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Mütevelli Heyet sistemi ile çözüm

Üniversitelerimizdeki durgunluk
Dünya listelerinde ABD üniversitelerinin ço¤unlukla yer almas›n›n nedenini, oradaki üniversite
yönetim anlay›ﬂ›na dayand›rabiliriz. Çünkü orada rektörden beklenen görevler somut ve
ölçülebilir de¤erlerle saptanmaktad›r. Üniversite sanayi iﬂbirli¤i, araﬂt›rma ve verimlilik ön
plandad›r... Üniversitelerimizin s›k›nt›lar›na ABD’de oldu¤u gibi mütevelli heyet sistemi
ile çare bulabiliriz...”

Latif Mutlu
‹stanbul Bilgi Üniversitesi
Kurucu ve Vak›f Baﬂkan›
ürkiye vatandaﬂlar›n e¤itim
talebine cevap veremiyor.
En ilk kademeden en yüksek düzeye kadar, tüm e¤itim kurumlar› nicelik ve nitelik bak›m›ndan ça¤›n gerisinde bulunuyor.
Üniversitelerimiz Cumhuriyetle birlikte büyük bir geliﬂmenin içine girdiler. Her y›l giderek
h›zlanan bir ivme ile geliﬂtikleri
gözleniyor. Yaﬂanan bu h›zl› geliﬂme, halk›n talebine cevap veremiyor. Çünkü halk daha çok
ço¤al›yor.
Üniversitelerimiz dünyan›n
geliﬂmiﬂ üniversitelerine yetiﬂemiyor, çünkü ça¤daﬂ e¤itim sistemine dünyadan beﬂ yüz y›l
geç baﬂlad›k.
AB’de üniversiteler kurulurken, Osmanl› devleti henüz kurulmam›ﬂt›. Viyana’y› kuﬂatt›¤›m›z y›llarda ABD’de bugün dünyan›n en önde gelen üniversitelerinin temeli at›l›yordu. Bu gün
dünyada önde gelen 100 üniversiteden 51’i ABD’de bulunuyor.
Daha önemlisi ABD vatandaﬂlar›n›n yüzde 81’i paras›n› ödeyerek bir yüksek ö¤renim kurumuna devam edebiliyor. ABD üniversitelerinin birinci görevi giriﬂimci insan yetiﬂtirmek ise, ikinci
görevi de sanayi ile iﬂbirli¤i yaparak proje üretmek ve uygulamakt›r.

T

Say›lar› 3000 olan üniversitelerle, 6000 araﬂt›rma kurumu
ABD’nin ekonomik ve sosyal kalk›nmas›na katk›da bulunurken
ABD’nin dünya liderli¤ini sürdürmesine yard›mc› olmak için
büyük bir gayretin içinde bulunuyorlar.
1636’da ABD’de Harvard
Üniversitesi kurulurken, ‹stanbul
‘da Kâtip Çelebi: “Matematik bilmeyenin kafas› iﬂler mi?” diye
yazarak medreselerden do¤a bilimleri ile fen derslerinin kald›r›lmas›ndan yak›n›yordu. Çünkü,
ünlü ﬁeyhülislam Ebussuud
Efendi; “Akli bilimlerin, din ilimlerinden üstün oldu¤unu söyle-
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yenlerin katli vacip olur” diye
fetva verdi¤i için medreselerde
yaln›zca din ve ahiretle ilgili konular ezberletiliyordu.
Tanzimat’tan sonra ülkemizde kurulmaya baﬂlayan modern
okullardan sonra, ancak cumhuriyet döneminde üniversitelerimizi kurmaya baﬂlad›k. Modern
ve ça¤daﬂ e¤itim kurumlar›n›
çok geç kurdu¤umuz için üniversitelerimiz dünya s›ralamas›na
giremiyor.
Üniversite yönetimi için kabul etti¤imiz 2252 4936 ve 1750
say›l› yasalar›n geçerlilikleri ortalama on y›l sürdü. Daha iyisini
yapaca¤›z diye s›k›yönetim dö-
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neminde haz›rlanan 2547 say›l›
yüksek ö¤retim yasas› hemen
ikinci y›l›ndan itibaren de¤iﬂikli¤e
u¤rad› ve günümüze kadar 25 kez
de¤iﬂtirildi¤i halde, halen genel
bir kabul görmüﬂ ve memnuniyet
yaratm›ﬂ de¤il.
Üniversite için ç›kar›lan beﬂ
kanun ile say›lar› yirmiyi bulan
de¤iﬂiklik kanunlar› ve kanun kuvvetindeki kararnamelerin, do¤ruyu bulmak için, deneme yan›lma
metodu ile yap›ld›¤› zehab›n› veriyor.
Yüksek ö¤retim kanunumuzun
13. maddesi gere¤ince üniversite
tüzel kiﬂili¤ini rektör temsil etmektedir. E¤er üniversitelerimiz dünya üzerinde varl›klar›n› gösteremiyorlarsa rektörleri sorumlu tutmak gerekir.
Rektörlerin bu
önemli temsil yetkisini taﬂ›mas›na
karﬂ›n, görevleri kanunumuzda
ﬂu ﬂekilde belirtilmiﬂtir:
1) Kurullara baﬂkanl›k etmek
ve al›nan kararlar› üst kurula bildirmek, üst kurullardan gelecek
kararlar› uygulamak, kurullar aras›nda düzenli çal›ﬂmay› sa¤lamak.
2) Gerekti¤inde e¤itim ve ö¤retim, araﬂt›rma ve yay›n konular›nda üniversiteler aras› kurula
bilgi vermek
3) Bütçe, yat›r›m ve kadro ihtiyaçlar›n› YÖK’e sunmak.
4) Gerekti¤inde görevlilerin
yerlerini de¤iﬂtirmek.
5) Üniversite birimlerinin ve
tüm görevlilerin gözetim ve denetimini yapmak.
6) Bu kanunun kendisine verdi¤i di¤er görevleri yapmak.
Üniversitenin rasyonel bir ﬂekilde kullan›lmas›nda ve geliﬂtirilmesinde, ö¤rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa¤lanmas›, bilimsel araﬂt›rma yay›nlar›n devlet
kalk›nma planlar› do¤rultusunda,
gözetim ve denetiminin yap›lmas›nda ve sonuçlar›n al›nmas›nda
birinci derece yetkili ve sorumludur.
Rektörden beklenen bunlar oldu¤una göre üniversitelerimizin
adlar›n› dünya listelerinde aramaya hakk›m›z yoktur. Rektörlerimiz

