
yap›lmad›¤› için s›nav, çocuklar› dershanelere gitmeye yönlendirmektedir.
Fakir ailelerin çocuklar› özel ders alamad›klar› ve dershaneye gidemedikleri
için yüksekö¤retime devam edemiyorlar.
Kamuoyunda çocuk sahibi aileler ÖSS’den yak›n›rken, baz›lar› da herkesin üniversite mezunu olmas›na gerek olmad›¤›n›, s›navda baﬂar›s›z olanlar›n k›sa kurslara giderek meslek edinmesini önermektedirler.

ÖSS Sisteminden Memnuniyetsizli¤in
Temel Nedeni Nedir?
ÖSS memnuniyetsizli¤inin kayna¤›nda iki temel neden bulunuyor:
a) Baraj› aﬂanlar›n oran›n›n %20 gibi çok düﬂük olmas›,
b) ÖSYM’nin yapt›¤› yerleﬂtirmelerin be¤enilmemesi.
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Her y›l üniversiteye giremeyen yar›m milyondan fazla lise mezunu genç,
henüz bir sanat ö¤renmeden, beceri kazanmadan iﬂ gücüne kat›lmaktad›r.
Bu duruma maruz kalan gençlerimiz, hayatlar› boyunca s›k›nt› içinde ve
beklentilerini elde edememe umutsuzlu¤u ile yaﬂamaya mecbur kalacaklard›r. Herkesin yüksekö¤retim görmesi elbette ki mümkün ve gerekli de¤il.
Ancak yüksekö¤renime kabul edilmeyenlerin oran› %80 gibi büyük bir
oran oldu¤u için meselenin üzerinde durulmas› gerekiyor. (Ek.4)
ÖSYM’nin yerleﬂtirmeleri de ço¤u kez memnuniyetsizlik yaratmaktad›r.
Yukarda temas etti¤imiz gibi Yüksekö¤retim Kurulu Temmuz 2006’da Cumhurbaﬂkan›’na sundu¤u ve kamuoyuna aç›klad›¤› tart›ﬂmal› raporunda meselenin “yerleﬂtirilenlerin %16’s› yerini be¤enmeyerek kayd›n› yapt›rm›yor” gerçe¤ini yinelemiﬂti. Genelde 5. ve sonraki tercihler kabul görmekte. 5. tercihle 10. tercih aras›ndaki isabetler, 1. ve 5. tercihten fazlad›r. ÖSYM’nin gösterdi¤i yeri be¤enmeyerek, kayd›n› yapt›rmayanlar ve/veya kayd›n› yapt›rd›ktan sonra ikinci kez tekrar s›nava girerek yer de¤iﬂtirenlerin oran› %20’den
fazlad›r.
Di¤er taraftan, ÖSYM’nin adaylar› yüksekö¤retime yerleﬂtirmesi tam gerçekleﬂememektedir. Her y›l üniversitelerde örgün ö¤retimde 20–30 bin kontenjan boﬂ kalmaktad›r.
Birinci yerleﬂtirmeden sonra ikinci bir ek yerleﬂtirme yap›lmas›na ra¤men, kontenjanlar tam doldurulamamakta üniversitelerdeki kontenjanlar›n ortalama %10’u boﬂ kalmaktad›r.
ÖSYM’nin ek kontenjanla gönderdi¤i ö¤renciler, dersler baﬂlad›ktan çok
sonra kay›tlar›n› yapt›rabildikleri için arkadaﬂlar›ndan hep geri kalmaktad›rlar. Ayr›ca, bir tarafta üniversiteye girmek için bekleﬂen, türbelere gidip
dua eden, yalvaran yakaran ö¤renciler varken, karﬂ› tarafta ö¤renci bekleyen
s›n›flar›n var oluﬂu merkezi yerleﬂtirme sisteminin geçerli bir sistem olmad›¤›n› göstermektedir. E¤er iyi bir sistem olsayd› bizden evvel AB, ABD, Büyük Britanya, Çin ve Japonya merkezi sistemle ö¤renci yerleﬂtirirdi. Bizden
ve Yunanistan’dan baﬂka merkezi sistemle ö¤renci yerleﬂtiren bir ülke yok.
Yunanistan ile aram›zdaki fark ﬂu: Onlar›n s›nav› ö¤rencilerin %80’ine yüksekö¤retimde okuma hakk› verirken, bizde ne tam tersine ö¤rencilerin
%80’i elenip d›ﬂar›da b›rak›l›yor, ancak %20’lik bir kesim yüksekö¤retime
devam edebiliyor.
Ayn› zamanda ö¤renci ne kadar bilirse bilsin, Ö¤renci Seçme S›nav› ö¤rencinin yeteneklerini göz önüne alm›yor. Çoktan seçmeli s›nav sistemine
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dayal› bu s›nav gerçekten de iki milyon kiﬂi aras›ndan yüksekö¤retime geçmeyi hak kazanabilecek ö¤rencileri seçmek için uygulanabilecek sistem olarak düﬂünülmüﬂ. Fakat bu, esas çözüm de¤il.
Ö¤renciler genelde iki y›l bu s›nava odakland›klar› için, ruhsuz, kendini ifade edemeyen, sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kiﬂiler olarak
yetiﬂiyor.
Oysa ö¤rencilerin önüne çekilen bu ÖSS baraj›n› y›kmak ve kendini ifade edebilecek, analitik düﬂünce yetene¤i kazanm›ﬂ, sosyal etkinliklerle becerilerini geliﬂtirmiﬂ bireyler yetiﬂtirmek gerekmektedir.
ÖSYM’nin ülkeye yapt›¤› en büyük zarar›n, ö¤rencileri üniversitelere
yerleﬂtirmede yapt›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. ﬁikâyetler en çok bu yönden geliyor. Yukar›daki tabloda gördü¤ümüz gibi kabul edilen tercihlerin
yar›s› 10. tercihten sonrakiler. Oysaki ö¤rencilerin esas amac› birinci veya
ikinci tercihtedir. O da her kula nasip olmuyor. Baﬂar›l› say›lanlar›n ancak
%9’unun, ilk tercihleri kabul görmüﬂtür.

Türkiye’nin Geliri Neden Az?
Tar›m verimsiz, sanayi vergi oranlar› ile enerji maliyetleri yüksek oldu¤undan geliﬂemiyor, turizm sektörü yeterli yetiﬂmiﬂ eleman ve tan›t›m olmad›¤›ndan düﬂük fiyatlarla çal›ﬂ›yor, kapasite art›r›lam›yor. Madenleri ülke yarar›na iﬂleyecek uzman elemanlar›m›z olmad›¤›ndan, katma de¤er yaratmadan, ham olarak ihraç ediyoruz.
‹ktisadi devlet kuruluﬂlar› yetiﬂkin, bilimsel ve ça¤daﬂ görüﬂlere sahip
personel azl›¤›ndan, basiretli bir tüccar gibi çal›ﬂt›r›lamad›¤›ndan zarar etmektedirler. Barajlarda su kuvveti ile türbinlerde kendili¤inden ortaya ç›kan elektri¤i da¤›tan devlet kuruluﬂu, katrilyonlarca zarar etmektedir. Kurum, zarar›n› normal bir olay gibi rahatça aç›klamaktad›r. Bu kadar kolay iﬂleyen bir tesiste meydana gelen büyük zarar karﬂ›s›nda toplumdan bir tepki
gelmemektedir.
Sanayinin temel girdilerinden olan elektri¤in, neden komﬂular›m›zdan
daha pahal›ya mal edildi¤ini soran da yok. Elektrik pahal›, vergiler yüksek
diyerek tesislerini kapat›p Balkan ülkelerinde yeni fabrika ve küçük tesis kuranlar›n say›lar› 20 bini aﬂt›¤› halde önlem almam›z gündeme gelmedi¤i gibi, “globalleﬂen dünyada bunlar olacakt›r” diyerek olaya hoﬂgörü ile bak›yoruz.
Bu nedenle devletin vergi geliri oldukça düﬂük.
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Baz› Ülkelerde Kiﬂi baﬂ›na Düﬂen Vergi Geliri (2002 y›l›, dolar)
Hollanda 10.167

Fransa

10.33

‹ngiltere

9.444

‹talya

8.699

Almanya

8.668

Belçika

10.98

Portekiz

3.987

‹spanya

5.752

Türkiye

Yunanistan 4.363

822

AB ülkeleri aras›nda en az vergi geliri olan Portekiz ile Yunanistan’›n y›ll›k vergi geliri bizden beﬂ kat fazla. OECD ülkeleri vergi geliri ortalamas›, bizden 10 kat fazla. Kamu bütçesinden e¤itime her y›l daha fazla pay ay›rd›¤›m›z halde, bütçe giderlerini AB ile karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda, kiﬂi baﬂ›na e¤itim
harcamalar›nda, AB ve OECD ülkelerinin çok gerilerinde kalm›ﬂ oldu¤umuz
görülüyor (Ek.5).
Devletimizin ana gelir kalemi olan vergi gelirimizin azl›¤› nedeni ile e¤itime gere¤i kadar yat›r›m yap›lam›yor. Bu nedenle e¤itim talebine cevap verilemiyor.
“Devletin parasal gücü ancak bu kadar ö¤renciye e¤itim vermeye yetiyor”, düﬂüncesiyle kendimizi avutamay›z. Yaﬂamsal önemi olan e¤itimin önünü açmak için her olana¤› kullanmam›z gerekiyor. Bugünkü mevzuat›m›z, ABD,
Büyük Britanya, Çin, Rusya ve Japonya’da oldu¤u gibi, özel giriﬂimcilerin
yüksekö¤retim kurumu açmas›na izin vermiyorsa mevzuat›m›z› gözde geçirmeli ve ça¤a uygun hale getirmeliyiz.
Temel E¤itim Kanunu’nun 38. maddesinin “yüksekö¤retim paral›d›r” hükmünü, bugüne kadar gelip geçen hükümetler, oy kaybetme korkusuyla uygulamaya cesaret edemediler. Yüksekö¤retimde katk› paylar›n›n ABD’de kuruluﬂundan beri, Japonya’da 1949’dan, Çin Halk Cumhuriyeti’nde 1995 ve
‹ngiltere’de 1998’den beri %30’lar civar›nda oldu¤unu dikkate alarak, korkular›m›z› yenmeliyiz. Yürürlükteki Temel E¤itim Kanunu’na uygun olarak
üniversite ö¤rencilerden, hâlihaz›rdaki koﬂullara göre 3.000 YTL’ye kadar
para talep etmelerine izin verilmesinin hem ö¤rencilerin ve hem de üniversitelerin geliﬂmesine yard›mc› olaca¤› aç›kt›r. Bu konuyu ilerde yeniden
aç›klayaca¤›z.
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Ö¤renim Hakk›n›n Yasal Dayanaklar›
Ö¤renim hakk› konusunda yasalar›m›za ve evrensel bildirilere bir göz att›¤›m›zda durum ﬂöyle: Hemen bütün dünyada e¤itimin önemini öne ç›karan yasalara rastlamak mümkün. Ferdin geliﬂmesini amaçlayan bu yasalar
dolayl› olarak ayn› zamanda ülke kalk›nmas›n›n temel yasalar›d›r. Birleﬂmiﬂ
Milletler’e üye devletlerin, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak kabul ettikleri yasalar› aksatmadan uygulamalar› da gerekmektedir. Bu
tür yasalar› uygulamayan ülkeler, uluslararas› kalk›nma yar›ﬂ›nda daima geride kalmaktad›r. Kiﬂinin e¤itim hakk› ile ilgili yasalardan en baﬂta gelen bir
kaç›n› yorumsuz olarak buraya not al›yoruz.
HERKES, YAﬁAMA,
MADD‹ VE MANEV‹ VARLI⁄INI KORUMA VE
GEL‹ﬁT‹RME HAKKINA SAH‹PT‹R
Anayasa, madde 17
K‹MSE E⁄‹T‹M VE Ö⁄REN‹M HAKKINDAN
YOKSUN BIRAKILAMAZ
Anayasa, madde 42
Lise mezunlar›n›n önüne konan ÖSS baraj›, bir milyondan fazla gencimizi baﬂar›s›z ilan ederek yüksekö¤renim hakk›ndan yoksun b›rakmaktad›r.
Bu s›navda 160 puandan fazla not alanlar›n hepsi, yüksekö¤retim görme
hakk›na sahip olduklar›n› ispatlam›ﬂlard›r. Daha ileri bir e¤itim görmeleri
için çözüm yollar› aramal›y›z. Yeterli kapasite olmad›¤› için e¤itim hakk›ndan yoksun b›rak›lan gençlerimiz için yeni olanaklar yaratmaya mecburuz.
HERKES, E⁄‹T‹M HAKKINA SAH‹PT‹R
TEKN‹K VE MESLEK‹ E⁄‹T‹M HERKESE AÇIKTIR
YÜKSEKÖ⁄RET‹M YETENE⁄E GÖRE HERKESE
Eﬁ‹T OLARAK SA⁄LANIR
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi, madde 26
ÜN‹VERS‹TELER DEVLET TARAFINDAN
KANUNLA KURULUR
Anayasa, madde 130
Son y›llarda kurulmas›na izin verilen vak›f üniversiteleri de e¤itim talebindeki aç›¤› kapatmaya yetmiyor. Bugün üniversitelerimizin %30’undan fazlas› vak›flara ait oldu¤u halde vak›f üniversitelerindeki ö¤rencilerin oran› %7 kadard›r.
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15 yeni devlet üniversitesinin kuruluﬂ kanunu TBMM’de kabul edildi, ‹stanbul’da yeni vak›f üniversitesinin kurulmas›na YÖK genel kurulunun
onay verdi¤i haberleri geliyor. Di¤er taraftan ‹stanbul Belediye Baﬂkan› da ‹stanbul’da yeni üniversite kurulmas›n› istemedi¤ini s›k s›k tekrarlamaktad›r.
Üniversitelerin say›lar›n›n çoklu¤u de¤il, üniversitelerde okuyan ö¤renci say›s›, di¤er bir deyiﬂle, yüksekö¤retim ça¤›ndaki nüfusun okullaﬂma oran› önemlidir. Bu oran bugün %25 kadard›r ki, bunun en az AB ülkeleri düzeyine, yani %50’ye ç›kar›lmas› kaç›n›lmazd›r.

Türkiye’nin Bütçesi
E¤itim Talebini Karﬂ›lamaya Yetmiyor
Devletimiz bütçesinden en yüksek pay› e¤itime ay›rd›¤› halde talebi karﬂ›layam›yor. (E¤itime ayr›lan pay›n, GSMH’ye oranlanmas› yan›lt›c›d›r.
Çünkü e¤itime GSMH’den pay ayr›lm›yor, e¤itime devlet bütçesinden pay
ayr›l›yor).
TC gelirinden e¤itime ayr›lan pay %17’dir. Kiﬂi baﬂ›na 200$ düﬂüyor.
AB ülkelerinde e¤itime ayr›lan ortalama pay %12’dir. Kiﬂi baﬂ›na 1000 $
düﬂüyor.
Bu fark bütçemizin küçük olmas›ndan kaynaklan›yor. Nüfuslar› yaklaﬂ›k
Türkiye kadar olan dört AB ülkesi ile bu durumu karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda, ortaya bizi dehﬂete düﬂüren farklar ç›k›yor;

Ülkeler

Bütçe
E¤itim
Gelirleri
Giderleri
Oran
(Milyar Euro) (Milyar Euro)
%

Almanya
Fransa
‹ngiltere
‹talya
Türkiye

954
826
697
614
62

91
83
75
63
14

10
10
11
10
23

Nüfus
Baﬂ›na
(Euro)

Ö¤renci
Baﬂ›na
(Euro)

1101
1394
1250
1099
200

7281
5980
6887
4977
725

Kaynak: Eurostat.

Burada AB ülkelerinin kamu e¤itim harcamalar›n›n hepsinin teker teker
TC genel bütçesinden fazla oldu¤unu görmek için Ek.6 grafi¤ine bakmak yeterlidir, ama çare de¤ildir. 1995-2002 y›llar› aras›nda baz› AB ülkeleri ile Türkiye’de kamu bütçesinden yap›lan e¤itim harcamalar› karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak verilmiﬂtir. Bu konuda da zaman aleyhimize çal›ﬂ›yor.
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Türkiye’de E¤itim Reformlar›
Atatürk’ten sonra e¤itim reformlar›ndan söz edilmez oldu. 1971’e gelindi¤inde askerlerin verdi¤i muht›ra üzerine kurulan reformist hükümetin
E¤itim Bakan› Prof. Dr. Sabahattin Özbek’in baﬂlatt›¤› e¤itim reformu çal›ﬂmalar›, ancak 1973 y›l›nda sonuçlanarak 1739 say›l› “Milli E¤itim Temel Kanunu” olarak yürürlü¤e girmiﬂti. Halk›m›z yeterince ayd›nlat›lmad›¤›ndan,
e¤itimin paral› olmas›n› istemiyor. Oysa biraz imkân› olanlar, ilkö¤retimden baﬂlayarak özel ve paral› okullara zaman ay›r›p, servet yat›r›yorlar.
Halen yürürlükte olan bu kanunun reform niteli¤inde iki önemli maddesi vard›;
22. madde: 6–14 yaﬂ aras› tüm vatandaﬂlar için ilkö¤retim mecburidir.
38. madde: Yüksekö¤retim paral›d›r.
Reform kanununun hayati önem taﬂ›yan bu iki maddesini 24 y›l boyunca hiçbir hükümet uygulayamad›. Ancak 1998 y›l›na gelindi¤inde, MGK’n›n
28 ﬁubat karar› ile, 22. maddenin gere¤i yerine getirilerek 6–14 yaﬂ aras›, yani 8 y›ll›k ilkö¤retim mecburi hale getirildi.
1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu yürürlükte oldu¤u halde 38. maddesi iﬂletilmiyor. Çünkü halk›m›z e¤itimin paral› olmas›n› istemiyor gözüküyor. Ama paral› e¤itime en çok karﬂ› ç›kan veli ve ö¤rencilere, bu konuda
aç›klay›c› bilgi verilip, dünyadaki örnekler ve sonuçlar› gösterilince belirtilen ﬂartlar alt›nda bedelini ödeyerek iyi bir e¤itim almaya haz›r olduklar›n›
belirtiyorlar.

63

16.5x23.5 bitti.new.pdf 63

8/13/2007 2:47:04 PM

YENI 16.5X23.5

16.5x23.5 bitti.new.pdf 64

7/30/07

10:03 AM

Page 64

8/13/2007 2:47:04 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 65

IV.
Yüksekö¤retim Talebini
Nas›l Karﬂ›lar›z?

E¤itime olan talebi karﬂ›layamad›¤›m›z› önceki bölümde etrafl›ca görüp
inceledik. Bu talebin karﬂ›lanma yolunu aramadan önce etraf›m›za bakmam›z gerekmektedir. Ça¤daﬂ dünyada e¤itime olan talebin artt›¤›n› biliyoruz.
Baz› örnek ülkelerin bu sorunla nas›l baﬂ ettiklerine, e¤itim talebini nas›l
karﬂ›lad›klar›na bir göz atmam›z, çare bulmam›z bak›m›ndan yararl› olaca¤›ndan ‹ngiltere ve ABD örneklerini incelememiz uygun olacakt›r.
Bugün dünyan›n en uygar ve ileri ülkeleri Pasifik Okyanusu k›y›lar›nda
bulunuyor. ‹leri teknoloji ve yeni buluﬂlar, art›k Avrupa’da de¤il ABD ve
Uzak Do¤u’da üretiliyor. Bu nedenle Japonya, Çin, ABD ve ona yak›n olan ‹ngiltere’yi e¤itim finansman› konusunda örnek alabiliriz.
ABD: Kuruluﬂundan beri, devlet üniversiteleri ve özel üniversiteleri, baz› farklar olsa da paral›d›r.
‹ngiltere: 1998’de ilk kez katk› pay› al›nmaya baﬂland›. Baﬂlang›çta 1000
£ al›n›yordu. 2005’ten beri katk› pay›n›n limiti 3000 £ olarak belirtildi.
Japonya: 1949’dan beri kamu ve özel üniversiteler paral›d›r. Devlet üniversiteleri 2000 $ kadar katk› pay› al›rken, özel üniversiteler 5–6000 $ karﬂ›l›¤› katk› pay› almaktad›r.
Çin: 1995’te katk› pay› art›r›ld›. 900 $ al›n›yor, bu miktar maliyetin
%26’s›d›r.
Baz› Ülkelerde Kamuda Yüksekö¤retim Ücretleri:
Ülke

Katk› Pay› ($)

Avustralya

3300-5500

Hollanda

2250-3150

‹ngiltere

1000-3000

Çin

900
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Bu tabloda iki ilginç nokta var. Birincisi ‹ngiltere’de paral› yüksekö¤retim
için, iktidardaki muhafazakâr hükümetin haz›rlad›¤› planlama, sosyal demokrat ‹ﬂçi Partisi’nin muhalefeti nedeni ile parlamentodan geçirilememiﬂti.
Ayn› plan ancak sosyal demokrat hükümet zaman›nda hayata geçirildi.
‹kincisi Çin’deki ö¤renim ücretinin fert baﬂ›na düﬂen milli gelirin birkaç kat› olmas›d›r. Çin’deki bu uygulamayla, ö¤renim ücretlerinin, üniversite harcamalar›n› karﬂ›lama oran› %9 düzeyinden %26’ya yükselmiﬂtir. Reel ö¤renim ücreti uygulamas›, Rusya devletler toplulu¤unda da giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
Reel ö¤renim ücretinin f›rsat eﬂitli¤ini zedeleyerek ülkenin toplumsal dengelerini bozmamas› bak›m›ndan dikkat edilmesi gereken noktalar ﬂunlard›r:
• Reel ö¤renim ücretinin yan›nda, baﬂar›l› ve muhtaç ö¤renciler için karﬂ›l›ks›z burs; di¤er ö¤renciler için ise borç alabilme imkanlar› mutlaka
mevcut olmal›d›r.
• Borçlara uygulanacak geri ödeme süreleri ve faiz oranlar› ticari faizlerden
düﬂük, ancak geri toplama için yap›lacak harcamalar› fazlas›yla karﬂ›layacak düzeyde olmal›d›r.
Muhtaç ö¤rencilerin belirlenmesi, borçlara uygulanacak faiz oranlar›ndaki hakkaniyet ölçüsü ve geri ödeme mekanizmalar› gibi hususlar birçok
ülkenin gündemindedir. Mezuniyetten sonra vergi sürﬂarj› uygulanmas› ve
ülkemizdeki YURTKUR’a eﬂde¤er bir kamu kurumunun veya üniversitelerin garantisi ve k›smi sübvansiyonu ile ticari bankalar›n da bu amaçla devreye sokulmas›, bu alandaki önemli ve yeni uygulamalard›r.
Yüksekö¤retimde serbest pazar ekonomisi çözümlerinin ikincisi özel
yüksekö¤retim kurumlar›n›n yayg›nlaﬂmas›d›r. Özel yüksekö¤retim kurumlar›n›n baz› ülkelerin yüksekö¤retim sistemleri içindeki pay› giderek
yükselmektedir. Buradan aç›kça görüldü¤ü gibi, özel yüksekö¤retim kurumlar›n›n ancak zengin ülkelerde yayg›nlaﬂabilece¤i yolundaki görüﬂ de tümüyle geçersizdir. Nitekim bu tür kurumlar baﬂta Romanya olmak üzere, eski Sovyet Blo¤u ülkelerinde de giderek yayg›nlaﬂmaktad›r.
Geliﬂen teknoloji ve artan talebe cevap vermek için, birçok ülkede s›k s›k
e¤itim reformlar› yap›lmaktad›r. Geliﬂmiﬂlik yar›ﬂ›nda önde giden ülkeler,
her ﬂeyden önce e¤itim kurumlar›n› geliﬂtirme çabas› içine girmiﬂ bulunuyorlar. E¤itim düzeyi yüksek ülkeler yabanc› ö¤rencilerden büyük gelir elde
etmektedirler. ‹ngiltere’nin bu konudaki gelirinin yüksek oldu¤u bilinmektedir. ABD’de okuyan 550.000 yabanc› uyruklu ö¤rencinin ABD ekonomisine katk›s› 15 ilâ 20 milyar dolar› bulmaktad›r.
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‹ngiltere’de Yüksekö¤retimin Finansman›
‹ngiltere’de yüksekö¤retim kurumlar› üniversitelerden ve kolejlerden
oluﬂmaktad›r. Bu kurumlar misyonu, tarihi ve büyüklü¤ü bak›m›ndan birbirlerinden farkl›laﬂ›rlar. ‹ngiltere’de yüksekö¤retim kurumlar› her aç›dan
özerktir ve baﬂvuru ﬂartlar›na, okutaca¤› derslere, verece¤i diploma derecesine ve ö¤renci seçimlerine kendisi karar verir. Üniversiteye girebilmek büyük mücadele gerektirir. Her üniversite kendi kabul ﬂartlar›n› belirledi¤i ve
ö¤rencileri kendisi seçti¤i için farkl› farkl› kurallar getirebilir. Ancak genelde istenen orta ﬂart GCE A-Level (General Certificate of Education Advanced
Level) s›nav›d›r. Bu s›nav› üniversitelerle anlaﬂmal› kurumlar uygular.
Yüksekö¤retime geçiﬂte ö¤renciler baﬂvuru koﬂullar›nda belirtilen belgeleri,
UCAS (Universities & Colleges Admissions Service) arac›l›¤›yla seçmiﬂ oldu¤u 6 üniversiteye gönderir. Üniversite tercihlerinde s›ralama yoktur. UCAS,
seçme ve yerleﬂtirme iﬂleminin hiçbir aﬂamas›nda görev almaz, sadece üniversite ve ö¤renci aras›ndaki baﬂvuru kabul sürecinde bilgi ak›ﬂ›n› sa¤layan
bir kurumdur. Finans sektöründeki takas kurumlar›na benzetilebilir.
‹ngiltere’de yüksekö¤retim ücretlidir. Bugün üniversiteler ö¤renciden
3.000£’e kadar kendilerinin belirledi¤i miktarda ücret talep etmektedirler.
Ödeme gücü olmayan baﬂar›l› ö¤renciler yerel e¤itim makamlar› (LEA) kanal›yla kredilere ve burslara baﬂvurabilirler. Ö¤reni bu krediyi, mezun olup
iﬂe baﬂlad›ktan iki sene sonra, vergi öncesi geliri yaklaﬂ›k 15.000£’i aﬂarsa
ödemeye baﬂl›yor. Ödeme miktar› ö¤rencinin geliriyle orant›l› ﬂekilde art›yor. 2007 y›l›nda 16.000£ kazanan bir kiﬂi e¤er kredi kulland›ysa, ayda 7£
(gelirinin %0,6’s›), e¤er y›lda 25.000£’tan fazla kazan›yorsa ayda 75£ (gelirinin %3,6’s›) ödüyor. Ödeme süresi borcunuz bitene kadar sürüyor. Borcun
reel faizi %0, yani enflasyona endeksli. E¤er ödeyemeyecek duruma düﬂerseniz de borcunuz iptal ediliyor. Ayr›ca Dünya Bankas› World Development
Indicators rakamlar›na göre 2005 y›l›nda Büyük Britanya vatandaﬂ› y›lda ortalama 17.638£ kazan›yor, 2000 fiyatlar›yla bu rakam 15.000£’e denk geliyor.
Üniversiteler ayr›ca araﬂt›rma maliyetlerinin fonlanmas› için HEFCE (Higher Education Funding Council for England) kurumuna da baﬂvurabilir
(Kaynaklar: Directgov.uk, StudentFinanceDirect, AimHigher Student Finance, HEFCE, UCAS, DfES).
Daha önceleri k›ta Avrupa’s›nda oldu¤u gibi, ‹ngiltere’de de yüksekö¤retim
katk› pay› yok denecek kadar azd›. 1997 y›l› seçimlerinde, ‹ﬂçi Partisi e¤itimi
ön plana ç›kararak, kendi tan›t›m›n› yapt›. Seçimi kazan›rsak çocuklar›n›za
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daha iyi bir e¤itim verece¤iz dediler. Seçimi kazand›ktan bir ay sonra yay›nlad›klar› bir raporla (Dearing Raporu, Sir Ronald Dearing, www.leeds.ac.uk/educol/ncihe), paras›z yüksekö¤retim devrinin kapand›¤›n› ilan ediyorlard›. ‹ngiliz çocuklar›n›n dünya ile rekabet edebilmesi için onlar›n daha iyi e¤itilmesi
ve bunun için de para gerekti¤ini bildiriyorlard›. ‹yi bir e¤itim için devletin
bütçesi yetmedi¤inden herkesin para ödemesini istiyorlard›.
‹ﬂgücünün kalitesini yükseltmek amac›yla 1989’den itibaren baﬂlat›lan, yüksekö¤retimde okullaﬂma oran›n›n art›r›lmas› kampanyas›, 1995’e gelindi¤inde
ö¤renci say›lar›nda %70 art›ﬂ sa¤lam›ﬂt›. 1989’da her alt› gençten biri yüksekö¤retime yönelirken, bugün bu say›, her iki gençten birine yükselmiﬂtir (OECD,
Education at a Glance 2005, Tablo C2.2). Devaml› olarak, yüksekö¤retim mezunlar›n›n genel nüfus içindeki pay›n›n art›r›lmas› yönünde çal›ﬂ›lmaktad›r.
Yüksekö¤retime olabildi¤ince fazla ö¤renci çekmek ve e¤itim kalitesinin
yükseltilmesi hedefine ulaﬂabilmek amac›yla, gerekli paran›n temini için
ö¤renci velilerine baﬂvurulmuﬂtu. Her ö¤rencinin 1000 £ ödemesinden baﬂka, mali durumu iyi olan velilerden de katk› pay› için yard›m istenmiﬂti. E¤itimin insan yaﬂam›ndaki önemini bilen ‹ngiliz halk› bu öneriyi kolayca kabul etmiﬂti. Uygulamadan memnun kalan ‹ngiliz halk›, ‹ﬂçi Partisi’nin bir
dönem daha iktidarda kalmas›n› istemiﬂti.
Kimsenin paras›zl›k nedeni ile e¤itimden yoksun kalmamas› için, fakirlere
devletin borç para vermesi planlanm›ﬂt›. 2006 y›l›ndan itibaren üniversitelere,
ö¤renciden 3000 £ ö¤renim ücreti alabilme yetkisi tan›nd›. Ö¤renciler kredi
kurumlar›ndan, ö¤renim kredisi ve geçinme için ayr› kredi alabileceklerdir.

ABD’de Yüksekö¤retim Ö¤rencilerinin
Kredilendirilmesi
ABD’de ö¤rencilere kredi veren ve muhtaç ö¤rencilere mali yard›m yapan merkezlerden en çok bilineni SallieMae adl› kredi kurumudur.
• Lisans ve yüksek lisans ö¤rencileri, gerekli ö¤renim kredisini devletin teminat› alt›nda, bankalardan ve bu kurumlardan almaktad›rlar.
• Ö¤renim süresince kredinin faizini devlet karﬂ›l›yor. Ö¤rencinin okuldan
ayr›lmas› veya mezun olmas› halinde faizi kendisi karﬂ›l›yor.
• Geri ödemeler, mezuniyetten bir y›l sonra baﬂlamakta ve 10 y›ll›k bir süreye yay›labilmektedir.
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SallieMae kurumunun yetkilileri ile 2006’n›n eylül ay›nda Washington’da bir toplant› yaparak görüﬂtük. Ö¤rencilere 2005 y›l›nda 117 milyar $
kredi verdiklerini, geri ödenmeyen kredilerin devlet taraf›ndan karﬂ›land›¤›n› belirttiler. Kanada ve ‹ngiltere ile onlara fon sa¤lama konusunda görüﬂmeler yapmakta olduklar›n› aç›klad›klar›nda, Türkiye ile ayn› ﬂekilde devlet
garantisi alt›nda iﬂbirli¤i yapmalar›n›n mümkün oldu¤unu söylediler. Heyetimiz, Sallie Mae ile Türk Kredi ve Yurtlar Kurumu’nu bir araya getirme
çal›ﬂmalar›n› sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye’de Yüksekö¤retimin Finansman›
Türkiye üniversitelerinin gelirleri, yukarda gördü¤ümüz ABD ve Büyük
Britanya üniversitelerine göre çok k›s›tl›d›r. YÖK bütçesine dair gerçekleri
bir örnekle somut olarak görebiliriz;
2005 Y›l› Toplam Geliri
Milyon YTL

Oran %

Hazineden

5219

57

Döner Sermayeden

3299

36

Di¤er

193

3

Ö¤renci Katk› Paylar›

391

4

9101

100

Toplam

a) Hazineden gelen tahsisat›n 1/4’ü yat›r›ma ayr›lmakta, kalan› cari harcamalara gitmektedir.
b) Döner sermaye gelirinin yar›s› araﬂt›rmaya, di¤er yar›s› da araﬂt›rma yapanlara ödenmektedir.
c) Katk› pay›n›n %75’i ö¤rencilerin, beslenme, sa¤l›k ve di¤er sosyal giderlerine sarf ediliyor.

E¤itim Reformu ‹çin Önce Finansal Reform
Son y›llarda liselerden mezun olanlar›n say›lar› y›lda %4 kadar artmaktad›r.
Bu art›ﬂ nüfus art›ﬂ h›z›n›n çok üzerindedir. ÖSS’ye baﬂvuranlar›n ö¤renim durumlar› ﬂöyledir.
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Lise son s›n›f ö¤rencisi

% 35

Daha önce kazanamayan

% 44

Kazanan

% 21
100

Liselerden 620.000 ö¤renci mezun olurken, s›nava baﬂvuranlar›n say›s›
bunun üç kat›n› aﬂarak iki milyona yaklaﬂ›yorsa, bu s›nav›n sorgulanmas›
gerekir. En baﬂta, ö¤rencilerin diledikleri programlarda okuma imkân›n› elde edemedikleri gerçe¤i ortaya ç›k›yor.
Otuz y›ldan beri Türk gençli¤inin önünde engel oluﬂturan ÖSS’den hiçbir kesim memnun de¤il. Her y›l, s›navdan hemen sonra, bir tart›ﬂma ortam›
baﬂlatarak gelecek y›l nas›l daha iyi bir giriﬂ s›nav› haz›rlamal› aray›ﬂ› içine
giriyoruz.
S›nav›n ﬂeklini de¤iﬂtirmekle kimsenin bir kazanc›n›n
olmayaca¤›n› önceden anlamam›z gerekir.
Çünkü sorun s›nav›n biçimi de¤il, yüksekö¤retimdeki kapasitenin
yetersizli¤idir. Ö¤retim eleman› azl›¤›d›r.
En temeldeki sorun paras›zl›kt›r.
Daha adil ve iyi bir ÖSS tasarlamaya çal›ﬂmam›z asla sonuç vermeyecektir. Esas›nda ÖSS s›nav› çok adil ve do¤ru bir ﬂekilde yap›l›yor. Sorun, aç›kta
kalan ö¤rencilerin kazananlar›n dört kat› olmas›ndan kaynaklan›yor. Y›ldan y›la s›nav ﬂeklini de¤iﬂtirmekle kimsenin bir kazan›m› olmad›. Bunun
en kestirme yolu, ABD’nin eskiden beri uygulad›¤› ve ‹ngiltere’nin 1998’den
bu yana kabul etti¤i yüksekö¤retim finansman biçimini kabul etmektir. Baﬂka yol yoktur.
Türk gençlerinin talep etti¤i yüksekö¤retim kurumlar›n› yeterince oluﬂturamad›¤›m›z için, çocuklar›m›z yurt d›ﬂ›nda okuma olanaklar› aramaktad›rlar. Sovyetlerin da¤›lmas›ndan sonra ba¤›ms›zl›klar›n› kazanan Orta Asya Türkleri’nin Türkiye’de okuma taleplerine de cevap veremedik.
ABD Miami Üniversitesi profesörlerinden Dr. Nejat Veziro¤lu bu konuda
ﬂu bilgileri vermiﬂti: “Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra, Amerika’dan görevli olarak gitti¤im Orta Asya Türk Devletleri’nden ﬂöyle bir talep alarak sevinmiﬂtim: ‘Biz eskiden çocuklar›m›z› ileri ve iyi bir e¤itim görmeleri için Moskova’ya
ve St. Petersburg’a gönderiyorduk. Bundan sonra ‹stanbul’a ve Ankara’ya gönderece¤iz’ diyerek, Türkiye’ye ba¤l›l›klar›n› belirtiyorlard›. Dört y›l sonra ikinci kez
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gitti¤imde, ‘Biz çocuklar›m›z› Türkiye’ye göndermeyi düﬂünürken, Türkiye’den bizim üniversitelerimizde okumak istedi¤ini bildiren ö¤rencilerden o kadar çok mektup al›nca ﬂaﬂ›r›p kald›k. Türkiye’de üniversite yok mu?’ diyorlard›.”
Gerçekten Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra oluﬂan ba¤›ms›z devletlerde, bugün ÖSYM taraf›ndan gönderilen 5.000’den fazla yüksekö¤retim
ö¤rencisi bulunuyor. Uzun y›llar Sovyet yönetimine ba¤l› kald›¤› için ana dili Türkçe’yi unutmaya baﬂlayan orta Asya Türklerinin Türkiye’de okuma ve
Türkçe ö¤renme taleplerine cevap veremememiz çok ac›. Dahas›, yüksekö¤renim talebini karﬂ›lamayan Türkiye, ö¤rencilerini oralara gönderirken Rus
dilinde e¤itim göreceklerini, ayr›ca Türkiye’de mecburi olan, Türk Devrim
Tarihi ve Türkçe derslerini göremeyeceklerini hesaba katmamaktad›r.

Yürürlükteki Yüksekö¤retime Giriﬂ
Sisteminin Eleﬂtirisi
2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 10. maddesi
“Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi, s›navlar› yapan ve ö¤renci adaylar›n›n
yüksekö¤retim kurumlar›na yerleﬂtirilmesini sa¤layan bir kuruluﬂtur.”
ÖSYM’nin ö¤renci isteklerine göre yapt›¤› yerleﬂtirmelerde isabet oran›
oldukça düﬂüktür. Ayr›ca 18 yaﬂ›n› henüz bitiren genç lise mezunlar›n›n
yapt›klar› tercihin çok isabetli olmad›¤› sonradan ortaya ç›kmaktad›r.
Gençler yüksekö¤renime girdikten ve bilim dallar› konusunda bilgi sahibi olduktan sonra kendisine uygun olan dal› fark edebilir. Bunun en iyi uygulamas› Amerika Birleﬂik Devletleri’ndedir. Orada oldu¤u gibi, Türkiye’de
de ö¤renci seçme iﬂi üniversitelere b›rak›lmal›d›r. Üniversite, yapaca¤› inceleme ve karﬂ›l›kl› konuﬂma ile ö¤renciyi de¤erlendirir. Türk üniversiteleri
kendi ö¤rencilerini seçip alacak kadar geliﬂmiﬂtir ve en az ÖSYM kadar bilimsel ve adildir.
Yüksekö¤retim Kurulu’nun, yukarda aç›kland›¤› gibi Temmuz 2006
ay›nda aç›klanan raporunda ÖSYM’nin ö¤rencileri üniversitelere yerleﬂtirmesi ile ilgili saptamas› aynen ﬂöyle:
“‹ki milyona yaklaﬂan aday içinden yaln›z %20’si al›n›yor.”
Bu kadar yüksek oranda aday›n d›ﬂar›da b›rak›lmas›, yüksek oranda bir
telefatt›r ve Türk iﬂ gücü kalitesine olumsuz etki yapmaktad›r.
Dahas›, raporun baﬂka bir yerinde de YÖK’ün ﬂöyle bir s›zlanmas› ile karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz:
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“Yerleﬂtirilenlerin %16’s› yerini be¤enmeyerek kayd›n› yapt›rm›yor.”
Raporun hiçbir yerinde, ÖSS’ye baﬂvuran adaylar›n %80’inin neden üniversiteye al›nmad›¤› ve al›nanlar›n da neden yerlerini be¤enmedi¤i üzerinde
durulmuyor.
Haziran ay›n›n 18’inde yap›lan ÖSS’den üç gün önce ÖSYM baﬂkan› Profesör Ünal Yar›ma¤an bir bas›n aç›klamas› ile, s›navda yapt›¤› de¤iﬂiklikleri
aç›klayarak adaylara baz› önerilerde bulundu. S›nav›n süresi uzat›l›yor ve 8
testten ilk 4 testin cevapland›r›lmas› mecburiyeti getiriliyordu.
Di¤er önemli bir yenilik de, sorular›n bir miktar zor olaca¤› idi. Çünkü sorular kolay olunca, kazanan adaylar›n çoklu¤u nedeni ile yerleﬂtirmede güçlük çekiliyordu. Kazananlar›n say›s›n› düﬂürmek için sorular a¤›rlaﬂt›r›l›yordu. Matematik testindeki tüm sorulara cevap veren 1000’in üzerinde
aday var. Biraz daha kolay sorarsak, bu say› 10 bin, 20 bin oldu¤unda bunlar› ay›rt edemeyiz. Onun için belirli bir zorlukta soruluyor.
S›nav sonuçlar› aç›kland›¤›nda durumun çarp›kl›¤› ortaya ç›km›ﬂt›. Baraj› aﬂanlar›n azl›¤› nedeni ile üniversitelerde 34.465 kontenjan boﬂ kalm›ﬂt›. Yedi binden fazla lise birincisinden 2.443’ü, yani toplam›n %33’ü, baraj›
aﬂamayarak yüksekö¤retime giremedi. K›br›s üniversitelerinde doluluk
oran› %10’u bulamad›. Türk toplumu Profesör Yar›ma¤an’›n zor sorular›n›
kald›ram›yor.
2005 y›l›nda ÖSS’ye baﬂvuranlar›n yaln›z %40’› ilk kez giriyordu. Di¤er
%60, birden fazla girenlerden oluﬂuyordu. 3. kez girenlerin say›s› 507.923 ve
oran› %14’tür. S›nava on defadan fazla girenler ise 10.422 olarak aç›klanm›ﬂt›. Yani on y›ldan fazla bir zamandan beri ümitle bu s›nava girenlerin say›s›
on bini aﬂ›yor.
Ortaö¤retim bu araﬂt›rman›n konusu d›ﬂ›nda kald›¤›ndan bu konuda bir
ﬂey diyemiyoruz. Ama ﬂunu aç›kl›kla görüyoruz ki, üniversitelerin e¤itim
verecekleri ö¤rencileri kendilerinin seçip almas›ndan daha iyi bir yöntem
yoktur. ÖSYM’den ö¤rencileri tercih ettikleri en çok 24 bilim dal›ndan birine yerleﬂtirmesinde medet ummak boﬂuna zaman kayb›na yol açmaktad›r.
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2004–2005 Ö¤retim Y›l›nda Yüksekö¤retimdeki Ön Lisans ve Lisans
Düzeyindeki Toplam Ö¤renci Say›lar›
ÜN‹VERS‹TELER

Ö¤renci Say›lar›

Örgün Ö¤retim
Fakülteler (591)*
4 Y›ll›k Yüksekokullar (179)*
2 Y›ll›k Meslek Yüksekokullar› (473)*
‹kinci
Lisans
Ö¤retim
Ön Lisans
TOPLAM
Aç›k Ö¤retim
Lisans
Ön Lisans
TOPLAM
Di¤er Yüksekö¤retim Kurumlar›
Lisans
Ön Lisans
TOPLAM
TÜRK‹YE TOPLAMI

630.562
60.820
266.133
171.566
158.323
1.247.404
482.461
213.130
695.591
8.143
17.948
26.091
1.969.086

* Birim Say›s›
Kaynak: ÖSYM Verileri

Yukar›daki tablonun özeti

Ö¤renci say›lar›

%

957.515
329.889
695.591

48
17
35

Örgün ö¤retim toplam›
2. Ö¤retim örgün (gece)
Aç›k ö¤retim

Ülkemizde meslek okullar›ndan yak›nan baz› çevreler, bu kesime daha
fazla ö¤renci al›nmas›n› önermektedir. Bu öneri istatistikî bir veriye dayanmamaktad›r. Üniversite önlerindeki y›¤›lmay› azaltmak için bir çare olarak
söylenmiﬂ oldu¤u zehab› uyand›r›yor. Ülkemiz henüz sanayileﬂmedi¤i halde, meslek e¤itimi okullar›ndaki ö¤renci oranlar› Japonya ve ‹ngiltere’ye
yaklaﬂmaktad›r.
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Meslek yüksekokullar›n›n oranlar›:
ABD
Japonya
‹ngiltere
Finlandiya

45%
34%
33%
23%

Yunanistan 33%
Türkiye
30%
Kore
27%

Büyük Britanya, ABD, Çin ve Japonya’da bizdeki gibi ö¤rencileri yüksekö¤retime yerleﬂtiren merkezi bir sistem bulunmuyor. Yerleﬂtirmenin isabetsizli¤i YÖK raporunda vurgulanarak gözler önüne serilmiﬂtir. ‹ﬂin ilginç
yan› ﬂu ki, hatal› ve verimsiz durumu görerek aç›klayan YÖK, hiçbir öneri
getirmedim diyor! Kamuoyunda tart›ﬂ›lmas›n› istiyor. Bu uzmanl›k gerektiren bir konudur. Kamuoyundan fikir almak mümkün de¤ildir. Kamuoyu çocuklar›n üniversiteye kolayca girmesinden baﬂka bir ﬂey istemez, düﬂünemez de. Çünkü kamuoyunun derdi baﬂka. YÖK bu sorunlar› kendi baﬂ›na çözebilecek bilgi, yetenek ve sayg›n bir kadroya sahiptir ve de özerktir.
Sonuç olarak, ÖSYM yüksekö¤retim talep eden adaylar› y›lda birkaç kez
s›navdan geçirerek derecesini belirlemelidir. Ö¤rencileri yüksekö¤retime yerleﬂtirmemelidir. Bu s›nav ayn› zamanda ortaö¤retim baﬂar› notlar›n›n kontrolü anlam›na da gelebilir. Ö¤rencinin bu s›navdan ald›¤› notlar› üniversiteler
de¤erlendirecektir.
ÖSYM’nin kuruluﬂunu ve görevlerini belirleyen 2447 say›l› YÖK kanununun 10. maddesinin önerilen yeni ﬂekli, karﬂ›laﬂt›rmal› olarak orijinal haliyle birlikte Ek.12’de görülmektedir.

2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 45. maddesi
* “Yüksekö¤retim kurumlar›na ö¤renci seçiminde, giriﬂ s›nav sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesinde, adaylar›n ortaö¤retimdeki baﬂar›lar› dikkate al›n›r.”
• Birbirleri ile yar›ﬂ halinde bulunan ortaö¤retim kurumlar›n›n objektif
not de¤erlendirmesi yapmalar›n› beklemek oldukça zor. Mezuniyet sonras›nda yap›lacak Ortaö¤retim De¤erlendirme S›nav› ile ortaö¤retimdeki gerçek baﬂar›n›n sa¤lanmas› ve iki ölçümün birlikte göz önünde bulundurulmas› daha adil bir yoldur. Bu sistem ABD ve Büyük Britanya’da
uygulanmaktad›r.
* “Ortaö¤retim kurumlar›n› birincilikle bitiren adaylar kendileri için ayr›lacak
kontenjanlara, tercih ve puanlar› göz önünde tutularak yerleﬂtirilir.”
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• Her y›l binden fazla lise birincisinin ÖSS’de baraj› aﬂmak için yeterli puan alamad›¤› için üniversiteye giremedi¤i gerçe¤i, liselerde yap›lan de¤erlendirmelerin güvenirli¤ini sarsmaktad›r.
* “Yüksekö¤retim kurumlar›nca düzenlenen esaslara göre, belli sanat dallar›nda
üstün kabiliyetli oldu¤u tespit edilen ö¤renciler yüksekö¤retim kurumlar›na al›nabilirler.”
• Bu durum yüksekö¤retim kurumlar›n›n kap›lar›n› biraz aralamaktad›r.
Üniversitelere verilen bu ö¤renci seçme yetkisi, geniﬂletilerek yüksekö¤retime tüm giriﬂlerde geçerli hale getirilerek, üniversitelerin kendi ö¤rencilerini kendilerinin seçmesi sa¤lanmal›d›r. Üniversite özerkli¤i bunu gerektirmektedir.
45. maddenin de¤iﬂtirilmesi için önerilen yeni sistem, orijinal hali ile karﬂ›laﬂt›r›lmal› olarak Ek.13’te görülmektedir.

2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunun’un 46. maddesi
“Yüksekö¤retim kurumlar›nda cari hizmet ödenekleri, ö¤renci baﬂ›na her y›l
yüksekö¤retim kurumunca farkl› miktarlarda tespit edilir. Bu miktar›n her y›l Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek k›sm› devletçe karﬂ›lan›r. Geri kalan k›sm› ö¤renci
taraf›ndan ödenir. Devletçe karﬂ›lanacak k›s›m cari hizmet maliyetlerinin yar›s›ndan az olamaz.”
Kanunumuz böyle diyor. Üniversitelerin cari hizmet giderlerinden yar›s›ndan ço¤u devletçe karﬂ›lan›r. Bugünkü uygulamaya göre %95’i devletçe
karﬂ›lan›yor. Ö¤rencilerin katk›s› % 5 civar›nda. Üstelik üniversiteler ö¤rencilerden ald›¤› bu katk› pay›n› yine ö¤renciler için sarf etmektedir.
Ö¤renciye hoﬂ görünelim derken onu kaliteli ve iyi e¤itimden mahrum etti¤imizi
fark edemiyoruz. Devletin verdi¤i dar bütçe ile ö¤rencilerimize AB ve ABD düzeyinde e¤itim veremeyiz. ‹ngiltere, Amerika Birleﬂik Devletleri, Japonya ve
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ö¤rencilerin üniversite giderlerine katk›lar›
%30’dan fazlad›r. Sadece komünist rejimle yönetilen Çin’de üniversite giderlerinin %26’s›n› ö¤renciler karﬂ›lamaktad›r.
Yüksekö¤retim için ö¤rencilerden katk› pay›n› düﬂük oranda almakla onlara iyilik etmiyoruz. Bu durum ö¤rencilerin gelece¤ini düﬂünmedi¤imizi ve
onlar› korumad›¤›m›z› göstermektedir. Ac› da olsa ö¤rencilerimizin yarar›na olan do¤ru yolu onlara göstermeliyiz. Hem neden ac› olsun, üniversiteye
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girmek için dershaneye 3.000 YTL’den fazla para ödeyen ö¤rencilerin ayn›
paray› üniversitelere ödemeye haz›r olduklar›n› biliyoruz. Yeter ki üniversite onlara kollar›n› açs›n. Türkiye’nin geliﬂmesi, ö¤rencilerin okuyup iﬂ ve
meslek sahibi olmalar› için, katk› paylar›n› en az Çin üniversiteleri düzeyine; yani 3.000 YTL’ye ç›karmam›z kaç›n›lmazd›r.
46. maddenin önerilen yeni ﬂekli ile orijinal hali karﬂ›laﬂt›rmal› olarak
Ek.14’te görülmektedir.

