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Türkiye son yıllarda 
yükseköğretimde okullaşma 
oranı açısından dünya lideri 
seçilmezse büyük bir haksızlık 
yaşanacak demektir. Nasıl 
olmasın ki? 2010-2019 yılları 
arasına 34 devlet, 33 vakıf 
üniversitesi olmak üzere toplam 
67 üniversite sığdıran; her bir yıl 
için ortalama 3 devlet, 3 vakıf 
üniversitesinden söz ettiren; 
yalnız bölge ve il bazında değil, 
ilçe bazında üniversiteleşen; 
büyük şehirlerindeki üniversite 
sayısı bakımından parmak 
ısırtan; yükseköğretimde 
okullaşma oranını %30’lara 
çıkaran bir ülkeden söz 
etmekteyiz. Öyle ki üniversite 
çağına gelip de üniversite 
okumamış öğrenci bulmanın 
neredeyse olanaksız duruma 

gelmiş olduğu bir görüntü var 
ortada. O zaman nerede, nasıl 
bir sorundan söz edebiliriz?

On yıl içinde bu hızlı yükselişi 
gözlemlemek için yıl ve il/
ilçe temelinde yükseköğretim 
kurumlarına bir göz atmamızda 
yarar var.

2006, 2007 ve 2008 yıllarında her 
ile bir üniversite düşüncesiyle 
devlet üniversitelerinin 
açıldığına tanık olmaktayız. Bu 
yıllarda İstanbul dışında vakıf 
üniversiteleri sayısının artmadığı 
görülmektedir. 2009, 2010 ve 
2013 yıllarında Ankara, İstanbul 
ve İzmir gibi büyük merkezlerde 
ikişer, üçer devlet üniversitesinin 
kurulduğu görülmektedir.1 

2015 yılında Alanya, Bandırma 
ve İskenderun gibi büyük 

ilçelerde üniversite açıldığını 
görmekteyiz. 2017 ve özellikle 
de 2018 yılında bir veya daha 
çok sayıda devlet üniversitesi 
olmasına karşın yeni devlet 
üniversitelerinin eklendiği illerle 
karşılaşmaktayız: Eskişehir, 
Gaziantep, Isparta, İstanbul, 
Kahraman Maraş, Kayseri, 
Konya, Kütahya, Malatya, 
Mersin, Sakarya, Samsun, 
Trabzon ve Afyon gibi. Aynı 
yıllarda İstanbul, Ankara, 
İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, 
Gaziantep gibi büyük illerde 
vakıf üniversiteleri de açılmıştır.1 
Vakıf üniversitelerinin kâr 
amaçlı kuruluşlar olduklarını 
düşünecek olursak büyük 
iller dışında yükseköğretim 
istemini yeterli bulmadıkları 
anlaşılmaktadır.  
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bir kısmının boş kalmasına 
yol açmıştır. 2018 yılı için 
lisans programlarında 89.686 
kontenjana yerleşme olmamıştır. 
Bu kontenjanların 58.107’si 
devlet üniversitelerinde 
bulunmaktadır. Bu da 
yükseköğretimde plansız 
bir okullaşma serüveninin 
yaşandığını göstermektedir. 

Boş kalan 89.686 kontenjanın 
14.564’ü mühendislik 
programlarına ilişkindir. 
Ekonomik kalkınma açısından 
vazgeçilmez olan temel bilimler 
alanına istem düşüktür. 2

Beyin Göçü

Yukarıda anılan bütün bu 
rakamlar yükseköğretim 
sunumuyla istemi arasında 
bir bakışımsızlık olduğunu 
göstermektedir. Bu bakışımsızlık 
zor bölümler diye bilinen 
matematik, fen bilimleri gibi 
bölümlerin kapanmasına 
veya bu bölümlere son derece 
düşük puanlarla öğrenci 
alınmasına, üniversitelerdeki 
başarısızlığın artmasına, daha 
da kötüsü “başarı” adı altında 
“başarısızlık”ın diplomayla 
ödüllendirilmesine neden 
olmaktadır. “Başarısızlık”, 
“başarı”yı kovmaktadır. Bunun 
ilk ve en önemli sonucu 
beyin göçüdür. Yurtdışı 
burs programları, yurtdışı 
programlara başvurular ve bu 
programlardan yararlananların 
beklentileri beyin göçünün 
somut belirtileridir.

