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İçerik

Yükseköğretim alanının akademik bir disiplin olarak tanınması ihtiyacı

Yükseköğretim dünyadaki 
gelişmeler ve trendler 

EU 2020, EHEA

OECD

UN sustainable development goals

Türkiye’deki güncel 
gelişmeler, politikalar, 
raporlar

Kalkınma planları

YÖK gündemi 

Geleceğe bakış



Yükseköğretim Alanının 

Akademik Bir Disiplin Olarak Tanınması



Gerekçe 

Yükseköğretimin kitleselleşmesi: bazı ülkelerin yarıya yakın
çağ nüfuslarının yükseköğretime erişiyor hale gelmesi

Sistemlerin ve kurumların politika üretme ve
uygulamaya ilişkin bilgi ve veri ihtiyacı

Yükseköğretimin işlevinin bilgi ekonomisi ihtiyaçlarına göre 
yeniden ele alınması 



Peter Scott 

«politika yapanların ve uygulayanların özellikle elit sistemden kitlesel sisteme
geçilirken yükseköğretimin, sistemlerin, kurumların giderek çok komplike ve çok
tarafı ve paydaşı ilgilendiren bir hal almasından dolayı ve finansal olarak doğru
yerlere kaynak aktarmak ihtiyacından ortaya çıkmış»

Sadece kamu politikalarından ortaya çıkan tartışma konularını değil, alana ve
politikalara yön verecek nitelikte ön alıcı gelecek perspektifleri de içeren
çalışmalar da yapılıyor. Özellikle Uluslararası Kuruluşlar tarafından OECD 2030

dergiler

web sayfaları

konferanslar

araştırma merkezleri

ulusal uluslararası kuruluşlar 

dernekler



Tarihçe 

20. Yüzyılın ortalarına kadar
çok istisnai çalışmalar
sözkonusu

• Humboldt gibi üniversite
iderleri

20 yüzyılın ikinci yarısından
itibaren öncelikle ABD’de
yükseköğretime dair
araştırmalar başladı. 

• Association for the Study 
of HE (ASHE)

Avrupa’da 1980 lerde bir
alan olarak belirdi

The Consortium of HE 
Researchers (CHER)



Metodoloji

interdisipliner
araştırma

uygulama
yönü ağır 

basan

politika
üretmeye

yönelik

• sosyoloji

• tarih

• hukuk

• ekonomi

• psikoloji

• siyaset bilimi

• kamu

yönetimi

• uluslararası

ilişkiler

• eğitim

bu haliyle geleneksel

disiplinlerden farklı



Hangi Konuları Ele Almakta ve Almalı? 

• erişim, çeşitlilik, kurum türleri, program türleri, yatırım, maaş ve statü, 
istihdam, hareketlilik

• economist ve sosyolog
Nicel-yapısal çalışmalar

• yükseköğretimin değerleri, akademik-profesyonel, kalite, yeterlilikler
eğitim ve araştırma, müfredat

• eğitim bilimciler

Bilgi ve alan bazlı
çalışmalar

• iletişim, motivasyon, öğrenme ve öğretme yöntemleri, sınav ve
değerlendirme

• psikoloji, yükseköğretim ve sosyoloji

Eğitim-öğretim başlıklı
çalışmalar

• planlama, yönetim (administration, management, governance), karar
verme süreçleri, etkinlik ve verimlilik, finansman. 

• hukuk, ekonomi, işletme, siyaset

Kurumsal yapı ve
yönetimle ilgili çalışmalar

• Teknoloj transferi, üniversite sanayi işbirliği, bölgesel kalkınmadaki yeri, 
inovasyon, rankingler, rekabet, uluslararasılaşma, Bologna süreci
reformları, kalite güvencesi

Yeni dönemde

Ulrich Teichler alanın

çalışma başlıklarını şu 

şekilde sıralıyor



Kimler Çalışıyor?