ÖSS Sisteminin Eleﬂtirisi
• Adil de¤ildir; bu s›navda baﬂar›l› olmak için, dershaneye gitmek veya özel
ders almak gerekiyor. Fakir ailelerin çocuklar› olan ö¤renciler dershaneye
devam edemedikleri için, yüksekö¤retime girememektedir. Ama onlar›n
ebeveynlerinin ödedi¤i vergi ile, durumlar› daha iyi olan ailelerin çocuklar› okumaktad›r.
• ÖSYM’nin yerleﬂtirme sonuçlar›ndan büyük bir ço¤unluk memnun de¤il.
Bu nedenle sonraki y›llarda tekrar s›nava girerek istedi¤i dalda okumak isteyenlerin oran› %65’tir. Bu yüzden ö¤rencilerimiz mutsuz.
• Bu s›nav baﬂar›l›, bilgili ve yetenekli ö¤rencilerin hepsini de¤il, yüksekö¤retimdeki kontenjanlara yetecek kadar ö¤renciyi seçip almaktad›r.
• ÖSYM otuz y›ldan beri bu s›nav› yaparak, s›nav uzman› bir kurum haline
gelmiﬂtir. ÖSYM her y›l daha iyi s›nav yaparak amac›na ulaﬂt›¤›n› kabul etmektedir. Ama eleyip saf d›ﬂ› b›rakt›¤› gençlerin gelece¤ini karartt›¤›n› hiç
düﬂünmemektedir. Bu kadar büyük oranda bir elemenin ülke ekonomisine zarar› olup olmad›¤›n› da hesaplamamaktad›r.
• Di¤er ülkelerdeki, ortaö¤retimi de¤erlendirme veya seviye tespit s›navlar›ndan ne kadar fire verildi¤ini araﬂt›r›p ortaya koyan ve bizdeki yüksek firenin yok edilmesi gere¤ini düﬂünen de olmad›.
Dershanelere ba¤›ml›l›k giderek art›yor.
Dershanelerin say›s›, Türkiye’deki resmi liselerden daha fazla. Son gelen
verilere göre Türkiye’de 3.700 dershaneye bir milyon ö¤renci devam etmektedir. Ortalama dershane ücreti 4.000 YTL kabul edilirse, ö¤renciler yüksekö¤retime girebilmek umuduyla dershanelere 2.800 milyon YTL ödüyor.
YÖK bütçesinin % 65’i kadar!
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Dershane sektörü devletin ortaö¤retim kurumlar›ndaki iyi yetiﬂmiﬂ ö¤retmenleri kendine çekmektedir. Ayr›ca, s›navlar›n tek amaç haline gelmesi
sonucu ö¤rencilerin okullar›na devam etmeyerek dershanelere gitmesi ortaö¤retimin son s›n›flar›n› boﬂaltan etkiler yaratmas›na yol açmaktad›r. Bu tür
bir etkileﬂme sonucu özel dershaneler ortaö¤retimin aç›klar›n› kapatacak
bir iﬂlev görmek için yola ç›karken, ortaö¤retimin kalitesini daha da düﬂürmektedir. Bu da ayr› bir nedenle dershane için yeni talepler do¤urmaktad›r.
Getirilen eleﬂtirilerin bir baﬂka yönünü, s›nav sisteminin topluma ve ailelere maliyeti oluﬂturmaktad›r. Bu maliyetin düzeyi yaklaﬂ›k olarak sayfa
97’deki tabloda verilmiﬂtir. Görüldü¤ü gibi, bir y›ll›k toplam maliyet 1,5 Milyar YTL düzeyindedir. Kay›t d›ﬂ› harcamalar›n eklenmesi halinde bu miktar
daha da yükselecektir.
Dershane sistemine olan talebin, ortaö¤retimin yetersizli¤inden kaynaklanan nesnel temelleri olmas›na karﬂ›n, bu durum mevcut talebin derecesini aç›klamakta yetersiz kalmaktad›r. Talebin nesnel gereklili¤in üzerinde
bir düzeye yükselmesinin önemli toplumsal nedenleri bulunmaktad›r.
TED’in Kas›m 2004’te 13 ilde yapt›¤› bir araﬂt›rmada lise son s›n›f ö¤rencilerinin %41,4’ü dershaneye gitmeden ÖSS’nin kazan›labilece¤ine inanmaktad›r. Öte yandan, ö¤renci velileri aras›nda buna inananlar›n oran› %21,0 olarak bulunmuﬂtur. Bu say›lar dershane talebinin yüksekli¤inin gerisinde velilerin ›srar›n›n etkili oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca lise son s›n›f ö¤rencileri aras›nda yap›lan bir anket, dershane talebinin yükselmesinde okul yöneticilerinin ve ö¤retmenlerinin de önemli etkisi oldu¤unu göstermektedir.
Ö¤rencilerin %47,1’i, ö¤retmen ve yöneticilerin mutlaka dershaneye gidilmesini telkin etti¤ini söylemiﬂlerdir. Ö¤retmenlerin ve okul yöneticilerinin
dershanenin gereksiz oldu¤unu söylediklerini belirtenlerin oran› sadece
%11,6 olmuﬂtur. Di¤er deyiﬂle günümüz koﬂullar›nda ö¤retmenler ve okul
yöneticileri dershaneye ihtiyaç b›rakmayacak bir ö¤retim verme iddias›n›
taﬂ›yamamaktad›r.
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S›nav›n Maliyeti
ÖSYM
Giderler

K›lavuz ve Baﬂvuru Ücreti
S›nav Ücreti
S›navs›z Geçiﬂ Baﬂvuru Ücreti
YDS S›nav Ücreti
Tercih Formu ve Yerleﬂme Ücreti
Tercih Formu Toplama Ücreti
TOPLAM
Dershane Gideri
Kitap K›rtasiye Gideri
TOPLAM
GENEL TOPLAM

Birim Ücret
(YTL)

Ö¤renci
Say›s›

Toplam
(YTL)

4,00
40,00
6,00
40,00
20,00
2,00

1.851.618
1.851.618
120.798
40.049
1.613.436
890.169

7.406.472,00
74.064.720,00
724.788,00
1.601.960,00
32.268.720,00
1.780.338,00
116.066.660,00

1.800,00
120,00

672.000
1.730.876

1.209.600.000,00
207.705.120,00
1.417.305.120,00
1.533.371.780,00

Di¤er taraftan, dershaneye devam etmeyenlerin ÖSS’de baﬂar›l› olamayaca¤› kanaati genel kabul görmüﬂ ve do¤ru kabul edilmiﬂtir. Bu yüzden dershaneye devam edenlerin oran› %80’i aﬂmaktad›r. Paras› olmad›¤› için dershaneye devam edemeyen yaklaﬂ›k 100.000’den fazla ö¤rencinin büyük bir
bölümü umudu ve boﬂa gidecek paras› olmad›¤› için ÖSS’ye baﬂvurmamaktad›r. Paraya k›y›p s›nav giriﬂ harc›n› yat›ran yaklaﬂ›k 60.000 ö¤renci, umutsuz oldu¤u için son anda vazgeçerek s›nava girmemektedir.
Küçük bir organizasyonla dershanelerden yard›m bekleyen ö¤rencilerin
yönlerini yüksekö¤retim kurumlar›na çevirmek mümkündür. Bu gerçe¤i
unutmamak için tekrarlamakta yarar vard›r:
Dershaneye 4.000 YTL verenlerin ÖSS’de baﬂar› ﬂans› %30’dur.
Üniversiteye verilecek 3.000 YTL ile kazanma ﬂans› %100 olacakt›r.
Dershaneye devam eden ö¤rencilerin, ailesinin paras›ndan baﬂka kaybettikleri de¤erler de var; ö¤renciler lise program›ndaki temel kültür derslerinden habersiz kal›yor, spor ve e¤lenceye vakit ay›ram›yor, gençli¤ini yaﬂayarak sosyalleﬂemiyor. Kendi kendine ö¤renim yetene¤i kazanam›yor. Analitik düﬂünce ve araﬂt›rma olgusundan uzak kalma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya
kal›yor. Her düﬂüncenin ve eylemin baﬂkalar› taraf›ndan yap›lmas›n› bekler
hale geliyor.
Kalk›nma yar›ﬂ›nda, geri kalmam›z›n nedeni e¤itim talebine cevap veremememiz
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E¤itim talebine cevap veremememizin nedeni devletin gelirinin düﬂük olmas›
Devletin gelirinin düﬂük olmas› vatandaﬂlar›n ve iﬂletmelerin ekonomilerinin
güçlü olmamas›ndan ve vergi oranlar›n›n yüksek olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
E¤itim talebinden öte, insanlar›m›z› e¤itime özendirmedikçe ülkemizin
kalk›nmas›, refah›n yayg›nlaﬂmas› ve huzurlu bir ortam›n tesisinin gerçekleﬂmeyece¤ini bilmeliyiz. Üniversite kap›lar›nda sessizce bekleyerek kaderine raz› olanlar›n üniversitelerde okuma arzular›n›n zay›f oldu¤una inan›yoruz. E¤er ciddi bir okuma arzusu olsayd› kaderlerine raz› olmazlard›. Gençlerimizin, bunun 5–10 kat› bütçe ile e¤itilen AB ülkesi vatandaﬂlar› karﬂ›s›nda
baﬂar›l› olmalar›n› bekleyemeyiz.
K›t olan bütçe gelirlerinden en yüksek pay› e¤itime ay›rd›¤›m›z halde, bu
paray› tüm e¤itim kademelerine da¤›tt›¤›m›zdan, etkili bir e¤itim veremedi¤imizi hepimiz biliyoruz.
Temel e¤itim, uluslararas› anlaﬂmalar ve anayasam›z gere¤ince devlet
okullar›nda paras›z olmas› gerekti¤i halde buna uyulmamaktad›r. ‹lkö¤retimde veliden al›nan katk› ve yard›m, yüksekö¤retim katk› paylar›ndan fazlad›r.
Bütçe düzenlemelerinde temel e¤itimin pay›n› art›rarak, velilerden katk› pay› talep etmeye son verilmesi ve yüksekö¤retimde etkili bir e¤itim verilebilmesi için ö¤renci katk› paylar›n›n ça¤daﬂ ve geçerli bir düzeye ç›kart›lmas› gerekir.

Ne Yapmal›?
Yukar›daki aç›klamalardan ç›kan sonuca göre, Türkiye’nin kalk›nmas›
için vatandaﬂlar›n talep etti¤i e¤itimin verilmesi kaç›n›lmazd›r. Etkili ve verimli bir e¤itim para ile olur. Devletin olanaklar› s›n›rl› oldu¤una göre, ‹ngiltere, Amerika, Çin, Japonya ve di¤er birçok ülkede oldu¤u gibi e¤itimin verimli hale gelmesi ö¤rencilerimizin katk›lar›n›n iﬂe yarar bir oranda art›r›lmas›na ba¤l›d›r.
Bugün yüksekö¤retime girebilmek için, lise mezunlar›n›n %80’i ortalama 3.000 YTL ödeyerek dershaneye devam etmektedir ve kazanma ﬂanslar›
%30’u aﬂmamaktad›r. Çünkü ÖSS’de baﬂar›, bilgi ve beceriye de¤il, üniversitelerdeki boﬂ yer kontenjan›na ba¤l› bir s›ralamaya göre belirlenmektedir.
Ö¤rencilerimiz 3.000 YTL’yi dershane yerine
üniversiteye verdikleri takdirde, yüksekö¤retime girme
ﬂanslar› %100 olacak ve ayr›ca imkân nispetinde
diledi¤i bir dalda ciddi bir e¤itim görebileceklerdi.
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Paras› olmayanlar ne olacak sorusu akla gelebilir. Esasen bugün geçerli
olan uygulamada paras› olmad›¤› için dershaneye gidemeyen ö¤renciler
yüksekö¤renime de girememektedirler.
Yeni sistemde, kimsenin paras›zl›k nedeni ile e¤itimden yoksun kalmamas› için, ‹ngiltere ve ABD’de uygulanmakta olan ö¤rencilere kredi verme
sistemi devreye sokulacakt›r. Yüksekö¤retime kaydolan her ö¤renci, diledi¤i takdirde, devletin faizlerini ödeme kefaleti alt›nda, katk› pay›n› kendi ad›na bankalar ve kredi kurumlar›ndan alabilir. Ö¤rencili¤i devam etti¤i sürece, faizleri devlet karﬂ›layacakt›r.
Bu sistemde üniversitelerin eline daha fazla para geçece¤i için, üniversiteler
derslik say›s›n› ço¤altacak ve yeterli say›da ö¤retim eleman› çal›ﬂt›rabilecektir.
ABD’yi örnek alarak 1997 y›l›nda “Paras›z yüksekö¤retim devri kapand›” diyen ‹ngiltere üniversiteleri, 1998 y›l›nda her ö¤renciden 1000 £ talep etmiﬂti. Müteakip y›llarda de¤iﬂik yöntemler ve farkl› katk› paylar› talep edilerek
sistem geliﬂtirilmiﬂti. Bu seneki uygulamada üniversiteler ö¤rencilerden en
çok 3000 £ talep etme yetkisine sahip bulunuyorlar.
Türkiye’de geçiﬂ dönemi uygulamas›na bir örnek olarak aﬂa¤›daki plan
dâhilinde bir dönüﬂüm öngörülebilir. Ö¤rencilerimizi memnun edecek adil
sistem karﬂ›laﬂt›rmal› olarak aﬂa¤›dad›r;
YÖK’ün 2005 Y›l›nda Gerçekleﬂen Bütçe Geliri

Hazineden
Öz Geliri
Ö¤renciden

Bütçe Geliri
(Milyon YTL)
5.218
3,492
391
9.101

%
Oran
57
38
4
100

Ö¤renci Baﬂ›na
(YTL)
2.676
1.791
200
4.677

2009 Y›l› ‹çin Planlanan Bütçe Geliri

Hazineden
Öz Geliri
Ö¤renciden

Bütçe Geliri
(Milyon YTL)
6.000
5.000
4.000
15.000

%
Oran
40
40
20
100

Ö¤renci Baﬂ›na
(YTL)
4.300
3.400
3.000
10.700
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Bu uygulamaya geçtikten sonra,
fakir ve zengin hemen her lise mezunu yüksekö¤retimde
yer bulaca¤› için dershanelere de gerek kalmayacakt›r.
Yüksekö¤retimde okullaﬂma oranlar›ndaki aç›¤›m›z
birkaç y›lda kendili¤inden kapanacakt›r.
(Yüksekö¤retimde okullaﬂma oranlar› bugün
ABD %80, AB %60, TC %25).
1) Halen yüksekö¤retimde toplam 15 milyon m2 kapal› alan bulunmaktad›r. E¤itim için ayr›lan alanlar 300.000 m2 kapal› alan ilave edildi¤inde,
ö¤renci kontenjan› 300.000’den 600.000’e ç›kar›labilecektir.
2) 2008 y›l›ndan baﬂlayarak her y›l yüksekö¤retim kurumlar›na 100.000 m2
kapal› alan ilave edildi¤i takdirde üç y›l içinde tüm yüksekö¤retim talebini karﬂ›lama durumuna gelmiﬂ olaca¤›z. Bunun y›ll›k inﬂaat maliyeti
250 milyon YTL’dir. Kapasite art›m›ndan gelecek yeni 100.000 ö¤rencinin ödeyece¤i ö¤renim katk› pay› da 300 milyon YTL olacakt›r.
3) Üniversiteler kapasitelerini geniﬂletirken gelecek yabanc› uyruklu ö¤rencileri de dikkate alacaklard›r. Yabanc› uyruklu ö¤rencilerin ö¤renim
ücretleri, TC vatandaﬂlar›n›n ödemekte oldu¤u ö¤renim ücretinin 1,5 kat› olacakt›r.
4) Finans konusunda, Toplu Konut ‹daresi’nden ve di¤er kurumlardan yararlan›l›r. ‹nﬂaat›n tamamlanmas›ndan sonra ö¤renci katk› paylar›ndan
bu krediler kapat›l›r.
Bu geçiﬂ döneminden sonra üniversitelerimiz kalite yar›ﬂ›na girerek,
araﬂt›rma ve geliﬂtirme ile patent konular›nda birbirleri ile yar›ﬂ halinde
olacaklard›r. Mezunlar›n›n hayattaki baﬂar›lar› üniversiteye olan ilgiyi
art›racakt›r.
Yüksekö¤retim kurumlar›nda yersizlik ve ö¤rencilerin fakir olmas› gibi nedenlerle kimse, yüksekö¤retimden yoksun kalmayaca¤› gibi, ö¤rencilerin diledi¤i dalda e¤itim görme olana¤› da büyük oranda yerine getirilmiﬂ olacakt›r.
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V.
E¤itim ﬁuralar›

17. E¤itim ﬁuras›
Cumhuriyet’in kuruluﬂuna do¤ru, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk
hükümeti Ankara’da Yusuf Akçurao¤lu’nun baﬂkanl›¤›nda bir Telif ve Tercüme Heyeti oluﬂturmuﬂtu. 25 Mart 1921’de çal›ﬂmaya baﬂlayan heyet bugünkü talim terbiye dairesi gibi ilmi konularda çal›ﬂma yap›yordu.
Milli birlik ve beraberlik oluﬂturmak, ulus bilincini yayg›nlaﬂt›rmak
amac› ile ülkede mevcut Darülfünun müderrisleri, yüksekokul müdürleri,
ilk ve orta dereceli okul temsilcilerinin kat›l›m› ile 15 Temmuz-15 A¤ustos
1923 tarihleri aras›nda Ankara’da “Heyet-i ‹lmiye” toplanm›ﬂt›. ‹ki y›l sonra
e¤itim kurumlar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve kültür konular›n› görüﬂmek üzere daha dar bir kat›l›mla yeni bir “Heyet-i ‹lmiye” toplanm›ﬂt›. Üç kez toplanan bu kurullar bir ulusun uyan›ﬂ›na yard›mc› oluyordu.
‹lk Milli E¤itim ﬁuras› 17 Temmuz 1939’da Ankara’da Hasan Ali Yücel’in baﬂkanl›¤›nda topland›. E¤itim, özellikle bizim için çok iyi bilinen
bir konu de¤ildi. Bakanl›¤›n uzman kadrolar›n›n haz›rlad›¤› yenilikler ve
de¤iﬂikler, gelen üyelere okunarak aktar›l›yor, bilgilendiriliyor ve hem de
onaylat›l›yordu.
ﬁuraya üye olarak seçilenlerin, gündemde belirtilen ve oldukça teknik
olan konularda bir fikir ileri sürmesi beklenemezdi. Genelde aç›klanan raporlar oy birli¤i ile kabul ediliyordu. Böylece illerden gelen temsilciler yeniliklerden ve uygulama ﬂeklinden haberdar oluyordu.
‹kinci ﬂura, 1943 y›l›nda Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel döneminde
ve üçüncüsü de 1946 y›l›nda yap›lm›ﬂt›. Devam eden y›llarda ortalama dört
y›lda bir yap›lan ﬂuralar, seçimle gelen yeni e¤itim bakan›n›n görüﬂlerinin
yay›lmas›n› sa¤lamak amac› ile toplan›yordu.
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Baﬂlang›çta ﬂuraya kat›lanlar genelde dinleyici durumunda idi, sorular
bilgilenmek amac› ile soruluyordu. Sonraki ﬂura toplant›lar›nda eleﬂtiriler
artarak, muhalif gruplar›n oluﬂmas›na ve tart›ﬂmalara neden oluyordu. Bakanl›k, toplant›ya hâkim olabilmek için ﬂuraya kat›lanlar› kontrol alt›na almak amac› ile 1992 y›l›nda bir kanun tasar›s› haz›rlad›. 3797 numara ile yay›mlanan kanunda, ﬂuralara dair ﬂu hükümler vard›:
• ﬁuralar bakan›n en yüksek dan›ﬂma kuruludur.
• Gerekli konularda teklif niteli¤inde kararlar almakla görevlidir.
14. ﬂuraya gidilirken ﬂura için bir de yönetmelik haz›rland›. Amaç, kat›lan üyeleri seçme hakk›n› elde ederek, muhalefeti azaltmakt›. Bu yönetmeli¤in ömrü uzun olmad›. 15. ﬂuraya gidilirken yine ayn› amaçla yeni bir yönetmelik haz›rland›. 16. ve 17. ﬂuralardan önce, yeni gelen bakanlar›n görüﬂ ve
amac›n›n uygun de¤iﬂiklikler yap›larak, ﬂuraya yeni kat›lacak üyeler kontrollü olarak seçiliyordu.
ﬁuraya seçilen üyeler ﬂu ﬂekilde oluﬂturulmuﬂtu.
1) Tabii üyeler
2) Seçimle gelen üyeler
3) Müﬂahitler (Gözlemciler)
17. ﬂuraya gidilirken 2006 Eylül ay›nda yönetmelikte ﬂu de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂt›r.
• Tabii üyeler, yeni kurulan özerk kurumlar içinde e¤itimle ilgili olanlard›r,
• Seçimle gelen üyelerin say›lar› geniﬂletilerek ço¤alt›lm›ﬂt›r,
• Kuvvet komutanl›klar›, Genel Kurmay ve Harp Akademileri temsilcileri,
• Bakanl›kça belirlenecek valiler, kaymakamlar, belediye baﬂkanlar›, il genel meclis üyeleri, bir il özel idaresi genel sekreteri, il, ilçe ve belediyelerden birer belediye meclis üyesi ile bir muhtar.
‹leri ülkelerde oldu¤u gibi geniﬂ kat›l›ml›, demokratik bir ﬂura oluﬂturulmas› amaçlanm›ﬂt›r. ﬁura gündemini oluﬂturan, kademeler aras› geçiﬂler,
yönlendirme ve s›nav sistemi ile küreselleﬂme ve AB sürecinde Türk e¤itim
sistemi gibi çok özel ve ileri derecede uzmanl›k gerektiren konularda geniﬂ
halk kitlelerinin görüﬂünün al›nmas›n›n ne derece do¤ru olaca¤› aç›kça görülebiliyor.
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Kademeler aras› geçiﬂler için oluﬂturulan komisyon üyesi 17 yaﬂ›ndaki
lise ö¤rencisi küçük k›zlar›n, söz alarak “biz okumak istiyoruz önümüzün aç›lmas›n› istiyoruz” diye yak›nmalar› baz› izleyicilerce okul müsamerelerine
benzetilmiﬂti.
Komisyonda ilk sözü alan Zekai Balo¤lu bakanl›¤›n her kademesinde görev ald›¤›n› uzun y›llar Talim Terbiye Kurulu Baﬂkanl›¤› ve müsteﬂarl›k yapt›¤›n› anlatarak kendisini tan›tt›ktan sonra, 1739 say›l› Milli E¤itim Temel
Kanunu’nun ç›kar›lmas›nda eme¤inin geçti¤ini ve 31. maddenin oluﬂmas›ndaki katk›lar›n› savunurken, Divan Baﬂkan›’ndan söz alarak bu iddialara cevap vermek üzere ﬂunlar› söylemiﬂtim;
“Say›n Zekai Balo¤lu’nu 20–25 y›ldan beri g›yaben tan›yorum. ‹lk kez kendisini ﬂahsen görmekten memnun oldum. Kitaplar›n› makalelerini hep izledim. On alt›
y›l önce haz›rlad›¤› kapsaml› Türk E¤itim Sistemi ile ilgili araﬂt›rmas› halen özel
kütüphanemde bulunuyor. Bir belgesel olarak korumaktay›m.
O günden bugüne çok ﬂey de¤iﬂti. Övünerek savundu¤unuz 1739 say›l› kanun,
yararl› olmaktan ç›kt›. Sizin hâlâ 33 y›l önceki düﬂüncelerinizi savunman›z› do¤ru
bulmuyorum. Sizin gibi üretici bir kimse 1739 say›l› yasaya ba¤lan›p kalamaz. Bu
kadar uzun bir sürede siz hâlâ ayn› fikirleri savunuyorsan›z, lütfen nabz›n›za bak›n›z Say›n Balo¤lu, ölmüﬂ olabilirsiniz. Ancak ölülerle deliler fikir de¤iﬂtirmez.
Bu gençlere yaz›k de¤il mi? Kim sahip ç›kacak bu gençli¤e, bizi ça¤daﬂ uygarl›k
düzeyine ulaﬂt›racak kadrolar› nas›l yetiﬂtirece¤iz? Bunlar› bilen yok mu bu salonda? Türk e¤itim sistemi bir reform beklentisi içinde. ‹ﬂe, insan sermayemize, ilk biçimi veren ilkokul ö¤retmenlerinden baﬂlamal›y›z. ‹lkokul ö¤retmenlerinin ekonomik
durumlar› ve statüleri yükseltilmeli. ‹leri ülkelerde lisans mezunlar› ilkokul ö¤retmenli¤i yapam›yor. Yüksek lisans gerekiyor. En önemlisi sürekli olarak kendisini geliﬂtirebilmesi için, yüksek maaﬂ almal›.”
Bu konuﬂmadan sonra gelip Say›n Zekai Balo¤lu’nun yan›ndaki yerime oturdu¤umda, dizimi okﬂayarak “Konuﬂaca¤›z, konuﬂaca¤›z sonra konuﬂaca¤›z, her ﬂeyi konuﬂaca¤›z” diyerek düﬂüncesini belirtti¤i halde bir daha
görüﬂemedik.
Türk e¤itim sisteminin bunca çözüm bekleyen, acele iﬂleri varken, kademeler aras› geçiﬂ (asl›nda yüksekö¤retime geçiﬂ) konusunda, taﬂradaki, il genel meclis üyesi ile muhtarlar›n görüﬂünün al›nmas›n›n hiçbir yarar sa¤lamayaca¤›n› bilmeyen kalmad› üyeler aras›nda.
Geniﬂ kat›l›ml›, demokratik ﬂura, bize Nietzsche’nin bir sözünü an›msatt›. Büyük Alman düﬂünürü F. Nietzsche “Temsili parlamenter sistem geri kalm›ﬂ
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ülkelerde ülkenin kalk›nmas›na engel teﬂkil eder. Geri kalm›ﬂ ülkelerde ülkenin ço¤unlu¤u iyi ayd›nlanmam›ﬂ s›radan insanlardan oluﬂur. Onlar›n oylar› ile iktidara gelenler ayd›n ve ilericilere geçit vermeyeceklerdir” diyerek, temsili sisteme
karﬂ› ç›km›ﬂt›.
Kademeler aras› geçiﬂ komisyonuna, en çok ve kapsaml› bildiri sunan ve
görüﬂ aç›klayan sendikalard› diyebiliriz. Baﬂta Türkiye ‹ﬂveren Sendikalar›
Konfederasyonu olmak üzere, E¤itimciler Sendikas›, E¤itimciler Birli¤i ve
Türk E¤itim-Sen, kapsaml› raporlar haz›rlam›ﬂlard›.
Yönetmelik hükümlerine göre; ﬂurada al›nan kararlardan hangilerinin
yürürlü¤e girece¤i ve hangilerinin yay›mlanaca¤› bakan onay› ile kesinleﬂir.
“Minare ne kadar yüksek olursa olsun, imam bildi¤ini okur.”
‹ktidara seçimle gelen siyasi partilerin taraftarlar› ne kadar çok olursa olsun, en çok 8 y›ll›k bir süre için görevde kalabiliyor. Bu k›sa sürede e¤itim
alan›nda yapt›klar› de¤iﬂiklik henüz tam özümsenmemiﬂken iktidar görevleri sonra ermektedir. Yeni gelen e¤itim bakan› kendi düﬂüncesine uygun
yenilikler tasarlay›p uygulamaya koyarken eski düzenlemeleri de kald›rmaktad›r. Bu kadar s›k de¤iﬂikli¤e u¤rayan e¤itim sistemimiz kendisini toparlay›p hamle yapamad›. E¤itim sistemini huzura kavuﬂturmak için bakanl›k kadrolar›n›n ve bakanl›¤›n de¤iﬂmemesi milli özelli¤i olan uzman
kadrolara teslim edilmeli. E¤itim bakan› hükümetin de¤il, devletin temsilcisi ve mensubu olmal›.
‹leri ülkelerde, hükümetler e¤itim sisteminde fazla de¤iﬂiklik yapamaz
hatta de¤iﬂiklikleri yönlendiremezler. Çünkü hükümetler siyasi bir partinin
temsilcileridir. Halk›n tamam›n› temsil etmezler. Bu nedenle ilk ve ortaö¤retimi okul-aile birlikleri, e¤itim dernekleri ve di¤er gönüllüler kontrol eder,
denetler ve yönlendirilir. Yüksekö¤retimi mütevelli heyetleri temsil eder ve
yönlendirir.
ABD E¤itim Bakanl›¤› 1979 y›l›nda kurulmuﬂ olup ülkenin en genç bakanl›¤›d›r. E¤itimle do¤rudan ilgilenmez ve e¤itimi yönlendirmez. Taﬂrada
teﬂkilat› yoktur. 4.500 çal›ﬂan›, 71 milyar dolar bütçesi vard›r. Baﬂl›ca görevleri ﬂöyle belirtilmektedir:
• Herkese eﬂit e¤itim hakk› sa¤lamak,
• E¤itimin mükemmel olmas›n› sa¤lamak,
• Irk ay›r›mc›l›¤›na engel olmak,
• Önemli noktalara ilgililerin dikkatini çekmek,
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• ABD okullar› için ulusal veri toplamak,
• Bütçeden ABD okullar›na fon sa¤lamak.
ABD e¤itim bakanl›¤›nda “Talim Terbiye dairesi” bulunmuyor. Bakanl›k
ö¤retmen tayini ile ilgilenmez, ö¤retmenlerin sicilini tutmaz. Okunacak kitaplar›n seçilmesine kar›ﬂmaz.
17. Milli E¤itim ﬁuras›’nda al›nan kararlardan, E¤itim Bakanl›¤›’nca izin
verilenler Ocak 2007’de yay›mland›. ﬁura Genel Sekreterli¤i’nin haz›rlad›¤›
ve yay›mlad›¤› kitapç›kta iki ana grupta ﬂu say›da baﬂl›k bulunuyor: Bunlardan okul öncesiyle ilgili olanlar 11, ilkö¤retim ve ortaö¤retim ile ilgili olanlar› 8, özel e¤itim ile ilgili olanlar 35 idi.

‹kinci Grup:
A) Küreselleﬂme ve Avrupa Biri¤i Sürecinde
Türk E¤itim Sistemi
•

“Yaﬂam Boyu Ö¤renme” bölümünde 26 karar,

•

“E¤itimde Hareketlilik” bölümünde 50 karar,

•

“E¤itimde Nitelik” bölümünde 47 karar bulunuyor.

B) Türk Milli E¤itim Sisteminde Kademeler Aras›nda
Geçiﬂler, Yönlendirme ve S›nav Sistemi
•

“Okul Öncesi” bölümünde 11 karar,

•

“‹lkö¤retim” bölümünde 12 karar,

•

“Özel Ö¤retim” bölümünde 35 karar bulunuyor

•

“Ortö¤retimde Kademeler Aras›nda Geçiﬂ, Yönlendirme ve S›nav Sistemi” bölümünde 8 karar.

Toplam 66 karar uygun görülerek yay›nlanm›ﬂt›r. Bu kararlar›n ço¤unun
uygulanmayaca¤›n›, daha sonra gelecek bakan›n, daha farkl› ve hatta tam
tersini içeren yan kararlar alarak yay›mlayaca¤›n› geçmiﬂ uygulamalara bakarak söylersek çok yan›lm›ﬂ olmay›z.
Her karar›n bir sorunun çözümü için al›nd›¤›n› kabul edersek, bu kadar
çok dert akl›m›za ﬂu deyimi getiriyor: “Bir dokun, bin ah dinle!” E¤itimin iki
temel sorununu görüﬂmek üzere toplanan e¤itim ﬂuras›nda üç günde 200’e yak›n karar ç›kt›¤›n› duyunca baﬂ›m›z döndü, içimiz karard›. Kararlar› inceleyen
bakan›n, bunlardan 189’unun yay›mlanmas›n›, di¤erlerinin saklanmas›n›
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uygun gördü¤ü aç›klanm›ﬂt›. ﬁuran›n gündeminde yaln›z iki konu var, ç›kan karar 200 olunca iﬂimizin çok zor oldu¤u ortaya ç›k›yor. ﬁura ve bakanl›¤›n e¤itimin temeldeki sorununa hiç yer vermemiﬂ oldu¤u görülüyor. E¤itimin sürdürülmesi ve tüm gençli¤i ve yetiﬂkinleri kapsamas› için önce finans sorununa e¤ilmek ve kaynak sa¤lamak gerekiyor. Parasal sorun çözülmeden, yani okullar›n ve üniversitelerin paralar› sa¤lanmad›kça, yapaca¤›m›z tüm çal›ﬂmalar ve didinmeler heba olup gidecektir. Finans konusunu
IV. bölümde incelemiﬂtik, IX. bölümde özet olarak bir daha ele alaca¤›z.
E¤itimi politik bask›lardan ve ideolojilerin yönlendirmesinden korumak
amac›yla, e¤itim bakanl›¤›n›n yeniden teﬂkilatlanmas› konusuna geçmek
için bu konuyu burada kapat›yoruz.
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VI.
Nas›l Bir E¤itim Bakanl›¤›
‹stiyoruz?

Devlet, en temel görevi olan “vatandaﬂlar›n e¤itim talebini” karﬂ›layam›yor.
Bu ça¤da bir toplumun eksik e¤itim ve ö¤renim görmesinin yarataca¤› tahribat›, bu kitab›n okurlar›n›n takdir edeceklerine inan›yorum. Uluslar›n,
kalk›nma için birbirleriyle h›zl› bir yar›ﬂ içinde olduklar›n› ve bu yar›ﬂa haz›rlanma yerinin de okullar oldu¤unu kabul edersek, okullardan sorumlu
bakanl›¤›n önemi kendili¤inden ortaya ç›kar. Y›llar boyu sarf etti¤imiz bunca eme¤e, zamana ve paraya ra¤men okullar›m›z› nicelik ve nitelik yönünden, ça¤daﬂ ve ileri ülkeler düzeyine ç›karamad›k. Neyimiz eksik, param›z
m›, bilgimiz mi? Ça¤›n gerektirdi¤i e¤itimi vatandaﬂlar›m›za neden sunam›yoruz? Birbirini etkileyen olaylar dizisinde bu sorunun cevab›n›, e¤itimden
sorumlu bakanl›¤›n çal›ﬂma biçiminde aramam›z gerekti¤i gerçe¤i ile karﬂ›
karﬂ›ya kal›yoruz.
Anaokulundan üniversiteye kadar her kademede h›zl› bir ﬂekilde geliﬂen
okullaﬂma, nüfus art›ﬂ h›z›n›n yüksekli¤i nedeni ile aç›klar›m›z› kapatmaya
yetmiyor. Son iki y›ldan beri devlet bütçesinden en yüksek pay, e¤itime ayr›ld›¤› halde, belirgin bir geliﬂme gözlenemedi. S›n›flar yine kalabal›k; birleﬂtirilmiﬂ s›n›flar, ilkö¤retimde yar›m gün ve yüksekö¤retimde gece e¤itimi
aynen devam ediyor. Büyük gruplar halinde peﬂ peﬂe aç›lan üniversitelere
ra¤men, üniversite kap›lar›ndan geri çevrilen adaylar›n say›s› yine milyondan fazla. Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z iç talebe cevap verememe problemleri
yan›nda, de¤iﬂen dünya ﬂartlar›na uyum için, önce AB ile daha sonra da dünyaya uyum sa¤lama zorunlulu¤u ile karﬂ› karﬂ›ya bulunuyor. Nas›l bir e¤itim bakanl›¤› istiyoruz? konusuna de¤inmeden önce, bakanl›¤›m›z›n fiziksel yap›s› ve amaçlar› aras›nda bir gezinti yapmam›z gerekiyor.
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Bakanl›klara Göre Kamu Personeli, 2004
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Milli E¤itim Bakanl›¤›, devlet yap›s› içinde personel say›s› bak›m›ndan
en büyük kadroya sahip oldu¤u gibi, bakanl›klar aras›nda halkla en çok iliﬂkisi olan kurumdur. Dünyan›n 8. büyük ordusu oldu¤u söylenen Türk ordusunun personel say›s› 450 bin iken, Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda 633 bin ö¤retmen görev yapmaktad›r. Ö¤renci say›s› ise 20 milyonu aﬂm›ﬂ bulunuyor.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 13 milyonu aﬂan personel gideri, Milli Savunma
Bakanl›¤› hariç tutulursa geriye kalan 14 bakanl›¤›n toplam personel giderinden daha fazlad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n büyüklü¤ü burada aç›kça
görülmektedir.
Ayr›ca, Milli E¤itim Bakanl›¤›, çal›ﬂanlar›n aileleri ile birlikte üç milyonu
aﬂan görevli personelin özlük iﬂleriyle de ilgilenmek zorundad›r. Bunun yan›nda, 20 milyona yaklaﬂan ö¤renciden gelecek sorunlar için de çözüm aray›ﬂ›na girmektedir. Bakan, tek baﬂ›na en yüksek karar makam› oldu¤undan,
taﬂrada ve birimlerde çözülemeyen sorunlar da bakanl›¤a aksettirilmektedir.
Bakanl›¤a toplumun her kesiminden farkl› talepler gelmekte, ebeveynlerin
okul aile birliklerinin, sendikalar›n ve bas›n›n eleﬂtirileri ve s›zlanmalar›
dinmek bilmemektedir. Bakan tüm sorunlarla bizzat ilgilenmekte ve sonuca
ulaﬂ›ncaya kadar çözüm üretmektedir. Mart 2007’de Burdur’da bir ilkö¤retim okulunda 10 yaﬂ›ndaki bir k›z›n babas› taraf›ndan kucakta taﬂ›nd›¤›n›
görünce, bakan onu yan›na ça¤›r›p konuﬂmuﬂ, verdi¤i mant›kl› cevaplar ve
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güzel konuﬂmas›ndan çok etkilenerek küçük k›za telefon numaras›n› vermiﬂ ve diledi¤i zaman kendisini arayabilece¤ini söylemiﬂti. Bakan Ankara’ya
döndü¤ünde yo¤un iﬂlerine ra¤men 4. s›n›fta okuyan engelli Fatma’y› unutmam›ﬂt›. Okula 50 bin liral›k tahsisat göndererek Fatma için 4. kata kadar bir
asansör yapt›rm›ﬂt›. Kendi baﬂ›na gidip gelebilmesi içinse akülü bir koltuk
temin etmiﬂ ve tedavisi için Hacettepe Üniversitesi Rektörü’nü görevlendirmiﬂti. Yüklendi¤i yo¤un görevlere ra¤men, ücra bir ilimizde engelli bir ö¤renciye yard›m elini uzatan bakan›n bu duygusal davran›ﬂ›, Fatma’n›n ailesinde ve çevresinde büyük sempati yaratm›ﬂt›.
Burdurlu Fatma 2 milyon ortopedik engelli ö¤renciden yaln›zca biri.
Türkiye nüfusunun %12.9’u yani yaklaﬂ›k 9 milyonu zihinsel ve bedensel
engelli. 6 milyon okur-yazar olmayan› da ilave etti¤imizde karﬂ›m›za 15
milyon problemli insan ç›k›yor. Yüksek orandaki problemli insan›m›zla
u¤raﬂmak bize yüksek maliyet getirmektedir. ‹nsanlar›m›z› sakat, hasta ve
e¤itimden yoksun b›rakan engelleri bilim ve teknoloji yard›m› ile aﬂabiliriz. E¤itim ve insan yetiﬂtirme alan›nda yapt›¤›m›z bu k›sa gezintiden sonra, Milli E¤itim Bakan›’n›n üstlendi¤i görevlere ve sorumluluklara daha yak›ndan bakabiliriz.

Milli E¤itim Bakan›’n›n Görevleri
Bakan, Türk halk›n›n e¤itim hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, millî güvenlik siyasetine, kalk›nma planlar›na ve y›ll›k programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanl›¤›n faaliyet alan›na giren konularda di¤er bakanl›klarla ve kuruluﬂlarla iﬂ birli¤i ve koordinasyonu sa¤lamakla görevlidir. Müsteﬂar ve 7 müsteﬂar yard›mc›s› ile Talim Terbiye Dairesi
Baﬂkan›, 15 genel müdür, baﬂkanlar ve di¤er yetkililerin hepsi bakan ad›na
görev yaparlar.
Teﬂkilat› ve kadrosu ile hükümetin en büyük bakanl›¤› durumunda olan
kurumun yöneticisi Milli E¤itim Bakan›’n›n görevlerine bir göz atarsak ﬂunlar› görürüz:
a) “Atatürk ‹lke ve ‹nk›lâplar›na, Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›, Türk Milleti’nin
milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve geliﬂtiren, ailesini, vatan›n›, milletini seven ve daima yüceltmeye çal›ﬂan, insan haklar›na ve anayasan›n baﬂlang›c›ndaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karﬂ› görev ve
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sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› davran›ﬂ haline getirmiﬂ vatandaﬂ olarak yetiﬂtirmek üzere, bakanl›¤a ba¤l› her kademedeki ö¤retim kurumlar›n›n ö¤retmen ve ö¤rencilerine ait bütün e¤itim ve ö¤retim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim alt›nda bulundurmak,
b) Yüksekö¤renim gençli¤inin bar›nma, beslenme ihtiyaçlar›n› ve maddi yönden
desteklenmelerini sa¤lamak.”
Görüldü¤ü gibi, kanunlar›m›z›n Milli E¤itim Bakan›’na verdi¤i görevlerin fazlal›¤›n›n ötesinde bir de bu görevlerin, ulusun varl›¤› için yaﬂamsal
de¤eri olan çok yüce nitelikleri bulunmaktad›r.
Yeniliklerin birbirini izledi¤i ça¤›m›zda de¤iﬂen dünya koﬂullar› ile büyüyen ticaret ve sanayinin meydana getirdi¤i karmaﬂ›kl›¤›n üstesinden gelebilmeleri için gençlerimizi dünya ile rekabet edebilecek bilgi ve beceriyi kazand›rmak amac›yla, daha ileri düzeyde e¤itmek mecburiyetinde oldu¤umuz gerçe¤i ile karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂ bulunuyoruz.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra nüfus patlamas› öngörülürken, bir haz›rl›k yapmad›¤›m›z için, tüm okullar›m›z ve üniversitelerimizin kapasiteleri
yeni yetiﬂen çocuklar›m›z› almaya yetmemeye baﬂlad›. ‹lkö¤retimde ikili ö¤retime geçildi. Ortaö¤retimde s›n›flar alabildi¤i kadar yeni s›ralar konarak
s›k›ﬂt›r›ld›. Lise mezunlar› yüksekö¤retim kap›lar›nda y›¤›lmaya baﬂlay›nca,
ÖSS icat edilerek üniversite önlerinde baraj oluﬂturuldu.
Bu s›k›nt›lar›n do¤mas› ve onlarla birlikte yaﬂamaya mecbur kalmam›z,
yasalar›m›z›n eskimiﬂ oldu¤u ve art›k ça¤›n gereklerine cevap veremedi¤i
gerçe¤ini bize aç›kça gösteriyor. AB’ye üye olacak devletlerin kendi yasalar›nda yapmalar› geren de¤iﬂiklikler 1993 y›l› haziran›nda Kopenhag konferans›nda tespit edilerek ilan edilmiﬂti. Ad›na “uyum yasalar›” dedi¤imiz bu
de¤iﬂiklikleri biz yapamad›¤›m›z için, AB’den bize paketler halinde gönderilmeye baﬂland›. Bugüne kadar AB’den uyum için 10 paket geldi. Bunlardan
dokuzunun gere¤i yap›larak yasalar›m›z de¤iﬂtirildi ve AB’ye uyumlu hale
getirildi. On üç y›lda 10 kez yasalar›m›za yön verdiler. Kan›m›zca çok yavaﬂ
bir ilerlemenin içinde bulunuyoruz. E¤er bu uyumu yapacaksak h›zland›rmal›y›z. AB’den gelecek paketleri beklemeden biz kendimiz yasalar›m›z›
ça¤daﬂlaﬂt›rmal›y›z.
AB’den gelen 10 paket içinde, demokrasinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, hukukun
üstünlü¤ünün toplumun her kesimince anlaﬂ›lmas› ve kabul edilmesi, az›nl›klar›n haklar›n›n korunmas› ile ilgili düzenlemeler bulunmaktayd›.
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Do¤ald›r ki bu düzenlemelerin seçimi AB’nin görüﬂüne uygun biçimde
yap›lm›ﬂt›r. Hiçbirisi içinde bulundu¤umuz ekonomik s›k›nt›lara çözüm getirecek nitelikte de¤ildir. E¤er biz aktif hale geçer ve öncelik için tercih yapmaya karar verirsek hiç ﬂüphe yoktur ki, e¤itim alan›nda öncelikle ekonomik kalk›nmam›z› h›zland›racak düzenlemeler yapard›k.
Kopenhag kriterleri içinde olup da bugüne kadar ele al›nmayan pek çok
kriterden temel nitelikte olan üç tanesini seçerek al›yoruz.
• Öngörülebilir ve istikrarl› bir ortamda karar alabilen ekonomik kurumlar›n makro ekonomik istikrar›n›n olmas› ve bununla beraber iﬂlevsel bir
piyasa ekonomisinin varl›¤›,
• Altyap›, e¤itim ve araﬂt›rmay› içeren yeterli miktarda fiziki ve beﬂeri sermayenin olmas›,
• Firmalar›n teknolojiye uyum sa¤lama kapasitesinin bulunmas› gerekmektedir.
Bunlardan ikincisi e¤itim için yeterli fiziki ve beﬂeri sermayenin olmas›
gerekti¤ine iﬂaret etmektedir. Bundan ﬂunu anl›yoruz: AB’ye kabul edilmemiz için, Avrupa düzeyinde okullar›m›z›n bulunmas› ve kimsenin e¤itimden yoksun b›rak›lmamas› gereklidir.
Bu durumda akla ilk gelen konu E¤itim Bakanl›¤›’m›z›n iﬂlevini AB, Büyük Britanya ve ABD ile uyumlu hale getirmektir. Bakanl›¤›n üstlendi¤i e¤itim kademelerinin her biri ayr› bir uzmanl›k ve hatta bilim dal›d›r. Türk toplumu bunu fark ederek 1961 y›l›nda üniversitelerin özerkli¤ini tan›m›ﬂt›. 20
y›l sonra 1981’de yüksekö¤retimin idaresi için, tamamen özerk olan Yüksekö¤retim Kurulu’nu oluﬂturmuﬂtu.
Bugün Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yönlendirdi¤i tüm okullar›n yönetimi
de tamamen bilimsel olup, görevlilerden bilimsel yetki belgesi olan pedagojik formasyon istenmektedir. Kanunlar›m›z Milli E¤itim Bakanlar›n› teﬂkilat›n tek yetkilisi olarak tan›d›¤› için, bakanl›ktaki tüm iﬂler bakan›n görüﬂ ve
bilgisi do¤rultusunda yürütülmektedir. Ama ne yaz›k ki bakanl›k makam›nda uzun süre kal›nam›yor.
Kendi görüﬂüne göre e¤itim sisteminde baz› dersleri kald›r›p yeni dersler
koyan bir bakan›n yapm›ﬂ oldu¤u bu de¤iﬂiklik ard›ndan seçimle gelen yeni
bakan taraf›ndan kald›r›larak kendi görüﬂüne uygun bir hale, örne¤in seçmeli ders sistemine dönüﬂtürülüyor. Daha sonra gelen bakan, 3 y›l yeterli de¤il liseleri dört y›l yapal›m diyor. Üç y›l m› dört y›l m› olmal› konusunu daha önce iki kez denemiﬂtik. Bu sistem bilimselli¤in de¤il politik görüﬂlerin
gere¤i oldu¤u için kal›c› olam›yor.
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Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
Ana Hizmet Birimleri
Bakanl›¤›n a¤›rlaﬂan ve büyüyen kadrolar›n›n rasyonel olarak yönetilmesi için, uygar dünyada geçerli olan özerk kurullara baﬂvurmam›z›n zaman›
gelmiﬂ bulunuyor. Bu konuda uzmanlar› ve de¤erli bilim adamlar›n›n katk›lar›n› almak üzere e¤itim bakanl›¤›m›z için öngördü¤ümüz yeni birimleri
ﬂöyle s›ral›yoruz.
• Temel ve Yayg›n E¤itim Kurumu
• Yüksekö¤retim ve Yetiﬂkinlerin E¤itimi Kurumu
• Kredi ve Yurtlar Kurumu
Bu kurumlar özerk olup kendi organlar›n›n alaca¤› kararlar do¤rusunda
çal›ﬂ›rlar. Asli görevleri bakan taraf›ndan yönlendirilmez. Bakanl›k, fon ve
burs sa¤lar, binalar yapar ve yapt›r›r, istatistikler haz›rlar, yönlendirmez, fakat kontrol eder.