TÜBİTAK Bilim İnsanı 

Yukarıdaki tablolar yüksek 
eğitim almamış öğrenci 
kalmamasını gerektirecek 
kadar bir üniversite çokluğuna 
işaret etmektedir. Nitekim 
son yıllarda öğrenci bulmak 
için yarışan üniversiteler, 
kontenjanlar dolmadığı için 
kapanan fakülteler, bölümler 
olduğunu basından öğreniyoruz. 
Dünya Ekonomik Forumu 2017 
raporuna göre Türkiye %94.2 

oranıyla “yükseköğrenime 
erişebilirlik” açısından 137 ülke 
arasında ikinci durumdadır. 
Örgün öğretim programlarında 
toplam kontenjan 2006’da 
402.155 iken 2018’de 839.490 
olmuştur. 2018’de 2006 yılına 
göre yükseköğrenime yerleşme 
oranlarında %90’ın üzerinde 
artış sağlanmıştır. 

Kontenjandaki bu artış bazı 
bölümlerin kapanmasına, 

 n TABLO: 25-34 yaş arası Eğitime Erişebilirlik açısından 2007-2017 
arası gelişim:

Yüksek eğitimliler
2007 2017

Türkiye %14 %37
AB 22 %32 %47
OECD 27 %34 %44
G-20 %39 %35

Kaynak: OECD, 2018:55

 n TABLO: Kuruluş Tarihleri itibariyle Ülke Genelinde Üniversite Sayıları 

2006 Öncesi 2006-2009 Dönemi 2010 Sonrası
İller Üniversiteler İller Üniversiteler İller Üniversiteler
41 61D+19V 45 41D+12V 27 34D+34V
Toplam: 70 Toplam: 53 Toplam: 67 = 190

D- devlet üniversiteleri; V- vakıf üniversiteleri

Kaynak: www.eğitimsistem.com/universitelerin-kurulus-tarihleri-67331h.htm den 
derlenmiştir.

 n TABLO: Kuruluş Yılları ve İllere Göre Vakıf Üniversiteleri

İller
2006 

Öncesi
2006-2009 

Dönemi
2010 Sonrası

Ankara 6 - 7
İstanbul 12 7 18
İzmir - 2 1
Antalya - - 3
Gaziantep - 1 1
Kayseri - - 1
Konya - 1 1
Mersin 1 1
Nevşehir - - 1
Trabzon - - 1

Kaynak: www.eğitimsistem.com/universitelerin-kurulus-tarihleri-67331h.htm den 
derlenmiştir.
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Destek Programları Başkanlığı 
(BİDEB) bilim insanı yetiştirme 
bağlamında burs ve destek 
programları yürütmektedir. 
Bu programlardan bazıları 
lisans ve lisansüstü eğitim 
burslarıdır. Bir diğer bölümüyse 
lisans, lisansüstü ve doktora 
sonrası araştırmalara destek 
programıdır. Lisansüstü burs 
programları hem başarılı 
öğrencileri ödüllendirmek, hem 
de yurt dışında başarılı olmuş 
bilim insanlarını ülkemize 
kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Lisansüstü Burs Programları 
(BP):

2214/A Yurtdışı Doktora 
Sırası Araştırma BP ve 2214/B 
Yurtdışı Müşterek Doktora 
BP olmak üzere iki adettir: 
Doktora sırasında öğrencilerin 
yabancı araştırma kurumlarında 
çalışabilmelerini sağlamaya 
yönelik burslardır. 2010-2017 
dönemi için 2015 yılında 
1174 kişi ile en yüksek sayıya 
ulaşılmıştır. 

