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ÖZET 

Planlama Uzmanl��� Tezi 

YÜKSEKÖ�RET�M F�NANSMAN YÖNTEMLER�N�N 

DE�ERLEND�R�LMES� VE TÜRK�YE �Ç�N B�R MODEL ÖNER�S� 

�brahim Emre �LYAS 

Bu tezin amac�, Türk yüksekö�retim sisteminin ekonomik ve sosyal geli�meye 
katk�s�n�n artt�r�lmas� amac�yla, yüksekö�retimin finansman� alan�nda ya�anan 
sorunlar�n tespit edilerek, bu sorunlar�n çözümüne yönelik çok boyutlu bir finansman 
modelinin ortaya konulmas�d�r. 

Yirminci yüzy�l�n son çeyre�inden itibaren geli�mi� ülkelerde bilgi toplumuna 
geçi� süreci ba�lam�� ve bilgi ekonomisi ad� verilen yeni bir küresel ekonomik yap� 
olu�mu�tur. Bu yap�da, ülkelerin rekabet gücü sahip olduklar� fiziksel sermaye düzeyi 
yan�nda be�eri sermayelerinin niteli�iyle belirlenmeye ba�lanm�� ve be�eri sermayenin 
niteli�inde tayine edici olan e�itime ve özellikle yüksek nitelikli insangücünün 
yeti�tirilmesinden sorumlu olan yüksekö�retime verilen önem artm��t�r. Yüksekö�retim 
sistemlerini bilgi ça��n�n gereklerine göre uyumla�t�rabilen ülkeler küresel rekabette 
avantajl� duruma geçmi�lerdir. Bu süreçte, Türk yüksekö�retim sisteminin ekonomik ve 
sosyal kalk�nmaya istenilen ölçüde katk� yapamad��� görülmektedir. Bu nedenle, 
yüksekö�retim hizmetinin niceliksel ve niteliksel olarak geli�tirilmesi gerekmektedir. 
Ancak, bu amaca mevcut finansman yap�s�yla ula��lmas� mümkün görülmemektedir. 

Bu çal��man�n kapsam�nda, Türk yüksekö�retim sisteminin finansman yap�s� 
istatistiksel analizler, uluslararas� kar��la�t�rmalar ve kaynak taramas� yap�larak bütüncül 
bir yakla��mla incelenmi�tir. Bu incelemenin sonucunda, yüksekö�retime ayr�lan 
kaynaklar�n�n yetersiz oldu�u ve mevcut kaynaklar�n özellikle de kamu kaynaklar�n�n 
tahsisi ve kullan�m� konusunda baz� verimsizlikler bulundu�u tespit edilmi�tir. Bu 
çerçevede, ö�renci katk� paylar�n�n art�r�lmas�, vak�flar�n yüksekö�retim hizmeti 
sunumunun desteklenmesi ve yüksekö�retim kurumlar�n�n gelir getirici faaliyetlerinin 
te�vik edilmesi yoluyla yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n artt�r�lmas� gerekmektedir. 
Mevcut kaynaklar�n daha verimli kullan�m�na yönelik olarak ise; nesnelli�i, rekabeti ve 
performans� ön plana ç�karan ve yüksekö�retim kurumlar�n� kamunun öncelikleri 
do�rultusunda yönlendiren bir bütçe tahsis yöntemi ve yüksekö�retime toplumun her 
kesiminin eri�imini sa�layacak dolayl� finansman mekanizmalar� ile bu araçlar�n 
istenilen sonuçlar� vermesine katk� sa�layacak mali ve idari özerklik temelinde bir idari 
yap�lanma önerilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Yüksekö�retimin Finansman�, Do�rudan Finansman, Dolayl� 
Finansman, Girdi Odakl� Tahsis Sistemleri, Ç�kt� Odakl� Tahsis Sistemleri, Katk� Pay�, 
Kredi ve Burs Sistemi 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

 
EVALUATION OF HIGHER EDUCATION FINANCING MECHANISMS 

AND A MODEL PROPOSAL FOR TURKIYE 

�brahim Emre �LYAS 

This study aims to identify the problems in the area of higher education financing and to 
introduce a multi-faceted financing model for resolving these problems in order to 
increase the contribution of Turkish higher education system to the economic and social 
development 

Since the last quarter of twentieth century, the process of transition to the knowledge 
society has begun in the developed countries and a new global economic structure called 
as knowledge economy has been formed. In this structure, the competitiveness of the 
countries has been evaluated by the quality of human capital rather than its physical 
capital level. Accordingly, the emphasis on the education which determines the quality 
of human capital and especially on the higher education that constructs highly skilled 
manpower has increased. The countries that can harmonize their higher education 
systems in line with the requirements of the knowledge era have gained an advantage in 
the global competition. Meanwhile, Turkish higher education system has failed to 
sufficiently contribute to the economic and social development of the country. Therefore, 
the quality and the quantity of the higher education provision needs to be enhanced 
which mostly rely on an improved higher education financing structure. 

Within the context of this study, the financing structure of Turkish higher education 
system has been examined by consulting statistical analysis, international comparisons 
and literature reviews in a comprehensive manner. Consequently, it is found that the 
resources allocated to the higher education system are inadequate and there are 
inefficiencies in the allocation and utilization of the available resources especially in 
terms of public resources. In this context, the resources allocated to the higher education 
system must be increased by raising tuition fees, supporting the foundations that 
provides higher education service and promoting the  revenue-generating activities of 
higher education institutions. For the efficient utilization of available resources, a budget 
allocation mechanism that promotes objectivity, competition, performance and directs 
the institutions in accordance with the public’s priorities and indirect financing 
mechanisms that guarantee the access of the whole society to higher education and an 
administrative structure based on administrative and financial autonomy that will enable 
efficient functioning of the stated mechanisms are strongly suggested. 

 

Key Words: Higher Education Finance, Direct Finance, Indirect Finance, Input Based 
Allocation Mechanisms, Output Based Allocation Mechanisms, Tuition Fees, Loan and 
Grant Systems 
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G�R�� 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal geli�iminde nitelikli insangücü giderek daha 

büyük rol oynamakta ve bilgi toplam faktör verimlili�i çerçevesinde ekonomik 

büyümenin itici gücü olmaktad�r. Özellikle küreselle�en dünyadaki bilgiye dayal� 

ekonomik yap�da, ülkelerin sahip olduklar� yeti�mi� nitelikli insangücü en önemli 

rekabet unsuru haline gelmi�tir. Bu kapsamda bilginin üretimi, payla��m� ve 

yayg�nla�t�r�lmas� ile bireylerin gerekli bilgi ve becerilerle donat�m�nda en etkili araç 

olan yüksekö�retimin önemi artm��t�r. Bu do�rultuda, hükümetler yüksekö�retimin 

yaratt��� toplumsal faydalar� göz önünde bulundurarak bu hizmeti kamu 

kaynaklar�yla finanse etmi�lerdir. Ancak, yüksekö�retimin bireylere sa�lad��� yüksek 

gelir düzeyi ve istihdam edilebilirlik gibi ekonomik getiriler ile itibar ve statü gibi 

sosyal getiriler sonucunda, özellikle 1980’lerden itibaren bireylerin yüksekö�retime 

olan talebinde muazzam bir art�� ya�anm��t�r. Bu art��a, teknolojinin h�zla artan 

maliyeti ve e�itim talep edilen alanlar�n çok çabuk de�i�mesi sonucunda 

yüksekö�retimdeki birim maliyetlerin yükselmesi de eklenince kamu kaynaklar� 

yüksekö�retim hizmetinin finansman�nda yetersiz kalmaya ba�lam��t�r.  

Yüksekö�retimin hem toplum hem de bireyler için istenilen ç�kt�lar� 

üretebilmesi yüksek düzeyde ve sürekli mali kaynaklar�n varl���na ba�l� oldu�undan, 

dünyada kaynak sorununun çözümüne yönelik olarak iki yakla��m ortaya ç�km��t�r. 

Birbirinin alternatifi de�il tamamlay�c�s� olan bu iki yakla��mdan birincisi 

yüksekö�retimin finansman�nda özel kaynaklar�n kullan�lmas�d�r. Bu çerçevede, 

yüksekö�retim kurumlar�n�n sundu�u hizmetlerin faydalan�c�lar� olan ö�renciler ve 

mezunlar harç ve ba���lar yoluyla, özel sektör ise yeni yüksekö�retim kurumlar� 

kurmak ve üniversiteden ara�t�rma ve e�itim hizmeti sat�n almak yoluyla, 

yüksekö�retim hizmetinin maliyetini k�smen veya tamamen üstlenmeye ba�lam��t�r. 

Günümüzde OECD ülkelerinde, toplam yüksekö�retim harcamas�n�n yakla��k yüzde 

31’i özel kaynaklardan yap�lmakta (OECD, 2010:235) ve yüksekö�retime kay�tl� 

ö�rencilerin yakla��k yüzde 32’si özel yüksekö�retim kurumlar�nda e�itim 

görmektedir (OECD, Online Education Database).  

Yüksekö�retimin finansman� alan�ndaki geli�melerin ikinci oda�� ise kamu 

kaynaklar�n�n tahsis ve kullan�m sürecinin etkinle�tirilmesi olmu�tur. 
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Yüksekö�retimin sa�lad��� toplumsal faydalar ve yüksek maliyeti nedeniyle, bu 

hizmetin maliyetinin kar��lanmas�nda kamu kaynaklar�n�n önemli ölçüde pay sahibi 

olmas� gerekmektedir. Ancak, geçti�imiz dönemde kamu gelirinin istenilen düzeyde 

artmamas� ve bu gelirin payla��m� konusunda temel e�itim, sa�l�k, altyap�, güvenlik 

ve benzeri kamusal ihtiyaçlar�n ön plana ç�kmas� nedeniyle, yüksekö�retime ayr�lan 

kamu kaynaklar�ndaki art�� yüksekö�retim hizmetinin maliyetindeki art���n gerisinde 

kalm��t�r. Bu do�rultuda, istenilen düzeyde artt�r�lamayan kamu kaynaklar�n�n neden 

oldu�u olumsuzluklar, mevcut kaynaklar�n daha verimli kullan�lmas� yoluyla 

giderilmeye çal���lm�� ve pek çok ülkede kamu kaynaklar�n�n daha verimli tahsisi ve 

harcanmas�na yönelik düzenlemeler yap�lm��t�r. Kamu kaynaklar�n�n verimli 

tahsisini sa�lamak üzere yap�lan düzenlemeler kapsam�nda, yüksekö�retim 

kurumlar�n� kamunun öncelikleri do�rultusundan yönlendiren, daha yüksek 

performans göstereni ödüllendiren ve siyasi etkilerden ar�nd�r�lm�� nesnel kaynak 

tahsis mekanizmalar� kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Bu do�rultuda, pazarl�k usulü 

yap�lan, performanstan ziyade öznel de�erlendirmeleri ön plana ç�karan kaynak 

tahsisi yöntemlerinin yerini, kullan�lan formüllerle nesnelli�i sa�lanm�� ve 

ödeneklerin göstergelerle ili�kilendirilmesiyle yüksekö�retim kurumlar�n� toplumun 

öncelikleri do�rultusunda yönlendiren ç�kt�ya veya performansa dayal� kaynak tahsis 

mekanizmalar� alm��t�r.  

Kamu kaynaklar�n�n verimli kullan�m�na yönelik di�er bir geli�me de, 

yüksekö�retim kurumlar�na daha fazla idari ve mali özerklik sa�lanmas� olmu�tur. 

Böylelikle, yüksekö�retim kurumlar� daha yenilikçi, etkin, esnek ve geli�melere daha 

h�zl� tepki verebilir bir yap�ya kavu�mu� ve toplumun ve bireylerin beklentilerini 

kar��lamakta daha ba�ar�l� olmu�lard�r. Ayr�ca, sahip olduklar� idari ve mali özerklik 

yüksekö�retim kurumlar�na, topluma ve piyasaya hizmet sunmak yoluyla gelir elde 

etmelerine imkân veren bir ortam da sa�lam��t�r.  

Dünyada özellikle son 50 y�lda ya�anan yüksekö�retime olan talepteki art��, 

Türkiye’de çok daha yo�un bir �ekilde kendini göstermi�tir. Bu kapsamda 1970 

y�l�nda 170 bin civar�nda olan yüksekö�retim ö�renci say�s�, 1990 y�l�nda 685 bine, 

2010 y�l�nda ise 3,5 milyona ula�m��t�r. Ö�renci say�s�ndaki önemli art��a ra�men 

Türk yüksekö�retim sistemi toplumun ve bireylerin ihtiyaçlar�n� kar��lamakta 
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yetersiz kalmaktad�r. Yap�lan çal��malarda, nitelikli insangücünün bir fonksiyonu 

olan toplam faktör verimlili�inin Türkiye’nin ekonomik büyüme performans�na olan 

katk�s�n�n yetersiz oldu�unu ortaya konmu�tur (Sayg�l� ve ark., 2005). Bireyler 

aç�s�ndan bak�ld���nda ise, yüksekö�retim talep eden kitlenin yakla��k üçte birinin bu 

hizmete eri�ebildi�i görülmektedir. Türk yüksekö�retiminde ya�anan bu nitelik ve 

nicelik sorunu büyük oranda yüksekö�retimin finansman�nda kullan�lan mevcut 

uygulamalarla ilgilidir. Bu kapsamda, ön plana ç�kan ilk problem yüksekö�retime 

ayr�lan kaynaklar�n yetersizli�idir. OECD ülkeleriyle kar��la�t�r�ld���nda, ülkemizde 

yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n GSYH içindeki pay�n�n ve ö�renci ba��na 

yap�lan harcamalar�n düzeyinin oldukça dü�ük oldu�u görülmektedir.  

Yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n yetersiz olmas�n�n yan�nda, mevcut 

kaynaklar�n özellikle de kamu kaynaklar�n�n tahsisi ve kullan�m� konusunda da baz� 

önemli aksakl�klar bulunmaktad�r. Kamu kaynaklar�n�n yüksekö�retim kurumlar�na 

tahsisinde kullan�lan mevcut yakla��m nesnelli�i, rekabeti ve performans� ön plana 

ç�karmakta ve yüksekö�retim kurumlar�n� kamunun öncelikleri do�rultusunda 

motive etmekte yetersiz kalmaktad�r. Kaynak kullan�m� süreci ise, gere�inden fazla 

merkezi ve karma��kt�r. 

Türkiye’de yüksekö�retim sisteminin finansman�na ili�kin olarak an�lan 

sorunlar�n çözümünde kullan�labilecek çe�itli alternatif yöntemler mevcuttur. Ancak, 

Türkiye için en uygun yakla��m�n ortaya konabilmesi için öncelikle dünyada benzer 

sorunlar�n çözümünde ya�anan geli�melerin incelenmesi, daha sonra bunlar�n 

Türkiye’ye uygulanabilirli�inin analiz edilmesi ve bu analizlerden ç�kacak sonuçlar�n 

Türk yüksekö�retim sistemine yönelik mevcut tecrübelerle çok boyutlu olarak 

de�erlendirilmesi gerekmektedir. Bu çal��ma, söz konusu a�amalar� yerine getirerek,  

Türk yüksekö�retim sisteminden azami verim al�nmas�na yönelik olarak kapsaml� bir 

yüksekö�retim finansman modeli ortaya koymay� hedeflemektedir. Çal��ma 

yüksekö�retim kurumlar�n�n en temel fonksiyonu olan ve bütçenin yakla��k yüzde 

80’inin bu do�rultuda kullan�ld��� e�itim hizmetinin finansman�na odaklanm�� ve 

ara�t�rma hizmetlerinin finansman� bir ba�ka çal��maya b�rak�lm��t�r.  

Literatürde yüksekö�retimin finansman�na yönelik çe�itli çal��malar 

bulunmaktad�r. Bu çal��malar genellikle yüksekö�retim hizmetinin finansman�na 
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yönelik harç uygulamalar� ya da özel yüksekö�retim hizmeti gibi tek boyuta 

odaklanm��t�r. Konuyu daha geni� kapsaml� ele alan birkaç çal��ma ise ya 

yüksekö�retimin finansman�n�n tüm boyutlar�n� istenilen detayda incelemeyip 

yüzeysel kalm�� ya da yüksekö�retim sistemi ve bütçe sisteminde son dönemde 

ya�anan geli�meler sonucunda güncelli�ini yitirmi�tir. 

Bu çal��mada yüksekö�retimin finansman� konusu; yüksekö�retimin kamu 

d���ndaki aktörler taraf�ndan sunumu, harç uygulamalar�, yüksekö�retim 

kurumlar�n�n giri�imci faaliyetlerinin rolü, kamu kaynaklar�n�n tahsisinde kullan�lan 

yakla��mlar, yüksekö�retim kurumlar�n�n gelir kaynaklar�n�n çe�itlendirilmesi ve 

mevcut kaynaklar�n daha etkin kullan�m�n� sa�layacak idari yap�lanmay� da 

kapsayacak �ekilde çok boyutlu olarak ele al�nm��t�r. Bu alanlardaki kaynaklar 

incelenerek ve Türk yüksekö�retim finansman sisteminin geli�imine katk� 

sa�layacak politika araçlar� ortaya konulmu�tur. Çal��man�n genelinde 

yüksekö�retim istatistikleri ve çe�itli göstergelerden faydalan�larak uluslararas� 

kar��la�t�rmalar, de�erlendirmeler ve yorumlara yer verilmi�tir. Bu kapsamda OECD, 

UNESCO gibi kurumlar�n veri tabanlar� ile Maliye Bakanl���, DPT, YÖK ve ÖSYM 

verilerinden faydalan�lm��t�r. 

Çal��man�n birinci bölümünde, dünyada yüksekö�retimin finansman�na dair 

kaynaklar incelenmi�, dünyada bu alanda ya�anan geli�meler ve bu geli�meleri 

tetikleyen faktörler ortaya konulmu�tur. Ayr�ca, bu faktörlerin de�i�ik ülkelerdeki 

yans�malar�na de�inilerek, yüksekö�retimin finansman�ndaki geli�melere dair baz� 

örnekler verilmi�tir. 

�kinci bölümde, Türkiye’de yüksekö�retimin finansman�na ve özellikle de 

kamu kaynaklar�n�n etkin tahsisine katk� sa�layacak politikalara model 

olu�turabilmek amac�yla; bu alanda ba�ar�l� olduklar� bilinen ülkelerdeki 

yüksekö�retim sistemlerinin finansman yap�s� genel bir çerçevede ele al�narak, kamu 

kaynaklar�n�n tahsisinde kullan�lan yöntemler detayl� olarak de�erlendirilmi�tir. 

Üçüncü bölümde, Türk yüksekö�retim sisteminin finansman�nda kullan�lan 

yakla��mlar�n tarihsel geli�imi ve güncel durumu bir sebep sonuç ili�kisi içerisinde 

ele al�nm��t�r. Bu kapsamda, yüksekö�retim sisteminin mevcut finansman yap�s� 
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ortaya konulmu�, bu yap�n�n aksayan yönlerine de�inilmi�tir. Bu bölümde çe�itli 

gösterge ve istatistiklerin yard�m�yla Türkiye’nin yüksekö�retimin finansman� 

alan�ndaki mevcut durumunun hem geçmi� dönemlerle hem dünya ülkeleriyle 

kar��la�t�r�lmas� yap�lm��, bu analizler kullan�larak bir yol haritas� ç�kar�lmaya 

çal���lm��t�r.  

Dördüncü bölümde ise, geçmi� bölümlerde ortaya konulan Türk 

yüksekö�retim sisteminin finansman�ndaki geli�meler ve aksakl�klar, ülkemizde 

ya�anm�� tecrübeler, Dünya’daki geli�meler ve incelenen ülke örneklerinin �����nda 

de�erlendirilerek Türkiye için kapsaml� bir finansman modeli önerisi ortaya 

konulmu�tur. 

Sonuç bölümünde ise, Türk yüksekö�retim sisteminin beklentileri yerine 

getirebilmesi için bu hizmetin finansman� alan�nda yap�lmas� gereken düzenlemelere 

yönelik öneriler de�erlendirilmi� ve bu önerilerin gelecekteki muhtemel 

yans�malar�na yer verilmi�tir. 
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1. DÜNYADA YÜKSEKÖ�RET�M H�ZMET�N�N F�NANSMANI 

ALANINDA YA�ANAN GEL��MELER 

Özellikle son yirmi y�ldan beri tüm dünyada, yüksekö�retim sisteminin 

finansman� alan�nda bir dizi geli�me ya�anmaktad�r. Bu geli�meler, ülkelerin 

ekonomik ve sosyal geli�mi�lik seviyelerinden, yüksekö�retim sistemlerinin elit veya 

evrensel, kamu ya da özel sektör a��rl�kl�, kaynaklar�n yeterli ya da yetersiz 

olmas�ndan etkilenmeyerek birçok ülkede benzer biçimde gerçekle�mi�tir. 

Yüksekö�retim hizmetinin finansman�ndaki geli�melerin daha iyi anla��labilmesi için 

bu bölümde dünyadaki geli�meler sebep sonuç ili�kisi içerisinde incelenmi�tir. 

1.1. Yüksekö�retim Hizmetinin Finansman�ndaki Geli�melerin Temel 

Nedenleri 

Yüksekö�retimin finansman� alan�nda ya�anan geli�meler; teknolojinin h�zla 

artan maliyeti ve e�itim talep edilen alanlar�n çok çabuk de�i�mesi sonucunda 

yüksekö�retimdeki birim maliyetlerin ekonominin tamam�ndaki birim maliyetlerin 

birço�undan daha h�zl� artmas�, kamunun gelirinin istenilen düzeyde artmamas� ve 

kamu gelirinin payla��m� konusunda temel e�itim, sa�l�k, altyap�, güvenlik ve 

benzeri kamusal ihtiyaçlar�n ön plana ç�kmas� gibi unsurlardan kaynaklanm��t�r. 

Ancak, bu unsurlar�n hiç biri literatürde geni�leme veya kitleselle�me olarak 

adland�r�lan yüksekö�retim sistemindeki ve yüksekö�retim hizmetini talep eden 

kitledeki say�sal büyüme kadar yüksekö�retimin finansman� alan�nda etkili 

olmam��t�r.  

1.1.1. Yüksekö�retimde geni�leme 

Yüksekö�retimde ya�anan geni�lemenin özünde yüksekö�retim hizmetinin 

yüksek bireysel ve toplumsal getirisi yatmaktad�r. Yüksekö�retimin bireysel getirisi 

nedeniyle bireylerin yüksekö�retim talebi artm��, toplumsal getirisi nedeniyle de 

hükümetler nüfusun önemli bir k�sm�n�n bu düzeyde e�itim alabilmesi için 

politikalar geli�tirmi�lerdir. Böylelikle, yüksekö�retim sisteminde daha önce 

görülmemi� oranda bir geni�leme hareketi ya�anm��t�r. 



6 
 

1. DÜNYADA YÜKSEKÖ�RET�M H�ZMET�N�N F�NANSMANI 

ALANINDA YA�ANAN GEL��MELER 

Özellikle son yirmi y�ldan beri tüm dünyada, yüksekö�retim sisteminin 

finansman� alan�nda bir dizi geli�me ya�anmaktad�r. Bu geli�meler, ülkelerin 

ekonomik ve sosyal geli�mi�lik seviyelerinden, yüksekö�retim sistemlerinin elit veya 

evrensel, kamu ya da özel sektör a��rl�kl�, kaynaklar�n yeterli ya da yetersiz 

olmas�ndan etkilenmeyerek birçok ülkede benzer biçimde gerçekle�mi�tir. 

Yüksekö�retim hizmetinin finansman�ndaki geli�melerin daha iyi anla��labilmesi için 

bu bölümde dünyadaki geli�meler sebep sonuç ili�kisi içerisinde incelenmi�tir. 

1.1. Yüksekö�retim Hizmetinin Finansman�ndaki Geli�melerin Temel 

Nedenleri 

Yüksekö�retimin finansman� alan�nda ya�anan geli�meler; teknolojinin h�zla 

artan maliyeti ve e�itim talep edilen alanlar�n çok çabuk de�i�mesi sonucunda 

yüksekö�retimdeki birim maliyetlerin ekonominin tamam�ndaki birim maliyetlerin 

birço�undan daha h�zl� artmas�, kamunun gelirinin istenilen düzeyde artmamas� ve 

kamu gelirinin payla��m� konusunda temel e�itim, sa�l�k, altyap�, güvenlik ve 

benzeri kamusal ihtiyaçlar�n ön plana ç�kmas� gibi unsurlardan kaynaklanm��t�r. 

Ancak, bu unsurlar�n hiç biri literatürde geni�leme veya kitleselle�me olarak 

adland�r�lan yüksekö�retim sistemindeki ve yüksekö�retim hizmetini talep eden 

kitledeki say�sal büyüme kadar yüksekö�retimin finansman� alan�nda etkili 

olmam��t�r.  

1.1.1. Yüksekö�retimde geni�leme 

Yüksekö�retimde ya�anan geni�lemenin özünde yüksekö�retim hizmetinin 

yüksek bireysel ve toplumsal getirisi yatmaktad�r. Yüksekö�retimin bireysel getirisi 

nedeniyle bireylerin yüksekö�retim talebi artm��, toplumsal getirisi nedeniyle de 

hükümetler nüfusun önemli bir k�sm�n�n bu düzeyde e�itim alabilmesi için 

politikalar geli�tirmi�lerdir. Böylelikle, yüksekö�retim sisteminde daha önce 

görülmemi� oranda bir geni�leme hareketi ya�anm��t�r. 

7 
 

1.1.1.1. Yüksekö�retimin ki�isel getirisi 

Yüksekö�retim hizmetinin bu hizmetten faydalanan bireylere sa�lad��� fayda 

olarak adland�r�labilecek bireysel getiri, ekonomik ve sosyal getiri olarak iki ba�l�kta 

incelenebilmektedir. 

Yüksekö�retimin bireyler için ekonomik getirisi ya�am boyu gelir, yüksek i� 

bulma olas�l��� gibi unsurlarla ölçülmektedir. Ki�ilerin e�itim düzeyi artt�kça, 

istihdam edilebilirliklerinin yükseldi�i ve ekonomik olarak aktif olduklar� sürece 

i�siz olma ihtimallerinin azald���, i�gücüne kat�l�m oranlar�n�n artt��� ve daha yüksek 

gelir elde ettikleri çe�itli çal��malarla ortaya konmu�tur (UNESCO ve OECD, 

2002:6). 

�ekil 1.1’de OECD üyesi baz� ülkeler için ortaö�retim alt� ve yüksekö�retim 

seviyelerinde e�itim alm�� ki�ilerin ortalama geliri verilmi�tir. Ülkeler aras� 

kar��la�t�rman�n mümkün olabilmesi için ortaö�retim düzeyinde e�itim alm�� bir 

ki�inin ortalama geliri 100 olarak al�nm�� ve bu normalizasyona göre di�er e�itim 

seviyeleri için ortalama gelir belirlenmi�tir. Buna göre, tüm OECD ülkelerinde 

yüksekö�retim alm�� ki�iler daha dü�ük seviyede e�itim alm�� ki�ilere göre önemli 

oranda yüksek gelir elde etmektedir. OECD ortalamas�nda yüksekö�retimden mezun 

olmu� bir ki�inin y�ll�k geliri ortaö�retimden mezun olan bir ki�iden yüzde 50, 

ilkö�retimden mezun olmu� bir ki�iden ise yakla��k yüzde 100 fazlad�r. Türkiye’de 

ise yüksekö�retim alm�� bir birey, ilkö�retim düzeyinden e�itim alm�� bir ki�iden 

yakla��k 1,2 kat, orta ö�retim düzeyinde e�itim alm�� bir ki�iden de yar�m kat fazla 

gelir elde etmektedir. 

Öte yandan, �ekil 1.2’de görüldü�ü üzere OECD ülkelerinde e�itim seviyesi; 

ki�ilerin istihdam edilebilirli�i ile pozitif, i�sizlik oran�yla da negatif ili�ki 

içerisindedir. OECD genelinde ilkö�retim düzeyinde e�itim alm�� ki�ilerin istihdam 

edilme oran� yakla��k yüzde 50 iken, bu oran ortaö�retim düzeyi için yüzde 62’ye, 

lisans düzeyi içinse yüzde 85’e yükselmektedir. Benzer bir �ekilde, yüksekö�retim 

düzeyinde lisans ve üstü e�itim alm�� ki�ilerin i�sizlik oran� yakla��k yüzde 3,2 iken, 

bu oran lise mezunlar� için yüzde 5, ilkokul mezunlar� için ise yüzde 10,4 

düzeyindedir. 
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�ekil 1.1. OECD Ülkelerinde Yüksekö�retimin Bireylerin Y�ll�k Gelirine Etkisi (%) 

 
Kaynak: OECD Education at a Glance 2010 

�ekil 1.2. E�itim Kademelerine Göre �stihdam ve ��sizlik Oranlar� (%) 
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OECD, yüksekö�retim hizmetinin yaratt��� sosyal ç�kt�lar� üç de�i�kenle 

ölçmektedir. Bu de�i�kenlerden birincisi ki�inin kendi sa�l�k durumu hakk�ndaki öz 

de�erlendirmesidir. E�itim, ki�ilerin daha sa�l�kl� bir ya�am biçimi seçmelerini, 

sa�l�k sorunlar�n�n daha kolayl�kla üstesinden gelmelerini, kaç�n�labilir risklerden 

uzak durmalar�n� ve artan gelir yoluyla sa�l�k hizmetlerine eri�im olanaklar�n� 

art�rarak sa�l�k durumu üzerine olumlu etki yapmaktad�r. Di�er bir de�i�ken ise 

siyasete duyulan ilgidir. Daha iyi e�itimli ki�ilerin sahip olduklar� beceriler, tecrübe 

ve bilgi düzeyi nedeniyle siyasete ve sivil toplum hareketlerine dahil olarak sosyal 

statü ve siyasi güç edinme �ans� elde etti�i dü�ünülmektedir. OECD’nin üzerinde 

durdu�u son de�i�ken ise, toplumdaki di�er bireylere duyulan güvendir. E�itimli 

ki�ilerin genellikle benzer e�itim seviyesindeki ki�ilerle ayn� i� ve sosyal ortam� 

payla�t��� ve daha steril olan bu ortamlar nedeniyle topluma olan güvenlerinin artt��� 

gözlemlenmektedir. Yap�lan çal��malar, yüksekö�retimli ki�ilerin daha dü�ük 

seviyede e�itim alm�� ki�ilere göre her üç de�i�ken için daha yüksek de�erlere sahip 

oldu�unu ve dolay�s�yla sosyal ç�kt�lar ile e�itim seviyesi aras�nda pozitif bir ili�ki 

oldu�unu ortaya koymaktad�r (OECD, 2010:153-154) . 

1.1.1.2. Yüksekö�retimin toplumsal getirisi 

Yüksekö�retimin toplumsal getirisi, bu hizmetin toplumlar�n ekonomik ve 

sosyal kalk�nmas�na olan katk�s�n� ifade etmektedir. Özellikle son 50 y�l içerisinde 

yap�lan çal��malar göstermi�tir ki, yüksekö�retim sadece bu hizmetten faydalanan 

bireylere de�il, verimlilik art��� yoluyla ülke ekonomilerine ve yaratt��� d��sall�klarla 

da toplumsal geli�ime katk� sa�lamaktad�r. 

Yirminci yüzy�l�n son çeyre�inden itibaren geli�mi� ülkelerde bilgi 

toplumuna geçi� süreci ba�lam�� ve bilgi ekonomisi ad� verilen yeni bir küresel 

ekonomik yap� olu�mu�tur. Bu yeni yap�da bireylerin ekonomik gücü, bilgi ve 

ö�renim düzeyleri ile ülkelerin rekabet gücü ise be�eri ve sosyal sermayeleri ile 

belirlenir hale gelmi�tir (YÖK, 2007:13). Bu kapsamda, ilk olarak Schultz e�itimi bir 

sermaye türü olarak el alm�� ve e�itime yap�lan yat�r�m ile kalk�nma aras�nda pozitif 

bir ili�ki oldu�unu vurgulam��t�r (Schultz, 1961; Schultz, 1963:3-4). Daha sonra 

Barro (1991), belirli bir fiziksel sermaye düzeyinde, yüksek e�itim düzeyinde sahip 
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ülkelerin daha yüksek ekonomik büyüme performans� gösterdi�ini ortaya koymu�tur. 

Becker, Murphy, ve Tamura (1990:29) ise, insan sermayesine yap�lan yat�r�m�n 

getirisinin, yüksek sermaye seviyesine sahip yani geli�mi� toplumlarda daha yüksek 

oldu�unu tespit etmi�tir. Bu ve benzeri çal��malar göstermektedir ki; yüksekö�retim 

hizmeti, bilgi ekonomisinin artan ve karma��kla�an taleplerinin do�urdu�u çok çe�itli 

alanlardaki iyi e�itimli insan ihtiyac�n�n kar��lanmas�, verimlilik art���n�n sa�lanmas�, 

ara�t�rmalar yoluyla yeni fikirlerin ve teknolojilerin geli�tirilmesi ve payla��lmas� 

gibi ihtiyaçlara cevap vererek ülkelerin ekonomik geli�imine katk� sa�lamaktad�r. 

Yüksekö�retimin toplumun sosyal geli�imine katk�s� ise toplumsal uyumun 

ve bar���n sa�lanmas�, demokratikle�me, kültürün ve toplumsal de�erlerin gelecek 

nesillere aktar�m�, bilinçli ve sorgulayan bireyler yeti�tirilmesi yoluyla 

gerçekle�mektedir (UNESCO ve OECD, 2002:5; Kesik, 2003:28-29). 

 Sonuç olarak, yüksekö�retim düzeyinde e�itim alman�n ekonomik ve sosyal 

faydalar� bireylerin yüksekö�retime olan talebinde ciddi bir art��a neden olmu�tur. 

Ancak, talep art��� yüksekö�retimin geni�lemesinden tek ba��na sorumlu de�ildir. 

Ülkeler hem vatanda�lar�n�n talebini kar��lamak hem de yüksekö�retimin yaratt��� 

toplumsal getirilerden faydalanmak amac�yla, yüksekö�retimin geni�lemesine katk� 

sa�layan politikalar benimsemi�lerdir. 

1.1.1.3. Yüksekö�retimde geni�lemenin boyutu 

Daha önce an�lan sebeplerle yüksekö�retim sisteminde özellikle son otuz y�l 

içerisinde muazzam bir geni�leme olmu�tur. Bu geni�lemenin boyutunun daha iyi 

anla��labilmesi için ö�renci say�lar�na ve okulla�ma oranlar�na bakmak 

gerekmektedir.  

Dünyada yüksekö�renim gören ö�renci say�s� 1985 y�l�nda yakla��k 20 

milyon iken, 1990’da 26 milyona, 1995’de 38 milyona yükselmi� ve 1995 y�l�ndan 

itibaren daha da h�zla artarak, 2000 y�l�nda 100 milyona ula�m��t�r. 2007 y�l� 

itibar�yla 150 milyon dolay�nda olan ö�renci say�s�n�n, 2020’de ise 200 milyon 

düzeyine ula�aca�� öngörülmektedir 1 . Ayn� dönemde yüksekö�retim okulla�ma 

                                                           
11985, 1990, 1995 y�llar� gerçekle�meleri ve 2020 y�l� tahmini YÖK (2007: 35)’ den al�nm��t�r. 2000 
ve 2007 y�llar� gerçekle�meleri UNESCO verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir.  
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11985, 1990, 1995 y�llar� gerçekle�meleri ve 2020 y�l� tahmini YÖK (2007: 35)’ den al�nm��t�r. 2000 
ve 2007 y�llar� gerçekle�meleri UNESCO verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir.  

11 
 

oranlar� benzer bir seyir izlemi� ve 1985 y�l�ndaki yüzde 9 düzeyinden 2007 y�l�nda 

yakla��k yüzde 27 düzeyine ula�m��t�r. 2007 y�l� itibariyle dünya üzerinde 

yüksekö�retim ça��ndaki her dört bireyden yakla��k olarak birinin yüksekö�retim 

sisteminde olmas�, geni�lemenin ne denli büyük oldu�unu ortaya koymaktad�r. 

�ekil 1.3. Dünyada Yüksekö�retim Sistemindeki Ö�renci Say�lar� ve Okulla�ma 
Oran�n�n Geli�imi 

 
Kaynak: Ö�renci say�lar� YÖK (2006:35) ve UNESCO verilerinden, okulla�ma oranlar� ise Dünya 
Bankas� verileri ve Tanr�kulu (2008:13)’den yazar taraf�ndan derlenmi�tir 

Özet olarak, yüksekö�retimin bireylere ve topluma sa�lad��� faydalar 

nedeniyle yüksekö�retim hizmetinden faydalanan kitlede çok büyük geni�leme 

olmu�tur. Ancak, bu geni�leme yüksekö�retime ayr�lan kaynaklara ayn� oranda 
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alan�nda yüksekö�retime ayr�lan toplam kayna��n art�r�lmas� ve mevcut kaynaklar�n 

daha etkin olarak kullan�lmas�na yönelik çe�itli reformlar gündeme gelmi�tir. 

1.2. Yüksekö�retimin Finansman Yöntemleri 

Özünde yüksekö�retimin finansman�nda ya�anan temel sorun, 

yüksekö�retime olan talebin, yüksekö�retime ayr�lan kamu kaynaklar�ndan çok daha 

fazla bir oranda artmas�d�r (Salmi & Hauptman, 2006:3). Bunun sonucunda 
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gerçekle�tirmek zorunda kalm��t�r. Bu sorunun ortaya ç�kmas�ndaki temel etken, 

daha önce de de�inildi�i üzere okulla�ma üzerindeki bask�d�r. Bu bask� özellikle 

ortaö�retimden mezun olan nüfusun artt���, ancak yüksekö�retim kontenjanlar�n�n 

buna ba�l� olarak do�an talebi kar��lamakta yetersiz kald��� ülkelerde daha belirgin 

olmu�tur.   

Yüksekö�retimde ya�anan geni�leme, birim maliyetlerin artmas� gibi 

etmenlerin sonucunda, seksenli y�llarda yüksekö�retimde ö�renci ba��na kamu 

kaynaklar�ndan yap�lan harcamalardaki reel azalma, dü�ük gelir grubu ülkelerde 

yüzde 12,3, alt orta gelir grubu ülkelerde yüzde 9,1 ve üst orta gelir grubu ülkelerde 

ise yüzde 4,6 olarak gerçekle�mi�, yüksek gelir grubu ülkelerde ise yüzde 0,9 art�� 

meydana gelmi�tir (YÖK, 2005:6). Benzer bir �ekilde, Tablo 1.1’de görüldü�ü üzere 

1999-2007 döneminde yüksekö�retimde ö�renci ba��na yap�lan kamu harcamas�n�n 

GSYH’ye oran� birkaç ülke hariç tüm ülkelerde dü�ü� göstermi�tir. Ya�anan bu 

finansal geli�meler, Dünya Bankas� (1994:1) taraf�ndan yüksekö�retim sisteminin bir 

finansal kriz içerisinde oldu�u �eklinde de�erlendirilmi�tir. 

Sonuç olarak, yüksekö�retim kurumlar� k�s�tl� kamu kaynaklar� ile artan 

talebi kar��lamak için çe�itli yollara ba�vurmak zorunda kalm��lard�r. En çok 

ba�vurulan yöntem, kamusal kaynaklar�n özel kaynaklarla desteklenmesi olmu�tur. 

Di�er bir yöntem ise, kamu kaynaklar�n�n yüksekö�retim kurumlar� aras�nda daha 

�effaf ve verimli da��t�lmas� ve toplumun öncelikleri do�rultusunda daha etkin olarak 

kullan�lmas�n� sa�lamak amac�yla, kamunun yeni kaynak tahsis yöntemleri 

benimsemesidir. Bu kapsamda, geleneksel kaynak tahsis yöntemleri yerine 

nesnelli�in artt�r�larak bütçenin siyasi bask�lardan ar�nd�r�ld���, iyi örneklerin 

ödüllendirilerek geli�menin te�vik edildi�i ve performans�n ön planda tutuldu�u 

çe�itli tahsis mekanizmalar� ön plana ç�km��t�r. 
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Tablo 1.1. Seçilmi� Ülkelerde Yüksekö�retimde Ö�renci Ba��na Yap�lan Kamu 
Harcamas�n�n Ki�i Ba��na GSYH’ye Oran� (%) 
Ülke 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
ABD 27 - 31 26 27 23 23 25 22 
Avustralya 27 26 26 23 23 23 22 21 20 
Belçika - - 38 37 36 35 35 35 35 
Brezilya 57 55 47 45 - 33 35 - 30 
Finlandiya 40 38 37 37 37 36 34 33 32 
Fransa 30 29 29 29 34 34 33 33 35 
Hindistan - 95 - - 68 61 56 53 - 
Hollanda 47 45 43 42 44 43 42 42 40 
�rlanda 29 31 28 26 24 24 25 26 26 
�srail 31 29 29 25 28 24 23 23 23 
�sviçre 54 53 55 60 64 62 55 53 47 
�talya 28 27 25 26 23 23 22 23 22 
Japonya 15 18 17 17 20 21 19 19 20 
Norveç 46 39 44 48 49 51 49 45 47 
Polonya 21 18 18 21 20 21 21 17 17 
Portekiz 28 27 27 25 26 23 27 29 - 
�ili - 19 - 18 15 15 12 12 11 
Türkiye 35 32 35 37 33 30 26 27 22 
Kaynak: UNESCO verileridir. Sadece Türkiye’nin 2005 ve 2007 y�l� verileri BÜMKO ve TÜ�K 
verileri kullan�larak yazar taraf�ndan hesaplanm��t�r. 

1.2.1. Yüksekö�retimin özel kaynaklarla finansman� 

Yüksekö�retime ayr�lan kamu kaynaklar�n�n harçlar yoluyla ö�renci ve 

aileler, ara�t�rmalar yoluyla sanayi, özel üniversiteler kurulmas� yoluyla özel sektör, 

ba���lar yoluyla da hay�rseverler taraf�ndan desteklenmesi tüm dünyada görülen 

geli�melerden biridir. Bunun sonucunda, birçok ülkede yüksekö�retim hizmetinin 

finansman�nda kullan�lan özel kaynaklar�nda bir art�� olmu�tur. UNESCO verilerine 

göre ABD’de 2000 y�l�nda yüzde 1,72 olan yüksekö�retime ayr�lan özel kaynaklar�n 

GSYH’ye oran� 2007’de yüzde 2,20 seviyesine ç�km��t�r. Bu oran ayn� dönemde 

Avusturalya’da yüzde 0,13 yükselerek yüzde 0,90’a, Japonya’da yüzde 0,39 

yükselerek yüzde 1,00’a ula�m��t�r (UNESCO, UIS).  

1.2.1.1. Harçlar  

Yüksekö�retim, geçmi� dönemde büyük oranda kamusal bir mal olarak 

görülmü� ve birkaç ülke d���nda tümüyle kamusal olarak finanse edilmi�tir. Fakat 
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yüksekö�retime yönelik h�zl� talep art��� sonucunda, bu hizmetin sadece kamu 

kaynaklar�yla finanse edilmesi ve bu durumun sürdürebilirli�i sorgulanmaya 

ba�lanm��t�r. Bu do�rultuda yüksekö�retimin maliyetinin, bu hizmetin faydalan�c�lar� 

olan ö�renciler taraf�ndan payla��lmas� gündeme gelmi� ve yüksekö�retim 

hizmetinin maliyetinin önemli bir k�sm�n� olu�turan e�itim maliyetinin; 

yüksekö�retimin sa�lad��� özel getiri nedeniyle ö�renci ve toplumsal getirisi 

nedeniyle de kamu aras�nda payla��lmas� kabul görmeye ba�lam��t�r (YÖK, 

2007:17)2. 