Üst kuruluﬂlar›n yönetimdeki yeri
Bilindi¤i gibi devletin genel olarak üç temel iﬂlevinin oldu¤u kabul edilir:
Yasama, yürütme ve yarg›. Devlet, bu iﬂlevlerini yasama, yürütme ve yarg›
organ› vas›tas› ile yerine getirir. Yasama ve yarg› organ›n›, devlet teﬂkilat›
içinde tarif ve teﬂhiste güçlük yaﬂanmaz. Zira yerine getirilen fonksiyon ve
kullan›lan yetki, devletin dayand›¤› esaslar› belirleyen temel yasalarda,
maddi ve organik ölçütlere göre düzenlenmiﬂtir.
Di¤er taraftan ayn› aç›kl›k ve görev tan›m›, yürütme organ› aç›s›ndan görülmez. Devletin üstlendi¤i siyasal görevlerin çeﬂitlili¤i ve baz›lar›n›n uzmanl›k gerektirecek kadar çok yönlü oluﬂundan dolay›, yürütme görevinin
ifas›nda devlet zorlanmaktad›r. Modern devlet yönetim anlay›ﬂ›nda bir k›s›m görevlerin, devlet teﬂkilat› bünyesinde oluﬂturulan kamusal birimler ile
paylaﬂ›lmas›n› zorunlu k›lm›ﬂ, böylece karﬂ›m›za, “idare” dedi¤imiz dördüncü bir fonksiyon ç›km›ﬂt›r.
Bir zamanlar kutsal oldu¤u anayasalarca kabul edilen devletin baz› kurumlar›n›n bu ﬂekilde de¤iﬂime u¤ramas›, de¤iﬂen dünya koﬂullar›ndan kaynaklanmaktad›r. Sanayi devrimini tamamlayarak iletiﬂim ça¤›n› baﬂlatan ülkelerde devletin baz› görevleri, devlet ad›na özerk üst kurullara devredilmekteydi. Türkiye’de ilk uygulama 1961 Anayasas›’n›n öngördü¤ü “Özerk Kuruluﬂlar” bölümü ile uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›. O tarihte anayasam›z sadece üç
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tür özerk kuruluﬂtan söz ediyordu. Üniversiteler, Radyo Televizyon idaresi
ve haber ajanslar› ile kamu kurumu niteli¤indeki Meslek Kuruluﬂlar›. Bugün say›lar› otuzu aﬂan bu kurumlardan baﬂl›calar›, Milli Güvenlik Kurulu,
Rekabet Kurulu, Bas›n ‹lan Kurumu, Ulusal Akademik A¤ ve Bilgi Merkezi
(ULAKB‹M). Herkesin bildi¤i TÜB‹TAK, RTÜK, TMSF, BDDK, SPK, ‹MKB,
ÖSYM ve YÖK’ ü de bilgi vermek amac›yla buraya kaydediyoruz.

Türk e¤itim sisteminde özerk kuruluﬂun yeri
E¤itim sisteminin temel kurallar›n›n kabulü ve uygulanmas› konusunda
halk›m›z›n benimsedi¤i ve vazgeçemeyece¤i belirgin bir düﬂüncesi ve arzusu henüz oluﬂmad›. Çünkü biz toplum olarak çocuklar›m›z›n e¤itimini, deneyimli ve uzman kadrolardan oluﬂan E¤itim Bakanl›¤›’na havale etmiﬂ durumday›z. Bakanl›¤›n dünya ile yak›n iliﬂkiler içinde olan birimlerinin bize
en uygun sistemleri sunduklar›na inan›yoruz. Halk›m›z›n 34 y›ldan bu yana
ﬂikâyet etti¤i en belli baﬂl› sorunu, kademeler aras› geçiﬂ s›navlar›d›r. OKS
son y›llarda s›k s›k isim de¤iﬂtirerek karﬂ›m›za ç›karken, ÖSS bütün heybeti
ile çocuklar›m›z› korkutmaya, bizi hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmaya devam ediyor. Türk halk›, ebeveynler ve ö¤renciler sadece s›navlar›n zorlu¤undan ve
yap›l›ﬂ tarz›ndan de¤il, kontenjanlar›n azl›¤›ndan da büyük üzüntü ve s›k›nt› duymaktad›r. Baraj niteli¤indeki bu s›navlar›n adaylar›n büyük ço¤unlu¤unu eleyip kenara atmas›n›n y›llar boyu sürüp gitmesi de herkesi umutsuzlu¤a düﬂürmeye yetmektedir.
OKS ve ÖSS’ye gelen eleﬂtiri ve ﬂikâyetler genelde parasal kaynaklar›n yetersizli¤i ile ilgili oldu¤u için, bakanl›k bu konuda herhangi bir de¤iﬂiklik
yapamamaktad›r. Bütçeyi fazla zorlamadan müfredat›n de¤iﬂtirilmesi, okutulacak derslerde de¤iﬂiklik yap›lmas›, liselerin dört y›la ç›kar›lmas› gibi pedagoji ve yönetimle ilgili konular›n bilimsel do¤rulara dayanmad›¤›n› ve yap›lan de¤iﬂikliklerin e¤itim sisteminin geliﬂmesine engel teﬂkil edecek düzeye ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz.
E¤itim bakanlar›m›zdan birço¤unun bu önemli makamda yapt›klar› hizmetle ilgili olarak, göreve baﬂlama ve ayr›lma tarihlerinden baﬂka, kayda de¤er bir ﬂey bulam›yoruz. En uzun süre bakanl›k 7 y›l 7 ayla Hasan Ali Yücel’e
aittir. Onu takip eden ikinci en uzun bakanl›k 4 y›l 7 ayla Doç. Dr. Hüseyin
Çelik’e aittir. Hasan Ali Yücel tercüme bürosu kurarak Türkçe’ye kazand›rd›¤› Bat› klasikleri ve kurdu¤u Köy Enstitüleri ile aradan yar›m yüzy›l›n geçmesine ra¤men an›lmaktad›r. Doç. Dr. Hüseyin Çelik ise liseleri ikinci kez 4
95

16.5x23.5 bitti.new.pdf 95

8/13/2007 2:47:05 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 96

TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

y›la ç›karan E¤itim Bakan› olarak an›lacakt›r. ‹z b›rakan di¤er bir e¤itim bakan›m›z Necati Bey’in döneminde, Arap alfabesini terk ederek dünyada yayg›n olarak kullan›lan Latin harflerine geçti¤imiz için onu, harf devrimini yapan bakan olarak an›yoruz. Onun ad›n› Ankara ve ‹stanbul’un iﬂlek birer
caddesine “Necati Bey” ad›n› vererek yaﬂat›yoruz.
‹ktidar olmaya aday siyasi partilerimizin, programlar›n›n e¤itim ile ilgili
bölümlerini inceledi¤imizde, her siyasi partinin kendi dünya görüﬂünü aksettiren farkl› görüﬂleri ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Ça¤›m›zda demokrasi ile yönetilen ülkelerde siyasi partilerin genelde 2 dönemi kapsayan 8, en çok 10 y›ll›k
bir süre için ülke yönetimini ellerinde tuttuklar› biliniyor. Bu süre içinde uygulad›¤› e¤itim politikalar›, ard›ndan yönetimi ele alan ekip taraf›ndan de¤iﬂtirilerek kendi partilerinin siyasi görüﬂüne uygun bir hale getirmektedir.
Seçimle gelen siyasi kadrolar›n oluﬂturdu¤u politika, ard›llar› taraf›ndan
de¤iﬂtirildi¤i için Cumhuriyet’in kuruluﬂundan beri yerleﬂmiﬂ ve belirgin
hale gelmiﬂ bir e¤itim politikam›z bulunmuyor. Tebli¤ler Dergisi ile yönlendirilmeye çal›ﬂ›lan e¤itim sistemi, yönetmeliklerin çoklu¤u nedeniyle karmaﬂ›klaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Nüfusu 70 milyonu aﬂan bir ülkenin Ankara’dan
verilecek komutlarla yönlendirilmesinin güçlü¤ü her alanda oldu¤u gibi
e¤itim alan›nda da kendisini belli etmektedir.
Siyasi çal›ﬂmalar› sonucunda bakanl›k makam›na atanan kiﬂi, e¤itim
politikas› ve pedagoji alan›nda kazan›lm›ﬂ deney ve bilgileri bulunmasa
dahi, bakanl›¤›n tüm yetkilerini kullanabilmektedir. Cumhuriyet’in kuruluﬂundan bugüne kadar 59 milletvekili e¤itim bakan› olarak görev yapt›. Ortalama görev süresi 2 y›l bile olmayan bakanlar›m›z›n ço¤u, e¤itim
politikalar› konusunda henüz yeterli bilgi sahibi olmadan, bakanl›ktan
ayr›lm›ﬂlard›.
E¤itim kurumlar›n›n yönetimi konusunda dünyadaki geliﬂmelere bakt›¤›m›zda, e¤itim için birbirinden farkl› iki politikan›n geçerli oldu¤unu görürüz. Siyaset (politics) rejime ait bir kavram olarak, bakanl›¤›n siyasi görüﬂlerini kapsar. E¤itim mesle¤ini yürüten uzman kadrolar›n davran›ﬂ biçimleri
ve e¤itim politikalar› “Policy” olarak an›lmaktad›r.
E¤itimi siyasetin bask›lar›ndan uzak tutman›n en uygun yolu, özerk ba¤›ms›z kurullar oluﬂturmakt›r. E¤itim Bakanl›¤›’n›n görev alan›ndaki yüksekö¤retim bölümü, 1981’de 2547 say›l› kanunla özerk “Yüksekö¤retim Kurulu” oluﬂturularak siyasetin müdahalesinden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 1982 Anayasas›’yla da görev ve yetkileri belirtilerek, özerkli¤i onaylanm›ﬂt›r.
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Özerk bir e¤itim kurumu olan Yüksekö¤retim Kurulu, kendi görev alan›na giren konularda, E¤itim Bakanl›¤›’n›n ve baﬂbakanl›¤›n yönlendirmelerine ve karar almas›na izin vermemektedir. Yüksekö¤retim Kurulu kanunen
kendisinin yapmas› gereken görevler için, Baﬂbakanl›¤›n ve E¤itim Bakanl›¤›’n›n ald›¤› karar ve yönetmelikler için, Dan›ﬂtay’da dava açarak yürütmenin durdurulmas› ve karar›n iptal edilmesini isteyebilmektedir. YÖK’ün Baﬂbakanl›k, Maliye Bakanl›¤› ile Milli E¤itim Bakanl›¤› aleyhine açt›¤› dava ve
yürütmeyi durdurma taleplerine karﬂ›, Dan›ﬂtay yürütmeyi durdurma karar› vermiﬂtir. Davalardan biri kanunun bir maddesinin iptali için Anayasa
Mahkemesi’ne gönderilmiﬂtir. Di¤erleri Dan›ﬂtay incelemesinde bulunuyor.
Görevleri rekor derecede büyük ve yo¤un olan E¤itim Bakan›’n›n bir de davalarla karﬂ›laﬂmas› iﬂlerin daha da karmaﬂ›klaﬂaca¤›n›n bir göstergesidir.
Özerk kurumlar›n varl›¤›n› anlamak kolay olmasa da e¤itimin politik çekiﬂmelerden uzak tutulmas› ve uzman kadrolar taraf›ndan, halk›m›z yarar›na geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas› için Bat›’daki örnekleri gibi, özerk birimlerin oluﬂturulmas›n› öngörmekteyiz.

Kalk›nm›ﬂ ülkelerde e¤itim bakanl›klar›n›n teﬂkilatlanmas›
Bat›’da sanayileﬂmiﬂ ve kalk›nm›ﬂ ülke olarak bize en yak›n olarak Fransa, ‹ngiltere ve Amerika’y› dikkate al›yoruz. Fransa ile 1856’dan beri yak›n
bir iﬂbirli¤i içinde bulunuyoruz.
Ekonomide, sanayide geliﬂerek dünyay› yönetmeye haz›rlanan ‹ngiltere
ve ABD’nin sürekli olarak e¤itim sistemlerini geliﬂtirme gayreti içinde bulunduklar›n› gözlemliyoruz. Bu iki ülke e¤itime bir sanayi ve ticaret arac›
olarak bakmaktad›r. Kendi halklar›na ileri derecede bir e¤itim vermekten
baﬂka, di¤er ülke gençlerine para ile e¤itim vererek yüksek kazançlar sa¤lamaktad›rlar. Bu arada rastlad›klar› parlak elemanlara kendi ülkelerinde iﬂ
vererek çal›ﬂan kesimin kalitesini yükseltmek amac›n› gütmektedirler.
Bu üç ülkenin e¤itim bakanl›klar›n›n organizasyon ﬂemalar›n› inceleyerek yorum yapmaya baﬂlayabiliriz.

ABD E¤itim Bakanl›¤› organizasyon ﬂemas›
Amerika’da E¤itim Bakanl›¤› 1979’da kurulmuﬂ olan en genç bakanl›kt›r. Taﬂrada teﬂkilat› ve ﬂubesi yoktur. Ö¤retmen tayinleri ve sicilleri ile u¤raﬂmaz. Fonlar
bulur, burs ve ö¤renciler için kredi sa¤lar ve genel e¤itim politikas›n›n seyrini izler. E¤itime kendi görüﬂleri do¤rultusunda yön vermesine muhalefet izin vermez.
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Amerika Birleﬂik Devletleri Federal E¤itim Bakanl›¤›
Organizasyon ﬁemas›

Personel ﬁefi

E⁄‹T‹M
BAKANLI⁄I

Uluslararas›
‹liﬂkiler Ofisi
Mali ‹ﬂler Dairesi
MÜSTEﬁAR
YARDIMCISI

‹lk ve Ortaö¤retim
Ofisi
Uyuﬂturucusuz ve
Güvenli Okullar Ofisi

Yenilik ve
Geliﬂtirme Ofisi

Denetim ve Teftiﬂ
Dairesi

MÜSTEﬁARLIK

Ö¤renci
Kredi Yard›m›
Yüksekö¤retim
Ofisi
Mesleki ve
Yaﬂamboyu E¤itim

Hukuk Dairesi
Planlama ve Strateji
Geliﬂtirme Ofisi

E¤itim
Teknolojileri Ofisi

Rehabilitasyon
Hizmetleri Ofisi
‹ngilizce E¤itimi
Teﬂvik Ofisi

98

16.5x23.5 bitti.new.pdf 98

8/13/2007 2:47:05 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 99

NASIL B‹R E⁄‹T‹M BAKANLI⁄I ‹ST‹YORUZ?

‹ngiltere E¤itim Bakanl›¤›’n›n
Organizasyon ﬁemas›

Bakanl›k Ekibi

RT HON Alan Johnson MP
E¤itimden Sorumlu Devlet Bakan› (Aﬂa¤›daki kabine üyeleri ona ba¤l›)

Jim Knight MP
Okuldan Sorumlu (Devlet) Bakan›

RT HON Beverley Hughes MP
Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan

Bill Rammell MP
Yüksekö¤retim ve Yaﬂamboyu
E¤itimden Sorumlu Devlet Bakan›

Parmjit Dhanda MP
Parlamento Müsteﬂar›

Phil Hope MP
Parlamento Müsteﬂar›

Lord Andrew Adonis
(Lordlar Kamaras›nda
Bakanl›¤› Temsil Eden)
Parlamento Müsteﬂar›

‹ngiltere’de E¤itim Bakan›’na ba¤l› üç farkl› özerk kuruluﬂ bulunuyor. Böylece e¤itim siyaseti ile e¤itim politikalar› aç›k ve kesin olarak birbirlerinden ayr›lm›ﬂt›r.
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Fransa Ulusal E¤itim Bakanl›¤›’n›n
Organizasyon ﬁemas›
Yüksekö¤retim
ve Araﬂt›rma
Bakanl›k
Yard›mc›l›¤›

Milli E¤itim,
Yüksekö¤retim
ve Araﬂt›rma
Bakanl›¤›
Kabine

Direktörlük ve
Genel Sekreterlik

Genel Denetim

Milli E¤itim
Genel Teftiﬂ
Kurulu

Milli E¤itim ve
Araﬂt›rma
Yönetimi Genel
Teftiﬂli¤i

Ba¤›ms›z
Ek Kurumlar

Temel E¤itim
Direktörlü¤ü

Yüksekö¤retim
Direktörlü¤ü

Yüksekö¤retim
Kurulu

Araﬂt›rma ve
Yenilik
Direktörlü¤ü

Genel Sekreterlik

Finansal Kontrol

Araﬂt›rma ve
Teknoloji
Üst Kurulu
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Fransa’da Yüksekö¤retim Kurulu bir dan›ﬂma kuruludur. 23 Nisan 2005
tarihinde yürürlü¤e giren “Okullar›n Gelece¤i” için programlar ve oryantasyonu kanununun 14 say›l› maddesine dayan›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ricas› üzerine fikirlerini sunar, organizasyon yap›s›, yüksekö¤retim sisteminin yap›s› hakk›nda düzenlemeler için taslak metinleri haz›rlar. Üyeleri sendikalardan, profesörlerden, velilerden ve çeﬂitli meslek gruplar›ndan
oluﬂur.
E¤itim alan›nda iﬂbirli¤i yapt›¤›m›z ilk ülke Fransa’d›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda yaﬂayan H›ristiyan tebaan›n haklar› ve e¤itimleri ile ilgilenen
Fransa Hükümeti 1866 y›l›nda Osmanl› hükümetine bir nota vererek ﬂunlar›n yap›lmas›n› istemiﬂti;
“Az›nl›k okullar›na kamu bütçesinden yard›m ödene¤i verilmesi, az›nl›klar›n
e¤itimden yoksun kalmamalar› için belli baﬂl› taﬂra merkezlerinde ortaö¤retim kurumu aç›lmas›, ilkö¤retimin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve bu amaçla ö¤retmen yetiﬂtirilmesi, Müslümanlar ve H›ristiyanlar için ortak bir üniversite kurulmas› ve genel kütüphaneler kurulmas›.”
Bu notay› getiren emekli Frans›z E¤itim Bakan› Profesör Viktor Druy’un
Galatasaray Lisesi ve di¤er modern okullar›n aç›lmas›na etkisi olmuﬂtur. ‹stanbul’u çok sevdi¤inden buraya yerleﬂerek 10 y›l daha kalm›ﬂt›r. En önemli hizmetlerinden birisi de 1869’da e¤itim ile ilgili ilk yasay› ç›kartmas› ve ilk
kez bir e¤itim bakanl›¤› kurmas›d›r.
‹dadi ve rüﬂtiye olarak an›lan okullar›n yan›nda kurulan, Galatasaray,
Darüﬂﬂafaka ve Robert Kolej ile di¤er yabanc›lar›n kurdu¤u modern okullardan yetiﬂen gençler önce meﬂrutiyeti ve ard›ndan cumhuriyeti kurdular. Bu
grubun önderi hepimizin bildi¤i gibi Mustafa Kemal Atatürk idi.
Yeniden Frans›z E¤itim Bakanl›¤›’n›n yukar›daki organizasyon ﬂemas›na
bakt›¤›m›zda, merkeziyetçi sistemin a¤›rl›¤›n› hemen görebiliyoruz. Di¤er
dikkat çeken bir konu da, bizim bugünkü E¤itim Bakanl›¤›’m›z›n organizasyonu ile Fransa E¤itim Bakanl›¤› organizasyon ﬂemas›n›n yak›n benzerli¤idir. 130 y›ldan beri hâlâ Fransa’n›n etkisinden kendimizi kurtaramad›¤›m›z
görülüyor.
Frans›z düﬂüncesine göre üçüncü ﬂah›slara güvenilmez, her zaman hata
yapabilirler, bu nedenle önlem önceden al›n›r. ABD’deyse aksi ispatlan›ncaya kadar üçüncü ﬂah›s do¤ru kabul edilir ve üçüncü ﬂah›slara karﬂ› bir önlem
al›nmas›na gerek görülmez. Bu düﬂüncelerin izlerini Frans›z ve ABD E¤itim
Bakanl›klar›n›n teﬂkilat ﬂemalar›nda da görebiliyoruz.
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Türkiye’de E¤itim Bakanl›¤›’n›n
ilk kuruluﬂu ve geliﬂmesi
18. ve 19. yüzy›llar karanl›k yüzy›llard›. ‹letiﬂim ve ulaﬂ›m araçlar› çok ilkeldi. Paris’te olup bitenler, aylar sonra gelen atl›lardan ö¤reniliyordu. Fransa’da e¤itim alan›nda elde edilen baﬂar›lardan ‹stanbul hükümetinin haberi de
olmuyordu. Esasen Profesör Viktor Druy ‹stanbul’a gelinceye kadar, Bab-› Âli
Hükümeti e¤itim denen olgu ile ilgilenmiyordu. Mahalle mektepleri, Kuran
ayetlerini ö¤retmek amac›yla hay›r sahibi kiﬂiler taraf›ndan kuruluyordu.
Medreseler de ayn› ﬂekilde zengin aileler ve saray mensuplar› taraf›ndan hay›r
amac›yla kurulup yaﬂat›l›yordu. III. Napoleon imzas› ile gönderilen Frans›z
notas›ndan sonra modern okullarla birlikte Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
(Genel E¤itim Kanunu) yoluyla ilk e¤itim bakanl›¤› kurulmuﬂtur. ‹mparatorlu¤umuzun ilk maarif naz›r› (e¤itim bakan›) Saffet Paﬂa olarak bilinir.
Bu kanunla ﬂu yenilikler getiriliyordu;
•
•
•
•
•
•
•
•

‹lkö¤retim zorunludur (s›byan, mahalle ve köy mektepleri),
Rüﬂdiyeler (ikinci kademe) En az 500 haneli kasabalarda aç›l›r,
‹dadiyeler (ortaokul) 1000 haneli büyük merkezlerde aç›l›r,
Sultaniler (liseler) Vilayet merkezlerinde aç›l›r,
Darülfunun ‹stanbul’da aç›l›r,
Ö¤retmenlere ö¤retim yöntemleri ö¤retilecektir,
Maarif merkez örgütü kurulacak. ‹llerde ﬂubeler aç›lacakt›r,
Okul giderleri için halktan yard›m al›nacakt›r.
E¤itim Bakan› Saffet Paﬂa e¤itimin o günkü durumunu ﬂu ﬂekilde özetliyordu;

• Mevcut okul türleri ile e¤itimi yayg›nlaﬂt›rmak mümkün de¤ildi.
• S›byan okullar›na devam edenlerin azl›¤› nedeni ile ileri okullar aç›lam›yordu.
• Varolan s›byan okullar›, din derslerinin baﬂlang›c› ile s›n›rl› idi.
•
•
•
•

Okul yönetimleri ehliyetsiz kimselerin elinde idi.
Rüﬂdiyelerin ço¤unda mahalle mektepleri konular› ö¤retiliyordu.
Bilim ve fen yüksekokullarda yoktu.
Cemaat okullar› kendi amaçlar› için medreseler aç›yorlard›.

‹lk e¤itim bakan›m›z Saffet Paﬂa en çok tahsisat yetersizli¤inden yak›n›yordu. Paras›zl›¤a ra¤men e¤itimin imparatorluk sath›na yay›lmas› için gayret sarf ediyordu. Bakanl›¤›n kuruluﬂundan 5 y›l sonra 1875 y›l›nda yap›lan
say›mda okullar için ﬂu de¤erler tespit edilmiﬂti;
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a)
b)
c)
d)

‹stanbul’da 1 idadide 43 ö¤renci var
22 Rüﬂdiye’de 2240 ö¤renci var. K›z Rüﬂdiyesinde 286 ö¤renci mevcut
Vilayetlerde 364, Rüﬂdiyede 19.396 ö¤renci
(Galatasaray ve Darüﬂafaka bakanl›¤a ba¤l› de¤il)

E¤itim Bakanl›¤›’n›n ülkemizde ilk kuruldu¤u y›llarda e¤itimin amac› ve
yap›s› bu kadar yal›n ve basitti. Otuz y›l sonra 2. Meﬂrutiyet döneminde, parlamentoda en çok tart›ﬂ›lan konular›n baﬂ›nda yine e¤itim geliyordu. Zaman›n meclis baﬂkan› Ahmet Vefik Paﬂa “Bir memleketin ruhu e¤itimdir” diyerek
e¤itimin önemini vurguluyordu.
Meﬂrutiyetten beri E¤itim Bakanl›¤›, farkl› siyasi görüﬂlerin rekabet alan› olarak karﬂ›t fikirlerin çarp›ﬂmas›na sahne olmaktad›r. 2. Meﬂrutiyet
günlerinde, 1912 y›l›nda, zaman›n e¤itim bakan› Emrullah Efendi’nin
(1858-1914) e¤itimde yapmak istedi¤i reformlara karﬂ› ç›kan Sat› Bey’e
(1880-1963) karﬂ› ileri sürdü¤ü tuba nazaryesi uzun süre tart›ﬂ›lm›ﬂt›. Olay
özetle ﬂöyle baﬂlam›ﬂt›: E¤itim Bakan› Emrullah Efendi, devletin e¤itime
ay›rd›¤› bütçenin yetersizli¤inden yak›n›yordu. Bu dönemde ülke nüfusu
15 milyon kadard›.
Emrullah Efendi, “Ülke geniﬂ, vas›talar s›n›rl›, bütçe ödene¤i az, okul olacak bina bulmak zor. Bu para ile yeni okullar açsak, gönderecek ö¤retmen bulamay›z. ö¤retmenlere maaﬂ olarak versek yüksekö¤retime para veremeyece¤iz. Bir kanun ç›kararak, öncelikle yüksekokullar açal›m, Darülfünun’u ileri düzeye ulaﬂt›ral›m, buralardan yetiﬂecek ayd›nlar ülkemizin kalk›nmas›n› ve ilerlemesini sa¤lamak için halk›m›z› ayd›nlat›rlar” diyordu.
Bu düﬂüncelere karﬂ› ç›kan Sat› Bey, “binan›n inﬂaat›na çat›dan baﬂlanmaz”
diyordu. A¤açlar›n, kökleri üzerinde yükseldi¤ine dikkatleri çekerek, ilkokul olmadan yüksekokulun güçlendirilmesinin bir yarar›n›n olmayaca¤›n›
ileri sürüyordu. Bakan Emrullah Efendi, bu eleﬂtirilere, cennetteki tuba a¤ac›n› örnek olarak gösteriyordu. Tuba a¤ac›n›n kökleri yukarda, gökte, dallar› ve meyveleri de elimizle koparaca¤›m›z kadar bize yak›n diyordu. E¤itimden yarar görmek için, önce yüksekö¤retimin kalk›nd›r›lmas›n›n gerekti¤ini savunuyordu. E¤itim konusu bugün de toplumun en çok konuﬂtu¤u konular›n baﬂ›nda gelmeye devam ediyor.
130 y›l sonra bugün 73 milyon nüfus ve 22 milyon ö¤rencimiz var. Baﬂ
döndürücü bir geliﬂme. Ama modern e¤itime Bat›l›lardan 500 y›l geç baﬂlad›¤›m›z için aradaki mesafeyi hâlâ kapatamad›k. Bunun için çok çal›ﬂmal›
ve koﬂmal›y›z. Daha önemlisi bilimsel modelleri kendimize örnek almal›y›z.
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De¤iﬂen yönetim metotlar›na h›zla kavuﬂmal›y›z. E¤itimi politikan›n bask›s›ndan uzak tutmak ve bilime dayal› bir düzey oluﬂturmak için, özerk kuruluﬂlar eliyle uzmanlara teslim etmeliyiz. Ba¤›ms›z (özerk) düzenleyici kurumlar› ﬂöyle tarif edebiliriz.
Ba¤›ms›z düzenleyici kurumlar›n genel amac› e¤itimi siyasetten ar›nd›rmakt›r. Bu ise demokrasinin kurum ve kurallar›ndan ba¤›ms›z olarak iﬂleyen yeni bir siyasal iktidar alan›n› iﬂaret etmektedir. Ba¤›ms›z düzenleyici
kurumlar, yap›s› itibariyle, yeni siyasal iktidar alan›n›n temel aktörleri olarak görülebilir. Parlamento, hükümet ve bürokrasiden devredilen yetkilerle
donat›lan bu kurumlar›n iﬂlevleri gün geçtikçe daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r. ‹leri ülkelerde, özellikle ABD’de düzenleyici kurumlar›n kendi alanlar›yla ilgili olarak politika oluﬂturma ve yasa yapma iﬂlevi de büyük ölçüde bu kurumlara devredilmiﬂ görünmektedir.
Türk Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n yüksekö¤retimle ilgili bölümü 1982 tarihli anayasam›z gere¤ince oluﬂturulan özerk Yüksekö¤retim Kurulu YÖK’e
devredilmiﬂtir. O tarihte 19 üniversitede 117 bin ö¤renci ile 13 bin ö¤retim
eleman› vard›. 2005 y›l›nda 93 üniversitede 1.247.404 ö¤renci ile 79 bin ö¤retim eleman› görev yapmaktayd›.
Cumhuriyet döneminde hükümetler siyasi partiler aras›nda el de¤iﬂtirdikçe, e¤itim politikalar› da yön de¤iﬂtiriyordu. Ayn› siyasi partiye mensup
bakanlar aras›nda e¤itim sistemi ve amac› konusunda fikir birli¤i olmad›¤›na
da tan›k olmuﬂtuk. Bakan Avni Akyol’un bizzat Amerika’ya giderek inceledi¤i ortaö¤retimde seçmeli ders sistemi sonraki bakan taraf›ndan kald›r›lm›ﬂt›.
Bakanl›¤›m›z›n bütçe büyüklü¤ü ve personel say›lar› konusunda yukar›da özet bilgi verilmiﬂti. Konunun önemi bak›m›ndan bir kez de ﬂematik olarak gözden geçirmemizde yara vard›r. Bütçe büyük diyoruz, ama ne kadar
büyük olursa olsun, personelin çok oldu¤unu söylüyoruz, ama ne kadar ve
neye göre çok oldu¤unu aç›kça belirtmedik.
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TC Milli E¤itim Bakanl›¤›
Teﬂkilat ﬁemas›

BAKAN

Yüksek¤retim
Kurulu

Milli
E¤itim
ﬁuras›

Mesleki
E¤itim
Kurulu

Müsteﬂar

Talim ve Terbiye
Kurulu Baﬂkanl›¤›

Teftiﬂ Kurulu
Baﬂkanl›¤›

Müsteﬂar
Yard›mc›lar›

Bakanl›k
Müsteﬂarl›¤›

Strateji Geliﬂtirme
Baﬂkanl›¤›

Müdürler Kurulu
Yüksek Disiplin
Kurulu

Hukuk
Müﬂavirli¤i

Merkez Disiplin
Kurulu

Bas›n ve
Halkla ‹liﬂkiler
Müﬂavirli¤i

Ö¤renci Disiplin
Kurulu

ANA H‹ZMET B‹R‹MLER‹

YARDIMCI B‹R‹MLER

16 Genel Müdürlük ve 1 Baﬂkanl›k
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Özerk Ba¤›ms›z Kutumlar ‹çin Önerilen
Yeni Organizasyon ﬁemas›
Milli E¤itim Bakanl›¤› Organizasyon ﬁemas›

Milli E¤itim Bakan›
Doç. Dr. Hüseyin Çelik

MÜSTEﬁARLIK
ve ÖZEL KALEM
ÖZERK KURUMLAR

Yüksekö¤retim Kurulu
Prof. Dr. Erdo¤an Teziç

Temel ve Yayg›n E¤itim Kurumu
Prof. Dr. ‹rfan Erdo¤an

Kredi ve Yurtlar Kurumu
Hasan Albayrak
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Bu bölümü dikkatle izleyen okuyucular›m›z Fransa, ‹ngiltere ve ABD e¤itim bakanl›klar›n›n uzmanl›k alanlar›nda iﬂbölümünün da¤›l›m›n› kolayca
görebileceklerdir.
Türk Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n yukar›ya ald›¤›m›z iﬂ bölümünden ﬂunu
anlamam›z gerekir.
Bakan, rejimin temsilcisi olarak siyaseti (politics) temsil etmektedir.
E¤itim Bakanl›¤›’n›n düzenleyici özerk üst kurumlar›; e¤itim politikas›n›
(policy) yürütürler. Bu kuruluﬂlar, bakanl›k kadrolar›n›n davran›ﬂ biçimlerini yönlendireceklerdir.
Bu üç kurumun görevlerinin ana hatlar›n› ﬂöyle özetleyebiliriz:
1) Yüksekö¤retim ve Yetiﬂkinlerin E¤itim Kurumu: Yüksekö¤retimi
planlamak, düzenlemek, denetlemek ve yönetmekle görevlidir. Yüksekö¤retim kurumlar›na tahsis edilen kaynaklar›n etkili bir biçimde kullan›lmas›n›
yönlendirmek ve ö¤retim elemanlar›n›n yetiﬂtirilmesi sa¤lamakt›r.
2) Temel ve Yayg›n E¤itim Kurumu: Okulöncesi, ilkö¤retim, ortaö¤retim ve yayg›n e¤itimden sorumlu özerk kurumdur. Atatürk ilke ve ink›lâplar›na ba¤l›; Türk Milleti’nin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve geliﬂtiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven ve daima yüceltmeye çal›ﬂan, insan haklar›na ve Anayasan›n baﬂlang›c›ndaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karﬂ› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve
bunlar› davran›ﬂ haline getirmiﬂ yurttaﬂlar olarak yetiﬂtirmekle görevli ve
sorumludur.
Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›mlar›ndan nitelikli ve sa¤l›kl› gençler yetiﬂtirir. Tüm ö¤rencilerin okuma al›ﬂkanl›¤› kazanm›ﬂ, bilimsel düﬂünebilen, teknoloji ve üretim merakl›s›, giriﬂimci ça¤daﬂ insanlar olarak yetiﬂmesinin olanaklar›n› araﬂt›r›p uygulamakla görevli özerk bir üst kurumdur.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n hizmet birimleri olan, okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, ortaö¤retim, ticaret turizm, erkek teknik, k›z teknik, ç›rakl›k ve
yayg›n e¤itim bu kuruma ba¤l›d›r.
3) Kredi Yurtlar Kurumu; Yüksekö¤retim harca tabidir. Ö¤renciler e¤itim maliyetine katk›da bulunurlar. Bat›da ve Çin ile Japonya’da ö¤renciler
ö¤renim giderlerinin %35-40 kadar›n› karﬂ›lamaktad›rlar. En düﬂük katk›
pay› Çin Halk Cumhuriyeti’nde olup 800 $ karﬂ›l›¤›, Yuan’d›r. Bu da üniversite giderlerinin %26’s›n› karﬂ›lamaktad›r.
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Türkiye’de katk› pay› ortalama 200 $ kadard›r. Bu para üniversitelerin giderinin %4’ünü ancak karﬂ›lamaktad›r. Üniversitelerimizin ça¤daﬂ bir e¤itim verebilmesi için katk› pay›n›n, en az maliyetle 3.000 YTL’ye ç›kar›lmas›
gerekir. Bunu veremeyecek ö¤rencilere kurum kredi verir.
Anayasam›z›n 130. maddesine göre “Üniversitelere yap›lacak devlet yard›m›
ve ö¤rencilerden al›nacak harçlar kanunla düzenlenir.”
2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun 46. maddesi “Üniversitelerin cari
hizmet giderleri her y›l Yüksekö¤retim Kurulu’nca tespit edilir. Bunun en az yar›s›
devletçe karﬂ›lan›r, geri kalan k›sm› ö¤renci taraf›ndan ödenir” demektedir.
Kanunun bu aç›k hükmüne göre üniversitelerin cari hizmet giderlerinin
ne kadar›n›n devletçe ve ne kadar›n›n da ö¤renci taraf›ndan ödenece¤ini Bakanlar Kurulu tespit etmektedir. Halen geçerli uygulamayla devlet üniversite cari hizmet giderlerinin %96’s›n› karﬂ›lamaktad›r. Kalan %4’lük k›sm› ö¤renciler taraf›ndan katk› pay› olarak üniversitelere ödenmektedir. Bu düzenlemelerin dünyada geçerli olan sistemlerle uyumlu hale getirilmesini, ba¤›ms›z özerk bir kurum olan Kredi ve Yurtlar Kurumu düzenler ve uygular.
Kredi Yurtlar Kurumu’nun; Ortaö¤retim Burs ve Yurtlar Daire Baﬂkanl›¤›
ile Yüksekö¤retim Kredi, Burs ve Yurtlar Daire Baﬂkanl›klar› vard›r.
Uygarl›¤›m›z›n bugün eriﬂti¤i en yüksek yönetim tarz›na uygun olarak,
ileri ülkelerdeki düzenlemeler göz önüne al›narak haz›rlanan, E¤itim Bakanl›¤›’m›z›n bu yeni organizasyon ﬂemas›n›n, bu konuda hizmet vermekte
olan uzman kadrolar›n ve düﬂünürlerimizin öne sürecekleri yeni fikirleri ile
k›sa zamanda daha güçlenece¤ine inan›yoruz.

108

16.5x23.5 bitti.new.pdf 108

8/13/2007 2:47:05 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 109

VII.
Üniversite Yönetimi

Rektörlerle ‹lgili 13. Maddenin De¤iﬂtirilmesi
Baz› düﬂünürler, devlet üniversiteleri halka ait oldu¤u halde, üniversite
yöneticilerinin halk›n temsilcileri taraf›ndan atanmas›n›n demokrasi gere¤i
olmad›¤›na iﬂaret etmektedir. Bugün ülkemizde uygulanan üniversite rektörlerinin seçim ve atama sistemi bize 12 Eylül 1980 ihtilalinin bir arma¤an›d›r.
Son tercihin devlet baﬂkan›n›n elinde olmas›n› amaçlamaktad›r. Seçimle ataman›n kar›ﬂ›m› bir sistemdir. Seçimi yapan üniversitelerde en çok oyu alan
aday›n önce YÖK, sonra da cumhurbaﬂkan›nca onaylanmas› düﬂünülmektedir. Uygulamada böyle olmamaktad›r. En az oy alanlar›n YÖK’ün onay›ndan
geçerek Cumhurbaﬂkan›’nca rektör tayin edildi¤i günleri de yaﬂam›ﬂt›k.
Zaman içerisinde bu sistemin, faydadan çok zarar› gözlenmiﬂtir. Çünkü
Cumhurbaﬂkan›’n›n onay›na sunmak üzere, her üniversitede 6 rektör aday›
seçilmesi s›ras›nda ö¤retim üyeleri, 6 ayr› parti gibi çal›ﬂmakta ve birbirlerine karﬂ› cephe almaktad›r. Bu ayr›l›k ikinci seçime kadar sürüp gitmektedir.
Kazanan taraf›n karﬂ› gruba çektirdikleri, hikâye gibi a¤›zdan a¤za dolaﬂmaktad›r. Bu sistem üniversiteye politika sokmaktad›r.
Seçilme usullerini bilen, di¤er bir deyiﬂle politik davranan bir ö¤retim
üyesi seçimi kazand›ktan, YÖK ve Cumhurbaﬂkan›’n›n da onay›n› ald›ktan
sonra, kendisini çok güçlü hissetmekte, baz›lar› gibi komﬂu devletlere meydan okumuyorsa da üniversitedeki di¤er ö¤retim üyelerine üstünlü¤ünü
belli etme yönünde davran›ﬂlar sergilemeye meyletmektedir.
Dünyan›n en iyi yönetim biçimi olarak ABD’deki mütevelli heyet sistemi
ile üniversitelerimizi yönetmek, demokrasi yönünden oldu¤u kadar verimlilik yönünden de gereklidir.
1933’ten beri birçok sistemi denedi¤imiz halde genel memnuniyet veren
bir sistem oluﬂturamad›k. ﬁimdi geçirdi¤imiz aﬂamalara bir göz att›ktan sonra mütevelli heyeti sisteminin nas›l çal›ﬂt›¤›n› görelim.
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Baﬂlang›çtan Günümüze Rektör Seçimleri
Y›l

Kanun

Aç›klamalar

1933

2252

2/136 kararname ile; E¤itim Bakan›’n›n inhas› ile müﬂterek kararname ve Cumhurbaﬂkan›’n›n onay› ile tayin
olunur.
Görevi; yürütme ve denetim, yaz›ﬂmalar, ita amirli¤inden” ibarettir.

1946

4936

Profesörler kurulunun bir arada yapacaklar› toplant›da 2
y›l için, her seçim döneminde baﬂka bir fakülteden olmak
üzere salt ço¤unlukla seçilir. Yönetim iﬂlerinden sorumludur. Kurullara baﬂkanl›k eder ve al›nan kararlar› uygular. Fakülteler aras› düzenli çal›ﬂmay› sa¤lar.

1960, da ilave

Fakülteler üzerinde denetleme yetkisine sahiptir. Yönetim, ö¤retim ve bilimsel araﬂt›rma iﬂlerinin yürütülmesini sa¤lar. Gördü¤ü aksakl›klar› senatoya bildirir ve aksakl›¤a sebep olanlar hakk›nda gerekli kararlar›n al›nmas›n› teklif eder. Rektör kendi yet ki sinde olan iﬂleri yerine getirmedi¤i takdirde, ilgili dekan ve ö¤retim üyeleri
ile birlikte sorumlu olur.

1973

Bütün ö¤retim üyelerinin bir arada yapacaklar› toplant›da 3 y›l için salt ço¤unlukla seçilir. Aradan iki dönem geçmeden yeniden seçilemez.

1750

Görevleri; Üniversite kurullar›na baﬂkanl›k eder. Bunlar›n kararlar›n› uygular. Üniversiteye ba¤l› kuruluﬂlar aras›n da düzenli çal›ﬂmay› sa¤lar. Ö¤retim y›l› sonunda genel durumun iﬂleyiﬂi hakk›nda yüksekö¤retim kuruluna
bir rapor verir.
Bütün kuruluﬂlar üzerinde genel bir denetleme yetkisine
sahiptir. Bunun için gerekli denetlemeleri yapar. Gördü¤ü aksakl›klar› giderecek tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lar.
Rektör kendi yetkisinde olan bu iﬂleri yapmad›¤› takdirde, ilgili dekan, müdür ve ö¤retim üyeleri ile birlikte
sorumludur
1981

2547

Yüksekö¤retim den sonra en az 15 y›l baﬂar›l› hizmet vermiﬂ, tercihen devlet hizmetinde bulunmuﬂ ikisi üniversitede
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profesör olmak üzere, dört kiﬂi aras›ndan devlet baﬂkan›nca beﬂ y›l için atan›r. Önerilenler atanmad›¤› ve iki
hafta içinde yeni adaylar gösterilmedi¤i takdirde, devlet
baﬂkan›nca do¤rudan atan›r.
1992 tadilat›

Üniversite ö¤retim üyeleri ve profesörler taraf›ndan seçilecek adaylar aras›ndan Cumhurbaﬂkan›’nca atan›r. Süresi 4 y›ld›r. ‹ki dönemden fazla seçilemez. Rektör aday›
seçimi gizli oyla yap›l›r. Oy veren her ö¤retim üyesi oy
pusulas›na yaln›z bir isim yazabilir. Birinci toplant›da ö¤retim üyelerinin en az yar›s›n›n haz›r bulunmas› ﬂartt›r.
Bu sa¤lanmad›¤› takdirde toplant› 48 saat ertelenir ve nisap aranmaks›z›n seçime geçilir. Bu toplant›da en çok oy
alan kiﬂi aday olarak seçilmiﬂ say›l›r. Bunlardan YÖK’ün
seçece¤i üç kiﬂiden biri rektör olarak atanmak üzere
Cumhurbaﬂkan›’na sunulur.

Rektörün Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
(2547 say›l› Kanunun’un 13. maddesi)
1) Kurullara baﬂkanl›k etmek, al›nan kararlar› uygulamak, ba¤l› kuruluﬂlar aras›nda düzenli çal›ﬂmay› sa¤lamak,
2) Her e¤itim y›l› sonunda ve gerekti¤inde, e¤itim, ö¤retim, bilimsel araﬂt›rma ve
yay›m faaliyetleri hakk›nda üniversiteleraras› kurula bilgi vermek,
3) Yat›r›m programlar›n›, bütçesini ve kadro ihtiyaçlar›n› ba¤l› birimlerin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüﬂ ve önerilerini ald›ktan sonra haz›rlamak ve YÖK’e sunmak,
4) Gerekli gördü¤ünde ö¤retim elemanlar› ve di¤er personelin görev yerlerini de¤iﬂtirmek veya bunlara yeni görevler vermek,
5) Personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
6) Bu kanunla kendisine verilen di¤er görevleri yapmakt›r.
Üniversitenin ve ba¤l› birimlerinin ö¤retim kapasitesinin rasyonel bir ﬂekilde
kullan›lmas›nda ve geliﬂtirilmesinden,
Ö¤rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa¤lanmas›ndan,
Gerekti¤i zaman güvenlik önlemlerinin al›nmas›ndan,
111
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E¤itim-ö¤retim, bilimsel araﬂt›rma ve yay›n faaliyetlerinin devlet kalk›nma ve
plan, ilke ve hedefleri do¤rusunda planlan›p yürütülmesinden,
Bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yap›lmas›ndan ve görevlerin alt birimlere aktar›lmas›ndan, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlar›n al›nmas›ndan birinci derecede yetkili ve sorumludur.
Üniversiteyi yöneten, ça¤daﬂ bilim ve teknolojinin yakalanmas› ve bilgi
üretiminin oluﬂmas› için gerekli ortam› haz›rlayacak rektör için bu görev tan›m› yetersiz ve gereksiz hükümleri içermektedir. Dünyada meydana gelen
h›zl› de¤iﬂimleri takip edecek olan, çok yetenekli bir rektöre; görevinin, gelen bir raporu YÖK’e göndermek, YÖK ve üst kurullardan gelen kararlar› uygulamak oldu¤unu kanun maddesi olarak hat›rlatmak tamamen gereksiz.
Dahas›, bu kanun maddesi 25 y›l önce haz›rlanm›ﬂt›, geçen bu süre içinde
günün ﬂartlar›na uyum sa¤lamak için yap›lan 6 de¤iﬂikli¤in de ça¤› yakalamaya yetmedi¤ini aç›kça görmekteyiz. Y›llar önce bir grubun görüﬂ ve düﬂüncelerine göre ortaya konan kurallar ancak statükoyu korumaya yarar.
Üniversitelerde devrimci yeni fikirlerin oluﬂmas› için üniversitelerin, özerk
olmas›, yöneticilerininse yetkin ve yarat›c› olmas› gerekir. Üniversiteler ve
rektörler eﬂit ﬂartlarda bir rekabet ortam›nda ülkeye ve topluma yararl› olabileceklerdir.
Rektöre verilecek görevlerin bilimsel metotlarla ölçülebilen de¤erleri
içermesi gerekmektedir. Bugün dünyada en ileri ülkelerde uygulanan sistemleri örnek olarak haz›rlad›¤›m›z yeni rektörlük anlay›ﬂ›n› gerekçeleri
birlikte incelemeye geçebiliriz.
Rektörlerle ilgili 13. madde tadilleri;
1) 13.8.1983 tarih 2880 say›l› Kanun
2) 15.7.1989 tarih 418 say›l› KHK
3) 2.1.1990 tarih 398 say›l› KHK
4) 7.3.1980 tarih 3614 say›l› Kanun
5) 15.3.1990 tarih 418 say›l› KHK
6) 07.1992 tarih 3826 say›l› Kanun
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Devlet Üniversitelerinde Rektör Seçiminin
Mütevelli Heyeti Taraf›ndan
Yap›lmas›n›n Gerekçesi
Yasada yap›lan bütün de¤iﬂikliklere ra¤men, üniversitelerimizde beklenen huzurun sa¤lanamad›¤›n› 25 y›ldan beri yaﬂayarak görmekteyiz. Devam
eden bu memnuniyetsizli¤in ve kaynaﬂman›n temel nedenlerinden birincisi, rektör seçimleri s›ras›nda yaﬂanan rekabet ortam›.
Alt› rektör aday›n›n saptanmas› için üniversitelerimizde yap›lan seçimler, aday gruplar› aras›nda gerginliklere yol açmaktad›r. En çok oy alan adaylar›n Yüksekö¤retim Kurulu’nda elenmesi k›zg›nl›¤a yol açmakta; Cumhurbaﬂkan›’n›n bazen en az oy alan aday› rektör olarak atamas› ö¤retim elemanlar›nda hayal k›r›kl›¤› yaratmaktad›r.
1933–1946 baﬂlang›ç döneminde rektör, bakan taraf›ndan tayin ediliyordu. 1946-1981’deki özerklik döneminde, her üniversite kendi rektörünü seçiyordu. 1981’deki askeri darbe döneminde, üniversiteleri kontrol alt›nda
tutmak isteyen devlet baﬂkan› son sözün kendisinde olmas› gerekti¤ini düﬂünüyordu. Üniversitelerin seçece¤i alt› aday içinden, ald›klar› oylara bak›lmaks›z›n diledi¤ini rektör tayin etme yetkisini kullanabilmek için bu demokratik olmayan ve özerklikle ba¤daﬂmayan sistemi getirmiﬂlerdi.
Askeri rejim bitti¤i halde bu demokratik olmayan sistem sürüp gidiyor.
Ayr›ca, bugün üniversite say›s›n›n artm›ﬂ olmas› bu sistemin hakça iﬂletilmesine imkân vermiyor. Çünkü 70 üniversitede alt›ﬂardan toplam 420 aday›n ad›n›n YÖK’e bildirilmesi gerekiyor. YÖK’ün bu adaylar›n yar›s›n› elerken isabetli karar verebilece¤ini düﬂünmek zor oldu¤u gibi, Cumhurbaﬂkan›’n›n da isabetli karar verebilmesi için önüne gelecek 210 rektör aday›n›n
hepsini tan›y›p bilmesi gerekir ki, bu da pratikte mümkün görünmüyor.
Rektörlük uzmanl›k gerektiren bir görevdir. Cumhurbaﬂkan›’n›n bu görevin inceliklerini bilerek atama yapmas›n› bekleyemeyiz. Tan›d›¤› veya
sevdi¤i veya gelen istihbarata göre yap›lacak bir tayinin, üniversiteye yararl› olaca¤› düﬂünülemez.
‹htilal döneminde haz›rlanan bu aﬂ›r› merkeziyetçi ve otoriter sistemin
iﬂletilmesi güç oldu¤u gibi, üniversitelerin verimini art›racak bir özelli¤i de
yoktur.
Di¤er taraftan, rektörlerin görevini tadat eden 2547 say›l› yasada, geliﬂmeyi ve büyümeyi öngören ve rektörlere mecburiyet yükleyen, hedef göste113
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ren herhangi bir hüküm bulunmad›¤›ndan, rektörlerimiz ceza kanununa
konu olabilecek bir suç iﬂlemedikleri takdirde görevlerini tamamlamaktad›rlar. YÖK’e bilgi sunmak, atama yapmak, gözetmek ve denetmek gibi soyut görevlerle üniversiteyi ça¤daﬂlaﬂt›rmak mümkün de¤ildir.
Dünyada en baﬂar›l› üniversiteler olarak ün yapan ABD üniversitelerinde, üniversite yönetimine ve rektör seçimlerine k›sa bir göz atarak hukuki
kaynaklar›n›n nas›l geliﬂti¤ini görelim.