2218 Yurtiçi doktora sonrası 
BP ve 2219 Yurtdışı doktora 
sonrası BP gibi programlarla 
doktora sonrasında araştırmaları 
destekleyerek doktora tezlerinin 
uygulamaya dönmesini 
sağlamak amaçlanmaktadır. 
2010-2017 dönemi için yurtiçine 
yönelik en yüksek başvuru 77 
kişi ile 2017’de yaşanmıştır. 
Aynı dönemde yurtdışı için 
başvuruların en yüksek olduğu 
yıl 2015’tir (1568 kişi).

2221 Konuk veya Akademik 

İzinli Bilim İnsanı Destek 
Programı (DP),

2232 Uluslararası Lider 
Araştırmacılar BP (Yurda Dönüş 
Araştırma BP),

2236 Uluslararası Deneyimli 
Araştırmacı Dolaşımı DP- 
Cofunded Brain Circulation 
Scheme (Ortaklaşa Finanse 
Edilen Beyin Dolaşımı 
Programı) gibi programlar bilim 
insanlarının sayısını artırmayı ve 
kalitesini yükseltmeyi amaçlayan 
ve özellikle de yurtdışında 
bilimsel araştırmalarda 
bulunan vatandaşlarımızı yurda 
dönmeye özendirerek tersine bir 
beyin göçü sağlamaya çalışan 
programlardır.

2221no.lu DP için en çok 
başvuru 2014 yılında 594 
kişi ile gerçekleşmiştir. 2232 
kapsamında 2016 yılında 442 
kişi burstan yararlanmaktadır. 
2236 kapsamında burstan 
yararlanan yalnızca 28 
kişidir.3 BİDEB burs ve 
destek programları yurtdışı 
beyin göçünün tersine 
çevrilemediğinin bir göstergesi 
gibi durmaktadır. Benzer bir 
durum AB destekli programlar 
açısından da yaşanmaktadır.

AB Destekleri kapsamında 
yer alan Hayat Boyu Öğrenme 
Programı (HBÖP), sağladığı 
proje ve bireysel desteklerle 
katılımcı ülkelerin eğitim ve 
öğretim sistemleri arasında 
etkileşim, işbirliği ve hareketlilik 
olanağı sunmaktadır. Bütçesi 
6,97 milyon avro olan HBÖP 

kapsamında en yüksek pay %40 
ile Yüksek Öğretim Programı 
olan Erasmus’a ayrılmıştır; ikinci 
en yüksek pay %25 ile Mesleki 
Eğitimi hedef alan Leonardo da 
Vinci programınındır.  Erasmus 
Programı yükseköğrenimin 
uluslararasılaşmasına önemli 
katkı sağlamıştır. Ancak AB 
ülkelerine giden üç öğrencimize 
karşılık ülkemize bir öğrenci 
gelmiştir (T.C. ABB, 2016: 
12). ERASMUS programına 
öğrenci göndermeyen il yok 
gibidir. 100-200 arası öğrenci 
gönderen iller toplam içinde 
çoğunluktadır. Giden öğrenci 
sayısının en yüksek olduğu 
iller İstanbul (1800) ve Ankara 
(1770)’dır (T.C. ABB, 2016: 
13). 2014-2020 dönemi için 
HBÖP’nın yerini Erasmus+ 
almıştır. Erasmus+ , HBÖ’den 
farklı olarak Gençlik ve Spor 
Programlarını da bünyesinde 
barındırmaktadır. Yapılan 
etki analizleri ERASMUS ve 
LEONARDO programları 
kapsamında giden öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğunun 
yabancı dil öğrenme/geliştirme 
ve gittikleri ülkede iş bulma 
şanslarını araştırma gibi 
amaçları olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu da özellikle 
yükseköğretimdeki öğrencilerin 
kendi ülkelerinde iş bulma 
konusundaki umutsuzluklarının 
bir başka göstergesidir.4

Bunu önlemek için MEB ve 
Yüksek Öğretim Kurulu ne gibi 
önlemler almaktadır?