Kurumsal
seviyede

• karar alma aşamalarında bulunan kişiler, kıdemli akademisyenlerle planlama

• öğrenciler, mezunlar, veliler ve diğer paydaşların da katıldığı karar süreci

• son yıllarda daha çok rankingler ve kalite güvencesi endexli

Ulusal
seviyede

• ilgili bakanlıklar, siyasetçiler, bürokratların ulusal yükseköğretim politikasını
yönlendirmesi. 

• kalite güvence kurumları, fon sağlama kurmları, meslek birlikleri, rektörler
konferansı, öğrenci birlikler vb. 

Uluslararası
seviyede

• Avrupa Komisyonu, OECD, Dünya Bankası, UNESCO vb yapılar

• zaman zaman belirsiz ve çok taraflı bir yapı



Dünyadaki Mevcut Durum

• 170 milyon (2013)
Dünyadaki kayıtlı

öğrenci sayısı

• 18.000
Dünyadaki üniversite

sayısı

• 6000 -12.000
Yükseköğretim alanında 

çalışan araştırmacı

• Sadece bu alanda çalışmalar yapanlar

• Kendi alanında yayın yapıp bu alanda da yayınları olanlar

• Danışmanlar, uluslararası kurumlarda araştırmacılar, rektörler, 
yöneticiler, hatta politikacılar

Kimler çalışıyor?

Rumbley, Altbach, Higher Education: A worldwide inventory, 2014



Dünyada Sayılar
2006 2014

Lisansüstü programlar

(full time master programları, 

part time programlar, 

doktora programları)

199 277 

180 civarı ABD

60 civarı Çin

13 İngiltere

8 Avrupa

6 Japonya

Araştırma merkezleri

(bir kısmı devletten özel fonlar alıyorlar) 

217

Dergiler 191 280

Kapsadığı ülke 25 56

Rumbley, Altbach, Higher Education: A worldwide inventory, 2014



Türkiye’de Yükseköğretim Çalışmaları Alanı

Devlet

Bülent Ecevit Üniversitesi- 2011

Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi- 2014

Marmara Üniversitesi- 2015

Sakarya Üniversitesi- 2016

Vakıf

İstanbul Şehir Üniversitesi- 2015

İstanbul Aydın Üniversitesi- 2015

İstanbul Bilgi Üniversitesi- 2017

Maltepe Üniversitesi- 2017

2011 yılından itibaren araştırma merkezleri kuruldu. 



Akademik Faaliyetler
• Bahçeşehir Üniversitesi

• Osmangazi Üniversitesi Yükseköğretim Yönetimi
Lisansüstü programlar

• YÖK Akademi sistemine kayıtlı 20 kişi???
Çalışan

akademisyenler

• 439 (ULAKBİM)Tezler

• Yükseköğretim (İstanbul Üniversitesi)

• Yükseköğretim ve Bilim (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Dergiler

• 2015Yükseköğretim Derneği

• sürdürülebilir değilKonferanslar



Ulusal Görüntü



Doçentlik Alanı

Ekim 2015





Te
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it
le
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Akademisyenler
kendilerine dair
çalışmak konusunda
isteksizlerdi. 

Eğitim bilimleri
alanında çalışanların
daha çok ilk ve orta
eğitime dair 
çalışmayı tercih 
ettikleri görülüyor. 

Diğer disiplinler
(sosyoloji, ekonomi, 
işletme) için de 
yükseköğretim temel 
bir çalışma konusu
niteliğinde olamadı. 

M
e

v
c

u
t 

sı
k
ın

tı
la

r

Yeni gelişmekte olan
alanda kariyer planı, 
çalışmalara kaynak 
bulma ve akademik 
sınırlar henüz tam 
olarak oturmuş değil

İnterdisipliner bir alan, 
akademik bir
yeri/yuvası/mekanı
yok

Bir yandan disipline
dair yakaşımlar
geliştirirken, bir
yandan da ilgili
olduğu disiplinlerle
bilgi üretme
koordinasyon ve
paylaşımını yapması
gerekiyor. 