ABD’de Mütevelli Heyeti Sistemi
Nas›l Baﬂlad› ve Kanunlaﬂt›?
Amerikan üniversiteleri kuruluﬂundan itibaren mütevelli heyeti (board
of trustees) veya bunun eﬂde¤eri olan yönetim kurullar› taraf›ndan yönetilmiﬂlerdir. Baﬂlang›çta 1637 y›l›nda Harvard’›n 7 kiﬂilik bir heyet taraf›ndan
yönetilmesini Massachusetts Eyalet Meclisi kararlaﬂt›rm›ﬂt›. 1693’de Virginia’da kurulan College of William and Mary Üniversitesi’nin yönetimi için
14’ü hükümet görevlilerinden oluﬂan 18 kiﬂilik bir kurul oluﬂturulmuﬂtur.
1705’te kurulan Yale Üniversitesi’nin mütevelli heyetinin kararlar›na
hükümetin müdahale edemeyece¤ini, Yüksek Mahkeme (Supreme Court)
1745’te, kendisine intikal eden bir olay nedeni kararlaﬂt›rm›ﬂt›.
Son olarak 1943 y›l›nda ‹llinois Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin, eyalet
hükümetlerinin kamu kurumu olarak üniversite kurabileceklerini ve üniversitelerin tüzel kiﬂili¤e sahip mütevelli heyetlerin yönetebilece¤ine dair
vermiﬂ oldu¤u karar, Amerikan üniversite sisteminin hukuk ve mülki temelini oluﬂturmuﬂtur.
Buna göre üniversitenin genel çizgi ve yönü üniversite mensuplar› d›ﬂ›ndaki kiﬂilerden oluﬂan kurullarca tespit edilmekte ve bu kurullar taraf›ndan
atanan rektör (president) kurumun baﬂl›ca icra organ› olarak görev yapmaktad›r. Dünyan›n en iyi üniversitelerinin bulundu¤u ABD’de üniversite yönetiminin baﬂlang›çtan itibaren geçirdi¤i hukuksal aﬂamalar› gözden geçirdik.
Tar›mdan ticarete, bankac›l›ktan, yönetime kadar her konuda bize yasa öneren ABD ve AB bugüne kadar üniversite yönetimi ile ilgili bir öneride bulunmad›. Bugüne kadar gelen 9 yasa paketi ile kanunlar›m›z› büyük oranda de¤iﬂtirdiler. ABD ve AB ülkemizin erinç ve gönencini art›racak ve ekonomik yarar sa¤layacak hiçbir yasa önerisinde bulunmad›. Belki de s›ra gelmedi.
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D›ﬂardan bir öneri gelmesini beklemeden, 400 y›ldan beri yürürlükte
olan ve iyi sonuçlar do¤urdu¤u aç›kça gözlenen, ABD’nin e¤itimle ilgili yasalar›n› alarak yürürlü¤e koymam›z her ﬂeyden önce bize zaman kazand›racakt›r. Üniversitelerimizde oluﬂan müfredat ABD kaynakl› oldu¤u gibi, ders
kitaplar› da ABD’den ithal edilmektedir. Müfredat› al›yoruz, akademik sistemini benimsiyoruz, ders kitaplar›n› da ithal ediyoruz, master ve doktora yapacak ö¤rencilerimizi de tercihen ABD’ye gönderiyoruz. Geriye sadece yönetim biçimi kal›yor. Dünyan›n en baﬂar›l› üniversitelerinin yönetim biçimini, d›ﬂardan bir öneri gelmesini beklemeden uygulamaya baﬂlamam›z›n her
bak›mdan ülke yarar›na oldu¤u aç›kça görülmektedir.
Rektör ald›¤› görevleri büyük oranda yerine getirmeye devam etti¤i sürece görevi devam edecektir. Verimin düﬂmesi veya hedeflerden büyük oranda
geri kal›naca¤› belirince rektör sözleﬂmesinin devam etmeyece¤ini bilerek
görevini sürdürecektir.
Mütevelli heyetin rektörle yapaca¤› sözleﬂmede, mütevelli heyetin üniversite için planlad›¤› hedefler ve görüﬂler yer alacakt›r. Birkaç örnek vermek gerekirse; mütevelli heyetin seçip görevlendirece¤i rektörle yapaca¤›
bir y›ll›k sözleﬂmede rektörün görevleri ve gerçekleﬂtirece¤i iﬂler belirtilecektir. Rektör üzerine ald›¤› görevleri büyük oranda yerine getirmeye devam
etti¤i sürece görevi devam edecektir. Rektör verimin düﬂmesi veya hedeflerden büyük oranda geri kal›nmas› halinde sözleﬂmesinin devam etmeyece¤ini bilerek görevini sürdürecektir.
Mütevelli heyetinin rektörle yapaca¤› sözleﬂmede, mütevelli heyetin
üniversite için belirledi¤i hedefler ve görüﬂler yer alacakt›r. Birkaç örnek
vermek gerekirse;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan ve bütçe hedeflerini gerçekleﬂtirmek,
Öz geliri art›r›c› faaliyetler gerçekleﬂtirmek,
Ba¤›ﬂ ve yard›m sa¤lama hedefleri,
Al›nan ve mezun edilen ö¤renci say›lar›nda denge sa¤lamak,
Mezunlar aras›nda iﬂ bulma veya iﬂ kurma olana¤›n› yükseltmek,
Bilimsel yay›nlardaki hedefler,
Bir y›l içinde baﬂlayacak araﬂt›rma ve geliﬂtirme yay›nlar›n›n say›lar›,
Ö¤renci kontenjanlar›n›n art›ﬂ oranlar›,
Yüksek lisans kontenjanlar›ndaki art›ﬂlar,
Ö¤renci memnuniyeti.
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Üniversitelerin mütevelli heyetleri, kendi üniversitelerini rakipleri
aras›nda daha ileri götürmek amac› ile ça¤›n gerektirdi¤i çok daha büyük hedefler saptayarak rektör arac›l›¤› ile bunlar› gerçekleﬂtirmeyi
öngörebileceklerdir.
Bugün üniversitelerimiz bir merkeze ba¤l› rektörler taraf›ndan yönetilmektedir. Yurt sath›na da¤›lm›ﬂ farkl› üniversiteler için merkezi otoritenin
dinamik ve aktif kararlar almas› beklenemez. Ancak, önceden belirlenmiﬂ
statik temel prensiplere göre hareket edecek rektörlerin gözetim ve denetimi
alt›nda olays›z ve uyumlu bir yönetim yeterli görülmektedir. Araﬂt›rma ve
geliﬂtirme, büyüme, verimlilik gibi kavramlar ikinci planda kalmaktad›r hatta Maliye Bakan›’na göre olmasa da olur mertebesinde gereksiz faaliyetlerdir.
Edirne’den Kars’a, Samsun’dan Harran’a kadar yurt sath›na da¤›lm›ﬂ bulunan ve her biri ayr› bir özellik taﬂ›yan üniversitelerimizin en demokratik
ve verimli bir ﬂekilde yönetimi için en uygun sistemin yerel yönetimin tayin
edece¤i mütevelli heyeti ile mümkün olaca¤› aç›kt›r.
Halk›n halk taraf›ndan, halk için yönetimi tarifine en çok uyan “mütevelli heyet” sisteminin baﬂlang›çta Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nde uyguland›¤› ve elde edilen kazan›mlar ile di¤er üniversitelere fark att›¤› ve bu fark›n
hâlâ kapat›lmad›¤› göz ard› edilmemelidir. Ayn› ﬂekilde kuruluﬂundan beri
mütevelli heyetiyle yönetilen Bilkent Üniversitesi’nin de toplumdaki sayg›nl›¤› aç›kça bilinmekte ve görülmektedir.
Üniversitelerimizin en büyük sorunu olan kaynak
s›k›nt›s›na, ancak mütevelli heyetler çare bulacakt›r.

Devlet Üniversitelerimizi Yönetecek
Mütevelli Heyetlerinin Seçimi ‹çin Bir Taslak
Yüksekö¤retim Kurulu’nun gözetim ve denetimi alt›nda, devlete ait üniversiteler ile devlet yard›m› talep eden vak›f üniversitelerini yönetecek mütevelli heyetinin seçimi için oluﬂturulacak, seçici kurula ait genel prensipler
ve temel ilkeler ile seçici kurul, mütevelli heyeti ve rektörlerin görevlerine
ait temel ilkeler aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir.
Seçici Kurul; üniversitenin bulundu¤u ilin valisi baﬂkanl›¤›nda, belediye
baﬂkan›, baﬂ savc› ve k›demli hâkimi, garnizon komutan›, ticaret ve sanayi
odalar› baﬂkanlar›, vergi rekortmenleri, meslek kuruluﬂlar› temsilcileri ile
Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinden oluﬂur.
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Görevleri; ildeki üniversiteleri yönetecek mütevelli heyet üyelerini seçmekten ibarettir. Her y›l yaz aylar›nda olmak üzere y›lda bir kez toplan›r. Süresi tamamlanan mütevelli heyet üyeleri, yerine yenilerini seçer.
Mütevelli heyeti üyeleri, topluma mal olmuﬂ, o üniversite mensubu ile toplumun herhangi bir kesiminin temsilcisi olmayan, üniversiteye ba¤›ﬂ yapacak veya yapt›racak kiﬂiler aras›ndan seçilir.
Görev süreleri bitenlerin yerine yenileri seçilir. Her y›l üye say›s›na göre 1
veya 2 üyenin yerine yenileri getirilir. Toptan de¤iﬂtirme yap›lamaz.
Mütevelli heyeti; üniversiteyi yöneten ve temsil eden en yüksek kuruldur.
Üyelerin görev süresi 6 y›ld›r. En az yedi üyeden oluﬂur.
Üniversitenin ilerlemesi ve fonksiyonlar›n› yerine getirmesi kurulun temel
görevidir. Toplum ile üniversite aras›nda hem tampon hem de köprü görevi
görür. Kamuya karﬂ› üniversiteyi temsil etti¤i halde, akademik konularla
do¤rudan ilgilenmez.
Görevleri; rektörün sözleﬂmesini haz›rlamak ve tayin etmektir. Dekan ve
bölüm baﬂkanlar› ile her unvan kademesindeki ö¤retim üyelerinin ve di¤er
personelin sözleﬂmelerini ve atamalar›n› yapmakt›r.
Üniversitenin bütçesini haz›rlamak ve uygulamalar› izlemek, ö¤renciden al›nacak ücretleri tespit etmek ve burslar ile ilgili programlar›
haz›rlamakt›r.
Üniversiteye mali kaynak yaratmak ve ayr›ca üniversiteye tahsis edilen kaynaklar› giriﬂimci bir zihniyetle yönetmektir. Bu görevlerden baz›lar› icra kurullar› oluﬂturularak yürütülebilir.
Rektör; mütevelli heyeti ad›na sözleﬂmesinde belirtilen hedefler do¤rultusunda üniversiteyi yöneten kiﬂidir. Mütevelli heyetinin oluﬂturaca¤› bir komite tüm adaylar ile görüﬂme ve araﬂt›rmalar yapar ve birkaç aday› yönetim
kuruluna bildirir. Bu komitede, baz› yönetim kurulu üyeleri ve ö¤retim üyeleri, ö¤renci temsilcileri yer al›r. Yönetim kurulu bu adaylarla uzun mülakatlar yapar ve sonuçta bunlardan biri ile sözleﬂme yaparak rektör olarak
atar.
Görevleri; genel e¤itim politikas›, müfredat programlar›, iﬂe al›nacak yeni
ö¤retim üyeleri ve ö¤renci kabulü ile ilgili konular, akademik personelin
önerileri üzerine akademik kurulda belirlenerek mütevelli heyetinin onay›na sunulur. Akademik konularda oldu¤u gibi sözleﬂmesinde belirtilen konularda mütevelli heyetine karﬂ› sorumludur.
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Rektör, mütevelli heyetinin görüﬂünü alarak, üniversitenin mali ve idari iﬂlerini yürütmek, kaynak yaratmak için bir idari ve ayr›ca akademik iﬂlerini
takip için ayr› bir yard›mc› seçer.
Rektör akademik konularda oldu¤u gibi, sözleﬂmesinde belirtilen konularda
mütevelli heyetine karﬂ› sorumludur. Sözleﬂmede, rektörün görevleri ve
kendisinin üniversiteye sunaca¤› hedefler yer alacakt›r. Birkaç örnek;
• Plan ve bütçe hedeflerini gerçekleﬂtirmek,
• Öz geliri art›r›c› faaliyetleri gerçekleﬂtirmek,
• Ba¤›ﬂ ve yard›m sa¤lama hedefleri,
• Al›nan ve mezun edilen ö¤renci say›lar›nda denge sa¤lamak,
• Mezunlar aras›nda iﬂ bulma veya iﬂ kurma olana¤›n› yükseltmek,
• Bilimsel yay›nlardaki hedefler,
• Bir y›l içinde baﬂlayacak araﬂt›rma ve geliﬂtirme yay›nlar›n›n say›lar›,
• Ö¤renci kontenjanlar›n›n art›ﬂ oranlar›,
• Yüksek lisans kontenjanlar›ndaki art›ﬂlar,
• Ö¤renci memnuniyeti.
Rektör, üzerine ald›¤› görevleri büyük oranda yerine getirmeye devam etti¤i sürece görevine devam edecektir. Verimin düﬂmesi veya hedeflerden büyük oranda geri kal›nmas olas›l›¤› belirince sözleﬂmesinin devam etmeyece¤ini mütevelli heyeti kendisine bildirir. Esas›nda, rektör bir rekabet ortam›nda üniversiteyi rakipleri aras›nda ileriye götürmeye ve öne geçirmeye
mecbur oldu¤unu bilerek görevini sürdürecektir.
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Nas›l Bir Üniversite
‹stiyoruz?

Dünyadaki ülkelerin hemen hepsi kalk›nma aray›ﬂ›na girmiﬂ bulunuyor.
Kalk›nmakta olanlar kalk›nm›ﬂ olanlara, kalk›nm›ﬂ ülkeler de liderli¤e ulaﬂma çabas›ndalar. Bu amaca ulaﬂman›n ön ﬂart›n›n e¤itim oldu¤u art›k bütün
dünyaca bilinen temel bir gerçek olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Kalk›nma, sa¤l›kl› ve zengin olmakla eﬂde¤er tutuluyor. Sa¤l›kl› ve zengin bir toplum olman›n yolu da e¤itimden geçiyor. Anaokulundan yüksekö¤retime kadar her
kademede yüksek oranda okullaﬂma gerekiyor.
ABD ve Uzak Do¤u ülkelerinden geri kalmamak için Avrupa Birli¤i’nde
e¤itim alan›nda bir hareketin giderek h›zland›¤›na tan›k oluyoruz. Bunlardan bize ulaﬂan toplant› ve geliﬂmelerin ana baﬂl›klar›n› gözden geçiriyoruz:
• May›s 1998’de Sorbonne Üniversitesi’nin kuruluﬂunun 800. y›l›nda Almanya, ‹ngiltere, ‹talya ve Fransa e¤itim bakanlar›n›n kat›l›m› ile yap›lan
toplant›da Sorbonne Deklarasyonu yay›mland›.
• Haziran 1999’da Bologna’da yap›lan toplant›da “Üniversiteler Anayasas›”
(Magna Carta Universitatum) ad›n› taﬂ›yan 2 sayfal›k bir metin yay›mland›. Bu bildiriyi 388 Avrupa Birli¤i rektörü imzalad›. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ad›na Rektör Prof. Dr. Lale Duruiz de bildiriyi imzalam›ﬂt›. Bu
deklarasyonda 3 temel görüﬂ hâkimdi.
1) Gelece¤i kültürel, bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler belirler,
2) Üniversiteler toplum hizmeti görevi üstelenmelidir,
3) Çevreye duyarl› gençler yetiﬂtirilmelidir.
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Sonuç bildirgesinde dört temel görüﬂ yer al›yordu.
• Üniversite özerkli¤i
• Ö¤retim ve araﬂt›rma birlikteli¤i
• Ö¤retim ve araﬂt›rma özendirilmeli
• ‹nsanc›l anlay›ﬂ›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
2000 y›l›nda gerçekleﬂtirilen AB Lizbon Zirvesi’nde “Avrupa’n›n, daha çok
ve iyi iﬂ ve daha kuvvetli sosyal ba¤l›l›kla sürdürülebilir ekonomik büyüme yetisine
sahip, dünyan›n en rekabetçi ve dinamik bilgiye dayal› ekonomisi” olmas› hedefi
benimsenmiﬂtir.
Bilgi toplumuna geçiﬂ süreci içinde toplumda herkesin e¤itime tam ve
eﬂit eriﬂimi gereklidir. Çünkü bilgi toplumunun küreselleﬂmiﬂ dünyas›nda
ekonomi bilgiye ve bilgili insan gücüne dayanmaktad›r. Bilgi toplumunda
baﬂar›l› bir birey olabilmek için salt belli bir düzeyde mesleki ve teknik bilgiye sahip olmak art›k yeterli olmamaktad›r. Bu bireyden bilgiye ulaﬂmas›,
bilgiyi çözümlemesi ve sürekli olarak iﬂine uygun olarak bilgisini yenileyebilme kapasitesine ulaﬂm›ﬂ olmas› beklenmektedir. Küresel bilgi toplumu
içindeki yar›ﬂma, çoklu beceriye ve yaﬂam boyu ö¤renme kapasitesine sahip
olan iﬂ gücüne gereksinmeyi art›rm›ﬂt›r. Küreselleﬂmiﬂ bilgi toplumundaki
bir kiﬂiden inisiyatif almas›, sorumluluk üstlenmekten çekinmemesi, tak›m
çal›ﬂmas›na aç›k olmas›, ço¤ulcu ve özgür düﬂünceye ve insan haklar›na sayg›l› olmas›, toplumsal ve bireysel düzeyde sanat ve kültür bilincine sahip olmas› beklenmektedir.
Günümüzde iﬂ gücü piyasalar›nda baﬂar› için e¤itimde baﬂlang›çta uygun konunun seçilmesi kadar, her alanda verilen e¤itimin esnek olmas› gerekmektedir. Art›k iﬂ gücünün yaln›zca tek bir alanda e¤itimi yeterli olmamakta, de¤iﬂen iﬂ gücü piyasas›n›n gereklerine k›sa sürede uyum sa¤layabilecek kapasiteye sahip iﬂ gücünün ömür boyu e¤itimi öngörülmektedir.
Bir kiﬂinin yaﬂam› boyunca iﬂsiz kalmamas› yaﬂam boyu e¤itimle olanakl› hale gelebilmektedir.
Türkiye yüksekö¤retim sisteminin bu nitelik ve beklentileri gerçekleﬂtirebildi¤ini söylemek zordur. Bu da mezunlar›n iﬂ gücü piyasalar›nda baﬂar›yla yer almalar›n› zorlaﬂt›rmaktad›r. Bu durumda Türkiye’nin genelde e¤itim sistemini, özelde de yüksekö¤retim sistemini, esnek, aç›k ve güçlü olarak yeniden yap›land›rmas› gerekmektedir.
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Araçsal Olmayan Yüksekö¤retim Talebi
Yüksekö¤retiminin yönlendirilmesi söz konusu oldu¤unda genellikle
yüksekö¤retim sisteminin arz›yla piyasan›n e¤itilmiﬂ iﬂ gücü talebi aras›nda
bir uyum olmas› istenmektedir. K›sacas›, yüksekö¤retim arz›n›n etkinli¤i
araçsal bir mant›kla çözümlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Kuﬂkusuz, e¤itim planlamas›nda böyle miyopik bir ölçütün egemen olmas›n›n gerisinde ciddi nedenler vard›r. Yüksekö¤retim pahal› bir hizmettir, ülkedeki talebi karﬂ›layacak bollukta arz edilememektedir. Bu durumda araçsal rasyonelli¤in s›n›rlay›c› mant›¤›ndan kurtulmak çok zor olmaktad›r.
Oysa baﬂka bir bak›ﬂ aç›s›ndan yüksekö¤retime talebi salt piyasan›n iﬂ
gücü talebi aç›s›ndan kavraman›n yetersiz kald›¤› kolayca kavranabilir ve
yukar›dakinden çok farkl› bir mant›k ileri sürülebilir. ‹nsanlar toplumda daha zengin bir kültürel birikimle yer almak ve sayg›nl›k kazanmak için de
yüksekö¤retim talep edebilirler. ‹nsanlar mutlak bir meslek sahibi olmak
için de¤il, kendi yaﬂam projelerini gerçekleﬂtirmek için de bir ö¤renme talebi olabilir. ‹nsan Haklar› Bildirgesi içinde tan›mlanan e¤itim hakk›n›n böyle bir e¤itim talebini meﬂru k›ld›¤› kolayca ileri sürülebilir. Burada itiraz
edilebilecek tek konu bu tür bir talebin ücretsiz karﬂ›lanmas› olacakt›r. E¤er
bu talebe yan›t olarak üretilen hizmetten yararlananlar bunun karﬂ›l›¤›n›
ödüyorlarsa bunun üretilmemesi için bir neden bulmak güçleﬂecektir. Bunun üretilmemesi insanlar›n onurlu yaﬂam hakk›na getirilen bir s›n›rlama
olacakt›r.
Böyle bir tür yüksekö¤retim talebinin karﬂ›l›¤› ödendi¤i halde, karﬂ›lanmas›n›n bir sak›ncas› oldu¤unu ileri sürmek zordur. Bu nitelikteki bir e¤itim talebinin karﬂ›lanmas› toplumda birçok bireysel kapasite yaratacak, bu
da toplumun insan sermayesinin geliﬂmesine ve yeni nitelikler kazanmas›na önemli katk›larda bulunacakt›r. Oysa bu tür talep karﬂ›lanmaz ve sonuçta bu talebin sahipleri ellerindeki olanaklar› sadece piyasa, mal ve hizmetleri tüketmeye yönlendirirlerse bu tür bir tüketimin pek çok olumsuz sonucuna da katlan›lmak durumunda kal›nacakt›r. Tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de yaﬂl› nüfus artt›kça, karﬂ›l›¤› ödenecek bu tür bir e¤itim talebi de
günümüzde görülenden çok daha yüksek yo¤unluklarda, Türkiye’de yüksekö¤retimin gündemine girecektir. Gerek insan haklar› anlay›ﬂlar›ndaki geliﬂmeler, gerek demografik geliﬂmeler ayn› yöne iﬂaret etmektedir.
E¤itim Türkiye için yaﬂamsal bir sorundur. Ça¤› yakalamak için e¤itimin
ça¤daﬂlaﬂmas› gerekti¤ini bildi¤imiz halde, var olanla yetiniyor, küçük
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düzeltmeler yap›yoruz. K›rk y›ldan beri üniversite önlerinde bekleﬂen gençlerimize, hayatlar›n› kazanmak için küçük kurslar›n yolunu gösteriyor ve
tavsiye ediyoruz. Vasat insan yetiﬂtiren yayg›n e¤itime devam edenlerin say›lar›, ülkemizin gelece¤i konusunda bizi karamsarl›¤a düﬂürüyor.
Gençlerimiz, yayg›n e¤itim istemiyor, aç›k ö¤retimin s›n›rs›z kontenjanlar›n› da önemsemiyor.
Bilgi ça¤›n› yaﬂamaya baﬂlad›¤›m›z 21. yüzy›lda, geçmiﬂ yüzy›llara oranla
önemli bir talep fazlas› ile karﬂ› karﬂ›ya bulunuyoruz. ‹nsan yaﬂam›na giren
yeni teknojik alet ve cihazlar sanayi mallar› üretimi için oldu¤u kadar pazarlamas› için de iyi e¤itilmiﬂ personele ihtiyaç vard›r.
Bilgi toplumunda sadece alfabe okuryazarl›¤› yetersiz kalmaktad›r.
Bu ça¤›n okuryazarl›¤› bilgisayar becerilerini ve dijital okuryazarl›¤› da
kapsamaktad›r.
Yaz›y› icat eden Sümerler’in, yaz›n›n icad› ile birlikte, yaz›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› için kurduklar› “yaz› ö¤retim yerleri” dünyada ilk kez kurulan okullar olarak bilinir.
Baﬂlang›çta çivi yaz›s›n› ö¤reten bu yerlerin, giderek baz› mesleklerin ö¤retildi¤i okullara dönüﬂtü¤ünü ünlü Asurbanipal kütüphanesinden, arkeolojik kaz›larla gün yüzüne ç›kar›lan tabletlerden ö¤reniyoruz. Bu okullar
özel ve paral› idi. Okulun giderleri ve ö¤retici haklar› ö¤renci velileri taraf›ndan karﬂ›lan›yordu. ‹lk önceleri sadece yazman yetiﬂtiren bu okullar, daha
sonra hukuk kurallar› ö¤retmekle yayg›nlaﬂt›. Maden izabe ve iﬂleme ve di¤er sanatlar› ö¤reten okullar›n varl›¤› da biliniyor. Bu okullar sonradan ideolojik bir amaç taﬂ›yan yöneticilerin amac›na hizmet eden kurumlara dönüﬂtü. Ortaça¤’da tüm dünyadaki okullar dinsel e¤itim vererek geliﬂiyorlard›. Bugünün okullar› da kapitalizmin egemenli¤inde üretim ve demokrasi
e¤itimi vermektedirler.
Bir s›ralama yaparsak okullar›n ça¤›n egemen s›n›flar›n›n amaçlar›
do¤rultusunda, aristokrasi, dindarl›k, burjuvazi ve demokrasi ideallerini ö¤reten kurumlar olarak geliﬂtiklerini söyleyebiliriz. Devletin okullar›nda, devletin temel ideolojisi, tarikatlar›n kurdu¤u okullarda da tarikat›n
ideolojisi ö¤retilmekte ve yay›lmaktad›r. Do¤ald›r ki Atatürk ink›lâplar›n›n
etkin olmaya baﬂlad›¤› ilk y›llarda, kabul edilen E¤itimin Birli¤i Kanunu’ndan sonra kurulan okullarda, Atatürk ilke ve ink›lâplar› do¤rultusunda
e¤itim yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›. Bu devlet okullar›n›n temel amaçlar› ça¤daﬂlaﬂmak ve uygarlaﬂmakt›. Sa¤dan soldan esen rüzgârlara karﬂ› ödün vermeyen
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devlet okullar›m›z uygarl›k yolunda ilerleyiﬂlerini ödünsüz sürdürmektedirler. Veliler, okul-aile birli¤i üyeleri, ö¤retmenler ve devleti yöneticilerinin, bu okullar›n Türkiye’nin gelece¤i oldu¤unun bilincinde olarak, onlar›
korumakta ve gözlemekte olduklar›na, hemen her yerde tan›k olmaktay›z.
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan önce etkinli¤ini sürdüren So¤uk Savaﬂ y›llar›nda ülkemizde e¤itim için, iki tehlikeden söz ediliyordu. Komünizm ve irtica. Bu iki ideolojinin okullar›m›za s›zmamas› için adeta nöbet tutuluyordu, en ufak bir k›p›rdama ﬂiddetle bast›r›l›yordu.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra dünya liderli¤ini ele geçirmeye yönelik
at›l›mlar yapan ABD, Sovyetler Birli¤i’ni güneyden kuﬂatmak amac› ile birçok giriﬂimde bulundu. Bar›ﬂ gönüllüleri ad› alt›nda Ortado¤u ve Afganistan’a gelen uzmanlar bu ülkelerin sosyal ve etnik yap›s›n›n haritas›n›, ayn›
amaçla do¤al zenginliklerin envanterini ç›kard›lar. Böylece Sovyetleri güneyden kuﬂatan bir yeﬂil kuﬂak oluﬂturma haz›rl›¤›na giriﬂtiler. Son yirmi
y›ldan beri bu bölgelerde tarikat okullar› büyük bir h›zla yay›ld› ve Rusya içlerinde modern okullar kuruldu¤u haberleri geldi. Tarikata mensup kiﬂilerin kurduklar› ça¤daﬂ özel okullar en verimli ça¤›na girdi¤i 2006 y›l›nda Rusya taraf›ndan tasfiye edilmeye baﬂland›.
Yukarda söyledi¤imiz gibi tarih boyunca okullar, iktidar› elinde tutanlar›n ideolojisini yaymakla görevli olmuﬂlard›r. Baﬂkas›na iyilik olsun diye özel okul kurulmaz. Bir ideoloji veya bir düﬂüncenin yay›lmas› için
okul kuranlar amaçlar›n› ne kadar gizlerse gizlesin toplum hemen gerçe¤i görebilmektedir.
Tarikata mensup dernek, vak›f veya kiﬂilerin kurdu¤u özel okullar Türkiye’yi kuﬂat›p d›ﬂa do¤ru aç›l›m yap›yorsa, bunlar›n bir egemenlik ve güç kazanma amac›n› gütmekte olduklar›n› söyleyebiliriz. Din ile tarikat› birbirinden ay›ramayanlar bu özel okullar›n çok iyi iﬂledi¤ini söyleyerek tarikatlar›n amaçlar›n›n gerçekleﬂmesine yard›mda bulunuyorlar.
Ülkemizin en sevilen ve be¤enilen tarihçisi unvan›n› alan bir tarihçimizin, toplumun sevip say›p güvendi¤i bir bilim adam› ile birlikte, tarikat
okullar›n›n tan›t›m›nda görev alarak, bu özel okullara methiye yazm›ﬂ bulunmalar› bir tehlike iﬂareti olarak görünmektedir. Ayd›nlar›m›z›n neden o
methiyeyi kaleme ald›klar› bilinmiyor. Biz birkaç ayd›n›m›z›n saf de¤iﬂtirmesini, toplumun sars›lmaz sa¤duyusuna güvenerek hoﬂ görebiliriz. Çünkü
biz aç›kça biliyoruz ki, tarikat okullar› hiçbir zaman devlet okullar›yla rekabet edecek güce eriﬂemeyeceklerdir.
123

16.5x23.5 bitti.new.pdf 123

8/13/2007 2:47:06 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 124

TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

Özel okullardaki ö¤renci say›lar› (tarikat okullar› dâhil) ülkemizde oldukça düﬂüktür.
E¤itim
Kademesi
Okulöncesi
‹lkö¤retim
Ortaö¤retim
Yüksekö¤retim

Okullaﬂma
Oran›

Özel ve Vak›f
Oran›

16.0%
99.8%
55.0%
25.0%

4.0%
1.6%
4.0%
7.0%

Eylül 2006’da ola¤anüstü toplanan TBMM’de Özel Ö¤retim Kurumlar›
Kanunu görüﬂülürken, hükümetin getirdi¤i kanun tasar›s›ndaki, özel okullar› özendirmek amac›yla yap›lmas› öngörülen yard›mlar, muhalefet partilerinin engellemelerine ra¤men kabul edildi. Onaylanmak üzere Cumhurbaﬂkan›’na sunulan yasan›n 12. maddesi Cumhurbaﬂkan›’nca veto edilerek
geri gönderilmiﬂti. Geri çevrilen 12. maddenin 2., 3., 4. ve 5. f›kralar› ﬂöyle idi:

Mali Hükümler
Madde 12
1) Bakanl›k, kurumlardan 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu hükümleri çerçevesinde hizmet sat›n alabilir.
2) Okullarda ö¤renim gören ö¤rencilere, her ders y›l› için ö¤renci baﬂ›na belirlenen ücretlerin yar›s›n› geçmemek üzere, azami 1000 YTL tutar›nda
devlet yard›m› yap›labilir. Bu tutar her y›l 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r.
3) Okullarda okuyan ö¤rencilerin velileri taraf›ndan okul ücretini karﬂ›lamak üzere al›nan kredi faizinin %50’sini geçmemek üzere belirlenen k›sm› devletçe karﬂ›lanabilir.
4) Her ders y›l› için bu desteklerden yararlanacak ö¤renci say›s› ö¤rencilere
yap›lacak devlet yard›m› tutar› ve kredi faizinin devletçe karﬂ›lanacak
k›sm› ile yararlanabilme koﬂullar› ve ﬂekli her y›l bakanl›k bütçesine bu
amaçla konulacak ödenek esas al›narak Maliye Bakanl›¤›’n›n önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.
Bu dört f›kra ç›kar›ld›ktan sonra kanun TBMM’de kabul edilerek
14/02/2007’de 5580 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu olarak Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
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Kanun sadece özel okullar›n su, do¤algaz ve elektrik ücretlerinin resmi
okullara uygulanan tarifeden uygulanmas›na izin veriyor. ‹ngiltere’de oldu¤u gibi özel okullar›m›z› daha fazla özendiremedik.
Komisyonlarda Cumhurbaﬂkan›’n›n görüﬂü oy birli¤i ile kabul edilerek
genel kurula gönderildi.
Yeni Özel Ö¤retim Kanunu özel ö¤retimi özendirici hükümlerinden baﬂka, iﬂleri kolaylaﬂt›rmak amac›yla eski kanundaki birçok madde kald›r›lm›ﬂ,
madde say›s› 51’den 16’ya indirilmiﬂtir. Bu durum Türk e¤itim sistemi için
ileri ve modern bir ad›md›r.
‹ngiltere’de Margaret Thatcher hükümeti, özel okullar› özendirmek için,
çocuklar›n› özel okullara kaydettirenlerin özel okul ö¤renim paras›n›n yar›s›n›n devlet taraf›ndan karﬂ›lanaca¤›n› aç›klad›. Daha sonraki y›llar bu %50’lik
oran giderek azalt›ld› ve sonunda kald›r›ld›. Böylece özel okullar halk taraf›ndan benimsenmiﬂ ve devletin e¤itim yükü de hafiflemiﬂ oluyordu.
TBMM özel ö¤retim yasas› görüﬂülürken muhalefet edenler, çok eskiden
ç›kar›lm›ﬂ olan yasalar› ve Lozan Antlaﬂmas›’n› esas alarak, yeni yasay› eleﬂtirmektedirler. Oysaki o tarihlerden sonra Lozan Antlaﬂmas›’n›n e¤itimle ilgili hükümlerini geçersiz k›lan çok büyük geliﬂmeler oldu. Bunun için eski
yasalara de¤il, ça¤a bakmal›y›z. Daha do¤rusu çocuklar›m›z›n ve ülkemizin
yarar›n› gözeterek muhalefet etmeliyiz. Muhalefet partisinin temsilcileri,
bir sendikac› gibi, kazan›lm›ﬂ haklar›n kaybolaca¤› endiﬂesine kap›lmamal›d›r. TBMM mensubu bir milletvekili yasa yapma ve eskiyen yasalar› de¤iﬂtirme gücünde ve mecburiyetinde oldu¤unu göz önüne almal›d›r.
1924’lere tutunup kal›rsak, d›ﬂardan gelecek paketleri açt›¤›m›zda karﬂ›m›zda yeni e¤itim sistemleri buluruz. Bugün dokuzuncu paketin gerektirdi¤i yasalar› Türkçe olarak yay›nl›yoruz. Yak›nda onuncu pakette daha çok de¤iﬂikli¤in
gelmesi olas›d›r. Bu bak›mdan milletvekillerimizin, ülke yarar›na olan yasalar›, Avrupa Parlamentosu’ndan önce görmelerini bekliyor ve diliyoruz.

625 Say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu
Ülkemizde özel ö¤retimle ilgili ilk yasa, ‹mparatorluk döneminde 1915
y›l›nda ç›kar›lan Mekatibi Hususiyet Talimatnamesi idi. Cumhuriyet döneminde de yürürlü¤ünü sürdürmüﬂtü. 1965 y›l›nda güncelleﬂtirilerek haz›rlanan yeni düzenleme, 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu olarak
yürürlü¤e girmiﬂti. Bu kanun Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n denetiminde özel
yüksekokul kurulmas›na da izin veriyordu.
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625 say›l› kanuna uygun olarak 1965 y›l›nda aç›lan özel meslek yüksekokullar›nda, kurucu temsilci, genel sekreter ve müdür yard›mc›s› olarak görev yapm›ﬂt›m. Bu nedenle okullara iﬂleyiﬂ ve amaçlar› konusunda tan›kl›k
edebilece¤imi düﬂünüyorum. Toplumun baz› kesiminde var olan tereddütleri gidermek amac› ile okullar›n kuruluﬂ ve iﬂleyiﬂleri hakk›nda ayd›nlat›c›
ve do¤ru bilgileri kamuoyuna aktarman›n yararl› olaca¤›na inand›¤›m için,
okullar hakk›nda k›sa bilgiler sunuyorum.
Kanunun izin verdi¤i yüksekokullar 1962 y›l›ndan itibaren ‹stanbul ve
Ankara’da birer ikiﬂer görünmeye baﬂlam›ﬂlard›. Say›lar› h›zla artarak iki y›l
içinde bütün Türkiye’de k›rk dördü bulmuﬂtu. H›zla artan bu yüksekokullar
gerçekte birer meslek yüksekokulu idi. ‹zmir’de Özel Mimarl›k yüksekokulu’ndan mezun olan bir mimar Mimarlar Odas›’na kayd›n› yapt›ramad›¤›
için mimarl›k yapam›yordu. Dan›ﬂtay’da açt›¤› dava Anayasa Mahkemesi’ne
kadar gitti. Anayasa Mahkemesi sonunda bu yüksekokullar› üniversite ayar›nda e¤itim verdi¤i gerekçesi ile anayasaya ayk›r› buldu¤u için, tasfiye etti.
Konunun en hazin yönü ﬂu: Meslek yüksekokulu çok iyi e¤itim veriyor
ve verdi¤i e¤itim o kadar iyi ki, üniversite ayar›nda görülerek kapat›lmas›na
karar veriliyor. Kötü e¤itim verdi¤inden de¤il, iyi e¤itim verdi¤i için kapat›lan ilk meslek okulu olarak tarihe geçecek bir okul.
Bu meslek yüksekokullar› kapat›ld›¤›nda Türkiye’de okullaﬂma oranlar›,
yüksekö¤retim kademesinde henüz %6 kadard›.
Di¤er taraftan bugün hâlâ, Türkiye’de hemen her kademede okullaﬂma
oranlar› ABD, Büyük Britanya ve AB’nin çok alt düzeyinde kalmaya devam
etmektedir. Bu yüzden yetiﬂkin iﬂ gücünün milyonlarcas› diplomas›z, bunun beﬂ milyonu da okuryazar de¤il. 18 milyon fakir, bir milyon da açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaﬂayan insan›m›z var.
625 say›l› kanunun, özel yüksekokul kurmaya izin veren maddeleri, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmeden önce, Ankara’da kurdu¤umuz üç yüksekokulumuz vard›. Akademide 6 bin, eczac›l›k ve diﬂ hekimli¤inde biner olmak üzere toplam 8 bin ö¤rencimiz bulunuyordu.
San›lan›n aksine ö¤rencilerimizin ço¤u çal›ﬂanlardan oluﬂuyordu. Bir
memur ﬂehri olan Ankara’ya görevinde yükselmek, daha iyi yaﬂam koﬂullar› elde etmek için akﬂamlar› geliyorlard›. Elektrikçi, teknisyen, f›r›n iﬂçisi gibi çal›ﬂanlarla memurlar›n say›s› oldukça kabar›kt›.
‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nde teorik bilgilerin yan›nda pratik
bilgiler de veriliyordu. S›n›flar kalabal›k olmakla beraber s›navlar, E¤itim
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Bakanl›¤›’n›n devlet üniversitelerinde görevli ö¤retim üyeleri aras›ndan seçerek görevlendirece¤i yetkili elemanlar taraf›ndan yap›l›yordu.
Aﬂa¤›da sunaca¤›m›z bölümler Türk e¤itim tarihi bak›m›ndan bir belge
niteli¤ini taﬂ›makla beraber, ça¤›m›zda yöneticilerimizin ve e¤itim bakanl›¤›n›n ülke yarar›na olan yasalar› ay›rt edemedikleri ve e¤itim sistemini
modernleﬂtirmekten uzak oldu¤unu da bir bak›ma belgelemektedir. ‹bretle
ve zevkle okuyaca¤›n›za inand›¤›m için siz ayd›n ve de¤erli okuyucular›ma
sunuyorum.

Baz› Özel Ö¤retim Kurumlar›
Kurma Giriﬂimleri
1) ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Özel Yüksekokulu
‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi olarak ün yapan bu yüksekokulumuz bizden önce, Aral›k 1963 y›l›nda, Ankara Milli E¤itim müdürü Salih
San taraf›ndan kuruldu¤unda 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu
TBMM’den henüz geçmemiﬂti. Okulun kuruluﬂtaki ad› “Ankara Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Okulu” idi.
Türkiye’de ilk özel yüksekokul, 1957 y›l›nda kurulan ‹stanbul Robert Kolej Yüksekokulu” olup, e¤itimi ‹ngilizce idi. 1962 y›l›nda biri Sultanahmet’te, di¤eri ﬁiﬂli’de kurulan, ‹ktisadi ve Ticari Bilimleri Özel yüksekokullar› idi. Bir y›l sonra, 1963 y›l›nda ‹stiklal Caddesi’nde Galatasaray Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Okulu’nun kurulmuﬂ oldu¤unu görüyoruz. Bu dört özel yüksekokul 1915 tarihli Özel Okullar Yönetmeli¤i’ne (Mekatibi Hususiye Talimatnamesi) göre kurulmuﬂlard›.
1965 y›l›nda, yani 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i y›l okulumuz ad›n› “Özel Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Yüksekokulu” olarak de¤iﬂtirerek nicelik ve nitelik bak›m›ndan yükselmiﬂ bir
halde toplumda yerini almaya baﬂlam›ﬂt›.
Ö¤renci ve ö¤retici bulmakta hiç güçlük çekilmiyordu. Okulda, üniversiteye giremeyenlerin yan›nda, genel kültür edinmek ve ayr›ca çal›ﬂt›¤› iﬂte
yükselmek için devam eden yetiﬂkinler de vard›.
Yüksekokul olmas›na ra¤men Milli E¤itim Bakanl›¤› okulla yak›ndan ilgileniyordu. Kontenjanlar ve standartlar titizlikle haz›rlan›yor ve uygulan›yordu.
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ve ‹ller Bankas› gibi di¤er baz› kurumlar çal›ﬂanlar›n›n ö¤renim ücretlerini ödeyerek kurum ad›na topluca
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okumalar›n› sa¤lamaktayd›. Baz› özel kurumlar da mecburi hizmet karﬂ›l›¤› olarak, memurlar›n›n ücretini ödeyerek ö¤retim için okulumuza
gönderiyorlard›.
Gündüz bir iﬂte çal›ﬂanlar, iﬂten ç›kar ç›kmaz okula koﬂuyor ve gece saat
23.00’e kadar okulda kal›yordu. Memur olanlar›n yan› s›ra, bedenen çal›ﬂan
f›r›n iﬂçisi, elektrik tesisatç›lar› da bulunuyordu. Ya¤mur, çamur, kar ve so¤uk demeden dolmuﬂ taksilere binip derse koﬂanlar›n bu tatmin edilemez
heveslerini yak›ndan izlerken e¤itim için daha kolay yollar düﬂünmeye baﬂlad›¤›mda ilk akl›ma gelen, radyo vas›tas› ile s›n›fta verilen dersleri ö¤rencinin bulundu¤u iﬂyerine veya evine ulaﬂt›rmak oldu.
K›sa dalga radyo ile sadece Ankara içine yay›n yapacak bir sistem tasarlay›p yönetim kuruluna sundum. Yönetim kurulunda konu görüﬂülerek geniﬂletildi ve gerekli izinleri almakla görevlendirildim.
M.E. B. Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü’ne baﬂvurdu¤umda,
devaml›l›¤› nas›l kontrol edeceksiniz sorusu ile karﬂ›laﬂt›m. Uzun toplant›lardan sonra iki ayda karar ç›kt›; “deneyebilirsiniz” dediler. Telsiz iﬂlerini denetleyen kuruma izin için baﬂvurdu¤umda, “E¤itim amaçl› olarak sadece radyo vericisinin nas›l çal›ﬂt›¤›n› ö¤rencilere gösterebilir ve amatör band›nda deneme
yay›n› da yapabilirsiniz, fakat kuraca¤›n›z radyo vericisinden e¤itim amaçl› da olsa kitlesel yay›n yapamazs›n›z” dediler. 1937 tarihli Telsiz Kanunu ülke güvenli¤i için haberleﬂmeyi kontrol alt›nda tutuyordu. Ama aradan geçen 60
y›la ve kanunda yap›lan de¤iﬂikliklere hatta yeniden yaz›lmalara ve yeni
Telsiz Kanunu kabul edilmesine ra¤men, devletin radyo yay›nlar› üzerindeki s›k› kontrolü ve yasaklar› 2006 y›l›nda da devam ediyor. ‹nternetin sa¤lad›¤› geniﬂ haberleﬂme olanaklar›, Telsiz Kanunu’nun yasaklar›n› geçersiz
k›lm›ﬂt›r. Bugün e¤itim amaçl› yay›nlarla yüz binlerce ö¤renciyle iletiﬂim
kurulabilmektedir.
Yüksekokulumuzda e¤itim olays›z ve sakin geçiyordu. De¤erli ö¤retim
elemanlar› ve okuma, ö¤renme ihtiyac›nda olan gerçek ö¤renciler vard›. Ö¤renci, ö¤renmenin kendi sorumlulu¤unda oldu¤unu biliyordu. Ö¤rencilerin
ço¤unlu¤u yetiﬂkinlerden oluﬂuyordu. Lise son s›n›ftan gelenlerin oran›
%10 kadard›. Dershaneler yeni ç›kmaya baﬂlam›ﬂ ve henüz ö¤renci kalitesini bozmaya baﬂlamam›ﬂlard›. Yap›lan araﬂt›rmalara göre, dershaneden yard›m alan ö¤rencilerin, hayatta ö¤renmek, yükselmek ve bir ﬂeyler elde etmek için daima baﬂkalar›ndan yard›m bekler hale gelmiﬂ pasif birer birey
olup ç›kt›klar› saptanm›ﬂt›r.
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Dershanelerin pasifleﬂtirmesine u¤ramam›ﬂ ö¤rencilerimiz, okul yönetiminden hep bir ﬂeyler talep eden aktif kiﬂiliklere sahiptiler. 1968’de Fransa’da baﬂlayan ö¤renci hareketleri ‹stanbul ve Ankara’ya ulaﬂmada gecikmedi. Yap›lan mitingler ve boykotlar devlet üniversitelerini k›r›p geçirirken,
özel meslek yüksekokullar›nda fark edilmez ﬂekilde geçiﬂtiriliyordu.
Bu yüksekokulumuzu ilgilendiren ve o dönemde f›rt›na yaratt›¤›n› sand›¤›m›z bir olay› buraya örnek olarak almakta yarar var. Ankara Üniversitesi emekli profesörlerinden ordinaryüs unvanl› Vasfi Raﬂit Sevig’in Medeni
Hukuk dersinde 2. s›n›ftaki 555 ö¤rencinin hepsine pekiyi vermiﬂ oldu¤u
bas›na yans›m›ﬂt›. Cumhuriyet Gazetesi’nde Baﬂyazar ‹lhan Selçuk: “555”
baﬂl›kl› bir yaz› yazd›. Ankara’da özel bir yüksekokulun bir s›n›f›ndaki ö¤rencilerin hepsine pekiyi verildi¤ini aç›kl›yordu. Dahas›, “pekiyi” olarak kaz›t›lan bir mühür bas›larak, herkese pekiyi verildi diyordu. “555” say›s› 1960
ihtilalinden önce, ö¤rencilerin K›z›lay Meydan›’nda toplanmalar› için kulland›klar› sloganl› ﬂifreyle iliﬂkilendiriyordu.
Bu yay›nlar üzerine o zamanlar var olan senato toplanm›ﬂ ve 6 senatörden oluﬂan bir araﬂt›rma komisyonu kurulmuﬂtu.
Okula gelerek fiziki varl›klar›m›z›, kütüphane, kantin, ö¤renci iﬂleri, s›n›flar ve tüm salonlar› incelemiﬂlerdi. Genel sekreterlik odas›na geldiklerinde, gördüklerinden memnun kald›klar›n› fakat ö¤retim üyesinin notu konusunda herhangi bir fikir ileri sürmenin, senatör de olsalar mümkün olamayaca¤›n› aç›klam›ﬂlard›. Ayr›lmadan önce habersiz olarak içeriye gelen, Ord.
Profesör Vasfi Raﬂit Sevig’i gören senatörler, kalk›p hocalar›n›n elini öperek
sayg›lar›n› belirtmiﬂlerdi. Senatörlerden dördüne, eski ö¤rencisi olarak ismen hitap eden Vasfi Raﬂit Sevig gittikten sonra, “bu hoca Ankara Hukuk’ta da
hep pekiyi verirdi” diye eski an›lar›n› anlatt›lar.
Di¤er bir senatörün de ﬂöyle bir an›s› vard›: “Hukuk Fakültesi Amfisindeyiz... Sahneye yan kap›dan giren cüppeli bir hocan›n sa¤ kolu havada, avuç aç›k olarak ilerleyip sahnenin tam ortas›nda durdu. K›p›rdamadan s›n›fa bak›yordu. Sesler
azald› ve tam bir sessizlik hâkim olunca yine eli havada olarak konuﬂmaya baﬂlad›; ‘‹ﬂte bir avuç içi ve 5 parmak, ‹talya’da Poe ovas›... Eski Roma hukukunun geliﬂip yay›ld›¤› yer’ diye baﬂlayan Roma Hukuku dersini hepimiz can kula¤› ile sessiz
dinledik. Bu yüzden Roma hukuku dersini çok sevdim ve bana hep kolay geldi. O kadar kolayd› ki bu yüzden bir de azar iﬂitmiﬂtim. O da ﬂu: Sene sonu sözlü s›navda
sordu¤u soruya cevap verirken, kulland›¤›m Latince tabirler için; ‘senin baﬂka dersin yok mu, neden ezberledin bu kadar eski terimleri, sen aptal m›s›n, otur yerine’ dedi. Hocay› k›zd›rd›m diye korkarken herkes gibi bana da pekiyi vermiﬂti.”
129