BİLSEM projeleri: Bilim ve 
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Teknoloji Yüksek Kurulu 
(BTYK) 18.-19. toplantılarında 
“üstün yetenekli” öğrencilerin 
özel eğitim almaları için 
somut adımlar atılması 
kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
bünyesinde “Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü” kurulmuştur. 2013 
yılında “Üstün Yetenekli Bireyler 
Strateji ve Uygulama Planı 
2013-2017” kabul edilmiştir. 
Planın temel amacı ülkemizin 
üstün yeteneklilerin eğitimi 
ve istihdamı konusunda lider 
ülkelerden biri haline gelmesidir. 
Plan, üstün yetenekli bireylerin 
tanılanması, eğitimleri, eğitici 
personelin yetiştirilmesi ve 
eğitim ortamlarının düzeltilmesi 
gibi konuları içermektedir.  
Plan,  özellikle üstün yetenekli 
bireyler söz konusu olduğunda 
beyin göçünü önlemeyi, hatta 
tersine beyin göçü başlatmayı 
amaçlamaktadır (BTYK, 
TÜBİTAK, 2013). 2016 yılından 
itibaren üstün yetenekli olduğu 
sınavla belirlenen öğrencilerin 
eğitim alabilecekleri, her ilde 
en az bir adet, bilim ve sanat 
merkezi (BİLSEM) açılmıştır. 
Nüfus yoğunluğuna göre 
bazı illerde BİLSEM sayısı 
artabilmektedir.

YÖK Temel Bilimler Programı 
(YÖKTEBİP Bursu): Fizik, 
biyoloji, kimya ve matematik 
dallarında en başarılı öğrencilere 
ayrı bir sınıf oluşturup yüksek 
düzeyde eğitim ve burs 
sağlamaya yönelik programdır 

(YÖK, 2019:36-38).  Son yıllarda 
YÖK’ün başlattığı başarı bursu 
uygulaması ve bilim dünyası için 
bir ilk olan YÖK-TEBİP (Temel 
Bilimler Programı) gibi projeler 
temel bilimler programlarına 
olan isteği artırmaya yöneliktir. 
2018’de temel bilimler 
programlarına yerleşen öğrenci 
sayısı 9.570’dir. Toplam 857.740 
öğrencinin lisans programlarına 
yerleştiği düşünülecek olursa 
temel bilimler alanındaki bu sayı 
son derece düşüktür.

Lisansüstü burs programları:

100/2000 Yüksek Öğretim 
Doktora bursu: Doktora 
düzeyinde çalışma yapanların 
sayısını artırmak amacıyla 100 
tematik alanda öğrencilere burs 
vermek üzere üniversitelere 
çağrı yapılmaktadır.

YÖK Destek Bursu: Stratejik 
Planda belirtilen öncelikli 
alanlarda öğrencilere her ay burs 
verilmektedir.

YUDAB (Yurt Dışı Araştırma 
Bursu) Programı: Öncelikli 
alanlarda doktora eğitimi yapan 
araştırma görevlilerine doktora 
eğitiminin tez aşamasında 
en az altı ay, en fazla bir yıl 
süreyle yurt dışında araştırma 
yapmalarını teşvik etmek 
amacıyla sağlanan burstur. 

Kalite Kontrol Kurulları:

Yükseköğretim kurumlarındaki 
hızlı artış beraberinde kalite 
sorunlarını da getirmiştir. Son 
yıllarda YÖK’ün kalite güvence 
sistemi üzerinde yoğunlaşması, 
üniversiteler arası eşgüdümden 

ve en önemlisi kalite güvence 
mekanizmalarından söz etmesi 
rastlantı değildir.