�ekil 1.4. Seçilmi� Ülkelerde Yüksekö�retimin Bireysel ve Toplumsal Ekonomik Getiri 
Oranlar� (%) 

 
Kaynak: Psacharopoulos (2009:8) 

Birçok ekonomiste göre harç a��rl�kl� bir finansman sistemine geçilmesi, 

yüksekö�retimin maliyetini vergi mükellefleri yerine bu hizmetten faydalananlara, 

yani ö�renci ve ailelerine, aktararak f�rsat e�itli�ine katk� sa�lamaktad�r. (Jacobs ve 

Van Der Ploeg, 2006:574). �ekil 1.4’te görüldü�ü üzere, yüksekö�retimin bireysel 

ekonomik getiri oran�n�n toplumsal ekonomik getiri oran�ndan yüksek olmas� da bu 

görü�ü desteklemektedir.  

                                                           
2 Toplumsal ve bireysel getirinin ne �ekilde hesapland���na dair bilgilere EK-1.1’de yer verilmi�tir. 
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 Harç uygulamas�na paralel olarak, yüksekö�retime tüm kesimlerin eri�imi ve 

f�rsat e�itli�inin sa�lanmas� amac�yla finansal yard�m sistemleri ortaya ç�km��t�r. 

Yüksekö�retim hizmetlerinin harçlar yoluyla ücretlendirilmesinin gelir seviyesi 

dü�ük ö�renciler ve aileler üzerinde olumsuz bir etki yapmas� kaç�n�lmazd�r. Bu 

etkiyi en aza indirmek amac�yla finansal destek sistemleri ortaya ç�km��t�r. Bütün 

ülkeler, f�rsat e�itli�ini sa�layacak burs ve kredi gibi destek mekanizmalar�n� 

olu�turduktan sonra ö�rencilerin yüksekö�retimin maliyetine kat�l�m�n� talep 

etmi�lerdir.  

1.2.1.2. Yüksekö�retimin özel sektör taraf�ndan sunumu 

Kamu taraf�ndan sunulan yüksekö�retim hizmetinin bireylerin ve toplumun 

ihtiyac�n� kar��lamakta özellikle niceliksel olarak yetersiz kalmas� nedeniyle, bu 

hizmetin sunumunda özel sektör giderek daha fazla rol üstlenmektedir.  Bu süreçte, 

kar amac� gütmeyen vak�f üniversiteleri, kar amac� güden özel üniversiteler, belirli 

bir �irkete ait �irket üniversiteleri, sanal üniversiteler gibi yüksekö�retim kurumlar� 

ortaya ç�km��t�r (YÖK, 2007:20-21).  

�ekil 1.5. Yüksekö�retimde Ö�renci Say�lar�n�n Yüksekö�retim Kurumlar�na 
Göre Da��l�m� 

Kaynak: OECD Online Education Database, 2008  
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1.2.1.3. Giri�imci faaliyetler 

Yüksekö�retim sistemlerindeki finansal geli�melerin sonucunda, üniversiteler 

klasik kamusal görüntülerinin d���na ç�kmaya ve çe�itli giri�imci faaliyetler 

vas�tas�yla piyasadaki etkinliklerini artt�rarak ek gelir elde etmeye ba�lam��lard�r. 

Üniversitedeki ara�t�rma ve geli�tirme faaliyetlerinin patent ve lisans yoluyla 

korunmas�, bilginin ticarile�tirilmesi, e�itim alan�nda i� dünyas�yla i�birli�ine 

gidilmesi, uygulamal� ara�t�rmalara yönenilmesi ve bu ara�t�rmalar ve olu�turulan 

�irketler yoluyla yeni kaynaklar�n yarat�lmas�, di�er ülkelerden ba�ar�l� 

ara�t�rmac�lar�n çekilmesi, ulusal-bölgesel kalk�nmaya katk� sa�lanmas� gibi konular 

üniversitelerin uygulamaya ba�lad�klar� giri�imci faaliyetlerden baz�lar�d�r. 

Yüksekö�retim hizmetlerinin çe�itlili�i h�zla artmakta ve yüksekö�retim 

kurumlar� ile meslek odalar� ve olas� i�verenlerle teknoloji transferi, ikili e�itim, staj 

gibi unsurlar� içeren güçlü ortakl�klar kurulmaktad�r. Bu tür giri�imci faaliyetler, 

üniversitelerin piyasaya duyarl���n�n art�r�lmas�, ö�rencilere e�itimleri s�ras�nda 

tecrübe kazand�r�lmas�, müfredata katk� sa�layabilecek i� çevreleriyle i�birli�i 

sa�lanmas� ve i� dünyas� temsilcilerinin yar�-zamanl� ders vermelerinin sa�lanmas� 

gibi kaliteye yönelik önemli aç�l�mlar da sa�lam��t�r. OECD’nin yüksek gelirli 

ülkelerinde, giri�imcilik faaliyetleri daha çok uygulamal� ara�t�rmalar üzerinden 

yürütülmektedir.  

1.2.1.4. Hay�rseverli�in ve ba���lar�n te�vik edilmesi 

Ba���lar yüksekö�retim kurumlar�n�n kaynaklar�n� destekleyen di�er bir gelir 

kalemidir.  Pek çok ülkede süre gelen bir ba��� gelene�i olmakla birlikte, ba���lar 

yüksekö�retim kurumlar� ve ö�renciler yerine genellikle hay�r i�lerine ve dini 

alanlara yo�unla�maktad�r. Baz� hükümetler, vergi gelirlerinin azalmas�n� göze 

alm��lar ve hay�rseverler lehine baz� vergi düzenlemeleri yaparak ba���lar�n 

art�r�lmas� yoluna gitmi�lerdir. Ama yine de pek çok ülkenin, ba��� gelene�inin çok 

güçlü oldu�u ABD’deki ba��� düzeyini yakalamas� mümkün görülmemektedir3.  

                                                           
3 ABD’deki yüksekö�retim kurumlar� 1995-1996 y�l�nda 14,5 milyar dolarl�k ba��� toplam��t�r (The 
Chronicle of Higher Education, 1997). Bu duruma di�er  bir örnek de, ABD’deki Yale Üniversitesinin 
2006-2011 döneminde toplad��� 3,88 milyar dolarl�k ba���t�r (Yale,2011). 
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Yüksek düzeyde ba���lar için bu konuda köklü bir gelenek ve te�vik edici 

vergi düzenlemeleri gerekmektedir. Bu yönde bir gelene�in kolayl�kla ya da çabucak 

geli�mesi mümkün de�ildir. Yüksekö�retim kurumlar�n�n yeterli düzeyde ba��� 

bulabilmeleri için belirli bir say�n�n üzerinde mezun vermi� olmalar�, bu mezunlar 

üzerinde olumlu etki b�rakm�� olmalar� ve mezunlar�n ba��� yapabilecek gelir 

düzeyine ula�m�� olmalar� gerekmektedir. Bunlara ilaveten, yüksekö�retim 

kurumlar�n�n da mezunlarla, mezun örgütleriyle ve gönüllülerle ileti�im içinde 

olmalar� önem ta��maktad�r. Geli�mekte olan toplumlar için refah seviyesi ba���lar�n 

düzeyini belirleyen çok önemli bir ölçüttür. 

1.2.2. Yüksekö�retimin kamu kaynaklar�yla finansman�  

Yüksekö�retim hizmetlerinin finansman�nda tüm dünyada a��rl�k kamu 

kaynaklar�ndad�r. ABD gibi özel yüksekö�retimin çok geli�ti�i ülkelerde bile hem 

özel hem de devlet üniversiteleri kamu kaynaklar�ndan faydalanmaktad�r. 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n kamu kaynaklar�yla finansman�ndaki temel geli�meler; 

harcama yetkisinin merkezi kurulu�lardan yüksekö�retim kurumlar�na aktar�lmas� ve 

yüksekö�retim kurumlar�n�n performans esasl� ya da benzer te�vik sistemlerini içeren 

bütçe tahsis mekanizmalar� ile genel politikalar do�rultusunda yönlendirilmesidir. 

1.2.2.1. Karar ve harcama yetkisinin devri  

Son dönemde, birçok ülkede finansal, akademik ve idari karar yetkisi 

merkezden üniversitelere devredilmekte ve böylelikle onlar�n daha yenilikçi, etkin, 

esnek ve geli�melere daha h�zl� tepki verebilir bir yap�ya dönü�meleri 

amaçlanmaktad�r. Bu uygulama merkezi idarenin kontrolünü gev�etmekten çok daha 

kapsaml�d�r ve süreçler uygun biçimde kontrol edildi�inde etkili sonuçlar 

verebilmektedir. Ancak, uygun bir planlama olmadan tek ba��na yetki devri kurumsal 

misyonlar�n ve yap�lar�n optimal da��l�m�n� sa�lamakta yetersiz kalmakta ve 

kurumsal yap�lar�n ve misyonlar�n farkl�la�mas�ndan çok, üniversitelerin tek 

tiple�melerine ve klasik ara�t�rma üniversitelerine benzemeye çal��malar�na yol 

açmaktad�r. Bu nedenle, kamunun kalite kontrol ve yönlendirme mekanizmalar� 

olmadan yetki devri tek ba��na istenilen sonuçlar� verememektedir. Kararlar 
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üniversiteye b�rak�l�rken, üniversite yönetimi de kamunun faydas�n�, �effafl��� ve 

hesap verebilirli�i ön plana ç�karmakla yükümlü tutulmal�d�r. 

Bu süreçte,  ABD, Birle�ik Krall�k, �sveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, 

Avustralya ve Yeni Zelanda gibi geli�mi� pek çok ülkede ve baz� geli�mekte olan 

ülkelerde “torba bütçe” uygulamas�na geçilmi�tir. Bu uygulamaya göre, 

yüksekö�retim kurumuna belirli bir mekanizmaya göre toplu bir bütçe tahsis 

edilmekte ve üniversitede bütçeyi kendi önceliklerine göre ilgili kalemlerde 

kullanabilmektedir. Torba bütçe uygulamas�nda, kurum yöneticilerinin bütçeyi 

merkezdeki bürokratlardan ve politikac�lardan daha iyi da��taca�� varsay�lmaktad�r.  

1.2.2.2. Bütçe tahsis sistemlerinde ya�anan geli�meler  

Bütçe tahsis sistemleri, do�rudan ve dolayl� tahsis yöntemleri olarak genel iki 
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do�rudan üniversitelere tahsis edilirken, dolayl� yöntemlerde baz� ara mekanizmalar 
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Cari ve yat�r�m maliyetlerinin kamu taraf�ndan do�rudan finansman�nda 

kullan�lan yöntemler de�i�ik ülkelerde birbirinden farkl� olarak �ekillenmi�tir. Bu 

yöntemler dört genel ba�l�kta incelenebilmektedir: 

� Pazarl�k usulü bütçe tahsisi 

� Kategorik veya belli amaca göre bütçe tahsisi  

� Formüle dayal� bütçe tahsisi  
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yeni bütçenin büyüklü�üne temel te�kil etmekte ve belirlenen bütçe kurumlara 

a�a��da belirtilen iki yöntemden biriyle da��t�lmaktad�r. 

Tertip bazl� bütçe 

Bu yöntemde, üniversiteye verilecek kaynaklar harcama kalemlerine ya da 

projelere tahsis edilir. Bu kaynaklar�n kullan�m� ve tertipler aras� aktarma kat� 

kurallarla belirlenmekte ve zaman zaman bu konularda merkezi kurumlar söz sahibi 

olabilmektedir. Bu yakla��mda, yüksekö�retim kurumlar�n�n bütçe kullan�m� 

konusunda esnekli�i k�s�tl� kalmaktad�r. 

Torba bütçe 

Yüksekö�retim kurumlar�na tek bir blok halinde torba bütçe verilmesi 

pazarl�k usulü bütçenin kullan�lmas�nda görülen di�er bir yöntemdir. Bu yöntemde 

üniversiteler verilen bütçeyi kendi önceliklerine göre harcama konusunda esnekli�e 

sahiptirler. Ancak, harcama konusunda genel usullerin belirlenmesi bu tür bütçenin 

etkinli�inin art�r�lmas� bak�m�ndan önem te�kil etmektedir. 

1.2.2.2.1.2. Kategorik bütçe tahsisi 

Kamu kaynaklar�n�n tahsisinde kullan�lan di�er bir geleneksel yöntem ise 

kategorik bütçedir. Bu yöntemde, kamu taraf�ndan baz� yüksekö�retim kurumlar� 

belirli bir amaç için seçilir ve sadece bu kurumlara kaynak tahsis edilir. Seçilen 

üniversiteler genellikle bulunduklar� co�rafya ya da hizmet verdikleri ö�renciler 

nedeniyle dezavantajl� durumda olanlard�r. Güney Afrika’da yo�un olarak siyahlar�n 

devam etti�i üniversitelere kütüphane, laboratuvar ve e�itim tesislerini geli�tirmeleri 

amac�yla, bu yöntemle kaynak tahsis edilmektedir. 

Kategorik bütçe tahsisinin, cari harcamalar yerine yat�r�m karakteristi�i 

ta��yan projelerde kullan�lmas� genel olarak kabul görmektedir. Bu yöntemin zay�f 

yönü, kategorik bütçe tahsisi için uygun görülmeyen yüksekö�retim kurumlar�na 

yönelik herhangi bir te�vik içermemesidir.  
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1.2.2.2.1.3. Formüle dayal� bütçe tahsisi 

Bu yakla��mda,  bütçe büyüklü�ü belirlenen bir formülün sonucu olarak 

ortaya ç�kmaktad�r. Kullan�lan formüller amaca ve uygulanacaklar� kuruma ba�l� 

olarak de�i�iklik göstermekle birlikte genellikle ö�renci ve personel say�s�, birim 

maliyet gibi unsurlar içermektedir.  

Bu yöntemin önemli avantajlar�ndan birisi kamu kaynaklar�n�n üniversitelere 

tahsis sürecinde politik etkilerin en aza indirilmesi ve uygulaman�n �effaf bir �ekilde 

gerçekle�tirilmesini sa�lamas�d�r.  

Girdi bazl� finansman  

Yüksekö�retim kurumlar�na bütçe tahsisinde kullan�lan formüllerin hemen 

hemen hepsi, ö�renci ve/veya akademik personel say�s� gibi girdilerle de�i�en 

oranlarda ili�kilendirilmi�tir. En geleneksel ve basit formüller personel say�s� veya 

personel maa�lar�n� ölçüt olarak almaktad�r. Baz� ülkelerde, toplam personel say�s� 

yerine doktora derecesine sahip personel say�s� ölçüt olarak kullan�lmaktad�r. Girdi 

bazl� di�er bir yakla��mda ise, formüller akademik personel yerine ö�renci say�lar� 

ile ili�kilendirilmektedir. Bu yakla��mda, mevcut ö�renci say�lar� veya gelecek 

dönemdeki tahmini ö�renci say�s� baz al�nabilmektedir. Kimi ülkelerde, personel ve 

ö�renci say�s� birlikte ölçüt olarak kullan�lmaktad�r. Örne�in Polonya’da, kay�tl� 

ö�renci say�s� ve tam zamanl� doktoral� ö�retim eleman� say�s� ile birlikte girdi 

olarak kullan�lmaktad�r.  

Bu tip bütçe tahsislerinde kar��la��lan zorluklardan birisi tam zamanl� ö�renci 

ve akademik personelin tan�mlanmas�d�r. Öncelikli olarak hem ö�renci hem de 

akademisyenlerin tam zamanl� olarak an�labilmesi için gerekli ders yükünün 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu tan�mlamalar ülkeden ülkeye de�i�mekle birlikte, 

formüllerde tam zamanl� ve yar� zamanl� gruplara farkl� a��rl�k verilmesi genel kabul 

görmü� bir uygulamad�r.  

Tart���lan di�er bir konu ise, her bir üniversite için maksimum ö�renci ve 

akademisyen say�s�n�n belirlenmesine ihtiyaç olup olmad���d�r. Birçok ülkede, 

yap�lan çal��malar çerçevesinde her üniversitenin sahip olabilece�i ö�renci say�s� 

belirlenmi� ve formüllerde bu say� baz al�nm��t�r. Bir üniversitenin, öngörülenden 
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fazla say�da ö�renci bar�nd�rmas� durumunda, bu fazlal�k formüllere dahil 

edilmeyerek kaynak tahsisi ona göre yap�lm��t�r. Yüksekö�retime olan talebin 

yüksek oldu�u baz� ülkelerde, bu �ekilde bir üst s�n�r belirlenmemi� ve bunun sonucu 

olarak da ö�renci ba��na harcamalarda dü�ü� ya�anm��t�r.  

Ö�renci ba��na maliyet bazl� finansman: Formüllerde ö�renci ba��na 

maliyetin kullan�lmas� s�k rastlan�lan di�er bir uygulamad�r. Bu yöntemde, ö�renci 

ba��na maliyet a�a��da bahsedilen yöntemlerin herhangi birisiyle belirlendikten 

sonra, bu maliyet ö�renci say�s�yla çarp�lmakta ve böylelikle üniversiteye tahsis 

edilecek toplam kaynak miktar� hesaplanmaktad�r. Ö�renci ba��na maliyetin 

hesaplanmas�nda kullan�lan yöntemler �unlard�r: 

Ö�renci ba��na gerçek maliyet: Bu hesaplama yönteminde üniversiteler kendi 

bünyelerindeki bir ö�rencinin maliyetini hesaplamakta ve formüller bu maliyete 

dayand�r�lmaktad�r. Dolay�s�yla, ö�renci ba��na maliyet üniversiteden üniversiteye 

de�i�iklik gösterebilmektedir. 

Ö�renci ba��na ortalama maliyet: Bu yöntemde ise yüksekö�retim sisteminde, 

üniversite baz�nda de�il tüm ö�renciler göz önünde bulundurularak ortalama bir 

maliyet hesaplanmakta ve formüller tüm üniversiteler için bu ortak maliyete 

dayand�r�lmaktad�r.  

Ö�renci ba��na norm maliyet: Bu yöntem girdi bazl� tahsis yöntemleri 

aras�nda en yenilikçi olan�d�r. Bu yakla��mla, optimum ö�renci-akademik personel 

oran� ve di�er standart ölçüler belirlenmekte ve belirli bir standartta hizmet 

verilebilmesi için gerekli ö�renci ba��na maliyetin ne olabilece�i hesaplanmaktad�r. 

Bu yakla��m, üniversiteleri kabul gören standartlar düzeyine yükseltmede ba�ar�l� 

olabilmekte ve �ngiltere, Bulgaristan, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde 

kullan�lmaktad�r. 

Bu yakla��mdaki en kritik nokta gerekli standartlar�n belirlenmesidir. Bu 

amaca yönelik olarak en s�k kullan�lan yöntem geli�mi� bir üniversitenin gösterge 

(benchmark) olarak al�nmas�, di�er bir ifadeyle o üniversitedeki uygulamalar�n 

standart olarak kabul edilmesi ve maliyetlerin bu �ekilde hesaplanmas�d�r.  



22 
 

Ö�renci ba��na maliyet hangi yakla��mla hesaplan�rsa hesaplans�n, cevap 

verilmesi gereken di�er bir soru da, e�itim alan� ve düzeyinin maliyet 

hesaplamas�nda göz önünde bulundurulup bulundurulmamas�d�r. Ba�ka bir ifadeyle, 

lisans ile lisansüstü düzeyi ve sosyal bilimler gibi dü�ük maliyetli alanlar ile fen 

bilimleri ve mühendislik gibi yüksek maliyetli alanlar aras�nda bir farkl�la�t�rmaya 

gidilmeli midir?  Birçok ülkede bu maliyet farklar� göz önünde bulundurulmakta ve 

hesaplamalar ona göre yap�lmaktad�r. Ancak burada birbirine yak�n alanlar�n 

maliyetlerinin gruplanarak, çok fazla say�da birim maliyet ortaya ç�kmas�n� 

engellemek uygulaman�n ba�ar�s� aç�s�ndan tavsiye edilmektedir. �ngiltere’de bir 

dönem 44 ayr� birim maliyet üzerinden hesaplamalar yap�ld��� ve k�sa bir süre sonra 

uygulamada kar��la��lan zorluklar nedeniyle birim maliyet say�s�n�n dü�ürüldü�ü 

bilinmektedir (Salmi ve Hauptman, 2006:13).  

Öncelik bazl� finansman: Bu yakla��mda ödenekler i� gücü piyasas�n�n 

ihtiyaçlar� gibi ulusal veya bölgesel önceliklerle ili�kilendirilmektedir. Bu yöntem 

uygunlu�a göre finansman (funding for relevance) olarak da adland�r�lmaktad�r. Bu 

yöntemde öncelikli alanlar merkezi veya yerel yönetimlerce belirlenmekte ve 

üniversitelere bu alanlardaki ö�renciler için di�er alanlara göre daha yüksek 

ödenekler tahsis edilmektedir. Ö�renci ba��na tahsis edilen kayna��n ö�renci 

maliyetinin üzerinde olmas�na bu yakla��mda s�kl�kla rastlanmaktad�r 

1.2.2.2.1.4. Performansa dayal� bütçe tahsisi 

Ödeneklerin, girdiler yerine ç�kt�lara ve performansa dayand�r�ld��� bu 

yakla��m geleneksel yöntemlerden birçok yönüyle farkl�l�k göstermektedir.  Ö�renci 

say�s�n�n esas al�nd��� girdi temelli geleneksel bütçe sistemleri, optimumdan daha 

fazla ö�renci kabul edilerek kalitenin dü�mesi, popüler ve maliyeti dü�ük 

programlar�n ön plana ç�kmas�, erken terk oranlar�n�n artmas� gibi olumsuz sonuçlar 

do�urabilmektedir. Performansa dayal� bütçe tahsis sisteminde ise ö�renci say�s� 

yerine ya da ö�renci say�s�na ilaveten baz� göstergeler kullan�lmaktad�r. Bu 

göstergeler kamu taraf�ndan; mezun say�s�, belirli bir alanda verilen mezun say�s�, 

mezunlar�n çe�itli s�navlarda gösterdi�i ba�ar�, ö�retim elemanlar�n�n yürüttü�ü 

ara�t�rma projesi say�s�, ö�retim elemanlar�n�n üretkenli�i gibi öncelikler 
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do�rultusunda belirlenmektedir. Böylelikle üniversiteler kendi öncelikleri de�il, 

kamunun öncelikleri do�rultusunda kendilerini geli�tirmek üzere te�vik edilmektedir. 

Zaman zaman göstergeler ö�renci performans�n� ölçmeye yönelik olabilmektedir. 

Ö�rencilerin belirli bir s�navdan ald�klar� puan ö�renci performans�n�n göstergesine, 

mezuniyet oranlar� ise kurumsal performans�n göstergesine bir örnek olarak 

verilebilmektedir. Bu bütçe türünde seçilen göstergelerin çok say�da, ölçülmesi zor 

ve birbiriyle uyumsuz olmamas� gerekmektedir. 

Bu yakla��mda dört temel tahsis mekanizmas�yla kar��la��lmaktad�r. Bunlar, 

performans sözle�meleri, tan�mlanan performans göstergelerine ba�lanan kaynaklar, 

yenilikçilik, kalite ve kurumsal yönetim kapasitesini artt�ran rekabetçi fonlar ve 

sonuçlara göre fonlama gibi mekanizmalard�r.  

Performans Sözle�meleri: San�lan�n aksine performans sözle�melerinin yasal 

bir zorlay�c�l��� yoktur. Daha çok merkezi veya yerel yönetimlerle üniversiteler 

aras�nda yap�lm�� iyi niyet antla�mas� niteli�indedirler. Performans sözle�meleri tek 

bir yüksekö�retim kurumu ile veya yüksekö�retim sistemini olu�turan tüm 

kurumlarla yap�labilir ve toplam ödene�in belirli bir k�sm� veya tamam� bu 

sözle�melerle ili�kilendirilebilir. Baz� durumlarda sözle�meler önden finanse 

edilirken (prospective funding), di�er durumlarda ise yüksekö�retim kurumlar� 

gözlenip istenilen ko�ullar sa�land���nda finanse edilebilmektedir (retrospective 

funding). Performans sözle�meleri, zaman zaman cezaland�rma amaçl� 

kullan�labilmekte ve belirlenen performans geli�imi sa�lanamad��� takdirde gelecek 

dönemlerdeki bütçede bir dü�ü� olabilmektedir. 

Fransa’da 1989 y�l�ndan beri bütçenin yüzde 30 ila 50’si aras�ndaki de�i�en 

miktar� dört y�ll�k performans sözle�meleri ile tahsis edilmektedir. �spanya’da 2005 

y�l�ndan beri yürürlükte olan performans sözle�meleri, programlar�n Bologna 

sürecine uygun �ekilde yeniden dizayn edilmesi, akademisyenlerin daha dengeli 

da��l�m�, e�itim teknolojileri kullan�m�n�n art�r�lmas�, pedagojik uygulamalar�n 

geli�tirilmesi gibi politika öncelikleri içermektedir. Bu yakla��m �sviçre’de 1990’l� 

y�llardan beri uygulanmaktad�r. Ancak, Schenker-Wicki ve Hürliman (2006:56)  bu 

mekanizman�n yüksekö�retim sisteminde anlaml� bir etkinlik art���na yol açmad���n� 
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Performans Göstergelerine Dayal� Yakla��m: Bu yakla��mda ödenekler direk 

olarak performans göstergeleriyle ili�kilendirilmi�tir. Genellikle cari nitelikli i�lerin 

finansman� bu yönteme dayal� yap�lmakta ve toplam bütçenin yakla��k yüzde 5’i bu 

yolla tahsis edilmektedir. Performans göstergeleri genellikle üniversiteler ve 

yönetimler aras�nda yap�lan pazarl�klar sonucunda belirlenmektedir. ABD’nin Güney 

Karolina eyaleti örne�inde oldu�u gibi çok fazla say�da göstergenin varl��� bu 

mekanizman�n ba�ar�s�n� riske sokmaktad�r. 

Rekabetçi Fonlar: Bu yakla��mda, üniversiteler ve/veya üniversite 

bünyesindeki daha alt birimler proje teklifleri tasarlayarak merkezi yönetime 

sunarlar. Üniversitelerden gelen proje teklifleri bir havuzda toplan�r ve genellikle 

konusunun uzmanlar�ndan olu�an komiteler taraf�ndan saydam bir �ekilde 

de�erlendirilir. De�erlendirme sonucunda uygun görülen projeler finanse edilir. Bu 

yakla��m�n ba�ar�l� olmas�ndaki en önemli önko�ul, proje de�erlendirme sürecinin 

anla��l�r, �effaf ve nesnel olarak yürütülmesidir. Bu uygulama birçok ülkede kalitenin 

art�r�lmas�, yenilikçili�i desteklemesini ve iyi yönetim örneklerinin ortaya ç�kmas�n� 

sa�lam��t�r.  

Uygulamada ülkeler aras�nda baz� farkl�l�klar görülmektedir. Örnek olarak 

baz� ülkelerde sadece üniversiteler proje teklifi sunabilirken di�erlerinde bir 

üniversite içerisindeki fakülteler veya bölümler ba�vuru yapabilmektedir. Benzer bir 

�ekilde, kimi ülkelerde sadece devlet üniversiteleri ba�vuru yapabilirken, �ili gibi 

baz� örneklerde ise hem özel hem de devlet üniversiteleri bu fonlardan 

yararlanabilmektedir. 

Bu yakla��m tasarlan�rken dü�ünülmesi gereken bir konu da, birbirinden 

farkl� geli�mi�lik seviyelerindeki üniversitelerin rekabete sokulmas�n�n ne kadar adil 

oldu�udur. Bu durumun daha genç ve güçsüz üniversitelerin dezavantajl� bir duruma 

dü�ecek oldu�u aç�kt�r. Endonezya bu sorunu üniversiteleri kurumsal kapasitelerine 

göre üç gruba ay�rarak ve bu gruplar� kendi içinde yar��t�rarak çözmü�tür.  M�s�r ve 

Çin gibi ülkelerde ise, proje de�erlendirme sürecinde güçlü üniversite ile zay�f 

üniversite aras�ndaki i� birli�i bir ölçüt olarak belirlemi� ve bu kriteri sa�layan 

projeler ek puan ile ödüllendirilerek bir te�vik mekanizmas� yarat�lm��t�r.  



24 
 

Performans Göstergelerine Dayal� Yakla��m: Bu yakla��mda ödenekler direk 

olarak performans göstergeleriyle ili�kilendirilmi�tir. Genellikle cari nitelikli i�lerin 

finansman� bu yönteme dayal� yap�lmakta ve toplam bütçenin yakla��k yüzde 5’i bu 

yolla tahsis edilmektedir. Performans göstergeleri genellikle üniversiteler ve 

yönetimler aras�nda yap�lan pazarl�klar sonucunda belirlenmektedir. ABD’nin Güney 

Karolina eyaleti örne�inde oldu�u gibi çok fazla say�da göstergenin varl��� bu 

mekanizman�n ba�ar�s�n� riske sokmaktad�r. 

Rekabetçi Fonlar: Bu yakla��mda, üniversiteler ve/veya üniversite 

bünyesindeki daha alt birimler proje teklifleri tasarlayarak merkezi yönetime 

sunarlar. Üniversitelerden gelen proje teklifleri bir havuzda toplan�r ve genellikle 

konusunun uzmanlar�ndan olu�an komiteler taraf�ndan saydam bir �ekilde 

de�erlendirilir. De�erlendirme sonucunda uygun görülen projeler finanse edilir. Bu 

yakla��m�n ba�ar�l� olmas�ndaki en önemli önko�ul, proje de�erlendirme sürecinin 

anla��l�r, �effaf ve nesnel olarak yürütülmesidir. Bu uygulama birçok ülkede kalitenin 

art�r�lmas�, yenilikçili�i desteklemesini ve iyi yönetim örneklerinin ortaya ç�kmas�n� 

sa�lam��t�r.  

Uygulamada ülkeler aras�nda baz� farkl�l�klar görülmektedir. Örnek olarak 

baz� ülkelerde sadece üniversiteler proje teklifi sunabilirken di�erlerinde bir 

üniversite içerisindeki fakülteler veya bölümler ba�vuru yapabilmektedir. Benzer bir 

�ekilde, kimi ülkelerde sadece devlet üniversiteleri ba�vuru yapabilirken, �ili gibi 

baz� örneklerde ise hem özel hem de devlet üniversiteleri bu fonlardan 

yararlanabilmektedir. 

Bu yakla��m tasarlan�rken dü�ünülmesi gereken bir konu da, birbirinden 

farkl� geli�mi�lik seviyelerindeki üniversitelerin rekabete sokulmas�n�n ne kadar adil 

oldu�udur. Bu durumun daha genç ve güçsüz üniversitelerin dezavantajl� bir duruma 

dü�ecek oldu�u aç�kt�r. Endonezya bu sorunu üniversiteleri kurumsal kapasitelerine 

göre üç gruba ay�rarak ve bu gruplar� kendi içinde yar��t�rarak çözmü�tür.  M�s�r ve 

Çin gibi ülkelerde ise, proje de�erlendirme sürecinde güçlü üniversite ile zay�f 

üniversite aras�ndaki i� birli�i bir ölçüt olarak belirlemi� ve bu kriteri sa�layan 

projeler ek puan ile ödüllendirilerek bir te�vik mekanizmas� yarat�lm��t�r.  

25 
 

Sonuçlara göre finansman: Bu yöntem, hem formüle dayal� bütçe tahsisi hem 

de performansa dayal� bütçe tahsis yönteminin özelliklerini ta��maktad�r. Bu 

yakla��mda ödenekler belirli bir say�da ç�kt� ile ili�kilendirilmektedir. Bu ç�kt�lar, 

verilen derece ve diploma say�s�, ö�retim y�l�n� ba�ar�yla tamamlayan ö�renci say�s� 

gibi baz� performans temelli kriterlerle ili�kilendirilmektedir.   

Baz� merkezi kurumlar�n performans göstergelerini geli�tirip bu göstergelere 

göre ödenek tahsisi yapmaktan sorumlu olacak �ekilde belirlenmesi, bu yöntemin 

ba�ar�l� olabilmesi için gereklidir. Bu kurumlar E�itim Bakanl��� gibi siyasilerce 

yönetilen veya �ngiltere’de oldu�u gibi siyasetin tamamen d���nda tutulmu� ara 

yap�lanmalar olabilmektedir. 

1.2.2.2.2. Yüksekö�retim kurumlar�n�n dolayl� finansman� 

Birçok ülke yüksekö�retimin finansman�nda do�rudan finansman 

yöntemlerinin yan� s�ra kamu kaynaklar�n�n ö�renciler ve aileler arac�l���yla 

yüksekö�retim kurumlar�na aktar�ld��� dolayl� finansman yöntemleri de 

kullanmaktad�r. Bu tür yöntemlerinin en yenilikçisi cari harcamalar�n ö�rencilere 

verilen kuponlarla kar��land��� kupon yakla��md�r. Di�er dolayl� finansman 

yöntemleri, burslar, vergi muafiyetleri ve ö�renci kredileridir. 

1.2.2.2.2.1. Kupon yakla��m� 

Kupon yakla��m� uzun süredir ilkö�retim ve bar�nma gibi temel kamu 

hizmetlerin finansman�nda kullan�lsa da, yüksekö�retimin finansman�nda bu 

uygulamaya gidilmesi oldukça yenidir. Kullan�m alan� ne olursa olsun, kupon 

yakla��m�n�n amac�, bir hizmetin sunucular� aras�ndaki rekabeti art�rmakt�r. 

Yüksekö�retimin finansman�nda kullan�lan kupon yönteminde, ö�rencilere 

yüksekö�retim harcamalar�nda kullanabilecekleri belirli bir parasal de�eri olan ve 

ad�na kupon denilen bir belge verilmektedir. Ö�renciler bu kuponlar� kay�tl� 

olduklar� yüksekö�retim kurumuna ibraz etmektedirler. Daha sonra yüksekö�retim 

kurumlar� bu kuponlar� kamuya sunarak kuponlar�n de�eri kadar kamu kayna�� elde 

etmektedir. Böylelikle, üniversite seçiminde tüketici tercihi ön plana ç�kar�lmaya ve 

yüksekö�retim kurumlar� rekabete sokulmaya çal���lmaktad�r. 
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Bu yöntemin uygulamas�nda ülkeler aras�nda baz� farkl�l�klar olabilmektedir. 

Bunlar �u �ekildedir: 

Kuponlar�n yüksekö�retim maliyetini kar��lama oran�:  Kar��lama oran� hem 

ö�renciler hem de yüksekö�retim kurumlar� için anlaml� bir de�i�kendir. Ö�renciler 

aç�s�ndan bak�ld���nda, kuponlar�n harçlar� kapsay�p kapsamad��� önem te�kil 

etmektedir.  Yüksekö�retim kurumlar� aç�s�ndan bak�ld���nda ise, toplam 

harcamalar�n ne oranda kuponlar arac�l���yla gelen kaynaklardan kar��land��� önem 

ta��maktad�r. Yüksekö�retim kurumlar�n�n bütçesi tamamen ya da k�smi olarak 

kupon gelirleriyle kar��lanabilmektedir. 

Kuponlar�n özel yüksekö�retim kurumlar�nca kullan�labilirli�i:  Baz� 

ülkelerde sadece devlet üniversiteleri kupon uygulamas�na dahil edilmi�ken, Brezilya 

ve ABD’nin baz� eyaletleri gibi bölgelerde ise hem devlet hem de özel üniversiteler 

kuponlar yoluyla finanse edilebilmektedir. ABD’nin Kolorado eyaletindeki 

uygulamada kuponu ibraz edenin devlet veya özel üniversite olmas� kuponun 

de�erini de�i�tirmektedir.  

Kuponlar�n kapsam�: Kuponlar kimi ülkelerde tüm ö�rencilere verilirken 

kimi ülkelerde ihtiyaç ya da ba�ar� bazl� verilebilmektedir.  

Kuponlar�n de�erinin ailenin sosyo-ekonomik durumu ile ili�kisi: 

Yüksekö�renimin ücretli oldu�u ülkelerde kuponun de�eri ö�renciler için oldukça 

önemli bir de�i�kendir. Baz� ülkelerde kuponlar�n de�eri dezavantajl� kesimlerden 

gelen ya da sosyo ekonomik durumu iyi olmayan ö�renciler için daha yüksek 

olabilmektedir. Bu �ekilde yüksekö�retime eri�imde e�itlik sa�lanmaya 

çal���lmaktad�r. 

1.2.2.2.2.2. Burslar 

Birçok ülkede, ö�rencilere hükümetlerce burslar verilmekte ve bu �ekilde 

yüksekö�retim sistemi dolayl� olarak finanse edilmektedir. Burslar�n verilece�i 

ö�rencilerin seçiminde zaman zaman merkezi kamu kurumlar� karar verici 

olabiliyorken, zaman zamanda üniversiteler belirleyici olabilmektedir. 

Üniversitelerin belirleyici oldu�u durumlarda, genel kurallar kamu taraf�ndan 

belirlenmekte ve seçim buna göre yap�lmaktad�r. Burslar genellikle ihtiyaç ve ba�ar� 
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temelinde verilmekte ve ba�ar�l� veya maddi durumu yetersiz ö�renciler daha yo�un 

olarak burslardan yararlanmaktad�r. Burs sistemi do�ru uyguland���nda eri�im, kalite 

ve e�itli�e önemli katk� sa�layan bir yakla��md�r. (Salmi & Hauptman, 2006:32) 

1.2.2.2.2.3. Vergi muafiyetleri 

Birçok ülkede, üniversite ö�rencilerine ve ailelere vergi muafiyeti 

sa�lanmaktad�r. Bu muafiyet, yüksekö�retim harcamalar�n�n vergiden dü�ülmesi ya 

da vergi ödemelerinde kullan�lmak üzere bir kredi sa�lanmas� yoluyla 

gerçekle�mektedir. Muafiyetler genellikle ö�rencinin ödedi�i harç miktar�n�n bir 

k�sm� veya tamam�n� kapsamakta ve harç d���ndaki harcamalar bu ba�lamda 

de�erlendirilmemektedir. 

1.2.2.2.2.4. Ö�renci kredileri  

Çe�itli farkl�l�klar göstermekle birlikte, dünya üzerinde altm��tan fazla ülkede 

ö�renci kredileri uygulamas� görülmektedir (Salmi, 2003:1). Uygulamadaki 

farkl�l�klar genellikle geri ödeme yöntemi, kredilerin kayna�� ve kapsam�, uygunluk 

ve seçim kriterleri gibi alanlarda görülmektedir. 

Kredilerin geri ödemesinde, banka kredisi tarz� geri ödeme ve gelire ba�l� 

geri ödeme olmak üzere iki tür yöntemle kar��la��lmaktad�r. Banka kredisi tarz� geri 

ödemede, tüm borç e�it taksitlerle belirli bir sürede ödenmektedir. Taksitler 

genellikle ayl�k ödenmekte ve toplam ödeme süresi ülkeden ülkeye de�i�mektedir. 

Gelire ba�l� geri ödeme de ise, geri ödeme süresi ve taksitler ki�ilerin mezun 

olduktan sonraki gelirine ba�l� olarak de�i�mektedir. Dü�ük gelir elde eden ki�iler 

göreceli olarak dü�ük taksitler ödeyerek, borçlar�n� uzun vadeye yayma olana��na 

sahip olmakta ve böylelikle bu ki�ilere destek sa�lanmaktad�r. Gelire ba�l� geri 

ödeme kavram�n� ilk ortaya atan ki�i Milton Friedman’d�r. Friedman'a göre 

yüksekö�retimin ücreti bu hizmetin ekonomik getirisini yans�tmal�d�r. 

Yüksekö�retimin ekonomik getirisi gelir oldu�una göre, geri ödemelerin 

yüksekö�retim hizmetinin ekonomik de�eriyle yani gelirle ili�kilendirilmesi 

gerekmektedir (Friedman, 1955). Öte yandan, bahsedilen her iki geri ödeme türünün 

birlikte kullan�ld��� durumlar da görülmektedir. Bu üçüncü tip yakla��mda, ki�inin 
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geliri belirli bir seviyenin alt�na dü�tü�ünde banka kredisi tarz� geri ödemeden, gelire 

ba�l� geri ödeme yöntemine geçilerek ki�ilere kolayl�k sa�lanmaktad�r.  

Ö�rencilerin faydaland��� kredilerin kayna�� özel ya da kamu olabilmektedir. 

Çin ve Kanada’n�n baz� eyaletlerinde ve Güney Kore gibi ülkelerde bankalar yoluyla 

e�itim kredisi verilmektedir. Kamunun kredilere kefil olmas�na da zaman zaman 

rastlan�lmaktad�r. Hong Kong ve Tayland gibi ülkelerde ise kamu kaynaklar� 

kullan�lmaktad�r. Bu alanda önemli bir örnek ABD’deki Federal Ö�renci Yard�m� 

Program�d�r (FAFSA). FAFSA’n�n kredi programlar� daha detayl� olarak Ek 1.2.’de 

incelenmi�tir. 

Kredilerin kapsam� da ülkeden ülkeye de�i�en di�er bir olgudur. Baz� 

ülkelerde ö�renciler sadece harç ücreti kadar kredi alabilirken, baz� ülkelerde ya�am 

giderleri de kredi miktarlar�na yans�t�lmaktad�r. Kredi miktar�n�n harçlar ile s�n�rl� 

olmas� fikrini destekleyenler, harçlar�n yüksekö�retim harcamalar�n�n yat�r�m 

aya��n� olu�turdu�unu ve bu nedenle deste�in sadece harçlarla s�n�rl� kalmas� 

gerekti�ini öne sürmektedir.  

Kredileri hangi ö�rencilerin alabilece�i de ülkeler aras�nda önemli de�i�iklik 

göstermektedir. Baz� ülkelerde ba�vuran her ö�renciye kredi verilirken baz� ülkelerde 

ailelerin gelir durumu sorgulanmakta ve geliri belirli seviyenin alt�ndaki ö�rencilere 

kredi verilmektedir. Bununla birlikte tam zamanl� ö�renci olmak kredi 

ba�vurular�nda genellikle aranan ba�ka bir �artt�r.  Ülkeler aras�nda farkl�l�k gösteren 

di�er bir konu ise, özel üniversitelerde ö�retim gören ö�rencilerin durumudur. Kamu 

kaynaklar�ndan verilen kredilerin sadece devlet üniversitelerine kay�tl� ö�rencilere 

verilmesi ve özel üniversite ö�rencilerinin kapsam d���nda b�rak�lmas� birçok ülkede 

rastlan�lan bir durumdur.  Benzer bir konu ise, uzaktan e�itim program�na devam 

eden ö�rencilerin durumudur. Bu ö�renciler genellikle kredilerin kapsam� d���nda 

b�rak�lmaktad�r. 
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2. YÜKSEKÖ�RET�M�N F�NANSMANI: ÜLKE ÖRNEKLER� 

Bu bölümde dünya üzerinde yüksekö�retimin finansman� konusunda ya�anan 
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yöntemlerinin girdi odakl�l�ktan ç�kt� odakl�l��a uzanan eksendeki konumlar� göz 

önünde bulundurulmu�tur. Buna göre, kamu kaynaklar�n�n tahsisi aç�s�ndan 

Avusturalya ve Japonya’da büyük oranda girdi odakl�, Danimarka ise tamamen ç�kt� 

odakl� yöntemler benimsemi� olmas� nedeniyle seçilmi�tir. Birle�ik Krall�k ve 

Hollanda’n�n finansman yöntemi ise karma bir yap�ya sahip olup, bu ülkeler �ekil 

2.1’de verilen eksende Avusturalya ve Danimarka aras�nda yer almaktad�r. Bu 

ülkelerin incelenmesi sonucunda, dünyada kamu kaynaklar�n�n tahsisinde uygulanan 

temel yakla��mlar ortaya konmu� olacakt�r 

�ekil 2.1. Seçilmi� Ülkelerin Uygulanan Finansman Yöntemine Göre Konumlar� 

Girdi 
Odakl� � Avustralya 

Birle�ik 
Krall�k Hollanda Danimarka � Ç�kt� 

Odakl� Japonya    

Söz konusu ülkelerin seçilmesindeki etkenlerden bir di�eri de bu ülkelerdeki 

ö�renci harc� uygulamalar�ndaki çe�itliliktir. Buna göre, Avusturalya, Birle�ik 

Krall�k ve Japonya’da ö�renci harçlar� yüksekö�retim kurumlar�n�n gelirleri 

içerisinde oldukça yüksek bir paya sahipken, bu oran Hollanda’da daha dü�üktür. 