16.5x23.5 bitti.new.pdf 129

8/13/2007 2:47:06 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 130

TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

Ankara Eczac›l›k Özel Yüksekokulu
‹ki y›ll›k eczac›l›k ön lisans program›
bakanl›kça kabul edilmedi
Eczac›l›k yüksekokulu iktisat ve diﬂ hekimli¤inden daha farkl› idi. Gerçekten bir meslek ö¤renip, bir yerde eczane açmay› veya bir kurumda çal›ﬂmay› düﬂünüyordu ö¤renciler. Devlet üniversitelerinin eczac›l›k fakültelerindeki laboratuarlar›n benzerini kurmuﬂtuk, eksi¤imiz yok fazlam›z vard›.
Modern cihazlar ve laboratuar araç ve gereçleri hep ö¤rencilerin deneyerek
bir ﬂeyler ö¤renmesi içindi. Laboratuarlar hiç boﬂ kalmazd›. Gruplar nöbetleﬂe girip ç›k›yordu. Ö¤renciler okula para ödedikleri için karﬂ›l›¤›n› almay› düﬂünüyor olmal›lard› ki ders saatlerini ve laboratuarlar› hiç kaç›rm›yorlard›.
Ö¤renciler ortaokulda ve lisede fizik, kimya ve biyoloji okuyarak geldikleri halde eczac›l›k fakültelerinin ilk y›l›nda fizik, kimya ve biyoloji derslerini bir kez daha görüyorlard›. Eczac›l›k yüksekokulunun birinci s›n›f› resmen yüksek bir lise gibi idi.
Böylece Eczac›l›k Okulu 4 y›l sonunda bitiyor. Dört y›l boyunca, Bergamal› Galenos’tan bu yana insanl›¤›n ilaç konusundaki birikimlerini gözden
geçirerek ilaçlar› az çok tan›maya baﬂlayan ö¤rencilerden eczac›l›k diplomas› alanlar›n tamam›na yak›n bir k›sm›, ilaç al›m sat›m› ve tan›t›m› ile ilgili
formalite ve iﬂlemleri yerine getirmekle u¤raﬂmaktad›rlar. Fakülte ve yüksekokulda ö¤rendikleri ile ilgili hiçbir hizmet verememektedirler. Dört y›l boyunca sarf edilen emek ve zamana yaz›k oluyor gerekçesi ile E¤itim Bakanl›¤›’na baﬂvurarak, eczanelerde ilaç al›p satacak veya ilaç tan›t›m›nda görevlendirilecek ara elemanlar için iki y›ll›k özel bir program uygulanmas›n›n
yararl› olaca¤›n› önermiﬂtim. Bu önerim resmi kurumlarda benzeri bulunmad›¤› gerekçesi ile bakanl›kça kabul edilmemiﬂti.
‹laçlar› üreten, geliﬂtiren, araﬂt›rma yapanlar ayr›, da¤›t›m, pazarlama ve
sat›ﬂ›n› yapanlar ayr› bir de¤erlendirilmeye tâbi tutulmal›.
Eczac›l›k ilk ça¤larda bir sanatt›, kimyasal madde üretimindeki geliﬂmelerden sonra 19. yüzy›l›n yar›lar›ndan sonra ba¤›ms›z bir bilim dal› haline gelen
eczac›l›¤›n, geliﬂen teknoloji karﬂ›s›nda yeniden de¤erlendirilmesi gerekiyor.
Kurdu¤umuz bu eczac›l›k yüksekokulu devletleﬂtirildikten sonra fakülte olarak 40 y›la yaklaﬂan bir zamandan beri e¤itimini ayn› sessizlikle devam
ettirmektedir. Türkiye’nin birçok yerinde bu okulumuzdan mezun olan eczac›larla karﬂ›laﬂmak, benim için daima gurur vesilesi olmaktad›r.
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Ankara Diﬂ Hekimli¤i
Özel Yüksekokulu’nun Kuruluﬂu
1965 y›l›nda e¤itime baﬂlayan Özel Ankara ‹ktisadi ve Ticari Yüksekokulumuz her y›l büyüyerek toplumda yerini alm›ﬂt›. Bu üstün baﬂar›m›z› kutlamak üzere Atatürk Orman Çiftli¤i merkez lokantas›nda topland›¤›m›z bir
gün, Profesör Fahri Halil Örs’ten bir öneri geldi. Bizden ayr›l›p giden ve Cebeci’de Özel Baﬂkent ‹ktisadi ve Ticari Yüksek Okulu’nu kuran ekibe, özellikle,
Doç. Dr. ‹. Nevzat Eser ile Profesör Sait Kemal Mimaro¤lu’na karﬂ› bir üstünlük sa¤lamam›z için baz› at›l›mlar yapmam›z gerekti¤ini belirtti ve onlar›n
kuramayacaklar› bir dalda yeni bir okul daha açmam›z konusunda fikrimi ald›. Yemek boyunca bu konu üzerinde konuﬂtuk. Masadan kalkarken, bir eczac›l›k özel yüksekokulu kurma konusunda karar vermiﬂ bulunuyorduk.
Eczac›l›k okulu kurmak üzere civardaki binalar› gözden geçirirken, Denizciler Caddesi’nde 5 katl› bir binan›n kap› ve pencerelerinin sökülmüﬂ oldu¤unu gördüm. Sahibini aray›p buldum. K›sa bir pazarl›ktan sonra binan›n
sat›n al›nmas› konusunda mal sahibi ile mutab›k kald›k. Milli E¤itim Bakanl›¤› Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürü Hüseyin Y›ld›r›m’› davet ederek
bu binan›n eczac›l›k yüksekokulu için uygun olup olmad›¤› konusunda görüﬂünü ald›m. Hüseyin Bey, iç bölmelerinin yeniden düzenlenmesi halinde
iyi bir okul olaca¤›n›, “eczac›l›k ile birlikte diﬂ hekimli¤i açmak üzere baﬂvurunuzu yapabilirsiniz” diyerek yol gösterdi. Bu cazip öneri üzerine hemen haz›rl›klara baﬂlad›k.
1968 y›l› may›s ay›nda baﬂlayan proje tadilat› k›sa sürede bitti. Projelerin
bir tak›m›, gerekli inﬂaat ve tadilata izin verilmesi için Ankara Belediyesi yap› kontrol müdürlü¤üne verildi.
Eczac›l›k ve diﬂ hekimli¤i özel okulu açma izni için haz›rlanan iki ayr› dosya, binaya ait planlarla birlikte ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne verildi. Ö¤retim
eleman› bulmak ve gerekli araç gereç temini için, Ankara Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi dekan› Profesör Cihat Borçbakan ile görüﬂtüm. Birinci s›n›f için sadece fizik, kimya ve biyoloji laboratuar› kurman›z yeterli, ileri s›n›flarda görev
alacak ö¤retim üyeleri kendi branﬂlar›na göre farkl› araç gereç talep edeceklerdir, meslek dersleri ile ilgili ö¤retim eleman›na 2. s›n›ftan itibaren ihtiyac›n›z olacak, ben ve arkadaﬂlar›m görev alabiliriz diyerek yol göstermiﬂti.
Ankara Eczac›l›k Fakültesi ayn› yak›nl›¤› göstermedi¤i gibi Özel Eczac›l›k Yüksekokulu projemize de karﬂ› ç›kt›. Laboratuar, ders araç gereçleri konusunda bilgi veremeyeceklerini ve fakülte ö¤retim elemanlar›n›n bir özel
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okulda görev almalar›na izin vermeyeceklerini net ve kesin bir dille söylemiﬂlerdi. Bunun üzerine yeni yollar ve çareler aramaya ve düﬂünmeye baﬂlad›m. Demirel henüz, “meﬂru zeminde çareler tükenmez” sözünü söylememiﬂti.
Ankara Eczac›l›k Fakültesi kap›lar›n› yüzüme kapat›nca, ‹stanbul Eczac›l›k Fakültesi’ne baﬂvurdum. Dekan, giriﬂimimizi ilgi ile karﬂ›lad›. Kanun çerçevesinde her türlü yard›m› yapacaklar›n› söyledi. ‹lk sene Diﬂ Hekimli¤i
Okulu için kuraca¤›n›z FKB laboratuarlar›n›n yeterli olaca¤›n›, farkl› olarak
bir de kütüphane oluﬂturmam›z gerekti¤ini söyledi. Kendi laboratuarlar›n›
gezdirdi. Farkl› laboratuarlar›n araç ve gereçleri ile kimyasal maddelerin listelerini de verdi. “Mesleki e¤itime baﬂlayaca¤›n›z y›l emekli profesörlerden yararlanman›z mümkün, ulaﬂ›m giderlerini karﬂ›larsan›z bulamad›¤›n›z branﬂlar için ‹stanbul’dan hoca temin edebilirsiniz” diyerek beni yüreklendirdi ve h›zland›rd›.
FKB laboratuarlar› için gerekli malzemeleri sat›n alma için firmalardan
fiyat teklifleri alarak Ankara’ya döndüm. ‹nﬂaat h›zla ilerliyor, Milli E¤itim’deki dosya ise yerinde duruyordu.
FKB dersleri için Ankara Fen Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile temasa geçtim. Bizi destekleyeceklerini ve özel okulumuzda kendileri ile ilgili dallarda
görev alabileceklerini söylediler. Her alanda yetiﬂmiﬂ meslek sahibi elemana
ihtiyaç oldu¤unu aç›kça görmüﬂlerdi.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan, Eczac›l›k ve Diﬂ Hekimli¤i Özel Okullar› açma izni ç›kt›¤›nda a¤ustos ay› ortalar› idi. Akﬂam mesai sonunda binay› görmeye gelen genel Müdür Hüseyin Y›ld›r›m “aday ö¤renci kayd›na baﬂlayabilirsiniz” dedi.
‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi’nde göreve yeni baﬂlayan, Ankara
Hukuk Fakültesi’ni haziranda bitiren ‹lker Utku’yu her iki okulun genel
sekreteri olarak görevlendirdim. Sular›n ve kireçlerin olmad›¤› bir köﬂeye
küçük bir masa koyarak tarihi bir görevi baﬂlatt›k. Genel sekreterin masas›nda, iki cilt halinde para tahsil makbuzu vard›. Makbuzun birinci sayfas› ödemeyi yapana, ikinci kopyalar› da ilerde kurulacak muhasebeye veriliyordu.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n verdi¤i özel yüksekokul açma izinlerinin ö¤rencileri ilgilendirecek bölümlerini özetleyerek gazetelerde ilan etmiﬂtik.
‹lan›n ç›kt›¤› gün Diﬂ Hekimli¤i’ne kay›tlar baﬂlad›. Her iki okul için beﬂ yüzer kontenjan›m›z vard›. Eylül ortalar›na kadar inﬂaat iﬂleri ve laboratuarlar›n kurulmas› tamamland›.
Eczac›l›k Okulu’na mikrobiyolog Doç. Dr. Hüseyin Ergin, Diﬂ Hekimli¤i’ne Prof. Dr. Emekli General Ziver Berkman, kadrolar›n› oluﬂturmak üzere
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göreve baﬂlad›lar. Her türlü noksanl›k beklenenden daha h›zl› bir ﬂekilde gideriliyordu. Bakanl›ktan gelen, derslere baﬂlama izinleri üzerine, her iki
okulda 1968–69 ders y›l› için ekim baﬂ›nda e¤itime resmen baﬂlad›k.
Çok kolay ve h›zla kurulan bu okullarda ilk y›l e¤itim olays›z ve s›k›nt›s›z geçiyordu. Okullar›m›z›n genel sekreterleri emekli subaylard›. Diﬂ
Hekimli¤i Genel Sekreteri Emekli Albay Orhan Lengerli, yumuﬂak ama
otoriterdi. 68 kuﬂa¤›n›n yaramaz çocuklar›n›n k›p›rdanmalar›n› dirayetle
bertaraf ediyordu. Bu yönetim sayesinde dersler kesintisiz devam ediyordu. Mesaim daha çok akademide ve Atatürk Orman Çiftli¤i yak›n›nda
Konya yolu üzerinde devam eden inﬂaatta geçiyordu. Bu inﬂaat her üç okulumuzun bir arada olmas› için planlanm›ﬂt›. Ankara’n›n en büyük özel
yüksekokullar› idi.
Ankara’daki Özel Diﬂ Hekimli¤i Yüksek Okulu, Ankara Diﬂ Hekimli¤i ve
‹stanbul Çapa Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi’nden malzeme, ders araç gereçleri, laboratuar ve ö¤retim eleman› kadrosu bak›m›ndan hiç de geri de¤ildi. Ö¤renciler paralar›n›n boﬂa gitmemiﬂ olmas› için dersleri daha çok izliyorlar ve yönetimin gevﬂemesine tepkisiz kalm›yorlard›.
‹lk e¤itim y›l›, her iki okulumuz için olays›z geçti. Ö¤renciler bir meslek
sahibi olmak için önemli bir miktar ücret ödüyorlard›. Bu nedenlerle devams›zl›k yapm›yor ve 68 kuﬂa¤›n›n f›rt›nal› havas›na da kap›lm›yorlard›.
Diﬂ Hekimli¤i okulumuz da Eczac›l›k gibi birinci y›l›n› olays›z tamamlad›. ‹kinci y›l beklenenin aksine baz› olaylar yaﬂand›. Bu olaylar Türk e¤itim
sisteminin içinde bulundu¤u durumu yans›tmas› bak›m›ndan kayda de¤erdi. Birincisi, Milli E¤itim Bakan› ile aram›zda geçen tats›z olay, ikincisi Bakanl›ktan derslere devam izni okula gelmeden e¤itime devam etti¤imiz için,
okul müdürü Profesör ‹ver Berkman ile birlikte birer ay hapis cezas› alm›ﬂ
olmam›zd›. Bu iki olay› özetleyerek an›msayal›m.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Yabanc› Uyruklu
Ö¤renci Konusunda Yaﬂanan Anlaﬂmazl›k
YÖK henüz kurulmam›ﬂt›. Merkezi s›nav ve ÖSS de yoktu. Her üniversite alaca¤› ö¤rencileri kendisi seçip al›yordu. Ö¤renci bulmakta güçlük çekmedi¤imiz halde, farkl› olmak için Arap ülkelerinden ö¤renci temin etmeyi
planlad›m. Diﬂ Hekimli¤i Yüksekokulu’muzu tan›tan Arapça broﬂürler haz›rlatt›m. Ortado¤u’daki komﬂular›m›za ve M›s›r’a gönderdim.
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Kay›tlar baﬂlad›¤›nda hemen her gün bir iki yabanc› uyruklu ö¤renci
kayd›n› yapt›r›yordu. Yasa gere¤i kay›t olan yabanc› uyruklu her ö¤renciyi
ayn› gün Bakanl›¤a bildiriyorduk. Heyecanla ve zevkle yabanc› ö¤rencilerin
kay›tlar›n› yaparken, Bakanl›ktan bir telefon emri geldi: “Yaz›l› emir postada,
yabanc› uyruklu ö¤renci say›s› kontenjan›n› aﬂt›n›z, yabanc› uyruklu ö¤renci kayd›n› durdurun” dediler.
Gerçekten ertesi gün kurye ile gelen talimat da böyle diyordu. Devlet üniversitelerinin alabilece¤i yabanc› uyruklu ö¤rencisi say›s› %5 ile s›n›rl› oldu¤u için, bizim de buna uymam›z isteniyordu.
Bakanl›¤a cevap verdik. Özel e¤itim kurumu paral›d›r, yabanc›lar paras›n› vererek burada ö¤renim görecek. Ülkemiz döviz kazanacak. (Süleyman
Demirel ertesi y›l ülkenin 70 sente muhtaç oldu¤unu aç›klayacakt›.) Yabanc›lara Türkçe ö¤retece¤iz. Burada iﬂ ve meslek ö¤renen gençler memleketlerine döndüklerinde bir elçi gibi etrafa Türk dostlu¤u yayacak. (Bugün komﬂular›m›zla dostlu¤umuzun iyi olmad›¤›n› herkes biliyor.) E¤itim Bakanl›¤›
ne gelecek dövizi ne de kültürümüzü yaymay› dikkate ald›. Yönetmeli¤in
kat› ve anlams›z maddelerini uygulamaktan baﬂka bir ﬂey yapmad›.
‹kinci kez bu karar›n kald›r›lmas› için yapt›¤›m›z baﬂvuru da, E¤itim
Bakanl›¤› yetkililerini kararlar›ndan vazgeçirmedi. Yabanc›lara geçit
vermiyorlard›.
Her zaman bize kolayl›k gösteren ve yard›m eden Genel Müdür ile görüﬂtüm. “Hakl›s›n›z, ben de sizin gibi düﬂünüyorum” dedi ve kendisinin de¤il, Müsteﬂar Yard›mc›s› S›tk› Bilmen’in izin vermedi¤ini aç›klad› ve onun mektubumuz üzerine el yaz›s› ile yazd›¤› talimat› gösterdi. “Yabanc›lara konan bu s›n›rlamay› saçma buldu¤um için gizli olan bu bilgiyi size verdim, benden duydu¤unuzu bildirmeden, S›tk› Bey’le görüﬂürseniz ikna edebilirsiniz” diye yol göstermiﬂti.
Konu Diﬂ Hekimli¤i Yüksekokulu yönetim kurulunda görüﬂüldü. Bakanl›¤›n haks›z oldu¤u ortadayd›. “S›tk› Bilmen deneyimli bir kiﬂi, kendisine anlat›l›rsa, yabanc› uyruklu ö¤rencilere konan bu anlams›z ve yarars›z engel kald›r›l›r”
ﬂeklinde görüﬂ birli¤ine var›ld›. Okulumuz ad›na müsteﬂar yard›mc›s›n› ziyaret ederek, konu hakk›nda bilgi vermek, olmad›¤› takdirde bask› ve uyar›da bulunmak ve hatta kavga ç›kararak olay› bas›na intikal ettirmek dâhil olmak üzere, her türlü giriﬂimde bulunarak ülke yarar›na olmayan bu karar›
kald›rma görevi, yönetim kurulunca bana verilmiﬂti.
Bekleyerek ve zorluklarla ald›¤›m randevu için E¤itim Bakanl›¤› Müsteﬂar› S›tk› Bilmen’in odas›na girdi¤imde, kendisini gergin ve sinirli buldum.
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Milyonlarca ö¤rencinin, hatta Türkiye’nin gelece¤ine yön verecek bu makamda, kendini kontrol edemeyen basit bir insanla karﬂ›laﬂ›nca hissetti¤im
ﬂaﬂk›nl›ktan birkaç dakikada kurtuldum. Çok yumuﬂak bir sesle yüce Bakanl›k ad›na kendisinin bize yard›mc› olmas›n› rica ettim.
“Yasalara uymak hepimizin görevidir. Mevzuata ayk›r› iﬂ yapmam›z› beklemeyin” diyerek sinirli bir ﬂekilde görüﬂünü yineledi. Benim “Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu’nun 28. maddesi ile özel okullara al›nacak yabanc› uyruklu say›s› bakanl›¤›n karar› ile %20’ye kadar ç›kart›labilir. Bu yetkinizi kullanarak bizim
daha fazla yabanc› uyruklu ö¤renci almam›za izin verin” diyerek yeniden rica etmem üzerine, Müsteﬂar:
“Devlet üniversitelerinde yabanc› ö¤renci oran› %5’ten fazla olam›yor. Sizin de
buna uyman›z gerekmez mi?” dedi.
Cevaben “Hay›r gerekmez, bize gelen yabanc› ö¤renci paras›n› vererek e¤itim
görecek, devlet üniversitelerinde paras›z e¤itim al›yorlar, elbet de devlette bu s›n›rlama olmal›” dedim.
“Siz para kazanacaks›n›z diye kanunlara ayk›r› iﬂ yapamam” dedi.
“Say›n Müsteﬂar, özel okullar para kazanmak amac›n› güdemezler, yasan›n 2.
maddesi böyle diyor” diye aç›klama yapmak istedim. Cevap vermedi. Ç›k›p
gitmemi istedi¤ini belli etmek için önündeki kâ¤›tlar› kar›ﬂt›rmaya baﬂlad›.
“Beyefendi, bizim ö¤renciye ihtiyac›m›z yok, bunu prestij olsun diye baﬂlatt›k, bu
kadar Arapça broﬂür bast›rd›k, ilan verdik” dedim. “Bana m› sordunuz” diye kestirip att›.
Devam eden ›srar›m üzerine özel kalem müdürünü ça¤›rd›. Gelen kibar beyefendinin yard›m› ile yumruklaﬂmadan, oradan uzaklaﬂt›m. Oras›
dedi¤im yer Milli E¤itim Bakanl›¤›, bu beyefendi de bakan ad›na iﬂ gören
bir yetkiliydi.
Genç kuﬂaklar› ahlak, kendine güven, bilgi bak›m›ndan e¤iterek ülkemizi geri kalm›ﬂ ülkeler aras›ndan kurtaracak diye ümit ba¤lad›¤›m›z E¤itim
Bakanl›¤›, bu dar görüﬂlü ve korkak görevliden ibaret de¤ildir elbette, diye
düﬂündüm. Çal›ﬂanlar› taraf›ndan çok sevilen ve be¤enilen iyi bir bakan var.
Düﬂüncelerimi bizzat bakana arz etmeye karar verdim.
Bizim ö¤rencili¤imiz zaman›nda televizyon olmad›¤› halde yayg›n olarak bakanlar›n isimleri bilinirdi. Okullarda bakanl›klar›n görev ve yetkileri
ö¤retiliyordu. Bakanlar›, yapt›¤› iﬂlerle de tan›yorduk. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda, E¤itimin Birli¤i Yasas› ile milli ve laik e¤itime geçiﬂ, Vas›f Ç›nar
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döneminde gerçekleﬂmiﬂti. Mustafa Necati’yi Harf Devrimi ile an›ms›yorduk. Ankara’da ve ‹stanbul’daki iki iﬂlek caddenin ad›, bugün hâlâ Necati
Bey Caddesi’dir.
Üretim için, yerinde e¤itim prensibi ile kurulan Köy Enstitüleri ve Milli
E¤itim Bakanl›¤›’nca tercüme ettirilerek gençli¤in yarar›na sunulan Dünya
Klasikleri Mill E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel’in ad› ile özdeﬂleﬂmiﬂ gibidir.
Cumhuriyet’in kuruluﬂundan günümüze kadar geçen sürede, 69 Milli
E¤itim Bakan› göreve geldi ve gitti. Ortalama hizmet süreleri bir, bir buçuk
y›l› geçmiyor.
Devrimci niteli¤i ile tarihte iz b›rakan bu üç e¤itim bakan›n›n gerçekleﬂtirdi¤i hizmetler, daha uzun süreler Türk toplumunun haf›zas›ndan
silinmeyecektir.
Hiçbir iz b›rakmadan gelmiﬂ geçmiﬂ onlarca e¤itim bakan› aras›nda, kendisi ile bir kez karﬂ›laﬂt›¤›m halde, bugüne kadar, hiç unutamad›¤›m ‹lhami
Ertem ile ilgili bir an›m› aktarmak istiyorum.
‹lhami Ertem, ziraat mühendisi idi. E¤itimini gördü¤ü dalda çal›ﬂmalar›,
kendisini doyurmad›¤› için, politikaya at›lm›ﬂ ve genç yaﬂta Edirne’den milletvekilli olmuﬂtu.
Süleyman Demirel’in iﬂareti ile bakanl›k koltu¤una oturdu¤u için, her
iﬂe kar›ﬂmaz, sadece kendisine bu saltanat› sunan iradeye ters düﬂmemeye
çal›ﬂ›rd›. Bakanl›kta olay ç›kmas›n›, bas›na konu olmas›n› hiç istemezdi. ‹ﬂ
sahiplerini, iﬂlerini ﬂikâyete meydan vermeden yapmalar› için, kendisine
ba¤l› çal›ﬂanlar› s›k s›k uyar›rd›. Kendisi gibi herkesin görevinden ve yaﬂam›ndan memnun olmas›n› isterdi. Bu nedenle yak›n›ndaki görevlilerin özel
durumlar› ile ilgilenir, çocuklar›n› gözetirdi.
Kimseden bir korkusu olmad›¤› için, korumalar›n›n say›s›n› azaltm›ﬂt›.
Her vatandaﬂ gibi trafik ›ﬂ›klar›nda arabas›n› durduruyor, ›ﬂ›klara ve trafik
polislerinin ikazlar›na ba¤l› kal›nmas›n› istiyordu. Her vatandaﬂ gibi çarﬂ›
pazara ç›k›yor, al›ﬂveriﬂi kendisi yap›yordu.
Ayn› y›llarda Ankara’daki büyük bir ö¤retim kurumunun temsilcisi ve
genel sekreteri olarak görev yapmakta oldu¤um için, Milli E¤itim Bakanl›¤›’na s›k s›k iﬂ için gidiyorum. Bürokrasi iyi çal›ﬂt›¤› için, iﬂlerimiz an›nda yap›l›yor ve ayn› gün sonuçlan›yordu.
Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iliﬂkilerimizin bu kadar iyi olmas›n›n nedeni
bakan›n istemine ba¤l› oldu¤u kadar yapmakta oldu¤umuz iﬂin niteli¤ine
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de ba¤l› idi. Bakan emir vermez, rica ederdi. Biz ise üç önemli okulu birden
iﬂletiyorduk.
‹nsan sa¤l›¤› ile do¤rudan ilgili olan diﬂ hekimli¤i önemli bir bilim dal›d›r. Üniversitelerin bünyesindeki diﬂ hekimli¤i fakültelerinde verilen e¤itimin yeterli¤ini denetleyecek hiçbir kurum yoktur. Bakanl›¤›n denetimindeki özel diﬂ hekimli¤i yüksekokullar› s›k s›k denetleniyor, s›navlar bakanl›¤›n görevlendirdi¤i üniversite ö¤retim elemanlar›n›n denetiminde yap›l›yordu. Özel yüksekokullara resmi fakültelerde görülen dersler aynen verilmeliydi. Özel ve resmi e¤itim birbirinden farks›zd›. Daha do¤rusu öyle olmas› isteniyordu.
Türkiye ile Avrupa’y› karﬂ›laﬂt›rmay› kimse gerekli görmüyordu. Belki de
imkâns›z oldu¤u kabul ediliyordu. “Buras› Türkiye, burada bu kadar e¤itim yeterli” deniyordu.
Sonraki y›llarda ‹ngiltere’de bir diﬂ hekimli¤i fakültesinin verdi¤i e¤itimin müfredat›n› ve kalitesini görünce ülke olarak ne kadar zay›f oldu¤umuzu fark etmiﬂtim.
E¤itim sistemimize yön verenlerin, “buras› Türkiye bizim olanaklar›m›z bu
kadar bize bu yeter” düﬂüncesinde olabileceklerini kabul edemiyordum.
Birkaç gün sonra Milli E¤itim Bakan› ‹lhami Ertem’le makam›nda buluﬂtuk. Derdimi anlatmaya baﬂlamama izin vermeden, “önce bir ikramda bulunal›m, sizleri duyuyorum iyi iﬂler yap›yorsunuz. Sizleri ve okullar›n›z› be¤eniyorum.
Büyük bir boﬂlu¤u kapat›yorsunuz” diyerek iltifatlarda bulundu. Ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›n› sorunca “Devaml› kadrolu ö¤retim elemanlar›m›z var; eksiklerimizi üniversiteden ald›¤›m›z yard›mla kapat›yoruz. Ö¤rencilerin ilgisi de iyi”
ﬂeklinde cevapland›rd›ktan sonra komﬂular›m›zdan ö¤renci alma projemi
anlatt›m. “E¤er yabanc› ö¤renci buluyorsan›z, size madalya vermek laz›m” dedi.
Müsteﬂar yard›mc›s›n›n yabanc› ö¤rencilere kota koydu¤unu ve bu nedenle %5’ten fazla yabanc› uyruklu ö¤renci almam›za izin vermediklerini
aç›klad›m. “Öyle keyfi iﬂ olmaz” diye yan›tlad› beni.
Ard›ndan sordu: “Yabanc›lar paralar›n› döviz olarak ödüyorlar, de¤il mi?”
Her türlü yabanc› paray› döviz olarak kabul etti¤imiz; söyledim. Bakan; “Bu
ö¤renciler 4 veya 5 y›l burada okuyacak, al›ﬂveriﬂ yapacak, anas› babas› ülkemize
gelip gidecek, Türkçe ö¤renecek, kültürümüzü, örf ve adetlerimizi ö¤renecek de¤il
mi?” diye sordu ve hemen ilave etti, “Yüzde beﬂ ne demek, imkân olsa da tamam›n› yabanc› alsan›z belki daha iyi olur” dedi.
137

16.5x23.5 bitti.new.pdf 137

8/13/2007 2:47:07 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 138

TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

“Bu sorun de¤il, baﬂka dertleriniz varsa yard›m edelim” diyerek beni teselli ettikten sonra yan›mdan kalkarak masas›na gitti, S›tk› Bilmen’i arad› ve bize
bu konuda yard›mc› olmas› gerekti¤ini söyledi.
Müsteﬂar Yard›mc›s›, bir dosya ile odaya h›ﬂ›mla girdi. Bakan’›n yan taraf›na giderek dosyay› aç›p gösterdi¤i yeri okumas›n› istedi. ‹kisi birden e¤ilip
bakt›lar, Müsteﬂar alçak sesle bir ﬂeyler f›s›ldad› Bakan’›n kula¤›na. Onun
konuﬂmas› daha bitmeden, Bakan bana bakarak, çaresizli¤ini belirtir ﬂekilde
ellerini iki yana aç›yor, boyun büküyordu. Benim sessizli¤imi ve ﬂaﬂk›nl›¤›m› fark eden Bakan Bey, “Mevzuat böyle imiﬂ, 625 say›l› kanunu çi¤neyemeyiz”
diye bir aç›klama yapt›.
Sakin bir sesle “Onu de¤iﬂtirin” dedim. “Nas›l de¤iﬂtirelim” diye cevaplay›nca, yerimden f›rlad›m, “Görevinizi size ben mi ö¤retece¤im, yasan›n nas›l de¤iﬂtirilece¤ini bilmiyorsan›z niye bakanl›k görevini kabul ettiniz?” diye yüzüne karﬂ›
hayk›rd›m.
Müsteﬂar Yard›mc›s› telaﬂlan›nca Bakan eliyle, durmas›n› iﬂaret etti ve
bana dönerek sakin bir sesle, “Biliyorsunuz koalisyon var, yasa ç›karmak çok
zor” dedi.
Koalisyon ortaklar›n›n da en az bizim kadar ülke sorunlar› ile ilgili olmalar› gerekti¤ini anlatt›m. Daha baﬂka örnekler gösterdim.
Bu Bakan›n sahiden iyi huylu oldu¤una ben de inand›m. Yapt›¤›m uygunsuz ç›k›ﬂlar› görmezlikten geldi. Beni sakinleﬂtirdi. Heyecan›m› anlay›ﬂla karﬂ›lad›.
Bakan beni u¤urlarken, kanun uygulay›c›s› olarak, yorum yapmadan kanunlara uymaya mecbur oldu¤unu bir kez daha yineledi. Yabanc› uyruklu
ö¤renciler için, kanuna konmuﬂ bulunan bu anlams›z s›n›rlama için, e¤er
görevde kal›rsa, çal›ﬂaca¤› için söz verdi.
Çok geçmeden, 1969 y›l›n›n ilk haftas›nda, Bakan ‹lhami Ertem, Bakanl›k
makam›n› Profesör Dr. Orhan O¤uz’a b›rakt›.
Otuz y›l boyunca, Özel Ö¤retimle ilgili 625 say›l› yasa pek çok de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤› halde yabanc› uyruklu ö¤rencilerle ilgili 28. maddeye kimse el
sürmedi.
Lozan’da elde etti¤imiz haklardan vazgeçme anlam›na gelebilir korkusu
ile yabanc› uyruklulara hep ﬂüphe ile bakmaya devam ettik.
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Profesör Ziver Berkman ‹le Birlikte
Birer Ay Hapisle Cezaland›r›lmam›z
Milli E¤itim Bakanl›¤› 625 say›l› kanuna göre kurulmuﬂ olan özel yüksekokullar› yak›ndan izliyordu. Yeni kurulan okullar›n sonraki y›llarda açaca¤› s›n›flar için, bakanl›ktan önceden izin al›nmas› gerekiyordu. ‹kinci y›l
baﬂvurumuz üzerine bakanl›¤›n gönderdi¤i müfettiﬂler okulu inceleyip gittikten bir süre sonra, telefonla Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürü’ne
sordum. Denetim raporunun olumlu oldu¤unu, izin yaz›s›n›n imzalamak
üzere Bakanl›¤a gönderildi¤ini ve derslere baﬂlayabilece¤imizi söylemesi
üzerine, Diﬂ Hekimli¤i Okulumuzun ikinci s›n›f›nda derslere baﬂland›.
Bakanl›ktan bekledi¤imiz izin belgesi bir türlü gelmiyordu. Özel Okullar
Genel Müdürü’ne sordu¤umda, Müsteﬂar Muavini S›tk› Bilmen’den henüz
imza ç›kmad›¤›n› söylemiﬂti.
Biz izin belgesini beklerken, bir de bakt›k ki, savc›n›n emri ile polis bizi karakola davet ediyor. Birkaç gün savc› polis aras›nda gidip geldikten sonra olay›n nereden ç›kt›¤›n› ö¤rendik. Bize k›zg›n olan Müsteﬂar Yard›mc›s› S›tk›
Bilmen, izin yaz›s›n› imzalamayarak bizi al›koyuyor ve savc›l›¤a ayr› bir yaz›
yazarak, izinsiz s›n›f açt›¤›m›z konusunda suç duyurusunda bulunuyordu.
‹fademizi alan savc›dan gerçekleri ö¤rendikten sonra, telefonla gelen bilgi üzerine e¤itime baﬂlad›¤›m›z› söyleyerek ifademizi imzalad›k. Böylece
meselenin kapand›¤›n› sanm›ﬂt›k.
Bir süre sonra, 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nden san›k olarak mahkemeye
ça¤r› mektubu geldi. Üç celseden sonra, hâkim “son sözlerinizi söyleyin” dedi.
Ziver Paﬂa; “Diyece¤im bir ﬂey yok, takdir sizindir” dedi.
Bana s›ra geldi¤inde, uzun bir aç›klama yaparak, bu olayda bir kast›m›z ve
ihmalimizin bulunmad›¤›n›, nitekim beklenen açma emrinin k›sa sürede geldi¤ini söyledim. Sözlerimin bitti¤ini görünce önündeki küçük notu çevirdi ve
yazd›rmaya baﬂlad›. Suçumuz sabit görüldü¤ünden ve ayn› do¤rultuda itirafta bulundu¤umuzdan, birer ay hapisle cezaland›r›lmam›z› öngören karar›n›
yazd›r›rken, “siz duruﬂmadan önce karar›n›z› verip elinizdeki kâ¤›da yazm›ﬂs›n›z,
bize boﬂuna savunma yapt›rd›n›z” dedim. “Ç›k›n” diye eliyle kap›y› gösterdi.
Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteﬂar› bir önceki y›l aram›zda geçen tart›ﬂmay› unutmad›¤› için, izin yaz›m›z› imzalay›p göndermeyerek savc›l›¤a suç duyurusunda bulunuyor. Bu ne kadar feci bir olay. O makam›n ad› Milli E¤itim! Kimi ne zihniyetle e¤itecekler?
139

16.5x23.5 bitti.new.pdf 139

8/13/2007 2:47:07 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 140

TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

Mahkemenin karar›n› ayn› gün temyiz ettik. Yarg›tay’›n bozma karar›
tam 28 gün sonra geldi; “Sonradan izin al›nd›¤›n›n dikkate al›nmas› gerekirdi”
diyordu Yarg›tay.
Mahkeme bizi tekrar ça¤›rd›. Yarg›tay’›n karar› bozdu¤unu söyledi ve bize sordu. “Yarg›tay karar›na uyulsun” dedik. Hâkim “tabii sizin için öyle, bakal›m iddia makam› ne diyecek” diyerek savc›ya sordu; savc› da uyulmas›n› isteyince, hâkim “bana da uymaktan baﬂka bir iﬂ kalmad›” dedi ve bize, “bu sefer
kurtuldunuz, ama bu Selbi bir suçtur, iﬂlendi¤i anda izniniz olmad›¤› için kanuna
ayk›r› bir iﬂ yapm›ﬂ oluyorsunuz. Sonradan izin gelmesi iﬂledi¤iniz suçu ortadan
kald›rm›yor” diyerek beraat karar›n› verdi.
Kamu nizam› için kurallara uymak hepimizin görevi. Kamu ad›na yapt›¤›m›z hizmet çocuklar›m›z› iﬂ ve meslek sahibi yapmak. Bu yüksekokul kurulurken dört y›ll›k bir e¤itim verece¤imizi belgelerle bakanl›¤a bildirmiﬂtik. Her y›l yeniden izin almak neden? Müsteﬂar Muavini S›tk› Bilmen’in
yapt›¤› düzenbazl›¤› onaylamak mümkün mü? Ciddi bir e¤itim reformuna
ihtiyac›m›z var.

K›br›s’ta Üniversite Kurma Giriﬂimleri
Bugün K›br›s’ta bizim YÖK’ün tan›d›¤› yedi üniversite var. Bu üniversitelerde dünyan›n birçok yerinden, Çin’den, Hindistan’dan, Afrika’dan ve Türkiye’den gelen on binlerce ö¤renci e¤itim görüyor.
Peki, bu üniversiteler nereden, nas›l ç›kt›? Size bunun hikâyesini anlataca¤›m. K›br›s’ta henüz Türk askeri yokken, Makaryos devrinde K›br›s’ta bir
Türk üniversitesi kurma giriﬂiminde bulunmuﬂtum. Çünkü Türkiye’de devlet özel üniversiteye izin vermiyordu. Bizim kurdu¤umuz yüksekokullar› da
Anayasa Mahkemesi kapatm›ﬂt›. Diﬂ Hekimli¤i Yüksekokulu’na yurt d›ﬂ›ndan getirmek istedi¤im yabanc› ö¤rencilere Milli E¤itim Bakan› karﬂ› ç›k›yordu. Yani Türkiye’de sanki gençlerin okumamas›n› isteyen bir zihniyet
yayg›nd› ve bask› sürüyordu. Ben “Nas›l yapar›z?” diye kendime sorular sordum. ‹lk akl›ma gelen, “Türkiye’nin yak›nlar›nda bir yerde, mesela K›br›s’ta veya Malta’da bir üniversite kurabilir miyiz?” sorusu oldu.
Yak›nl›¤› ve Türk nüfusunun çoklu¤u nedeni ile K›br›s üzerinde yo¤unlaﬂt›m. K›br›s’ta o zaman Makaryos yönetimi vard›, Ankara’daki K›br›s Büyükelçisi Ahmet Bey isimli bir Türk’ü buldum ve kendisiyle konuﬂtum. Yüksekokullar›m›z›n devletleﬂtirildi¤ini anlatt›m ve sordum, “K›br›s’ta bir Türk
üniversitesi kurabilir miyiz?” dedim.
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Büyükelçi önce ﬂaﬂ›rd›, sonra düﬂündü, nedenleri sordu, aç›klad›m ve
ﬂöyle cevapland›rd›; “Türkiye’de Ankara’da ya da ‹stanbul’da kurun. K›br›s’ta
yeterli ö¤renci bulamazs›n›z” dedi.
“Türkiye’de anayasam›z, izin vermiyor, acaba K›br›s Anayasas› özel üniversite
kurulmas›na izin veriyor mu?” dedim.
Anayasay› ç›kartt›, “var tabii” dedi. “Güneyde var, hatta Lefkoﬂa Türk kesiminde Latife Han›m isimli bir han›mefendi de Makaryos hükümetinden üniversite
kurmak için izin ald›. Siz bu han›m› bulun konuﬂun onunla beraber yap›n, çünkü
henüz onun ö¤rencisi yok” dedi. Latife Han›m ile telefonda konuﬂtum. Edebiyat
üzerine bir üniversite kurmak istedi¤ini, Paris’te kriminoloji üzerine doktora yapt›¤›n› anlatt›. Bu telefon konuﬂmalar›m›z birkaç gün sürdü. Ne o gelebildi ne de ben K›br›s’a gidebildim. Çünkü K›br›s’ta politik hava çok gergindi. Derken temmuz ay›nda isyanc›lar Makaryos’u devirerek yönetimi ele geçirdiler. Türk ordusu Bar›ﬂ Harekât› diyerek adan›n yar›s›ndan Rumlar› ç›kard›, ada ikiye bölündü. Türk kesimi ve Rum kesimi olmak üzere Lefkoﬂa
Yeﬂil Hatla ikiye bölündü. 1975 y›l›n›n ilk aylar›nda KKTC resmen kuruldu.
O y›l›n ilk aylar›ndan birinde devletleﬂtirilen Diﬂ Hekimli¤i Yüksekokulu’muzun müdürlü¤ünü yapm›ﬂ olan emekli general Prof. Dr. Ziver Berkman’›n muayenehanesinde idim. Ziver Paﬂa bana ye¤enini tan›ﬂt›rd›, “ye¤enim Kemal Deniz K›br›s’ta milletvekili” dedi. Bu benim için bulunmaz bir f›rsatt›. Hemen Makaryos döneminde, K›br›s’ta üniversite kurma giriﬂimlerimi
anlatt›m. Aradan y›llar geçti, ﬂartlar de¤iﬂti, “Lefkoﬂa veya Magosa’da bir Türk
üniversitesi kurmak istiyorum, bana yard›m eder misiniz?” dedim.
Kemal Deniz’in as›l mesle¤i ö¤retmenlik oldu¤u için heyecanland› ve sevinçle ﬂöyle dedi; “Rumlarla aram›z aç›ld›, çocuklar›m›z› nerede okutaca¤›z, ‹ngiltere mi yoksa Türkiye’ye mi gönderece¤iz diye düﬂünüyorduk” dedi. K›sa bir
müzakereden sonra ertesi gün ilk uçakla K›br›s’a gittik. Birlikte Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Cumhurbaﬂkan› Denktaﬂ’› ziyaret ederek düﬂüncemizi anlatt›k. Çok uygun buldu, bizi yeme¤e davet etti ve milletvekiline döndü;
“Kemal, bu görevi sana veriyorum, takip et, en k›sa zamanda kararlar› ç›kar›n, nerede t›kan›rsan bana haber ver” dedi. Ertesi gün, kollar› s›vad›k, K›br›s’ta üniversite kurmak için giriﬂimlere baﬂlad›k. Yer arad›k, ilgililerle görüﬂtük, herkes uygun olur diyordu. En büyük yard›m› bizzat E¤itim Bakan› Kenan Atakol’dan görüyorduk. Bu giriﬂimin aylarca sürdü¤ünü tahmin edebilirsiniz. O
zamanlar yavru vatan diye an›lan K›br›s Türk kesiminde bürokrasi Türkiye’den kopya edilerek al›nd›¤› için aﬂ›lmas› zor engellerle dolu idi. Sürekli
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Türkiye’ye gitme gelmeler birbirini izledi. Konuﬂmalar uzad›, nihayet bir
gün K›br›s Bakanlar Kurulu’ndan karar ç›kt›. K›br›s gazeteleri manﬂet att›lar, “K›br›s Türk kesiminde üniversit kuruluyor” diye.
Fakat K›br›s Milli E¤itim Bakanl›¤› müsteﬂar› O¤uz Bey, ‹stanbul ve Ankara’da e¤itim görmüﬂ MHP yanl›s› çok milliyetçi bir kiﬂiydi. Bize haber vermeden ç›kan karar›, onay için Ankara’ya gönderdi. Ankara’da K›br›s Koordinasyon Heyeti Baﬂkanl›¤›’ndan Bakan Prof. Dr. Turan Fevzio¤lu, bu karar›
uygun bulmad›. “Anavatan’da özel üniversite yok, yavru vatan K›br›s’ta da olmaz” diyerek onaylamad›.
Giriﬂimimiz böylelikle yar›da kald›. Aradan birkaç ay geçti, yeniden baﬂvurduk, yeniden temaslara geçtik. Denktaﬂ tekrar bast›rd›. “Mutlaka olsun, siz
yeniden yaz›n, uyar›n” dedi. Yine yaz›ld›, yine ayn› cevaplar geldi, ne yapt›ksa
bir türlü sonuca ulaﬂamad›k.
K›br›s’ta bir Türk üniversitesinin kurulaca¤› haberleri Hürriyet Gazetesi’nin dikkatini çekmiﬂ olmal› ki, K›br›s’tan Ankara’ya eve döndü¤üm bir
gün, Hürriyet Gazetesi’nin genel yay›n yönetmeni Nezih Demirkent beni telefonla arayarak, K›br›s’ta üniversite kurma giriﬂiminin ne safhada oldu¤unu sordu. Anlatt›m.
“‹stanbul’a gelebilirseniz konuyu etrafl›ca görüﬂürüz, Erol Bey bu konuyla çok ilgileniyor” dedi. Ertesi gün ‹stanbul’a gittim, gazetede Nezih Demirkent ve
Erol Simavi ile konuyu etrafl›ca görüﬂtük. Bu safhadan sonra birlikte hareket etmek üzere mutab›k kalarak bir protokol imzalad›k.
Hürriyet Gazetesi’nin K›br›s temsilcisi, savaﬂ muhabiri Ziya Akçapar ile
buluﬂmak üzere tekrar K›br›s’a döndüm. Beni havaalan›ndan ald› ve bürosuna gittik. Alt› ay içinde yap›lan giriﬂimleri ve Bakanlar Kurulu karar› ç›kmas›na ra¤men beklenen sonucu kronolojik olarak anlatt›m. Sözümü kesmeden dinleyen Ziya Akçapar, “Burada kararlar› K›br›s cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan› ya da bakanlar› de¤il, Türkiye’deki K›br›s Koordinasyon Kurulu da de¤il, burada kararlar› Genel Kurmay temsilcisi Bayraktar verir” dedi.
“Bayraktar kim?” dedim.
“Bayraktar M‹T’in adam›, bir kurmay albay, sivil giyiniyor, gizli geziyor, bir
villada çal›ﬂ›yor ve yaﬂ›yor, pek de bilinmez buralarda, ama bütün kararlar onun
onay›ndan geçer” diye aç›klama yapt› Ziya Akçapar.
“Peki, onunla görüﬂelim” demem üzerine hemen arad›, birkaç telefondan
sonra ulaﬂabildi. Bayraktar’›n, bize cuma günü saat 14.00 için randevu verdi¤i haberi geldi.
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“Bugün pazartesi, cumaya daha dört gün var, burada beni boﬂuna bekletmeyin,
tekrar telefon edip toplant›y› öne ald›rt›r m›s›n” dedim.
“Hay›r” dedi: “Ona kimse bir daha telefon edemez, onlara uymak mecburiyetindeyiz.” Çaresiz Bayraktar’la görüﬂmek için 4 gün daha bekledik, cuma günü
tarif edilen yere gittik. Bir villayd›, kap›n›n zilini çal›nca, bir kapak aç›ld›;
“Kimsiniz” diye souldu, isimlerimizi söyledik. Kapak cevap vermeden kapand›. Bize uzun bir zaman gibi gelen, iki dakika bekledik, kap› aç›ld›, sessizce
içeri girdik, subaylar bizi ald›lar, üst kata ç›kar›p Bayraktar’›n odas›na getirdiler. “Buyurun oturun” dediler. Tabi Bayraktar odas›nda yoktu. Hay›r dedim
oturmayal›m, biz ayakta bekleriz. Ziya Akçapar beni oturmaya ikna etmeye
çal›ﬂt›, “hay›r” diyerek geri çevirdim. Bu Ankara’da da bilinen bir usul, gelen
misafirlere güç gösterisi yapmak için misafirleri oturtuyorlar, kendileri sonradan kap›dan giriyor, misafir onun önünde aya¤a kalk›yor. Bu da ayn›s›n›
yap›yor. Biz oturmad›k, pencereden d›ﬂar›y› seyrettik. Bayraktar geldi, bizi
ayakta görünce ﬂaﬂ›rd›, yerine geçemedi. Bizimle beraber misafir koltuklar›na oturdu.
“Buyurun,” dedi, anlatt›m, buraya bir üniversite kurmak istiyorum dedim.
Özel bir üniversite.
“Türkiye’ye kurun niye buraya geliyorsunuz, burada nüfus ne kadar ki?” diye
yan›tlad›.
“Müsaade edin anlatay›m, dedim “Türkiye’de vard›, kapatt›lar” ﬁaﬂ›rd›.
“Anayasa kapatt›,” diye devam ettim.
“Biz de burada açal›m diye düﬂünüyoruz. Hem buran›n nüfusu için de¤il, Türkiye’nin nüfusu için, Afrika’dan, Asya’dan, Ortado¤u’dan gelecekler için.”
“Peki”, dedi “nas›l yapacaks›n›z,”?
Giriﬂimlerimizi, daha evvelki Makaryos döneminde olanlar› da anlatt›m.
“K›br›s halk› için burs da verebilirim büyük çapta, K›br›s’›n nüfusu zaten az,
60.000 kiﬂi tahmin ediliyor. Ne kadar ö¤renci ç›karsa onlar› bu üniversitede okutmak mümkün. Ama daha çok d›ﬂar›dan ö¤renci gelmesini bekliyorum. Lübnan’da
bir Amerikan üniversitesi var. Lübnan’daki Amerikan üniversitesinde, dünyan›n
her ülkesinden, Çin’den, Sibirya’dan hatta ﬁili’den bile ö¤renci var. Burada da ayn›
ﬂeyi kurmak istiyorum. Ayr›ca bütün dünya Türkleri, Türk askerini ﬂiddetle eleﬂtiriyor. K›br›s’›n kuzey k›sm›n› ald›n›z da ne oldu? diyenlere iﬂte bir cevap. Diyece¤iz
ki K›br›s’›n kuzey k›sm›n› ald›k ama buras›n› bir e¤itim ve üniversite merkezi yapt›k diye övünebiliriz” dedim. Bu aç›klamalar hoﬂuna gitti Bayraktar’›n. “Peki,
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yer bulabildiniz mi?” dedi. Girne’de çok büyük muhteﬂem bir otel oldu¤unu
söyledim. “Oras›n› biliyorum, oras› uçaktan at›lan bir bomba ile baya¤› hasar görmüﬂtü, onarmas› zor olabilir” dedi. Ard›ndan Kantarma’y› bilip bilmedi¤imi
sordu.
“Kantarma’ya gidebilir miyiz” diye sorunca, kalk›p gittik Kantarma’ya. Burada bir burun var, K›br›s’›n burnu, burnun adaya sapland›¤› yer, yani Magosa’n›n kuzeyi, hem Türk taraf›n›, hem güney taraf›n› görüyor, serin, havadar
bir yer, oraya gidince çok ﬂaﬂ›rd›m, çok sevindim. Çiçekler daha renkli, yeﬂil
daha bir yeﬂil, çok güzel, çok bereketli bir yer oldu¤unu fark ettim.
“Buray› size tahsis edebiliriz” dedi, Bayraktar. “Peki, çok iyi” dedim.
Bu güzel geliﬂmelerin rahatl›¤› içinde, genç K›br›s Devleti’nin bürokrasi
çark›n› kovalamaya yeniden baﬂlad›k. Âlem yine o âlemdi. Bir y›l sonra, Hürriyet Gazetesi, “biz bu iﬂten yorulduk, kendi ülkesine yarar› olacak bir konuya evet
diyemeyen K›br›s’› protesto için bu iﬂten çekiliyoruz” dedi:. “Siz u¤raﬂ›n izin ald›¤›n›z taktirde yeniden görüﬂebiliriz.”
K›br›s’ta Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti kuruldu¤unu dost düﬂman, bütün dünyaya duyurduk. K›br›s Türklerinin kurdu¤u cumhuriyet, Türkiye’nin gölgesinden ve emrinden ç›kamad›. Aradan geçen otuz y›la ra¤men,
bu genç cumhuriyeti hiç kimseye tan›tamad›k. O hep yavru vatan olarak
kald›.
Hürriyet Gazetesi’nin ayr›lmas›ndan sonra K›br›s’ta karﬂ›m›za ç›kan güçlükleri yenmenin zor olaca¤› düﬂüncesine kap›ld›m. Umutsuzlu¤a düﬂünce
yeniden Malta’y› düﬂünme baﬂlad›¤›m için K›br›s’› b›rakt›m.
Birkaç y›l sonra, K›br›s Hükümeti benim b›rakt›¤›m projeyi canland›rarak, Erol Simavi’nin dedi¤i gibi, bir e¤itim vakf› oluﬂturduktan sonra, Do¤u
Akdeniz Üniversitesi’ni kurdu.
Hemen ard›ndan baﬂka vak›f ve limited ﬂirketlere ait yeni üniversiteler
kuruldu. K›br›s ﬂimdi bir e¤itim merkezi ve dünyan›n birçok yerinden ö¤renciler gelip okuyor. Ama oradaki izolasyon kalksa yani her tarafla irtibat
kurulsa, K›br›s tan›nsa eminim ki, orada Türkiye’den daha çok ö¤renci okuyacak. Onu böylece geride b›rakt›k, ﬂimdi ben övünüyor ve seviniyorum.
K›br›s’ta ekti¤im tohum yeﬂerdi, hem de alt› üniversite birden kuruldu.
Gençler, ö¤renciler orada okuyor ve ilerliyor. Gönül isterdi ki K›br›s’ta kurulan üniversiteler biraz da teknolojiye, sanayiye yer verselerdi; çünkü o zamanlar K›br›s’› yak›ndan tan›m›ﬂt›m. K›br›s Türk kesiminde Rumlar›n b›rakt›¤› 400 kadar büyük çapl› fabrika vard›. Hepsi de ihracata yönelik büyük
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kapasiteli iﬂler yap›yorlard› ve oradaki sanayi beni ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›. Türkiye’dekine hiç benzemiyordu. Her ne yap›l›rsa sa¤lam ve mükemmel yap›l›yordu.
“Neden böyle” diye araﬂt›rd›¤›mda burada ‹ngiliz kültürünün hâkimiyetinin
var oldu¤unu anlad›m. K›br›s’ta yaﬂayan Türk dostlar da böyle yorumlad›lar.
Demek ki “As›l›rsan, ‹ngiliz sicimi ile as›l” sözü buradan geliyordu. Elektrik
motoru hiç yanmaz, yanarsa büyük bir olay var demektir. Ama Türkiye’de
biliyorum ki elektrik motoru tamir eden onlarca tamirhane var. Çünkü s›k
s›k motorlar bozulur, bunu ben sanayi ile olan alâkamdan biliyorum. ‹ngiliz
sanayisi çok sa¤lam ve ciddi idi. Biz o ciddiyete o sa¤laml›¤a, o teknolojiye
ayak uyduramad›¤›m›z için, ayakkab› ve beyaz eﬂya üreten fabrikalar›, sat›ﬂ
ma¤azalar›na ve depolara çevirdik. Bu duruma üzülmemek mümkün de¤il...