Türkiye’nin 2001 yılında 
Bologna sürecine katılmasıyla 
birlikte kalite güvence 
süreçleri hakkında farkındalık 
yaratabilmek amacıyla 2004 
yılında Ulusal Bologna 
Uzmanları Ekibi kurulmuştur. 
Ekip, ders yükü ve program 
öğrenme çıktıları (ÖÇ) ile 
birlikte iş yükü temelli kredi 
sistemini (AKTS) tanıtmak 
amacıyla çalışmalar yapmıştır. 
2005’te Yüksek Öğretim 
Kurumlarında Akademik 
Değerlendirme ve Kalite 
Geliştirme Komisyonu 
(YÖDEK) kurulmuştur. 2015 
yılında YÖDEK’in yerini YÖK 
bünyesinde Yüksek Öğretimde 
Kalite Kurulu (YÖKAK) almıştır. 
YÖKAK 2017 yılında idari ve 
mali özerkliğe sahip bir kamu 
kurumu haline getirilmiştir. 
YÖKAK, üniversitelerdeki 
eğitim, araştırma ve idari 
faaliyetlerin ulusal ve 
uluslararası kalite standartlarına 
uygun olarak yürütülmesinden 
sorumludur (YÖK, 2019:19-20). 
Yükseköğretim kurumlarının 
hepsi YÖKAK tarafından 
kurumsal dış değerlendirme 
sürecinden beş yılda en az bir 
kere geçmekle yükümlüdür. 2018 
yılı itibariyle on dernek YÖKAK 
tarafından kalite güvencesi 
faaliyetlerini yürütmek üzere 
onay almıştır. Mart 2019 
itibariyle ulusal akreditasyon 
kuruluşları tarafından akredite 
edilen program sayısı 421, 
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uluslararası akreditasyon 
kuruluşları tarafından akredite 
edilen program sayısı 108’dir 
(YÖK, 2019: 21). 

Araştırma Üniversiteleri:

Üniversite sayısındaki hızlı 
artış üzerine YÖK devlet 
üniversiteleri arasında 
bölgesel kalkınma odaklı 
üniversiteler ile araştırma odaklı 
üniversiteler olarak misyon 
farklılaşması çalışmalarını 
başlatmıştır.  2017 yılında 
araştırma üniversitesi olarak 
11 asıl, 4 yedek olmak üzere 15 
üniversite belirlenmiştir. Bunlar: 
Ankara, Boğaziçi, Erciyes, 
Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, 
İstanbul, İstanbul Teknik, 
ODTÜ ve İstanbul Cerrahpaşa 
Üniversiteleri ile İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’dür. 
Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ, 
Yıldız Teknik Üniversiteleri aday 
üniversitelerdir (YÖK, 2019:40).

Bölgesel Kalkınma Odaklı 
Üniversiteler: Bingöl, Burdur, 
Düzce, Kırşehir, Uşak, Aksaray, 
Kastamonu, Muş, Rize ve Siirt 
illerindeki üniversitelerin yöresel 
gereksinimler doğrultusunda 
uzmanlaşmaları ve pilot 
üniversiteler olarak çalışmalar 
yapmaları kararlaştırılmıştır 
(YÖK, 2019:41).

YÖK, eğitim kalitesini 
yükseltme amacıyla 
üniversiteleri uluslararası alanla 
bütünleştirecek olan projelere de 
el atmaktadır. YÖK’ün Erasmus 
+ kapsamında yürütmekte 
olduğu TURQUAS projesinin 
amacı yükseköğretimde Avrupa 
Yüksek Öğretim Alanı (EHEA) 
reformlarının uygulanmasını 

ve sürdürülebilirliğini 
özendirmek, kolaylaştırmak ve 
içselleştirmektir. Bu bağlamda 
yükseköğretim kurumlarında 
kurumsal dış değerlendirme 
sürecinin yaygınlaştırılması 
projenin temel amacı olarak 
belirlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de 
üniversitelerin kısa sürede 
uluslararasılaşması için 20 
üniversiteden oluşan bir liste 
belirlenmiştir. Bu listede yer alan 
üniversitelerin tümü 1980 öncesi 
eğitim ve araştırma faaliyetlerine 
başlamış kurumlardır (YÖK, 
2019:40-42).