Danimarka’da ise yüksekö�retim sistemi tamamen kamusal olarak finanse 

edilmektedir. Öte yandan, uygulanan harç sistemlerinin bu ülkelerde farkl� 

yans�malar� olmu�tur. Bu kapsamda, Avustralya, gelir durumu yetersiz ö�rencilere 
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harçlar�n ödemesinde kullan�lmak üzere verilen kredilerin geri ödemesinde, gelire 

ba�l� geri ödeme yöntemini kullanan ilk ülke olarak ön plana ç�kmaktad�r. Bu 

nedenle Avusturalya örne�inin incelenmesi özel kaynaklarla yüksekö�retim 

finansman�na yönelik önemli ipuçlar� ta��maktad�r. Ö�rencilerin yüksekö�retim 

hizmetinden tamamen ücretsiz olarak faydaland��� Danimarka’da ise bu 

uygulaman�n yans�mas� yüksekö�retime ayr�lan kamu kaynaklar�n�n yüksekli�iyle 

kendini göstermi�tir. Danimarka yüksekö�retime ayr�lan kamu kaynaklar�n�n GSYH 

içindeki pay�n�n en yüksek oldu�u OECD ülkesi olarak dikkati çekmektedir. Bu 

ba�lamda, tamamen kamusal olarak finanse edilen bir yüksekö�retim sisteminde 

uygulanan ödenek tahsis mekanizmas�n�n incelenmesi önem ta��maktad�r. Birle�ik 

Krall�k’�n seçilmesinde bir etken de yüksekö�retimin idari yap�lanmas�nda 

ülkemizdeki YÖK benzeri bir yap� olan finansman konseylerinin varl��� olmu�tur. 

Bu konseyin yürüttü�ü i�levler ülkemiz aç�s�ndan yol gösterici niteliktedir. Hollanda 

ya bak�ld���nda ise, kamu kaynaklar�n�n tahsisinde girdi ve ç�kt�ya dayal� 

göstergelerin ortak kullan�m�n�n getirileri ön plana ç�kmaktad�r. Bilindi�i üzere 

sadece girdi veya sadece ç�kt� göstergeleriyle ili�kilendirilen tahsis yöntemleri, 

yüksekö�retim kurumlar�n�n sadece kaynak tahsisinde kullan�lan göstergelere 

yo�unla��p ö�renci say�lar�n�n dengesiz olarak artmas�na veya kalite ve etkinlikten 

ödün verilmesine sebep olabilmektedir. Hollanda da ise,  kamu kaynaklar�n�n 

tahsisinde hem girdi hem de ç�kt�ya dayal� göstergelerin kullan�m� ile bir denge 

mekanizmas� yarat�lm�� ve yüksekö�retim kurumlar�n�n herhangi bir göstergeye 

odaklanmas�n�n önüne geçilmi�tir. Bu yakla��m Hollanda örne�inin bu çal��ma 

kapsam�nda incelenmesinde önemli bir etken olmu�tur. Japonya ise dünyada 

yüksekö�retim hizmetinin sunumu ve finansman� alan�nda özel sektörün en çok pay 

sahibi oldu�u ülkelerden biridir. Ayr�ca, Türkiye’ye benzer olarak yüksek nüfusuna 

ba�l� oldukça büyük bir yüksekö�retim sistemine sahiptir. Dolay�s�yla, bu kadar 

geni� kitlelere özel sektör a��rl�kl� bir yüksekö�retim hizmetinin sunuluyor olmas�, 

Japonya’y� incelemeye de�er bir ülke yapmaktad�r. 
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2.1. Avusturalya4 

2.1.1. Genel bilgiler 

Avustralya hükümetince ülkenin sosyal ve ekonomik geli�iminin merkezinde 

yer ald��� ifade edilen yüksekö�retim sektöründeki yakla��k 1.038 bin ö�renci iki tip 

yüksekö�retim kurumunda e�itim görmektedir (DEEWR, 2011a:X). Bu kurumlardan 

ilki toplam ö�rencilerin yakla��k yüzde 95’ini bar�nd�ran üniversitelerdir. Bu 

üniversitelerin say�s� 41 olup, bunlar�n sadece iki tanesi özeldir. Bir üniversite ise 

ABD merkezli Carnegie Mellon Üniversitesinin Avustralya kampüsüdür. Toplam 

ö�rencilerin yüzde 5’lik k�sm� ise üniversite olarak adland�r�lmayan 154 

yüksekö�retim kurumunda e�itim görmektedir. Bu kurumlar�n 4 tanesi üniversiteler 

gibi ulusal düzeyde akredite olmu� olup özünde üniversitelerden tek farklar� 

sunduklar� e�itimin sadece birkaç alana yo�unla�m�� olmas�d�r (self-accrediting 

HEI’s). Di�er 150 yüksekö�retim kurumu ise bölgesel yönetimler taraf�ndan akredite 

edilmi�, genellikle din, muhasebe, bilgi teknolojileri gibi bir kaç alanda özelle�mi� 

kurumlard�r (non self-accrediting HEI’s). Bunlar�n çok büyük bir k�sm� özeldir 

(DEEWR). Yüksekö�retim sektöründe tam zamanl� olarak çal��an personel say�s� 

107 bin düzeyindedir. Ayr�ca, Avustralya yüksekö�retim sektörü uluslararas�la�ma 

konusunda çok önemli geli�meler kaydetmi� olup, toplam ö�rencilerin yakla��k 

yüzde 25’i (267 bin) ülke d���ndand�r (DEEWR, 2011a:IX). 

Tablo 2.1. Yüksekö�retim Kurumu ve Ö�renci Say�lar� (2010) 

Yüksekö�retim Kurumu Türü Say� Ö�renci Say�s� 
Üniversiteler 41 988.554 

- Kamu 38 974.608 
- Özel 2 13.840 
- Uluslararas� 1 106 

Di�er Yüksekö�retim Kurumlar� 154 49.391 
Toplam 195 1.037.945 

Kaynak: DEEWR (2011a:IX)  ve DEEWR (2011b)’den türetilmi�tir. 

E�itim, �stihdam ve ��yeri �li�kileri Bakanl��� (DEERW) yüksekö�retim 

politikalar�n�n belirlenmesi ve bu politikalar do�rultusunda sektörün finanse 
                                                           
4 Bu bölümdeki parasal büyüklüklerin tamam� Avusturalya Dolar� cinsinden olup “$” simgesiyle 
gösterilmi�tir.   
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edilmesinden sorumludur.  �dari, akademik ve mali özerkli�e sahip yüksekö�retim 

kurumlar� bu politikalar çerçevesinde hareket etmektedirler (HESA, 2003:4). 

Üniversitelerin idari yap�lanmas� bulunduklar� eyalete göre de�i�iklik 

gösterebilmekle birlikte genel yap�lar benzerdir. Yüksekö�retim kurumlar� kamuda 

ilgili alanlarda çal��an bürokratlar, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve 

ö�renci temsilcisinden olu�an mütevelli heyeti benzeri bir kurul taraf�ndan idare 

edilmektedir. Bu kurul üst düzeyde kararlar�n al�nmas� ve stratejilerin 

belirlenmesinden sorumludur. Kurula Rektör (chancellor) ba�kanl�k etmektedir. 

Rektör dâhil kurulun tüm üyeleri üniversitenin çal��an� olmay�p,  gönüllülük esas�na 

göre görevlerini yerine getirmektedirler. Buna kar��n, kurul taraf�ndan seçilen 

profesyonel bir yönetici rektör yard�mc�s� (vice-chancellor) olarak 

görevlendirilmektedir. Rektör yard�mc�s� kurul taraf�ndan belirlenen hedefleri yerine 

getirmekle sorumludur. Ayr�ca, akademik konulardan sorumlu bir akademik kurul da 

bulunmaktad�r (Toncich, 2008:57-71).   

2.1.2. Yüksekö�retimin finansman�  

Yüksekö�retimin finansman� 2003 y�l�nda yürürlü�e giren Yüksekö�retim 

Destek Kanunu çerçevesinde DEERW taraf�ndan yürütülmektedir. 

Tablo 2.2. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Gelir Kaynaklar� (2009)  

Kaynak Gelir (Bin $) 
Toplam �çindeki 

Pay� (%) 
Avustralya Hükümet Ödenekleri 8.604.362 43,2 
HECS-HELP 2.334.712 11,7 
FEE-HELP 442.533 2,2 
Yerel Yönetimlerin Katk�s� 430.151 2,2 
Pe�in Ödenen Katk� Pay� Gelirleri 503.942 2,5 
Harç Gelirleri ve Ö�rencilerden Al�nan Ücretler 4.509.535 22,7 
Yat�r�m Gelirleri 791.409 4,0 
Dan��manl�k Gelirleri 899.980 4,5 
Di�er Gelirler 1.379.213 6,9 
Toplam 19.895.837 100,0 
Kaynak: DEEWR (2010:3) 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n en önemli gelir kayna�� kamudur. Tablo 

2.2’deki ilk üç sat�rda verilen ve toplam gelirin yakla��k yüzde %57’sini olu�turan 
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k�s�m, kamunun direk ya da ö�rencilere verilen kredi ve burs benzeri araçlarla 

dolayl� olarak kurumlara yapt��� katk�dan olu�maktad�r. Buna yerel yönetimlerin 

katk�s� da eklendi�inde toplam gelir içerisinde kamunun pay� yüzde 60 düzeyine 

yükselmektedir. Toplam gelirin yakla��k yüzde 25’i ise ö�rencilerden al�nan ücretler 

ve pe�in ödenen harç gelirlerinden olu�maktad�r. Ö�rencilerin yüksekö�retim 

hizmetine yapt�klar� katk� Ö�renci Harçlar� ve Krediler ba�l���nda daha detayl� 

incelenecektir. Öte yandan, Avustralya’da yüksekö�retim kurumlar� kendi ürünlerini 

pazarlayabilmelerini ve kamu ile özel sektöre dan��manl�k hizmeti sunmalar�n� 

sa�layan �irketlere sahiptirler (Kesik, 2003:75). Bu �irketlerin pazarlama, ara�t�rma 

ve dan��manl�k hizmetlerinden elde etti�i gelirler, ba���lar, lisans ve patent gelirleri 

ile finansal yat�r�mlardan elde edilen gelirler bütçenin kalan k�sm�n� olu�turmaktad�r. 

2.1.2.1. E�itim hizmetlerinin finansman� 

E�itim hizmetlerinin yüksekö�retim kurumlar�na olan maliyetinin 

kar��lanmas� amac�yla tasarlanm�� çe�itli kamu fonlar� bulunmaktad�r. Bunlar�n en 

önemlileri Federal Hükümet Ödenekleri, Odakl� Ödenekler, Burslar ve Kredilerdir. 

2.1.2.1.1. Federal hükümet ödenekleri (FHÖ) 

Tablo 2.2’deki Avustralya Hükümet Ödenekleri bünyesinde yer alan bu 

kaynak, lisans ve baz� lisansüstü ö�rencilerin e�itim maliyetlerini kar��lamak üzere 

tahsis edilmektedir. Bu kaynaktan sadece belirli k�staslar� sa�layan yüksekö�retim 

kurumlar� faydalanabilmektedir. Ayr�ca, talep edilen k�staslar� sa�lamayan 

yüksekö�retim kurumlar� ulusal düzeyde öncelikli olarak belirlenen hem�irelik ve 

e�itim bilimleri gibi alanlarda e�itim verdikleri takdirde bu ödeneklerden 

faydalanabilmektedir.  

FHÖ kapsam�nda 5 ayr� fon bulunmaktad�r. 

2.1.2.1.1.1. Grup fonlar�  

DEERW, FHÖ ödenekleri alabilmek için ihtiyaç duyulan k�staslar� sa�layan 

her bir yüksekö�retim kurumu ile bir finansman sözle�mesi imzalamaktad�r. Söz 

konusu finansman sözle�mesinde, yüksekö�retim kurumlar�n�n Tablo 2.3’te verilen 

e�itim alanlar�n�n her birinde kaç ö�renci için kaynak alabilece�i belirtilmektedir. 
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Daha sonra bu ö�renci say�lar� ilgili e�itim alan�na ö�renci ba��na verilen ve 

parlamento taraf�ndan belirlenen ö�renci ba��na FHÖ (bkz. Tablo 2.3) miktar� ile 

çarp�larak, yüksekö�retim kurumunun FHÖ kapsam�nda alaca�� ödene�in önemli bir 

k�sm� belirlenmektedir. Öte yandan, yüksekö�retim kurumlar�, finansman 

sözle�melerindeki ö�renci say�lar�n� yüzde 10’a5 kadar a�ma ve bu ilave k�s�m için 

bir sonraki y�l ödenek alma �ans�na sahiptirler.  Finansman sözle�melerindeki 

ö�renci say�s�na ula��lamad���nda ise, ö�renci say�s�ndaki bu fark bir sonraki y�l�n 

bütçesine yüzde 4’ü geçmemek kayd�yla dü�ü� olarak yans�maktad�r. 2009 y�l�nda 

yüksekö�retim kurumlar�na 444 bin ö�renci için 4.075 milyon dolar kaynak 

verilmesi sözle�meye ba�lanm��, ancak ö�renci say�s�n�n 469 bin düzeyinde 

gerçekle�mesi nedeniyle 2010 y�l�nda ilave olarak 136 milyon dolar ilave ödenek 

tahsisi yap�lm��t�r (DEEWR, 2011a:6-7). 

Tablo 2.3. E�itim Alanlar� Baz�nda Kamu ve Ö�renci Katk�lar� (2010, $) 

Grup E�itim Alan� 

Ö�renci 
Ba��na 
FHÖ 

Geçi� 
Fonu 

Ö�renci 
Katk�s� Toplam 

1 Hukuk, Muhasebe, �dari Bilimler, Ekonomi, Ticaret 1.765  8.859 10.624 

2 �nsani Bilimler (Humanities) 4.901  5.320 10.221 

3a Matematik ve �statistik 8.670 3.318 4.249 16.237 

3b Mimarl�k, Çevre Bilimleri ve Di�er T�bbi Bran�lar 8.670  7.567 16.237 

3c Sosyal Bilimler ve Davran�� Bilimler 8.670  5.310 13.980 

4 E�itim Bilimleri 9.020  5.310 14.330 

5a Klinik Psikoloji, Yabanc� Diller, Görsel Sanatlar ve 
Sahne Sanatlar� 

10.662  5.310 15.972 

5b Eczac�l�k, Radyoloji, Beslenme ve benzeri t�bbi 
disiplinler 
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8c Ziraat 19.235  7.567 26.802 

Kaynak: Universities Australia (2010:11) 

2.1.2.1.1.2. Bölgesel fonlar  

Bu fonun amac�, kampüsleri büyük�ehirlerden uzak ve Avustralya’n�n insan 

yo�unlu�unun az oldu�u bölgelerinde kurulmu�, küçük ölçekli olan yüksekö�retim 
                                                           
5 2010 y�l�ndan önce bu oran yüzde 5’tir.  
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Daha sonra bu ö�renci say�lar� ilgili e�itim alan�na ö�renci ba��na verilen ve 
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kurumlar�n�n co�rafi dezavantajlar�ndan do�an maliyetlerin kar��lanmas�nd�r 

(Griffith University, 1). 2009 y�l�nda bu amaca yönelik olarak 31,2 milyon dolar 

ödenek tahsis edilmi�tir.  

2.1.2.1.1.3. Haz�rl�k dersleri fonu 

Avustralya yüksekö�retim sisteminde haz�rl�k dersleri (enabling courses) 

olarak adland�r�lan ö�rencileri e�itim görecekleri lisans program�na haz�rlamaya 

yönelik k�sa süreli dersler bulunmaktad�r. Bu dersler mezuniyete yönelik olarak 

ihtiyaç duyulan ders yükünün içerisinde yer almamakta ve dersi al�p almamak 

tamamen ö�rencilerin keyfiyetine b�rak�lmakt�r. Yüksekö�retim kurumlar� haz�rl�k 

dersleri için ö�rencilerden harç ücreti talep edememekte ve dolay�s�yla bir gelir kayb� 

ya�amaktad�rlar (USC, 2011).  Haz�rl�k Dersleri Fonu, yüksekö�retim kurumlar�n�n 

bu gelir kayb�n� telafi etmek amac�yla kullan�lmaktad�r. Fon kapsam�nda, 2009 

y�l�nda haz�rl�k derslerine kay�tl� ö�renci ba��na 2.867 dolar, toplamda da yakla��k 

13,5 milyon dolar ödenek tahsis edilmi�tir. 

2.1.2.1.1.4. T�p ö�rencileri fonu  

T�p alan�nda e�itim görüp klinik safhas�na geçen ö�rencilerin e�itimi 

dersliklerde de�il hastanelerde yürütülmektedir. Ancak, hastanelerde yürütülen 

dersler yüksekö�retim kurumlar�na ilave maliyet getirmektedir (Australian 

Government, 2010:22).  Bu amaca yönelik olarak fon kapsam�nda 2009 y�l�nda, 

ö�renci ba��na 1.156 dolar olmak üzere toplam 11,8 milyon dolar ödenek tahsis 

edilmi�tir. 

2.1.2.1.1.5. Geçi� fonu  

Bu fon, Matematik, istatistik ve fen bilimleri alan�nda e�itim gören 

ö�rencilerden al�nan katk� miktar�n�n azalt�lmas� amac�yla kullan�lmaktad�r. Fonun 

Grup Fonlar�na dâhil edilmeme sebebi, ö�renci katk� miktar�ndaki azalman�n 2009 

y�l�ndan itibaren kay�t olan ö�renciler için geçerli olmas�d�r. Bu y�ldan önce kay�t 

olan ve katk�lar�n� eski düzeyde ödeyen ö�renciler sistemden ç�kt�kça, bu fon Tablo 

2.3’teki matematik, istatistik ve fen bilimleri alan�nda ö�renci ba��na verilen 
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ödeneklere ilave edilerek ömrünü tamamlayacakt�r (Australian Government, 

2010:27). 

2.1.2.1.2. Odakl� fonlar 

Bu fonlar hükümetçe belirlenen dezavantajl� kesimlerin eri�imini artt�rma, 

verimlilik art���n� sa�lamak gibi baz� amaçlara ula�mak üzere tahsis edilmektedir. 

Odakl� fonlar 5 ba�l�kta incelebilmektedir. 

2.1.2.1.2.1. E�itlik fonu  

Avustralya hükümeti, 2020 y�l�na kadar yüksekö�retim sistemindeki 

ö�rencilerin en az yüzde 20’sinin dü�ük sosyo-ekonomik ailelerden gelen 

ö�rencilerden olu�mas�n� bir hedef olarak benimsemi�tir (Australian Government, 

2009:49). Bu do�rultuda yüksekö�retim kurumlar�na 2009 y�l�nda tahsis edilen 

toplam 52 milyon dolar ile a�a��daki hedeflerde geli�me sa�lanmas� 

amaçlanmaktad�r (DEEWR, 2011a:13-20). 

� Aborjinler ile Torres Strait Adas�nda ya�ayan yerlilerin yüksekö�retime 

eri�iminin art�r�lmas� (34,8 milyon dolar) 

� Engelli gençlerin yüksekö�retime eri�iminin art�r�lmas� ile bu gençlerin 

yüksekö�retim al�rken kar��la�t��� zorluklar�n ortadan kald�r�lmas� (6,1 milyon 

Dolar) 

� Özellikle k�rsal veya anadilin �ngilizce olmad��� bölgelerde ya�ayan sosyo-

ekonomik durumlar� yetersiz gençlerin yüksekö�retim sistemine eri�imlerinin ve 

yüksekö�retim sistemine dâhil olduktan sonra da ba�ar�lar�n�n ve mezuniyet 

oranlar�n�n art�r�lmas� (11,1 milyon dolar) 

2.1.2.1.2.2. E�itim ve ö�retim fonu 

Bu fonun amac� e�itim ve ö�retim hizmetini üst düzeyde gerçekle�tiren 

üniversiteleri ödüllendirerek tüm yüksekö�retim kurumlar�n� daha yüksek kalitede 

hizmet sunmak üzere te�vik etmektir.  Bu fondan faydalanacak kurumlar� belirlemek 

amac�yla ö�renci memnuniyetini ve ö�rencinin e�itimi s�ras�nda ve sonras�ndaki 

ba�ar�s�n� gösteren bir grup performans göstergesi belirlenmi�tir. Bu göstergeler 
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düzenli olarak yap�lan anket ve ara�t�rmalar ile ölçülmektedir. Fon kapsam�nda, 2008 

y�l�nda 23 üniversiteye 83,4 milyon dolar kaynak tahsis edilmi�tir. (DEEWR, 

2011a:13-19) 

2.1.2.1.2.3. Emeklilik primi deste�i  

Avustralya yasalar�na göre i�verenler çal��t�rd�klar� personellerin maa�lar�n�n 

belirli bir k�sm�n� emeklilik primi olarak bir sigorta fonuna yat�rmakla mükelleflerdir 

(Commonwealth Treasury, 2001:65-66).  Emeklilik Primi Deste�i de, ad�ndan 

anla��ld��� gibi yüksekö�retim kurumlar�n�n emeklilik prim ödemelerine katk� 

sa�lamay� amaçlamaktad�r. Bu destek kapsam�nda, 2009 y�l�nda yüksekö�retim 

kurumlar�na 27,4 milyonu Federal Hükümetten kalan� yerel yönetimlerden olmak 

üzere toplam 119,6 milyon dolar ödenek tahsisi gerçekle�tirilmi�tir. (DEEWR, 

2011a:25) 

2.1.2.1.2.4. Yap�sal uyum fonu  

2010 y�l�nda yürürlü�e giren söz konusu fon kapsam�nda, e�itim ve ö�retimin 

kalitesinin artt�r�lmas�na amac�yla ihtiyaç duyulan yap�sal reformlar�n yap�lmas� 

te�vik edilmeye çal���lmaktad�r. Bu amaca yönelik projeler geli�tiren yüksekö�retim 

kurumlar�na tahsis edilmek üzere, 2010-2013 döneminde, yar�s� sermaye 

yat�r�mlar�na olmak üzere toplam 400 milyon dolarl�k kaynak ay�r�lm��t�r (DEEWR, 

2011a:25).  

2.1.2.1.2.5. Yat�r�m fonu 

Yat�r�m nitelikli ihtiyaçlar Grup Fonlar�nda kullan�lan ve Tablo 2.3’te yer 

alan ö�renci ba��na FHÖ’ler de göz önünde bulundurulmu�tur. Bu nedenle 

yüksekö�retim kurumlar�n�n temel yat�r�m giderlerini Grup fonu kapsam�nda verilen 

ödeneklerle kar��lamas� beklenmektedir (Universities Australia, 2010:7). Bunun 

yan�nda, baz� özel yat�r�m projelerini desteklemek amac�yla Sermaye Geli�tirme 

Havuzu ad�yla bir fon olu�turulmu�tur. Havuz kapsam�nda desteklenecek projeler bir 

yar��ma sürecinin sonunda bölgesel yönetimlerin görü�leri de al�narak 

belirlenmektedir. 



38 
 

2009 y�l�nda 21 üniversiteye ait 23 projeye toplam 71,5 milyon dolar ödenek 

tahsis edilmi�tir. Her birinin maliyeti 5 milyon dolar�n alt�nda olan projeler, mevcut 

tesislerin durumunu iyile�tirmesi ve stratejik alanlarda daha fazla ö�renci 

yeti�tirilmesi için yeni altyap�lar olu�turmas�n� amaçlamaktad�r (DEEWR, 2011a:22-

23) (Universities Australia, 2010:9). 

2.1.2.2. Harç, burs ve ö�renim kredisi uygulamalar� 

1983 y�l�nda Avustralya yüksekö�retim sisteminde harç uygulamas�na 

geçilmi� ancak harç miktar� 1996 y�l�na kadar oldukça dü�ük düzeyde kalm��t�r 

(Chapman, 2007:55-56). Bu y�ldan sonra harç miktar�nda önemli derecede art�� 

ya�anm�� olup, günümüzde, Avustralya yüksekö�retim sistemindeki harç düzeyi 

dünyada en yüksekleri aras�ndad�r 6  (Bradley, 2008:141). Yüksek harçlar�n 

yüksekö�retime olan talebi etkilememesi amac�yla, ö�rencilere burslar ve krediler 

yoluyla mali destek sa�lanmaktad�r. Avustralya, ö�rencilere sa�lanan kamu deste�i 

aç�s�ndan (burs+kredi) OECD ülkeleri aras�nda 5. s�rada yer almaktad�r (Bradley, 

2008:57).  

Geri ödemesiz burslar özellikle k�rsal bölgelerde ya�ayan veya yerli �rktan 

gelenler ba�ta olmak üzere dü�ük sosyo-ekonomik çevrelerden gelen ö�rencilere 

verilmektedir. 2009 y�l� itibar�yla bulunduklar� bölgede bir yüksekö�retim 

kurumunda kay�tl� olan ö�rencilere y�ll�k 2.207 dolar, evlerinden en az 100 km 

uzakta e�itim alan ö�rencilere ise y�ll�k 4.415 dolar kar��l�ks�z yard�m yap�lmaktad�r. 

En çok 4 y�l al�nabilen bu burslar, ya�am ve e�itimle ilgili giderlerin kar��lanmas� 

amac�yla verilmektedir. 2009 y�l�nda yakla��k 44 bin ö�renciye 137 milyon dolar 

düzeyinde burs sa�lanm��t�r (DEEWR, 2011a:28-31). Federal hükümet, burs verilen 

ö�renci say�s�n�n 2012 y�l�nda 88 bin düzeyine yükseltilmesini hedeflemektedir 

(Australian Government, 2008:2). Federal hükümet taraf�ndan her bir yüksekö�retim 

kurumuna belirli bir say�da burs kontenjan� verilmektedir. Yüksekö�retim kurumlar� 

da burs alacak ö�rencileri Federal Hükümet taraf�ndan belirlenen ilkeler 

çerçevesinde seçmektedir.  

                                                           
6  Kar��la�t�rmada kamu yüksekö�retim kurumlar�na ödenen harç düzeyi göz önünde 
bulundurulmu�tur. 
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6  Kar��la�t�rmada kamu yüksekö�retim kurumlar�na ödenen harç düzeyi göz önünde 
bulundurulmu�tur. 
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Avustralya yüksekö�retim sisteminde harç miktar� bak�m�ndan ikili bir yap� 

vard�r. Grup Fonlar� k�sm�nda de�inildi�i üzere Federal Hükümet her bir 

yüksekö�retim kurumuna pazarl�klarla belirlenen bir say�da ö�renci kontenjan� için 

kaynak tahsis etmektedir. Bu kontenjanlara yerle�en ve “Federal Hükümet destekli 

(Commonwealth Supported)” olarak adland�r�lan ö�renciler, Tablo 2.3’te yer alan 

miktarlarda katk� pay� ödemektedirler. E�itimleri için yüksekö�retim kurumlar�na 

Federal hükümet taraf�ndan herhangi bir ödeme yap�lmayan ö�renciler ise 

maliyetlerinin tamam�n� harç olarak ödemek durumundad�rlar7. Bu iki grup ö�renciyi 

desteklemek amac�yla farkl� harç kredi sistemleri olu�turulmu�tur. 

Federal hükümet destekli ö�renciler, HECS-HELP8 olarak adland�r�lan kredi 

program�ndan faydalanmaktad�rlar. Bu program ö�rencilere üç seçenek sunmaktad�r 

(DEERW, 2011c:23): 

� Ö�renciler katk� paylar�n�n tamam�n� kendi bütçelerinden yüzde 20 indirimle 

ödeyebilmektedirler. 

� Ö�renciler katk� paylar�n�n en az 500 dolar�n� pe�in ödeyip kalan� için kredi 

kullanabilmekte ve yüzde 20 indirimden faydalanabilmektedir. 

� Ö�renciler tüm harç miktarlar� kadar borçlanabilmektedir. 

HECS-HELP bünyesinde al�nan katk� pay� kredilerine faiz tahakkuk 

ettirilmemekte, borçlar her y�l tüketici fiyat endeksi oran�nda art�r�lmaktad�r. 2009 

y�l�nda Federal Hükümet destekli ö�rencilerin yakla��k yüzde 97,5’i HECS-

HELP’ten faydalanm��t�r (DEEWR, 2011a:43). 

Federal Hükümet destekli olmayan ö�renciler ise harçlar�n� ödemek için 

FEE-HELP ad� verilen kredi program�ndan faydalanabilmektedir. 2011 y�l� itibar�yla 

ö�rencilerin tüm e�itim hayatlar� boyunca kullanabilecekleri kredi miktar� 86.422 

dolar ile s�n�rl�d�r. Ancak, harç düzeylerinin yüksek oldu�u t�p, di� hekimli�i ve 

veterinerlik bölümlerinde okuyan ö�renciler için bu s�n�r 108.029 dolara 

yükselmektedir. Bu program kapsam�ndaki borçlardan faiz al�nmamakta, ancak 

                                                           
7  Avusturalya yüksekö�retim sisteminde Federal Hükümet destekli ö�rencilerin ödemeleri katk�  
(contribution), hükümet destekli olmayan ö�rencilerin yüksekö�retim kurumlar�na yapt�klar� ödemeler 
harç (tuition-fee) olarak adland�r�lmaktad�r. Söz konusu ayr�m metine yans�t�lm��t�r. 
8 Higher Education Contribution Scheme- Higher Education Loan Program 
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ö�rencinin borçland��� miktar�n yüzde 20’si kadar masraf al�nmaktad�r. Ayr�ca, borç 

her y�l tüketici fiyat endeksindeki art��a paralel olarak artt�r�lmaktad�r (DEERW, 

2011d:6-31). 2009 y�l�nda harç ödeyen ö�rencilerin yakla��k yüzde 73’ü bu 

programdan faydalanm��t�r. (DEEWR, 2011a:44) 

Hem HECS-HELP hem de FEE-HELP programlar�n�n geri ödemeleri gelire 

ba�l�d�r. Asl�nda, gelire ba�l� geri ödeme sisteminin dünya üzerinde ilk uyguland��� 

ülke Avustralya’d�r (Chapman, 2007:55). Programlardan faydalanan bir ki�i, y�ll�k 

geliri yakla��k 45 bin dolara ula�ana kadar herhangi bir ödeme yapmamaktad�r. Bu 

düzeyin üzerinde gelir elde edilmesi durumunda ise, Tablo 2.4’de görülen oranlarda 

ödeme yap�lmaktad�r.  

Tablo 2.4. De�i�ik Gelir Düzeyleri �çin Y�ll�k Kredi Geri Ödeme Oranlar� (2010) 

Y�ll�k Gelir ($) Geri Ödeme Oran� (%) 
44.911 ve daha az - 
44.912 - 50.028 4,0 
50.029 - 55.143 4,5 
55.144 - 58.041 5,0 
58.042 - 62.390 5,5 
62.391 - 67.570 6,0 
67.571 - 71.126 6,5 
71.127 - 78.213 7,0 
78.274 - 83.407 7,5 
83.408 ve daha çok 8,0 
Kaynak: DEERW (2011c:28) 

2.2. Birle�ik Krall�k 

2.2.1. Genel bilgiler 

�ngiltere, �skoçya, Galler ve Kuzey �rlanda’y� içeren Birle�ik Krall�k 

yüksekö�retim sistemindeki ö�renci say�s� 2009-2010 ö�retim y�l� itibar�yla 2,5 

milyon düzeyindedir. Yüksekö�retim hizmeti üniversiteler ve yüksekö�retim 

kolejleri olarak adland�r�lan iki tür yüksekö�retim kurumu arac�l���yla sunulmaktad�r 

(HEFCE, 2009a:7).  Toplam say�lar� 165’i bulan bu kurumlar�n sadece 2 tanesi 

özeldir (Callender, 2011:18). Ayr�ca, �ngiltere’de Aç�k Üniversite ad� verilen ve 

yakla��k 200 bin ö�renciye uzaktan e�itim hizmeti sunan bir yüksekö�retim kurumu 

bulunmaktad�r.  
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Yüksekö�retim kurumlar� yasal olarak ba��ms�z kurumlar olup büyük oranda 

özel sektör temsilcilerinden olu�an mütevelli heyeti benzeri bir kurul taraf�ndan idare 

edilmektedir. Bu kurul yüksekö�retim kurumunun idari olarak etkin yönetiminden ve 

planlamas�ndan sorumludur. Kurul d���nda,  ö�renci kabul ölçütleri, müfredat ve 

akademik standartlar�n belirlenmesi ile di�eri akademik konulardan sorumlu bir 

senato bulunmaktad�r (Küçükcan & Gür, 2009:107). Yüksekö�retim kurumlar� 

Birle�ik Krall�k ekonomisine önemli katk�lar yapmaktad�r. Yap�lan bir çal��mada, 

yüksekö�retim kurumlar�n�n ekonomiye yapt�klar� katk�n�n parasal de�eri 2006-07 

e�itim y�l� için 59 milyar pound olarak hesaplanm��t�r (Kelly ve ark., 2009:4). 

Tablo 2.5. Birle�ik Krall�k Yüksekö�retim Sisteminin Büyüklü�ü (2009-2010) 
Ülke Yüksekö�retim 

Kurumu Say�s� 
Ö�renci 
Say�s� 

Akademik Personel 
Say�s� 

�ngiltere 131 2.093.635 152.520 
Galler 11 127.885 8.860 
�skoçya 19 220.910 16.855 
Kuzey �rlanda 4 50.985 3.360 
Birle�ik Krall�k 165 2.493.415 181.595 
Kaynak: HESA  

2.2.2. Yüksekö�retimin finansman� 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n finansman�ndan 1992 y�l�na kadar Üniversite 

Finansman� Konseyi (UFC) ile  Politeknikler ve Kolejler Finansman Konseyi (PFC) 

sorumlu olmu�tur. Bu tarihten sonra her bir Birle�ik Krall�k ülkesi için isimleri 

a�a��da verilen konseyler kurulmu� ve o bölgedeki yüksekö�retim kurumlar�n�n 

finanse edilmesi yetkisi bu kurullara verilmi�tir.  

� �ngiltere Yüksekö�retim Finansman Konseyi (HEFCE) 

� Galler Yüksekö�retim Finansman Konseyi (HEFCW) 

� �skoçya Finansman Konseyi (SFC) 

� �stihdam ve Ö�renme Bakanl��� 

Bunlar�n sonuncusu olan �stihdam ve Ö�renme Bakanl���n� özünde Kuzey 

�rlanda’n�n yüksekö�retim finansman konseyi olarak tan�mlamak mümkündür. Di�er 

Birle�ik Krall�k ülkelerinde konseylerin üstlendi�i görevleri Kuzey �rlanda’da an�lan 
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bakanl�k üstlenmi�tir. Parlamentoya kar�� sorumlu olan bu kurullar�n sorumluluklar� 

�u �ekildedir (HEFCE, 2009a:11): 

� E�itim ve ara�t�rmaya ayr�lan kaynaklar� tahsis etmek 

� E�itim ve ara�t�rma faaliyetlerinin yüksek kalitede yürütülmesini sa�lamak 

� Yüksekö�retime eri�imi dezavantajl� gruplar� da kapsayacak �ekilde artt�rmak 

� Yüksekö�retim kurumlar�n�n özel sektör ve toplumla ili�kilerini 

güçlendirmek 

� Hükümete yüksekö�retim sisteminin ihtiyaçlar� konusunda tavsiyelerde 

bulunmak 

� Ö�rencileri yüksekö�retim kurumlar�n�n kalite seviyeleri konusunda 

bilgilendirmek 

� Kamu kaynaklar�n�n etkin kullan�m�n� sa�lamak 

Yüksekö�retimin finansman�ndan sorumlu bu yap�lar e�itim ve ara�t�rma için 

tahsis edilecek kaynaklar� belirlemede yüksekö�retim kurumunun ö�renci say�s� ve 

e�itim verilen alan�n baz al�nd��� bir formül kullanmaktad�r.   

Tablo 2.6. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Gelir Kaynaklar� (2009-2010) 

Kaynak Gelir (Bin £) 
Toplam �çindeki 

Pay� (%) 
E�itim ödenekleri (Konsey) 9.043.115 33.7 
Harçlar 8.272.137 30.9 
Ara�t�rma ödenekleri (Konsey) 4.345.421 16.2 
Di�er 4.915.913 18.3 
Varl�k ve yat�r�m gelirleri 219.201 0.8 
Toplam 26.795.787 100 
Kaynak: HESA 

Birle�ik Krall�kta bulunan yüksekö�retim kurumlar�n�n y�ll�k geliri 2009-10 

ö�retim y�l� itibar�yla 27 milyar pound düzeyindedir. Bu kurumlar�n en önemli gelir 

kayna�� kamudur. 2009-10 ö�retim y�l� itibar�yla, yüzde 34’ü e�itim ve yüzde 16’s� 

ara�t�rma faaliyetleri için olmak üzere toplam gelirin yakla��k yüzde 50’lik k�sm�n� 

Yüksekö�retim Finansman Konseyleri taraf�ndan tahsis edilen kamu kaynaklar� 

olu�turmaktad�r. Üniversitelerin en önemli ikinci gelir kayna�� olan ö�renci harçlar� 

ise toplam gelirin yüzde 31’ini olu�turmaktad�r. 
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2.2.2.1. Finansman yöntemi 

�ngiltere’nin ö�renci say�s� ve finansal büyüklük aç�s�ndan Birle�ik Krall�k 

yüksekö�retim sisteminin yakla��k yüzde 85’ini olu�turmas� ve tüm Birle�ik Krall�k 

ülkelerinde uygulanan yöntemlerin birbiriyle benzer olmas� nedeniyle, bu bölümde 

Birle�ik Krall�k ülkelerinin her biri yerine, sadece �ngiltere’de uygulanan finansman 

yöntemi incelenmi�tir. 

�ngiltere’de yüksekö�retime ayr�lan toplam kaynak miktar� hükümet 

taraf�ndan belirlenmektedir. HEFCE, bu kayna��n ��, Yenilikçilik ve Beceriler 

Bakanl���n�n belirledi�i prensipler do�rultusunda tahsisini yapmakla ve bu bakanl��a 

sektörün ihtiyaçlar� konusunda tavsiyeler yapmakla sorumludur.  

Toplam kayna��n önemli bir k�sm�n�n kurumlara tahsisinde formüller 

kullan�lmaktad�r. Bu formüller ö�renci say�s� ve profili, e�itim verilen alan, yap�lan 

ara�t�rman�n miktar� ve kalitesi gibi faktörleri göz önünde bulundurmaktad�r. 

Finansman�n formüllere ba�l� olmas� ödeneklerin adil, �effaf ve etkin bir �ekilde 

tahsis edilmesini sa�lamaktad�r (HEFCE, 2010a:7). Formüller kullan�larak belirlenen 

ödenek miktar� kuruma blok (torba) olarak tahsis edilmekte ve kurum, kayna�� kendi 

öncelikleri do�rultusunda detayland�rmaktad�r. Ancak, bu detayland�rma HEFCE 

taraf�ndan haz�rlanan esnek baz� kurallara ve ilerleyen bölümde bahsedilecek olan 

Finansal Sözle�meye uygun olmal�d�r.  Yüksekö�retime ayr�lan kayna��n küçük bir 

miktar� formül d��� yöntemlerle tahsis edilmektedir. Bu kaynaklar genellikle 

kamunun belirli öncelikleri çerçevesinde da��t�lmakta ve takip edilmektedir.  

�ngiltere’de 2010-11 ö�retim y�l� için HEFCE’nin yüksekö�retim 

kurumlar�na tahsis etti�i toplam bütçenin büyüklü�ü 7,4 milyar pound düzeyindedir. 

Bu miktar�n de�i�ik bütçe kalemleri aras�ndaki da��l�m� �ekil 2.2’de görülmektedir. 

Bu kalemlerden E�itim Fonu, Ara�t�rma Fonu, Yüksekö�retim Yenilik Fonu ve 

�yile�tirme fonu cari nitelikli harcamalar için tahsis edilmekte olup toplam bütçenin 

büyük bir k�sm�n� olu�turmaktad�r. Bahsedilenler d���nda kalan kalemler ise yat�r�m 

nitelikli harcamalar için kullan�lmaktad�r. Toplam bütçeyi olu�turan her bir kalemin 

tahsis edilme amac� a�a��da özetlenmektedir. 

 



44 
 

�ekil 2.2. HEFCE Taraf�ndan Tahsis Edilen Bütçenin De�i�ik Bütçe 
Kalemlerine Da��l�m� (milyon £) 

 
Kaynak: HEFCE (2010a) 

2.2.2.1.1. E�itim fonu  

Bu fondan aktar�lan kaynaklar kar��l���nda yüksekö�retim kurumlar�n�n 

yüksek kaliteli ve maliyet etkin bir e�itim hizmeti sunmas� beklenilmektedir. E�itim 

fonu iki alt bile�enden olu�maktad�r. Bunlardan birincisi olan “Genel Fonlar” 

(Mainstream teaching fund) toplam e�itim fonunun yüzde 80’ini olu�turmaktad�r. 

Genel fonlar ö�renci say�s�na ba�l� olarak formüllerle tahsis edilmektedir. Di�er alt 

bile�en ise, eri�imin art�r�lmas�, dezavantajl� kesimlerin desteklenmesi, terklerin 

azalt�lmas� gibi ek maliyet getiren hükümet taraf�ndan öncelikli olarak belirlenen 

alanlar için kullan�lan ve toplam e�itim fonu bütçesinin yakla��k yüzde 20’sini 

olu�turan “Odakl� Fonlar”d�r. 

2.2.2.1.1.1. Genel fonlar 

Konsey taraf�ndan yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilen Genel Fon dört 

a�amada hesaplanmaktad�r. 

 

E�itim fonu; 4.719 

Ara�t�rma Fonu; 
1.603 

Yüksekö�retim 
Yenilik Fonu; 150 

Özel Fonlar; 314 

Kategorik Yat�r�m 
Fonu; 532 

�yile�tirme Fonu; 
20 

Üniversite 
Modernizasyonu 

fonu; 88 
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A�ama 1: Standart ödene�in hesaplanmas�  

Standart ödenek hesaplamas�ndaki en temel girdi ö�renci say�s�d�r. �lk olarak, 

HEFCE ve yüksekö�retim kurumlar� aras�nda bir finansman sözle�mesi yap�larak, 

kurumun gelecek e�itim y�l�nda sahip olaca�� ö�renci say�s� tahmin edilmekte ve 

ödenek hesaplamas� bu tahmini ö�renci say�s� üzerinden yap�lmaktad�r. Hesaplamaya 

lisans düzeyinde e�itim gören, e�itim dönemini ba�ar�yla tamamlam��, AB fonlar� 

veya ba�ka bir kaynaktan finanse edilmeyen ve daha önce ayn� veya daha üst 

düzeyde e�itim almam�� ö�renciler dâhil edilmektedir (HEFCE, 2010a:20). 

Dolay�s�yla, bu özellikleri ta��mayan ö�renciler kapsam d��� b�rak�lmaktad�r. 

�ngiliz yüksekö�retim sistemi, ö�rencilerin tam zamanl� ya da yar� zamanl� 

e�itim görmesine imkân vermektedir. Bu iki tip e�itimin maliyetinin farkl� olmas� 

nedeniyle, hesaplamalarda tam zamanl� ö�renci say�s� kullan�lmaktad�r. Bu 

do�rultuda, yar� zamanl� ö�rencilerin ders yükü, tam zamanl� ö�rencilerin ders 

yüküne oranlanarak bu ö�rencilerin toplama verece�i katk� bulunmaktad�r. 

Ö�rencilerin okul d���nda staj yapt�klar� dönemdeki a��rl�klar� 0,5 olarak 

al�nmaktad�r.  

Öte yandan, her tam zamanl� ö�rencinin yüksekö�retim kurumunun alaca�� 

ödenek miktar�na yapt��� katk� ayn� de�ildir. Bir ö�rencinin yüksekö�retim 

kurumuna olan maliyetinin, e�itim al�nan alana göre de�i�mesi nedeniyle, ö�renci 

ba��na ödenekte de benzer bir farkl�la�t�rmaya gidilmi�tir. Bu farkl�la�t�rma maliyet 

düzeyi yüksek alandaki ö�rencilere daha yüksek a��rl�klar verilmesi yoluyla 

yap�lmaktad�r. Bu çerçevede, HEFCE hesaplamalar�nda e�itim görülen alana göre 

dört farkl� a��rl�k kullan�lmaktad�r. A��rl�klar, yüksekö�retim kurumlar�n�n geçmi� 

y�llarda her bir alana yapt��� harcamalar göz önünde bulundurularak hesaplanm��t�r.   