Bilim Müzesi Kurma Giriﬂimi
Yeni bir ça¤›n mutlu insanlar› olarak, bilim ve teknolojinin bize sundu¤u yeni olanaklar› hayranl›kla izliyor ve bunlardan yararlan›yoruz. Bu yeni
olanaklar› insanl›¤›n hizmetine sunan kahramanlar› tan›may› kim istemez?
Londra ve New York’taki bilim müzelerine u¤rad›¤›m›zda okul kitaplar›ndan aﬂina oldu¤umuz birçok bilim adam› ve yapt›klar› icatlarla karﬂ›laﬂ›yorduk. Kitleler halinde ard› arkas› kesilmeden bu müzeleri saatler boyu gezenlerin bir baﬂka âlemde dolaﬂt›klar› aç›kça belli oluyordu. Uzun y›llar içinde
geliﬂen bu müzelere benzer bir müzeyi ‹stanbul’da oluﬂturmay› düﬂünmek
çok zordu. Baﬂlang›çta bilimin bir dal›n› gösteren tek amaçl› bir müzenin
kurulabilece¤ini hayal etmeye baﬂlad›ktan sonra düﬂüncemi gerçekleﬂtirmeye yard›mc› olacak baz› rastlant›lar oldu.
‹letiﬂim ça¤›n›n tüm istemlerini birbirine ba¤layan, düﬂünen, yazan, üreten ve gecelerimizi ayd›nlatan elektrik enerjisine nas›l ulaﬂt›¤›m›z› hiç düﬂündünüz mü? Elektrik enerjisi ne zaman insanl›¤›n hizmetine girdi? Elektrik gerçekten bir enerji kayna¤› m›, yoksa enerji tüketen bir süreç mi?
Kurabilece¤imiz bir bilim müzesinde, elektri¤in varl›¤›n› ilk sezen antik
ça¤lardaki düﬂünürlerden baﬂlayarak, elektri¤in anlaﬂ›lmas›na ve üretilmesine katk›da bulunan, kanunlar›n› yazan ve tan›tan bilim adamlar›n› tan›tan müze kurmay› tasarlamaya baﬂlad›m.
Böyle bir müzenin her kademedeki ö¤renciler için oldu¤u kadar yetiﬂkinler için de yararl› ve ilgi çekici oldu¤u aç›kça görülüyordu. Düﬂüncemi Kültür Bakan› dostum Fikri Sa¤lar’a açt›¤›mda ilginç buldu¤unu söyledi ve yard›m vaadinde bulundu.
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Bir süre sonunda Y›ld›z Saray›’ndaki ba¤›ms›z 50 büyük odal› Agavat Dairesi’ni müze kurmak için verebilece¤ini söyleyerek beni Ankara’ya ça¤›rd›.
‹stek Vakf› ad›na bakanl›kla protokol yapt›¤›mda y›l 1993 idi. Bilim Müzesi
olarak kullan›lmak üzere ilk ad›m at›lm›ﬂ ve mekân sa¤lanm›ﬂt›.
Haz›rlad›¤›m›z ön projede elektri¤in bulunuﬂu ile bu buluﬂlar› ortaya koyan bilim adamlar›n›n çal›ﬂmalar›n› sembolleﬂtiren grafikler haz›rlanacakt›.
Daha sonra Sanayi Devrimi’ne giden yolu açan di¤er bilim adamlar›n›n deneyleri ve çal›ﬂmalar› sergilenecekti. Son olarak, yaﬂamaya baﬂlad›¤›m›z ve
serpintileri ülkemize gelemeye baﬂlayan iletiﬂim ça¤›n›n buluﬂlar› multimedya ortam›nda canland›r›l›p sergilenecekti. Projenin ilk olarak baﬂlat›lmas› düﬂünülen bölümü k›saca ﬂöyle idi:
1) Elektri¤in henüz ismi konmam›ﬂken, varl›¤›n› ilk fark eden adam Thales idi.
Thales, Anadolu’nun ‹yonya bölgesinde bugünkü Milas’ta yaﬂ›yordu. Do¤a
olaylar›n›n tümü ile ilgileniyor, gördüklerini yorumlamaya çal›ﬂ›yordu.
Thales Manisa’dan getirilen do¤al bir taﬂ›n demiri çekti¤ini görüp anlatan ilk kiﬂidir. Ayn› ﬂekilde, yüne sürtülen kehribar bir çubu¤un da kâ¤›t,
tüy gibi hafif cisimleri çekti¤ini deneyerek görmüﬂtü.
2) 700 y›l sonra, MS 1. yüzy›lda Roma’da Plinius ayn› deneyleri tekrarlad›¤›n› yazm›ﬂt›r.
3) 1500 y›l sonra ‹ngiltere’de Dr. Gilbert, De Magnet isimli kitab›nda MS 1600
y›l›nda yapt›¤› deneyleri aç›kl›yordu: Kehribar›n yüne sürtülerek kazand›¤› özelli¤in, yani baﬂka cisimleri uzaktan etki yaparak çekmesinin,
m›knat›s taﬂ›ndan ayr› bir özellik oldu¤u kabul etmiﬂti.
4) 1733 y›l›nda Frans›z kimyac› Francis Du Fay, sürtünme ile elektriklenmiﬂ
iki kehribar çubu¤un birbirini itti¤ini gösterdi. Bu olaydan, iki türlü elektriklenme oldu¤u sonucunu ç›kard›.
5) Gray Wheeler adl› ‹ngiliz araﬂt›rmac› 1730 y›l›nda elektri¤in baz› cisimlerden geçmedi¤ini saptad›.
6) 1780’de Luigi Galvani, anatomi dersinde elektrostatik makineden gelen
elektri¤in ölü kurba¤a baca¤›n› hareket ettirdi¤ini görerek yeni görüﬂler
getirdi.
7) Alessandro Volta 1799’da sürekli ak›m veren pil icat etti. Volta’n›n icat etti¤i pil kimyasal reaksiyondan elektron al›ﬂ veriﬂinden dolay› daimi bir
elektrik ak›m› elde edilmiﬂ oluyordu. Bu büyük bir devrimdi. Elektrik
ak›m› bir saniyede bir telden geçen elektron say›s› ile ölçülüyordu.
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Bir amperlik elektri¤in bir saniyede geçirdi¤i elektron say›s›n›n 6.25 x
1025 oldu¤u ölçülmüﬂtü. Bu say› bize maddenin çok büyük bir enerji
hazinesi oldu¤u fikrini ça¤r›ﬂt›r›yor. Bitmez tükenmez enerji maddelerde sakl›.
8) 1801 y›l›nda ‹ngiliz Humphry Davy volta pilinden gelen ak›mla elektroliz deneyleri yapt›. Suyun elektrolizinden, bir elektrotta oksijen di¤erinde hidrojen ç›k›yordu. Böylece elektrikle maden kaplama sanat› ve galvanoplasti do¤du.
9) Danimarkal› bilim adam› Oersted; 1820’de bir deney yaparken elektrik
taﬂ›yan bir telin yak›n›ndaki pusulan›n ibresinin saparak tele dik duruma geldi¤ini gördü. Böylece endüstriyel elektri¤in bulunuﬂuna giden
yol aç›lm›ﬂ oluyordu.
10) Elektri¤in özellikleri peﬂ peﬂe ortaya ç›kar›l›rken m›knat›s taﬂ› da denizcilere yol göstererek ilgi topluyordu. Ortaça¤ denizcilik tarihinde m›knat›s ile ilgili ﬂöyle bir denizcilik kanunu maddesine rastlan›r: “Her kim,
geminin m›knat›s baﬂ› ile oynarken yakalan›rsa, ölüm cezas›na çarpt›r›lmad›¤› taktirde, ellerinden birinden bir kama ile teknenin dire¤ine as›l› kalacakt›r.”
Serbest halde as›l› iken devinebilen m›knat›s çubu¤un bir ucu daima
kuzeyi gösteriyordu. Gemi de engin ve karanl›k denizlerde yolunu bu
sayede buluyordu. M›knat›s taﬂ› ilk kez Manisa’da bulunan bir demir
oksitten ibaretti.
11) Michael Faraday: ‹ngiliz bilim adam›. 1831 y›l›nda yapt›¤› deneylerle
transformatör ve elektrik dinamosunu icat etti. Faraday bir bak›r diski
bir m›knat›s›n kutuplar› aras›na yerleﬂtirdi. M›knat›s›n kuvvet hatlar›
aras›ndaki bak›r disk çevrildi¤inde, pil olmadan ilk kez elektrik elde
edilmiﬂ oluyordu.
Endüklenmiﬂ ak›m üreten araca dinamo ad› verildi. Dinamonun gücü
diskin dönüﬂ h›z›na ba¤l› idi. Buhar gücü ile döndürülen dinamolar›n
kuruldu¤u yere ‹ngiltere’de power station ad› verildi. Barajlardan su düﬂüﬂü ile elektrik üreten yerlere de “hidroelektrik” dendi.
Faraday’dan birkaç ay sonra Fransa’da Hippdyte Pixi alternatif ak›m üreten ilk jeneratörü yaparak insanl›¤a arma¤an etti.
12) 1831 y›l›nda Amerika’da Joseph Henry elektro m›knat›s› icat ederek dinamoyu geliﬂtirdi. Bu icatlar ‹ngiltere, Fransa ve Amerika’da yap›l›yordu.
Endüstri do¤uya, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na do¤ru gelemiyordu.
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13) Elektri¤in bilimsel ve pratik geliﬂmesine katk›da bulunanlar›n adlar›
elektri¤in ölçümünde kullan›lan birimlere verildi.
Faraday
Henry
Amper
Volta
Ohm
Watt

(Farad)
(Henry)
(Amper)
(Volt)
(Ohm)
(Watt)

Kapasite birimi
Bir ölçü birimi
Miktar birimi
ﬁiddet birimi
Direnç birimi
Zaman içindeki güç birimi

Bu mucitlerin portreleri ve deneylerine ait çizimleri multimedya ortam›nda canland›r›larak müzede sergilenecektir. Çizimlerin alt›nda yaz›l› ve sözlü aç›klama ile deney izleyicilere tan›t›lacakt›r.
14) Thomas Alva Edison 1879 y›l›nda ilk fitilli ampulü icat etti. Böylece elektrik bulunuﬂundan 250 y›l sonra ampule girmiﬂ oldu. Elektrik ampulünü icat eden Edison, New York’ta ilk elektrik santralini de kurdu. Manhattan bölgesinde 1 km2’lik alanda bir elektrik santrali kurmay› tasarlad›. Elektri¤in da¤›t›m› için yeralt›na kablo döﬂenerek ilk 85 müﬂteriye
400 ampul yak›larak teslim edildi¤inde tarih 4 Eylül 1882’yi gösteriyordu. Bu olay dünyada ilk kez oluyordu.
15) Edison’un elektrik ampulünün bulunuﬂundan etkilenen gaz ﬂirketlerinin New York ve Londra borsas›ndaki hisse senetleri düﬂtü. Gaz ﬂirketleri iflasa sürüklendi. O tarihe kadar Londra, Paris ve Berlin gibi
Avrupa baﬂkentlerinin sokaklar›, yanan kömürden elde edilen gazla
ayd›nlan›yordu.
16) 1897 y›l›nda Crookes tüpünün icad› ile s›ra, elektrikle çal›ﬂan televizyona geliyordu. Küçük icatlar›n birleﬂmesi ile yaﬂam› kolaylaﬂt›ran ve de¤erini yücelten sistemler oluﬂuyordu.
17) Yurdumuzda ilk elektrik üretimi II. Abdülhamit döneminde 1902 y›l›nda 2 kw gücünde bir dinamo ile gerçekleﬂtirilmiﬂti.
18) ‹stanbul’da 1914 y›l›nda Silahtara¤a’da kurulan 5 megavatl›k kömürden elde edilen buharla çal›ﬂan ilk santral kurulmuﬂtu. Buhar gücü, bulunuﬂundan 100 y›l sonra Türkiye’de hizmete giriyordu.
19) Bugün ülkemizde buhar, su gücü ve rüzgâr enerjisi ile elektrik üreten
santraller çal›ﬂmaktad›r. A¤›rl›k barajlardan gelen su gücü ile çal›ﬂan jeneratörlerdedir. Güneﬂ enerjisi ve nükleer enerji ile çal›ﬂan santrallerimiz henüz yok.
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Ne yaz›k ki elektrik üreten bu sistemlerin hiçbirinin mekanik aksam›
ülkemizde üretilmiyor. Bizim yetiﬂtirdi¤imiz gençler k›sa bir kurstan
sonra elektronik aletleri tamir ederek veya kablo döﬂeyerek hayatlar›n›
kazanmaktad›r.
Biz ne yap›p edip genç insanlar›m›z›n ileri düzeyde e¤itim görmeleri
için yüksekö¤retimin kap›lar›n› geniﬂleterek tüm vatandaﬂlara, gençlere, yaﬂl›lara ve merakl› her bireye yükselmenin yolunu açmal›y›z. Yaﬂam boyu e¤itimi desteklemeliyiz.
20) Bir yan›lg› fasit dairesinden kafam›z› bir türlü ç›karam›yoruz. Paras›z yüksekö¤retim istiyor ve “bedava sirke baldan tatl›d›r” diye ald›¤›m›z az ve yetersiz e¤itime ses ç›karm›yoruz. Uyan›p etraf›m›za bakt›¤›m›zda paras›z yüksekö¤retimin dünyada art›k geçerli olmad›¤›n› görüyoruz. Dünyada geçerli sistem, e¤itim alanlar›n, e¤itim giderlerinin belli bir k›sm›n› karﬂ›lamas›d›r. Ö¤rencilerin ödemekte oldu¤u bu para, katk› pay› olarak an›lmaktad›r.
Kitab›n baﬂka bölümlerinde de aç›kland›¤› gibi Almanya 1000 M, ‹ngiltere
3000£ (üniversitenin tüm giderlerinin %35’i) ABD 2.500–35.000 $ aras› ö¤renciden katk› pay› al›yor. Japonya’da katk› paylar› %50’ye yaklaﬂmakta.
Komünist rejimle yöneltilen Çin’de ö¤rencilerin katk› pay› üniversite maliyetinin %26’s›na denk düﬂüyor (1000 $’a karﬂ›l›k Yuan). Türkiye’de üniversite giderlerinin yaln›zca %4’ü ö¤renciden katk› pay› alarak al›nmaktad›r. O da adeta sembolik bir de¤er olarak 300 $ kadar küçük bir para.
21) 1700 y›l›ndan itibaren buhar gücünden iﬂ elde edilmeye baﬂland›ktan
sonra ‹ngiltere’de baﬂlayan sanayileﬂme ancak Orta Avrupa’ya kadar gelebildi. ‹mparatorlu¤umuzun s›n›rlar›ndan içeriye giremedi. Sanayi
Devrimi ABD’ye atlayarak Bat›’da geliﬂti. Bugün kendini göstermeye
baﬂlayan iletiﬂimdeki devrim tüm dünyay› sarm›ﬂ durumda. Do¤ald›r ki
bilimsel gerçekleri anlayabilmek için bilgi gereklidir. Teknolojik geliﬂmeleri takip için de heves ve yetenek. Bütün dünyada meydana gelen
de¤iﬂimleri yak›ndan izlemek ancak disiplinli bir biçimde iﬂleyen e¤itim kurumlar›yla olur. Piyasadaki k›sa kurslarla iletiﬂim ça¤›n› yakalamam›z olas› de¤il.
Anaokulundan en yüksek kademeye kadar bir e¤itim seferberli¤i baﬂlatmam›z gerekli. E¤itim seferberli¤i ve reformu için tüm ﬂartlar ülkemizde oluﬂmuﬂtur. Halk›m›z bir rüzgâr bekliyor. Bu rüzgâr Bat›’dan veya
Do¤u’dan de¤il, kendi içimizden, kafam›zda ve kalbimizde biriken özlemlerden do¤up esecektir.
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Lise Fen Bilimleri Ö¤retmenlerine
Bir Y›ll›k ‹ngilizce Kurslar›
‹stek Vakf›’ndaki görevim s›ras›nda, müze kurma giriﬂimi ile birlikte bir
de ö¤retmen yetiﬂtirme projesi baﬂlatm›ﬂ ve baz› giriﬂimlerde bulunmuﬂtum.
‹ngilizce e¤itim veren Anadolu liseleri ve özel kolejlerde, fen derslerini
‹ngilizce olarak verecek ö¤retmen s›k›nt›s› çekiliyordu. Yurt d›ﬂ›nda e¤itimi
ne olursa olsun geri kalm›ﬂ ülkelerde ö¤retmenlik yapabilir belgesi alan birçok yabanc› uyruklu elemandan yeterli rand›man al›nm›yordu. ‹ngiltere,
Kanada ve Avustralya’dan getirilen ö¤retmenlerle problemler yaﬂan›yordu.
‹stek Vakf› Okullar›’nda görevli bir lise müdürü ile fen derslerini ‹ngilizce
olarak verebilecek ö¤retmen temini için görüﬂürken, ﬂöyle bir soru sordum;
“Fen fakülteleri ile e¤itim fakültelerinin, fizik, kimya, biyoloji ve matematik bölümlerinden mezun olan ö¤retmenlere liselerde branﬂlar› ile ilgili dersleri, ‹ngilizce
olarak verebilecek düzeyde ‹ngilizce kurslar› açsak yararl› olabilir mi?” dedim.
Raziye Alt›nöz, “Olabilir. Bu konular› iyi bilen okul arkadaﬂ›m ﬂu anda Milli E¤itim Bakanl›¤› Hizmet ‹çi E¤itim Daire Baﬂkan›, isterseniz bir de ona soral›m” dedi.
Hemen telefonla aray›p bulduk ve düﬂüncemi anlatt›m. “Bu proje bizim
için de önemli, görüﬂelim” dedi ve hemen ertesi gün için randevu verdi.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, Hizmet ‹çi E¤itim Daire Baﬂkan› ile Ankara’da görüﬂtük. Anadolu liselerinde, fen derslerini ‹ngilizce okutacak ö¤retmen bulmakta, Bakanl›¤›n da s›k›nt› çekmekte oldu¤unu belirterek, projeyi her bak›mdan destekleyeceklerini bildirdi.
Sekiz ayl›k ‹ngilizce kursuna kat›lacak ö¤retmenler yo¤un bir e¤itim
için yat›l› kalacak ve kurs süresince hiç Türkçe konuﬂmadan sadece ‹ngilizce konuﬂacak, böylece ‹ngilizce düﬂünme al›ﬂkanl›¤› kazanacakt›. ‹lk dört
temel ‹ngilizce’den sonra, ikinci dönem mesleki ‹ngilizce göreceklerdi.
Branﬂlar ile ilgili okul müfredat program›na uygun aral›ks›z çal›ﬂma ve egzersizler yapacaklard›.
Mezuniyet s›nav›nda E¤itim Bakanl›¤›’n›n gözlemcileri de bulunacakt›.
Böylece mezun olan ö¤retmenler, Anadolu liselerinde ve özel kolejlerde,
branﬂ derslerini ‹ngilizce olarak verebileceklerdi.
Yo¤un ve entensif ‹ngilizce için, Büyükada’daki ‹stek Vakf›’n›n Beyhan
Aral Lisesi, talep azl›¤›ndan sürekli zarar etti¤i için kapat›l›p ö¤retmenlere
‹ngilizce kurs vermek için haz›rlanacakt›. Büyükada’daki otellerden birisi
ile görüﬂtüm. Eylülden may›s ay›na kadar oteli e¤itim için bize tahsis
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edebilecekleri ve her türlü hizmeti istenen düzeyde verebilecekleri konusunda mutab›k kald›k. ‹ngilizce kurslar› devam ederken kursiyerler hiç
Türkçe konuﬂmayacak, ailelerine ve arkadaﬂlar›na Türkçe konuﬂarak telefon etmeyeceklerdi. Sürekli ve yo¤un ‹ngilizce konuﬂacaklard›.
‹ngilizce e¤itiminin etkili olmas› için hiç Türkçe bilmeyen ‹ngiliz ö¤retmenler gerekiyordu. Bakanl›k Hizmet ‹çi E¤itim Daire Baﬂkan› kendisinin daha önce bulundu¤u ‹ngiltere’deki Glomorgan Üniversitesi ile temasa geçerek
projemizi anlatt›. Birkaç gün sonra bu üniversiteden bir heyet gelerek beni ‹stek Vakf›’nda buldu. Onlarla beraber Büyükada’ya giderek okulu ve otelleri
gösterdim. Projemizi çok ilginç buldular. Görüﬂmelerimiz üç gün sürdü. Giderken e¤itim konusunda baﬂka bir uygulamadan bahsettiler. ‹ngiltere d›ﬂ›nda baz› ülkelerde, ‹ngiliz üniversitesinin verdi¤i yetki ile o üniversite ad›na
e¤itim veriliyordu. Birer y›ll›k kurslara kat›lan ö¤rencilerin birkaç sömestrden sonra ‹ngiltere’ye giderek e¤itimlerini orada tamamlad›klar›n› anlatt›lar. ‹sterseniz bu sistemle de iﬂbirli¤i yapabiliriz önerisinde bulundular.
Glomorgan Üniversitesi’nin yetkilileri ile, görüﬂtü¤ümüz her iki konuda mutab›k kald›k. Ö¤retmenler için ‹ngilizce kurslar› ile Glomorgan Üniversitesi’nin
dersleri için ‹stanbul’da aç›lacak kurslar konusunda iki dosya b›rak›p gittiler.
K›sa bir süre sonra ‹ngiltere’ye giderek Glomorgan Üniversitesi’ni ziyaret
ettim. Görüﬂmelerimizde üniversite derslerinin ‹stanbul’da aç›lacak kurslarda verilmesi konusu öncelik kazand›¤›ndan, fen bilgisi ö¤retmenlerine ‹ngilizce ders verme projesi ileri bir tarihe b›rak›ld›.
Glomorgan Üniversitesi’nin ‹ngiltere’nin en bat›s› Galler’de olmas› nedeniyle ‹stanbul - Glomorgan aras› 7 saatimizi ald›¤›ndan yeni aray›ﬂlar içine
girdim. Geliﬂmeleri ayr› bir bölümde görece¤iz.

‹S‹S Nedir? Nas›l Kuruldu? Ne Oldu?
‹S‹S 1994–96 y›llar›nda üniversite adaylar› taraf›ndan bilinen ve çok tekrarlanan bir slogand› sanki. Üniversiteye giremeyen lise mezunlar›n›n bir
umut kap›s› idi. Üniversite ve yüksekokullar›n alternatifi bir kurumdu. Bu
isim, Antik M›s›r’›n do¤a tanr›ças› ‹S‹S’i an›msat›yorsa da gerçekte 1994 y›l›nda ‹stanbul’da kurdu¤umuz, Uluslararas› Bilim Merkezi’nin, ‹ngilizce isminin k›salt›lm›ﬂ ﬂekliydi. Kurslar›m›z›n Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda kay›tl›
ismi aynen ﬂöyle idi: ‹stanbul Uluslararas› Bilimler Merkezi Bununla birlikte kurslar›m›z›n e¤itim dili ‹ngilizce oldu¤undan ‹S‹S ‹stanbul School of International Studies olarak k›salt›lm›ﬂ ﬂekli daha çok kullan›l›yordu.
151

16.5x23.5 bitti.new.pdf 151

8/13/2007 2:47:07 PM

YENI 16.5X23.5

7/30/07

10:03 AM

Page 152

TÜRK‹YE’N‹N UYGARLIK YOLU ÜN‹VERS‹TELERDEN GEÇ‹YOR

‹stek Vakf›’ndaki görevim s›ras›nda benden evvel YÖK’e verilen Yeditepe
Üniversitesi’nin kuruluﬂuna ait dosyay› takip için, Ankara’ya giderek YÖK
Baﬂkan Vekili çok eski dostum Uygur Tazebay ile görüﬂtüm. Kendisi Ziraat
Mühendisli¤i’nden sonra, Ankara’da Özel ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Yüksekokulu’ndan da mezun olmuﬂtu. Mezuniyet belgesinde okulun genel sekreteri
olarak imzam bulunuyordu. Eski al›ﬂkanl›¤›m›zdan dolay› Tazebay bana,
“Hocam” diye hitap ederek, “Yeditepe Üniversitesi iﬂini unut, baﬂkan yeni vak›f
üniversitesi istemiyor. Ayr›ca buradan geçse bile, Dalan’›n muhalif oluﬂundan kanunlaﬂmas› da çok zor” sözleriyle Türkiye’nin gerçeklerini önüme sürmüﬂtü.
Baﬂka bir gerçek de, Türkiye’de yüksekö¤retime girmek isteyenlerden geri çevrilenlerin say›s›n›n milyona yaklaﬂm›ﬂ olmas› idi. Devlet, yüksekö¤retim talebini karﬂ›layam›yor, karﬂ›lamak isteyen özel sektörün önüne olumsuzluklar› y›¤›yor. Yabanc› üniversitelerin Türkiye’de ﬂube açmas›na da izin
vermiyor. Amerika ve Kanada’da yay›lmaya baﬂlayan online e¤itim için gerekli altyap› büyük yat›r›m ve elektronik tesislerle sa¤lan›yor. Geriye Glomorgan Üniversitesi’nin teklif etti¤i, üniversite derslerini Türkiye’de ö¤rencilere kurs olarak verme olana¤› kal›yor.
Baﬂa dönersek, yukarda aç›klad›¤›m›z gibi, üniversite derslerini kurs olarak verme önerisi, bana ilk kez, ‹stanbul’a gelen Glomorgan Üniversitesi’nin
yetkilileri taraf›ndan önerilmiﬂti. Glomorgan Üniversitesi’ni uzak bulunca
yeni aray›ﬂlar içine girdim. Londra Büyükelçili¤imizde e¤itim müﬂaviri olarak görev yapan Halil Bey’in yard›m› ile Portsmouth Üniversitesi’ni bulduk.
Rektör yard›mc›s› Profesör David Arrel ile tan›ﬂ›p konuyu görüﬂtük.
‹stanbul’da kurulu ‹stek Vakf›’n›n on okulu bulundu¤unu, bu okullardan her y›l 1500 kadar ö¤rencinin mezun oldu¤unu, bu çocuklar›n yüksekö¤retime yerleﬂtirilmesinde büyük zorluklar bulundu¤unu anlatt›m. Profesör David Arrel:
“Binden fazla ö¤renci! Çok büyük bir say›, biz bu kadar çok ö¤renciyi alamay›z.
Daha az da olsa göndermeyin. Biz gelip orada, Türk ö¤rencileri için üniversitemizin bir ﬂubesini açal›m” diyerek görüﬂünü belirtince:
“Yabanc›lar›n Türkiye’de okul açmalar›na izin verilmiyor” dedim.
“Sizinle müﬂterek, modern bir üniversite kural›m, ‹stanbul veya Ankara’da” dedi.
Profesör Arrel’in bu önerisinin bizim için çok uygun oldu¤unu, ö¤rencilerimiz ve aileleri için bulunmaz bir f›rsat oldu¤unu, fakat yasalar›m›z›n buna izin vermedi¤ini aç›klamaya çal›ﬂt›m ise de profesör yüzüme ﬂaﬂk›nl›kla
bak›yor ve benim kendisini anlamad›¤›m› her hali ile belirtmeye çal›ﬂ›yordu.
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David Arrel ile birbirimizi anlamad›¤›m›z› gören E¤itim Müﬂavirimiz Halil
Bey bu kanunlar›n 1924 tarihli Lozan Antlaﬂmas›’na dayan›larak ç›kar›ld›¤›n›, bu nedenle Lozan’da kazan›lm›ﬂ haklardan vazgeçilemedi¤ini aç›kl›yor,
Arrel ise ‹ngiliz üniversitesinin Türkiye’de ﬂube açmas›n›n neden istenmedi¤ini ve neden buna izin verilmedi¤ini bir türlü anlam›yordu.
“Ne zarar› var? Buraya gönderiyorsunuz çocuklar›n›z› biz okutuyoruz. Ne tür bir
e¤itim verdi¤imizi de bilmiyorsunuz. Gelip ülkenizde gözünüzün önünde çocuklar›n›z› e¤itelim. ‹ngiltere’de bizi denetleyemiyorsunuz, Türkiye’de verece¤imiz e¤itim Türk
yetkililerin denetimine de aç›k olacak. Dilerseniz sizinle müﬂterek yeni bir üniversite de
kurabiliriz. Bundan daha uygun bir çözüm bulunmaz” dedi Profesör Arrel.
“Ne bize, ne size, ne de müﬂterek bir üniversitenin Türkiye’de kurulmas›na izin
verirler” diyerek konuyu de¤iﬂtirmek istedi¤imi anlayan Rektör Yard›mc›s›
Arrel, belki de Türk topraklar› e¤itim konusunda lanetlenmiﬂ bir toprak diye düﬂünmüﬂ olabilir.
“‹ngiltere topraklar›nda, Türk çocuklar›na e¤itim vermemizi kabul ediyorsunuz. Gelip ayn› e¤itimi ülkenizde verelim diyoruz, hay›r olmaz Türkiye’de e¤itim
veremezsiniz çünkü siz yabanc›s›n›z diyorsunuz. Biz ‹ngiltere’de iken de yabanc›
idik. Türkiye’ye gelirsek yabanc›l›¤›m›z daha azal›r. Sizinle kaynaﬂ›r›z diyoruz, yine kabul etmiyorsunuz. Bu bir yabanc› ve yerlilik de¤il, toprak meselesi. Size kim bu
akl› verdi ise yanl›ﬂ vermiﬂ. Belki de siz yanl›ﬂ anlad›n›z.” Bu ﬂekilde karﬂ›l›kl› konuﬂmalardan sonra, Profesör Arrel ﬂöyle dedi:
“Einstein’nin ﬂöyle bir sözü var; E¤itimin geliﬂmesini önleyecek en kötü ﬂey,
d›ﬂ tehlikeden bahisle e¤itimi kontrol etmektir.
“Türkiye’nin korkusu kimden, Rusya’dan m›? ‹ran’dan m›? Nereden?” diye sormuﬂtu. Gerçekten Türkiye korktu¤undan m› e¤itimi denetim alt›na al›yor
ve özel giriﬂimi neden sak›ncal› görüyor?
‹ngiliz üniversitesi Portsmouh’un burada resmen bir ﬂubesini açman›n
mümkün olmad›¤› anlaﬂ›l›nca, üniversitenin derslerinin Türkiye’de kurslar
halinde verilmesi konusu görüﬂüldü. ‹ngiliz üniversitelerinden birço¤u y›llardan beri, baz› ülkelerde kendi derslerini kurslar halinde ö¤rencilere sunduklar›n› söyleyip, örnekler gösterdiler. Yunanistan’da bu ﬂekilde hizmet veren 20 kadar kursun var oldu¤undan bahsettiler. Bu kurslara devam eden ö¤renciler e¤itimin her kademesinde, ‹ngiltere’ye giderek üniversitede derslere devam edebilmektedir. Bu konuﬂmalardan sonra ‹stanbul’da Portsmouth
Üniversitesi derslerini kurslar halinde vermek amac›yla, Londra Büyükelçili¤i’mizin E¤itim Müﬂaviri Halil Bey’in haz›r bulundu¤u bir toplant›da, Portsmouth Üniversitesi ile protokol imzalad›k.
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‹ngiltere’de üniversiteler 3 y›l oldu¤u halde, Türkiye’de 4 y›l olacakt›. Birinci y›l ‹ngiltere’de 12 y›l olan lise son s›n›f dersleri tekrarlanacakt›. ‹ngiltere’deki çal›ﬂmalar bitince ‹stanbul’a döndüm. Hemen Ankara’ya giderek bakanl›¤›n görüﬂünü almak istedim. Bakanl›k Müsteﬂar› Bener Cordan ve Özel
Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürü ile görüﬂerek, ‹ngilizlerle yapt›¤›m›z protokolü anlatt›m. Her iki yetkili projeyi uygun buldu ve ﬂöyle dedi; “Portsmouth Üniversitesi’nin derslerini, burada kurs olarak vermenizde bir sak›nca yok. Ancak, kurslar› bitirenlere üniversite diplomas› veremezsiniz, sadece sertifika verebilirsiniz.” Bu benim için iyi bir güvence idi.
‹stek Okullar› Vak›f Baﬂkan› Bedrettin Dalan’a yapmak istedi¤im yenilikleri anlatt›m. Böylece bu projenin gerçekleﬂmesi için çal›ﬂmalara baﬂlad›m.
Bir taraftan yer haz›rl›¤› yaparken, di¤er taraftan da e¤itim kadrosunu oluﬂturmaya çal›ﬂ›yordum. ‹ngiltere’den David Arrel birkaç kez aray›p sordu,
“E¤itime baﬂlama zaman›n› geçiriyorsun” dedi. Ama Bedrettin Dalan’dan yat›r›ma baﬂlama konusunda kesin karar ç›km›yordu.
Bunun üzerine yeni aray›ﬂlar içine girdim. Bir süre önce 900’lü telefonlara olan ilginin azalm›ﬂ oldu¤unu duymuﬂtum. Bu tür telefonlar› kuranlar›n
öncüsü olan Alo Bilgiyi aray›p 900’lü telefon santral› üzerinden, ö¤rencilere
online e¤itim verilip verilmeyece¤ini sormuﬂtum. Bu vesile ile tan›ﬂt›¤›m
O¤uz Özerden’le, o s›ralarda online e¤itim konusunda araﬂt›rmalar yapt›r›yor ve çözüm yollar› ar›yorduk.
Araﬂt›rma elemanlar›m›zdan birisi, “online e¤itim için gerekli donat›m ﬂu anda çok pahal›. IBM’ nin AS4’leri gerekiyor. Bilgisayarlarda kalite füze h›z› ile yükseliyor. Fiyatlar da paraﬂütsüz düﬂüyor, bekleyin birkaç y›l içinde hayalinizi gerçekleﬂir” diyerek beni uyarm›ﬂt›.
Bu bilgileri O¤uz Özerden’e aktard›ktan sonra, bilgisayar olanaklar›n›n geliﬂmesini beklerken, “klasik biçimde s›n›flarda e¤itim vermeye baﬂlayal›m, zaman› gelince online e¤itime döneriz” dedim. O¤uz, oldukça zeki ve giriﬂimci oldu¤u
için, “peki iyi olur, nas›l baﬂlar›z” diye sorunca, ona daha önce ‹stek Vakf› için
‹ngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi ile yapt›¤›m anlaﬂmadan bahsettim.
Bunun üzerine konuyu etrafl›ca görüﬂtük ve birlikte çal›ﬂmaya karar verdik.
Bu karar üzerine Bedrettin Dalan’a giderek, ‹ngiliz üniversitesinin kurslar›n› baﬂlatmak üzere ‹stek Vakf›’ndaki görevlerimden ayr›lmak istedi¤imi
söyledim. Uzun bir görüﬂmeden sonra, “Kimlerle baﬂl›yorsun, paran›z yeterli
mi, ben de kat›labilirim” diyerek yard›ma haz›r oldu¤unu bildirdi. Sonuçta,
“Deneyin bakal›m olursa iyi, olmaz ise buras› senin evin, yine dönersin” diyerek cesaretlendirdi. Böylece vedalaﬂarak ayr›ld›m.
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Balta Liman›’nda O¤uz Özerden’in binas›nda kurslar› baﬂlatmak üzere,
%60’› O¤uz Özerden ve arkadaﬂlar›na, %40’› bana ait olmak üzere yeni bir
anonim ﬂirket kurduk. Çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra, hisse oranlar›n› yüzde
elli, elli yaparak ortakl›¤› eﬂitledik.
Ertesi gün ‹ngiltere’ye telefon ederek Profesör David Arrel’e, “‹stek Vakf›
ile bu projenin gerçekleﬂtirilmesi uzad›¤› için, baﬂka bir grupla anlaﬂmay› düﬂünüyorum” dedim. D. Arrel “Bize bu yeni grup hakk›nda bilgi verin inceleyelim” dedi.
Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdik. Bir süre sonra uygun bulduklar›n›
söyledi. Bunun üzere kurslar› yapmay› düﬂündü¤ümüz yerleri görmeleri
için ‹stanbul’a davet ettim.
Bir hafta sonra, Rektör yard›mc›s› Profesör David Arrel, iki profesör ile
birlikte geldi. Balta Liman›’nda O¤uz Özerden’in, bahçe içindeki dört katl›
binas›n› gösterdik. “Buras› küçük, yetersiz,” dediler. Bunun üzerine, birkaç
gün önce boﬂalan ve sahipleri ile kiralama konusunda ön anlaﬂmaya vard›¤›m›z, Maslak’ta Emlak Bankas› Genel Müdürlü¤ü’nün yan›nda bulunan,
beﬂ katl› binaya gittik. Beﬂ kat› dolaﬂarak terasa ç›kt›¤›m›zda, David Arrel hemen “Buras› ﬂehrin neresine düﬂüyor” diye sordu. Karﬂ›daki tesislerin, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi oldu¤unu söyledim. Böylece her iki binada birlikte e¤itime baﬂlama karar› al›nd›. Anlaﬂmalar yap›ld›. ‹ngilizler gitti.
Ekim ay›nda e¤itime baﬂlayabilmek için h›zl› bir çal›ﬂmaya baﬂlad›k.
Ekonomi, iﬂletme ve uluslararas› iliﬂkiler kurslar› için ‹ngilizce programlar
haz›rland› ve kadro oluﬂturuldu.
Baﬂvuru için Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne gitti¤imde Özel Okullar ﬁubesi
dosyay› ald›, fakat dilekçemizi kabul etmedi. Belki okuyup anlamakta güçlük
çektiklerinden boﬂ bir form dilekçe vererek, “Bunu doldurman›z yeterli” dedi.
Fotokopi ile ço¤alt›lm›ﬂ olan form dilekçe, E¤itim Müdürlü¤ü’ne hiç yak›ﬂm›yordu. Çok basitçe haz›rlanm›ﬂt›. Hâlbuki dilekçemizde, amac›m›z› belirleyen geniﬂ bilgiler sunuyorduk. Form dilekçeyi hemen orada doldurmaya baﬂlad›m. Kursun ‹ngilizce ad› kabul edilmedi¤i için kalemle çizerek ”Uluslararas› Bilimler Merkezi” olarak de¤iﬂtirdim. Böylece maceral› bir ﬂekilde iﬂleme konan dosyam›z, birçok aﬂamadan sonra, Valilik kanal›yla Ankara’ya gönderildi. K›sa bir süre sonra, kurum açma ve e¤itime baﬂlama izni geldi. (Ek.7)
Kurslar için ‹ngilizce ismi kullanmay› tercih etti¤imizden, ‹S‹S olarak
1994 y›l› sonlar›ndan 1996’ya kadar iki y›l ününü korudu. ‹lgili bölümde
aç›klayaca¤›m›z ﬂekilde 1996 Haziran ay›nda ‹stanbul Bilgi Üniversitesi kuruluﬂ kanunu ç›kt›ktan sonra ‹S‹S görevini yaparak, M›s›r’daki do¤a tanr›ças› gibi tarihin sayfalar›na gömüldü gitti.
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‹stanbul Bilgi Üniversitesi Nas›l Kuruldu?
Uyuyanlar, yürüyenlerin
ayak seslerinden rahats›z olurlar.

Uluslararas› Bilim Merkezi (‹S‹S) isimli kurslar›m›z›n kuruluﬂu ile ilgili
inceleme ve iﬂlemler bittikten sonra 02.09.1994 günü valilikten Özel Ö¤retim Kurumu Ruhsatnamesi ald›k. Tan›t›m için çal›ﬂan ekiplerimizin haz›rlad›¤› ilan metni ‹stanbul Valili¤i’nin onay›ndan sonra, gazeteler arac›l›¤› ile
ö¤rencilere duyuruldu (Ek.8).
Ertesi gün Balta Liman›’ndaki kay›t bürosuna gitti¤imde binan›n önündeki alan›n civar illerden gelen arabalarla dolup taﬂt›¤›n› gördüm. Yer bulamayanlar araçlar›n› yan sokaklara park etmiﬂti. Edirne, Bursa plakal› özel
arabalar›n çoklu¤u dikkat çekiyordu. K›sa sürede 1400’den fazla aday ö¤renci kayd› yapt›k. Bu say› kontenjan›m›z›n çok üzerinde idi. S›nav yapmay› düﬂünürken bir taraftan yeni bir yer aray›ﬂ›na girmiﬂtik.
Verdi¤imiz ilanlardan çok, bas›nda ç›kan haber yorumlar toplumun ilgisini çekiyordu. Lehte yazanlar oldu¤u gibi, eleﬂtirenler ve yerenler de vard›.
Topluma bugüne kadar var olmayan bir yenilik getiriyorduk. Elbette ki bu
yenili¤e karﬂ› ç›kanlar olacakt›. Bu karﬂ› ç›k›ﬂlar›n nerden ç›kt›¤›n› ve nas›l
geliﬂti¤ini kronolojik olarak görelim.

‹lk baltalama bas›ndan geldi
Tan›t›m reklâm› yapmaya baﬂlar baﬂlamaz, bas›nda bu giriﬂimimiz hakk›nda, lehte ve aleyhte yaz›lar ç›kmaya baﬂlad›. Hürriyet ve Milliyet’te hemen her gün eleﬂtiri yaz›lar› ç›k›yordu. Bir gün Nokta Dergisi’ne kapak oldu¤umuzu gördük. “korsan üniversite” diye büyük bir manﬂet ve yaz›lar ile
eleﬂtiriliyorduk.
Korsanl›k zorbal›¤› ça¤r›ﬂt›r›yor ise de, bir hakk›n izin al›nmadan kullan›lmas› da korsanl›k olarak isimlendirilmektedir. Gerçekte, her vatandaﬂ›n, e¤itim verme ve alma hakk› bulunmas›na karﬂ›n, ülkemizdeki uygulama buna izin vermemektedir. Bu bak›mdan üniversiteyi izinsiz olarak ve
zorla kurdu¤umuzu sananlar kurslar›m›z›, korsan üniversite olarak topluma tan›tm›ﬂlard›.
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Genelde eleﬂtiriler, üniversitelerin, ancak devlet taraf›ndan aç›labilece¤i
ve özel üniversitenin olamayaca¤› yolunda idi. Eleﬂtiren yaz›lar ço¤al›yordu.
Hürriyet Gazetesi’nin köﬂe yazar› Yalç›n Pekﬂen, kurslar›m›z› kapatmay›
kendine amaç edinmiﬂti. Dizi halinde aral›ks›z Vali’yi göreve ça¤›r›yor, “bu
kurslar› kapat›n” diye feryat ediyordu. Lehte yorumlar da oluyordu, ama karﬂ› ç›kanlar kadar ›srarl› de¤ildi.
Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin sürekli yay›nlar› aday ö¤rencilerin büyük bir k›sm›n›n vazgeçmesine neden olmuﬂtu.
Bu haks›z hücumlara karﬂ›n, ekim baﬂ›nda e¤itime baﬂlama karar› ald›k.
Hiçbir eksi¤imiz yoktu. E¤itim kadrosu haz›rd›. Yemekhane, kantin, hele kütüphane çok çekiciydi. Ö¤renciler neﬂeli ve sa¤l›kl› idi. Veliler, kendileri için
ekonomik olan bir okuldan faydalanman›n ve çocuklar› ile birlikte olman›n
mutlulu¤u içinde idi. Müfredat programlar›, E¤itim Bakanl›¤› Talim Terbiye
Dairesi’nce onaylanm›ﬂt›. Ö¤retim kadrosunun tayinleri, Milli E¤itim Bakanl›¤›’nca yap›lm›ﬂ ve kendilerine sicil dosyalar› oluﬂturulmuﬂtu. Kap›da, Uluslararas› Bilimler Merkezi tabelas›n›n bulunmas›na karﬂ›n, içerdeki hava her
ﬂeyi ile modern bir üniversite havas›yd›. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, resmi
izin belgesini ald›ktan sonra 1 Ekim 1994 günü e¤itime baﬂlad›k.