G
e

le
c

e
k
 i
ç

in

Daha etkin ve verimli
yükseköğretim için, giderek
genişleyen ve karmaşık hale 
gelen alana hakim kişilerin
yetişmesi için

Uluslararasılaşma ve rekabetin
bir ayağı olarak

Yükseköğretimin sadece iyi
eğitim vermesi değil aynı
zamanda toplumu ve
toplumsal sermayeyi de 
anlamaya yardımcı olacak
bilgiyi üretmesi gerekiyor.

Yükseköğretimin ülkelerin
geleceği ve ekonomisi için
öneminin anlaşılması

Alana yeni başlayanlar için
kariyer planlamasındaki
belirsizliğin giderilmesi

Araştırma alanının da 
master ve doktora seviyeleri
için çekici kılınması

Alanda ortak çalışmalar ve 
network oluşturulması



Dünyadaki Gelişmeler ve Trendler



21. Yüzyılda Yaşanan Gelişmeler

Bilgi 
ekonomisi

Nüfus ve 
Sosyal 

hareketlilik

Çok 
kültürlülük

Teknolojik 
ilerlemeler

İletişim 
ağları

Küreselleşme

Azalan 
kamu 

kaynakları

Çeşitlilik



Bilimsel İşbirlikleri Yoğunluğu



2009 UNESCO Dünya Yükseköğretim Konferansı Bildirgesi

• Yükseköğretim sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel boyutları olan farklı
başlıktaki konuları anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardımcı olmak
sorumluluğunda olmalıdır. 

• Yükseköğretim kurumları ana fonksiyonlarını yürütürken kurumsal özerklik ve
akademik özgürlük bağlamında disiplinlerarası yaklaşımlarını artırmalı, eleştirel
düşünmeyi ve aktif yurttaşlığı özendirmelidir. Bu, sürdürülebilir gelişmeyi, barışı, 
insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini sağlayabilir.

• Sadece beceriler geliştirmekle kalmayıp demokrasi ve insan haklarını savunan, 
barışın tesisine katkı veren etik değerlere sahip yurttaşlar da oluşturmalıdır. 

• Özerklik kalite, verimlilik, şeffaflık ve sosyal sorumluluk misyonları için gereklidir. 

Yükseköğretimin sosyal sorumluluk rolü

Evrensel insan hakları beyannamesi (26 mad. 1. Paragraph) yükseköğrenim hak temelli olarak

herkese eşit şekilde erişilebilir olmalı. Kapsayıcı ve çeşitliliği barındıran bilgi toplumunu
oluşturmak ve araştırma, inovasyon ve yaratıcılığı geliştirmek için yükseköğretime yatırım

yapmak tarihin hiçbir döneminde bu kadar önemli olmamıştı (UNESCO, 2009)



Education at a Glance-2017

• «Eğitim insanların gelirleriyle, istihdamla ve toplam refah ve 
zenginlikle yakından bağlantılı ve toplumdaki eşitsizlikleri 
azaltmaya yardımcı olabilecek en etkili araçtır.

• Ama eğitim eşitsizlikleri keskinleştirebilir de…

• Toplumsal katılımı ve hareketliliği güçlendirmek ve sosyo-
ekonomik dönüşümleri iyileştirmek için ülkeler gençlere kaliteli 
eğitim almaları için eşit şans ve fırsat tanımalıdır.» 