Ö�renciler e�itim gördükleri alana göre a��rl�kland�r�ld�ktan sonra, maliyet 

art�r�c� baz� faktörler göz önünde bulundurulmakta ve buna göre kurumlara ilave 

kaynak verilmektedir. Bu faktörlerden ilki yüksekö�retim kurumunun bulundu�u 

bölgedir. Dünyan�n en pahal� �ehirlerinden birisi olan Londra’da faaliyet gösteren 

kurumlar ödenek bak�m�ndan di�er kurumlardan farkl�la�t�r�lmaktad�r. Bu kapsamda, 

Londra merkezinde hizmet veren bir üniversitenin tam zamanl� ö�renci say�s�na 

yüzde 8, Londra banliyölerinde hizmet veren bir üniversitenin tam zamanl� ö�renci 
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say�s�na ise yüzde 5 oran�nda ilave yap�larak standart ödene�in belirlenmesinde 

kullan�lacak ö�renci say�s� bulunmaktad�r. 

Tablo 2.7. Genel Fon Hesaplamas�nda Kullan�lan Çe�itli E�itim Alanlar�n�n 
A��rl�klar� 
Grup Tan�m A��rl�k 

A T�p ve di�çilik bölümlerinin klinik a�amas� ile veterinerlik 4 
B Laboratuvar gerektiren alanlar (Klinik a�amas� öncesi t�p ve di�çilik, 

mühendislik, teknoloji) 
1,7 

C Stüdyo, laboratuvar ve alan çal��mas� gerektiren alanlar 1,3 
D Di�er tüm alanlar 1 

Kaynak: HEFCE (2010a:23) 

Daha önce ifade edildi�i gibi, standart ödenek hesab�ndaki temel girdi e�itim 

y�l�n� ba�ar�yla tamamlayan ö�rencilerin say�s�d�r. Ancak, ba�ar�s�z ö�rencilerin de 

yüksekö�retim kurumuna bir maliyetinin olaca�� aç�kt�r. Bu nedenle, bir e�itim 

y�l�ndaki standart ders yükünün en az alt�da birini ba�ar�yla tamamlayan ö�renciler 

dü�ük bir a��rl�k verilerek hesaplamaya dâhil edilmektedir. K�smi tamamlama olarak 

adland�r�lan bu a��rl�k her bir yüksekö�retim kurumu için de�i�iklik göstermektedir 

(HEFCE, 2010:23). 

Yukar�da bahsedilen a��rl�kland�rmalar sonras�nda, her yüksekö�retim 

kurumunun ç�plak ö�renci say�s� a��rl�kland�r�lm�� ve tam zamanl� ö�renci say�s�na 

dönü�türülmü� olmaktad�r. Geçmi� y�llarda, özelle�mi� kurumlar (aç�lan derslerin en 

az yüzde 60’�n�n bir ya da iki alana yo�unla�t��� kurumlar), ö�renci say�s�yla orant�l� 

olmayan yönetsel giderler nedeniyle ö�renci say�s� 1000’in alt�nda olan kurumlar ve 

tarihi binalara sahip olan kurumlar, bu özellikleri nedeniyle ek kaynak alm��lard�r 

(Kaiser ve ark., 2001:112). Ancak, son dönemde bu uygulamadan vazgeçilmi�tir. 

Sonraki ad�mda,  HEFCE taraf�ndan e�itim için ayr�lan toplam ana kaynak 

miktar�na yüksekö�retim sektörünün tahmini harç geliri eklenerek üniversitelerin 

e�itim amac�yla kamu ve ö�rencilerden alacaklar� toplam kaynak miktar� 

bulunmaktad�r. Daha sonra bu miktar, yüksekö�retim sistemindeki toplam 

a��rl�kland�r�lm�� tam zamanl� ö�renci say�s�na bölünerek “baz fiyat” 

hesaplanmaktad�r. Baz fiyat özünde, Tablo 2.7’teki D grubunda e�itim gören bir tam 

zamanl� ö�renci için yüksekö�retim kurumunun elde edece�i kamu kayna�� ve 

tahmini harç geliri toplam� olup, 2010-2011 e�itim y�l�nda 3.951 pound olarak 
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belirlenmi�tir (HEFCE, 2010a:24). Tablo 2.7’deki a��rl�klar kullan�ld���nda ayn� 

e�itim y�l�nda A grubundaki bir ö�renci için bu miktar 15.804 pound, B grubu için 

6.716 pound ve C grubu için 5.136 pound olmaktad�r. 

Daha sonra her kurumun bran�lara göre a��rl�kland�r�lm�� tam zamanl� 

ö�renci say�s� baz ödenek ile çarp�lmakta ve her bir kurumun standart ödene�i 

bulunmaktad�r.  

A�ama 2: Revize (Assumed) Ödene�in Hesaplanma  

Bu a�amada “revize ödenek” ad� verilen ödenek miktar� hesaplanmaktad�r. 

Bu hesaplamada kuruma bir önceki sene tahsis edilen e�itim ödene�i temel 

al�nmakta ve bu miktar baz� etkenler göz önünde bulundurularak düzeltilmektedir. 

Bu çerçevede, ilk olarak kurumun finansman sözle�mesinde (yer alan ö�renci 

say�s� ve bu ö�rencilerin e�itim ald�klar� alanlar gibi daha önce üzerinde anla��lm�� 

ko�ullar�n yerine getirilip getirilmedi�i kontrol edilir. Zira bir önceki y�l�n bütçesi 

ö�renci say�s� tahmini üzerinden yap�lm��t�r. Finansman sözle�mesindeki tahmin 

de�erleri ile gerçekle�meler aras�ndaki fark eksi ya da art� olarak bütçeye yans�t�l�r.  

Daha sonra, ödenek miktar�n�n enflasyon kar��s�nda de�er kayb�n� 

engellemek için bir enflasyon düzeltmesi yap�l�r. Toplam yüksekö�retim 

bütçesindeki bir önceki y�la göre büyüme, enflasyondan yüksekse bu fark da 

yans�t�lmaktad�r. Bu �ekilde elde edilen bütçe büyüklü�üne yüksekö�retim 

kurumunun tahmini harç geliri ilave edilerek revize ödenek miktar� bulunur. Tahmini 

harç geliri bulunurken, o yüksekö�retim kurumundaki harç düzeyi yerine sektördeki 

ortalama harç düzeyi kullan�lmaktad�r.  

A�ama 3: Standart Ödenek ile Revize Ödene�in Kar��la�t�r�lmas�  

Bu ad�mda a�a��daki formül kullan�larak standart ödenek ile gerçek ödenek 

kar��la�t�r�lmakta ve aralar�ndaki yüzde fark hesaplanmaktad�r. 

 

Bu oran�n hesaplanmas�n�n temel nedeni,  HEFCE’nin tüm kurumlardaki 

benzer faaliyetleri benzer miktarlarla finanse etmek istemesidir. Ayn� zamanda, 
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kurumlar aras�nda küçük farkl�l�klara da izin verilmekte ve hesaplanan yüzde fark�n 

s�f�r olmas� da beklenmemektedir. Bu nedenle, tolerans band� olarak adland�r�lan ve 

standart ve revize ödenek aras�nda yüzde be�lik fark� içeren bir bant tan�mlanm��t�r. 

Bu band�n i�levi dördüncü a�amada anlat�lmaktad�r. 

A�ama 4: E�itim Ödene�inin Hesaplanmas�  

E�er revize ödenek ile standart ödenek aras�ndaki yüzde fark� tolerans 

band�n�n içerisindeyse (yüzde 5’in alt�nda ise), 2. A�amada hesaplanan revize 

ödenekten tahmini harç geliri dü�ülerek kalan miktar yüksekö�retim kurumuna tahsis 

edilmektedir. Tahmini harç gelirinin hesaplamalara dahil edilmesinin nedeni, 

herhangi bir faaliyete dü�ük harç seviyesine sahip bir üniversitede yüksek kamu 

kayna�� tahsis edilirken, harç seviyesinin yüksek oldu�u bir üniversitede daha dü�ük 

kamu kayna�� tahsis edilmesini engellemektir. 

Uygulamada yüksekö�retim kurumlar�n�n büyük bir k�sm�n�n ödenek durumu 

tolerans band�nda kalmakta ve ba�ka bir ayarlamaya gerek kalmadan kaynak tahsisi 

yap�lmaktad�r. Bu ko�ulu sa�layamayan kurumlar için ö�renci say�lar� ve 

ödeneklerde ilave birkaç düzeltme yap�lmakta ve onlar�n tolerans band� içinde 

kalmalar� sa�lanmaya çal���lmaktad�r. 

2.2.2.1.1.2. Odakl� fonlar 

Genel Fonun hesaplamas�nda kullan�lan formüller yüksekö�retim hizmetinin 

maliyetini ödeneklere yans�tmakta ba�ar�l�d�r.  Ancak, hükümetin kimi önceliklerini 

bu formüllere entegre etmek mümkün olmad���ndan, “Odakl� Fonlar” ad� verilen 

fonlar kullan�lmaktad�r. Bu fonlar genel fona dâhil olmad�klar�ndan tolerans band� 

uygulamas�nda göz ard� edilmektedirler. Odakl� fonlar�n tahsis ve takibinden HEFCE 

sorumludur. 2011 y�l�ndaki odakl� fon kalemleri ve fon büyüklükleri Tablo 2.8’de 

verilmektedir. 
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Tablo 2.8: Odakl� Fon Türleri ve Bütçe Büyüklükleri (2010-11) 

Odakl� Fon Türü 
Toplam Ödenek 

Miktar� (Milyon £) 
Kat�l�m�n geni�letilmesi fonu 142 
Ö�retim kalitesinin ve ö�renci ba�ar�s�n�n art�r�lmas� 
f

266 
Yar� zamanl� lisans ö�rencileri fonu 71 
Yo�unla�t�r�lm�� hizmet sunumu fonu 44 
Stratejik alanlar fonu 55 
Di�er fonlar 64 
Kaynak: HEFCE (2010a:34) 

2.2.2.1.1.2.1.1. Kat�l�m�n geni�letilmesi fonu  

Bu fonun amac� engelli veya dezavantajl� kesimlerden gelen gençlerin 

yüksekö�retime kat�l�m�n� artt�rmakt�r. Hem bu do�rultuda üniversiteleri te�vik 

etmek hem de bu tür ö�rencilere hizmet vermenin ilave maliyetini kar��lamak 

amac�yla, yüksekö�retim kurumlar� programlar�na kabul ettikleri engelli veya 

dezavantajl� kesimlerden gelen ö�renci say�s�yla ili�kili olarak ek kaynak tahsis 

edilmektedir. Dezavantajl� kesimlerden gelen ö�rencilerle, geleneksel olarak e�itime 

ve özellikle yüksekö�retime kat�l�m oran� dü�ük bölgelerden gelen ö�renciler 

kastedilmektedir. Bu ö�rencilerin tespiti posta kodlar� yoluyla yap�lmaktad�r. 

2.2.2.1.1.2.1.2. Ö�retim kalitesinin ve ö�renci ba�ar�s�n�n art�r�lmas� fonu  

Ba�ar�s�z ö�rencilerin yüksekö�retim kurumlar�na maliyeti ba�ar�l� 

ö�rencilerden daha yüksek olabilmektedir. ��te bu ilave maliyeti kar��lamak amac�yla 

yüksekö�retim kurumlar�na, programlar�n� bitirme olas�l�klar� daha dü�ük 

ö�rencilerin desteklenmesi için ilave kaynak verilmektedir. Bu ö�renciler 

belirlenirken ö�rencilerin ya�lar�na ve geçmi� akademik ba�ar�lar�na bak�lmaktad�r. 

Ya�lar� tipik üniversite ö�renci ya��n�n üzerinde olan veya üniversiteye giri�te k�stas 

olarak kullan�lan s�navlardaki puanlar� daha dü�ük olan ö�rencilerin mezun olma 

olas�l�klar�n�n daha dü�ük oldu�u bilinmektedir (HEFCE, 2010a:36). Tahsis edilen 

fonlar, yüksekö�retim kurumlar�n�n maruz kald�klar� ek maliyetlerin kar��lanmas� ve 

bu tip ö�renciler için daha iyi ö�renme strateji ve uygulamalar�n�n geli�tirilmesinde 

kullan�lmaktad�r. 
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Bu fonun di�er bir kullan�m gayesi de akademik personeli güncel ara�t�rmalar 

hakk�nda bilgilendirmektir.  Ara�t�rma kapasitesi daha dü�ük olan üniversiteler yada 

ba�ka bir ifadeyle ö�renci say�lar�na paralel bir ara�t�rma ödene�i alamayan 

üniversitelere bu fon arac�l���yla kaynak verilmektedir. Bu kaynak üniversite 

bünyesindeki akademisyenlerin güncel ara�t�rmalar hakk�ndaki fark�ndal���n� 

artt�rmak için kullan�lmaktad�r. 

2.2.2.1.1.2.1.3. Yar� zamanl� lisans ö�rencileri fonu  

�ngiltere’de yap�lan çal��malar yar� zamanl� ö�rencilerin yüksekö�retim 

kurumlar�na olan maliyetinin ders yüklerine paralel olmad���n� ortaya koymu�tur. 

Ba�ka bir ifadeyle, ders yükü tam zamanl� bir ö�rencinin yar�s� kadar olan iki tam 

zamanl� ö�rencinin maliyeti, bir tam zamanl� ö�renciden yüksek olmaktad�r. ��te bu 

ilave maliyetin kar��lanmas� amac�yla yüksekö�retim kurumuna kay�tl� yar� zamanl� 

ö�renciler için ek kaynak verilmektedir. 

2.2.2.1.1.2.1.4. Yo�unla�t�r�lm�� hizmet sunumu 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n açm�� olduklar� baz� derslerin içeri�i 

di�erlerinden daha yo�un olabilmekte ve bu derslerin tamamlanmas� daha uzun süre 

alabilmektedir. Bu derslerin ilave maliyetlerini telafi etmek amac�yla, yüksekö�retim 

kurumlar�na tamamlanmas� 45 hafta veya daha uzun süren derslere kay�tl� ö�renci 

say�s�yla orant�l� olarak ilave kaynak verilmektedir. Tablo 2.7’de D grubunda yer 

alan ö�renciler bu kapsamda de�erlendirilmemektedir, çünkü bu durum a��rl�klar 

hesaplan�rken zaten göz önünde bulundurulmu�tur. 

2.2.2.1.1.2.1.5. Stratejik alanlar fonu  

�ngiltere’de ekonomi için stratejik önemi olan mühendislik, kimya, fizik ve 

matematik gibi baz� alanlar ö�renciler taraf�ndan yeterince talep edilmemektedir 

(Adams ve ark., 2008:9). HEFCE bu alanlarda daha fazla say�da eleman 

yeti�tirilmesi için üniversiteleri te�vik etmek amac�yla, söz konusu programlara 

kay�tl� olan ö�renciler için kaynak tahsisi yapmaktad�r. Öte yandan, standart ödenek 

hesaplamalar�nda bahsedildi�i üzere, daha önce bir yüksekö�retim derecesi alm�� 

ö�renciler için yüksekö�retim kurumlar�na kaynak tahsisi yap�lmamaktad�r. Ancak, 
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bu ö�renciler bahse konu stratejik alanlarda e�itim görüyorlarsa, yüksekö�retim 

kurumlar� Stratejik Alanlar fonundan faydalanabilmektedir.  

2.2.2.1.1.2.1.6. Di�er odakl� fonlar 
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kurumlar�n� desteklemek ve benzeri amaçlar için kullan�lmaktad�r. 

2.2.2.1.1.3. Finansman sözle�meleri 

Her sene yüksekö�retim kurumlar� ile HEFCE aras�nda bir finansman 

sözle�mesi yap�lmaktad�r. Bu sözle�me oldukça esnek bir yap�da olup, 

yüksekö�retim kurumuna bir grup faaliyeti yerine getirme yükümlülü�ü 

getirmektedir. Bu faaliyetler ö�renci say�s�, verilen diploma say�s� gibi ba�l�klarda 

olmakla birlikte, her bir kriter için ayr� bir hedef belirlenmemektedir. Bunun yerine 

kriterler bütünü için bir hedef belirlenmekte, bu da kuruma kriterler aras�nda geçi� 

yapma olana�� vermektedir. Örnek olarak, kurum tam zamanl� ve yar� zamanl� 

ö�renciler aras�nda veya Tablo 2.7’de görülen gruplar aras�nda de�i�iklik 

yapabilmekte ve faaliyet toplam�nda bir de�i�iklik olmad��� sürece bu durum bir 

ödenek kesintisine neden olmaktad�r.  Ödenek tahsisinin ö�renci kay�tlar� ve 

mezuniyetlerden gerçekle�meden, tahminlere ba�l� olarak yap�lmas� nedeniyle 

(prospective funding) bu esneklik üniversitelere avantaj sa�lamaktad�r.  Bu 

yöntemle, kurum bir kriterde yetersiz kal�rsa di�er kriterlerle genel durumu 

dengeleme olana�� verilmektedir. Ancak, kriterler bütününün sonunda ç�kan tam 

zamanl� ö�renci say�s�na ba�l� gerçek ödenek miktar� standart ödene�in yüzde 5 

alt�nda veya üstünde ç�karsa, üniversiteyi tekrar o band�n içerisine sokmak için 

önlemler al�nmaktad�r. 

Ayr�ca, HEFCE yerli ve yabanc� lisans ö�renci say�s� ve e�itim fakültesi 

ö�renci say�s� için bir üst limit belirlemekte ve üniversitenin bu say�n�n üzerinde 

ö�renci kay�t etmesi halinde bu ö�renciler ödenek hesab�na dâhil edilmemektedir. 

Benzer bir �ekilde, yüksekö�retim kurumlar�n�n açt�klar� t�p ve di� hekimli�i 
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alan�ndaki baz� dersler içinde asgari ö�renci say�s� belirlenmekte ve bu derslere kay�t 

yapt�ran ö�renci say�s�n�n belirlenen asgari say�dan daha az say�da olmas� 

durumunda kurumlar�n ödene�inde kesinti yap�lmaktad�r (Kaiser ve ark., 2001:114). 

2.2.2.1.2. Yüksekö�retim yenilik fonu 

Bu fonun amac� üniversiteler ile toplum ve sanayi aras�ndaki bilgi transferine 

yönelik faaliyetleri desteklemektir. Fon, üniversiteler ile sanayi ve di�er kamu 

kurumlar�n�n i�birli�ini geli�tirmek, ortak projeler yap�lmas�n� desteklemek ve 

böylelikle üniversitelerin sahip olduklar� bilginin ürün ve faydaya dönü�mesini te�vik 

etmek amac�yla kullanmaktad�r. Bu do�rultuda üniversitelerin altyap�s� 

desteklenmekte, kapasiteleri art�r�lmakta, giri�imcilik e�itimleri ve projelerine 

kaynak sa�lanmaktad�r (HEFCE, 2008:4). 

2.2.2.1.3. �yile�tirme fonu 

Bu fon, finansman sözle�mesindeki �artlar� yerine getiremeyen ve bu nedenle 

ödeneklerinde yüksek miktarda dü�ü� olan kurumlar� desteklemek için 

kullan�lmaktad�r. Böylelikle, yüksekö�retim kurumlar�n�n e�itim ve ara�t�rma 

hizmetlerinde ödenek azl���ndan kaynaklanabilecek aksakl�klar�n önüne geçilmeye 

çal���lmaktad�r (HEFCE, 2010b:15). Yüksekö�retim kurumlar� bu fondan birbirini 

takip eden y�llarda faydalanamamaktad�r (HEFCE, 2010a:24). Bu nedenle fonu, 

üniversitelere performanslar�n� art�rmak için finansal olarak verilen son bir �ans 

olarak dü�ünmek mümkündür.  

2.2.2.1.4. Yat�r�m amaçl� fonlar 

�ekil 2.2’de yer alan özel fonlar, kategorik yat�r�m fonlar� ve üniversite 

modernizasyon fonu yüksekö�retim kurumlar�n�n yat�r�m nitelikli ihtiyaçlar� için 

kullan�lmaktad�r.  Özel fonlar, ulusal ölçekte yat�r�mlar yap�lmas� ve ulusal 

stratejilerin desteklenmesi için kullan�lmaktad�r. Özel fonlar�n kullan�ld��� baz� 

alanlar Ortak Bilgi Sistemleri Komitesinin desteklenmesi, i�verenlerin 

yüksekö�retim programlar�na katk�s�n�n artt�r�lmas� gibi tüm yüksekö�retim 

kurumlar� ve ö�rencileri ilgilendiren alanlard�r (HEFCE, 2010b:17). 
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Kategorik yat�r�m fonlar� ise yüksekö�retim kurumlar�n�n e�itime ve 

ara�t�rmaya yönelik fiziksel altyap�lar�n� desteklemek ve geli�tirmekte 

kullan�lmaktad�r. HEFCE taraf�ndan yay�mlanan Sermaye Yat�r�mlar� Çerçevesi 

belirtilen �artlar� yerine getiren yüksekö�retim kurumlar� bu fonu kullanabilmektedir.  

Üniversite modernizasyon fonu ise ilk olarak 2010-11 e�itim döneminde 

kullan�lmaya ba�lan�lm��t�r. Bu fonun temel kullan�m alanlar� üniversitelerin içsel 

etkinliklerini art�rarak insan kaynaklar�, zaman ve bütçelerinde tasarrufa gitmeleri 

sa�lamakt�r. (HEFCE, 2010c:1) 

2.2.2.1.4.1. Sermaye yat�r�mlar� çerçevesi (SYÇ) 

Bu çerçeve, yat�r�m bütçesinin tahsis edilece�i öncelikleri ve proje 

de�erlendirme metodolojisini tan�mlamaktad�r. De�erlendirme süreci I. SYÇ ve II. 

SYÇ olmak üzere iki bile�en içermektedir. I. SYÇ kapsam�nda teklif edilen projenin 

üniversitenin stratejik planlar�yla uyumu, üniversitenin bütçesinin projenin yat�r�m ve 

daha sonraki i�letme maliyetini kar��lamaktaki yeterlili�i, mevcut altyap� ile talep 

edilen faaliyetin yap�labilirli�i gibi unsurlara bak�lmaktad�r. 2.SYÇ kapsam�nda ise 

üniversitenin karbon sal�m�n� azaltmaya yönelik bir operasyonel planlamas�n�n olup 

olmad���na ve mevcut aç�k ve kapal� alanlar�n ne derecede etkin kullan�ld���na 

bak�lmaktad�r. De�erlendirme a�amas�nda, HEFCE taraf�ndan söz konusu hususlar� 

içerecek �ekilde haz�rlanan formlar, yüksekö�retim kurumlar� taraf�ndan 

doldurularak HEFCE’ye sunulmaktad�r. Daha sonra bu formlar HEFCE bünyesinde 

olu�turulan fakat üyeleri d��ar�dan seçilebilen komisyonlar taraf�ndan 

de�erlendirilmekte ve uygun bulunan projeler finanse edilmektedir. (HEFCE, 

2009b:1-15) 

2.2.2.2. Harç, burs ve ö�renim kredisi uygulamalar� 

1998 y�l�nda al�nan bir karar ile o güne kadar ücretsiz olan yüksekö�retim 

sisteminde harç uygulamas�na geçilmi�tir. 2004 y�l�nda tüm yüksekö�retim 

kurumlar�n�n harç miktarlar�n�n ayn� oldu�u sabit harç uygulamas�ndan vazgeçilerek, 

üniversitelere belirlenen bir limitin alt�nda kalma ko�ulu kendi harç düzeylerini 

belirleme yetkisi verilmi�tir (CHEPS, 2005:46). Böylelikle harç miktarlar� 

yüksekö�retim sisteminde bir rekabet unsuru haline gelmi�tir. 2009-10 ö�retim y�l� 
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itibar�yla yüksekö�retim kurumlar�n�n talep edebilecekleri harç miktar�n�n üst s�n�r� 

3.225 pound olarak belirlenmi�tir.  

Birle�ik Krall�k vatanda�� olan ö�renciler harçlar� ve ya�ama giderlerini 

kar��lamak için hükümetten kredi alma imkân�na sahiptirler. Bu kredilerin geri 

dönü�ü ki�inin mezuniyet sonras� geliri ile ili�kilendirilmi�tir. Ekonomik durumu iyi 

olmayan ö�renciler için geri ödemesiz burs imkân� sunulmaktad�r. 2006 y�l�ndan 

itibaren gelir seviyesi dü�ük ö�rencilere ya�am giderlerini kar��lamak amac�yla burs 

verilmeye ba�lanm��t�r. Verilen burs miktar� ö�rencinin gelir düzeyine göre 

de�i�iklik göstermektedir. 

Öte yandan, 2008 y�l�nda tüm dünyada ya�anan finansal kriz sonucunda 

�ngiltere hükümeti kamu harcamalar�n�n azalt�lmas� anlay��� çerçevesinde kamunun 

yüksekö�retim harcamalar�nda k�s�nt�ya gidilmesine karar vermi�tir. Bu 

uygulaman�n bir sonucu olarak azalan kamu kayna��n�n yerini özel kaynaklar alacak 

ve bunu sa�lamak amac�yla 2012-13 e�itim döneminden itibaren geçerli olmak üzere 

harç üst s�n�r� 9.000 pound düzeyine yükseltilecektir. Yap�lan bir çal��maya göre, 

üniversitelerin sadece azalan kamu kayna��n� talep etmek için ö�rencilerden 7.000 

pound düzeyinde harç talep etmeleri gerekecektir (Callender, 2011:18). Öte yandan, 

tüm ö�renciler �u an oldu�u gibi gelire ba�l� kredi ba�vurusu yapabilecek ve harçlar 

ve ya�am maliyetinin bir k�sm�n� kapsayan tutar� bu �ekilde borçlanabileceklerdir. Bu 

kredilerin geri ödemesi ö�renciler 21.000 pound (mevcutta 15.000)  ve üzerinde gelir 

elde ettiklerinde ba�layacakt�r. Ayr�ca, kredilerin faiz oran� yükseltilecek ve yüksek 

gelir elde eden ki�iler daha yüksek oranda faiz ödeyeceklerdir. Ö�rencilerin gelirinin 

yüzde 9’u kredi ödemesinde kullanacakt�r ve bu 30 y�l (halihaz�rda 25 y�l) veya borç 

temizlenene kadar (hangisi daha önce gelirse) devam edecektir. Hükümet ö�renci 

kredilerini sübvanse etmeye devam edecektir ve ö�renci taraf�ndan borç al�nan her 

100 poundun 28 poundu devletçe kar��lanacakt�r (DBIS, 2011). 

2.3. Hollanda 

2.3.1. Genel bilgiler 

Hollanda’da 65 yüksekö�retim kurumunda e�itim gören toplam 636 bin 

ö�renci bulunmaktad�r. Bu ö�rencilerin yakla��k üçte biri ülkedeki iki yüksekö�retim 
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kurumu türünden biri olan ara�t�rma üniversitelerine kay�tl�d�r. Toplam say�s� 14 olan 

ara�t�rma üniversitelerinin 9 tanesi geni� bir yelpazede e�itim verirken, 3 tanesi 

mühendislik ve benzeri teknik alanlarda, 1 tanesi de zirai bilimlerde yo�unla�m��t�r. 

Ayr�ca, uzaktan e�itim veren 1 tane de Aç�k Üniversite bulunmaktad�r. Lisans, 

yüksek lisans ve doktora düzeyinde e�itim veren ara�t�rma üniversitelerinin 3 tanesi 

özel di�erleri devlet yüksekö�retim kurumudur (De Boer, 2009).  Di�er bir 

yüksekö�retim kurumu türü ise, ö�rencilerin kalan k�sm�n� bar�nd�ran uygulamal� 

bilimler üniversiteleri (Hogescholen)’dir. Lisans a��rl�kl� ve mesle�e yönelik 

programlara sahip bu kurumlarda, teorik e�itime ilave olarak uygulamal� e�itimler de 

verilmektedir (De Weert ve Boezeroy, 2007:11-17; Balestra ve ark., 2010:3-7). 

Tablo 2.9. Yüksekö�retim Kurumu Türleri ve Ö�renci Say�lar� (2009-2010) 

Kurum Türü Say�s� Ö�renci Say�s� 
Ara�t�rma Üniversitesi 14 233.254 
Uygulamal� Bilimler Üniversitesi 51 403.087 
Toplam 65 636.341 

Kaynak: CBS Statline (2011) 

Yar� zamanl� e�itim Hollanda’da oldukça yayg�nd�r. 2008 y�l�nda Uygulamal� 

Bilimler Üniversitelerindeki ö�rencilerin yakla��k yüzde 16’s� ve ara�t�rma 

üniversitelerindeki ö�rencilerin yakla��k yüzde 5’i yar� zamanl� olarak e�itim 

görmektedir (De Weert ve Boezeroy, 2007:13). Ayr�ca, ülkede büyük bir k�sm�n� AB 

ülkelerinden gelen 77 bin uluslararas� ö�renci e�itim görmektedir (NUFFIC, 2009:1). 

Hem ara�t�rma hem de uygulamal� bilimler üniversiteleri idari, mali ve 

akademik özerkli�e sahiptir. Üniversite yönetimindeki en üst düzey yap� mütevelli 

heyetidir. Heyetin üyeleri E�itim, Kültür ve Bilim Bakan� taraf�ndan i� dünyas�, 

akademi ve kamuyu içeren geni� bir yelpazede seçilmektedir9. Üniversitenin stratejik 

plan�n� ve bütçesini onaylama ile icra komitesinin üyelerini atama görevi heyete 

aittir. �cra komitesi mütevelli heyetinin ba�kan�, rektör ve ba�kan yard�mc�s�ndan 

olu�maktad�r. Rektör akademik konularda, ba�kan yard�mc�s� ise mali ve personel 

yönetimi alan�nda yetki sahibidir. Üniversitelerin bünyesinde ayr�ca, 24 üyeden 

olu�an ve icra komitesine dan��manl�k yapan bir konsey bulunmaktad�r. Konseyin 

                                                           
9 Zirai bilimlerde e�itim veren Wageningen Üniversitesinin mütevelli heyeti üyeleri tar�mdan sorumlu 
Bakan (Minister of Economic Affairs, Agriculture and Innovation) taraf�ndan atanmaktad�r. 
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üyelerinin yar�s� ö�renci temsilcilerinden di�er yar�s� da akademik ve idari 

personelin temsilcilerinden olu�makta olup, bu üyeler stratejik plan�n haz�rl�k 

a�amas�nda ve kalite güvencesi alan�nda icra komitesine katk� vermekle sorumludur 

(VSNU, 2011). 

2.3.2. Yüksekö�retimin finansman� 

Hollanda’daki yüksekö�retim kurumlar�n�n 2008 y�l�ndaki toplam geliri 8 

milyar avro düzeyindedir. Ara�t�rma üniversitelerinin toplam gelirden ald�klar� pay 

5,4 milyar avro (yüzde 67) düzeyindedir (VSNU, 2011). En önemli gelir kayna�� 

toplam bütçenin yakla��k yüzde 80’ini olu�turan kamudur. Bunu yüzde 11,2 ile harç 

gelirleri takip etmektedir. 2005 y�l�nda ö�renci harçlar�n�n yüksekö�retim 

kurumlar�n�n gelirleri içerisindeki pay� ara�t�rma üniversitelerinde yüzde 6 iken, bu 

oran uygulamal� bilimler üniversitelerinde yüzde 17 düzeyindedir (De Weert ve 

Boezeroy, 2007:44). 

Tablo 2.10. Ara�t�rma Üniversitelerinin Gelir Kaynaklar� (2008) 

Gelir Kalemi 
Miktar� 

(Milyon €) 
Toplam Gelir 

�çindeki Pay� (%) 
Kamu Bütçesi Toplam� 6.403 79,6 
- Blok Ödenekler 5.865 72,9 
- Ara�t�rma Sözle�meleri 457 5,7 
- Di�er Ödenekler 81 1,0 
Harç Gelirleri 899 11,2 
Giri�imci Faaliyet Gelirleri Toplam� 738 9,2 
- Ara�t�rma Sözle�meleri 438 5,4 
- E�itim Sözle�meleri 300 3,7 
Toplam 8.040 100,0 
Kaynak: CBS Statline (2011) 

Öte yandan, yüksekö�retim kurumlar�, ba�ta bakanl�klar olmak üzere kamu 

kurulu�lar�, sivil toplum örgütleri ile özel �irketler için ara�t�rmalar ve e�itim 

programlar� yürütmekte, AB destekli projelerde yer almaktad�r. Bu faaliyetler 

sonucunda elde edilen ve Tablo 2.10’de ara�t�rma ve e�itim sözle�meleri 

kalemlerinde gösterilen gelirler,  toplam bütçenin yakla��k yüzde 15’ini 

olu�turmaktad�r. Bu oran 2005 y�l�nda ara�t�rma üniversiteleri için yüzde 20, 
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üyelerinin yar�s� ö�renci temsilcilerinden di�er yar�s� da akademik ve idari 

personelin temsilcilerinden olu�makta olup, bu üyeler stratejik plan�n haz�rl�k 

a�amas�nda ve kalite güvencesi alan�nda icra komitesine katk� vermekle sorumludur 

(VSNU, 2011). 

2.3.2. Yüksekö�retimin finansman� 

Hollanda’daki yüksekö�retim kurumlar�n�n 2008 y�l�ndaki toplam geliri 8 

milyar avro düzeyindedir. Ara�t�rma üniversitelerinin toplam gelirden ald�klar� pay 

5,4 milyar avro (yüzde 67) düzeyindedir (VSNU, 2011). En önemli gelir kayna�� 

toplam bütçenin yakla��k yüzde 80’ini olu�turan kamudur. Bunu yüzde 11,2 ile harç 

gelirleri takip etmektedir. 2005 y�l�nda ö�renci harçlar�n�n yüksekö�retim 

kurumlar�n�n gelirleri içerisindeki pay� ara�t�rma üniversitelerinde yüzde 6 iken, bu 

oran uygulamal� bilimler üniversitelerinde yüzde 17 düzeyindedir (De Weert ve 

Boezeroy, 2007:44). 

Tablo 2.10. Ara�t�rma Üniversitelerinin Gelir Kaynaklar� (2008) 

Gelir Kalemi 
Miktar� 

(Milyon €) 
Toplam Gelir 

�çindeki Pay� (%) 
Kamu Bütçesi Toplam� 6.403 79,6 
- Blok Ödenekler 5.865 72,9 
- Ara�t�rma Sözle�meleri 457 5,7 
- Di�er Ödenekler 81 1,0 
Harç Gelirleri 899 11,2 
Giri�imci Faaliyet Gelirleri Toplam� 738 9,2 
- Ara�t�rma Sözle�meleri 438 5,4 
- E�itim Sözle�meleri 300 3,7 
Toplam 8.040 100,0 
Kaynak: CBS Statline (2011) 
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programlar� yürütmekte, AB destekli projelerde yer almaktad�r. Bu faaliyetler 

sonucunda elde edilen ve Tablo 2.10’de ara�t�rma ve e�itim sözle�meleri 

kalemlerinde gösterilen gelirler,  toplam bütçenin yakla��k yüzde 15’ini 

olu�turmaktad�r. Bu oran 2005 y�l�nda ara�t�rma üniversiteleri için yüzde 20, 

57 
 

uygulamal� bilimler üniversiteleri için yüzde 8 düzeyinde gerçekle�mi�tir (De Weert 

ve Boezeroy, 2007:44). 

Kamu kaynaklar�n�n yüksekö�retim kurumlar�n�n büyük bir k�sm�na 

tahsisinden E�itim, Kültür ve Bilim Bakanl��� sorumludur. Sadece, zirai bilimler 

alan�nda yo�unla�an 1 ara�t�rma ve 6 uygulamal� bilimler üniversitesinin ödenekleri 

Tar�m Bakanl��� arac�l���yla verilmektedir. Bu bakanl�kl�larca verilen ödenekler blok 

olarak tahsis edilmekte ve yüksekö�retim kurumlar� bütçelerini kendi öncelikleri 

çerçevesinde özgürce kullanabilmektedir.  

2.3.2.1. Blok ödenekler  

Yüksekö�retim kurumlar�n�n kamudan ald�klar� ödeneklerin yüzde 

90’�n�ndan fazlas�n� bu kalem olu�turmaktad�r. Toplam yüksekö�retim bütçesi 

parlamento taraf�ndan belirlendikten sonra, baz� formüller kullan�larak her bir 

kurumun alaca�� blok ödenek miktar� ilgili bakanl�klarca hesaplanmaktad�r. 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n sunmu� olduklar� e�itim, ara�t�rma hizmetleri ile 

yat�r�m ihtiyaçlar�n� kar��lamak üzere verilen bu ödeneklerin hesaplan��� ara�t�rma 

üniversiteleri ve uygulamal� bilimler üniversitelerinde farkl�l�k göstermektedir. 

Ara�t�rma Üniversitelerine E�itim Amac�yla Tahsis Edilen Blok 
Ödeneklerin Hesaplanmas�  

Ara�t�rma üniversitelerine tahsis edilen blok ödenekler 4 alt bile�enden 

olu�maktad�r (CEGES, 2007:82): 

a) Temel ödenekler  

b) Mezun edilen ö�renci say�s�na ba�l� ödenekler  

c) Yeni kay�t say�s�na ba�l� ödenekler  

d) Veterinerlik ve Di� Hekimli�i Fakültelerine ait tesislerine yönelik tahsis 

edilen ödenekler 

Her bir alt bile�en kapsam�nda tahsis edilecek toplam ödenek miktar�n�n 

belirlenmesinde basit bir kural kullan�lmaktad�r. Bu kurala göre, ara�t�rma 

üniversitelerine tahsis edilecek blok ödenek miktar� E�itim, Bilim ve Kültür 

Bakanl��� taraf�ndan belirlendikten sonra, bu miktardan (d) bile�eninde verilmesi 
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öngörülen ödenek miktar� ç�kar�lmaktad�r. Daha sonra, kalan miktar�n yüzde 37’si 

(a) alt bile�eni kapsam�nda, yüzde 50’si (b) alt bile�eni kapsam�nda ve kalan yüzde 

13’ü de (c) alt bile�eni kapsam�nda tahsis edilmek üzere ayr�lmaktad�r (Marginson ve 

ark., 2008:42).  

Temel ödenek olarak adland�r�lan alt bile�en kapsam�nda her üniversiteye 

belirli bir miktarda ödenek hiçbir ölçüte ba�l� olmaks�z�n tahsis edilmektedir. Her bir 

üniversitenin alaca�� genel ödenek miktar� bir önceki y�l tahsis edilen miktar�n maa� 

zamlar�, enflasyon gibi de�i�kenlere göre revize edilmesinden sonra elde 

edilmektedir. Temel ödenek miktar� do�rudan ö�renci say�s� ile ili�kilendirilmekle 

birlikte, daha fazla ö�renci bar�nd�ran ve kurulu� tarihi daha eski olan üniversitelerin 

daha yüksek genel ödenek ald�klar� bilinmektedir. Bu ödene�in temel amac�, 

üniversitelerin belirli bir standartta e�itim vermelerini mali olarak garanti alt�na 

almakt�r. Bu alt bile�en sayesinde, gelecek paragraflarda bahsedilecek di�er alt 

bile�enler de ya�anabilecek dü�ü�ler e�itim kalitesinde ciddi bir dü�ü�e yol 

açmamaktad�r. 

Blok ödeneklerin yakla��k yar�s� ise lisans veya yüksek lisans düzeyinde bir 

programdan mezun olan ö�renci say�s�na ba�l� olarak tahsis edilmektedir. Bu alt 

bile�ende al�nan ödenek miktar� mezun edilen ö�renci say�s� artt�kça artmaktad�r. 

2004 y�l�nda mezun ö�renci ba��na yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilen ödenek 

miktar� Tablo 2.11’de verilmi�tir. Ödenek miktar�n�n mezun say�s� ile 

ili�kilendirilmesindeki amaç, üniversiteleri erken terkleri ve geç mezuniyetleri 

azaltmaya yönelik uygulamalar ve yöntemler geli�tirmeye te�vik etmek ve böylece 

genç nüfusun e�itim düzeyini artt�rmakt�r.  

Blok ödenek miktar�n� belirleyen di�er gösterge de lisans düzeyindeki yeni 

kay�t say�s�d�r. Bu alt bile�en kapsam�nda tahsis edilen blok ödenek miktar� 

üniversiteye yeni kay�t yapt�ran ö�renci say�s�na ba�l� olarak artmaktad�r. 

Ödeneklerin yeni kay�t say�s� ile ili�kilendirilmesinin mant���, yüksek e�itim 

kalitesinin daha fazla say�da ö�renci cezbetmekteki en önemli belirleyici olmas�d�r. 

Bu nedenle, sunduklar� yüksek kaliteli e�itim sayesinde ö�renciler taraf�ndan daha 
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üniversiteye yeni kay�t yapt�ran ö�renci say�s�na ba�l� olarak artmaktad�r. 
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kalitesinin daha fazla say�da ö�renci cezbetmekteki en önemli belirleyici olmas�d�r. 

Bu nedenle, sunduklar� yüksek kaliteli e�itim sayesinde ö�renciler taraf�ndan daha 
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çok tercih edilen ve dolay�s�yla yeni kay�t say�s� yüksek olan üniversiteler bu alt 

bile�en kapsam�nda ödüllendirilmektedir10.  

Tablo 2.11. Blok Ödeneklerin Alt Bile�enleri Kapsam�nda Ö�renci Ba��na 
Verilen Ödenek Miktarlar� (2004) 

Alt Bile�en E�itim Düzeyi 
E�itim 
Maliyeti 

 Ö�renci Ba��na 
Ödenek 

Blok Bütçe 
�çerisindeki Pay� 

Yeni Kay�t 
Lisans 

Dü�ük 2.600 € 
%13 Yüksek 3.900 € 

Mezuniyet 
Lisans 

Dü�ük 11.500 € 

%50 

Yüksek 17.300 € 
T�p 20.800 € 

Yüksek Lisans 
Dü�ük 5.800 € 
Yüksek 8.700 € 
T�p 31.200 € 

Temel Ödenek    %37 
Kaynak: CEGES (2007:82) 

Tablo 2.11’de görüldü�ü üzere, mezuniyet ve yeni kay�t alt bile�eni 

kapsam�nda verilen ödenekler e�itim al�nan düzey ve alana göre ayr��maktad�r. 

Güzel sanatlar, sosyal bilimler, hukuk ve yabanc� diller gibi alanlar s�n�fland�rmada 

dü�ük, fen bilimleri, mühendislik, ziraat, veterinerlik gibi alanlar ise yüksek maliyetli 

olarak yer almaktad�r. Doktora ö�rencilerinin yüksekö�retim kurumuna olan 

maliyetleri ara�t�rma ödenekleri ile kar��land���ndan tabloda yer almamaktad�r. 

Uygulamal� Bilimler Üniversitelerine E�itim Amac�yla Tahsis Edilen 
Blok Ödeneklerin Hesaplanmas�  

Uygulamal� bilimler üniversitelerine tahsis edilen blok ödenek miktar� toplam 

ö�retim yüküyle11 ili�kilendirilmi� olup, �u formülle hesaplanmaktad�r: 

 

Bu formülde yer alan birim ödenek, hizmet verdikleri her bir tam zamanl� 

ö�renci için uygulamal� bilimler üniversitelerine verilmesi planlanan ödenek 
                                                           
10 Bu noktada Hollanda’da yüksekö�retim giri�te uygulanan “serbest giri� (Open Access)” yöntemine yönelik 
bilgi vermek gerekmektedir. Serbest giri� yönteminde, orta ö�retim düzeyinden mezun olmu� her Hollanda 
vatanda��, istedi�i üniversitede ve talebin arza göre çok yüksek oldu�u ve ya özel yetenek gerektiren birkaç alan 
d���nda kalan bir alanda, herhangi bir eleme  veya seçim sürecine tabi olmadan e�itim alabilmektedir. Böylelikle 
yeni kay�t say�lar� ö�renci tercihini bire bir yans�tmakta ve ö�rencilerin e�itim kalitesi alg�s� ile yeni kay�t say�s� 
aras�nda ili�ki kurulabilmektedir (De Weert & Boezeroy, 2007:16-24). 
11 Toplam ö�retim yüküyle kastedilen üniversitede bünyesinde verilen toplam e�itim faaliyeti olup, 
her bir tam zamanl� ö�rencinin ders yükünün toplan�lmas�yla elde edilmektedir. 
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miktar�d�r. Uygulamada, laboratuvar kullan�m�n�n yo�un oldu�u alanlar için ve 

bunun d���nda kalan alanlar için olmak üzere,  toplam iki birim ödenek grubu 

kullan�lmaktad�r. Bunlardan birincisinin birim ödenek düzeyi, daha teorik e�itim 

alanlar�n�n yer ald��� ikinci gruba göre yüzde 25 daha yüksektir (CEGES, 2007:79).  