‹kinci darbe giriﬂimi polisten
E¤itime baﬂlad›ktan üç gün sonra, 3 Ekim günü, dersler devam ederken,
mahalli karakoldan gelen polis ekibi ellerindeki Valilik emrini tebli¤ edip,
binay› boﬂaltarak kapat›p mühürleyeceklerini tebli¤ ettiler.
Uzun tart›ﬂmalardan sonra kaymakaml›k iﬂe el koydu ve izin belgelerimizle birlikte kaymakaml›¤a davet etti. ﬁiﬂli Kaymakaml›¤›’na polis nezaretinde gitti¤imde ortal›k kararm›ﬂ, saat 19:00 olmuﬂtu. Telefonla ‹stanbul Valisi’ni arayan kaymakam, belgelerimizin ve ruhsat›m›z›n tamam oldu¤unu
bildirdi. Vali “yar›n sabah saat 09:00’da bana gelsin” diye talimat vermiﬂti.
Vilayette çok nazik karﬂ›land›m. Sabah Gazetesi’nden Ahmet Vardar Vali’ye telefon ederek Zafer Mutlu’nun babas› gelecek dedi¤i için Vali Bey telefon etmiﬂ, biraz gecikece¤ini ve benim beklememi söylemiﬂti. Geldi¤inde
kendisinin gecikme sebebini aç›klad› ve olay› anlatmam› istedi. Neyi amaçlad›¤›m›, hiçbir ﬂeyi gizlemeden anlatt›m. Bakanl›¤›n verdi¤i kurum açma
ve e¤itime baﬂlama izinlerini gösterdim. E¤itim Bakanl›¤›’n›n verdi¤i kurum açma ve e¤itime baﬂlama izinlerinin fotokopisini alarak, e¤itime devam
edebilece¤imizi söyledi.
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Gazete ve dergilerdeki yay›nlar üzerine, Yüksekö¤retim Kurulu, ‹çiﬂleri
Bakanl›¤›’na bir yaz› yazarak, Anayasa’ya ayk›r› olarak aç›lan bu üniversitenin kapat›lmas›n› istemiﬂ, ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yaz›y› gere¤i yap›lmak üzere, ‹stanbul Valili¤i’ne göndermiﬂti. Vilayet de yorumsuz olarak, gere¤i için Emniyet Müdürlü¤ü’ne havale etmiﬂti. Vali Bey, bu aç›klamay› yaparak, Ankara’dan gelen YÖK ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n yaz›lar›n› gösterdi. Bakanl›¤a gerekli cevab› verece¤imi söyledim.
Masas›n›n gözünden ç›kard›¤› gazete kupürlerini önüme koydu. Hürriyet Gazetesi köﬂe yazar› Yalç›n Pekﬂen’in tefrika gibi yazd›¤› beﬂ yaz›y› gösterdi. Hepsinde Pekﬂen Vali Bey’in, bu Anayasaya uymayan kurumlar› kapatmas›n› istiyordu.
Ertesi gün ilk iﬂim, Hürriyet Gazetesi’nde Yalç›n Pekﬂen’i ziyaret etmek
oldu. ‹ki saat kadar konuﬂtuk ve anlaﬂt›k. “Bir daha yazmam” dedi. Yalç›n
Pekﬂen’in Hürriyet Gazetesi’nde çerçeve içinde ç›kan küçük uyar›lar›ndan
birinin fotokopisi (Ek.9)’da görülüyor.

Üçüncü baltalama giriﬂimi
‹stanbul Milli E¤itim’den
‹ki gün sonra, 5 Ekim günü, iki ilkö¤retim müfettiﬂi, okula gelerek, “siz
kurs için izin ald›n›z, burada gizli üniversite kurdu¤unuzu bas›n yaz›yor, bu nedenle hakk›n›zda soruﬂturma yapaca¤›z” diye iﬂe baﬂlad›lar. Seydahmet Soylu ve
Münevver Merto¤lu isimli bu iki müfettiﬂ iki ay boyunca hepimizi tedirgin
ve rahats›z etti. K›smi bilgilerle, bazen bir polis hafiyesi ve bazen savc› gibi
davran›ﬂ sergilemeleri herkesi fazlas› ile üzmüﬂtü. Yeminli ve ﬂahitli ifadeler
al›yor, gördü¤ü her kâ¤›d›n fotokopisini al›p dosyalar›na koyuyorlard›.
Üniversite e¤itimi yap›l›p yap›lmad›¤›n› görmek üzere, derslere girmek
istediler, e¤itimin ‹ngilizce oldu¤u hat›rlat›l›nca da vazgeçtiler.
‹ki ayl›k inceleme ve soruﬂturman›n sonucunda, fezleke haz›rlamadan
önce savunmam› almak üzere, ﬁiﬂli Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne beni davet
ettiler. Yar›m gün süren ifade tutana¤›m tam iki sayfa idi. Münevver Han›m,
terimi silmem için mendil veriyor, su ve kahve ikram ediyor, ﬂefi Seydahmet’in a¤z›mdan delil olabilecek ifadeler almas›na yard›m ediyordu.
Birkaç kez, aya¤a kalk›p, “yeter art›k!” diyerek odadan ç›kmay› düﬂündüm,
ama olmad›. Kurtuluﬂ ancak ifadeyi tamamlamakla olacakt›. O az ›ﬂ›kl› toplant› odas›n›n bir köﬂesine s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ haldeydim. Müfettiﬂ Seydahmet’le
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aram›zda, portatif bir daktilo vard›. Kendimi kapana k›s›lm›ﬂ hissediyordum. S›k›ld›¤›m› fark edince, yeni ikramlarda bulundular. Pek çok yerine itiraz›m olmas›na karﬂ›n, uzat›lan kâ¤›tlar› imzalayarak, bitkin bir halde oradan uzaklaﬂt›m.
Veremeyecek hesab›m ve ifadem yoktu. Her ﬂey yasal ve kanuna uygundu. Fakat müfettiﬂlerimizin sorduklar› sorular›n yersizli¤i, dünya görüﬂlerinin küçüklü¤ü, yetersizlikleri karﬂ›s›nda ezildim. Soruﬂturma yapacak müfettiﬂler böyle yar› ayd›n olmamal›yd›. Bunlar en az›ndan birer ö¤retmendi.
Hem de seçkinlerdendi.

Dördüncü kapatma giriﬂimi E¤itim Bakanl›¤›’ndan
Milli E¤itim Bakanl›¤› Yüksekö¤retim Genel Müdürlü¤ü, Nokta Dergisi’nde ç›kan yaz›n›n fotokopisini delil olarak Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel
Müdürlü¤ü’ne göndererek, kurs olarak izin alan ve yabanc› bir üniversitenin uzant›s› olarak e¤itim veren bu kurumun kapat›lmas›n› istemiﬂti.
Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü, programlar›m›z› onaylad›¤›
için, bu talebi pek ciddiye almad›.
Türk halk›n›n yüksek ö¤retim ihtiyac›n› karﬂ›lamakla görevli Bakanl›k,
görevini yerine getirmekte yetersiz iken, bir avuç genç için do¤an bir olana¤›,
s›rf Nokta Dergisi’ndeki bir habere dayanarak, ortadan kald›rmak istiyordu.
Genel Müdürle görüﬂmeye gitti¤imde, bu beyefendinin yüksekö¤renim
bütçesiyle ilgili bir bilgisi olmad›¤›n› görüp anlad›m. Verilen bu yüksekö¤retimin yeterli oldu¤unu kabul ediyor, Avrupa’da ve komﬂular›m›zda olup
bitenler onu hiç ilgilendirmiyordu. Üniversiteleri ve ö¤renci say›lar›n› yeterli görüyordu. Bu tablo benim için gelece¤imizin tehlikede oldu¤u izlenimini uyand›rd›. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, yüksekö¤retimle ilgili genel müdürü, yüksekö¤retimin gerçeklerinden habersizdi. Kurslarda üniversite ayar›nda bilgi verilmesini de sak›ncal› buluyordu. ‹ncelemeden, sormadan, ortadan kald›r›lmas›n› ve Türkiye hudutlar› d›ﬂ›na at›lmas›n› istiyordu.

Beﬂinci darbe giriﬂimi savc›l›ktan
Kurslar›m›zda hava normale dönerken, d›ﬂardan gelen darbeler ve eleﬂtirilerin kesildi¤ini fark etti¤imde art›k normale döndü¤ümüzü ve böylece
tehlikenin kalmad›¤›n› sanarak sakinleﬂmeye baﬂlad›¤›m›z günleri yaﬂarken, ans›z›n bir polis gelerek, ﬁiﬂli Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Olcay Seçkin’in
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26.09.1995 tarihli emrini tebli¤ etti. Birçok hata ve yanl›ﬂl›klarla dolu emirde, bir hafta içinde, Baﬂsavc›l›¤a baﬂvurmam isteniyordu.
‹stenilen süre içinde, Baﬂsavc› Olcay Seçkin’e giderek kendimi tan›t›r tan›tmaz, hiddetle ba¤›rmaya baﬂlad›: “Ne bu rezalet! Çoluk çocu¤u doland›r›yorsunuz.”
“Kimseyi doland›rm›yoruz, resmen kurs açt›k. Gençlerimize olanaklar sunduk”
dedim ise de, dinlemedi. “Beni kand›ramazs›n›z, ancak çocuklar› kand›r›rs›n›z”
dedikten sonra, ifademi almaya baﬂlad›. Benim söylediklerimi, kendi anlay›ﬂ› ve diline göre çevirerek yazmana söylüyordu.
Baﬂsavc› Olcay ö¤rencileri “üniversite ö¤renimi verece¤iz” diye kand›rarak
paralar›n› ald›¤›m›z› sand›¤› için, benden sonra onlarca ö¤renciyi de davet
ederek ifadelerini alm›ﬂ. Tamam›n›n kursa kaydolduklar›n›, ‹ngilizce ve
ekonomi kurslar› ald›klar›n› ö¤renince dava açmaktan vazgeçmiﬂti.

Alt›nc› ve son darbe Yüksekö¤retim Kurulu’ndan
Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Sa¤lam’›n kurslar›m›z› kapatmak için ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na yapt›¤› ﬂikâyet bir sonuç vermeyince, anayasal
bir suç iﬂlendi¤i sav› ile ﬁiﬂli Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulundu¤u ortaya ç›kt›.
Olaylar çok h›zl› cereyan ediyordu. Ekim ay› baﬂ›nda okulumuzu kapatmaya gelen polis, ay›n sonunda bir kez daha gelerek karakola davet etti. Karakolda çok nazik bir ﬂekilde hüviyet tespiti yap›ld›, ifadem al›nd›. “Ne için
ça¤r›ld›¤›n›z› bilmiyoruz, yar›n saat 10:00’da ﬁiﬂli C. Savc›l›¤›nda haz›r bulunman›z isteniyor” dediler. Bir mafya babas›, kaçakç› veya adi bir suçlu olmad›¤›m›,
sadece Anayasa’y› ihlal etti¤imi biliyorlard›. Bu nedenle kaçmayaca¤›m› varsayarak, savc›l›¤a yaln›z gitmeme izin verdiler.
Savc›, polis kadar nazik de¤ildi. “Ne inkâr ediyorsun, üniversite açm›ﬂs›n›z,
Nokta Dergisi’nde resimleri ile birlikte her ﬂey aç›klan›yor” diye, gürledi. Yüksekö¤retim Kurulu’nun ﬂikâyet dilekçesinden, ziyade, dilekçeye eklenen, gazete kupürlerinden ve özellikle Nokta Dergisi’nin yapt›¤› yak›ﬂt›rmalardan ve
yorumlar›ndan etkilenmiﬂ olan savc›m›z, bir ara “üstelik para da alm›ﬂs›n›z”
diye suçlamada bulundu.
Do¤u düﬂüncesinde, para almak ay›pt› ama paras›z hizmet vermek de¤ildi. Bu zihniyetin halk›m›z›n fakir düﬂmesine bir lokma bir h›rka felsefesinin
acizli¤ine sürünmesine ve Bat›’n›n gerisinde kalarak, Bat›’ya avuç açmas›na
neden oldu¤unu unutmamam›z gerekir.
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Köle gibi paras›z çal›ﬂmak, ümmet olarak yaﬂam sürdürmek yüzy›llar boyu Anadolu halk›n›n kaderi idi.
Atatürk ink›lâplar› ile birlikte serf ve ümmet olmaktan kurtulup vatandaﬂ olmaya baﬂlam›ﬂt›k. ‹slam âleminin örnek ald›¤› devrimlerimiz, 1923’te
baﬂlayarak 1933’e kadar yükselerek devam etmiﬂti. Sindirilen gericilik,
1946’da demokrasiye geçiﬂle birlikte, bir karﬂ› devrim olarak ortaya ç›kmaya
çal›ﬂt› ise de baﬂar›l› olamad›. Gerici hareketler, ça¤daﬂlaﬂmam›z›n h›z›n› yavaﬂlatmaya devam ediyor. Gericili¤i, e¤itimle geriletece¤iz. Paras›zl›¤› da paraya de¤er vererek yenece¤iz.
“Peygamberimizin, r›zk›n onda dokuzu ticarettedir, ticaret yap›n›z” dedi¤i rivayet edildi¤i halde, ‹slam âlemi, ticaretten uzak durmakta ve para istemeyi de ay›p saymaktad›r. Amerika’n›n ticarete bak›ﬂ›n›, ABD’li düﬂünür Peter Drucker ﬂöyle özetlemektedir: “Elli y›l önce, ‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›,
ticaret sözcü¤ü dünyan›n her yerinde ayd›nlar için hâlâ a¤za al›namayacak bir
sözcüktü. Birleﬂik Devletlerde bile, üniversitelerden üstün baﬂar› ile mezun olanlar, ticaret dünyas›ndaki iﬂlere burun k›v›r›p, bu tür iﬂler yerine devlet hizmetine
ya da ö¤retmenlik yapmak için üniversitelere girmeye çal›ﬂ›yorlard›.” Yazar Sovyetler Birli¤i’nin kapitalizm karﬂ›s›nda dize gelmesini sosyalistlerin ticareti küçük görmelerine ba¤lamakta ve bu nedenle SSCB’nin ekonomik s›k›nt›ya düﬂerek, tüccar kapitalistler taraf›ndan yutuldu¤u konusunda bilgiler
vermektedir.
Biz Türkler, tüccar olmad›¤›m›z için, ABD ve di¤er yard›m kuruluﬂlar›ndan, kalk›nma için ald›¤›m›z yard›m paralar›n›, geri dönüﬂü olmayan iﬂlere
yat›rd›¤›m›z için kalk›namad›k. Ald›¤›m›z yard›mlar d›ﬂ borç sto¤umuzu art›rmaktan baﬂka iﬂe yaramad›.
E¤er sarf etti¤imiz paran›n nas›l geri dönece¤ini hesap etseydik ve sorsayd›k, fakirlik çemberini çoktan k›rm›ﬂ olurduk.
E¤itimin finansman› konusunda bugün dünyada en yayg›n kural ilkö¤retimin mecburi ve devlet okullar›nda paras›z olmas›d›r. ABD, ‹ngiltere,
Avusturya, Çin ve Japonya’da, mecburi e¤itimden sonraki yüksekö¤retim,
özel ve devlet kurumlar›nda paral›d›r. Ülkemizde vatandaﬂ zengin, devlet ise
fakirdir.
Devlet gençlere e¤itim verebilmek için, onlar›n babalar›ndan sürekli
borç para almaktad›r. Yetersiz bütçe ile verdi¤i zay›f e¤itim bir iﬂe yaramad›¤› gibi, devletin vatandaﬂ›na borcu sürekli artmaktad›r. Mart 2006 verilerine
göre devletin iç borcu 55 milyar dolardan fazlad›r.
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Savc›, polis müfettiﬂi gibi, velilere telefon ederek onlar› davet etti, ö¤rencileri ça¤›rd›, açt›¤›m›z kurslar›n, üniversite oldu¤unu kan›tlayacak deliller
bulmaya çal›ﬂt›. Bu kurslar›n üniversite ayar›nda oldu¤una kanaat getirerek,
kapat›lmas› ve yönetim kurulunun toptan cezaland›r›lmas› için Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dava açt›.
MEB müsteﬂar›na durumu anlatt›¤›mda “Merak etmeyin, size biz izin verdik. Diploma de¤il, sertifika verdikçe size kimse el süremez. Arkan›zda bakanl›k olarak biz var›z” demiﬂti Bener Cordan.
31 Aral›k 1994 günü akﬂam› kap›y› çalan adli tebligat memuru, “San›k”
olarak 28 Mart’ta, ﬁiﬂli 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde haz›r bulunmam› bildiriyordu. Ailem ve yak›nlar›m için kötü bir y›lbaﬂ› sürprizi idi (Ek.10).
Kendime güveniyor, adalet huzurunda, sertifika veren kurslar›n da üniversite gibi geniﬂ bilgiler verebilece¤ini ve bunun ülke yarar›na oldu¤unu
kan›tlayaca¤›ma inan›yordum. Davada taraf olan ve duruﬂmaya üç avukatla
kat›lan YÖK ve savc›, gençlerimize, ça¤daﬂ ve iyi planlanm›ﬂ kurslarda, ça¤daﬂ bilgiler verilmesini uygun görmüyorlard›. Bir taraftan ceza mahkemesine giderek kendimi savunuyor di¤er taraftan YÖK ile temasa geçerek, kurslar hakk›nda bilgi veriyordum.
Hakim karﬂ›s›nda yumruklar›m s›k›l› olarak ayakta dururken, üç gazeteci genç bayan, flaﬂlar› patlatarak, resim çekmiﬂ ve dosyadan bilgi alarak gitmiﬂlerdi. Ö¤renciler aras›nda heyecan yarat›r düﬂüncesi ile gazete yöneticilerinden, çekilen foto¤raflar›n yay›nlanmamas›n› ve haberin kullan›lmamas›n› rica etmiﬂtik.

Yüksekö¤retim Kurulu ile anlaﬂ›yoruz
Bask›lar artt›kça dayanmak zorlaﬂt›. YÖK baﬂkanl›¤› önce, Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na yazd›, bir sonuç almay›nca ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na baﬂvurdu, sonuç alamay›nca ﬁiﬂli Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na anayasal bir suç iﬂleniyor
ihbar› ile suç duyurusunda bulunmuﬂtu. O¤uz Özerden’le konuﬂmam›zda,
“Gider hapis yatar›z böylece dünyada, üniversite kurduklar› için hapis cezas› alan
kahramanlar oluruz” diyorduk.
Hapis yatmakla bir sonuç alsayd›k ben de raz›yd›m. Ceza almam›zla birlikte kurslar›m›z› da kapatacaklard›. O nedenle tehlikeyi önlemek için, YÖK
ile temas kurman›n yollar›n› arad›m. Her ne kadar YÖK’ün ne kadar tutucu
oldu¤unu biliyorsam da bir çaresini bulur gerçekleri anlatabilirdim.
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YÖK Baﬂkan Vekili Uygur Tazebay’› bulup konuﬂtum. Otuz y›ldan beri
tan›d›¤›m Uygur Tazebay bana “Hocam, ben hiç kar›ﬂmasam daha iyi olur. Siz
randevu al›p kendiniz baﬂkana amac›n›z› anlat›n” dedi. Ayr›ca ﬂu bilgileri de yararl› olur diye verdi: “Do¤ramac›’n›n YÖK baﬂkanl›¤› döneminde, Baﬂbakan›m›z›n eﬂi Semra Özal bütün çabalar›na karﬂ›n, Bezmi Alem Üniversitesi’ni kuramam›ﬂt›. Çünkü Baﬂkan Do¤ramac› yeni üniversite istemiyordu. Do¤ramac› Bilkent’i
yeterli görüyordu. Bu arada Koç’a hat›r için izin verildi. E¤er Mehmet Sa¤lam’a etki edebilirseniz kurslar›n›z› üniversiteye çevirebilirsiniz” diyerek yol gösteriyor
ve beni uyar›yordu.
Hemen o günlerde YÖK Baﬂkan› Profesör Mehmet Sa¤lam’dan, bir yak›n›
olan, Sabah Gazetesi’nin o tarihlerdeki temsilcisi, Kenan Ak›n arac›l›¤› ile
randevu alm›ﬂt›m. Ankara’da makam›nda dostu, Kenan Ak›n ile birlikte Say›n Mehmet Sa¤lam’› ziyaret gittik.
Yüksekö¤retim Kurulu Baﬂkan› Profesör Mehmet Sa¤lam, daha tan›ﬂ›r tan›ﬂmaz, “Nas›l yapars›n›z bu iﬂi, Anayasa’ya ayk›r› bu iﬂi biz onaylam›yoruz. Bize neden dan›ﬂmad›n›z? Bu ç›lg›nl›k, kanunlar›m›za ayk›r›, biz yasal olarak, görevimiz icab› bunu önlemek için giriﬂimde bulunduk” diye sordu.
Amac›m› ve ne yapmak istedi¤imi anlatmaya baﬂlad›m. ‹ngiltere’de
Portsmouth Üniversitesi rektör yard›mc›s› ile anlaﬂt›m, deyince, Say›n M.
Sa¤lam hayretle; “olamaz, inanmam” diyordu, Kenan Ak›n’a bakt›m, bana
susmam› iﬂaret ediyordu.
Profesör Mehmet Sa¤lam sakinleﬂerek yerine oturunca: “‹ngiltere’deki bu
rektör sizinle böyle bir anlaﬂmay› nas›l yapabilir?” diyerek olumsuz düﬂüncelerini aç›klad›. Görüﬂmelerin ç›kmaza girece¤ini anlay›nca, kendisine hak
verdi¤imi söylemekte yarar buldum. Bize yard›mc› olmas›n› istedim.
Kenan Ak›n sözümü keserek, “A¤abey ne k›z›yorsun biz bu iﬂi bilmiyoruz, iﬂte
geldik” diyerek Baﬂkan› sakinleﬂtirdi. Baﬂkan; “Baﬂlang›çta bize sorsa idiniz, ‹ngiltere’ye gitmenize gerek kalmazd›. Biz her türlü yard›m› yapard›k, Sabah Gazetesi ile
dostlu¤umuz iyi, Zafer Mutlu, ciddi e¤itime önem veren birisi, bu dostlu¤umuzun devam› için, ben üniversite kurman›n yollar›n› gösterip sizi gözetip kollayaca¤›m” diyerek kanuni yollarda yard›m edece¤ini aç›klad›.
Bu mutabakat›n verdi¤i rahatl›kla yol göstermek için uzun aç›klamalarda bulundu. Kanun maddeleri ve vak›f üniversiteleri ile ilgili yönetmeli¤i
verdi. “‹stanbul’a döner dönmez, verdi¤im formlara göre bir vak›f kurarak, kurslar
için oluﬂturdu¤unuz belgelerle birlikte bize resmen baﬂvurunuzu yapman›z› bekliyorum” dedi.
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Vedalaﬂ›rken; “Verdi¤im örneklere uygun, bir vak›f oluﬂturarak, ekli bilgi ve belgeleri haz›rlayarak geldi¤inizde, size üniversite kurma izni verelim” dedi.
Vakit kaybetmeden ‹stanbul’a döndüm. ‹STEK Vakf›’n›n ana senedini, örnek alarak Bilgi E¤itim ve Kültür Vakf› senedini oluﬂturdum. Evraklarla birlikte vak›f senedini notere onaylat›p iﬂlemleri tamamlamaya baﬂlad›m. YÖK
Baﬂkan›’n›n verdi¤i yönetmeli¤e ve bilgilere uygun bir dosya oluﬂturarak,
YÖK’e resmi bir yaz› ile baﬂvuruyu yapt›m.
Dosyam›z›n YÖK Genel Kurulu’ndan geçmesini, Prof. Dr. Asaf Savaﬂ
Akat, Prof. Dr. Serdar Mutlu defalarca Ankara’ya gidip gelerek takip ederek
h›zland›rm›ﬂlard›. Milli E¤itim Bakanl›¤›, Baﬂbakanl›k ve Bakanlar Kurulu’ndan sonra dosya TBMM’ye geldi. Plan Bütçe ve Milli E¤itim Komisyonlar›ndan sonra genel kurula do¤ru yolland›. Politik yaﬂam çok hareketli idi.
Meclis çal›ﬂt›r›lm›yordu. Genel kuruldan bir an evvel ele al›nmas›na yard›mc› olmas› için, Sabah Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Zafer Mutlu, Baﬂbakan Tansu Çiller nezdinde ricada bulunmuﬂtu. Baﬂbakan Tansu Çiller imzas› ile üniversite kanunun TBMM’ye acele ve öncelikle görüﬂülmesi kayd›
ile yaz› yaz›ld›¤› halde üniversite yasas›, görüﬂülmeden ertesi y›la kalm›ﬂt›.
Ertesi y›l Zafer Mutlu üniversitemiz yasas›n›n yeniden gündeme al›nmas› için giriﬂimlerde bulunduktan sonra kanunumuzun görüﬂülece¤i gün belli oldu¤unda, oturumu yönetecek olan Baﬂkan Vekili’nin Say›n Kamer Genç
olaca¤› haberi geldi. Yak›n›m olan, Kamer Genç’i arayarak, bir kez daha ertelenmemesi için ricada bulundum. Genç, “Ben ne yapabilirim, engelleyenler
var” dedi¤i halde, o günkü oturumda, salona seslenerek; “Gitmeyin lütfen yerlerinize oturun, görüﬂmeler devam ediyor” diyerek yeni üniversite kurulmas›na
dair kanunun görüﬂülmesini baﬂlatt›.

TBMM gündemi: 05.06.1996 Perﬂembe
Baﬂkan – Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Erzurum Milletvekili ‹smail
Köse ve 18 arkadaﬂ›n›n, Yüksekö¤retim Kurumlar› Teﬂkilat› hakk›ndaki 41 say›l› Kanun Hükmünde Kararname’nin de¤iﬂtirilerek kabulüne dair Kanuna ek
maddeler eklenmesine iliﬂkin kanun teklifleri ve ayn› mahiyetteki kanun tasar›s› ‹stanbul Milletvekili Bülent Akarcal› ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan’›n
Yüksekö¤retim Kurumlar› Teﬂkilat› hakk›ndaki 41 say›l› Kanun Hükmünde
Kararname’nin de¤iﬂtirilerek kabulüne dair, kanuna bir ek madde eklenmesi
hakk›nda kanun teklifleri ve ayn› mahiyetteki, kanun tasar›s› ile Milli E¤itim,
plan bütçe komisyonlar› raporlar›n›n müzakeresine baﬂl›yoruz.
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- Komisyon? Burada
- Hükümet? Burada
Komisyon ve hükümet yerlerini ald›lar.
Raporun okunup okunmamas› hususunu oylar›n›za sunaca¤›m: raporun
okunmas›n› kabul edenler… Kabul etmeyenler… Raporun okunmas› kabul
edilmemiﬂtir.
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen var m›? Yok.
Maddelere geçilmesini oylar›n›za sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Maddelere geçilmesi kabul edilmiﬂtir.
Madde 1. – 28.03.1983 tarihli 2809 say›l› yüksekö¤retim kurumlar› teﬂkilat› hakk›nda 41 say›l› Kanun Hükmünde Kararname’nin de¤iﬂtirilerek kabulüne dair kanunun 23 üçüncü maddesinin (a) bendindeki … Alanya Reiso¤lu Hukuk Fakültesi… ibaresi “…Alanya Hukuk Fakültesi…” ﬂeklinde de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Madde üzerinde söz almak isteyen var m›? Yok.
Maddeyi oylar›n›za sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 1.
madde kabule dilmiﬂtir.
EK Madde 38. – ‹stanbul’da Bilgi E¤itim ve Kültür Vakf› taraf›ndan,
2547 say›l› kanunun vak›f yüksekö¤retim kurumlar›na iliﬂkin hükümlerine
tâbi olmak üzere, kamu tüzel kiﬂili¤ine sahip ‹stanbul Bilgi Üniversitesi
ad›yla bir vak›f üniversitesi kurulmuﬂtur.
Bu üniversite, Rektörlü¤e ba¤l› olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
c) ‹letiﬂim Fakültesi,
d) Fen Bilimleri Enstitüsü,
e) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden oluﬂur.
Baﬂkan – Daha önceki bir maddede “…yeni bir vak›f üniversitesi kurulmuﬂtur” diyorsunuz; burada da “…bir vak›f üniversitesi kurulmuﬂtur” yaz›yor. Oraya bir “yeni” kelimesi ilave edilmesi gerekiyor mu Say›n Baﬂkan?
Plan Bütçe Komisyonu Baﬂkan› Biltekin Özdemir – Say›n Mehmet
Sa¤lam’› (Samsun) Do¤rudur efendim.
Baﬂkan – Orada “ Yeni bir vak›f üniversitesi kurulmuﬂtur” ﬂeklinde bir düzenleme yap›yoruz.
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Madde üzerinde söz isteyen var m› efendim?
Halil Cin (‹çel) – Say›n Baﬂkan izninizle, Komisyona bir soru yöneltmek
istiyorum.
Baﬂkan – Say›n Cin, buyrun.
Halil Cin – Bilgi Vakf› acaba, mal varl›¤› itibariyle, bir üniversiteyi yönetecek ve üniversite kuracak nitelikte varl›¤a sahip midir; merak ettim, bilgi
verebilirler mi?
Veli Andaç Durak (Adana) – Yaz›l› olarak bilgi istiyor.
Baﬂkan – Efendim bir dakika. Bir üniversite kuruyoruz; hem vakfa ba¤l›
hem de kamu tüzel kiﬂili¤i vasf›n› veriyoruz. Say›n hocam›z rektörlükten
gelmiﬂ. Baz› ﬂeyleri ö¤renelim. Buyurun say›n baﬂkan.
Biltekin Özdemir – “Say›n Baﬂkan bu konular Milli E¤itim komisyonumuzda ayr›nt›l› bir biçimde de¤erlendirilmiﬂ ve burada kurulmakta olan vak›flar›n tümünün mal varl›klar›n›n böyle bir üniversite kurulmas›na yeterli olaca¤› görüﬂü, komisyonumuza da intikal ettirildi¤inden, ayr›ca dikkate
de¤er görülmemiﬂtir. Arz ederim.
(Bu müzakereler devam ederken salonda haz›r bulunan YÖK Baﬂkan› Profesör Mehmet Sa¤lam söz alarak “Vâkf›n mali gücü, ö¤retim kadrosu ve di¤er
formaliteleri incelendi. Yeterlidir” ﬂeklinde olumlu fikir bildirmiﬂti.)
Baﬂkan – Çok genel bir ifade oldu Say›n Baﬂkan. Peki, teﬂekkür ederim.
Madde üzerinde söz isteyen? Yok.
Önerge yok.
Oylar›n›za sunuyorum. Kabul edenler… Etmeyenler… Ek madde 38 kabul
edilmiﬂtir.
3. maddeyi okutuyorum.
Madde 3 – 04.11.1981 tarihli 2547 say›l› Kanunun Ek 18. maddesinin
ikinci f›kras› aﬂa¤›daki ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
Yap›lacak Yard›m: Devlet yard›m›n›n miktar› katma bütçeli Devlet yüksekö¤retim kurumlar›na tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün ö¤renci say›s›na bölünmesi ile elde edilen tutard›r.
Bu ﬂekilde bulunacak miktar ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir illeri d›ﬂ›nda kurulacak yüksekö¤retim kurumlar›na bu illerdekilere nazaran iki kat›; fen,
mühendislik, mimarl›k ve t›p dallar› için de di¤er dallara nazaran iki kat›
olacak ﬂekilde bölüﬂtürülür.
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Vak›f üniversitesinin merkezi d›ﬂ›ndaki illerde kurduklar› yüksekö¤retim kurumlar› için yap›lacak yard›m›n hesab›nda merkez d›ﬂ›ndaki ilgili il
esas al›n›r.
Baﬂkan – Madde üzerinde söz isteyen var m›? Yok. Önerge yok.
Maddeyi oylar›n›za sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiﬂtir.
4. maddeyi okutuyorum:
Madde 4. – Bu kanun yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Baﬂkan – Madde üzerinde söz isteyen. Yok. Önerge yok.
Maddeyi oylar›n›za sunuyorum. Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiﬂtir.
5. maddeyi okutuyorum;
Madde 5. – Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Baﬂkan – Madde üzerinde söz isteyen? Yok. Önerge yok.
Maddeyi oylar›n›za sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul
edilmiﬂtir. Hay›rl› ve u¤urlu olsun.
Komisyon ve Hükümete teﬂekkür ediyoruz.
Say›n milletvekilleri çal›ﬂmalar›m›za devam ediyoruz.”
7 dakikal›k bir müzakereden sonra 5 Haziran 1996 günü kabul edilen, Bilgi Üniversitesi’nin kurulmas›na iliﬂkin kanun, 4142 s›ra numaras› ile 7 Haziran 1996 günü Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂti.
TBMM oturumu yöneten Baﬂkan Vekili Kamer Genç’in bir vakf›n kuraca¤› üniversitenin, kamu tüzel kiﬂili¤ine haiz olmas›na ak›l erdirememesine
ra¤men, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, kamu tüzel kiﬂili¤ine sahip bir üniversite olarak kuruldu ve h›zla geliﬂerek Türk e¤itim sisteminde oldu¤u kadar
dünyada da yerini alarak kendisini kabul ettirdi.
Vak›f üniversiteleri 1982 tarihli Anayasam›z›n 130. maddesine uygun
olarak kanunla kurulmaktad›r. Mali ve idari konular› d›ﬂ›ndaki akademik
çal›ﬂmalar›, ö¤retim elemanlar›n›n sa¤lanmas› ve güvenlik yönlerinden,
devlet eliyle kurulan yüksekö¤retim kurumlar› için Anayasa’da belirtilen
hükümlere tâbidir.
Anayasam›z›n 131. maddesi; yüksekö¤retim kurumlar›n›n ülke yarar›na iﬂlemesini ve geliﬂmesini yönetmek ve denetlemek amac› ile YÖK’ün kuruluﬂ ve
iﬂleyiﬂini aç›klamaktad›r. Bu kurum özerk olup devlet ad›na görev yapmaktad›r.
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Dünya h›zla de¤iﬂiyor. Anayasam›z ve YÖK kanunu düzenlendi¤i tarihlerde, hükümetlerin e¤itimi yönlendirme ve denetleme yetki ve görevleri vard›. 21. yüzy›lda e¤itim bakanlar› ve rektörlerin haz›r bulundu¤u
Bologna toplant›s›nda, üniversiteler için “Yönlendirme, denetle” prensibi
benimsenmiﬂti.
Yüksekö¤retim kurumlar›n›n kuruluﬂlar›n›n “kanunla” olmas›nda belirli ve aç›k bir yarar göremiyoruz. Aksine TBMM’yi, bunca iﬂ varken, fazlas› ile
meﬂgul etmektedir. Ayr›ca bu kurumlar›n kuruluﬂunu yukarda gördü¤ümüz örnekte oldu¤u gibi geciktirmektedir. 15 yeni devlet üniversitesi de
hem hükümete hem de devlete büyük gailelere mal olmuﬂtur. Toplumu iﬂgal eden yeni üniversitelerin kuruluﬂu ve rektörlerin seçilmesi bir y›la yak›n
zamandan beri hâlâ bir sonuca ba¤lanamad›.
1992 y›l›nda kurulan 23 üniversite ile 2006 y›l›nda kurulan 15 devlet üniversitesinin, kuruluﬂ aﬂamas›nda YÖK’ün görüﬂünün al›nmad›¤› bizzat kurum baﬂkan› taraf›ndan aç›klanm›ﬂ ve kendisi yeni üniversitelerin kuruluﬂunu bas›ndan ö¤rendiklerini aç›klam›ﬂt›. MEB politik bir kurum oldu¤u
için, kararlar›nda ülke yarar›ndan çok parti yarar›na taraftar kazanma güdüsünün varl›¤›n› hissedebiliyoruz.
Üniversitelerin kurulmas›nda en do¤ru karar, bilimsel yöntemlerle yurt
ve dünya gerçekleri dikkate al›narak, devlet ad›na karar verecek YÖK taraf›ndan al›n›r.
TBMM’nin üniversite kurma gibi küçük ve s›radan iﬂlerle u¤raﬂmas›, temel yasalar›n göz ard› edilmesine neden olmakta ve Bat›’daki dost devletler
AB ve ABD, bize yasa üstüne yasa göndermektedirler. TBMM’nin mesaisi ülke için çok de¤erlidir. Küçük ve s›radan iﬂlerle heder edilmemesi gerekiyor.
E¤itim baﬂka bir yönden ülkenin en temel yasas›d›r. Bu özel durumu itibari ile e¤itim yasalar›n›n, hükümetler taraf›ndan devletin düzenlemesi ile
yap›lmas› gerekir. Devlet ad›na özerk bir kuruluﬂ olan YÖK üniversitelerin
her türlü iﬂ ve iﬂlemini, kurulmas›n›, geliﬂtirilmesini yürütmelidir. Böylece
parlamentonun görevi hafifleyece¤i gibi, devlet ad›na hizmet veren YÖK’ün
üniversitelerimizi ça¤daﬂ ve talebe cevap verecek duruma getirece¤i aç›kça
belli oluyor.
Devletin yüksekö¤retimdeki rolünün düzenlemeden de¤erlendirmeye
dönüﬂümünü, üniversitenin sevk ve idare sisteminde devlet bürokrasisi ile
akademik personelin a¤›rl›¤›n›n azalmas›, buna karﬂ›l›k toplum ve pazar›n
etkisinin artmas› ﬂeklinde de ifade etmek mümkündür.
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Bu arada YÖK’ün ›srarl› takip ve baﬂvurular› üzerine, ﬁiﬂli 9. Asliye Ceza
Mahkemesinde aral›k ay›nda, 1995/ 587 numaral› dosyada ikinci bir ceza davas› aç›lm›ﬂt›. Sonuçta davalar birleﬂtirildi ve bir y›l sonra beraat ile sonuçland›. Ben ve arkadaﬂlar›m, üniversite kurdu¤umuz için hapis yatan birer
kahraman olma ﬂans›m›z› da yitirdik (Ek.11).
Türkiye’de yabanc› üniversitelerin ﬂube açmas›na izin verilmiyor. Amerikal› giriﬂimcilerin Bulgaristan’da, Edirne’ye çok yak›n yerde açt›¤› bir özel
üniversite var. Selimiye Camii’nin minaresinden görülebilir uzakl›kta.
Gençlerimiz bu üniversiteye giderek okuyabiliyor. Büyük masraflar ve döviz
ödeyerek okuyor, üstelik yabanc›laﬂ›yor. Ne okutuldu¤unu bilmiyoruz ama,
Türkiye’de mecburi olan Atatürk ‹nk›lâplar› ve Türkçe derslerinin okutulmad›¤› kesin.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, üniversiteye giremeyen gençlerin devam etti¤i kurslarda üniversite düzeyinde e¤itim verilip verilmedi¤ini incelemek
üzere gönderdi¤i müfettiﬂlerin s›n›flara girerek dersleri dinlemek istemeleri
bizde ﬂaﬂk›nl›k yaratm›ﬂt›. Ö¤renci gibi s›n›fa girip oturan müfettiﬂler, dersin ‹ngilizce oldu¤unu görünce, ‹ngilizce bilmedikleri için izin isteyip s›n›ftan ç›km›ﬂlard›. Baﬂmüfettiﬂ unvanl› bu müfettiﬂlerimiz görevlerini yerine
getirmek, yani üniversite düzeyinde ders verilip veremedi¤ini saptamak için
son bir çare olarak ö¤rencilere dan›ﬂmay› uygun bulmuﬂlard›. Ö¤rencileri
ça¤›r›p bilgi almaya çal›ﬂm›ﬂlard›.
Bakanl›k böyle, müfettiﬂleri de böyle düﬂünüyorsa elbette o ülkenin kaderi farkl› olacakt›r. Türkiye’nin geri kalm›ﬂl›¤›n›n dünyaya ayak uyduramamas›ndan kaynakland›¤› kesin. Uyumu sa¤lamakla görevli E¤itim Bakanl›¤›
siyasi partilerin elinde oldu¤u sürece ülkemizin kaderi de¤iﬂmeyecektir.
‹lk ve ortaö¤retim kurumlar› için YÖK benzeri özerk bir kurum oluﬂturarak, e¤itimi ideolojilerden ar›nd›rmal›y›z. Bu özerk e¤itim kurumu gençlerimizi devlet ad›na, bilimsel metotlarla, dünya ile yar›ﬂacak biçimde yetiﬂtirmeli.

Bilgi Üniversitesi 10. Y›l›n› Kutluyor
Muhataral› aﬂamalardan geçerek kurulan ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, vak›f üniversitelerinin yayg›nlaﬂmas›na öncülük etmiﬂtir. Daha önce özel
ﬂartlarla kurulan Bilkent Üniversitesi d›ﬂ›nda, vak›f üniversitesi olarak Koç
ve Baﬂkent Üniversiteleri kurulmuﬂtu. Yenilerinin kurulmas›na YÖK izin
vermiyordu.
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Yukarda aç›klad›¤›m›z ﬂekilde, yeni bir üniversite kurma giriﬂimi, YÖK,
bas›n, Milli E¤itim Bakanl›¤›, polis ve savc› engellerini aﬂarak, 1996 Haziran
ay›nda, kamu tüzel kiﬂili¤i olarak gerçekleﬂti. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Kanunu Resmi Gazete’de yay›mlan›rken, beraberinde beﬂ yeni vak›f üniversitesinin kurulmas›na da yol açm›ﬂt›.
1996–97 e¤itim y›l›na baﬂland›¤›nda, 5 vak›f üniversitesinde toplam
15.000 ö¤renci vard›. Bugün 2006–2007 e¤itim y›l›na baﬂlarken 28 vak›f üniversitesinde 100.000 ö¤renci ö¤renim görmektedir. Bu geliﬂmeye ra¤men vak›f üniversitelerinin say›s›, tüm üniversitelerimizin %35’ini oluﬂtururken,
ö¤renci say›lar› %5’i geçememektedir.
Bilgi Üniversitesi’nin ö¤renci say›s› 10 y›lda 10.000’ni bulurken, mezun
say›s› da 7.000’i aﬂm›ﬂt›r. Onuncu y›l›nda ‹stanbul Bilgi Üniversitesi yeni bir
hamle yapmaya haz›rlan›yor.
Türkiye’de ilk kez bir yüksekö¤retim kuruluﬂu yabanc› bir kuruluﬂla
stratejik ortakl›¤a girmiﬂ bulunuyor. Önümüzdeki günlerde uluslararas› boyutta bir akademik iﬂbirli¤inde dünyan›n muhtelif yerlerinde kurulu 23
üniversitenin oluﬂturdu¤u akademik network’a dahil olacak. Akademik iﬂbirli¤inde elde edilecek geniﬂ olanaklar›n yan›nda yabanc› ö¤renci sa¤lamada da büyük geliﬂmeler olacakt›r.
Laureate International Universities adl› uluslararas› üniversiteler a¤›na
dahil olan Bilgi, 16 ülkede e¤itim veren 23 önde gelen üniversiteyle yak›n iﬂbirli¤ine girerek Türkiye’de bir ilke imza atacakt›r.
Bilgi, 215.000 ö¤renciyi 15.000 ö¤retim üyesini kapsayan Laureate International Universities adl› uluslararas› üniversiteler a¤›na kat›lmak için harekete geçti. Proje gerçekleﬂti¤inde, ilk kez Türkiye’den bir yüksekö¤retim
kuruluﬂu, baﬂta ABD, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹sviçre, Hollanda, Fransa, Brezilya,
ﬁili, Meksika ve Çin olmak üzere toplam 16 ülkede e¤itim veren önde gelen
üniversitelerle yak›n iﬂbirli¤ine girmiﬂ olacak. Bu üniversitelerin bir k›sm›n›n Laureate’in kendi sahibi oldu¤u kuruluﬂlar, bir k›sm›n›n da Bilgi gibi, Liverpool Üniversitesi gibi Laureate’la stratejik iﬂbirli¤i yapan kuruluﬂlar oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r.

Uluslararas› tan›t›m
Türkiye ile yurtd›ﬂ›nda bu a¤a dahil olan üniversiteler aras›nda bilimsel
araﬂt›rma program›nda güç birli¤i ve bilgi kaynaklar›na engelsiz eriﬂim sa¤lanabilecek. Ayr›ca a¤a dahil olan kurumlar aras›nda geniﬂ bir ö¤renci ve
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ö¤retim üyesi de¤iﬂimi gerçekleﬂtirilecek. ‹ﬂbirli¤i, Laureate International’in, Bilgi’nin uluslararas› tan›t›m› ve yabanc› ö¤renci bulmas› konusunda
destek vermesini de öngörüyor.
Laureate a¤›na dâhil üniversiteler aras›nda ünlü ‹ngiliz e¤itim kurumu
Liverpool Üniversitesi, Madrid Avrupa Üniversitesi, Walden Üniversitesi,
Les Roches, Glion Institute of Higher Education (GIHE), Ecole Supérieure de
Commerce Extérieure (ESCE) yer al›yor. Madrid Avrupa Üniversitesi özellikle meslek alanlar›ndaki baﬂar›l› e¤itimi ile tan›n›yor. ABD’deki Walden Üniversitesi ise bilgisayar üzerinden sürdürülen (çevrimiçi) master ve doktora
programlar›nda baﬂ› çeken bir öncü üniversite olarak tan›nmaktad›r.
Bu iﬂbirli¤i çerçevesinde Bilgi, yetkinlik alanlar› olan iletiﬂim, hukuk,
uluslararas› iliﬂkiler konular›ndaki birikiminden networktaki üniversiteleri
yararland›r›rken, Türkiye’nin ihtiyac› olan mesleki e¤itim, orta kademe uzman yetiﬂtirme, yetiﬂkin e¤itimi ve yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ çevrimiçi e¤itim konular›nda “know-how” alacakt›r.

Kültür etkinlikleri
Laureate International Universities üniversiteler a¤›, Bilgi’nin, 2007’de
tamamlanacak olan “santralistanbul” adl› giriﬂimine de katk›da bulunacak. “santralistanbul”, hayata geçti¤inde ulusal ve uluslararas› bilim, sanat
ve kültür etkinliklerine ev sahipli¤i yapacakt›r.
Dünyadaki üniversitelerle geniﬂ bir iﬂbirli¤ine girecek olan ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi, kurulurken benimsedi¤i “Okul için de¤il yaﬂam için ö¤renmeliyiz” ilkesini daha etkili bir ﬂekilde yayg›nlaﬂt›rma olana¤› da bulacakt›r.
Yukarda etrafl›ca aç›klad›¤›m›z gibi, ‹mparatorlu¤umuzun yüksekö¤retim kurumlar› olan medreselerin, Bat›’daki Rönesans, Reform, Hümanizm, Ayd›nlanma ve Sanayi Devrimi’ne s›rt›n› dönerek Bat›l›lar› kâfirlikle suçlayarak onlar› görmezlikten gelerek varl›¤›n› sürdürmesinin bize
çok ﬂey kaybettirdi¤ini art›k aç›kça biliyoruz.
Türkiye, Anadolusu ve Trakyas› ile tarihte 26 uygarl›¤›n birbiri ard›na
kurulup y›k›lmas›na tan›kl›k eden benzersiz ülkelerden biridir. Trakya’da
Abdera, Anadolu’da ‹yonya, Karya, Lidya, Frigya ve Hitit ‹mparatorluklar›n›n silinmez izleri daima var olacakt›r. Antalya yöresinde Likya krall›¤›n›n Patara semtinde ortaya ç›kar›lan eserler dünyan›n ilgi oda¤› haline
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gelmiﬂtir. Amerikal› baz› bilim adamlar› ve politikac›lar› 2007 y›l›nda,
Amerikan Anayasas›’n› kabulünün y›l dönümünde burada bir merasim
yapmaya haz›rlanmaktad›rlar. Bu amaçla Patara’ya gelen ABD’li heyete bir
profesörümüzün, bunlar ülkemizi bölmeye çal›ﬂan casuslar, diyerek suç
duyurusunda bulundu¤u bas›na yans›m›ﬂt›. Amerika Birleﬂik Devletleri
Anayasas›n›n, Antalya’da hüküm sürmüﬂ olan bir uygarl›ktan esinlendi¤inin 2007 temmuzunda yap›lacak etkinliklerle bütün dünyaya duyurulmas› bizim için övünç vesilesi olacakt›r.
Türkiye o karanl›k günleri art›k geride b›rakm›ﬂt›r. Dünyan›n neresinde olursa olun hayat› kolaylaﬂt›ran, güven ve ekonomi sa¤layan her yenili¤i, ilgili kuruluﬂlar taraf›ndan bulunarak halk›m›z›n yarar›na sunmakta
olduklar›n› hemen her kesimde görmekteyiz. Atatürk’ün “kültürümüzü
dünya uygarl›¤›n›n üzerine ç›karaca¤›z” sözünün gerçekleﬂece¤i günlerin gelece¤ini haber veren olaylara s›kça rastlamaya baﬂlad›k. Küçük bir örnek
olarak, “yollardaki kavﬂaklarda trafi¤i düzenleyen, yeﬂil, k›rm›z› ve sar›
renkli ›ﬂ›klarda, sar› ›ﬂ›¤› kald›rarak, yanmakta olan ›ﬂ›¤›n de¤iﬂim zaman›n› saniyeleri sayarak gösteren dijital sistemi bir Türk’ün düﬂünüp uygulamaya koydu¤unu bilginize sunabilirim.
Türkiye art›k yabanc› fikirlerden korkan bir ülke de¤il. ‹yiyi kötüyü
ay›rabilen ileri görüﬂlü kadrolar›m›z her kesimde kendisini belli ediyor.
Türkiye’nin kaderi gençlerin iyi e¤itilmesine ba¤l›.