AB Stratejileri

• yükseköğretime talebin artmış olması

• eğitim ve araştırmanın uluslararasılaşması

• üniversitelerle sanayi arasında daha sıkı işbirliği oluşturulması

bilginin üretilmesi, eğitimle bilginin yeni kuşaklara aktarılması, 
yaygınlaştırılması, teknolojik inovasyonda kullanılması

• bilginin yeniden tanımlanması

interdisipliner bilgi, disiplinlerin sınırlarının belirsizleşmesi

yeni durumlara adapte olabilmek

yerel ve bölgesel gelişmeye katkı…

• Bu nedenle de müfredatın, 

yönetimin ve

finansmanın

reforme edilmesi

«Bilgi Avrupası’nda üniversitelerin rolü raporu» -2003 

Avrupa üniversitelerinin üstesinden gelmesi gereken sorunlar olarak

Lizbon stratejisi: Mart 2000 

Bilgi temelli ekonomi için
2010 yılına kadar hedefleri
içermekteydi. 
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Avrupa 2020 Stratejisi:
Yükseköğretimle ilgili 5 Hedef:

20-64 yaş nüfusunun %75 inin istihdam edilmesi

GSMH’nın %3 ünün ARGE’ye ayrılması

Kapsayıcı toplumlar oluşturulması, yeşil enerjinin
özendirilmesi ve yeni iş alanları oluşturulması

Okul terk oranlarının % 10 un altına çekilmesi

30-34 yaş grubunun en az %40’ının yükseköğretim  
veya dengi eğitimden geçmiş olması

akıllı

sürdürülebilir

katılımcı



Bologna süreci: 1999 yılında 29 ülkenin bir araya gelerek 
oluşturdukları süreç

AYA: 2010 yılında oluşturulan yükseköğretim ortak alanı



Avrupa Yükseköğretim Alanının Hedefleri



Değişen Koşullar Değişen Hedefler

1999 Bologna Deklarasyonu

Farklı siyasi, kültürel ve akademik 
geleneği olan ülkelerin ortak bir hedef 
için işbirliği yapması

Öğrencilerin ve mezunların rahatça 
hareket edebilmesi (yeterliliklerin ve 
diplomaların tanınması)
Yükseköğretim kurumlarının güven, 
şeffaflık ve kalite esaslarına göre 
öğrenci/öğretim elemanı değişikliği 
yapması
Hükümetlerin geniş bir Avrupa anlayışı 
içinde ulusal yükseköğretimlerini reforme
etmeleri

Avrupa yükseköğretim Alanı’nın 
uluslararası rekabette yer alması ve diğer 
bölgelerle işbirliği ve diyaloğu geliştirmesi

2020 hedefleri

Eğitim öğretimin kalitesinin arttırılması

Çalışma hayatları süresince 
mezunların istihdamını arttırılması

Sistemlerin daha kapsayıcı 
(inclusive) hale gelmesi

Kabul edilen yapısal reformların 
uygulanması



Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 193 ülkenin imzası ile kabul edildi.



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

4.3. bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve
üniversiteyi kapsayan yükseköğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

4.4. istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve
mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin
sayısının önemli ölçüde artırılması

4.5. eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve
engelliler, kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde
eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

…öğretmen eğitimi için uluslararası işbirliğinin sağlanması aracılığıyla nitelikli
öğretmen tedarikinin önemli ölçüde artırılması

2030’a 

kadar



SDG- Eğitim
• «17 SDG, BM tarafından belirlenen 2030’a kadar Küresel 

Hedefler

• Açlığa, çevreyi korumaya ve bütün insanların barış ve refah 
içinde yaşamasına dönük bir evrensel çağrı

• 4. başlık «herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimi garanti 
etme, HBÖ imkanlarını özendirme»

• 10 alt hedefle ulaşılması beklenen ve bugüne kadarki en 
kapsayıcı ve iddialı girişim

• Bu başlık başarılırsa tüm dünya dönüşebilir.»