Cumhuriyetimizin
kanunlar›ndan büyük bir
k›sm› AB taraf›ndan
de¤iﬂtirilirken, yeni yasalar
ABD’den IMF kanal›yla
gelmektedir. Her iki
kanaldan gelen onlarca
yasan›n hiçbirisi
üniversitelerimizdeki
verimlili¤i art›racak nitelikte
de¤ildir.

bu görevi yapsa da olur, yapmasa
da olur. Denetlemek, gözetmek ve
YÖK’e bilgi sunmak hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmez. Dört y›ll›k görev süresi
böyle gelip geçer. E¤er rektör hiçbir de¤iﬂiklik yapmam›ﬂ ve düzeni
korumuﬂ, ayr›ca yenilik getirmemiﬂ ve kimseyi rahats›z etmemiﬂ
ise bir dört y›l daha ayn› koltukta
rahatça oturabilecektir.
Dünya listelerinde ABD üniversitelerinin ço¤unlukla yer almas›n›n nedenini, oradaki üniversite yönetim anlay›ﬂ›na dayand›rabiliriz. Çünkü orada rektörden
beklenen görevler somut ve ölçülebilir de¤erlerle saptanmaktad›r.
Üniversite sanayi iﬂbirli¤i, araﬂt›rma ve verimlilik ön plandad›r.
Cumhuriyetimizin kanunlar›ndan büyük bir k›sm› AB taraf›ndan
de¤iﬂtirilirken,
yeni
yasalar
ABD’den IMF kanal›yla gelmektedir. Her iki kanaldan gelen onlarca yasan›n hiçbirisi üniversitemizdeki verimlili¤i art›racak nitelikte
de¤ildir.
S›k›yönetim döneminde üniversiteleri zapt›rapt alt›nda tutmak için getirilen bu kanunla konan de¤iﬂmezli¤i AB veya
ABD’den gelecek bir uyar›y› beklemeden, biz kendi irademizle kald›rmal›y›z. En az›ndan bir baﬂlang›ç olarak rektörlerle ilgili sistemi,
dünyan›n en verimli üniversiteleri
olan ABD üniversiteleri yönetim
biçimini getirelim. Kolay olmas›
bak›m›ndan üniversite yönetim
biçimi ile rektör seçimi ve rektörün görevlerini yeniden düzenle-
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meliyiz. Çünkü ülkemiz çok büyüdü nüfus 70 milyonu aﬂt› üniversiteler 70 den çok.
Yüksek ö¤retim Kurulu’nun
denetim ve gözetimi alt›nda üniversitelerimizin, baﬂta para s›k›nt›s›na, verimlili¤ine ve di¤er s›k›nt›lar›na ABD’de oldu¤u gibi mütevelli heyet sistemi ile çare bulabiliriz. ABD’de üniversite yönetimini, devlet üniversitelerimizde ve
devletten para talebinde bulunan
vak›f üniversitelerde ﬂöyle uygulayabiliriz;
Seçici Kurul: Kuruluﬂu; Üniversitenin bulundu¤u ilin valisi
baﬂkanl›¤›nda, belediye baﬂkan›, baﬂ savc› ve hakimi, garnizon
komutan›, ticaret ve sanayi odalar› baﬂkanlar›, vergi rekortmenleri,
meslek kuruluﬂlar› temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluﬂur.
Görevleri; ildeki üniversiteler
için mütevelli heyet üyelerini seçmektir. Y›lda bir kez toplan›r. Süresi tamamlanan mütevelli heyet
üyelerinin yerine yenilerini seçer.
Mütevelli heyet üyeleri, topluma mal olmuﬂ, o üniversite mensubu olmayan üniversiteye ba¤›ﬂ
yapacak veya yapt›racak kiﬂiler
aras›ndan seçilir.
Mütevelli Heyet;Üniversitenin
tüzel kiﬂili¤ine sahip olan heyettir.
Görev süreleri 6 y›ld›r. Her y›l onda biri de¤iﬂtirilir. Toptan de¤iﬂtirme yap›lmaz.
Görevleri; Rektörü tayin etmek ve sözleﬂmesini haz›rlamak,
üniversiteyi temsil etmek. Bütçeyi
düzenlemek, gelir kaynaklar›n›n
yönetimini planlamak, ba¤›ﬂ ve
fonlar temin etmek, uzun vadeli
yat›r›m planlar›n› ve yeni e¤itim
programlar›n› haz›rlamakt›r.
Bu görevlerden baz›lar› için icra kurullar› oluﬂturularak yürütülebilir.
Rektör: Görevleri; genel e¤itim politikas›, müfredat programlar›, iﬂe al›nacak yeni ö¤retim üyeleri ve ö¤renci kabul ile ilgili konular, akademik personelin önerileri
üzerine akademik kurulda karara
ba¤lan›r. Akademik konularda ol-
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du¤u gibi, sözleﬂmesinde belirtilen konularda mütevelli heyete
karﬂ› sorumludur.
Sözleﬂmede, rektörün görevleri ve
kendisinin üniversiteyi götürece¤i hedefle
yer alacakt›r. Birkaç
örnek ;
• Plan ve bütçe hedeflerini gerçekleﬂtirmek.
• Öz geliri art›r›c›
faaliyetlerini gerçekleﬂtirmek.
• Ba¤›ﬂ ve yard›m
sa¤lama hedefleri.
• Al›nacak ve mezun edilecek 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 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›naca¤› belirince sözleﬂmesinin devam etmeyece¤ini rektör bilerek görevini sürdürecektir.
Yürürlükteki kanunumuzda
rektörün görev ve sorumluluklar›
soyut olarak belirtilmiﬂtir:
“Kurullara baﬂkanl›k etmek,
üniversiteleraras› kurula bilgi vermek, senatonun görüﬂünü al›p
YÖK’e sunmak, denetim yapmak.” Bunlar asl›nda çok soyut tan›mlar olup, yapt›r›m gücü olmayan temennilerdir.
Yasada yap›lan bütün de¤iﬂikliklere ra¤men, üniversitelerimizde beklenen huzurun sa¤lanama-