Ödenek miktar� belirlenirken kullan�lan formülde yer alan di�er bir de�i�ken 

olan Dinamik Talep Katsay�s� (DTK) ise, kabul edilebilir ö�retim süresinin fiili 

ö�retim süresine oran�d�r ve a�a��da verilen formüle göre hesaplanmaktad�r:  

 

Burada,  

DS Son bir y�lda mezun olan ö�renci say�s� (diploma say�s�), 
ETS Son bir y�lda e�itimini diploma alamadan b�rakan ö�renci say�s� (erken terk 

say�s�), 

MS Son bir y�lda mezun olan ö�rencilerin üniversitede geçirdikleri toplam süre 
(mezuniyet süresi, y�l), 

TS Son bir y�lda e�itimlerini diploma alamadan b�rakan ö�rencilerin üniversitede 
geçirdikleri toplam süre (terk süresi, y�l), 

4,5 Lisans programlar�n�n kabul edilebilir (normative) mezuniyet süresi (y�l), 

1,35 Kabul edilebilir erken terk süresidir.  

Formüldeki pay k�sm�nda, mezun ö�renci say�s� lisans e�itiminin kabul 

edilebilir süresi olan 4,5 y�l ile, erken terk say�s� ise bir ö�rencinin e�itimini mezun 

olmadan b�rakmas� için geçen kabul edilebilir süre olan 1,35 y�l ile çarp�lmaktad�r. 

Daha sonra bu iki i�lemin sonucunun toplan�lmas�yla, her bir ö�rencinin üniversitede 

olmas� gereken kadar süre geçirdi�i varsay�lmakta ve ideal ö�retim süresi 

bulunmaktad�r. Di�er taraftan payda da ise, son bir y�lda mezun olan ve mezun 

olmadan e�itimlerini b�rakan ö�rencilerin üniversiteye kay�tl� bulunduklar� toplam 

süre yer almakta ve bu da toplam üniversitede geçirilen süre aç�s�ndan fiili durumu 

vermektedir. Böylelikle, ideal durumun gerçekle�en duruma oran� bulunarak 

üniversitenin e�itim süresi aç�s�ndan performans� ortaya koyulmaktad�r. DTK’n�n 

1’den küçük olmas�, üniversiteye kay�tl� ö�rencilerin mezuniyet veya erken terk 

sürelerinin kabul edilebilir sürenin üzerinde oldu�unu ve üniversitenin 
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performans�n�n yetersiz oldu�unu göstermektedir. Bu da yüksekö�retim kurumunun 

alaca�� ödenek miktar�na olumsuz olarak yans�maktad�r. 

Daha sonra DTK ile her bir birim ödenek grubuna giren ö�renci say�s� ve o 

grubun birim ödenek miktar� çarp�larak üniversitenin o birim ödenek grubu için 

alaca�� toplam ödenek miktar� bulunmaktad�r.  Bu i�lem her bir birim ödenek grubu 

için tekrarland���nda bulunan sonuç, üniversitenin toplam ödenek miktar� olmaktad�r.  

Görüldü�ü üzere, her iki tür üniversite türüne ödenek tahsisinde kullan�lan 

yöntem hem ö�renci veya yeni kay�t say�s� gibi girdi hem de mezun say�s� gibi ç�kt� 

göstergeleriyle ili�kilendirilmi�tir. Asl�nda bu yakla��m, ç�kt�ya dayal� sistemlerin 

temel dezavantaj� olarak kabul edilen, kurumlar�n sadece seçilen ç�kt�lara odaklan�p 

e�itim standard�n� dü�ürmelerini engellemektedir. Ara�t�rma ve uygulamal� bilimler 

üniversiteleri için bu mekanizma �u �ekilde çal��maktad�r: 

Ara�t�rma üniversitelerinde daha fazla say�da mezun vermek amac�yla e�itim 

kalitesi dü�ürüldü�ünde, kalitenin bir fonksiyonu olan yeni kay�t say�s� dü�mektedir. 

Dolay�s�yla, üniversitelerin daha fazla mezun vermeleri ödenek miktar�n� art�r�c� etki 

yaparken, yeni kay�t say�s�ndaki azalma ödenek miktar�n� azalt�c� etki yapmaktad�r.  

Benzer bir �ekilde, uygulamal� bilimler üniversitelerinde e�itim kalitesi 

dü�tü�ünde hem yeni kay�t say�s�ndaki azalma hem de daha kolay mezun verilmesi 

nedeniyle ö�renci say�s� dü�mektedir. Bunun sonucunda, mezun say�s�ndaki art���n 

getirece�i mali avantaj, ö�renci say�s�ndaki azalma ile dengelenmektedir. 

Dolay�s�yla, Hollanda’da uygulanan finansman yönteminde girdiler ve 

ç�kt�lar�n birlikte kullan�lmas�, yüksekö�retim sisteminin etkin i�lemesi bak�m�ndan 

do�al bir dengeleyici olmaktad�r. Ödenek miktar�n�n kal�c� olarak art�r�lmas� hem 

mezun say�s�n�n hem de yeni kay�t ve ö�renci say�s�n�n ayn� anda art�r�lmas� ile 

mümkündür. Bu da özünde e�itim kalitesinin ve ö�renci ba�ar�s�n�n ayn� anda 

artmas� anlam�na gelmektedir. 

2.3.2.2. Harç, burs ve ö�renim kredisi uygulamalar� 

Hollanda yüksekö�retim sisteminde harç uygulamas�na 1945 y�l�nda 

geçilmi�tir. Harç miktar� hükümet taraf�ndan belirlenmekte olup (HIS, 2008:84), 
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e�itim al�nan disipline veya yüksekö�retim kurumuna göre de�i�memektedir. Bu 

nedenle ülkedeki üniversitelere kay�tl� 30 ya��n alt�ndaki her AB vatanda�� ayn� 

miktarda harç ödemektedir. Bu miktar 2011/12 ö�retim y�l� için 1.713 € olarak 

belirlenmi�tir.  30 ya��n�n üzerinde olan veya bir AB ülkesi vatanda�� olmayan 

ö�renciler ise yüksekö�retim kurumlar�nca belirlenen miktarlarda harç 

ödemektedirler. 2011-12 döneminde bu miktar 3.000 ile 24.600 € aras�nda de�i�iklik 

göstermektedir (Eurogates, 2011). 

 1945’te harç uygulamas�na geçilmesine paralel olarak ekonomik durumu 

yetersiz ö�rencilerin harç ve ya�am giderlerini kar��lamak üzere baz� mali destek 

mekanizmalar� olu�turulmu�tur. Ancak, 1980’lerin ortalar�na kadar oldukça az 

say�daki dü�ük gelirli ve ba�ar�l� ö�renci bu desteklerden faydalanabilmi�tir (HIS, 

2008:85). Bu tarihte, burs ve kredi sistemi daha fazla say�da ö�renciye daha fazla 

miktarda destek sa�layacak �ekilde yeniden düzenlenmi�tir. Hâlihaz�rda uygulanan 

ö�renci destek sistemi Tablo 2.12’de verilen kalemlerden olu�maktad�r.  

Destek türlerinden birincisi genel burstur. Tam zamanl� bir yüksekö�retim 

program�na kay�tl� 30 ya��n� a�mam�� her Hollanda vatanda�� bu kar��l�ks�z 

desteklerden faydalanabilmektedir. Deste�in süresi kay�tl� olunan program�n 

normatif süresi ile s�n�rl�d�r. Genel deste�e ek olarak mali durumunun yetersiz 

oldu�unu belgeleyen ö�renciler ilave burs deste�inden faydalanabilmektedir. 

Böylelikle, ekonomik durumu kötü olan bir ö�renci, ailesiyle ya��yorsa ayl�k toplam 

297 €, ailesinden ayr� ya��yorsa toplam 478 €’ya kadar kar��l�ks�z destek 

alabilmektedir.  

Tablo 2.12. Ö�renci Destek Türleri ve Ayl�k Destek Miktarlar� (2007, €) 

Destek Türü Aileden Ayr�  Aileyle Birlikte 
Genel Burs 253 91 
�lave Burs 225 206 
Ö�renim Kredisi 277 277 
Harç Kredisi 128 128 
Toplam 883 702 

Kaynak: HIS (2008:86) 

1996 y�l�nda yap�lan bir de�i�iklikle ülkedeki burs sistemi ö�renci ba�ar�s�na 

duyarl� hale getirilmi�tir. Bu sisteme göre, e�itimlerinin birinci y�l�nda ald��� 
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derslerin yar�s�nda ba�ar�l� olamayan ö�rencilerin o y�lda ald��� burs miktar� krediye 

dönü�türülmektedir. E�itimin kalan süresinde al�nan burslar ise ö�rencinin 

mezuniyeti ile ili�kilendirilmekte ve e�itime ba�lad�klar� tarihten itibaren 10 y�l 

içerisinde mezun olamayan ö�rencilerin e�itimlerinin  2., 3. ve di�er y�llar�nda 

ald�klar� burslar krediye dönü�türülmektedir (HIS, 2008:53).  

�steyen ö�renciler, kar��l�ks�z desteklere ilave olarak, geri ödemeli 

kredilerden de faydalanabilmektedir. Ya�am ve harç gideri için kullan�labilen 

kredilerin faiz düzeyi piyasa faiz düzeyinin alt�ndad�r. Kredinin geri ödemesi mezun 

olduktan 2 sene sonra ba�lamakta ve 25 y�la kadar sürebilmektedir. Ayl�k geri ödeme 

miktar� gelirle ili�kilendirilmi� olup, ki�inin geliri azald�kça ayl�k taksit miktar� da 

azalmaktad�r. 25 y�l sonunda geri ödenmeyen borç miktar� silinmektedir (De Weert 

and Boezeroy, 2007:50, CEGES, 2007:89-90).  

Tüm bu desteklere ilave olarak ö�rencilere toplu ta��ma araçlar�n� yüzde 40 

indirimli kullanmalar�n� sa�layan pasolar verilmektedir.  

2.4. Danimarka 

2.4.1. Genel bilgiler 

Danimarka’da bulunan 41 yüksekö�retim kurumunda toplam 214 bin ö�renci 

e�itim görmektedir. Ülkede 4 farkl� türde yüksekö�retim kurumu bulunmaktad�r. 

Bunlar Meslek Akademileri, Üniversite Kolejleri, Üniversiteler ve Sanat ve Tasar�m 

Üniversiteleridir.12 

Tablo 2.13. Program Türlerine Göre Ö�renci Say�lar� 
Program Türü 2007 2008 2009 
K�sa Süreli Programlar 18.023 17.369 20.595 
Orta Uzunluktaki Programlar 127.294 127.136 130.309 
Uzun Süreli Programlar 59.853 60.847 63.269 
Toplam 205.170 205.352 214.173 
Kaynak: StatBank Denmark 

Meslek Akademileri (Academies of Professional Higher Education) 1,5 -2 y�l 

süren bilgi teknolojileri, muhasebe ve i�letmecilik gibi do�rudan meslek 
                                                           
12 Yüksekö�retim kurumu türlerine ait takip eden paragraflardaki bilgiler Study In Denmark internet 
sitesi ve Danish Ministry of Education (2010:3-4)’dan yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
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kazand�rmaya yönelik k�sa süreli programlar� bünyelerinde bar�nd�rmaktad�r. 

Akademiler AP (Academic Profession) olarak adland�r�lan diploma derecesi d���nda, 

Üniversite Kolejleri ile ortakla�a açt�klar� orta uzunluktaki programlarda lisans 

diplomas� da verebilmektedirler.  

Tablo 2.14. Türlerine Göre Yüksekö�retim Kurumu Say�lar� (2011) 
Yüksekö�retim Kurumu Türü Say�s� 
Meslek Akademileri 9 
Üniversite Kolejleri 10 
Üniversiteler 8 
Sanat ve Tasar�m Üniversiteleri 14 
Toplam 41 
Kaynak: Study In Denmark 

Di�er bir yüksekö�retim kurumu türü olan Üniversite Kolejleri (University 

Colleges),  hem�irelik, mühendislik ve ö�retmenlik gibi mesle�e yönelik olarak orta 

uzunlukta (3-4 y�l) lisans programlar� yürütmektedir.  

Üçüncü tipteki yüksekö�retim kurumlar� ise üniversitelerdir. Üniversiteler, 

ara�t�rma odakl� ve uzun süreli e�itim programlar� sürdürmekte ve ö�rencilerine 

lisans (3 y�l), yüksek lisans (2 y�l) ve doktora (3 y�l) diplomalar� verebilmektedir.  

An�lanlar�n d���nda kalan 14 yüksekö�retim kurumu ise, güzel sanatlar, sahne 

sanatlar�, tasar�m ve mimarl�k alanlar�nda lisans ve lisansüstü e�itim veren Sanat ve 

Tasar�m Üniversiteleridir (university level institutions of fine and performing arts, 

design and architecture).  

Danimarka’da özel yüksekö�retim kurumu bulunmay�p, bahsi geçen 41 

yüksekö�retim kurumunun tamam� kamuya ba�l�d�r (Eurodice, 2010:90). Ancak, 

yüksekö�retim kurumlar� özel sektör kurulu�lar� benzeri bir yap�lanmaya ve bu 

yap�lanmay� destekleyen idari, akademik ve mali özerkli�e sahiptir.  Yüksekö�retim 

kurumlar�ndaki en üst düzeydeki yönetim birimi mütevelli heyeti benzeri bir yap� 

olan kuruldur. Kurul üyelerinin büyük bir k�sm� üniversite d���ndan seçilmektedir. 

Kurulun di�er üyeleri ise akademisyenlerin, idari personelin ve ö�rencilerin 

temsilcileridir (OECD, 2005:35).  Kurul Ba�kan�, Kurulun üniversite d���ndan gelen 

üyeleri aras�ndan seçilmektedir. Kurulun görevleri, yüksekö�retim kurumunun uzun 

vadeli stratejilerini belirlemek ve bu stratejileri uygulayacak Rektör’ü seçip 
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icraatlar�n� takip etmektedir. Yönetim tecrübesi olan yetkin ara�t�rmac�lar aras�ndan 

seçilen Rektör,  üniversitenin gayrimenkulleri d���ndaki tüm konularda yetkilidir.  

Üniversite bünyesinde, Rektör taraf�ndan atanan dekanlardan olu�an ve akademik 

konulardan sorumlu bir Akademik Konsey de bulunmaktad�r (Danish Ministry of 

Education, 2010:8; OECD, 2005:35-37) 

2.4.2. Yüksekö�retimin finansman� 

GSYH’nin yüzde 1,6’s� ile yüksekö�retim kurumlar�na en yüksek kamu 

kayna��n� ay�ran OECD ülkesi Danimarka’d�r (OECD, 2010:220). Yüksekö�retim 

kurumlar�n�n gelirleri iki kaynaktan gelmektedir. Bunlardan birincisi toplam 

gelirlerin yüzde 80’ini olu�turan kamudur. Kalan yüzde 20’lik k�s�m ise, 

yüksekö�retim kurumlar�n�n giri�imci faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerdir. 

Kamu taraf�ndan tahsis edilen bütçenin yüzde 90’n�n�n üzerinde bir k�sm� 

“taksimetre” ad� verilen ç�kt�ya ba�l� formüllerle tahsis edilmektedir (Danish 

Ministry Of Education, 2011:1). Odershede (2009:7)’ye göre, Danimarka ç�kt�lara 

ba�l� finansman yönteminin en iyi uyguland��� Avrupa ülkesidir. Kamu taraf�ndan 

tahsis edilen bütçenin kalan yüzde 10’luk k�sm� ise belirli hedefler veya ihtiyaçlarla 

ili�kilendirilen odakl� ödeneklerdir.  

Yüksekö�retim politikalar�n�n belirlenmesi ve kurumlar�n bu politikalar 

çerçevesinde finansman�ndan E�itim Bakanl��� sorumludur. E�itim Bakanl��� 

yüksekö�retim kurumlar�n�n e�itim bütçesini blok olarak tahsis etmektedir. 

Yüksekö�retim kurumlar� bütçelerini kendi öncelikleri do�rultusunda detayland�rma 

yetkisine sahiptir.  

2.4.2.1. Taksimetre yöntemi 

2.4.2.1.1. Genel taksimetre 

Bu tertipte verilen ödenekler, do�rudan e�itim ile ilgili maliyetler ile di�er 

idari ve i�letme giderlerinin kar��lanmas�na yönelik tahsis edilmektedir. Taksimetre 

yönteminde ödenekler tam zamanl� ö�renci say�s� ve bu ö�rencilerin e�itim 

gördükleri program türü ile ili�kilendirilmi�tir. Buradaki tam zamanl� ö�renci tan�m�, 

bir dönemde rutin olarak almas� gereken say�da (kredi baz�nda) ders al�p bu derslerin 
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(kredilerin) tamam�nda ba�ar�l� olan ö�rencidir. Her bir ö�rencinin tam zamanl� 

cinsinden de�eri, e�itim gördü�ü alan�n Tablo 2.15’te verilen birim ödenek miktar� 

ile çarp�lmakta ve yüksekö�retim kurumunun bir ö�renci için alaca�� ödenek miktar� 

bulunmaktad�r. Örnek olarak,  mühendislik e�itimi alan bir ö�renci, bir dönemde 

almas� gereken 10 kredilik ders yükünün tamam�n� al�yor ve 5 kredilik k�sm�nda 

ba�ar�l� oluyorsa, bu ö�renci için yüksekö�retim kurumuna verilen ödenek miktar� 

0,5 x 12.883 = 6.441,5 € olmaktad�r. Bu i�lem her bir ö�renci için tekrarland���nda 

yüksekö�retim kurumunum Genel Taksimetre kapsam�nda alaca�� toplam ödenek 

miktar� bulunmaktad�r.  

Tablo 2.15. Genel Taksimetre Uygulamas�nda Kullan�lan Birim Ödenek 
Miktarlar� (€) 

E�itim Alan� 
Birim Ödenek 

Miktar�13  
Laboratuvar ihtiyac� olan alanlar, mühendislik, t�p 12.883 
Fen bilimleri (teorik alanlar) 8.804 
Sosyal Bilimler ve di�erleri 5.422 
Kaynak: Odershede (2009:7) 

Her bir e�itim alan� için verilecek birim ödenek miktar� parlamento 

taraf�ndan belirlenmektedir. Parlamento bu miktarlar� belirlerken e�itim görülen 

alan�n maliyeti d���nda her bir alanda ö�renci yeti�tirmenin ülke için önem derecesini 

de göz önünde bulundurmaktad�r. (Danish Ministry Of Education, 2011:3; Kaiser ve 

ark., 2001:48). Yöntem uygulamaya ba�land���nda oldukça fazla say�da olan birim 

ödenek kategorisi 14 , daha sonra uygulamay� basitle�timek amac�yla 3’e 

dü�ürülmü�tür (Danish Ministry of Education, 2010:17). 

Öte yandan, 2009 y�l�nda “Mezuniyet Primi (Completion Bonus)” olarak 

adland�r�lan bir uygulama taksimetre yöntemine dahil edilmi�tir. Bu uygulamada, 

yüksekö�retim kurumlar�na, lisans e�itimlerini en geç 1 y�l gecikmeli ve yüksek 

lisans e�itimlerini normal süresinde tamamlayan her bir ö�renci için ilave kaynak 

verilmektedir. Böylelikle, yüksekö�retim kurumlar�n�n daha iyi ö�retim yöntemleri 

geli�tirilmeleri te�vik edilmekte ve ö�rencilerin yüksekö�retim kurumlar�nda 
                                                           
13 Odershede’nin eserinde birim ödenek miktarlar� Danimarka Kronu (DKK) cinsinden verilmi� olup, 
tablodaki  ve metnin geri kalan�ndaki DKK cinsinden birmler Avrupa Merkez Bankas�n�n be� y�ll�k 
(2006-2010) ortalama de�eri olan  1 DKK= 0,1342 € kullan�larak dönü�türülmü�tür. 
14 2000 y�l�ndaki birim ödenek kategori say�s� 17’dir (Kaiser ve ark., 2001:49). 
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geçirdikleri süre azalt�lmaya çal���lmaktad�r. �u an için genel taksimetre kapsam�nda 

verilen ödene�in küçük bir miktar�n� olu�turan Mezuniyet Bonus miktar�n�n gelecek 

y�llarda üniversite e�itim bütçesinin yakla��k yüzde 10’unu olu�turacak düzeylere 

yükseltilmesi planlanmaktad�r (Danish Ministry of Education, 2010:18). 

Genel Taksimetre yöntemi uygulanmaya ba�land���nda, ödeneklerin s�nav 

ba�ar�s�yla ili�kilendirilmesinin akademik standartlarda ve e�itim kalitesinde dü�ü�e 

yol açabilece�i �eklinde ele�tiriler dile getirilmi�tir.  Ancak, etkin çal��an kalite 

güvence sistemi ve akademik personelin yüksek i� ahlak� bu ele�tirileri bo�a 

ç�karm��t�r. Genel Taksimetre yönteminin 1995 ve 1998 y�llar�nda yap�lan kapsaml� 

de�erlendirmelerinde, bu yöntemin e�itim kalitesinde dü�ü�e yol açmad��� gibi 

ö�renci odakl� bir ortam sa�layarak ö�renci memnuniyetini art�rd��� ve erken terkleri 

azaltt��� ortaya konmu�tur (Kaiser ve ark.,2001:50).  

2.4.2.1.2. Kira taksimetresi 

Danimarka Teknik Üniversitesi d���ndaki yüksekö�retim kurumlar�n�n 

kendilerine ait binalar� bulunmamaktad�r. Bunun yerine kurumlar binalar� özel 

sektörden veya ülkenin Emlak �daresinden (Statatens Forsknings og 

Uddannelsesbygninger) kiralamaktad�rlar. Böylelikle yüksekö�retim kurumlar�n�n 

zaman ve enerjilerinin bina yap�m�na yönelik süreçler yerine e�itim ve ara�t�rma 

hizmetlerine yönlendirilmesi sa�lanmaktad�r (Danish Ministry of Education, 

2010:65). Kira Taksimetresi kapsam�nda verilen ödeneklerle, yüksekö�retim 

kurumlar�n�n bina kiralama ve bak�m�ndan do�an maliyetleri kar��lanmaya 

çal���lmaktad�r.  

Bina taksimetresi kapsam�nda verilecek ödenek, tam zamanl� ö�renci 

say�s�n�n parlamento taraf�ndan belirlenmi� ö�renci ba��na kira miktar� ile 

çarp�lmas�yla elde edilmektedir. Ö�renci ba��na kira miktar� laboratuvar ihtiyac� olan 

ve olmayan e�itim alanlar� için farkl�la�t�r�lm��t�r (Danish Ministry of Education, 

2010:66). 

Kütüphane, müze gibi özellikli yap�lar�n kiralanmas�na yönelik ödenekler 

ö�renci say�s�na ba�l� olarak de�il, pazarl�k yoluyla belirlenmektedir. 
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2.4.2.2. Odakl� fonlar 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n bütçesinin küçük bir k�sm� taksimetre 

yönteminde oldu�u gibi ç�kt�larla de�il baz� politik önceliklerle ili�kilendirilmi�tir. 

Bu öncelikler e�itim kalitesinin yükseltilmesi, sistemdeki uluslararas� ö�renci 

say�s�n�n yükseltilmesi ve kurumsal etkinli�in art�r�lmas�d�r (Danish Ministry Of 

Education, 2011:4-5). 

2.4.2.3. Harç, burs ve ö�renim kredisi uygulamalar� 

Danimarka yüksekö�retim sistemi tüm Danimarka ve AB ülkeleri 

vatanda�lar� için ücretsizdir (Danish Ministry of Education, 2010:19). Harç 

uygulamas�n�n olmamas�na ra�men, ülkede oldukça etkin i�leyen bir burs ve kredi 

sistemi bulunmaktad�r. 18 ya��na ula�m�� yüksekö�retim düzeyinde e�itim gören her 

Danimarka vatanda��, ekonomik durumundan ba��ms�z olarak burs alabilmektedir. 

Ö�renciler 70 ay� a�mamak kayd�yla15, kay�tl� olunan e�itim program�n�n süresi art� 

bir y�l boyunca verilen burslardan faydalanabilmektedir (Eurodice, 2010:77). Burslar 

e�itimlerine ba�lad�klar� an ö�rencilere ayl�k kuponlar halinde pe�in olarak 

verilmektedir. Ö�renci kuponlar� ihtiyac�na göre istedi�i zamanlama ile 

kullanabilmektedir (Kaiser ve ark., 2001:52). 

Tablo 2.16. Burs ve Kredi Miktarlar� ile Faydalanan Ö�renci Say�lar� (2008) 
 Faydalanan 

Ö�renci Say�s� 
Y�ll�k Verilen Miktar (€) 

Ö�renci Ba��na Toplam 
Burs 182.600 6.039 1.103.258 
Kredi 71.300 3.221 231.495 

Kaynak: Danish Ministry of Education (2010:38) 

Burs miktar� ö�rencilerin aileleri ile ya�ay�p ya�amad���na göre 

de�i�mektedir. 2009 y�l�nda ailesiyle ya�ayan ö�rencilere ayl�k 345 € verilirken, 

ailesinden ayr� ya�ayan ö�rencilere ise 695 € burs verilmi�tir (Danish Ministry of 

Education, 2010:20). 

Öte yandan, isteyen ö�renciler ald�klar� bursa ilave olarak ö�renim 

kredisinden de faydalanabilmektedir. Kredi faizleri parlamento taraf�ndan 

                                                           
15 T�p, veterinerlik gibi uzun süreli e�itim programlar� için bu s�n�r a��labilmektedir. 
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belirlenmektedir. Geri ödemeler ise, ö�rencinin mezun olmas�ndan bir y�l sonra 

ba�lamakta ve en çok 15 y�l içinde tamamlanmaktad�r. 

2.5. Japonya 

2.5.1. Genel bilgiler 

Japonya’da bulunan 2.591 yüksekö�retim kurumunda toplam 3,66 milyon 

ö�renci e�itim görmektedir. Yüksekö�retim kurumlar� verdikleri e�itim türüne göre; 

üniversiteler, kolejler  (junior colleges), teknoloji kolejleri (college of technology) ve 

ihtisasla�m�� kolejler (special training colleges) olmak üzere dört grupta yer 

almaktad�r. Oniki y�ll�k ilk ve ortaö�retim sonras�nda üniversitelerde dört y�ll�k, 

kolejlerde genel olarak iki veya üç y�ll�k ve mesleki becerilere yönelik e�itim 

verilmektedir. Teknoloji kolejlerinde 9 y�ll�k ilkokul ve ortaokul e�itiminden sonra 

son 2 y�l� yüksekö�retim say�lan toplam 5 y�ll�k e�itim verilmektedir. �htisasla�m�� 

kolejlerde ise 12 y�ll�k ilk ve ortaö�retim sonras�nda belirli meslek alanlar�nda 1 

y�ldan 3 y�la kadar de�i�en sürelerde tam zamanl� e�itim verilmektedir. Bu dört 

grupta yer alan yüksekö�retim kurumlar� merkezi yönetim, yerel yönetimler veya 

özel sektör taraf�ndan kurulup i�letilebilmektedir. Yüksekö�retim düzeyindeki 

ö�rencilerin an�lan yüksekö�retim kurumu türlerine göre da��l�m� Tablo 2.17’de 

verilmi�tir.  

Tablo 2.17. Yüksekö�retim Kurumu ve Ö�renci Say�lar� (2009) 
 

Üniversite Kolej Teknoloji Koleji 
�htisasla�m�� 

Kolejler Toplam 
 

Kurum Ö�renci Kurum Ö�renci Kurum Ö�renci Kurum Ö�renci Kurum Ö�renci 
115 
 86 621.800 2 3 55 22.579 11 679 154 645.061 

Yerel 92 136.913 26 9.973 6 1.720 204 26.845 328 175.451 

Özel 595 2.087.195 378 151.000 3 836 3.133 597.351 4.109 2.836.382 

Toplam 773 2.845.908 406 160.976 64 25.135 3.348 624.875 4.591 3.656.894 

Kaynak: NIER (2010: 4) ve MEXT verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 

Lisans ve lisansüstü düzeyde e�itim veren üniversiteler hizmet verdikleri 2,85 

milyon ö�renciyle yüksekö�retim sisteminin yakla��k yüzde 78’ini olu�turmaktad�r. 

�htisasla�m�� kolejler ise sahip olduklar� 625 bin ö�renci ile yüksekö�retim 

sisteminin ö�renci say�s� bak�m�ndan ikinci büyük kurumlar�d�r. Bu kolejlere benzer 
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yap�daki kurumlar pek çok Avrupa ülkesinde ileri ö�retim (further education) yapan 

kurumlar olarak de�erlendirilmekle birlikte Japonya yüksekö�retim sisteminde böyle 

bir ayr�ma gidilmemi�tir.  

Yüksekö�retim sistemine finansman ve denetim yap�s� aç�s�ndan bak�ld���nda 

ise, özel sektör taraf�ndan kurulan yüksekö�retim kurumlar�n�n ö�renci say�s� 

bak�m�ndan üniversite sektörünün yüzde 73’ünü, toplam sektörünün ise yüzde 78’ini 

olu�turdu�u görülmektedir. �kinci s�rada ise merkezi hükümet taraf�ndan kurulup 

finanse edilen ulusal yüksekö�retim kurumlar� yer almaktad�r. Bu yüksekö�retim 

kurumlar�nda 645 bin ö�renci (pay� yüzde 17) ö�retim görmektedir. Yerel 

hükümetler taraf�ndan kurulan yüksekö�retim kurumlar�nda ise 175 bin ö�renci (pay� 

yüzde 5) bulunmaktad�r.  Dolay�s�yla, Japonya yüksekö�retim sisteminin önemli bir 

k�sm�n�, ö�rencilerin yüzde 57’sine e�itim veren özel üniversiteler olu�turmaktad�r. 

OECD (2010:56) verilerine göre,  Japonya’da 2008 y�l�nda orta ö�retimini 

tamamlayan her 100 bireyden; 48’i dört y�ll�k yüksekö�retim programlar�na ve 29’u 

iki y�ll�k programlara yerle�mektedir. Dolay�s�yla, Japonya’da lise mezunlar�n�n 

toplam yüzde 77’si bir yüksekö�retim program�na kay�t olabilmektedir. 

Japonya yüksekö�retim sisteminde 2004 y�l�nda bir reform ya�anm��t�r. Bu 

reform ulusal üniversitelerin idari yap�s�n�n modernle�tirilmesi, kalite kontrol ve 

de�erlendirme sistemi geli�tirilmesi, uluslararas�la�ma ve mali kayna�a eri�im 

konusunda rekabetin art�r�lmas� olmak üzere dört ba�l�kta incelenebilmektedir (Nier, 

2010:7-11).  

Ulusal üniversitelerin idari yap�s�n�n modernle�tirilmesi kapsam�nda, bu 

kurumlar�n merkezi yönetimle olan ba�lar� zay�flat�larak idari ve mali özerklikleri 

art�r�lm�� ve mütevelli heyeti sistemine geçilmi�tir. Bu heyet alt�nda çal��an Rektör 

ve E�itim ve Ara�t�rma Konseyi olmak üzere üçlü bir yap� olu�turulmu�tur. Rektör, 

bir idari kurulla birlikte günlük i�leri mütevelli heyeti ad�na yürütmekle sorumlu 

k�l�n�rken, akademik konulardaki kararlar E�itim ve Ara�t�rma Konseyine 

b�rak�lm��t�r. Reform kapsam�nda ayr�ca, idari ve akademik personel kamu çal��an� 

olmaktan ç�kar�larak sözle�meli statüye geçirilmi�, bütçe ödenekleri torba olarak 

tahsis edilmeye ba�lanm�� ve her üniversite alt� y�ll�k vadedeki hedeflerini içeren bir 
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stratejik plan� yapmakla yükümlü k�l�nm��t�r. E�itim Bakanl��� ise üniversitelerin 

haz�rlad�klar� alt� y�ll�k stratejik planlar�n onaylanmas� ile izleme ve 

de�erlendirmesinden sorumlu tutulmu�tur.  

Yüksekö�retim kurumlar�n�n özerkliklerinin art�r�lmas�yla birlikte, bu 

kurumlar�n sundu�u e�itim ve ara�t�rma kalitesinin ölçülmesi di�er bir reform alan� 

olarak belirlenmi�tir. Bu kapsamda kamu taraf�ndan akredite edilen be� adet 

de�erlendirme kurumu kurulmu�tur. 

Yap�lan reformun merkezinde yer alan di�er bir konu ise yüksekö�retim 

sisteminin uluslararas�la�mas� olmu�tur. Bu kapsamda bir strateji haz�rlanarak 

uluslararas� ö�renci say�s�n�n 2020 y�l�nda 300 bine yükseltilmesi hedeflenmi�tir.  Bu 

hedefe ula��lmas�na yönelik olarak Küresel 30 olarak adland�r�lan 30 üniversite 

seçilerek, bu üniversitelere; �ngilizce e�itim sunumunun geli�tirmesi, daha fazla 

say�da yabanc� akademisyene i� verilmesi, uluslararas� ö�rencilere destek verecek 

personel i�e al�nmas�, yabanc� ülkelerde tan�t�m ofisleri aç�lmas� ve ö�renci de�i�im 

programlar�n�n geli�tirilmesine yönelik mali destekler sa�lanm��t�r. 

Son reform alan� olan mali kaynaklara eri�imde rekabetin art�r�lmas� 

konusunda ise, yüksekö�retim kurumlar�n�n özel kaynak elde etmelerini sa�layacak 

düzenlemeler yap�lm��t�r. Ayr�ca, kamunun ara�t�rma fonlar�n�n önemli bir k�sm� 

yar��ma usulüyle tahsis edilmeye ba�lanm��t�r. 

2.5.2. Yüksekö�retimin finansman� 

Japonya’da yüksekö�retim kurumlar�na GSYH’nin yüzde 1,5’i düzeyinde 

kaynak ay�r�lmaktad�r. Bu oran OECD ortalamas�yla ayn�d�r. Ancak, bu oran�n özel 

ve kamu olarak ayr�m� di�er ülkelerden önemli derecede farkl�l�k göstermektedir. 

Japonya yüksekö�retim kurumlar�na ayr�lan GSYH’nin yüzde 0,5’i düzeyindeki 

kamu kayna�� ile OECD ülkeleri aras�nda bu kategoride son s�radad�r (OECD, 

2011:231). 

Bundan sonraki bölümde Japon yüksekö�retim sisteminin yakla��k yüzde 

75’ini olu�turan ulusal üniversiteler ile özel üniversitelere odaklan�lm�� ve yerel 

yönetimlerce kurulan yüksekö�retim kurumlar� ile her türden kolejler kapsam d���nda 

b�rak�lm��t�r. 
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2.5.2.1. Ulusal Üniversiteler 

Ulusal üniversitelerin dört farkl� gelir kayna�� bulunmaktad�r. Bu gelir 

kaynaklar� içerinde en önemlisi toplam gelirin yüzde 55’inin olu�turan kamu 

kaynaklar�d�r. Bunu toplam gelirlerin yüzde 28’ini olu�turan ulusal üniversiteler 

bünyesinde bulunan t�p fakültesi hastaneleri arac�l���yla elde edilen gelirler ve 

toplam gelirlerin yüzde 16’s�n� olu�turan ö�rencilerden al�nan harç ve di�er ücret 

gelirleri takip etmektedir. Toplam gelirlerin yakla��k yüzde 1’ini ise ba���lar 

olu�turmaktad�r. 

Kamu kaynaklar� ulusal üniversitelere blok olarak tahsis edilmektedir. Belirli 

bir y�l içerisinde harcanamayan ödenekler bir sonraki y�la devrolmaktad�r. Ancak, 

e�er ödeneklerin harcanamad��� y�l 6 y�ll�k orta vadeli plan dönemimin son y�l� ise 

bu devir i�leri için E�itim Bakanl���n�n onay� gerekmektedir.  

Tablo 2.18. Ulusal Üniversitelerin Gelir Kaynaklar� (2006) 

Gelir Kalemi 
De�eri 

(Milyon €) 
Pay� 
(%) 

Kamu kaynaklar� 7.403 55 
Hastane gelirleri 3.724 28 
Harçlar ve di�er ücretler 2.161 16 
Di�er gelirler 79 1 
Toplam 13.367 100 
Kaynak: CNUFM (2008:39) 

Bütçe ödenekleri standart ödenekler, özel ödenekler ve hastane hizmetlerine 

yönelik ödenekler olmak üzere üç alt bile�en kapsam�nda tahsis edilmektedir. Her alt 

bile�en kapsam�nda tahsis edilen ödenek miktar�, ödeneklerin verili� amac�na yönelik 

giderlerin gelirlerden ç�kar�lmas� ile bulunmaktad�r. Ba�ka bir ifadeyle, her bir alt 

bile�en kapsam�nda verilen ödenek miktar�, belirli bir hizmetin sunulmas� için ihtiyaç 

duyulan kaynak miktar�ndan bu hizmetin sunumu esnas�nda elde edilen gerçek gelir 

miktar�n�n ç�kar�lmas� ile bulunmaktad�r. Standart ödenekler, standardize edilmi� 

e�itim ve ara�t�rma hizmetlerinin tahmini maliyetinden, öngörülen say�da ö�renciden 

al�nan harç ve di�er kay�t ücretlerinin ç�kar�lmas�yla bulunmaktad�r. Özel ödenekler 

ise, standart e�itim ve ara�t�rma hizmetlerine ilave olarak sunulan e�itim ve 

ara�t�rma hizmetlerinin maliyetlerinden standart kapasitenin üzerine yap�lan ö�renci 
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2.5.2.1. Ulusal Üniversiteler 

Ulusal üniversitelerin dört farkl� gelir kayna�� bulunmaktad�r. Bu gelir 

kaynaklar� içerinde en önemlisi toplam gelirin yüzde 55’inin olu�turan kamu 

kaynaklar�d�r. Bunu toplam gelirlerin yüzde 28’ini olu�turan ulusal üniversiteler 

bünyesinde bulunan t�p fakültesi hastaneleri arac�l���yla elde edilen gelirler ve 

toplam gelirlerin yüzde 16’s�n� olu�turan ö�rencilerden al�nan harç ve di�er ücret 

gelirleri takip etmektedir. Toplam gelirlerin yakla��k yüzde 1’ini ise ba���lar 

olu�turmaktad�r. 

Kamu kaynaklar� ulusal üniversitelere blok olarak tahsis edilmektedir. Belirli 

bir y�l içerisinde harcanamayan ödenekler bir sonraki y�la devrolmaktad�r. Ancak, 

e�er ödeneklerin harcanamad��� y�l 6 y�ll�k orta vadeli plan dönemimin son y�l� ise 

bu devir i�leri için E�itim Bakanl���n�n onay� gerekmektedir.  

Tablo 2.18. Ulusal Üniversitelerin Gelir Kaynaklar� (2006) 

Gelir Kalemi 
De�eri 

(Milyon €) 
Pay� 
(%) 

Kamu kaynaklar� 7.403 55 
Hastane gelirleri 3.724 28 
Harçlar ve di�er ücretler 2.161 16 
Di�er gelirler 79 1 
Toplam 13.367 100 
Kaynak: CNUFM (2008:39) 

Bütçe ödenekleri standart ödenekler, özel ödenekler ve hastane hizmetlerine 

yönelik ödenekler olmak üzere üç alt bile�en kapsam�nda tahsis edilmektedir. Her alt 

bile�en kapsam�nda tahsis edilen ödenek miktar�, ödeneklerin verili� amac�na yönelik 

giderlerin gelirlerden ç�kar�lmas� ile bulunmaktad�r. Ba�ka bir ifadeyle, her bir alt 

bile�en kapsam�nda verilen ödenek miktar�, belirli bir hizmetin sunulmas� için ihtiyaç 

duyulan kaynak miktar�ndan bu hizmetin sunumu esnas�nda elde edilen gerçek gelir 

miktar�n�n ç�kar�lmas� ile bulunmaktad�r. Standart ödenekler, standardize edilmi� 

e�itim ve ara�t�rma hizmetlerinin tahmini maliyetinden, öngörülen say�da ö�renciden 

al�nan harç ve di�er kay�t ücretlerinin ç�kar�lmas�yla bulunmaktad�r. Özel ödenekler 

ise, standart e�itim ve ara�t�rma hizmetlerine ilave olarak sunulan e�itim ve 

ara�t�rma hizmetlerinin maliyetlerinden standart kapasitenin üzerine yap�lan ö�renci 
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kay�tlar�ndan elde edilen harç ve di�er gelirlerin ç�kar�lmas�yla elde edilmektedir. 

Hastaneye yönelik ödenekler de, bu hizmetin maliyetinden hastane taraf�ndan elde 

edilen gelirlerin ç�kar�lmas�yla bulunmaktad�r. Oldukça kar���k bir i�lem olan her alt 

bile�en kapsam�ndaki ödenek miktar�n�n hesaplanmas� i�i, her alt� y�ll�k plan 

döneminin ilk y�l�nda hesaplanmakta ve plan dönemindeki her bir y�ldaki ödenek 

miktar� ilk hesaplanan ödene�in performansa ba�l� olarak belirlenen bir oranda 

art�r�lmas� veya azalt�lmas�yla elde edilmektedir (CNUFM, 2008:40).  

2.5.2.2. Özel Üniversiteler 

Japonya yüksekö�retim sistemindeki ö�rencilerin yüzde 57’sine hizmet veren özel 

üniversitelerin en önemli gelir kayna�� ö�rencilerden al�nan harçlar ve ücretlerdir. Bu 

ücretlerin toplam gelirler içerisindeki pay� yüzde 80 düzeyindedir. Bunu toplam 

gelirlerin yüzde 11’ini olu�turan kamu kaynaklar� takip etmektedir. Ulusal 

üniversitelerin aksine, özel üniversitelerin t�p fakültesi hastanelerinden elde ettikleri 

gelir miktar� oldukça dü�ük olup, toplam gelirlerin yüzde 2’si düzeyindedir. Ba���lar, 

varl�k gelirleri ve di�er gelirler ise özel üniversitelerin toplam gelirinin yakla��k 

yüzde 8’ini olu�turmaktad�r. 

Tablo 2.19 Özel Üniversitelerin Gelir Kaynaklar� (2005) 

Gelir Kalemi 
De�eri 

(Milyon €) 
Pay� 
(%) 

Harçlar ve di�er ücretler 15.232 80 
Kamu kaynaklar� 2.056 11 
Ba���lar 558 3 
Hastane gelirleri 384 2 
Varl�k gelirleri 341 2 
Di�er 549 3 
Toplam 19.119 100 
Kaynak: CNUFM (2008:53) 

Özel üniversitelerin kamu kayna�� almas�n�n iki ön �art� bulmaktad�r. 

Bunlardan birincisi özel üniversitelerin faaliyetlerinin merkezi hükümete ba�l� bir 

komite taraf�ndan izlenilmesidir. Di�er �art ise, özel üniversitelerin bütçelerine 

ili�kin her türlü belgenin merkezi hükümet yetkililerine sunulmas�d�r. Bu i�lemleri 

gerçekle�tiren özel üniversiteler sahip olduklar� akademik personel ve ö�renci 
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say�s�na ba�l� olarak kamu kayna�� almaktad�r. Merkezi hükümet taraf�ndan özel 

üniversitelere tahsis edilen kaynaklar ola�an ve özel ödenekler olmak üzere iki alt 

bile�enden olu�maktad�r. Bu alt bile�enlerden birincisinin pay� yüzde 70, ikincisini 

pay� ise yüzde 30’dur. 