Bireyin Baﬂar›s› Nedir?
Uluslar›n Amac› Ne Olmal›d›r?
Bireyin baﬂar›s›n› ölçmek için birçok yöntem biliniyorsa da bizce, toplumsal yaﬂamda kiﬂi e¤er, para s›k›nt›s› ile az çok baﬂedebilmiﬂ ise, bu büyük bir baﬂar›d›r. ‹kincisi e¤er kiﬂi kendi yaﬂam›nda, baﬂkalar›na karﬂ› yalan söylemek durumunda kalm›yorsa, en yüksek baﬂar›y› elde etmiﬂ demektir. Para s›k›nt›s› çekmemek ve yalan söylememek küçük birer hedef,
ama sa¤lad›klar› itibar da¤lar kadar büyük.
Toplumsal yaﬂam›n baﬂlamas› ile birlikte kiﬂinin özgürlü¤ünü s›n›rlayan kurallar oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Tarih boyunca de¤iﬂerek geliﬂen bu kurallar› etraf›m›z› kuﬂatan üç çembere benzetmek mümkündür. Bizi kuﬂatan
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birinci çember “ay›p” olarak kabul edilen kurallar zinciridir. ‹kincisi “günah” çemberidir. Üçüncüsü “yasak” olarak tan›mlanan kanunlar›n koydu¤u s›n›rlamalard›r. Birinci çemberi aﬂt›¤›m›zda toplum taraf›ndan ay›plan›r›z, daha ileri gidersek d›ﬂlan›r›z. Günah çemberine yaklaﬂt›¤›m›zda veya aﬂt›¤›m›zda korkuya kap›l›r ve rahats›z oluruz. Kanunlar›n koydu¤u
yasak çemberini aﬂt›¤›m›zda, birinci ve ikinci çemberi de aﬂm›ﬂ oldu¤umuz için onlar›n yapt›r›mlar› ile birlikte kanunun belirledi¤i cezaya da
çarpt›r›l›r›z. Hür ve özgür yaﬂamam›z ve hatta etraf›m›zdaki bu çemberlerin varl›¤›ndan rahats›z olmamam›z için yeterli bir ekonomik güce sahip
olmam›z germektedir. Paran›n ve zenginli¤in kurallar›n›n Sümerlerden
bu yana, yani 5000 y›ldan beri de¤iﬂmedi¤ini, tercüme edilerek ABD’de
yay›mlanan Sümer Hikâyeleri isimli kitaptan ö¤reniyoruz. “Bildi¤in iﬂi en
iyi ﬂekilde yapacaks›n ve kazanc›n›n %10’nu hiç harcamadan biriktireceksin”
diyen Asurlu bir düﬂünürün, düﬂünceleri dört bin y›l sonra da geçerlili¤ini korumakta.
Atatürk’ün Türk ulusunun amac›n›, cumhuriyetin kuruluﬂunun onuncu y›l›nda söyledi¤i nutukta üç maddede somutlaﬂt›rd›¤›n› kitab›m›z›n giriﬂ bölümünde etrafl›ca görmüﬂtük.
1) Yurdumuzu dünyan›n en uygar ülkeleri düzeyine ç›karaca¤›z,
2) Ulusumuzu en geniﬂ refah araç ve kaynaklar›na sahip bay›nd›r k›laca¤›z,
3) Ulusal kültürümüzü ça¤daﬂ uygarl›k düzeyinin üstüne ç›karaca¤›z.
Bu hedeflere ulaﬂamad›k. Aradan 75 y›l geçti. De¤er yarg›lar› de¤iﬂti.
Atatürk’ün gösterdi¤i hedefler bugün baﬂka ölçülerle de¤erlendiriliyor.
Denk bir bütçe ve cari aç›k vermeyen bir d›ﬂ ticaret, birçok iyili¤i beraberinde getiriyor. Toplumun erinç ve gönenci bu iki kriterle sa¤lanabilir. ‹sterseniz baﬂka faktörler de ekleyebilirsiniz. Ama hiçbir zaman, denk bütçe
ile aç›k vermeyen d›ﬂ ticareti ikinci plana düﬂüremezsiniz.
Geri kalm›ﬂ ülkelerde devletin görevi vatandaﬂlar›n talep etti¤i ça¤daﬂ
e¤itimi sa¤lamak oldu¤u halde, ileri ve kalk›nm›ﬂ ülkelerde e¤itim hükümetlerin görevleri aras›nda bulunmuyor, özellikle de yüksekö¤retim. Türkiye yüksekö¤retimle, ülkeyi ileri dünya düzeyine ulaﬂt›racak, uzman eleman yetiﬂtirecek güce ulaﬂt›ramad›¤› için uluslararas› yar›ﬂta geride kalmaya devam etmektedir.
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Baﬂka bir yönü ile bakarsak Türkiye, dünya genelinde, her yönü ile büyük ve önemli bir ülke. Tarihi, co¤rafyas› ve ›l›man iklimi, yeralt› ve yerüstü do¤al zenginlikleri ile daima yabanc›lar›n ilgisini çekmiﬂtir.
II. Dünya Savaﬂ›’n›n en s›cak günlerinde meydana gelen kanl› olaylar›
parazitli radyolardan gününde duyabiliyorduk. Ayr›ca haftal›k savaﬂ haberleri dergisi Signal Avrupa’da yaﬂanan facialar› çok çarp›c› bir ﬂekilde bize aksettiriyordu. Savaﬂ›n tüm Avrupa’y› sard›¤› 1942 y›l›nda ABD baﬂkan
yard›mc›s› Wendel Willkie’nin Rusya, Ortado¤u ve Çin’i kapsayan bir
dünya gezisine ç›kt›¤› haberleri geldi. Ankara’ya da u¤rayan Wilkie ülkesine dönüﬂünde yay›mlad›¤› One World (Tek bir Dünya) adl› kitab›nda,
“Türkiye’yi güçlü buldum. Komﬂular›na göre güçlü” notunu düﬂtükten sonra
baﬂka bir yerinde, “Burada Türk topraklar›nda, ‹ngiliz viskisi içiyor, Rus havyar› yiyor, Amerikan müzi¤i dinliyoruz” diye görüﬂlerini çok çarp›c› bir ﬂekilde dile getirmiﬂti.
Aradan yar›m yüzy›l geçmesine karﬂ›n, de¤iﬂen hiçbir ﬂey yok. ‹thal
mal› içkilerin ve g›dalar›n çeﬂitleri artt›. Amerikan müzi¤inin egemenli¤i
yayg›nlaﬂt›.
Komﬂular›m›za göre gücümüzün üstünlü¤ü de devam ediyor. Yaln›z
komﬂular›m›z de¤il mensubu bulundu¤umuz, ‹slam Ülkeleri Birli¤i içinde, en önde gelen ve en güçlü olan yine biziz. 2007 y›l›nda Türk ordusunun
dünyan›n 8. büyük ordusu oldu¤u aç›klanm›ﬂt›.
56 ‹slam ülkesinin bir araya gelerek oluﬂturdu¤u birlik (‹KÖ) içinde, insani geliﬂme, GSMH, ticaret, e¤itim, sa¤l›k bak›m›ndan Türkiye’miz en önde gelmektedir.
Dünya petrol rezervlerinin üzerinde oturan ‹ran, Irak ve Suudi Arabistan GSMH’leri büyüklük bak›m›ndan bize yaklaﬂam›yor. Çok kalabal›k
nüfuslar› ile Pakistan ve Bangladeﬂ iki fakir ülke olarak bilindikleri için
onlar› geçiyoruz. 190 milyonluk nüfusu, petrolü ve do¤al zenginlikleri ile
Endonezya da bizden çok geri s›ralarda yer almaktad›r.
56 islam ülkesinin bir milyar üç yüz milyonu aﬂan nüfusu ile Almanya
kadar bir ekonomiye sahip olamamas› bugünkü araﬂt›rma konumuz d›ﬂ›nda oldu¤u için, nedenlerini ve araﬂt›rmay› bir kenara b›rak›yor, sadece aradaki uçuruma iﬂaret ediyoruz.
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Biz ﬂunu aç›kl›kla biliyoruz ki, Türkiye Atatürk’ün önderli¤inde yapt›¤› devrimlerle, tüm ‹slam ülkelerinin önüne geçmiﬂ ve onlar› gerilerde b›rakm›ﬂt›r. Ama ﬂuna da inan›yoruz ki, 1950’den sonra baﬂlayan karﬂ› devrim nedeniyle, yeniden Avrupa’n›n gerisinde kald›k.
1950 seçimleri ile iktidar›n el de¤iﬂtirmesinden sonra, Atatürk devrimlerine karﬂ› bir hareket baﬂlad›. Herkesin anlad›¤› Türkçe ezan ve Türkçe
okunan hutbeler, yeniden Arapça okunmaya baﬂland›. Anayasa’n›n ad›
“Teﬂkilat› Esasiye Kanunu” olarak de¤iﬂtirildi. Anayasa, Osmanl›ca Arapça
kar›ﬂ›m› anlaﬂ›lmas› güç eski lisana çevrildi.
Demiryollar› inﬂaat› durduruldu, d›ﬂa ba¤›ml› olan karayollar› a¤› kuruldu. Yerli mal› unutuldu, ithal mallar› ço¤ald›, sanayi geriledi, tar›m çöktü.
Elimizdeki en son verilere göre 47 milyonluk iﬂ gücümüzün 6 milyonu
okuryazar de¤il. Okuryazar olup da hiçbir okuldan diploma almayan 3
milyon kiﬂiyi de eklersek, 9 milyon kiﬂilik cahil bir iﬂ gücümüz var.
Dünya genelinde, evrensel de¤erlerle geliﬂmiﬂ olmak kolay de¤il. Bilgili olup olmad›¤›na bak›yorlar insanlar›n. Rakamlar say›lar ve yüzdeler çok
sevimli olmasalar bile, refah ve gönencimizle yak›ndan ilgili olduklar›
için, bir de E¤itim Bakanl›¤›’n›n de¤erlerine bir göz atmam›z yerinde olur.
Okullaﬂma oran›m›z ilkö¤retimde %90, ortaö¤retimde %55, yüksekö¤retimde %24. Bu de¤erler Cumhuriyet’in kuruluﬂundan bu yana yoktan
var edilen ve bize göre önemli olan geliﬂmelerdir. Ancak, bu de¤erlerin Avrupa ile k›yaslad›¤›m›zda çok düﬂük kald›¤›n› görüyoruz. Okullaﬂma oranlar›n› Avrupa ile ayn› düzeye getirmedikçe, ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂamayaca¤›m›z› art›k bilmeliyiz.
Uluslar›n Amac›
‹nsanl›k tarihi bir bak›ma uluslararas› toprak savaﬂlar›n› nakleden ve sonuçlar›n› yorumlayan bir belgeler dizisidir diyebiliriz. Toplumlar aras›ndaki toprak kavgas› tarih öncesi devirlerden baﬂlayarak her zaman var olmuﬂtur. Tarihi iyi bilinen F›rat ve Dicle vadilerinde verimli ve bereketli topraklar üzerine yerleﬂen ve Sümer, Babil ve Asur gibi isimlerle an›lan topluluklar, ürettikleri zenginliklere göz diken göçebe kavimlerin giriﬂtikleri ya¤may› önlemek amac›yla düzenli bir ordu kurma gere¤i duymuﬂlard›. ﬁehir
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devletlerinin birleﬂerek daha büyük topluluklar meydana getirmesinden
sonra askerlik vazgeçilmez bir meslek haline gelmiﬂti. Güçlenen ordular,
ya¤malama amac› ile da¤lardan inen göçebe kabilelere engel olduktan
sonra, yaﬂam alanlar›n› geniﬂletmek amac›yla yeni istilalara giriﬂmiﬂlerdi.
Böylece tarihte ilk olarak Asur ‹mparatorlu¤u ortaya ç›km›ﬂt›. Bu imparatorlu¤un baﬂkenti Ninova zaman›n›n en görkemli ﬂehri idi. Asurlular kuzeybat›da Toroslar’a, bat›da Akdeniz’e ulaﬂt›ktan sonra güneye inerek M›s›r ve Nil Vadisi’ni tamamen hükümleri alt›na alm›ﬂlard›.
Asur ‹mparatorlu¤u’nun topraklar›, 21. yüzy›l›n ilk y›llar›nda, uzak Bat›’dan uçaklarla, havadan sald›rarak topraktaki zenginlikleri elde etmek isteyen ya¤mac›lar›n istilas›na u¤ram›ﬂ durumdad›r.
700 y›ll›k Roma ‹mparatorlu¤u ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u olarak an›lan 600 y›ll›k Türk ‹mparatorlu¤u da¤›larak yerlerini daha küçük ulus devletlere b›rakm›ﬂlard›. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i çok daha geniﬂ topraklar› ele geçirmiﬂ oldu¤u halde varl›¤›n› 70 y›l sürdürebildi, da¤›larak yerini etnik kökenli ulus devletlere b›rakt›. Avusturya-Macaristan,
Yugoslavya ve Çekoslovakya da parçalanarak ulus devletler olarak ayr›ld›lar. Her ulus kendine göre yaﬂam biçimini belirleyen yeni anayasalar düzenleyerek ba¤›ms›zl›¤›n nimetlerinden yararlanmay› tercih ediyordu.
Son elli y›lda, ticaret ve kalk›nma alan›nda iﬂbirli¤i giriﬂimlerinin yeni
ekonomik topluluklar›n oluﬂmas›na yol açt›¤›na tan›k oluyoruz. Bunlardan en ünlüleri olarak OECD ve AB’yi sayabiliriz. Uluslar›n ekonomik
yönden iﬂbirli¤i içinde bulunmalar›, geçen yüzy›la kadar süregelen uluslararas› ideolojik savaﬂlar› da sona erdirmiﬂ durumdad›r. ABD’nin dünya hegemonyas› kurma amac› ile Afrika ve Güney Asya’daki etnik çat›ﬂmalar›n
d›ﬂ›nda uluslararas› savaﬂlar art›k görülmüyor.
Yeryüzündeki insanlar›n geliﬂmesi ile yamyaml›k, barbarl›k ve savaﬂ dönemleri birer tarihsel an› olarak geride kald›lar. Bireyler aras›ndaki bilgi, beceri ve zenginlik yar›ﬂ›nda baﬂar›l› olmak arzusu insanlar› daha kaliteli ve etkili e¤itim almaya yöneltmiﬂtir. Ulus bilincine sahip toplumlar da di¤er ülkelerle bir kalk›nma yar›ﬂ›na girmiﬂ bulunuyorlar. Birleﬂmiﬂ Milletler’in
UNDP teﬂkilat› her y›l yaz aylar›nda üye devletlerin sa¤l›k, sosyal ve ekonomik durumlar›n› gösteren bir rapor yay›mlamaktad›r. ‹nsani Kalk›nm›ﬂl›k Raporu’nda ülkelerin sürekli bir kalk›nma yar›ﬂ›nda olduklar›n› görüyoruz.
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Toplumlar ve fertler için para edinme yollar› ve kurallar› ayn›d›r. Kendisine özgü bu kurallar› bilip de uygulayan fert ve devletlerde, her zaman
yeterince para bulunmuﬂtur.
Fertlerin zenginli¤i sonuçta tüm ülkenin zenginli¤ini oluﬂturacakt›r.
Bu bak›mdan zenginli¤i koruyan görüﬂler, iki yüz y›ldan beri yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. Hiç kimse, özellikle hiçbir hükümet, zenginli¤e veya bunun elde
edilmesine ya da geniﬂletilme yöntemlerine dokunmamaktad›r. Böyle bir
ﬂeyi yapmak ekonomi için son derece gerekli olan geliﬂme sürecine müdahale etmek olur.
Art›k ça¤›m›zda devletlerin de¤il fertlerin zenginli¤i ön plana ç›km›ﬂt›r
ve onun geliﬂip yayg›nlaﬂmas› için hükümetler önlemler almaktad›r.
Yak›n tarihimizde Baﬂbakan›m›z Adnan Menderes “Her mahallede bir
milyoner yarataca¤›z” demiﬂti. Yine Turgut Özal, “Ben zenginleri severim” diyerek, zenginli¤in önemini ve gereklili¤ini belirtmiﬂti.
Ekonomi ilminin kurucusu say›lan ünlü ‹ngiliz bilim adam› Adam
Smith, 1776’da yay›nlad›¤› 8 ciltlik Uluslar›n Zenginli¤i ve Nedenleri Üzerine
Bir Araﬂt›rma isimli eseri ça¤›m›z›n düﬂünürlerine oldu¤u gibi, hükümetlerine de yol göstermektedir.
Bu ünlü eserdeki s›n›rs›z bilgilerden biri de ﬂudur: “Bir ulusun zenginli¤i her yurttaﬂ›n kendi ç›karlar›na hizmet etme çabas›n›n bir sonucudur; kiﬂi
kendi ç›karlar› için çal›ﬂ›rken, bunun sonucu olan ödülleri al›r ya da cezalara
katlan›r.”
Kaynaklar›n k›t oldu¤u bir ortamda, insanlar›n kendi gereksinimlerini
öncelikle düﬂünerek, onlar› en iyi ﬂekilde karﬂ›lamak üzere çaba göstermeleri do¤ald›r. Bu çabalar bireyin yarar›na oldu¤u gibi, toplumun da yarar›na olacakt›r. Yani bireyle toplumun ç›karlar› çat›ﬂmayacak, ikisi de ayn›
yönde buluﬂacakt›r.
Smith’in di¤er bir deyiﬂi ile “Bireyin kendi ç›karlar› do¤rultusunda çal›ﬂmas› için kendisine sanki görünmez bir el yol göstermektedir. Ve bu gizli el devletin
görünen, yeteneksiz ve y›prat›c› elinden daha iyidir.”
Zenginler her ülkede toplumun ilgisini ve hayranl›¤›n› çekmiﬂtir. Haklar›nda romanlar yaz›lm›ﬂ ve övülmüﬂlerdir. Günümüz Türkiye’sindeki
zenginlerin sayg›nl›¤›n› ve güçlerini aç›kça görmekteyiz.
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‹slam tarihinde, dört Halife devri ile Abbasi’lerin zenginlikleri dillere
destan olmuﬂtur.
Osmanl› döneminde 16. yüzy›lda, ‹mparatorluk alt›n ça¤›n› yaﬂ›yordu.
Devlet hazinesi dolup taﬂ›yordu. Tüccarlar›n ve sanatkârlar›n serveti
müthiﬂti. Örne¤in Sadrazam Sinan Paﬂa öldü¤ünde, 600 kese kuruﬂ, 29
yük mücevher, alt›n ve ﬂimﬂir gaddara hançerler ve yüz kantar külçe avanaj b›rakm›ﬂt›r.
Yine Kanuni’nin sadrazam› Rüstem Paﬂa’n›n serveti, Romal› Konsüller
Crassus ile Lucullus’un servetlerini gölgede b›rakacak derecedeydi: Asya
ve Avrupa’da sekiz yüz çiftlik, beﬂ yüz su de¤irmeni, iki bin köle, üç bin savaﬂ at›, iki bin beﬂ yüz deve. Hediye olarak haz›rlanm›ﬂ beﬂ bin kaftan, sekiz bin sar›k, iki bin z›rh, alt› yüz simli eyer tak›m›, yüz otuz alt›n gem, k›ymetli taﬂlar tak›lm›ﬂ yedi yüz k›l›ç, sekiz yüz yazma Kuran, beﬂ yüz ciltlik
kütüphane, yüz yirmi kat›r yükü alt›n ve mücevherat, ﬂahsi hazinesinde
iki milyon Duka Alt›n›.
Peygamberlerin zenginlik konusundaki ö¤retileri, günümüz ekonomistlerinin görüﬂleri ile uyuﬂmamaktad›r.
• ‹ncil’e göre ticaret ve zenginlik ile ilgili görüﬂler:
Hazreti ‹sa fakirleri ve açlar› sevmekte ve kutsamaktad›r: “Zenginlerin
cennete girmesi, bir devenin i¤ne deli¤inden geçmesinden daha zordur.”
(Matta - ‹ncil: Bap 19; 23 )

Ayr›ca ‹sa, “Servet edinmeyin, neyiniz varsa fakirlere verin” ö¤üdünü de
(Matta - ‹ncil: Bap 6; 19)
vermektedir.
‹ncil’e ve Hazreti ‹sa’n›n ö¤retilerine karﬂ›n, Bat›’daki H›ristiyan âlemi
servet biriktirmekte ve zenginlikte dünyada baﬂta geliyor.
Almanya, Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya’n›n her birinin bir y›lda ürettikleri
mal ve hizmetlerin 1.300.000.000 nüfuslu elli alt› ‹slam ülkesinin oluﬂturdu¤u (‹KÖ) ‹slam âleminin petrol dahil üretti¤i mal ve hizmetten çok daha fazla oldu¤unu kaydedelim. Bu fark bir uçurum gibi görünüyorsa da
e¤itim kurumlar›n›n da ayn› farkl›l›kta oldu¤unu unutmayal›m. Az e¤itim, az üretim, sonuç fakirlik. Bir tarafta okumuﬂ ve iyi e¤itilmiﬂ zengin AB
ülkeleri, di¤er tarafta az e¤itilmiﬂ fakir ‹slam toplumu.
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• Kuran’da zenginlik ve ticaret ile ilgili emirler:
“Bu geçici dünya hayat›nda mal ve mülke önem verenlerin ahrette ﬂiddetli
(Hadid; Sure 57, Ayet 20)
azap görece¤ini bildirmektedir.”
“Ayetlerimizi yalanlayanlara gök kap›lar› aç›lmayacakt›r. Onlar deve i¤ne
(Araf: Sure 7: ayet 40)
deli¤inden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir.”
Kuran’a göre ; “Allah diledi¤ine r›zk› geniﬂletip açar ve diledi¤inin k›sar.”
(Sebe; Sure 34, Ayet 36)

‹slam âleminin ço¤unlu¤u dini kurallara ba¤l› olarak yaﬂamay› ye¤ledi¤i mal ve mülke, ticarete ve faize itibar etmedi¤i için zenginlikte daima H›ristiyan âleminin gerisinde kalm›ﬂt›r.
Elli y›l öncesine kadar dünya genelinde ticarete iyi gözle bak›lmazd›.
Ayd›nlar ticareti hor görürdü. Geliﬂen teknoloji ile üretim ve verimlili¤in
büyümesine paralel olarak ticaret ve ekonomi ön plana ç›kt›. Geliﬂmekte
olan ülkelerde ticaretin ekonomiye katk›s› üretimin önüne geçmiﬂtir.
Sovyetler Birli¤i 75 y›ll›k yaﬂam›nda hep ticareti hor görmüﬂ, altyap› ve
üretime önem vermiﬂti. Yükselen sosyalizmin tüccarlar› ve kapitalizmi
yutaca¤›n› san›yorlard›. Üretilen mallar› tüketiciye ulaﬂt›ramayan Sovyetler, kapitalist tüccarlar taraf›ndan yenildi yutuldu. ﬁimdi Rusya’da eskinin
en güçlü Marksistleri, en büyük itici gücün kâr güdüsü oldu¤u vurgulamakta, piyasa ve rekabetten övgü ile bahsetmektedir.
Bizdeki iktisadi devlet teﬂekkülleri, ticaret amac› gütmedikleri ve “müdebbir bir tüccar” gibi davranmad›klar› için vergi mükelleflerine ve hazineye yük olmuﬂlard›r.
Devlet üniversiteleri ve araﬂt›rma kurumlar› faaliyetlerini kâr amac›na
uygun olarak yönlendirmedikleri için ülke ekonomisine katk›lar› beklenen düzeyde olmamaktad›r. Üniversitelerimiz, devletin kontrolünde ancak serbest rekabet ortam›nda yar›ﬂarak verimli hale geleceklerdir.
Ticari amaçl› özel üretim tesisleri ile hizmet sektörü, ülke ekonomisinin bel kemi¤ini oluﬂturmaktad›r. Son söz: Her ﬂeyin özeli iyidir.
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Bitirirken
Türkiye’nin kaderini etkileyen olaylar› ve olgular› incelemeye baﬂlarken, uluslararas› kalk›nma yar›ﬂ›nda geri kalm›ﬂ olmam›z›n bir kader olmad›¤›n› gördük. Kuruluﬂundan beri Avrupa ile rekabet içinde bulunan
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun 17. yüzy›ldan itibaren üstünlü¤ü Avrupa’ya
kapt›rm›ﬂ olmas›n›n nedenleri üzerinde durduk. Avrupa’n›n üstünlü¤ünü
haz›rlayan olaylar›n baﬂlang›c›n›n 11. yüzy›lda a¤›r saban›n keﬂfi ile baﬂlayan zenginli¤e ve bu zenginli¤in, fikir ve sanat eserlerinin geliﬂmesine ve
üniversitelerin kurulmas›na yol açt›¤›n›, bu geliﬂmelerin 15. yüzy›lda Rönesans denen kültürün geliﬂip yayg›nlaﬂmas›na yol açm›ﬂ oldu¤unu inceledik. 16. yüzy›lda baﬂlayan bilimsel geliﬂmeler sayesinde, 17. yüzy›lda Avrupa’n›n teknik alanda ilerlemeler kaydedip, sanayide devrim yaparak ve
büyük kazançlar elde ederek üstünlü¤ünü, sanayi devrimi yapmayan uluslara kabul ettirdi¤ini izledik.
Avrupa’n›n üstünlü¤ünün zenginlik ve e¤itime dayand›¤›n› gördükten
sonra ülkemizde yaﬂanan zenginlik ve e¤itim olaylar› üzerinde durduk ve
gördük ki Cumhuriyet döneminde Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel’in
çal›ﬂmalar› ile Latince “educat” kelimesinden esinlenilerek dilimize al›nan
“e¤itim” tabirinin ülkemizde önemi henüz tam olarak anlaﬂ›lmam›ﬂt›r ve
kökleﬂmemiﬂtir. Hâlâ Talim Terbiye döneminin özlemini yaﬂayan yetkili
ve sorumlu insanlar›m›z var.
Zenginli¤in, sa¤l›¤›n ve üstünlü¤ün kayna¤› olan e¤itimin ülke alan›ndaki da¤›l›m›n› ve etkinli¤ini görmek için, e¤itim alan›ndan baz› kesitler
ald›k. K›yaslamalar ve eleﬂtiriler yapt›k. Art›k karar verme zaman› geldi:
Biz ne yapmal›y›z?
Cumhuriyet kurulal› 80 y›ldan çok oldu. Atatürk öleli 70. y›la yaklaﬂ›yor. Ama biz hâlâ Cumhuriyet’in 10. y›l›nda söyledi¤imiz, Onuncu Y›l
marﬂ› ile heyecan yaratmaya çal›ﬂ›yoruz. Beﬂer y›ll›k kalk›nma planlar› yaparak kalk›naca¤›m›z› san›yoruz. 8. plan dönemi de bitti. Yine ortada bir
ﬂey yok.
Bu incelememizden ç›kan en önemli sonuç ﬂu: Uluslararas› kalk›nma
yar›ﬂ›nda geri kalm›ﬂ bir ülkeyiz. Kalk›nma için halk›n e¤itim talebinin
karﬂ›lanmas› en temel koﬂuldur.
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Bu fakir ülkenin bütçesi paras›z yüksekö¤retim vermeye yetmiyor. ‹ngiltere, ABD, Büyük Britanya, Japonya ve Çin’de oldu¤u gibi katk› pay› en
az %25 olmal›.
En baﬂ›ndan beri örneklerle aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z konular› özetlersek, yani iﬂin özüne inersek, konuyu basite indirgemiﬂ olaca¤›z ve anlaﬂ›lmas› da çok kolay olacakt›r.
Amac›m›z e¤itimin önemini belirtmekti. ﬁimdi yüksekö¤retimin
önündeki engelleri görece¤iz. Bu üç engel mutlaka kald›r›lmal›d›r. YÖK
görevini yapt›, güçlükleri dile getirdi. S›ra MEB’in kanun teklifi haz›rlamas›na gelmiﬂ bulunuyor. 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu’nun de¤iﬂtirilmesi öngörülen 10. 45. ve 46. maddelerinin eski ﬂekli önerilen yeni karﬂ›l›klarla eklerde sunulmuﬂtur.
1) ÖSYM ö¤rencileri yüksekö¤retime yerleﬂtirmeyecek. Sadece s›nav yaparak puan verecektir. Ortaö¤retim baﬂar› puan›n›n kontrolü için yap›lan bu s›nav y›lda en az dört kez tekrarlanmal›d›r.
2) Üniversiteler kendi ö¤rencilerini kendilerinin belirleyece¤i usul ve esasa göre seçip alacaklard›r. Her ö¤rencinin katk› pay› 3000 YTL olmal›d›r.
3) Kredi kurumlar›, katk› pay› ve ö¤renim paras› için gerekli krediyi düﬂük faiz ve uzun vadeli olarak verebilmeli.Ça¤›m›zda art›k paras›z yüksekö¤retimi düﬂünmek mümkün de¤il. Türkiye’deki katk› paylar›, üniversitelerin giderlerinin ancak %4’ünü karﬂ›layacak kadard›r. Bu oran
Büyük Britanya, ve ABD’de %30–40, Japonya’da %50 düzeyinde. ﬁunu
da ilave edelim ki komünist bir rejimle yönetilen Çin’de ö¤renciler
1000 dolar karﬂ›l›¤›, Yuan ödemektedirler, bu da üniversite giderlerinin
%26’s› kadard›r.
Üç maddede özetledi¤imiz bu yenilikleri gerçekleﬂtirmek ve sürdürmek için üniversite yönetiminin de ça¤daﬂlaﬂmas› kaç›n›lmazd›r. ‹leri,
ça¤daﬂ ülkelerin üniversitelerine uyum sa¤lamak amac›yla, rektör seçimleri ve rektör görev tan›mlar› yeniden düzenlenmelidir.

181

16.5x23.5 bitti.new.pdf 181

8/13/2007 2:47:09 PM

YENI 16.5X23.5

7/31/07

16.5x23.5 bitti.new.pdf 182

10:04 AM

Page 182

8/13/2007 2:47:09 PM

YENI 16.5X23.5

7/31/07

10:04 AM

Page 183

IX.
Son Söz

Türkiye’nin kaderi gençlerin elinde. Kaderimiz, yetiﬂkinlerin bu gerçe¤i
fark ederek, onlara ileri ve ça¤daﬂ bir e¤itim sunmalar›na ba¤l›d›r. Her ﬂeyden önce, 18. yüzy›lda Avrupa’da baﬂlayan Sanayi Devrimi’ni kaç›rmam›z›n
nedenlerini unutmamal›y›z. Daha sonra 21. yüzy›lda baﬂlayan iletiﬂim devrimini yakalamam›z için, e¤itim kurumlar›m›z› dünyan›n en ileri ülkeleri
düzeyine ç›karmay› kendimize hedef olarak seçmeliyiz.
Bat›’daki üniversitelerin, 17. yüzy›ldan itibaren, kilisenin egemenli¤inden ç›karak, felsefede ve bilimde önemli ilerlemeler kaydetti¤ini, bilime
ba¤l› olarak geliﬂen teknolojinin sanayi devrimini yaratt›¤›n›, sanayileﬂen
ülkelerin zenginleﬂti¤ini, her zaman göz önünde bulundurmal› ve asla
unutmamal›y›z.
17. yüzy›la kadar Avrupa’ya üstünlü¤ünü kabul ettiren Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, medreselerin bozulmas›n›n yaratt›¤› çöküntü, imparatorlu¤un
tüm kurumlar›na yans›yarak, önce duraklamaya ve daha sonra toplumun
Avrupa karﬂ›s›nda geri kalmas›na yol açm›ﬂt›.
Tanzimat, Islahat, Meﬂrutiyet, Cumhuriyet ve Devrimler ile bu, günkü
gayretlerimize ra¤men aradaki aç›¤› kapatamad›k. Kalk›nma h›zlar›m›z Avrupa ile aram›zdaki aç›¤› kapatmaya yetmiyor.
Kalk›nabilmemiz için, her ﬂeyden önce yak›n komﬂular›m›z ve AB karﬂ›s›ndaki durumumuzu do¤ru bir ﬂekilde aç›¤a ç›karmam›z, yani kendi gücümüzü ve güçsüzlü¤ümüzü bilmemiz ve iyi de¤erlendirmemiz gereklidir.
Bizden ayr›larak ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Ermenistan’›n uluslararas› kalk›nma yar›ﬂ›nda bizi geçmelerine
izin vermemeliyiz.
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Y›llardan beri sürdürmekte oldu¤umuz kalk›nma hamlelerinin amac›na
ulaﬂmas›, erinç ve gönencin yayg›nlaﬂmas› ve ülkenin ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine yükselmesi için iﬂ gücümüzün e¤itim düzeyini yükselterek, verim ve
etkinli¤ini art›rmaktan baﬂka ç›kar yolu bulunmad›¤›n› unutmamal›y›z.
Kaderimizi ancak bilgi ile de¤iﬂtirebiliriz. Bilgi, her kademede okullaﬂma
oran› rekabet içinde oldu¤umuz ileri ülkeler düzeyinde oldu¤u zaman etkili olabilir.
E¤itim alan›nda en çok konuﬂulan ve toplumu rahats›z eden, üniversitelerimizin önündeki ÖSS baraj›n› kald›rarak gençli¤in ilerlemesi için uygarl›k yollar›n› açmal›y›z. Önceki bölümlerde aç›klad›¤›m›z olgulara ba¤l› olarak, hemen yap›lmas› gerekenleri aﬂa¤›da bir kez daha geniﬂleterek yeniden
gözler önüne seriyoruz.
1)
2)
3)
4)

ÖSYM ö¤rencileri yüksekö¤retime yerleﬂtirmemelidir.
Üniversiteler ö¤rencileri kendi usullerine göre seçip almal›d›r.
Her ö¤renci üniversiteye 3.000 YTL katk› pay› ödemelidir.
‹htiyac› olan ö¤renciye, kredi kurumlar› gerekli katk› pay› ve ö¤renim
kredisini uygun koﬂullar ve uzun vadeli olarak vermelidir.

Üniversiteler y›llardan beri hasretini çektikleri paraya kavuﬂacaklar›
için, birbirleriyle önce kapasite daha sonra kalite yar›ﬂ›na gireceklerinden, birkaç y›l içinde bölgesel ö¤renci taleplerini karﬂ›layacak duruma
geleceklerdir.
Altyap›lar›n› tamamlayarak, ö¤renci talebine cevap verebilen duruma
gelen üniversitelerimiz, yurt d›ﬂ›ndan ö¤renci çekerek, verimliliklerini art›racaklard›r. Dünya üniversiteleri ile yar›ﬂabilecek üniversitelerimizin temel
amac› üretim yapabilecek kadrolar yetiﬂtirerek ülkemizin kaderini de¤iﬂtirmek olacakt›r.
Eleﬂtirileriniz için: www.latifmutlu.com
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OECD Ülkelerinde Kiﬂi Baﬂ›na Milli Gelir, 2000 Fiyatlar›yla, 1975-2006
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Kanuni Sultan Süleyman

(Ek.2)
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ÖSS Baﬂar› Grafi¤i
Aç›kta Kalan, %70

S›navs›z Geçiﬂ ve
Aç›kö¤retime Kaydolan, %20

Örgün Ö¤retime
Kaydolan, %10

HER L‹SE MEZUNUNUN
YÜKSEKÖ⁄REN‹M GÖRME HAKKI VARDIR
• Ö⁄RENC‹LER:

E¤itim haklar›n› arayabilmeli

• VEL‹LER:

Çocuklar›na yol gösterebilmeli

• YAZARLAR:

Toplumsal kalk›nma için yazmal›

• AYDINLAR:

Düﬂünceleri ile topluma katk›da bulunmal›

• YETK‹L‹LER:

Kanunlar› güncelleﬂtirmeli

(Ek.4)
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Yüksekö¤retimde
E¤itim Giderlerinin Kaynaklar›
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Baz› Ülkelerde Yüksekö¤retimde
Ö¤renci Baﬂ›na Düﬂen E¤itim Harcamas›
(2005 Y›l›, ABD Dolar›)
ABD
Kanada
‹sviçre
Danimarka
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Norveç
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‹sveç
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Avustralya
Belçika
Finlandiya
‹rlanda
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Yunanistan
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Türkiye
OECD Ortalamas›
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2547 Say›l› Kanunun
10. Maddesinin De¤iﬂtirilmesi
Eylül 2005 de Yürürlükte Olan ﬁekli

Maddenin Önerilen Yeni ﬁekli

Madde no: 10
Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi
Kuruluﬂ, ‹ﬂleyiﬂ ve Görevleri:

Ö¤renci seçme ve yerleﬂtirme merkezi.
Kuruluﬂ iﬂleyiﬂ ve görevleri: (‹ngiltere gibi)

Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi, Yüksekö¤retim Kurulu’nun tespit etti¤i esaslar çerçevesinde yüksekö¤retim kurumlar›na ö¤renci
al›nmas› amac› ile s›navlar› haz›rlayan ve yapan,
ö¤renci isteklerini de göz önünde tutarak Yüksekö¤retim Kurulu’nun tespit etti¤i esaslara göre
de¤erlendiren, ö¤renci adaylar›n›n yüksekö¤retim kurumlar›na yerleﬂtirilmesini sa¤layan ve
bu faaliyetlerle ilgili araﬂt›rmalar› ve di¤er hizmetleri yapan Yüksekö¤retim Kurulu’na ba¤l›
bir kuruluﬂtur.
Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi, Yüksekö¤retim kurumlar›n›n iste¤i üzerine yüksekö¤retim kurumlar›na anket, doçentlik s›navlar› dahil her düzeyde s›nav ve de¤erlendirme ile ö¤renci kay›t iﬂlemlerini ve Yüksekö¤retim Kurulu’nca verilecek di¤er iﬂleri yapar.
(4629/4)
Merkez bu hizmetleri ücret veya bedel karﬂ›l›¤› yapar. Toplanan ücret veya bedeller Yüksekö¤retim
Kurulu Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezinde
oluﬂturulan döner sermaye iﬂletmesinde toplan›r.
Döner sermaye iﬂletmesinin ilk sermayesi bir trilyon lirad›r. Döner sermayeden elde edilen gelir fazlas› her y›l›n sonunda döner sermaye iﬂletmesinin
sermayesine eklenebilece¤i gibi ertesi y›l›n döner
sermaye gelirine de eklenebilir.
Döner sermaye iﬂletmesi, 1050 say›l› Muhasebei
Umumiye ve 2886 say›l› Devlet ‹hale Kanunu hükümlerine tabi de¤ildir.
Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdi¤i giderler
ile Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi için gerekli her türlü harcamalar döner sermayeden yap›l›r. Döner sermaye iﬂletmesinin faaliyet alan›, çal›ﬂma usul ve esaslar, muhasebe usulleri ve di¤er mali hususlar Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüﬂü al›narak Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan ç›kar›lacak bir yönetmelik ile düzenlenir.
Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezinde görevli
personele (iﬂçiler hariç) Maliye Bakanl›¤›n›n uygun görüﬂü üzerine ÖSYM Baﬂkan› taraf›ndan personelin kurum çal›ﬂmalar›na katk›s›, sorumlulu¤u, kadro unvan› ve derecesi gibi kriterlere göre belirlenecek miktarda ayl›k maktu fazla mesai ücreti
döner sermaye gelirlerinden ödenebilir.

Merkez, ba¤l› oldu¤u Yüksekö¤retim kurulunun tespit etti¤i esaslara göre, yüksekö¤retime
girmek isteyen ö¤rencileri bilimsel ve akademik s›nava tabi tutarak sonuçlar›n› ö¤renciye
bildirir.
Ö¤renciler ald›klar› de¤erlendirme notlar›na
göre, okumak istedi¤i yüksekö¤retim kurumlar› ile ö¤renim dallar›n› belirterek ÖSYM’ye bildirirler.
ÖSYM ö¤rencilerden gelen bu talepleri, yüksekö¤retim kurumlar›n›n istekleri ile karﬂ›laﬂt›rarak yüksekö¤retim kurumlar›na da¤›t›m›n›
yapar.
ÖSYM ülkemizde mevcut yüksekö¤retim kurumlar›n›n her biri için ayr› bir WEB sayfas›
açarak: Kurumun tüm özellikleri ile ö¤renci
kabul ﬂartlar›n› ilan eder.
Merkez, bu hizmetleri bedel karﬂ›l›¤›nda yapar.
Toplanan paralar, merkezin döner sermaye iﬂletmesinde toplan›r. Masraflar ç›kt›ktan sonra
artan paralar ö¤retim eleman› yetiﬂtirme giderlerine ilave edilmek üzere Yüksekö¤retim kurulunun bütçesine transfer edilir.

Kuruluﬂ iﬂleyiﬂ ve görevleri (Amerika gibi)
Merkez, ba¤l› bulundu¤u Yüksekö¤retim Kurulunun tespit etti¤i esaslara göre, yüksekö¤retime girmek isteyen ö¤rencileri, bilimsel ve akademik s›nava tabi tutarak sonuçlar›n› ö¤rencilere bildirir.
ÖSYM ülkemizde mevcut üniversite ve di¤er ba¤›ms›z yüksekö¤retim kurumlar›n›n tamam›n›
içeren bir web sayfas› açar. Bu sayfalarda kurumlar›n her yönü ile tan›t›m›n› yapar, programlar›
konusunda detayl› bilgi verir ve kontenjanlar›n
doluluk oranlar›n› günlük olarak yay›nlar.
Yüksekö¤retim kurumlar›n›n istemeleri halinde, ö¤rencilere ait özel de¤erlendirmeleri ve ö¤rencinin s›navda haz›rlad›¤› bir sayfal›k yaz›l›
ifadeyi de kuruma gönderir.
Merkezin yapt›¤› hizmetlere karﬂ›l›k ald›¤› paralar, döner sermaye hesab›nda toplan›r. Artan paralar y›l sonunda ö¤retim eleman› yetiﬂtirme
amac› ile kullan›lmak üzere Yüksekö¤retim kurulu hesab›na aktar›l›r.

(Ek.13)
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2547 Say›l› Yasan›n De¤iﬂtirilmesi
Yasan›n 45. Maddesinin Eski ﬁekli

Önerilen ﬁekli

Madde 45 - Yüksekö¤retime Giriﬂ

Madde 45 – Yüksekö¤retime Giriﬂ

a) Ö¤renciler Devlet Yüksekö¤retim Kurumlar›na,
esaslar› Yüksekö¤retim Kurulu taraf›ndan tespit
edilen s›navla girerler. Sonuçlar›n de¤erlendirilmesinde adaylar›n ortaö¤retimdeki baﬂar›lar›
dikkate al›n›r. Ortaö¤retim kurumlar›n› birincilikle bitiren adaylar kendileri için yüksekö¤retim
kurumlar›nda ayr›lacak kontenjanla, tercih ve
puanlar› göz önünde tutularak yerleﬂtirilir.

Üniversiteler ve ba¤›ms›z yüksekö¤retim kurumlar›, kendi yönetim kurullar›nca tespit edilen
esaslara göre, ö¤rencileri kendileri seçip al›rlar.

Yüksekö¤retim kurumlar›na ö¤renci seçiminde, adaylar›n ortaö¤retim süresindeki baﬂar›lar›
Yüksekö¤retim Kurulunun uygun görece¤i ﬂekilde Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi taraf›ndan geliﬂtirilecek bir yöntemle ek bir puan
olarak tespit edilir ve yüksekö¤retim kurumlar›na giriﬂ s›nav puanlar›na eklenir.

Kontenjanlar ve her bilim dal›na al›nacak ö¤renci say›lar›, kurumlardan gelecek taleplerden
sonra Yüksekö¤retim Kurlunca tespit edilerek,
her y›l ﬂubat ay›nda kurumlara bildirilir.
Mesleki ve teknik ortaö¤retim kurumlar›ndan
mezun olanlar, kendi mesleklerinin devam› olan
yüksekö¤retim kurumlar›na öncelikle al›n›rlar.

Bir mesle¤e yönelik programlar uygulayan liselerin mezunlar›, Yüksekö¤retim kurulu taraf›ndan belirlenecek ayn› alanda bir yüksekö¤retim
kurumuna girerken, baﬂar› notlar› ayr›ca tespit
edilecek bir katsay› ile çarp›lmak suretiyle de¤erlendirilerek giriﬂ s›nav› puanlar›na eklenir
b) Yüksekö¤retim Kurulunca düzenlenen esaslara
göre belli sanat dallar›nda üstün kabiliyetli oldu¤u tespit edilen ö¤renciler, ilgili dalda e¤itim
yapmak kayd›yla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle yüksekö¤retim kurumlar›na al›nabilirler.
c) (3747/5) Yürürlükten kalkm›ﬂt›r.
d) (4702/2) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araﬂt›rma
Kurumunca tespit edilen uluslararas› bilimsel
yar›ﬂmalarda ödül kazanan ö¤renciler, ödül kazand›klar› alanlarda Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme Merkezi ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araﬂt›rma Kurumunca müﬂtereken belirlenecek
yüksekö¤retim kurumlar›ndan seçtiklerine s›navs›z girerler.
e) (4702/2) Mesleki ve teknik ortaö¤retim kurumlar›ndan mezun olan ö¤renciler istedikleri takdirde
bitirdikleri program›n devam› niteli¤inde veya
buna en yak›n programlar›n uyguland›¤›, öncelikle kendi mesleki ve teknik e¤itim bölgesi içinde yer alan veya bölgesi d›ﬂ›ndaki meslek yüksekokullar›na s›navs›z olarak yerleﬂtirilebilirler.
S›navs›z olarak meslek yüksekokullar›na devam ederek mezun olan ö¤rencilerin yüzde
onundan az olmamak üzere ayr›lacak kontenjanlara göre alanlar›ndaki lisans programlar›na
dikey geçiﬂ yapmalar› sa¤lan›r. Bununla ilgili
esas ve usuller, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Yüksekö¤retim Kurulu iﬂbirli¤i ile ç›kart›lacak yönetmelikte belirlenir.

(Ek.14)
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EKLER

2547 Say›l› Kanunun
46. Maddesi ‹le ‹lgili De¤iﬂiklikler
Eylül 2005 de Yürürlükteki Eski ﬁekli

Önerilen Yeni ﬁekli

Madde no 46: (3483/16)

Madde 46 - Cari Hizmet Maliyeti

Yüksekö¤retim kurumlar›nda cari hizmet ödenekleri, ö¤renci
baﬂ›na olmak üzere belirlenir. Ö¤renci baﬂ›na düﬂen cari hizmet
maliyetleri göz önünde tutularak Yüksekö¤retim Kurulunca
farkl› miktarlarda tespit edilir. Bu miktar›n her y›l Bakanlar Kurulunca belirlenecek k›sm› Devletçe karﬂ›lan›r ve ö¤renci ad›na
ilgili Yüksekö¤retim kurumu bütçesine ödenek olarak kaydolunur. Geri kalan k›sm› ö¤renci taraf›ndan ödenir. Devletçe karﬂ›lanacak k›s›m cari hizmet maliyetlerinin yar›s›ndan az olamaz.

Yüksekö¤retim kurumlar›n›n cari
hizmet ödenekleri ö¤renci baﬂ›na olmak üzere belirlenir. Ö¤renci baﬂ›na
düﬂen cari hizmet ödene¤i, ö¤renim
dallar›n›n nitelikleri ve süreleri ile
yüksekö¤retim kurumlar›n›n özellikleri göz önünde tutularak Yüksekö¤retim kurulunca farkl› miktarlarda tespit edilir. Bu miktar›n her
y›l Bakanlar Kurulunca belirlenecek
k›sm› devletçe karﬂ›lan›r ve ö¤renci
ad›na ilgili yüksekö¤renim kurumu
bütçesine ödenek olarak kaydolunur. Geri kalan k›sm› ö¤renci taraf›ndan ödenir.

Devlet ve ö¤renci taraf›ndan yap›lacak ödemelerin miktar ve
bölgelere göre oranlar›, yabanc› uyruklu ö¤rencilerden al›nacak
ücretlerin miktar› ile uygulamaya iliﬂkin esas ve usuller her y›l
Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ay› içerisince
belirlenir.
Ö¤renci taraf›ndan belirlenecek miktar, istekleri halinde ödeme güçlü¤ü olan ö¤rencilere Yüksekö¤renim Kredi ve Yurtlar
Kurumunca kredi olarak verilebilir.
Haz›rl›k s›n›f› veya yabanc› dil geliﬂtirme program› hariç olmak
üzere, 2 y›ll›k önlisans ve 4,5,6 y›ll›k lisans ö¤reniminde bu süreler sonunda mezun olamayan ö¤rencilere Devlet katk›s›
ödenmesine devam olunur. Ö¤renci katk›s› birinci y›l için %50
müteakip y›llar› için %100 fazlas›yla al›n›r. Lisans düzeyinde
ikinci bir yüksekö¤retim yapan ö¤renciler için ö¤renci katk›s›
% 100 fazlas›yla al›n›r. Lisans düzeyinde ikinci bir yüksekö¤retim yapan ö¤renciler için ö¤renci katk›s› % 100 fazlas›yla al›n›r.
Ö¤renci katk›s›n› ödemeyenlerin kay›tlar› yap›lmaz ve
yenilenmez.
Cari hizmet maliyetine ö¤renci katk›s› ve ö¤renci sosyal tesis ve
faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile yüksekö¤retim kurumlar›nca önceki y›llarda bast›r›lan ders kitaplar› ve teksirlerin sat›ﬂ›ndan elde edilecek gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji
enstitüsü ad›na milli bankalardan birinde aç›lacak hesaba yat›r›l›r. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ay›n sonuna kadar
Bütçe Dairesi Baﬂkanl›¤› hesab›na bir yandan gelir, di¤er yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktar›l›r. Aktar›lan bu
miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›nca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler, baﬂta ö¤rencilerin beslenme, sa¤l›k, spor, kültür ve di¤er sosyal hizmetleri olmak üzere, üniversitenin cari kalk›nma plan ve programlar›na uygun yat›r›m,
transfer ve ö¤rencilerin k›smi zamanl› olarak geçici iﬂlerde çal›ﬂt›r›lmas›na iliﬂkin giderlerinde kullan›l›r. Kullan›m ve harcamaya iliﬂkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›n›n görüﬂü al›narak yüksekö¤retim Kurulunca belirlenir.
Bu hesab›n sarf›, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuat›na tabi olup, iﬂlemleri üniversitece görevlendirilecek sayman taraf›ndan yürütülür.
Bu ödeneklerin harcanmayan k›sm› ertesi y›l›n bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

Yabanc› uyruklu ö¤rencilerden al›nacak ücretler, ilgili yüksekö¤retimin yönetim kurullar›nca tespit
olunur.
Ö¤renci taraf›ndan ödenecek miktar
istekleri halinde, Kredi Yurtlar Kurunu veya di¤er kredi kurumlar› ile
bankalar taraf›ndan kendilerine kredi olarak verilebilir.
Ö¤rencinin ald›¤› kredinin faizi, ö¤rencili¤i devam etti¤i sürece, okudu¤u yüksekö¤retim kurumunun döner sermaye hesab›ndan ödenir.
Mezun olduktan veya herhangi bir
nedenle ö¤rencili¤i sona erdi¤inde,
ö¤renci ald›¤› kredinin faizini kendisi ödemeye devam eder.
Kredinin geri ödenmesi, ö¤rencinin
mezun olmadan yüksekö¤renimle
iliﬂi¤inin kesilmesi halinde, hemen
baﬂlar ve krediyi ald›¤› süre kadar bir
süre içinde kapat›r. Mezun olanlar,
gelir elde etmeye baﬂlad›klar›nda,
gelirlerinin asgari ücreti aﬂan k›sm›n
1/4ünü ayl›k taksit olarak, kredi kurumuna ödeyerek krediyi kapat›rlar.
Kredi veren kurumlar bu prensipleri
ö¤renci lehine de¤iﬂtirebilir fakat,
ö¤rencinin aleyhine de¤iﬂtiremez
yeni ﬂartlar ileri süremez.
Lisans düzeyinde ikinci kez ö¤renim
yapanlar›n, ö¤renim katk›lar› % 100
fazlas›yla al›n›r.

(Ek.15)
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