l›¤a neden olmakta,
Cumhurbaﬂkan›n da
bazen en az oy alan
aday› rektör olarak atamas› hayal k›r›kl›¤› yaratmaktad›r.
1933-1946 baﬂlang›ç
döneminde rektör, Bakan taraf›ndan tayin
ediliyordu
1946-1981’de özerklik
döneminde, her üniversite kendi rektörünü
seçiyordu.
1981 de askeri darbe
döneminde, üniversiteleri kontrol alt›nda tutmak isteyen Devlet
Baﬂkan› son sözün kendisinde olmas›n› düﬂünüyordu. Üniversitelerin seçece¤i alt› aday
içinden, ald›klar› oylara bak›lmaks›z›n diledi¤ini tayin etme yetkisini
ele
geçirmiﬂti.
Özerklikle ba¤daﬂmayan sistemi getirmiﬂ-

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› gerçekleﬂtirmek
için para s›k›nt›s›na ve di¤er
sorunlara çare bulacaklard›r.
d›¤›n› 23 y›ldan beri yaﬂayarak
görmekteyiz. Devam eden bu
memnuniyetsizli¤in ve kaynaﬂman›n temel nedenlerinden birincisi, rektör seçimleri s›ras›nda yaﬂanan rekabet ortam›ndan kaynaklanmaktad›r.
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 Yüksek Ö¤retim Kurulu’nda elenmesi k›zg›n-
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lerdi..
‹htilal döneminde haz›rlanan
bu merkeziyetçi ve otoriter sistem, özerklikle ba¤daﬂmamaktad›r. Dünyada en baﬂar›l› üniversiteler olarak ün yapan ABD üniversitelerinde oldu¤u gibi, mütevelli
heyetin, sözleﬂme ile tayin edece¤i iﬂletmeci bir rektör taraf›ndan
yönetilmesi, üniversitelerimizin
verimlili¤ini art›racakt›r.
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› gerçekleﬂtirmek için para s›k›nt›s›na
ve di¤er sorunlara çare bulacaklard›r.
Üniversitelerimiz ça¤daﬂ hukuk kurallar› içinde, verimlilik ve
bilimsel rekabet içine girdikleri
günlerden sonra dünya listelerine
girmeye aday olacaklar›na ve ülke
kalk›nmas› için giriﬂimci gençler
yetiﬂtirmeye
baﬂlayacaklar›na
inanmakta ve güvenmekteyiz.