 Ola�an ödenek miktar� hesaplanmas�nda kullan�lan formül �u �ekildedir.  

 

: Standart Ödenek (Birim fiyat�n ö�renci ve akademik personel 
say�s�yla çarp�lmas�yla elde edilmektedir. 

 Gerçek ö�renci say�s�n�n olmas� gereken ö�renci say�s�na oran�yla 
ili�kili katsay� (a) 

 Akademik personel ba��na ö�renci say�s�yla ili�kili katsay� (b) 
 Ö�rencilerden al�nan ücretlerin e�itim ve ara�t�rma giderlerine 

ayr�lan pay�yla ili�kili katsay� (c) 

Burada her de�i�kene ait aç�klaman�n sonunda verilen harfler (a, b ve c), o 

de�i�kenin de�erinin Tablo 2.20’ye göre bulunmas�nda kullan�lmaktad�r. Örnek 

vermek gerekirse, gerçek ö�renci say�s�n�n (belirli standartlara göre) olmas� gereken 

ö�renci say�s�na oran� (a) 105 ile 108 aras�nda, akademik personel ba��na ö�renci 

say�s� (b)15’den az ve harç gelirlerinin yüzde 40 ile 42 aras�ndaki bir bölümünü 

e�itim ve ara�t�rma hizmetlerine yönelik kullanan (c) bir özel üniversitenin, Tablo 

2.20’de verilen � katsay�s� yüzde 100, � katsay�s� yüzde 130 ve � katsay�s� yüzde 70 

olmaktad�r. Dolay�s�yla, bu üniversitenin alaca�� kamu kayna�� miktar� Standart 

Ödene�in (F) yüzde 91’i (0,3*%100 +0,2*%130+0,5*%70)  düzeyinde olmaktad�r. 

Tablo 2.20. Katsay� Tablosu 
 
 
  %130 %120 110 %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 

a 100 101-102 
99-98 

103-104 
97-95 

105-108 
94-89 

109-112 
88-84 

113-117 
83-79 

118-122 
78-74 

123-127 
73-60 

128-132 
59- 133-138 139-146 147- 

b -15 16-18 19-21 22-24 25-28 29-32 33-36 37-40 41-44 45-45 49-  

c -69 68-62 61-56 55-51 50-47 46-43 42-40 39-37 36-34 33-32 31-30 29- 

Kaynak: OECD (2006:216) 

Formül ve Tablo 2.20’den anla��laca�� üzere, özel yüksekö�retim 

kurumlar�n�n alaca�� kamu kayna�� düzeyinde o yüksekö�retim kurumun ö�renci 

say�s�, akademik personel say�s� ve ö�rencilerden al�nan ücretlerin kullan�m ücreti 

belirleyici olmaktad�r.  
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 Kamu kayna��n�n tahsis edildi�i di�er bir alt bile�en olan özel ödenek 

miktar�nda ise üniversitenin e�itim ve ara�t�rma faaliyetlerinin, E�itim Bakanl���nca 

belirlenen hedeflerle uyumu belirleyici olmaktad�r. E�itim Bakanl��� taraf�ndan 

belirlenen baz� hedefler; ya�am boyu e�itim olanaklar�n�n geli�tirilmesi, e�itime 

yönelik bölgesel ihtiyaçlar�n kar��lanmas�, misyon farkl�la�mas�, yüksekö�retimdeki 

yabanc� ve engelli ö�renci say�s�n�n art�r�lmas�d�r. Bu alanlarda faaliyet gösteren özel 

yüksekö�retim kurumlar�n�n özel ödenek miktarlar� yükselmektedir. 

2.5.2.3. Harç, burs ve ö�renim kredisi uygulamalar� 

Japonya OECD üyesi ülkeler aras�nda en yüksek harç düzeyine sahip 

ülkelerden birisidir. Harç miktar� ulusal üniversiteler için ortalama 3.247 avro 

düzeyindedir. Ulusal üniversitelerdeki harç miktar� E�itim Bakanl��� taraf�ndan 

belirlenmekte olup, tüm e�itim dallar� için ayn�d�r. Ancak, üniversiteler bu miktar� 

yüzde 20 oran�nda art�rabilmektedirler. Bunun d���nda ö�rencilerden bir defaya 

mahsus olmak üzere 1.709 avro düzeyinde kay�t ücreti al�nmaktad�r (CNUFM, 

2008:43). 

Özel üniversitelerdeki harç miktar� ulusal üniversitelere göre daha yüksektir 

ve e�itim dallar�na göre farkl�l�k göstermektedir. Bu yüksekö�retim kurumlar�nda 

2007 y�l�nda en dü�ük harç miktar� insani ve sosyal bilimler alan�ndaki programlar 

için olup 4.376  avro düzeyindedir. En yüksek harç miktar� ise 18.302 avrodur ve t�p 

ve di� hekimli�i programlar� içindir. Ayr�ca, özel üniversitelere kay�tl� ö�rencilerden 

e�itim ald�klar� alana ba�l� olarak de�i�en miktarlarda kay�t ve hizmet ücreti 

al�nmaktad�r (Bkz.Tablo.2.21). 

Yüksekö�retime toplumun tüm kesimlerinin eri�imini sa�lamak amac�yla 

belirli �artlar� sa�layan ö�rencilere ö�renim kredisi alma imkan� sunulmaktad�r. 

Di�er pek çok ülkeden farkl� olarak Japonya’da yüksekö�retim düzeyindeki 

ö�rencilere burs verilmemektedir. Bunun yerine iki farkl� ö�renim kredi tipi 

geli�tirilmi�tir16.  

                                                           
16  Bu bölümden sonraki bilgiler OECD (2009:58) ve MEXT (2010:20)’den derlenmi�tir. Bu 
kaynaklarda Japon Yeni olarak verilen parasal büyüklüklerin Avroya dönü�ümünde Avrupa Merkez 
Bankas�n�n 2006 y�l� için ortalama kuru olan 1 Avro = 146,11 Yen kullan�lm��t�r. 
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Tablo.2.21. Özel Üniversitelerde De�i�ik E�itim Alanlar� �çin Harç Miktarlar� 
(2007, €) 

Toplam Harç 
Kay�t 
Ücreti 

Hizmet 
Ücreti Toplam 

�nsani ve Sosyal Bilimler 4.376 1.590 982 6.948 
Fen Bilimleri 6.135 1.672 1.272 9.079 
T�p ve Di� Hekimli�i 18.302 5.707 6.922 30.931 
Di�er 5.571 1.778 1.499 8.848 
Ortalama 5.069 1.680 1.180 7.929 
Kaynak: CNUFM (2008:53) 

�lk kredi tipinde ö�rencinin ald��� katk�ya faiz uygulanmamaktad�r. 

Dolay�s�yla ö�renci ald��� kredi miktar�nda her hangi bir art�� olmadan geri 

ödemektedir. 2006 y�l� itibariyle bu kredi türünden faydalanan ö�renci say�s� 460 

bindir. Ulusal ve yerel yüksekö�retim kurumlar�nda e�itim gören ö�renciler 

aileleriyle veya yaln�z ya��yor olmalar�na ba�l� olarak y�ll�k 4.189 veya 2.464 avro 

destek almaktad�rlar. Özel yüksekö�retim kurumlar�ndaki ö�renciler ise aileleriyle 

ya��yorsa y�ll�k 2.464 avro, yaln�z ya��yorlarsa 5.256 avro düzeyinde kredi 

alabilmektedir. Bu kredi türünden faydalanan ö�rencilerin akademik ba�ar� ve gelir 

seviyesi olmak üzere iki temel ölçütü sa�lamas� gerekmektedir. Buna göre bu 

krediden faydalanan ö�rencilerin lise mezuniyet ortalama be� üzerinden en az üç 

buçuk olmal� ve yüksekö�retimleri s�ras�nda ders ortalamalar� kay�tl� olduklar� 

program�n en yüksek üçte birlik grubunda olmal�d�r. Ayr�ca, bu ö�rencilerin ailelerin 

y�ll�k gelirinin 66 bin avrodan az olmas� gerekmektedir. 

�kinci kredi türü ise dü�ük faizli kredidir. Bu kredi türünde ö�rencinin ald��� 

krediye piyasa faizinin alt�nda bir düzeyde faiz uygulanmaktad�r. Bu faiz oran� y�ll�k 

yüzde 3’ün alt�nda olmak zorunda olup, 2006 y�l�nda yüzde 1,3 olarak 

gerçekle�mi�tir. 2006 y�l� itibariyle bu krediden faydalanan ö�renci say�s� 631 bindir. 

Bu türde ö�rencinin alabilece�i kredi miktar� de�i�ken olup, 2.464 ile 9.856 avro 

aras�ndad�r. Bir ö�rencinin bu krediden faydalanabilmesi için ortalaman�n üstünde 

ba�ar�l� olmas� ve ailesinin y�ll�k gelirinin 92 bin avrodan dü�ük olmas� 

gerekmektedir.  

Her iki kredi türünün geri ödemesi, banka kredisi tipi geri ödeme olup, 

ö�renciler en çok yirmi y�ll�k bir vadede borçlar� e�it taksitlerle ödemektedir. 
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aras�ndad�r. Bir ö�rencinin bu krediden faydalanabilmesi için ortalaman�n üstünde 
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3. TÜRK�YE’DE YÜKSEKÖ�RET�M�N F�NANSMANI 

Dokuzuncu Kalk�nma Plan�n�n vizyonu ”istikrar içinde büyüyen, gelirini 

daha adil payla�an, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönü�en 

…. bir Türkiye” olarak belirlenmi�tir. Bu vizyonun gerçekle�tirilmesine yönelik en 

önemli araçlardan biri sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalk�nma için gerekli 

be�eri sermayenin olu�turulmas�na katk� sa�layan yüksekö�retimdir. Bu anlay��a 

uygun olarak, yüksekö�retim sistemi 1990’l� y�llara kadar birkaç istisna d���nda 

kamu kaynaklar� ile finanse edilmi�tir. Ancak, bu tarihten sonra ça� nüfusu ve 

ortaö�retim okulla�ma oranlar�na paralel olarak artan yüksekö�retim talebi 

sonucunda yüksekö�retimin bir kamu mal� (public good) olarak görülmesi anlay��� 

de�i�meye ba�lam��t�r. 

Bu bölümde öncelikle Türkiye’de yüksekö�retimin finansman� alan�nda 

ya�anan de�i�imlerin temel nedeni olan yüksekö�retimdeki geni�leme üzerinde 

durulacak ve daha sonra bu de�i�imler detayl� olarak incelenecektir.  

3.1. Türk Yüksekö�retiminde Geni�leme 

Dünyadaki geli�melerde anlat�ld��� üzere yüksekö�retimde ya�anan 

geni�lemenin merkezinde yüksekö�retim talep eden kitledeki say�sal de�i�im ve 

yüksekö�retimin ki�ilere sa�lad��� faydalar vard�r. Yüksekö�retim talep eden 

kitledeki de�i�imi incelemek için yüksekö�retim ça� nüfusunda ve ortaö�retim 

okulla�ma oran�na bakmak gerekmektedir.  

Türkiye özellikle 1950’li y�llardan sonra h�zl� bir nüfus art�� sürecine girmi� 

ve yüksekö�retim ça� nüfusu 1997 y�l�na kadar h�zla artm��t�r. Ancak, 

yüksekö�retim ça� nüfusu 1997’den günümüze kadar dü�ük bir seyir izlemi� ve 2010 
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2011:20). 
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1990 y�l�ndaki yüzde 38 düzeyinden 23 puan artarak 2000 y�l�nda yüzde 61’e ve 
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(bkz.�ekil 3.2). Bunun sonucunda yüksekö�retim hizmeti talep edebilecek potansiyel 

kitle önemli derece büyümü�tür.  

�ekil 3.1. Yüksekö�retim Ça� Nüfusundaki De�i�im (1990-2010) 

 

Kaynak: Tanr�kulu (2011:20) 
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edilebilirli�inin ilkokul mezununa göre 30, ortaokul ve lise mezununa göre de 17 

puan yüksek olmas� ve i�siz kalma olas�l���n�n di�er e�itim kademelerine göre dü�ük 

olmas� gibi ekonomik getiriler (bkz. �ekil 1.1, ve �ekil 3.3) ile üniversite mezunu 

olman�n sa�lad��� itibar ve sayg�nl�k gibi sosyal getiriler, bu potansiyel kitle içinde 

yüksekö�retimden faydalanmak isteyenlerin say�s�n�n artmas�na sebep olmu�tur. 

Hükümetler de, hem yüksekö�retime olan yüksek talebe cevap vermek hem de bu 

hizmetin d��sall�klar�ndan faydalanabilmek amac�yla yeni üniversiteler kurma yoluna 

gitmi�ler ve bunun sonucunda üniversite ve ö�renci say�s�nda büyük bir art�� 

ya�anm��t�r.17 

�ekil 3.3. Türkiye’de E�itim Kademeleri �tibariyle �stihdam ve ��sizlik Oranlar� 
(2008) 

 
Kaynak: OECD Education at a Glance 2010 
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17 E�itim düzeyi ile i�sizlik oran� aras�nda pozitif yönlü bir ili�ki olmakla birlikte, bu durum genç 
i�sizlik olarak adland�r�lan 15-24 ya� aras�ndaki nüfusun i�sizlik oran� için do�ru de�ildir. TÜ�K’in 
2010 y�l� verilerine göre, bu ya� grubunda en dü�ük i�sizlik oran� yüzde 10,9 ile ortaokul mezunlar� 
aras�nda iken, en yüksek i�sizlik oran� yüzde 32,5 ile üniversite mezunlar� aras�ndad�r.  
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yay�l�m� belirli bir ivme kazanm�� ve 1981 y�l�na gelindi�inde 15 ilde toplam 19 

üniversite hizmet verir duruma gelmi�tir. Ayn� dönemde,  yüksekö�retime olan 

yo�un talebe cevap verebilmek amac�yla, bugünkü aç�k ö�retim fakültesinin selefi 

olarak kabul edilen ve o dönemde mektupla ö�retim yapan YAYKUR kurulmu�tur. 

Yine, 1974 y�l�nda üniversite say�s�ndaki ve ba�vurulardaki art�� nedeniyle 

karma��kla�an üniversiteye ba�vuru ve yerle�me sürecini düzenlemek amac�yla da 

Ö�renci Seçme ve Yerle�tirme Merkezi (ÖSYM) kurularak üniversiteye giri�te 

merkezi s�nav uygulanmaya ba�lan�lm��t�r (YÖK, 2005:21). 

�ekil 3.4. Türkiye’de Üniversite Say�s�n�n Geli�imi 

 
Kaynak: 2809 say�l� Yüksekö�retim Kurumlar� Te�kilat� Kanunundan yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 

Ancak, üniversite say�s�ndaki as�l büyüme 1982 sonras� dönemde 

gerçekle�mi�tir. Bu art��ta, 1982 Anayasas� ve buna ba�l� olarak de�i�tirilen 2547 

say�l� Yüksekö�retim Kanununun, kar amac� gütmeyen vak�flar taraf�ndan özel 

yüksekö�retim kurumlar� kurulmas�na olanak vermesinin önemli bir pay� 

bulunmaktad�r. 1982-2011 döneminde üniversite say�s� itibar�yla geni�leme süreci 

incelendi�inde 4 dönem ön plana ç�kmaktad�r. Bunlardan birincisi, 8 devlet 

üniversitesi ile ilk vak�f üniversitesinin kuruldu�u 1982-1984 dönemidir. Bunu, 2 
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vak�f üniversitesi, 23 devlet üniversitesi ve 2 yüksek teknoloji enstitüsünün kurularak 

toplam üniversite say�s�n�n 56’ya yükseldi�i 1992-1994 dönemi izlemi�tir. Vak�f 

üniversiteleri dönemi olarak adland�r�labilecek 1996-2003 y�llar�n� kapsayan üçüncü 

dönemde ise 21 yeni vak�f üniversitesi kurulmu�tur. Dördüncü ve son dönem ise, 

50’si devlet ve 39’u vak�f olmak üzere toplam 89 üniversitenin kuruldu�u 2006-2011 

dönemidir.  

K�sacas�, dünyadaki geli�melere paralel olarak özellikle 1980’li y�llardan 

itibaren h�zl� bir yükseli� gösteren daha fazla bireyin yüksekö�retim hizmetinden 

faydalanma iste�i sonucunda üniversite say�s� muazzam bir art�� göstererek 2011 y�l� 

itibar�yla 62’si vak�f 103 tanesi devlet olmak üzere 165’e ula�m��t�r. Önümüzdeki 

10-15 y�ll�k dönemde bu say�n�n ayn� h�zla artmas� beklenilmektedir18. 

3.1.2. Ö�renci say�s� ve ö�renci say�s� ile ili�kili göstergelerde ya�anan 

geli�meler 

�kinci dünya sava�� sonras�nda tüm dünyada ve Türkiye’de ya�anan h�zl� 

nüfus art�� nedeniyle, özellikle 1980’li y�llardan itibaren yüksekö�retim ça� 

nüfusunda belirgin bir büyüme ya�anm��t�r. Bu büyümeye, e�itimin ilk ve orta 

kademelerinde okulla�ma oran�nda ya�anan iyile�me ve yüksekö�retimin getirilerinin 

bireyler taraf�ndan daha iyi anla��lmas� eklenince, yüksekö�retim almak isteyen kitle 

katlanarak artm��t�r. Öte yandan, yüksekö�retimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal 

kalk�nmadaki rolü nedeniyle de hükümetler vatanda�tan gelen bu talepleri önceki 

ba�l�kta belirtildi�i üzere yeni üniversiteler açmak yoluyla kar��lamaya 

çal��m��lard�r. Bu iki geli�menin sonucu olarak yüksekö�retim sistemindeki ö�renci 

say�s� rekor seviyelere yükselmi� ve hala da yükselmeye devam etmektedir.  

Bahsedilen geli�melerin �����nda, 1961 y�l�nda 63 bin olan ö�renci say�s�, 

1971 y�l�nda 172 bine, 1984 y�l�nda ise 295 bini örgün ve 40 bini aç�k ö�retim 

programlar�na kay�tl� olmak üzere 335 bine yükselmi�tir. Bu dönemden sonra 

özellikle son 10 y�lda, askerlik süresini tehir etmek, memuriyette yükselmek gibi 

nedenlerin de etkisiyle aç�k ö�retim programlar�na kay�tl� ö�renci say�s�nda h�zl� bir 

art�� ya�anm��t�r. Ancak, aç�kö�retimin toplam ö�renci say�s� içindeki pay�n�n 

                                                           
18 Yazar�n öngörüsüdür. 
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yüksek ancak mezuniyet aç�s�ndan verimlili�inin dü�ük olmas� (Tanr�kulu, 2008:23-

25) ve ö�rencilerin önemli bir k�sm�n�n ileri ya�ta olmas� (YÖK, 2005:91) nedeniyle, 

bundan sonraki de�erlendirmeler aç�k ö�retim ö�renci say�s� göz ard� edilerek örgün 

ö�renci say�s� üzerinden yap�lm��t�r. 

�ekil 3.5. Yüksekö�retim Ö�renci Say�lar�n�n De�i�imi (1961-2010) 

 

Kaynak: ÖSYM ve DPT verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 

1980 sonras�nda yüksekö�retim kurumu say�s�nda ya�anan art�� sonuçlar�n� 

vermeye ba�lam�� ve örgün ö�retim ö�renci say�s� 1990 y�l�nda 455 bine, 1995 

y�l�nda 697 bine ve 2000 y�l�nda da yakla��k 1,1 milyona ula�m��t�r. Daha sonra, 

1992-1994 döneminde kurulan üniversitelerin altyap�lar�nda sa�lanan geli�im,  2006 

y�l�ndan itibaren kurulan yeni üniversiteler ve özellikle 2008 y�l�ndan itibaren örgün 

ö�retim kontenjanlar�nda ya�anan art���n (bkz.�ekil 3.6) etkisiyle, örgün ö�renci 

say�s� 1990 y�l�na göre 4,3 kat, 2000 y�l�na göre de yüzde 95 artarak 2010 y�l�nda 2 

milyon s�n�r�na dayanm��t�r. 

1990’l� y�llarda ve sonras�nda ya�anan ö�renci say�s�ndaki geni�lemede, 

üniversite say�lar�ndaki art���n yan�nda, 1993 y�l�nda uygulamaya konulan II.ö�retim 

ve ikili ö�retim 19  uygulamalar� da etkili olmu�tur. Buna göre, ilk uygulanmaya 

ba�land��� 1993 y�l�nda 11.536 olan ikinci ö�retime kay�tl� ö�renci say�s�, 2000 

                                                           
19 3983 say�l� Kanunda ikinci ö�retimin tan�m�, yüksekö�retim kurumlar�nda normal örgün ö�retimin 
bitimini takiben yap�lan örgün ö�retim, ikili ö�retimin tan�m� ise yüksekö�retim kurumlar�nda 
önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yap�lan normal örgün ö�retim ve ikinci örgün ö�retim olarak 
verilmektedir.  
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y�l�nda 16 kat artarak 188 bine ve 2010 y�l�nda da 1993 y�l�na göre 39 kat artarak 447 

bine ula�m��t�r. Bu art��a ba�l� olarak ikinci ö�retim ö�rencilerinin örgün ö�retim 

ö�renci say�s� içindeki pay� 1993 y�l�ndaki yüzde 2 düzeyinden 2010 y�l�nda yüzde 

22,6 düzeyine yükselmi�tir. 

�ekil 3.6. Örgün Yüksekö�retim Kontenjanlar� (1995-2010) 

 
Kaynak: ÖSYM Verileri 

Sonuç olarak, 1960 y�l�nda 7 yüksekö�retim kurumu ile yakla��k 63 bin 
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olacakt�r. 
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2000 y�l�nda yüzde 17,1’e ve 2010 y�l�nda da yüzde 35,6’ya yükselmi�tir. Bu oran, 

Dünya Bankas� verilerine göre 2008 y�l�nda yüzde 67 olan yüksek gelir grubundaki 

ülkelerin yüksekö�retim okulla�ma oran�n�n oldukça gerisindedir.  

�ekil 3.7. Türkiye’de Yüksekö�retim Okulla�ma Oranlar�n�n Geli�imi (1990-2010, %) 

 

Kaynak: ÖSYM ve DPT verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
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ve herhangi bir programa yerle�emeyen ki�i say�s� ile ba�vuranlar�n örgün ö�retime 

yerle�me oran� verilmi�tir. Buna göre, 1983-2007 döneminde örgün yüksekö�retim 

programlar�na yerle�enlerin ba�vuran say�s�na oran�n�n yüzde 15-25 band�nda 

de�i�ti�i görülmektedir. Özellikle 2008 y�l� ve sonras�nda art�r�lan yüksekö�retim 

kontenjanlar� sonucunda bu oran 2010 y�l�nda yüzde 35 düzeyine yükselmi�tir. 2006-

2010 döneminde kurulan üniversitelerin altyap�lar�n� tamamlayarak daha fazla say�da 

ö�renciye hizmet verebilir duruma gelmelerinden sonra örgün e�itime yerle�me 

oran�nda bir miktar daha geli�me olmas� öngörülmektedir. 
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2000 y�l�nda yüzde 17,1’e ve 2010 y�l�nda da yüzde 35,6’ya yükselmi�tir. Bu oran, 
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�ekil 3.7. Türkiye’de Yüksekö�retim Okulla�ma Oranlar�n�n Geli�imi (1990-2010, %) 
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�ekil 3.8. ÖSYS’de Örgün ve Aç�kö�retim Program�na Yerle�tirenlerin Say�s� 
ve Örgün Ö�retim Programlar�na Yerle�me Oranlar� (1983-2010) 

 
Kaynak: ÖSYM verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
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düzeyindeki ö�renci say�s� 4.462 bin ve yüksekö�retim örgün okulla�ma oran� yüzde 

89 düzeyinde gerçekle�ecektir. 

Tablo 3.1. ÖSYS’ye Ba�vuranlar�n ve Yerle�enlerin E�itim Durumuna Göre 
Da��l�m� (2010) 

E�itim Durumu 
Ba�vuran 

Say�s� 

Ba�vuran 
�çindeki 
Pay� (%) 

Örgün Ö�retim Aç�kö�retim 

Yerle�en 
Say�s� 

Yerle�en 
�çindeki 
Pay� (%) 

Yerle�en 
Say�s� 

Yerle�en 
�çindeki 
Pay� (%) 

Son S�n�f 
Düzeyinde 689.964 43,4 294.913 52,6 33.184 16,4 

Önceki Y�llarda 
Yerle�memi� 470.523 29,6 173.526 30,9 86.392 42,7 

Daha Önce 
Yerle�mi� 365.612 23,0 81.750 14,6 68.762 34,0 

Bir Yüksekö�retim 
Program�n� Bitirmi� 62.525 3,9 10.814 1,9 14.175 7,0 

Toplam 1.588.624 100,0 561.003 100,0 202.513 100,0 

Kaynak: ÖSYM verileri 

Yüksekö�retim sisteminde üniversite say�s� ve ö�renci say�s� itibar�yla 

ya�anan geni�leme her ne kadar muazzam olsa da, okulla�ma oran�n�n geli�mi� 

ülkelerin oldukça alt�nda olmas� ve yüksekö�retime giri� s�nav�na ba�vuranlar�n 

sadece üçte birinin örgün bir yüksekö�retim program�na yerle�iyor olmas� 

göstermektedir ki; söz konusu geni�leme süreci gelecek dönemde de sürecektir20. 

Tanr�kulu (2008:137 ve 151), yapt��� kestirim çal��mas�nda 2023 y�l�nda örgün 

ö�renci say�s�n�n 2.700 bin düzeyinde, örgün ö�retim okulla�ma oran�n�n ise yüzde 

46 civar�nda olaca��n� öngörmü�tür. Ancak, 2008-2010 y�llar�nda yüksekö�retim 

kurumlar� say�s�nda ve örgün ö�retim kontenjanlar�nda yap�lan art��lar, ö�renci 

say�s� ve okulla�ma oran�ndaki 2023 y�l� gerçekle�melerinin bu tahminin üzerinde 

olaca��n� göstermektedir. Nitekim bir önceki çal��man�n güncel hali olarak 

adland�r�labilecek çal��mada, Tanr�kulu (2011:37-39) 2025 y�l�nda örgün ö�renci 

say�s�n� 3.110 bin ve lisansüstü e�itim hariç okulla�ma oran�n�n yüzde 53,7 olarak 

                                                           
20  Birle�mi� Milletler Kalk�nma Program� taraf�ndan haz�rlanan insani geli�me endeksinde 
Türkiye’nin 2010 y�l�nda 169 ülke aras�nda 83’üncü olmas� da bu dü�ünceyi desteklemektedir. Çünkü 
ayn� s�ralamada sadece gelir seviyesi göz önüne al�nd���nda Türkiye’nin yeri 59’dur. Bu fark�n temel 
sebebi Türkiye’nin özellikle e�itime dair göstergelerinin dü�ük olmas�d�r. Yani Türkiye’nin e�itim 
göstergeleri gelir seviyesinden beklenildi�i oranda yüksek de�ildir ve bu göstergelerin yükseltilmesi 
gerekmektedir. 
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Türkiye’nin 2010 y�l�nda 169 ülke aras�nda 83’üncü olmas� da bu dü�ünceyi desteklemektedir. Çünkü 
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tahmin etmi�tir. YÖK (2007:150) taraf�ndan yap�lan bir çal��mada ise 2025 y�l�nda 

örgün ö�renci say�s�n�n 2.88 milyon ve toplam ö�renci say�s�n�n 3.38 milyon olaca�� 

öngörülmü�tür. 

Tecrübeler göstermektedir ki, özellikle son 10 y�lda yüksekö�retim sisteminin 

büyüklü�ü tüm tahminlerin üstünde bir h�zla artmaktad�r21. Bu nedenle, 2011 y�l�nda 

yürürlü�e giren 6111 say�l� Kanunla üniversiteden at�lman�n kalkmas� gibi 

öngörülemeyen faktörlerin de etkisiyle, önümüzdeki dönemde ö�renci say�s� ve 

okulla�ma oran� gerçekle�melerinin, önceki paragrafta bahsedilen çal��malardaki 

öngörülerin üzerinde olmas� beklenilmektedir. Bu h�zl� büyümenin yüksekö�retim 

sisteminde ve özellikle de bu hizmetin finansman� alan�nda önemli de�i�imlere yol 

açaca�� aç�kt�r.  

3.2. Türkiye’de Yüksekö�retimin Finansman� Alan�nda Ya�anan Geli�meler 

Yüksekö�retim kurumlar� bilgi üreten, yayan ve bu bilgileri uygulamaya 

koymak suretiyle ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bilimsel ve teknolojik geli�ime 

katk� sa�layan kurumlard�r. Sunulan bu hizmetin maliyetinin oldukça yüksek olmas� 

nedeniyle yüksekö�retim kurumlar� yüksek miktarda kayna�a ihtiyaç 

duymaktad�rlar. Ancak, ekonomilerde kaynaklar�n k�s�tl� fakat ihtiyaçlar�n s�n�rs�z 

olmas� nedeniyle, yüksekö�retimin hangi kaynaklar ve mekanizmalar arac�l���yla 

finans edilece�i hemen hemen her ülkede ve her dönemde tart��mal� bir konu 

olmaktad�r. 

Bahsedilen kaynak sorunu yüksekö�retime olan talebin yüksek fakat 

yüksekö�retim kontenjanlar�n�n yetersiz oldu�u, temel e�itim, altyap�, savunma ve 

benzeri kamusal hizmetlerin sunumundaki problemleri hala çözememi� Türkiye gibi 

geli�mekte olan ülkelerde daha belirgin olarak hissedilmektedir. Bir önceki bölümde 

bahsedildi�i üzere Türk yüksekö�retim sistemi son 30 y�lda dünya üzerinde pek az 

ülke de görülen bir geni�leme süreci ya�am�� ve hala ya�amaya devam etmektedir.  

Bu süreçte Türkiye’de yüksekö�retim sisteminin finansman�ndaki geli�meler, 

gelecek bölümde kamu ve özel kaynaklar�n üstlendi�i roller ba�lam�nda 

                                                           
21 Bu duruma di�er bir örnek de, Dokuzuncu Kalk�nma Plan�nda 2013 y�l� için öngörülen okulla�ma 
oranlar�na, plan�n�n yay�mlanmas�ndan sadece 3 y�l sonra 2008-09 ö�retim y�l�nda ula��lmas�d�r.  
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anlat�lacakt�r. Ancak, bunu yapmadan önce Türkiye’de yüksekö�retim kurumlar�n�n 

gelir kaynaklar� hakk�nda k�sa bir ön bilgi vermek gerekmektedir.     

2547 say�l� Yüksekö�retim Kanuna göre yüksekö�retim kurumlar�n�n gelir 

kaynaklar� �u �ekildedir: 

a) Bütçe ödenekleri 

b) Özel Gelirler: kurumlarca yap�lacak yard�mlar, al�nacak harç ve ücretler, 

yay�n ve sat�� gelirleri, ta��n�r ve ta��nmaz mallar�n gelirleri ve ba���lar, 

vasiyetler ve di�er gelirler 

c) Döner sermaye gelirleri 

Ayr�ca, ayn� kanuna göre yüksekö�retim kurumlar� yukar�da an�lan gelirleri 

temin ederken ve kullan�rken baz� vergi, harç ve masraflardan muaf tutulmu� ve 

böylece dolayl� bir gelir kayna�� yarat�lm��t�r. Yine 2547 say�l� Kanunla, 

yüksekö�retim kurumlar� gelirlerini rasyonel, verimli ve ekonomik �ekilde 

kullanmakla görevlendirilmi�lerdir. 

�ekil 3.9. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Toplam Gelirleri (1988-2010) 

 

Kaynak: YÖK (2005:130), BÜMKO ve Muhasebat Gn.Md. verilerinden yazar taraf�ndan 
derlenmi�tir. 
Not: 2011 y�l� fiyatlar�d�r. 
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Yüksekö�retim kurumlar�n�n gelirlerinin zaman içerisindeki geli�imi �ekil 

3.9’da görülmektedir. Buna göre, yüksekö�retim kurumlar�n�n 1990 y�l�nda (2011 

y�l� fiyatlar�yla) 3,2 milyar düzeyinde olan gelirleri, 2000 y�l�na gelindi�inde 2,5 kat 

artarak 8,2 milyar TL. düzeyine, 2005 y�l�nda 1990 y�l�na göre 4 kat artarak yakla��k 

13 milyar TL’ye ve 2009 y�l�nda da yine 1990 y�l�na göre 5 kat artarak 16 milyar TL. 

düzeyine ula�m��t�r. 

�ekil 3.10. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Gelir Kalemlerinin Toplam Gelirleri 
�çerisindeki Paylar� (1988-2009) 

 
Kaynak: YÖK (2005:130), BÜMKO ve Muhasebat Gn.Md. verilerinden yazar taraf�ndan 
derlenmi�tir. 
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gelirlerinde ya�anan art��t�r. Döner sermaye gelirlerinin toplam gelir içerisindeki 

pay�, 1990’lardaki yüzde 20’ler düzeyinden günümüzde yüzde 30’lar düzeyine 

yükselmi�tir. Benzer bir geli�me özel gelirlerde de görülmektedir. Özel gelirler, 

1990’l� y�llarda toplam gelirin yakla��k yüzde 4’ünü te�kil ederken, günümüzde bu 

oran yüzde 10’un üzerine ç�km��t�r.  

2009 y�l� verilerine göre, devlet üniversitelerinin gelir kaynaklar� içinde 

merkezi yönetim bütçesinin pay� yüzde 59, üniversite döner sermaye gelirlerini pay� 

yüzde 30,2 ve özel gelirlerin pay� da yüzde 10,8 düzeyindedir. Buna göre, devlet 

yüksekö�retim kurumlar� gelirlerinin yakla��k yüzde 41’ini kendileri üretmektedir. 

Bu durum, YÖK (2007a:59) taraf�ndan devletin üniversiteleri kendi üretti�i 

kaynaklarla yani özel finansmanla ba� ba�a b�rakmak e�iliminde olmas� olarak 

yorumlanm��t�r. 

Görüldü�ü üzere, azalmakla birlikte vatanda�lardan toplanan vergiler, di�er 

bir deyi�le kamu kaynaklar� yüksekö�retim kurumlar�n�n en önemli gelir kayna�� 

olmaya devam etmektedir. Ancak, yüksekö�retim kurumlar�n�n topluma ve sanayiye 

sunduklar� e�itim, ara�t�rma ve toplumsal hizmet faaliyetleri sonucunda elde ettikleri 

gelirler yüksekö�retimin finansman�nda gittikçe daha yo�un olarak kullan�lmaya 

ba�lanm��t�r. Gelecek bölümde, bu iki temel kayna��n yüksekö�retim sisteminin 

finansman�ndaki rolü daha detayl� olarak incelenecektir. 

3.2.1. Yüksekö�retimin kamu kaynaklar�yla finansman�  

Dünya’da yüksekö�retimin kamu kaynaklar�yla finansman�nda ya�anan 

reformlar genel olarak mevcut kaynaklar�n daha etkin kullan�m�n� sa�lamaya yönelik 

olmu�tur. Bu kapsamda, ilk olarak karar ve harcama yetkisi merkezi kurumlardan 

üniversitelere devredilmi�, bununla e� zamanl� olarak da yüksekö�retim kurumlar�na 

ödenek tahsisinde nesnelli�i art�ran ve performans� ön plana ç�karan yöntemler 

benimsenmi�tir. Bu bölümde dünyada ya�anan geli�melerin �����nda, Türk 

yüksekö�retim sisteminin kamusal finansman yöntemi anlat�lacakt�r.  
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3.2.1.1. Karar ve harcama yetkisinin devri bak�m�ndan Türk yüksekö�retim 

sisteminin durumu 

Karar ve harcama yetkisinin merkezi yönetimlerden yüksekö�retim 

kurumlar�na devrinin oda��nda, yüksekö�retim kurumlar�n�n daha yenilikçi, etkin, 

esnek ve geli�melere daha h�zl� tepki verebilir bir yap�ya dönü�melerine katk� 

sa�lamak yer almaktad�r. Ayr�ca, yerinden al�nan kararlar�n merkezden al�nanlara 

göre daha etkin sonuç verece�i dü�ünülmektedir.  Literatürde özerklik olarak an�lan 

bu geli�menin yüksekö�retim kurumlar�nda idari, mali ve akademik olmak üzere üç 

boyutu bulunmaktad�r. OECD,  yüksekö�retim kurumlar�n�n sahip oldu�u özerklik 

düzeyini belirleyebilmek ad�na 8 somut gösterge tan�mlam��t�r. �ekil 3.11’de verilen 

bu ölçütlerin 5’i mali, 2’si akademik ve 1’i de idari konularla ilintilidir. Bu 

göstergelerin yar�s�ndan fazlas�n�n mali konularla ilgili olmas�, OECD’nin üniversite 

özerkli�i tan�m�n�n merkezinde mali özerklik oldu�unu göstermektedir. 

�ekil 3.11. OECD Taraf�ndan Yüksekö�retim Kurumlar� �çin Tan�mlanan 
Özerklik Ölçütleri 

 

Kaynak: OECD (2003:63)  
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OECD’nin özerklik göstergelerinde Türk üniversitelerinin durumu Tablo 

3.2’de verilmi�tir. Buna göre, devlet üniversiteleri idari ve akademik konularda k�sm� 

özerkli�e sahipken, finansal konularda özerklikleri yoktur. Vak�f yüksekö�retim 

kurumlar� ise k�smi idari ve akademik özerklik ile tam mali özerkli�e sahiptir. Dünya 

Bankas�n�n Türk üniversitelerinin özerklik düzeyine dair de�erlendirmesi de 

OECD’ninkine paralellik göstermektedir. Dünya Bankas�na göre, Türk 

yüksekö�retim kurumlar� oldukça k�s�tl� düzeyde mali ve idari özerkli�e sahiptirler 

ve bu nedenle toplumun ve ekonominin ihtiyaçlar�n� kar��layamamaktad�rlar (World 

Bank, 2007:10). 

Tablo 3.2.  OECD Ölçütlerine Göre Türk Üniversitelerinin Özerklik Düzeyi 
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Devlet 
Üniversiteleri - - - - - �� �� ��

Vak�f Üniversiteleri �� �� �� �� �� �� �� ��

Kaynak: OECD (2003:63) ve Küçükcan ve Gür (2009:172)  
Not: Tabloda yer alan i�aretlerin anlamlar� �u �ekildedir:  (-) Yok, (�)�K�smi ve (��Tamamen 

OECD’nin ölçütlerinden yola ç�karak mali özerklik, üniversitenin ilave olarak 

kaynaklar yaratmakta özgür ve esnek olmas� ile sahip oldu�u kaynaklar� kendi 

belirledi�i öncelikler çerçevesinde diledi�ince kullanabilmesi �eklinde 

tan�mlanabilmektedir (Küçükcan ve Gür, 2009:172).  Mali özerkli�in en temel 

araçlar�ndan birisi torba ya da blok bütçedir. Bu anlay��ta, üniversiteler ister kamusal 

olsun ister di�er kaynaklardan olsun sahip olduklar� tüm gelirleri kendi belirledikleri 

alanlarda ve özgürce kullanabilmektedir. Ancak ülkemizde, yüksekö�retim 

kurumlar�na kamu kaynaklar� tertip baz�nda tahsis edilmektedir. Tertipler aras� 

ödenek aktarmalar� merkezi yönetimce belirlenen usul ve esaslara tabidir ve 

dolay�s�yla üniversiteler kaynak kullan�m� konusunda çok az esnekli�e sahiptirler. 

Öte yandan, her bir tertip için tahsis edilen ödenek miktar� büyük oranda geçmi� 

y�llara ba�l� olarak belirlenmektedir.  
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Sonuç olarak, Türkiye’deki devlet üniversiteleri oldukça merkeziyetçi bir 

yönetim, k�s�tl� idari ve mali özerklik alt�nda i�levlerini yerine getirmektedirler. 

Misyon ve vizyonlar�, yap�lar�, bulunduklar� bölge, geli�mi�lik düzeyi farkl� birçok 

üniversite, mali aç�dan tek tip bir uygulamaya tabidir. Bu yakla��m, kamu 

kaynaklar�n�n hem da��t�m�nda hem de kullan�m�nda a��r� merkeziyetçi, bürokratik 

i�lemleri çok yo�un, s�n�rlay�c�, çal��anlar� ve üniversite yöneticilerini motive 

etmeyen, yarat�c�l��� engelleyen ve üniversitelerdeki akademik ortamla ba�da�mayan 

bir yap�ya neden olmaktad�r (YÖK, 2005:12). 

3.2.1.2. Kamusal kaynaklar�n tahsisinde kullan�lan yöntemler 

Kamu kaynaklar�, devlet bütçesinden ayr�lan bütçe ödenekleri, belirli 

amaçlara yönelik olarak bütçeye konulan özel ödenekler ve yine bu amaçlarla çe�itli 

kamu kurum ve kurulu�lar�ndan sa�lanan gelirleri kapsamaktad�r. Ülkemizde, bütçe 

ödenekleri devlet bürokrasisi içinde yer alan kurumlar vas�tas�yla tahsis edilmektedir. 

Bu kurumlar, merkezi devlet kurumlar� olarak Maliye Bakanl��� ve Kalk�nma 

Bakanl���, ara kurulu� olarak da YÖK’tür. 

3.2.1.2.1. Yüksekö�retim kurumlar�n�n do�rudan finansman�  

Devlet üniversitelerinin do�rudan kamusal finansman �ekli bütçe ile 

finansmand�r. Anayasan�n 130. Maddesi gere�ince üniversitelerin haz�rlad��� 

bütçeler; Yüksekö�retim Kurulunca tetkik ve onayland�ktan sonra Millî E�itim 

Bakanl���na sunulmakta ve merkezî yönetim bütçesinin ba�l� oldu�u esaslara uygun 

olarak i�leme tâbi tutularak yürürlü�e konulup denetlenmektedir. Son 35 y�lda devlet 

üniversitelerinin tabi oldu�u bütçe sistemi üç kez de�i�mi�tir. 1973 y�l�nda klasik 

bütçe sisteminden Program Bütçe Sistemine geçilmi�, 1998 y�l�nda bir süre Torba 

Bütçe Sistemi uygulanm��, 2004 y�l�ndan itibaren ise analitik bütçe sistemi 

uygulanmaya ba�lam��t�r. Bu sistemlerin hepsinde de üniversiteler a��r� merkeziyetçi 

bürokratik e�ilimlerden �ikâyetçi olmu�lard�r (YÖK, 2007a:57). 

Dünyadaki kalite yönetimi ve performans yönetimi konusundaki geli�meler 

sonucu 1927 y�l�ndan beri yürürlükte olan 1050 say�l� Muhasebe-i Umumiye Kanunu 

10 Aral�k 2003’de ç�kar�lan 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla 

de�i�tirilmi�tir. Yeni kanun 2006 y�l� bütçesinden ba�layarak uygulanmaya 
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ba�lanm��t�r. Bu kanun, kamu idarelerinin kalk�nma planlar�, programlar ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde gelece�e ili�kin misyon ve vizyonlar�n� 

olu�turarak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamalar�n�, performanslar�n� 

önceden belirlenmi� göstergeler do�rultusunda ölçmelerini ve bu sürecin izleme ve 

de�erlendirmesini yapmak amac�yla kat�l�mc� yöntemlerle stratejik plan 

haz�rlamalar�n�; kurum bütçelerini de haz�rlad�klar� bu stratejik plana göre 

yapmalar�n� öngörmektedir (YÖK, 2007a:58). Ancak uygulamada bütçe süreci bu 

�ekilde çal��mamaktad�r.  Bütçe büyüklükleri yüksekö�retim kurumlar�n�n stratejik 

planlar�nda belirledikleri hedeflere göre de�il, önceki y�llarda verilen ödenek miktar� 

üzerinden yap�lan pazarl�klarla belirlenmektedir. En geleneksel finansman yöntemi 

olan bu yakla��m, ödenek büyüklü�ünde geçmi�ten gelen verimsizliklerin devam 

etmesini sa�lamakta, nesnellik yerine ki�isel ili�kileri ön plana ç�karmakta ve yüksek 

performans gösteren yüksekö�retim kurumlar� ile dü�ük performans gösterenleri bir 

tutmaktad�r. 