Eğitimli İşsizlik

PİSA Testleri yıllar itibariyle algı 
düzeyi düşük gençler eğiterek 
yüksek öğretim kapısına getiren 
bir eğitim sistemimiz olduğunu 
göstermektedir.5 

Yükseköğretim çağında olanlar 
arasında işsizlik çok yüksek 
boyutlardadır.

 n TABLO: 18-24 yaş arası 
çalışma, öğrenim ve eğitim 
hayatı içinde olmayanlar 
(NEETS) (2017 yılı için)

Kadın Erkek

Türkiye %45 %20

OECD %16 %14

AB 22 %15 %15

Kaynak: OECD, 2018

Türkiye ele alınan ülkeler 
arasında rekor düzeyde işsiz 
ve eğitim dışında genç insan 
barındırmaktadır.  Bu açıdan 
ortalaması %10’un altında 
olan ülkeler İrlanda, İsviçre, 
Hollanda, Lüksemburg ve 
ortalaması %5’in altında olan 
ülkeler Slovenya, Norveç, 

Avusturya, İsveç ve Almanya’dır 
(OECD, 2018:58).

İşsiz ve eğitim-öğrenim dışı olup 
hiçbir iş yapmayanların oranı 
2017 yılı için Türkiye’de %31 
(%80i kadın, %42’si erkek) iken; 
OECD’de bu ortalama %15, AB 
22’de ise %14’tür (OECD, 2018: 
60).

Yükseköğrenim görmüş 
olanların anne babaları 
arasından en az birinin 
yükseköğrenim görmüş 
olması durumuna göre 
OECD ortalaması %22’dir. 
Yükseköğretime yapılan yatırımı 
ve bu alandaki birikimli insan 
gücünü göstermesi bakımından 
önemli olan bu göstergeye 
göre Türkiye sıralamada yer 
almamaktadır. Bu açıdan en iyi 
durumda olan ülkeler Rusya, 
Japonya, Kore, İsrail, Fransa, 
Polonya, Kanada, İspanya, 
İrlanda, Y. Zelanda, Danimarka, 
Şili ve Avustralya’dır. 
Yükseköğrenimlilerin 
Türkiye’deki yüzdesi %30’lar 
dolayındadır. Yükseköğrenim 
açısından liderliği %70 ile Kore 
elinde bulundurmaktadır. 
Kore’yi %60 ile Kanada, 
Japonya ve Rusya izlemektedir. 
İrlanda, Avustralya, İngiltere, 
Lüksemburg ve İsviçre %50 
düzeyindeki ülkelerdir. 
Yükseköğrenimlilerin oranı 
açısından en düşük konumdaki 
ülkeler G. Afrika, Hindistan, 
Endonezya, Brezilya, Çin, 
Arjantin ve Meksika’dır (OECD, 
2018: 48).
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Sonuç 

İnsan gücü planlaması 
yapılmadan istemin çok üstünde 
açılan yükseköğretim kurumları 
ile Çalışma, Öğrenim ve Eğitim 
Dışındakiler (NEETS) oranı 
ancak geçici bir süre için 
düşük gösterilebilmekte ve 
sorun ötelenmektedir. Ancak 
ülkemizde var olan NEETS 
yüzdesi artık örtülemeyecek 
kadar ürkütücü boyutlara 
varmıştır. Tam anlamıyla aylak 
olarak nitelendirilmesi gereken 
bu genç nüfus her an patlamaya 
hazır bir bomba gibidir.  

Siyasal iktidarlar, bir an önce, 
faiz politikasıyla yatırımları 
artırmak veya üniversite açarak 
ekonomiye canlılık getirmek 
gibi hedefler yerine, hangi işe 
ne kadar gereksinim olduğuna 
yönelik ciddi bir insan gücü 
politikasını ilk hedef olarak 

benimsemek zorundadırlar. 

Son Notlar

1. www.eğitimsistem.
com/universitelerin-
kurulustarihleri-67331h.htm

2. www.cumhuriyet.com.tr/
haber_egitim/1069577/iste_
universitelerde_bos_kalan_
kontenjan_sayisi.html

3. Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.
tubitak.gov.tr/sites/default/
files/2750/web_istatistikleri.pdf

4. Ayrıntılı bilgi için bkz.: www.
ua.gov.tr/ıpa-2017-etki-analizi-
raporu.pdf

5. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Yılmaz, 
Ş. (2019), İktisat ve Toplum 
Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 105-106.
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