Education at a Glance 2017-27



SDGs- Yükseköğretimin Rolü



OECD- Education at A Glance 2017







Türkiye’deki Güncel Gelişmeler, 
Politikalar, Söylemler



26 September 2017

Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Rekabet Raporu 2017-18



Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Rekabet Raporu 2017-18



Dünya Ekonomik Forumu: Küresel Rekabet Raporu 2017-18





YÖK Genel Kurulu- 3 Şubat 2011

1. Çeşitlilik

2. Kurumsal
özerklik ve

hesap
verebilirlik

3. Performans
değerlendir

mesi ve
rekabet

4. Mali 
esneklik ve

çok kaynaklı
gelir yapısı

5. Kalite
güvencesi

40

1



Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması 
Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Temel İlkeler 
ve Yaklaşımlar     19 Haziran 2014

• Akademik özgürlük

• Kurumsal özerklik (çeşitlilik, mali esneklik, 
tüzel kişilik, kurum içi akademik ve idari 
karar süreçlerinin güçlendirilmesi)

• Hesap verebilirlik (saydamlık, 
performans değerlendirme, kalite, 
akreditasyon)



10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu- 2014

Sorunlar Yükseköğretimin plansız büyümesi (çeşitlilik sağlanamaması, arz-talep dengesi kurulamaması, yeterli
sayıda öğretim üyesi yetiştirilememesi, vakıf üniversitelerinin kamunun yükünü hafifletememesi, öğetim
üyelerinin büyük illerde yoğunlaşması, doktora öğrencisi sayılarının artırılmaması)

Yükseköğretimin yönetiminde etkin ve verimli olunamaması (merkeziyetçi yapı, ÜAK 
ve YÖK’ün bürokrasisi, koordinasyon görevinin yapılamaması, kaynak dağılımının
esnek ve rekabetçi olmaması, liyakatin olmaması)

Finansamana dair sorunlar: (Bütçenin merkezi ve bürokratik dağıtımı, plan, program 
bağlantısının kurulmamış olması, hesap verebilirlik kurulamamış, kamu kaynaklarına
bağımlı)

Sistemin sorunları (akademisyenliğin cazip olmaması, üniversiteye girş sisteminin
sorunları, açıköğretimin payının çok yüksek olması, kalite güvence sisteminin olmayışı)

Öneriler
çeşitlilik, özerklik, inovasyon, uluslararasılaşma, ilgili kurumlarla
etkili iletşim ve eşgüdüm, kanıta dayalı politika oluşturma



10. Kalkınma Planı 2014-2018

43
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Türk Yükseköğretim Gündemi

eğitim araştırma
toplumsal 
sorumluluk

Yeni 

yükseköğretim 

yasası

Sürdürülebilir 

stratejiler

İhtisaslaşma
Uluslararasılaşma

Rektör 

seçimleri

Akademisyenliğin  

cazibesinin artırılması

Kalite
Yükseköğretime 

geçiş

Üniversite 

sanayi işbirliği

Hesap 

verebilirlik

Yönetim 

süreçleri

finansman

Yeni YÖK



Türkiye için Yükseköğretimde Söylenmeyen Söz, Bilinmeyen
Sorun, Önerilmeyen Çözüm Neredeyse Kalmadı. 

Yapısal/yönetsel sorunlar

• merkezi system, hantal yapı, güncelliğini kaybeden YÖK yasası, tek tip üniversiteler, sayı ve büyüklük, 
kurumlar arası koordinasyonsuzluk

İşleyişle ilgili sorunlar

• plansızlık, strateji yokluğu, üniversite, fakülte, program açılma süreçleri, akademisyen sayıları, niteliği, 
dağılımı, karar alma süreçlerinin etkinsizliği

Mali sorunlar

• bütçe ve finansman, hesap verebilirlik

Kalite güvencesi

• eğitimin ve öğrenme süreçlerinin kalitesi, fiziki koşullar, altyapı, kütüphane kaynakları ve erişimi, idari
personelin niteliği, bölgeler arası farklılık, kaynakların etkin kullanımı, denetleme ve izleme yöntemleri

Öze dair sorunlar

• özerklik, liyakat, etik, intihal



Kimler Dışarıda Kalıyor?

Toplumsal cinsiyet
eşitliği…

Uzun dönemli, veriye 
dayalı, sistematik 

politikalar…
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