3.2.1.2.1.1. Bütçe ödenekleri 

Teorik olarak, yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilen bütçe ödeneklerini 

sunduklar� hizmetin yaratt��� d��sall�k ve sosyal faydan�n parasal de�erine denk 

geldi�i dü�ünülmektedir. Bu nedenle, bütçe ödenekleri birçok ülkede yüksekö�retim 

kurumlar�n�n en önemli gelir kayna�� olmu�tur.  

Ülkemizde yüksekö�retim hizmetinin kamu kaynaklar�yla finansman� siyasi 

bir tercih sonucu olmu�tur. 1982 Anayasas�n�n 130. Maddesinde “Yüksekö�retim 

Kuruluna ve üniversitelere Devletin sa�lad��� malî kaynaklar�n kullan�lmas� kanunla 

düzenlenir” ifadesi yer almaktad�r. Ayr�ca, 2547 say�l� Kanunda yüksekö�retim 

kurumlar�n�n gelirleri aras�nda “bütçe ödenekleri” say�lm��t�r. Bu durum, 

yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilecek bütçe ödeneklerinin yasal ve hatta 

anayasal güvence alt�nda oldu�unu göstermektedir (Kesik, 2003:194).  

Türkiye’de yüksekö�retim kurumlar�na do�rudan yap�lan kamu kayna�� 

tahsisi, bütçe ödenekleri vas�tas�yla gerçekle�tirilmektedir. Dolay�s�yla, sistemdeki 

yüksekö�retim kurumlar�n�n bütçeleri toplam�, kamunun yüksekö�retim sistemine 

do�rudan aktard��� kaynak miktar�n� vermektedir. Bu kapsamda,  �ekil 3.12’de, 
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do�rudan aktard��� kaynak miktar�n� vermektedir. Bu kapsamda,  �ekil 3.12’de, 
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yüksekö�retim kurumlar�n�n toplam bütçe büyüklükleri ve bunun toplam e�itim 
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miktar reel olarak, 2000 y�l�nda tahsis edilen bütçe ödene�inden 2,5 kat, 1990 y�l�nda 

tahsis edilen bütçe ödene�inden 4,5 kat ve 1981 y�l�nda tahsis edilen bütçe 

ödene�inden de 10,2 kat yüksektir. Bu noktada, 2004 y�l�nda yürürlü�e giren 5018 

say�l� Kanun gere�ince yüksekö�retim kurumlar�n�n tahmini öz gelir 

gerçekle�melerinin 2005 y�l�ndan itibaren bütçe ödeneklerine dâhil edildi�ini 
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hazine yard�m� d���nda, yüksekö�retim kurumlar�n�n tahmini özel gelir miktarlar�n� 

da içermektedir. Yüksekö�retim bütçesinde 2004 y�l�ndan 2005 y�l�na geçerken 

ya�anan ani yükselmenin sebebi de bu uygulamad�r. 

Her ne kadar kamunun yüksekö�retim bütçesi son otuz y�lda hem cari hem de 

reel olarak önemli bir art�� göstermi� olsa da,  bütçenin e�itim bütçesi, toplam bütçe 

ve GSYH içerisindeki pay�nda önemli bir de�i�im ya�anmam��t�r. Yüksekö�retim 

bütçesinin toplam e�itim bütçesi içerisindeki pay�na bak�ld���nda, 1981-2011 

y�llar�n� kapsayan 31 y�l boyunca birkaç y�l haricinde fazla de�i�iklik göstermeden 

yüzde 25’ler seviyesinde seyretti�i görülmektedir. Ayn� dönemde, yüksekö�retim 

bütçesinin toplam bütçe içerisindeki pay� yüzde 2,5 ila yüzde 4 aras�nda seyretmi� ve 

son be� y�lda yüzde 3,5 düzeyinde istikrar göstermi�tir.  
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�ekil 3.12. Yüksekö�retim Bütçesinin Büyüklü�ü ve Toplam E�itim Bütçesi 
�çindeki Pay� (1981-2011) 

 

Kaynak: YÖK (2005:120), MEB (2011:194-195) ve yazar�n hesaplamalar� 
Not: Bütçe büyüklükleri 2011 y�l� fiyatlar�yla verilmi�tir. 

�ekil 3.13. Yüksekö�retim Bütçesinin Toplam Bütçe �çindeki Pay� (1981-2011, %) 

 

Kaynak: YÖK (2005:120) ve MEB (2011:194-195) 
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�ekil 3.14. Yüksekö�retim Bütçesinin GSYH �çindeki Pay� (1981-2010,%) 

 
Kaynak: YÖK (2005: 120), BÜMKO, Muhasebat Gn.Md. ve TÜ�K verilerinden yazar taraf�ndan 
derlenmi�tir. 
Not: 1997 y�l�na kadar olan GSYH verisi TÜ�K taraf�ndan üretilen 1987 y�l� bazl� seriden, 1998 ve 
sonras�ndaki veri ise 1998 bazl� serinden al�nm��t�r. 
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izlemi�tir. Göstergenin y�lsonu gerçekle�me cinsinden de�eri 1997 y�l�nda son otuz 

y�ldaki en yüksek de�eri olan yüzde 0,95 seviyesine yükselmi� ve 2008 y�l�na kadar 

genellikle yüzde 0,80 düzeyinde gerçekle�mi�tir.  Ba�lang�ç ödeneklerinin GSYH 

içindeki pay� ise; 1996-2002 döneminde oldukça dalgal� bir seyir izleyerek yüzde 

0,57 ile 0, 79 aras�nda seyretmi�, 2003-2008 döneminde ise yüzde 0,75 dolay�nda 

istikrar göstermi�tir. Göstergenin hem ba�lang�ç ödenekleri hem de y�lsonu 

gerçekle�mesi de�eri, 2009 y�l�nda bir önceki y�la göre önemli bir art�� ya�am�� ve 

yüzde 90’�n üzerine ç�km��t�r. Bu yükseli�te, Türkiye ekonomisinin 2009 y�l�nda 

küresel krizin etkisiyle eksi büyüme performans� göstermesi de etkili olmu�tur. 2010 

y�l�nda ise y�lsonu gerçekle�menin GSYH içindeki pay� bir önceki y�la göre 

de�i�meden sabit kal�rken, ba�lang�ç ödeneklerinin GSYH içindeki pay� yüzde 

0,85’e gerilemi�tir.  

2010 y�l�nda yüksekö�retim bütçesinin y�lsonu gerçekle�me cinsinden 

GSYH’ye oran� olan yüzde 0,94, bu oran�n OECD ve AB ülkelerinde olan de�erine 

yak�nd�r. 2007 y�l�nda OECD ülkeleri ortalamas�nda kamunun yüksekö�retim 

kurumlar�na yapt��� harcamalar�n�n GSYH’ye oran� yüzde 1, AB-19 ülkelerinde ise 

yüzde 1,1 düzeyindedir (OECD, 2010:220). Bu fark çok yüksek görünmemekle 

birlikte, hesaplamalar�n içerisine yüksekö�retim kurumlar�na yap�lan özel harcamalar 

dâhil edildi�inde manzara de�i�mektedir. Çünkü ülkemizde yüksekö�retim 

kurumlar�na yap�lan özel harcamalar�n GSYH’ye oran� yüzde 0,1 düzeyindeyken 

(OECD, 2007:208), bu oran OECD ülkelerinde yüzde 0,5’tir (OECD, 2010:220). 

Dolay�s�yla, yüksekö�retim kurumlar�na yap�lan toplam harcaman�n GSYH’ye oran� 

OECD ülkeleri ortalamas�nda yüzde 1,5 düzeyindeyken, bu oran ülkemizde yakla��k 

yüzde 1 olmaktad�r (bkz. �ekil 3.15). Yüksekö�retim kurumlar�na yap�lan özel 

harcamalar�n ülkemiz düzeyinde oldu�u Avusturya, Belçika, Danimarka ve 

Finlandiya gibi örneklere bak�ld���nda, özel harcamalardaki dü�üklü�ün olumsuz 

etkilerinin yüksek düzeydeki kamu harcamas�yla dengelendi�i görülmektedir. 

Dolay�s�yla, yüksekö�retim kurumlar�na yap�lan özel harcaman�n GSYH’ye oran�n�n 

ülkemizdeki gibi dü�ük oldu�u ülkelerle kar��la�t�r�ld���nda, ülkemizdeki 

yüksekö�retim kurumlar�n�n kamu kaynakl� harcamalar�n�n GSYH içindeki pay�n�n 

dü�ük oldu�u görülmektedir. Üniversitelerimizin dünya üniversiteleriyle rekabet 
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edebilmesi ve sosyal ve ekonomik kalk�nmaya daha fazla katk� sa�layabilmesi için, 

bu fark�n kamu ya da özel kaynaklar vas�tas�yla kapat�lmas� gerekmektedir.  

�ekil 3.15. Seçilmi� Ülkelerde Yüksekö�retim Kurumlar�na Yap�lan Kamu ve 
Özel Harcamalar�n GSYH’ye Oran�  

 

Kaynak: OECD (2010:220) ve OECD (2007:208) 

Burada üzerinde durulmas� gereken di�er bir gösterge de �ekil 3.16’da 

verilen ö�renci ba��na bütçe ödenekleridir. Göstergenin seyrine bak�ld���nda 1998 

y�l�ndan 2004 y�l�nda kadar 4.400 TL. civar�nda gerçekle�ti�i görülmektedir. Bu 

durumun tek istisnas�, ya�anan ekonomik krizin etkisiyle 2001 y�l�nda ö�renci ba��na 

ödenek miktar�n�n 3.288 TL.’ye dü�mesidir. Daha sonra, 2005 y�l�nda ya�anan 

toplam bütçe ödene�indeki yüksek art�� ve bu art���n sonraki y�llarda da kal�c� olmas� 

sonucunda (bkz. �ekil 3.12), 2005-2010 döneminde ö�renci ba��na bütçe ödenekleri 

4.700 -5.300 TL. civar�nda bir seyir izlemi�tir. 2010 y�l�nda bu gösterge 5.019 TL. 

olarak gerçekle�mi�tir. Bu miktar�n ABD dolar� cinsinden kar��l��� yakla��k 

3.193’tür22. OECD ülkeleri ortalamas�nda devlet yüksekö�retim kurumlar� için bu 

miktar 10.424 ABD dolar� düzeyindedir (OECD, 2010:235). Dolay�s�yla ülkemizde 

                                                           
22TCMB’nin 2011 y�l�n�n ilk alt� ay� için ortalama döviz kuru de�eri olan 1 ABD dolar� = 1.57198 TL. 
kullan�lm��t�r.  
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yüksekö�retim kurumlar�na kay�tl� ö�renci ba��na bütçe ödene�i OECD ülkeleri 

ortalamas�n�n sadece yüzde 30’u düzeyindedir. 

�ekil 3.16. Ö�renci Ba��na Bütçe Ödenekleri ve Ki�i Ba��na GSYH �çindeki 
Paylar� 

 

Kaynak: YÖK (2005:120), MEB (2011:194-195), ÖSYM ve TÜ�K verileri ile yazar�n hesaplamalar� 
Not: Ki�i ba��na bütçe ödenekleri 2011 y�l� fiyatlar�yla verilmi�tir. Ancak, ki�i ba��na ödeneklerin 
GSYH içerisindeki pay�n�n hesaplamas�nda cari fiyatlar kullan�lm��t�r.  

1998-2010 döneminde ö�renci ba��na bütçe ödeneklerinin ki�i ba��na GSYH 

içerisindeki pay�na bak�ld���nda, ö�renci ba��na bütçe ödeneklerinin ayn� dönemdeki 

seyrine z�t bir geli�im görülmektedir. Ö�renci ba��na bütçe ödeneklerinin ki�i ba��na 

GSYH içerisindeki pay� 2005 y�l�na kadar genellikle yüzde 40 civar�nda 

gerçekle�mi�tir. Ancak, ö�renci ba��na bütçe ödeneklerinin yap�sal olarak artt��� 

2005 y�l� sonras�nda bir dü�ü� meydana gelmi� ve 2009 y�l�na kadar yüzde 35’ler 

civar�nda bir seyir izlemi�tir. 2010 y�l�nda bu gösterge, 2001 y�l�n�n dahi alt�na 

dü�erek yüzde 31,2 olarak gerçekle�mi�tir. Bu durum, Türkiye’nin 2002 ve sonras� 

dönemde, 2009 y�l� haricinde, yüksek bir ekonomik büyüme performans� dolay�s�yla 

da gelir art��� gösterdi�i gerçe�iyle birlikte yorumland���nda, bu zenginle�menin 

ö�renci ba��na bütçe ödeneklerine yans�mad��� ortaya ç�kmaktad�r. 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n bütçeleri aç�s�ndan önemli di�er bir konu da 

verilen ödeneklerin ne amaçla harcand���d�r. Bütçe ödenekleri harcama kalemi 

aç�s�ndan, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeleri, hizmet 
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da gelir art��� gösterdi�i gerçe�iyle birlikte yorumland���nda, bu zenginle�menin 

ö�renci ba��na bütçe ödeneklerine yans�mad��� ortaya ç�kmaktad�r. 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n bütçeleri aç�s�ndan önemli di�er bir konu da 

verilen ödeneklerin ne amaçla harcand���d�r. Bütçe ödenekleri harcama kalemi 

aç�s�ndan, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeleri, hizmet 
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al�mlar�, tüketim amaçl� malzeme ve mal al�mlar�, demirba� al�mlar�,  makine ve 

teçhizat al�m�, in�aat ve onar�m giderleri, ta��t al�m�, di�er ödemeler ve transferler 

olarak grupland�r�labilmektedir. Bu harcama kalemlerinden personel giderleri, sosyal 

güvenlik kurumuna prim ödemeleri, tüketim amaçl� malzeme ve mal al�mlar�, 

demirba� al�mlar� genellikle cari ödeneklerle kar��lan�rken, makine, teçhizat ve ta��t 

al�mlar�, in�aat ve onar�m giderleri ise yat�r�m ödenekleri ile kar��lanmaktad�r. 

Hizmet al�mlar�, di�er ödemeler ve transferler ise yap�lan i�in niteli�ine ba�l� olarak 

cari ya da yat�r�m ödenekleri ile kar��lanabilmektedir. Yat�r�m harcamalar�, üretimi 

do�rudan art�ran ve gelecek dönemlerde de kullan�labilen kal�c� varl�klar için yap�lan 

harcamalarken, cari harcamalar üretimi art�r�c� etkisi olmayan ve faydas� bir dönemle 

s�n�rl� olan harcamalard�r. Transfer harcamalar� ise, merkezi yönetim bütçesi 

arac�l���yla baz� kaynaklar�n ki�i ve kurumlar aras�nda de�i�imini sa�lamak üzere 

yap�lan harcamalard�r (Kesik, 2003:199).  

�ekil 3.17’te bütçe ödeneklerinin harcama kalemlerine göre da��l�m� 

görülmektedir. Burada, harcama kalemleri hâlihaz�rda uygulanan bütçe sistemine 

uygun olarak personel gideri, di�er cari giderler, yat�r�m giderleri ve cari transferler 

olarak grupland�r�lm�� ve sermaye transferlerine yat�r�m giderleri alt�nda yer 

verilmi�tir. Buna göre, 2011 y�l� bütçesinde personel giderlerinin pay� yüzde 60, 

di�er cari harcamalar�n pay� yüzde 14, cari transferin pay� yüzde 6 ve yat�r�m 

giderlerinin pay� yüzde 21 olarak yer alm��t�r.  

Bu giderlerin 1990-2010 dönemine geli�imine bak�ld���nda, en büyük gider 

kalemi olan personel giderlerinin toplam içerisindeki pay�n�n baz� ufak sapmalar 

d���nda yüzde 60’lar seviyesinde istikrar gösterdi�i görülmektedir. Ayn� dönemde 

transfer giderlerinin pay� yüzde 1,5 ile yüzde 6 aras�nda bir seyir izlemi�tir. Bunun 

tek istisnas� 2005 y�l�d�r.  
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�ekil 3.17. Yüksekö�retim Bütçesinin Harcama Kalemlerine Göre Da��l�m� 
(1990-2011) 

 
Kaynak: YÖK (2007a:64) ve BÜMKO verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
Not: 2006-2011 döneminde, sosyal güvenlik kurumlar�na devlet primi giderleri personel gideri 
içerinde gösterilmi�tir. 
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Ancak sonraki y�llarda bu seviye korunamam�� ve düzenli bir dü�ü� e�ilimi 

sonucunda 2011 y�l�nda yüzde 13,7’ye gerilemi�tir. 

Di�er cari giderlere benzer bir �ekilde, yat�r�m giderleri de yüksekö�retim 

kurumlar�n�n sunduklar� e�itim, ara�t�rma ve toplumsal hizmet faaliyetlerinin nitelik 
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�ekil 3.17. Yüksekö�retim Bütçesinin Harcama Kalemlerine Göre Da��l�m� 
(1990-2011) 

 
Kaynak: YÖK (2007a:64) ve BÜMKO verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
Not: 2006-2011 döneminde, sosyal güvenlik kurumlar�na devlet primi giderleri personel gideri 
içerinde gösterilmi�tir. 
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1990-2011 y�llar� aras�nda yüzde 20 ile 25 aras�nda bir de�i�im göstermi�tir.  Bu pay 

sadece 1996-1998 döneminde, 1992-1994 y�l�nda kurulan 23 yeni devlet üniversitesi 

ve 2 yüksek teknoloji enstitüsünün yüksek yat�r�m ihtiyaçlar� nedeniyle yüzde 25’in 

üzerinde gerçekle�mi�tir.  Bu gider kalemi yüksekö�retim sistemi aç�s�ndan önemi 

nedeniyle gelecek bölümde daha detayl� olarak incelenmektedir. 

3.2.1.2.1.2. Yat�r�m ödenekleri 

Yat�r�m bütçesi, özellikle ülkemiz gibi mevcut arz�n talebi kar��lamakta 

yetersiz kald��� ve e�itimin kalitesinin ve çe�itlili�inin art�r�lmas�na ihtiyaç duyulan 

ülkeler aç�s�ndan yüksek öneme sahiptir. Çünkü bu ödenekler, yeni birimler in�a 

etmek, mevcut birimlerin kapal� alan�n� geli�tirmek ve bu birimlerce ihtiyaç duyulan 

donan�mlar� sa�lamak, yeni teknolojileri ve bilimsel yay�nlar� ö�renci ve 

akademisyenlerin kullan�m�na sunmak yoluyla yüksekö�retim sisteminin arz ve 

kalitesini do�rudan etkileyebilmektedir. 

�ekil 3.18’te Türk yüksekö�retim kurumlar�n�n toplam yat�r�m bütçesinin 

1995-2011 y�llar� aras�nda geli�imi verilmektedir. Buna göre, 1995 -1998 döneminde 

yat�r�m bütçesinin, 1992-1994 y�llar� aras�nda 23 yeni devlet üniversitesi 

kurulmas�n�n etkisiyle h�zl� bir art�� gösterdi�i görülmektedir. Ancak, bu art�� uzun 

süreli olmam�� ve Türkiye’de, dünyada ya�anan ekonomik belirsizlikler ve krizlerin 

de etkisiyle, yüksekö�retim kurumlar�n�n yat�r�m bütçesi 1999-2002 döneminde 1998 

y�l�ndaki düzeyinin alt�nda seyretmi� ve nihayet 2003 y�l�na gelindi�inde 1.308 

milyon TL. büyüklü�üne ula�arak 1998 y�l�ndaki düzeyini yakalay�p geçmi�tir. Fakat 

bu toparlanma da uzun sürmemi� ve 2004 ve 2005 y�llar� yat�r�m bütçesi 2003 y�l�na 

göre daha dü�ük bir düzeyde gerçekle�mi�tir.  Bundan sonraki dönemde 

yüksekö�retim bütçesi sürekli bir art�� göstermi� ve 2011 y�l�nda 2.359 milyon 

TL.’ye ula�m��t�r. 2005 y�l� sonras�ndaki dönemde, 2006 ve 2009 y�llar�nda bir 

önceki y�la göre ya�anan yüksek art��lar dikkat çekmektedir. 2006 y�l� 50 yeni devlet 

üniversitenin kuruldu�u dönemin ba�lang�c�, 2009 y�l� ise bu üniversitelerin 41’inin 

kurulumunun tamamlanarak yap�lanmalar�n�n tam anlam�yla ba�lad��� dönemdir. Bu 

geli�melerin yat�r�m bütçesine yans�mas�, 2006 ve 2009 y�llar�nda yüksekö�retim 
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yat�r�m bütçesinin bir önceki y�la göre s�rs�yla yüzde 20 ve 23 art�� göstermesi 

�eklinde olmu�tur. 

�ekil 3.18. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Yat�r�m Bütçesinin Geli�imi (1995-2011) 

 

Kaynak: YÖK (2005:124), DPT verileri ve yazar�n hesaplamalar�. 
Not: 2011 y�l� fiyatlar�ylad�r. 

�ekil 3.19’de yüksekö�retim kurumlar�n�n yat�r�m bütçesinin toplam yat�r�m 

bütçesi ve GSYH içerisindeki paylar� verilmektedir. Yüksekö�retim yat�r�mlar�n�n 

toplam yat�r�m içerisindeki pay� 1997-2011 döneminde genellikle yüzde 9-14 

band�nda bir seyir göstermi�tir.  Bu seyir istisnai birkaç y�l d���nda �ekil 3.18’te 

verilen yat�r�m ödeneklerindeki geli�ime paraleldir. Buradaki istisnai dönem, 2009 ve 

sonras�nd�r. Bu dönemde yüksekö�retim yat�r�m bütçesinde ya�anan h�zl� büyümeye 

ra�men, bütçenin toplam yat�r�mlar içerisindeki pay� dü�mü�tür. Bu dönemde 

yüksekö�retim yat�r�m bütçesindeki art�� toplam yat�r�m bütçesindeki art���n alt�nda 

kalm��t�r.  

Yüksekö�retim yat�r�m bütçesinin GSYH içerisindeki pay� da, �ekil 3.18’te 

görülen genel e�ilimleri göstermektedir. Yüksekö�retim bütçesinde 1999-2001 

döneminde ya�anan dü�ük seyir, sonra k�sa bir toparlanma ve tekrar dü�ü�, 2006 ve 

2009 y�llar�ndaki h�zl� yükselme büyük oranda bu seriye de yans�m��t�r. Bu durum, 

GSYH’deki de�i�imlerin yüksekö�retim yat�r�m bütçesinin önemli 

belirleyicilerinden biri oldu�unu göstermektedir. 
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yat�r�m bütçesinin bir önceki y�la göre s�rs�yla yüzde 20 ve 23 art�� göstermesi 

�eklinde olmu�tur. 

�ekil 3.18. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Yat�r�m Bütçesinin Geli�imi (1995-2011) 

 

Kaynak: YÖK (2005:124), DPT verileri ve yazar�n hesaplamalar�. 
Not: 2011 y�l� fiyatlar�ylad�r. 
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�ekil 3.19. Yüksekö�retim Yat�r�m Ödeneklerinin Toplam Yat�r�m Bütçesi ve 
GSYH �çindeki Pay� (1997-2011, %) 

  
Kaynak: MEB (2011:199), YÖK (2005:124), DPT verileri ve yazar�n hesaplamalar� 
Not: 2011 y�l� GSYH’si tahmini olup MEB (2011, 194)’den al�nm��t�r. 

Yat�r�m bütçesi ile ilgili önemli konulardan biriside bu ödeneklerin hangi 

amaç ile kullan�ld���d�r. 1995-2011 döneminde yüksekö�retim yat�r�m ödeneklerinin 

e�itim, sa�l�k ve di�er yat�r�m giderlerine da��l�m� �ekil 3.20’de verilmi�tir. Buna 

göre, yüksekö�retim kurumlar�n�n 2011 y�l� yat�r�m bütçesinin yakla��k yüzde 60’� 

e�itim amaçl�, yüzde 17’si sa�l�k amaçl� ve kalan yüzde 23’üde spor, kültür ve 

ara�t�rma-geli�tirme amaçl� yat�r�mlara yönelik tahsis edilmi�tir. E�itim sektörü 

kapsam�nda verilen yat�r�m ödenekleri, e�itim amaçl� kapal� alanlar�n yarat�lmas� ve 

onar�m�, altyap� ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�, e�itim hizmetlerinde kullan�lacak 

makine, teçhizat ve bilimsel yay�n al�m� gibi giderler için kullan�lmaktad�r. Ayr�ca, 

idari birimler ve çar��, kültür ve kongre merkezi ile yemekhane gibi sosyal birimler 

de e�itim sektörü kapsam�nda verilen ödeneklerle yap�lmakta ve donat�lmaktad�r. 

Sa�l�k alan�nda verilen yat�r�m ödenekleriyle üniversitelerin bünyesinde bulunan 

ara�t�rma ve uygulama hastanelerinin in�as� ve onar�m� yap�lmakta ve makine 

teçhizat ihtiyac� kar��lanmaktad�r. Di�er olarak adland�r�lan ve e�itim ile sa�l�k 

d���nda kalan yat�r�m ödenekleri ise, kapal� ve aç�k spor tesislerin yap�m�, donat�m� 

ve onar�m� ile üniversitelerin ara�t�rma altyap�s�n� geli�tirmeye yönelik ihtiyaçlar için 

kullan�lmaktad�r.  
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�ekil 3.20. Yat�r�m Ödeneklerinin Sektörlere Göre Da��l�m� (1995-2011) 

 
Kaynak: YÖK (2005:124), DPT verileri ve yazar�n hesaplamalar� 

E�itime yönelik yat�r�m ödeneklerinin pay� 1995-2002 döneminde genellikle 

yüzde 60 civar�nda gerçekle�mi�tir. Daha sonra 2003 y�l�nda yüzde 52’ye kadar 

dü�mü� ve 2007 y�l�na kadar bu düzeyde kalm��t�r. Bu dü�ü� e�itim ödeneklerinde 

ya�anan bir gerilemeden de�il, sa�l�k ve di�er sektörler kapsam�nda verilen 

yat�r�mlar�n e�itime yönelik verilenden daha h�zl� artmas�ndan kaynaklanm��t�r. 2008 

y�l� ve sonras�nda e�itim ödeneklerinin toplam yat�r�m ödenekleri içerisindeki 

pay�nda bir iyile�me ya�anm��t�r. 

Sa�l�k sektörü kapsam�nda verilen yat�r�m ödeneklerinin toplam yat�r�m 

ödenekleri içerisindeki pay�na bak�ld���nda, bu ödeneklerin 1995 ile 2005 y�llar� 

aras�nda toplam yat�r�m ödene�inin yakla��k üçte birini olu�turdu�u, ancak 2006 ve 

sonras�nda da bir önemli oranda bir dü�ü� ya�ayarak be�te bire kadar geriledi�i 

görülmektedir. Yüksekö�retim kurumlar�n�n en temel amaçlar�n�n e�itim oldu�u ve 

toplam ö�rencilerin sadece yüzde 2,6’s�n�n 23  t�p fakültelerine kay�tl� oldu�u 

                                                           
23 ÖSYM verisi olup 2009-2010 y�l� içindir. 
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�ekil 3.20. Yat�r�m Ödeneklerinin Sektörlere Göre Da��l�m� (1995-2011) 

 
Kaynak: YÖK (2005:124), DPT verileri ve yazar�n hesaplamalar� 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

59,9 
66,2 

59,8 
54,3 

61,5 
60,1 
62,0 
61,0 

51,8 
53,2 

50,8 
50,4 
52,0 

57,3 
57,9 
60,4 
60,1 

34,7 
29,3 

35,9 
40,3 

32,9 
33,9 
30,0 

28,1 
33,5 
32,6 

32,9 
22,3 

22,0 
20,5 
20,6 
17,8 

17,1 

5,4 
4,5 
4,3 
5,4 
5,6 
6,0 

8,0 
10,9 

14,8 
14,2 

16,3 
28,8 
26,0 

22,2 
21,5 
21,7 
22,8 

E�itim Sa�l�k Di�er

107 
 

dü�ünüldü�ünde bu dü�ü� olumludur. Çünkü yüksek düzeydeki sa�l�k sektörü 

ödenekleri, toplam yat�r�m bütçesinin önemli bir k�sm�n�n ö�rencilerin küçük bir 

k�sm�na ve e�itim d���ndaki hizmetlere yönelik olarak kullan�lmas�na neden 

olmaktad�r. Bu durumun ortaya koydu�u di�er bir gerçek de, sa�l�k sektörü 

ödenekleri dâhil edilmedi�inde, �ekil 3.18’te verilen yat�r�m ödeneklerinde önemli 

oranda bir dü�ü� ya�anaca��d�r.  

Tablo 3.3. Yüksekö�retim Kurumlar�nda Ö�renci Ba��na Dü�en Kapal� Alan  
(2004-2005, m2) 
Kapal� alan 
Türü  Toplam Kapal� Alan 

Toplam Ö�renci 
Ba��na 

Örgün Ö�renci 
Ba��na 

�dari   4.111.412 2,09 3,23 
E�itim   6.061.661 3,08 4,76 
Sosyal   2.069.924 1,05 1,62 
Spor   1.458.982 0,74 1,14 
TOPLAM 13.701.979 6,96 10,75 

Kaynak: YÖK (2005:128) 

Ülkemizde üniversitelerin yat�r�m ihtiyac�, hem yüksekö�retime olan talebi 

kar��lamak hem de sunulan hizmetin kalitesini geli�tirmek aç�s�ndan oldukça 

yüksektir. Bu alandaki en basit göstergelerden birisi ö�renci ba��na dü�en kapal� alan 

miktar�d�r. Bu alandaki en güncel veri Tablo 3.3’te görülen 2004-2005 e�itim y�l�na 

ait veridir. Buna göre yüksekö�retim kurumlar�nda kay�tl� ö�renci say�s� ba��na 

dü�en ortalama kapal� alan miktar� 10,75 m2’dir. Bu rakam geli�mi� ülkelerde 25 m2 

düzeyindedir (YÖK, 2005:127). Kutu 3.1’de detaylar� verilen bir tahmin çal��mas� 

sonucunda, bu miktar�n 2010 y�l� de�eri 10,64 m2 olarak hesaplanm��t�r. Bu de�er 

2004-2010 döneminde yap�lan tüm yat�r�mlara ra�men, sistemdeki ö�renci 

say�s�ndaki art�� nedeniyle ö�renci ba��na kapal� alan düzeyinde bir de�i�iklik 

olmad���n� göstermektedir. Demek ki, yap�lan in�aat yat�r�mlar� sadece yeni gelen 

ö�rencilere bir kapasite yaratm�� ve kapal� alan ba�lam�ndaki kaliteye yönelik bir 

geli�me sa�lanamam��t�r. Gelecek dönemde de ö�renci say�s�n�n 3 milyon düzeyini 

geçece�i dü�ünüldü�ünde, yat�r�m ödeneklerinin mevcut büyüklü�üyle ö�renci 

ba��na kapal� alan düzeyinde bir art�� olmayacak ve sadece sisteme yeni kat�lacak 

ö�rencilere mevcut 11 m2 düzeyinde bir kapal� alan sa�lanabilecektir.  2023 y�l�na 

gelindi�inde ö�renci ba��na kapal� alan miktar�n� 15 m2’ye ç�karabilmek için ihtiyaç 
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duyulan e�itim sektörü ödene�i 2012-2023 dönemi için toplam 34 milyar TL. 

düzeyindedir. Bu da y�ll�k e�itim sektörü yat�r�m ödene�inin 2011 y�l�ndaki 1,4 

milyar TL. düzeyinden, 2012 y�l�nda yakla��k 2,73 milyar TL.’ye yükselerek 2023 

y�l�na kadar bu düzeyde sürmesi anlam�na gelmektedir.24 

Tablo 3.3 incelendi�inde dikkat çeken di�er bir hususta idari amaçl� 

kullan�lan kapal� alan miktar�n�n yüksekli�idir. �dari amaçl� kapal� alanlar, toplam 

kapal� alan miktar�n�n yüzde 30’unu olu�tururken, e�itim amaçl� kapal� alanlar 

toplam�n yüzde 44’inin olu�turmaktad�r. Ba�ka bir ifadeyle, üniversitelerde yap�lan 

100 birimlik bir in�aat�n 30 birimi idari amaçl�yken sadece 44 birimi e�itim 

amaçl�d�r. Akademik ve idari personel say�s� ile ö�renci say�s� aras�ndaki uçurum 

dü�ünüldü�ünde, bu durum, üniversite binalar�nda ihtiyaca yönelik etkin bir mimari 

planlama yap�lmad��� dü�ündürmektedir. 

Öte yandan, üniversitelerin kapal� alan ihtiyaçlar� bina yap�m� ile s�n�rl� 

de�ildir. Geçmi�te yap�lan binalar�n onar�lmas�, geli�en �artlara uygun �ekilde tadil 

edilmesi, donat�lmas�, olas� bir depreme kar�� güçlendirilmesi ve elektrik, su 

kanalizasyon gibi altyap� ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� gerekmektedir. Yeni binalar 

yap�ld�kça, bahsedilen ihtiyaçlar artacak ve yat�r�m ödenekleri artan oranlarda buraya 

yönlendirilmeye ba�lanacakt�r. Bunun sonucunda, hep kapal� alanlar�n art�r�lmas� 

hem de mevcutlar�n iyile�tirilmesi gereklili�i in�aata yönelik yat�r�m ödeneklerinin 

üzerinde bir bask� olu�turacakt�r. 

Ayr�ca, Türkiye gibi ekonomik potansiyeli yüksek bir ülkede yüksekö�retim 

kurumlar�n�n makine ve teçhizat altyap�s�n�n sürekli geli�tirilmesi ve teknolojik 

geli�meye paralel olarak yenilemesi, dünyada ya�anan bilimsel ara�t�rma ve 

yay�nlar�n yakinen takip edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, e�itim kalitesinin ve 

ara�t�rma faaliyetlerinin artt�r�lmas� için bu alanlara önemli derece yat�r�m yap�lmas� 

gerekmektedir. 

                                                           
24 Yazar�n öngörüsü olup tahmin çal��mas�n�n detaylar�na Ek 2.3.’te yer verilmi�tir. 
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24 Yazar�n öngörüsü olup tahmin çal��mas�n�n detaylar�na Ek 2.3.’te yer verilmi�tir. 
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Kutu 3.1. Ö�renci Ba��na Kapal� Alan Miktar�n�n Güncel De�erini Hesaplamaya Yönelik Bir 
Tahmin Çal��mas�

 

3.2.1.2.2. Yüksekö�retim hizmetinin dolayl� finansman� 

Kamunun yüksekö�retim hizmetine yönelik kaynak aktar�m�nda kulland��� 

yakla��mlardan di�er biri de bu hizmeti do�rudan ödenek tahsisiyle de�il de 

geli�tirilen baz� ara mekanizmalarla dolayl� olarak finanse etmesidir. Bu 

Bu çal��man�n amac�, 2010 y�l�nda yüksekö�retim kurumlar�nda örgün ö�renci ba��na dü�en kapal� alan miktar�n� 
hesaplamakt�r. 

Saptamalar ve Varsay�mlar 

1. Tablo 3.3’te verilen idari, e�itim ve sosyal amaçl� kapal� alanlar e�itim sektörü, spora yönelik kapal� alanlar ise 
spor sektörü kapsam�nda tahsis edilen yat�r�m ödenekleriyle yap�lmaktad�r. Teknolojik ara�t�rma ve kültür 
sektörü kapsam�nda verilen ödeneklerin toplam kapal� alan� katk�s� s�n�rl�d�r ve bu nedenle göz ard� edilmi�tir. 

2. Tablo 3.3’e bak�ld���nda toplam kapal� alan�n yakla��k yüzde 10,6’s�n�n spor tesisleri oldu�u görülmektedir. 
Çal��mada mevcut spor sektörü ödeneklerinin bu oran� gelecek dönemde sürdürecek düzeyde oldu�u 
varsay�lm��t�r.  

3. Bay�nd�rl�k ve �skân Bakanl���n�n 2011 y�l� için belirledi�i e�itime yönelik binalar�n in�as�nda kullan�lan birim 
fiyat KDV hariç 1.035 TL/m2’dir. Yüksekö�retim sektöründeki in�aat ihalelerinde genellikle yüzde 20-25 
düzeyinde k�r�mlar olmaktad�r. Ancak, bu k�r�ml� fiyata yüzde 18 düzeyinde KDV ve ihalelerin büyük bir 
k�sm�nda ortalama yüzde 5 düzeyindeki ke�if art��� yans�maktad�r. Bu faktörlerin toplam etkisinin s�f�r ve 
dolay�s�yla da nihai birim fiyat�n yine 1.035 TL oldu�u varsay�lm��t�r. 

4. 2004-2010 döneminde yüksekö�retim kurumlar�na 2011 y�l� fiyatlar�yla 6.335 milyon TL ba�lang�ç ve 837 
milyon TL.de ek ödenek olmak üzere toplam 7.172 milyon TL. e�itim amaçl� yat�r�m ödene�i tahsis edilmi�tir. 
Çal��mada, bu miktar�n yüzde 100’ünün harcand��� varsay�lm��t�r. 

5. 2004-2010 döneminde e�itim amac�yla tahsis edilen yat�r�m ödeneklerinin yüzde 70’inin in�aata yönelik oldu�u 
varsay�lm��t�r. Bu oran eski üniversiteler için yüzde 65 civar�ndayken, 2006 ve sonras�nda kurulan yeni 
üniversiteler için yüzde 75’in üzerindedir. Bu nedenle yüzde 70 varsay�m� gerçekçidir. 

Hesaplamalar 

Tablo 3.4: 2004-2010 Döneminde E�itim Sektörü Kapsam�nda Verilen Yat�r�m Ödenekleriyle 
Yarat�lan Kapal� Alan Miktar�n�n Hesaplamas� 

Y�llar 
E�itim Ödene�i 

(Bin TL) (A) 

�n�aatlara Ayr�lan 
Ödenek (Bin TL) 

(B=A*%70) 
Birim Fiyat 
(Bin TL) (C) 

Yarat�lan Toplam 
m2 (D=B/C) 

2004-2010 7.172.611 5.020.828 1,035 4.851.041 

Tablo 3.5: Devlet üniversitelerindeki Toplam Kapal� Alan ve Örgün Ö�renci Ba��na Kapal� Alan�n 
Hesaplanmas� 

Y�l 

Örgün Ö�renci 
Say�s� (Vak�f 

Hariç) 

Kapal� Alan (m2) 

�dari+E�itim+Sosyal Spor Toplam Ö�renci Ba��na 
2004 1.274.273 12.242.997 1.458.982 13.701.979 10,75 

2010 1.797.354 17.094.038 2.037.074 19.131.112 10,64 

 
2004-2011 döneminde in�aata ayr�lan yat�r�m ödene�i 5 milyar TL. düzeyindedir. Bu ödenek miktar� ile, in�aatlar�n 
birim metrekare maliyeti baz al�nd���nda yakla��k 4.851 bin m2 yeni kapal� alan yarat�lmaktad�r. Dolay�s�yla spor 
tesisleri hariç toplam kapal� alan 17.094  bin m2’ye ula�maktad�r. Buna spor tesisleriyle olu�turulan kapal� alanlar da 
eklendi�inde toplam kapal� alan 19.131 bin m2’ye yükselirken, devlet üniversitelerinde kay�tl� örgün ö�renci ba��na 
kapal� alan ise 10.64 m2 olarak gerçekle�mektedir.  
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mekanizmalar�n en bilindikleri aile ve ö�rencilere da��t�lan kuponlar, ö�rencilere 

verilen burs ve krediler ile vergi muafiyetleridir. 

Türkiye’de yüksekö�retim hizmetinin dolayl� finansman�nda kullan�lan ara 

mekanizmalar ö�rencilere sa�lanan burslar, krediler ve bar�nma hizmetleridir. Bu 

hizmetleri kamu ad�na yürütmek üzere 1961 y�l�nda Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt-

Kur) kurulmu�tur. Kurulu� kanununda Yurt-Kur’un amac� yurt içi ve d���nda 

yüksekö�retim gören ö�rencilere kredi vermek, bar�nacaklar� yurtlar sa�lamak ve 

i�letmek suretiyle, ö�rencilerin yüksekö�retimlerini, sosyal ve kültürel geli�melerini 

kolayla�t�rmak olarak belirlenmi�tir. 

Yurt-Kur’un gelir kaynaklar� hazine yard�m�, verilen kredilerin geri 

ödemeleri, gecikme zamm� ve faiz gelirleri, yurt yatak ve i�letme gelirleri, ba��� ve 

yard�mlar, spor toto-loto paylar� ve at yar��� paylar�d�r 25 . Yurt-Kur’un gelir 

kaynaklar�n�n 2006-2011 dönemindeki geli�imi Tablo 3.6’te verilmi�tir.    Buna göre, 

toplam gelirlerin yakla��k yüzde 70’ini olu�turan hazine yard�m� en önemli gelir 

kayna��d�r. Bunu yüzde 15-20 aras�nda de�i�en bir oranla ö�rencilere verilen 

kredilerin geri ödemeleri takip etmektedir. Yurt yatak ücretleri ise yüzde 7 

dolay�ndaki pay� ile en büyük üçüncü gelir kalemidir. Asl�nda yurtlar�n kamu 

kaynaklar� ile yap�ld��� ve i�letildi�i, keza geri dönü� gerçekle�tirilen kredilerin 

verilmesini sa�layan ilk sermayenin kamu kayna�� oldu�u dü�ünüldü�ünde, Yurt-

Kur’un gelirlerinin neredeyse tamam� kamusald�r demek yanl�� olmayacakt�r. 

Yurt-Kurun giderleri ise personel giderleri, ö�renim kredisi, burs ve katk� 

kredisi ödemeleri, yemek yard�m�, yat�r�m giderleri ve di�er giderler olarak 

grupland�r�labilmektedir. Bu kalemler içerisinde en büyü�ü, 2010 y�l�nda toplam 

harcaman�n yüzde 44’ünün yap�ld��� ö�renim kredisi giderleridir. Bunu burs 

ödemeleri, yat�r�m harcamalar� ve di�er giderler izlemektedir. Y�llar itibar�yla ufak 

sapmalar göstermekle birlikte ö�rencilere yap�lan burs ve kredi ödemelerinin toplam 

harcama içerisindeki pay� yüzde 70 düzeyindedir. Tablo 3.7’da verilen harcama 

miktarlar�n�, kamunun yüksekö�retim sistemine dolayl� olarak aktard��� kaynak 

miktar� olarak yorumlamak mümkündür. 

                                                           
25 Yurt-Kur’un gelir cetvelinden derlenmi�tir. 
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kredilerin geri ödemeleri takip etmektedir. Yurt yatak ücretleri ise yüzde 7 

dolay�ndaki pay� ile en büyük üçüncü gelir kalemidir. Asl�nda yurtlar�n kamu 

kaynaklar� ile yap�ld��� ve i�letildi�i, keza geri dönü� gerçekle�tirilen kredilerin 

verilmesini sa�layan ilk sermayenin kamu kayna�� oldu�u dü�ünüldü�ünde, Yurt-

Kur’un gelirlerinin neredeyse tamam� kamusald�r demek yanl�� olmayacakt�r. 

Yurt-Kurun giderleri ise personel giderleri, ö�renim kredisi, burs ve katk� 

kredisi ödemeleri, yemek yard�m�, yat�r�m giderleri ve di�er giderler olarak 

grupland�r�labilmektedir. Bu kalemler içerisinde en büyü�ü, 2010 y�l�nda toplam 

harcaman�n yüzde 44’ünün yap�ld��� ö�renim kredisi giderleridir. Bunu burs 

ödemeleri, yat�r�m harcamalar� ve di�er giderler izlemektedir. Y�llar itibar�yla ufak 

sapmalar göstermekle birlikte ö�rencilere yap�lan burs ve kredi ödemelerinin toplam 

harcama içerisindeki pay� yüzde 70 düzeyindedir. Tablo 3.7’da verilen harcama 

miktarlar�n�, kamunun yüksekö�retim sistemine dolayl� olarak aktard��� kaynak 

miktar� olarak yorumlamak mümkündür. 

                                                           
25 Yurt-Kur’un gelir cetvelinden derlenmi�tir. 
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Tablo 3.6. Yurt-Kur’un Gelir Kaynaklar� (2006-2011, %) 

Toplam (TL) 
Yurt Yatak 

Ücretleri Hazine Yard�m� 
Hane Halklar�ndan 

Alacaklar 
Di�er 

Gelirler 
2006 2.058.462.722 6,5 75,5 7,4 10,5 

2007 2.425.925.412 6,4 72,2 16,8 4,6 

2008 2.455.506.076 6,6 70,0 18,0 5,5 

2009 3.083.338.901 6,3 67,8 19,9 6,0 

2010 3.037.956.275 7,5 65,2 22,5 4,8 

2011 3.368.437.000 6,9 71,5 16,3 5,2 

Kaynak: Yurt-Kur verileri 
Not: 2006-2010 y�l� gerçekle�me, 2011 bütçe büyüklü�üdür. 2011 y�l� fiyatlar�ylad�r. 

Tablo 3.7. Yurt-Kurun Giderlerinin Harcama Kalemlerine Göre Da��l�m� 
(2006-2010, %) 

 Y�l Toplam (TL) Personel 
Ö�renim 
Kredisi Burs 

Katk� 
Kredisi 

Yemek 
Yard�m� Di�er Yat�r�m 

2006 2.029.675.129 8,5 49,4 13,2 8,2 2,4 12,2 10,2 
2007 2.343.362.447 7,9 51,6 15,8 7,7 3,0 12,4 4,2 
2008 2.504.595.255 7,4 50,3 14,4 6,7 3,5 12,5 3,8 
2009 2.938.909.593 6,5 44,5 14,1 5,6 3,2 16,0 9,7 
2010 3.185.071.770 5,9 44,2 17,8 5,2 3,2 11,1 16,1 

Kaynak: Yurt-Kur verileri 
Not: 2011 y�l� fiyatlar�ylad�r. 

Burslar 

Burs, ülke içerisinde yüksekö�retim gören ba�ar�l� ve ihtiyaç sahibi 

ö�rencilere kar��l�ks�z verilen parad�r (Yurt-Kur, 2011). Vak�f üniversiteleri ve ikinci 

ö�retime kay�tl� ö�renciler de dâhil olmak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü düzede 

e�itim gören ö�renciler burslara ba�vurabilmektedir. Faydalanacak ö�renciler ise, 

ö�renci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumu ile ö�rencinin burs iste�inde 

bulundu�u tarihte yüksekö�retim kurumuna giri�te ald��� puan ve puan türü, ara 

s�n�fta ise y�lsonu ba�ar� durumu dikkate al�narak belirlenmektedir. Ayr�ca, burs 

tahsisinde ÖSS’de her bir puan türünde ilk 100’e giren ö�renciler ile milli sporcu 

olmu� ö�rencilere öncelik verilmektedir. Ba�ka bir kurumdan burs alan, daha önce 

benzer bir seviyede e�itim yapm��, yabanc� uyruklu, yetim maa�� ve nafaka d���nda 

en az asgari ücret düzeyinde ayl�k alan ve yanl�� beyanda bulunan ö�renciler 

burslardan faydalanamamaktad�r. 
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Burslar�n süresi e�itim görülen program�n süresiyle s�n�rl�d�r. Ancak, 

e�itimlerinde ba�ar�s�z olan, e�itimini yar�da b�rakan veya kayd�n� donduran, kesin 

hükümlü mahkûm olan ve anar�i ve terör olaylar�na kar��an ö�rencilerin bursu e�itim 

süresinin bitmesini beklemeden derhâl kesilmektedir (Yurt-Kur, 2004).   

Tablo 3.8’de burs alan ö�renci say�s� ve ayl�k burs miktar�ndaki geli�im 

verilmi�tir. Buna göre, 2011 y�l�nda yakla��k 320 bin ö�renci Yurt-Kur burslar�ndan 

faydalanmaktad�r. Bu rakam 2005 y�l�nda burs alan ö�renci say�s�ndan 3,3 kat 

yüksektir. Burs alan ö�rencilerin e�itim düzeyine bak�ld���nda, neredeyse tamam�n�n 

lisans veya önlisans düzeyinde e�itim ald��� görülmektedir. Bu durum büyük oranda, 

lisansüstü e�itim gören ki�ilerin çok büyük bir k�sm�n�n üniversitelerde ara�t�rma 

görevlisi olarak veya üniversite d��� kurumlarda çal���yor olmalar�ndan 

kaynaklanmaktad�r.  

2011 y�l� itibar�yla lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 240 TL., yüksek 

lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 480 TL. ve doktora yapan ö�rencilere de 

720 TL. burs verilmektedir. Bu miktarlar, özellikle lisans düzeyinde bir ö�rencinin 

hayat�n� idame ettirmesini sa�lamak için yeterli de�ildir. Aradaki fark�n ya aileler 

taraf�ndan ya da gelir seviyesi dü�ük ailelerin çocuklar� için ilave burs veya kredi 

alarak kar��lanmas� gerekmektedir. Ancak, ba�ka bir kaynaktan burs ald��� belirlenen 

ö�rencinin Yurt-Kur bursu kesilmektedir. Ayr�ca, Yurt-Kur bursundan faydalanan 

ö�renciler gelecek bölümde anlat�lan ö�renim kredilerinden de faydalanmamaktad�r. 

Bu durum,  gelir seviyesi çok dü�ük ö�rencilerin aleyhine i�leyebilmektedir. Bunun 

önüne geçmek için burs miktarlar� yükseltilmeli ya da en az�ndan ekonomik olarak 

en dezavantajl� kesimlerden gelen ö�rencilerin farkl� burs ve kredi olanaklar�ndan 

faydalanmas�na imkân tan�mak gerekmektedir. 

Burslar tan�m itibar�yla kar��l�ks�z oldu�undan geri ödemeleri yoktur. Sadece, 

yukar�da an�lan sebeplerden ötürü bursu kesilen ö�rencilere, bursun kesilmesi 

gereken tarihten sonra bir ödeme yap�ld�ysa, bu miktar ÜFE oran�nda bir faiz 

uygulanarak ö�renciden al�nmaktad�r. 
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Burslar�n süresi e�itim görülen program�n süresiyle s�n�rl�d�r. Ancak, 

e�itimlerinde ba�ar�s�z olan, e�itimini yar�da b�rakan veya kayd�n� donduran, kesin 

hükümlü mahkûm olan ve anar�i ve terör olaylar�na kar��an ö�rencilerin bursu e�itim 

süresinin bitmesini beklemeden derhâl kesilmektedir (Yurt-Kur, 2004).   

Tablo 3.8’de burs alan ö�renci say�s� ve ayl�k burs miktar�ndaki geli�im 

verilmi�tir. Buna göre, 2011 y�l�nda yakla��k 320 bin ö�renci Yurt-Kur burslar�ndan 

faydalanmaktad�r. Bu rakam 2005 y�l�nda burs alan ö�renci say�s�ndan 3,3 kat 

yüksektir. Burs alan ö�rencilerin e�itim düzeyine bak�ld���nda, neredeyse tamam�n�n 

lisans veya önlisans düzeyinde e�itim ald��� görülmektedir. Bu durum büyük oranda, 

lisansüstü e�itim gören ki�ilerin çok büyük bir k�sm�n�n üniversitelerde ara�t�rma 

görevlisi olarak veya üniversite d��� kurumlarda çal���yor olmalar�ndan 

kaynaklanmaktad�r.  

2011 y�l� itibar�yla lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 240 TL., yüksek 

lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 480 TL. ve doktora yapan ö�rencilere de 

720 TL. burs verilmektedir. Bu miktarlar, özellikle lisans düzeyinde bir ö�rencinin 

hayat�n� idame ettirmesini sa�lamak için yeterli de�ildir. Aradaki fark�n ya aileler 

taraf�ndan ya da gelir seviyesi dü�ük ailelerin çocuklar� için ilave burs veya kredi 

alarak kar��lanmas� gerekmektedir. Ancak, ba�ka bir kaynaktan burs ald��� belirlenen 

ö�rencinin Yurt-Kur bursu kesilmektedir. Ayr�ca, Yurt-Kur bursundan faydalanan 

ö�renciler gelecek bölümde anlat�lan ö�renim kredilerinden de faydalanmamaktad�r. 

Bu durum,  gelir seviyesi çok dü�ük ö�rencilerin aleyhine i�leyebilmektedir. Bunun 

önüne geçmek için burs miktarlar� yükseltilmeli ya da en az�ndan ekonomik olarak 

en dezavantajl� kesimlerden gelen ö�rencilerin farkl� burs ve kredi olanaklar�ndan 

faydalanmas�na imkân tan�mak gerekmektedir. 

Burslar tan�m itibar�yla kar��l�ks�z oldu�undan geri ödemeleri yoktur. Sadece, 

yukar�da an�lan sebeplerden ötürü bursu kesilen ö�rencilere, bursun kesilmesi 

gereken tarihten sonra bir ödeme yap�ld�ysa, bu miktar ÜFE oran�nda bir faiz 

uygulanarak ö�renciden al�nmaktad�r. 
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Tablo 3.8. Burs Alan Ö�renci Say�s� ve Ayl�k Burs Miktarlar�n�n Geli�imi 
(2005-2011) 

Y�l 

Burs Alan Ö�renci Say�s� Ayl�k Burs Miktar� (TL) 

Ba�vuru 

Ba�vurusu 
Kabul 
Edilen   

(A) 

Önceki 
Y�ldan 

Devreden 
(B) 

Toplam 
(A+B) 

Önlisans ve 
Lisans Yüksek Lisans Doktora 

Ö�renci 
Say�s� 

Burs 
Miktar� 

Ö�renci 
Say�s� 

Burs 
Miktar� 

Ö�renci 
Say�s� 

Burs 
Miktar� 

2005 216.122 54.976 43.134 98.110 96.921 110 1.124 220 65 330 

2006 252.577 58.085 77.412 135.497 132.396 130 2.861 260 240 390 

2007 330.795 65.000 103.923 168.923 165.157 150 3.267 300 499 450 

2008 327.254 67.568 113.922 181.490 177.866 160 3.094 320 530 480 

2009 399.662 68.651 130.056 198.707 194.612 180 3.417 360 678 540 

2010 468.863 110.334 123.796 234.130 228.822 200 4.655 400 653 600 
2011 497.602 144.499 176.067 320.566 314.262 240 5.544 480 760 720 

Kaynak: Yurt-Kur verileri 
Not: 2011 y�l� verileri 13.04.2011 tarihi itibar�ylad�r. Burs miktarlar� cari fiyatlarla verilmi�tir. 

Krediler 

Yurt-Kur taraf�ndan ö�renim kredisi ve katk� kredisi olmak üzere iki tip kredi 

verilmektedir. Ö�renim kredisi, yüksekö�retim gören Türk vatanda�lar�n� maddi 

yönden desteklemek, sosyal ve kültürel geli�melerini kolayla�t�rmak amac�yla 

verilen, zorunlu hizmet yükümlülü�ü bulunmayan borç parad�r. �kinci ö�retime veya 

vak�f üniversitelerine kay�tl�lar da dâhil olmak üzere tüm ö�renciler ö�renim 

kredisinden faydalanabilmektedir. Sadece, Yurt-Kur bursu alan, bir i�te çal��an ve bu 

i�ten en az asgari ücret düzeyinde gelir sa�layan, yabanc� uyruklu ve daha önce ayn� 

seviyede bir e�itim alm�� ö�renciler kredilerden faydalanmamaktad�r (Yurt-Kur, 

1997).  

Kredi alacak ö�rencilerin tespitinde, Milli E�itim Bakanl���, Kalk�nma 

Bakanl���, Yüksekö�retim Kurulu Ba�kanl��� ve üniversite rektörlüklerinin görü�leri, 

Yurt-Kur’un bütçe imkânlar� ve ba�vuran ö�renci say�s� belirleyici olmaktad�r. Kredi 

için ba�vuran ö�renci say�s�, kredi verilmesi planlanan ö�renci say�s�ndan fazla ise, 

ba�vurular Yurt-Kur Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde 

de�erlendirilmekte ve uygun adaylara kredi verilmektedir. 2003 y�l�ndan beri bu 

eleme sürecine ba�vurulmamakta ve istenen �artlar� ta��yan her ö�renciye ö�renim 

kredisi verilmektedir (Yurt-Kur, 2008:42). 
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Kredi al�nan süre kay�tl� olunan program�n normal süresiyle s�n�rl�d�r. 

Dolay�s�yla, e�itimlerini normal süre içerisinde tamamlayamayan ö�renciler, 

programlar�na devam ettikleri ilave süre içerisinde krediden yararlanamamaktad�r. 

Ayr�ca, bir ö�retim y�l�ndan uzun süre ba�ar�s�z olan veya yanl�� beyanda 

bulunduklar� tespit edilen ö�rencilerin kredileri kesilmektedir. 

Tablo 3.9’de ö�renim kredisi alan ö�rencilerin say�s�ndaki ve kredi 

miktarlar�ndaki geli�im verilmi�tir. Buna göre, ö�renim kredisinden faydalanmak 

için ba�vuran ö�renci say�s� son 10 y�lda yüzde 75 artarak 500 bin düzeyine 

gelmi�tir. Ayn� dönemde, krediden faydalanan ö�renci say�s� yüzde 50 artarak 176 

bine ula�m��t�r. Ba�vuran ve ba�vurusu kabul edilen ö�renci say�s� aras�ndaki fark�n 

yüksekli�inin, bir önceki paragraftaki ba�vuran her ö�renciye kredi verildi�i 

bilgisiyle çeli�ti�i dü�ünülebilir. Ama asl�nda bu fark�n önemli bir k�sm�, bir 

ö�rencinin birden fazla kurum veya kaynaktan destek alamamas�ndan 

kaynaklanmaktad�r. Ö�renciler ayn� anda hem burs hem de ö�renim kredisi için 

ba�vuruda bulunmakta ve bu nedenle ba�vuran say�s� yüksek ç�kmaktad�r. Ancak, 

burs almaya hak kazanan ö�renciler krediden faydalanmamakta, bu da kredi alan 

ö�renci say�s�n� dü�ürmektedir. Benzer bir durum, ö�renim kredisi ile e� zamanl� 

olarak özel �irketlerin, sivil toplum kurulu�lar�n�n ve vak�f üniversitelerinin 

burslar�na ba�vuran ö�renciler içinde geçerlidir.  

Kredi alan ö�rencilerin e�itim düzeyine göre da��l�m�na bak�ld���nda, bu 

ö�rencilerin neredeyse tamam�n�n lisans ve önlisans düzeyinde olduklar� 

görülmektedir. 2011 y�l� itibar�yla, kredi alan 592 bin ö�rencinin 577 bini lisans, 

kalan 15 bini lisansüstü düzeyde e�itim almaktad�r. 

2011 y�l� itibar�yla lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 240 TL., yüksek 

lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 480 TL. ve doktora yapan ö�rencilere de 

720 TL. kredi verilmektedir. Bu miktarlar, burs miktarlar� ile ayn�d�r. Ö�renim 

kredisi miktar�n�n son 10 y�lda geli�imine bak�ld���nda, cari olarak 8, reel olarak da 3 

kat bir art�� oldu�u görülmektedir. 
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Kredi al�nan süre kay�tl� olunan program�n normal süresiyle s�n�rl�d�r. 

Dolay�s�yla, e�itimlerini normal süre içerisinde tamamlayamayan ö�renciler, 

programlar�na devam ettikleri ilave süre içerisinde krediden yararlanamamaktad�r. 

Ayr�ca, bir ö�retim y�l�ndan uzun süre ba�ar�s�z olan veya yanl�� beyanda 

bulunduklar� tespit edilen ö�rencilerin kredileri kesilmektedir. 

Tablo 3.9’de ö�renim kredisi alan ö�rencilerin say�s�ndaki ve kredi 

miktarlar�ndaki geli�im verilmi�tir. Buna göre, ö�renim kredisinden faydalanmak 

için ba�vuran ö�renci say�s� son 10 y�lda yüzde 75 artarak 500 bin düzeyine 

gelmi�tir. Ayn� dönemde, krediden faydalanan ö�renci say�s� yüzde 50 artarak 176 

bine ula�m��t�r. Ba�vuran ve ba�vurusu kabul edilen ö�renci say�s� aras�ndaki fark�n 

yüksekli�inin, bir önceki paragraftaki ba�vuran her ö�renciye kredi verildi�i 

bilgisiyle çeli�ti�i dü�ünülebilir. Ama asl�nda bu fark�n önemli bir k�sm�, bir 

ö�rencinin birden fazla kurum veya kaynaktan destek alamamas�ndan 

kaynaklanmaktad�r. Ö�renciler ayn� anda hem burs hem de ö�renim kredisi için 

ba�vuruda bulunmakta ve bu nedenle ba�vuran say�s� yüksek ç�kmaktad�r. Ancak, 

burs almaya hak kazanan ö�renciler krediden faydalanmamakta, bu da kredi alan 

ö�renci say�s�n� dü�ürmektedir. Benzer bir durum, ö�renim kredisi ile e� zamanl� 

olarak özel �irketlerin, sivil toplum kurulu�lar�n�n ve vak�f üniversitelerinin 

burslar�na ba�vuran ö�renciler içinde geçerlidir.  

Kredi alan ö�rencilerin e�itim düzeyine göre da��l�m�na bak�ld���nda, bu 

ö�rencilerin neredeyse tamam�n�n lisans ve önlisans düzeyinde olduklar� 

görülmektedir. 2011 y�l� itibar�yla, kredi alan 592 bin ö�rencinin 577 bini lisans, 

kalan 15 bini lisansüstü düzeyde e�itim almaktad�r. 

2011 y�l� itibar�yla lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 240 TL., yüksek 

lisans düzeyinde e�itim gören ö�rencilere 480 TL. ve doktora yapan ö�rencilere de 

720 TL. kredi verilmektedir. Bu miktarlar, burs miktarlar� ile ayn�d�r. Ö�renim 

kredisi miktar�n�n son 10 y�lda geli�imine bak�ld���nda, cari olarak 8, reel olarak da 3 

kat bir art�� oldu�u görülmektedir. 
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Tablo 3.9. Ö�renim Kredisi Alan Ö�renci Say�s� ve Ayl�k Kredi Miktar�n�n 
Geli�imi (2001-2011) 
Y�l  Ö�renim Kredisi Alan Ö�renci Say�s� Ayl�k Ö�renim Kredisi Miktar� (TL) 

Ba�vura
n 

Ba�vurus
u Kabul 
Edilen   

(A) 

Önceki 
Y�ldan 

Devreden  
(B) 

Toplam 
(A+B) 

Önlisans ve 
Lisans Yüksek Lisans Doktora 

Ö�renci 
Say�s� 

Kredi 
Miktar

� 
Ö�renc
i Say�s� 

Kredi 
Miktar

� 
Ö�renc
i Say�s� 

Kredi 
Miktar

� 
2001 284.598 117.938 274.639 392.577 390.316 30 2.009 60 252 90 

2002 292.730 153.491 298.059 451.550 447.483 45 3.804 90 263 135 

2003 353.651 154.347 339.723 494.070 487.273 65 6.521 130 276 195 

2004 224.173 161.367 361.303 522.670 512.837 90 9.450 180 383 270 

2005 226.916 159.970 377.061 537.031 529.005 110 7.636 220 390 330 

2006 251.577 169.925 399.351 569.276 563.222 130 5.680 260 374 390 

2007 330.795 155.033 417.519 572.552 566.277 150 5.967 300 308 450 

2008 327.254 171.582 406.427 578.009 570.310 160 7.310 320 389 480 

2009 399.662 191.809 395.322 587.131 578.189 180 8.384 360 558 540 

2010 468.863 186.487 425.416 611.903 602.413 200 8.842 400 648 660 

2011 497.602 176.377 415.738 592.115 577.281 240 12.894 480 1.940 720 

Kaynak: Yurt-Kur verileri 

Not: 2011 y�l� verileri 13.04.2011 tarihi itibar�ylad�r. Ö�renim kredisi miktarlar� cari fiyatlarla 
verilmi�tir. 

Yurt-kur arac�l���yla verilen di�er bir kredi çe�idi de katk� kredileridir. Katk� 

kredisi, yüksekö�retim kurumlar�nda bir ö�renci için cari hizmet ödene�i kar��l��� 

Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktar�n devlet katk�s� d���nda kalan ve borçlanma 

kar��l��� ö�renci ad�na üniversite hesab�na ödenen parad�r. Ba�ka bir deyi�le, katk� 

paylar� ya da harçlar ö�renci ad�na Yurt-Kur taraf�ndan üniversitelere ödenmekte ve 

ö�renci bu mebla�� Yurt-Kura borçlanmaktad�r. Ancak, daha önce bahsedildi�i üzere 

üniversiteler Bakanlar Kurulunca belirlenen katk� pay� miktar�n� yüzde 20 art�rma 

yetkisine sahiptirler. Katk� kredileri bu art�k miktar� kapsamamaktad�r. 

Katk� kredisinden yararlanma �artlar�, lisansüstü düzeyde e�itim gören ve 

vak�f üniversitelerine veya ikinci ö�retim programlar�na kay�tl� ö�rencilerin bu 

krediden faydalanamamas� d���nda ö�renim kredisinin �artlar�yla ayn�d�r. 

Uygulamada, ilgili mevzuatta belirtilen �artlar� yerine getiren her ö�renci herhangi 

bir seçme i�lemi olmadan bu krediden faydalanabilmektedir. 

Tablo 3.10’da katk� kredisinden faydalanan ö�renci say�s�ndaki ve Yurt-kur 

taraf�ndan yap�lan toplam katk� kredisi ödemesinin 2001-2011 dönemindeki geli�imi 
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verilmektedir. Buna göre, 2000 y�l�nda 260 bin olan ba�vuran say�s� 2011 y�l�nda 305 

bine yükselirken, ayn� dönemde katk� kredisi ba�vurusu kabul edilen ö�renci say�s� 

118 binden 148 bine ula�m��t�r.  Yine ayn� dönemde, katk� kredisinden faydalanan 

toplam ö�renci say�s� yakla��k 133 bin artarak 2001 y�l�ndaki 360 bin seviyesinden 

494 bin düzeyine ula�m��t�r.  

Ö�rencilerin e�itim gördükleri alana göre ödedikleri katk� pay� farkl� 

oldu�undan, burada ö�renci ba��na verilen bir katk� kredisi miktar�ndan bahsetmek 

mümkün de�ildir. Ancak, toplama bak�ld���nda, 2001 y�l�nda 29 milyon TL. 

düzeyinde olan toplam katk� kredisi miktar�n�n 2011 y�l�nda yakla��k 160 milyon 

TL.’ye yükseldi�i görülmektedir. Bu verilen toplam katk� kredisi miktar�n�n cari 

olarak 7,6 kat, reel olarak da 2,1 kat artt��� anlam�na gelmektedir.  

Tablo 3.10. Katk� Kredisinden Faydalanan Ö�renci Say�s�ndaki ve Toplam 
Katk� Kredisi Ödemesindeki Geli�im (2001-2011) 

Y�l 

Katk� Kredisi Alan Ö�renci Say�s� 

Toplam Ödenen Katk� 
Kredisi Miktar� (TL) Ba�vuran 

Ba�vurusu 
Kabul Edilen 

(A) 

Önceki Y�ldan 
Devreden       

(B) 
Toplam    
(A+B) 

2001 259.142 118.436 241.606 360.042 29.341.884 

2002 193.229 127.296 278.495 405.791 49.798.171 

2003 184.254 130.995 297.275 428.270 73.342.156 

2004 188.095 135.661 323.934 459.595 93.917.069 

2005 190.235 136.154 344.857 481.011 113.389.306 

2006 216.090 145.665 359.683 505.348 124.613.986 

2007 206.544 110.973 340.869 451.842 127.170.625 

2008 234.963 133.806 332.686 466.492 129.671.142 

2009 289.314 140.982 333.810 474.792 141.242.129 

2010 303.042 147.676 330.925 478.601 252.908.588 

2011 304.584 147.765 345.795 493.560 159.365.597 

Kaynak: Yurt-Kur verileri 

Not: 2011 y�l� verileri 13.04.2011 tarihi itibar�ylad�r. Ö�renim kredisi miktarlar� cari fiyatlarla 
verilmi�tir. 

Ö�renim ve katk� kredilerinin geri ödemeleri ayn� kurallara tabidir. Bu 

kurallar genel olarak ö�renci lehinedir. Geri ödenecek toplam kredi borcu, borcun 

al�nd��� tarihten itibaren TEFE oran�nda art�r�lmas�yla bulunmaktad�r. Bu uygulama, 

piyasa faiz oranlar�n�n TEFE’nin üzerinde olmas� nedeniyle, ö�renciye dolayl� bir 
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Tablo 3.10. Katk� Kredisinden Faydalanan Ö�renci Say�s�ndaki ve Toplam 
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kurallar genel olarak ö�renci lehinedir. Geri ödenecek toplam kredi borcu, borcun 

al�nd��� tarihten itibaren TEFE oran�nda art�r�lmas�yla bulunmaktad�r. Bu uygulama, 

piyasa faiz oranlar�n�n TEFE’nin üzerinde olmas� nedeniyle, ö�renciye dolayl� bir 

117 
 

katk� sa�lamaktad�r. Öte yandan, geri ödenecek borç miktar� TEFE oran� ne olursa 

olsun al�nan kredi miktar�n�n üç kat�n� geçememektedir.  

Kredilerin geri ödemesi, normal e�itim süresinin bitiminden iki y�l, 

ö�rencinin lisans e�itimi tamamlad�ktan sonra lisansüstü e�itime ba�lamas� 

durumunda ise dört y�l sonra ba�lamaktad�r. Ancak, bu süre Yurt-Kur taraf�ndan 

�arts�z olarak bir y�l ve borçlunun herhangi bir i� bulamad���n� belgelemesi �art�yla 

da sonraki y�llara uzat�labilmektedir. Ödemenin askerlik dönemine rastlamas� 

durumunda ise, ödemeler TEFE uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar 

ertelenmektedir.  

Kredinin geri ödeme süresi ise kredi al�nan süre kadard�r. Ödemeler ayl�k 

olarak e�it taksitler hâlinde yap�lmaktad�r. Kredi borcu ödemesinin aksat�lmas� 

durumunda, ilk seferde bir y�ll�k, ikinci seferde ise toplam borç ivedilik 

kazanmaktad�r.  

Bar�nma Hizmetleri  

Yurt-Kur’un yüksekö�retimin finansman� aç�s�ndan sa�lad��� di�er bir hizmet 

de ö�renciler için yurt olana��d�r. Bu hizmet özellikle dü�ük gelir grubundan gelen 

ö�renciler aç�s�ndan oldukça önemlidir.  

Bir yüksekö�retim program�na kay�tl� olan, ailesi yurdun bulundu�u ilin 

belediye s�n�rlar� d���nda ikamet eden ve sab�ka kayd� bulunmayan ö�renciler Yurt-

Kur yurtlar�ndan faydalanabilmektedir. Öte yandan, Türki cumhuriyetlerinden ve 

ülkemizle kültür anla�mas� bulunan ülkelerden gelen ö�renciler ile ikamet 

tezkeresine sahip yabanc� ö�renciler de Yurt-Kur yurtlar�nda kalabilmektedir. 

Yurtlardan faydalanacak ö�renciler Yurt-Kur taraf�ndan haz�rlanan esaslara 

göre belirlenmektedir. Ö�rencinin ba�ar� ve ekonomik durumu buradaki temel 

belirleyici olmaktad�r. Yurt kontenjanlar�n�n ö�rencilere tahsisinde ilk a�ama, Türki 

cumhuriyetlerinden gelecek ö�renciler için ve gerçek veya tüzel ki�ilerle kurum 

aras�nda yap�lan protokollerdeki özel hükümlere göre ayr�lmas� gereken yatak 

say�s�n�n belirlenmesidir. Daha sonra, bu rakam toplam bo� yatak say�s�ndan 

dü�üldükten sonra kalan k�sm�n; yüzde 88’i genel müracaatlara, yüzde 2’si ön kay�t 

ve özel yetenek s�nav� ile yüksekö�retim kurumlar�na giren ö�rencilere, yüzde 1'i 
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lisansüstü ö�rencilerine, yüzde 5'i Genel Müdürlük taraf�ndan gerekli görülenlere, 

yüzde 2’si art�k y�l ö�rencilerine ve yüzde 2‘si kültür Antla�mas� olan ülkelerin 

ö�rencileri ile Milli E�itim Bakanl���'nca burs verilen yabanc� uyruklu ö�rencilere 

tahsis edilmektedir (Yurt-Kur, 1999).  

Tablo 3.11. Yurt-Kur Yurtlar�n�n Kapasitesi, Ba�vuran ve Yerle�en Say�s� ve 
Ücretlerindeki Geli�im (2002-2010) 

Y�l 
Ba�vuran 

Say�s�   (A) 

Yerle�en 
Say�s�       

(B) 

Kar��lama 
Oran� 

(C=A/B) 

Toplam 
Yatak 

Kapasitesi 

Genel Ücrete 
Tabi 

Yurtlar�n 
Ücreti (TL) 

Ücret Fark� 
Olan 

Yurtlar�n 
Ücreti (TL) 

2002 158.105 87.118 55,1% 187.459 24  
2003 197.836 87.194 44,1% 189.367 30  
2004 173.427 93.885 54,1% 193.553 39  
2005 191.706 89.250 46,6% 195.891 45  
2006 197.938 88.552 44,7% 200.416 57 66-210 
2007 172.693 88.239 51,1% 203.731 66 75-132 
2008 220.141 89.579 40,7% 209.357 75 87-150 
2009 254.745 98.547 38,7% 225.113 84 96-165 

Kaynak: DPT (2006, Tablo 8.31) ve Yurt-Kur Faaliyet Raporlar� 

Not: Yurt fiyatlar� cari fiyatlarla verilmi�tir. 

Tablo 3.11’de Yurt-Kur yurtlar�n�n kapasite, ba�vuran ve yerle�en ö�renci 

say�lar� ve yurt fiyatlar� aç�s�ndan son dönemdeki geli�imi verilmi�tir. Buna göre, 

2010 y�l� itibar�yla Yurt-Kur yurtlar�n�n kapasitesi 225 bindir. Bu kapasitenin 

tamam�n�n dolu oldu�u varsay�ld���nda, örgün ö�retime kay�tl� ö�rencilerin yakla��k 

yüzde 11’inin Yurt-Kur yurtlar�nda kald��� sonucuna ula��lmaktad�r. 2008 y�l�ndan 

itibaren her ilde bir üniversite oldu�u ve bu geli�menin katk�s�yla ailesiyle ya�ayan 

ö�rencilerin say�s�nda bir yükselme oldu�u dü�ünüldü�ünde, ailelerinden uzak 

ya�ayan ö�rencilerin önemli bir k�sm�n�n Yurt-Kur yurtlar�ndan faydaland��� ortaya 

ç�kmaktad�r. 

2009-2010 ö�retim y�l�nda 255 bin ö�renci yurtta kalmak için ba�vurmu� 

ancak sadece 99 bin ö�renci yurtlara kabul edilmi�tir. Bunun sonucu olarak,  

ba�vurular�n kar��lanma oran� yüzde 39 olmu�tur. Bu oranlar�n 2002-2010 

dönemindeki de�i�imine bak�ld���nda, ba�vuran say�s�n�n yüzde 60 dolay�nda 

artarken, toplam yurt kapasitesini yüzde 20 ve yerle�en say�s�n�n sadece yüzde 13 

artt��� ve buna ba�l� olarak da kar��lama oran�n�n 2002 y�l�ndaki yüzde 55 

düzeyinden 2010 y�l�nda yüzde 39’a geriledi�i görülmektedir. Bu durum, ba�ta kad�n 
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2009-2010 ö�retim y�l�nda 255 bin ö�renci yurtta kalmak için ba�vurmu� 

ancak sadece 99 bin ö�renci yurtlara kabul edilmi�tir. Bunun sonucu olarak,  

ba�vurular�n kar��lanma oran� yüzde 39 olmu�tur. Bu oranlar�n 2002-2010 

dönemindeki de�i�imine bak�ld���nda, ba�vuran say�s�n�n yüzde 60 dolay�nda 

artarken, toplam yurt kapasitesini yüzde 20 ve yerle�en say�s�n�n sadece yüzde 13 
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ö�renciler olmak üzere gelir seviyesi dü�ük ö�rencilerin; e�itimlerini yar�da 

b�rakmalar�na veya e�itimlerini olumsuz �artlarda devam etmelerine yol açmaktad�r. 

Yurtlarda bar�nman�n bir ö�renciye ayl�k maliyeti 2010 y�l�nda 84 TL. 

düzeyinde gerçekle�mi�tir. Daha yüksek kalitede hizmet sunan yurtlar�n fiyat� ise 96 

ila 165 TL. aras�nda de�i�mektedir. Bu fiyat düzeyi özel yurtlar ve di�er bar�nma 

seçeneklerinin maliyetinin oldukça alt�ndad�r. Ayr�ca, yurtta kalan ö�rencilere 

beslenme yard�m� yap�lmaktad�r. Bu yard�m ö�rencilere yiyecek almak için 

kullanmak üzere kuponlar (2010 y�l�nda günlük 4 TL. de�erinde) verilmesi ve yurt 

i�letmelerince sunulan yemeklerin piyasa fiyatlar�n�n alt�nda olmas� yoluyla hayata 

geçirilmektedir.   

3.2.2. Yüksekö�retimin özel kaynaklarla finansman� 

Yüksekö�retim sisteminde ya�anan h�zl� geni�leme ve artan birim maliyetler 

sonucunda kamu kaynaklar� yetersiz kalmaya ba�lad�kça, yüksekö�retim hizmetinin 

maliyetinin bir k�sm�n�n kamu d���ndaki kaynaklar taraf�ndan kar��lanmas� gündeme 

gelmi�tir. Bu do�rultuda, yüksekö�retim kurumlar�n�n sundu�u hizmetlerin 

faydalan�c�lar� olan ö�renciler ve mezunlar harç ve ba���lar yoluyla, özel sektör ise 

yeni yüksekö�retim kurumlar� kurmak ve üniversiteden ara�t�rma ve e�itim hizmeti 

sat�n almak yoluyla, yüksekö�retim hizmetinin maliyetini k�smen veya tamamen 

üstlenmi�tir. Bu bölümde, Türkiye’deki maliyet payla��m�na yönelik uygulamalar 

incelenecektir. 

3.2.2.1. Harçlar 

Yüksekö�retim kurumlar�nda e�itim gören ö�rencilerden, bu hizmetin 

maliyetinin bir k�sm�n�n al�nmas� uygulamas�, 2547 say�l� Kanunun ilk metninde 

“ö�rencilerin yüksekö�retim kurumlar�na ödeyecekleri harçlar” ba�l��� alt�nda 

incelenmi�tir. Ancak, daha sonra yap�lan düzenlemelerde harç ifadesi yerine “ö�renci 

katk� pay�” ifadesi kullan�lmaya ba�lan�lm��t�r. Bu çal��mada bu iki ifade birbiri 

yerine kullan�lm��t�r.  

Dünyada yüksekö�retim hizmetinin maliyetinin ö�renci ve aileler ile kamu 

aras�ndaki payla��m�n�n gerekçelerini aç�klamakta kullan�lan iki temel görü� vard�r. 
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Bunlardan birincisi, kamu kaynaklar�n�n yüksekö�retime olan talebi ve bu hizmetin 

bilgi toplumunun gerektirdi�i kalite ve çe�itlilikte sunulmas� için yetersiz kalmas�d�r. 

Bu durum hükümetleri yeni kaynaklar aray���na itmi� ve yüksekö�retimin 

maliyetinin payla��m� fikri ortaya ç�km��t�r. �kinci görü� ise bu noktada ortaya ç�kan 

yüksekö�retimin maliyetinin tamamen kamusal olarak kar��lanmas�n�n e�itlik 

ilkesine ayk�r� oldu�udur.  

E�itsizlik görü�ü, yüksekö�retimden faydalananlar ve bu hizmetin maliyetini 

ödeyenler aras�ndaki uyumsuzlukla ve yüksekö�retimin yüksek düzeydeki özel 

getirisi ile aç�klanmaktad�r. �öyle ki, yüksekö�retimden genellikle yüksek ve orta 

gelir grubuna mensup ailelerin çocuklar� faydalanmaktad�r. Buna kar��l�k, 

yüksekö�retime aktar�lan kamu kaynaklar� dü�ük gelir gruplar�n�n da dâhil oldu�u 

toplumun bütün kesimlerinin ödedi�i vergiler ile kar��lanmaktad�r. Bu e�itsizlik, 

dolayl� vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki pay�n�n yüksek oldu�u, 

içerisinde Türkiye’nin de yer ald��� geli�mekte olan ülkelerde daha belirgin 

olmaktad�r. Öte yandan, faydalanan öder anlay��� çerçevesinde ki�isel getirisi hem 

toplumsal hem de e�itimin di�er kademelerinin sa�lad��� ki�isel getiriden yüksek 

olan yüksekö�retimin maliyetine bu getiriyi elde edenin kat�lmas� gereklili�i de bu 

kapsamda de�erlendirilmektedir. 

Türkiye’de yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n seviyesi daha önceki 

bölümde tart���lm�� ve gerek GSYH içerisindeki pay� gerekse ö�renci ba��na yap�lan 

harcamalar�n geli�mi� ülkelere göre oldukça dü�ük oldu�u ortaya konmu�tu. 

Çal��man�n bu a�amas�nda, Türkiye’de yüksekö�retimin kamusal kaynaklardan 

finansman�n�n ortaya ç�kard��� e�itsizlik ortaya konacak ve daha sonra uygulamadaki 

harç sistemi incelenecektir. 

Tablo 3.12. Seçilen Çal��malarda Yüksekö�retimin Ki�isel ve Toplumsal 
Ekonomik Getiri Oranlar� (%) 
Eser Ki�isel Toplumsal 
Akal�n(1980) 10,5 8,3 
Türkmen (2002)-1987 27,6 9,8 
Türkmen (2002)-1994 26,5 19,0 
Tansel (1994) 16,2 8,5 
Tansel (2008) 22,9  

Not: Türkmen’e ait veriler ayn� eserden al�nm�� olup, birincisi 1987 ikinci 1994 y�l� verilerine 
dayanmaktad�r.  
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Bunlardan birincisi, kamu kaynaklar�n�n yüksekö�retime olan talebi ve bu hizmetin 
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Tablo 3.12. Seçilen Çal��malarda Yüksekö�retimin Ki�isel ve Toplumsal 
Ekonomik Getiri Oranlar� (%) 
Eser Ki�isel Toplumsal 
Akal�n(1980) 10,5 8,3 
Türkmen (2002)-1987 27,6 9,8 
Türkmen (2002)-1994 26,5 19,0 
Tansel (1994) 16,2 8,5 
Tansel (2008) 22,9  

Not: Türkmen’e ait veriler ayn� eserden al�nm�� olup, birincisi 1987 ikinci 1994 y�l� verilerine 
dayanmaktad�r.  
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Tablo 3.12’de çe�itli eserlerde yüksekö�retim kademesi için hesaplanan 

ki�isel ve toplumsal ekonomik getiri oranlar� verilmi�tir. Buna göre, çal��malar�n 

tümünde Türkiye’de yüksekö�retimin ki�isel ekonomik getirisi hem çok yüksek hem 
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yüksekö�retimden gelir ba�lam�nda bu kadar yüksek düzeyde fayda elde eden 

bireylerin yüksekö�retimin maliyetine kat�lmalar� gerekmektedir. 
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kaynaklanm��t�r. Demek ki, 2003 y�l�nda sadece en yüksek gelir grubundakilerin 

faydaland��� yüksekö�retim hizmetinden, 2009 y�l�nda en dü�ük 3. ve 4. yüzde 20’lik 

dilimler de faydalanmaya ba�lam��t�r.  

Üst gelir gruplar�n�n yüksekö�renim harcamas�n�n alt gelir gruplar�na oranla 

bu denli yüksek olmas�n� üç farkl� sav ile aç�klamak mümkündür. Bunlar�n birincisi, 

yüksekö�retim hizmetinin as�l faydalan�c�lar�n�n üst gelir gruplar� olmas�d�r. Olas� 

di�er bir sav ise, üst gelir gruplar�n�n ö�renci say�s�yla orant�l� olmayacak derecede 

fazla yüksekö�renim harcamas� yapmas�d�r. Yani, oransal olarak yüksekö�retim 

hizmetinden faydalananlar�n olmas� gereken kadarl�k bir bölümü üst gelir gruplar�n�n 

(toplam nüfus içindeki pay� kadar) üst gelir gruplar�na mensupken, bu ö�rencilere 

yap�lan harcama düzeyinin çok yüksek olmas� nedeniyle, üst gelir gruplar�n�n 

yüksekö�retim harcamas� bu kadar yüksek ç�kmaktad�r. Üçüncü sav ise, bahsedilen 

ilk ve ikinci sav�n ikisinin ayn� anda gerçekle�mesidir. Bu sava göre, üst gelir 

gruplar� tamamen olmasa da toplam nüfuslar� içindeki paylar�ndan anlaml� derecede 

yüksek bir oranda yüksekö�retimden faydalan�yor ve bunun yan�nda çok fazla 

yüksekö�retim harcamas� yap�yorlard�r. Bu nedenle, toplam yüksekö�retim 

harcamalar� içindeki paylar� �ekil 3.21’de görüldü�ü gibi yüksektir. Bu sava göre, alt 

ve orta gelir gruplar� yüksekö�retim hizmetinden belli bir oranda 

faydalanabilmektedir. Net bir veri olmamakla birlikte, Türkiye için geçerli durumun 

son durum oldu�u dü�ünülmektedir. Nitekim yap�lan baz� ara�t�rmalar üst gelir 

gruplar�n�n di�er gelir gruplar�na göre daha yüksek bir oranda yüksekö�retim 

hizmetinden faydaland���n� ortaya koymaktad�r (Bkz. Gölpek (2008:197), TED 

(2005), Kesik ( 2003:333)) 

Sonuç olarak, de�i�ik gelir gruplar�n�n yüksekö�retime eri�imi aç�s�ndan 

2009 y�l�nda 2003 y�l�na göre bir düzelme olmu� olsa da, üst gelir gruplar� bu 

hizmetten daha yo�un olarak faydalanmaktad�r. Dolay�s�yla hizmetin maliyetinin 

daha çok bu kesimler taraf�ndan ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, Türkiye’de 

yüksekö�retim büyük oranda vergiler ile finanse edildi�ine göre, verginin a��rl�kl� 

olarak hangi gelir gruplar� taraf�ndan ödendi�i önem kazanmaktad�r. Bu konuda 

yap�lan çal��malar, özellikle son dönemde vergi gelirlerinin az�msanmayacak bir 

k�sm�n�n alt gelir gruplar�ndan elde edildi�ini ortaya koymaktad�r (bkz. Gölpek 
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(2008:251)). Bu durumda dolayl� vergilerin toplam vergi geliri içerisindeki pay�nda 

ya�anan yükseli�in önemli pay� bulunmaktad�r. �ekil 3.22’e göre dolayl� vergilerin 

toplam vergiler içerisindeki pay� son otuz y�lda sürekli artm�� ve 2010 y�l�nda 1980 

y�l�na göre yakla��k 30 puan yükselerek yüzde 67,1’e ula�m��t�r. Dolayl� vergilerin 

tüketim üzerinden al�nd��� ve alt gelir gruplar�n�n gelirlerinin çok büyük bir k�sm�n� 

harcad��� dü�ünüldü�ünde, dolayl� vergilerin önemli bir k�sm�n�n altgelir 

gruplar�ndan topland��� ortaya ç�kmaktad�r. Bu durum, yüksekö�retim 

harcamalar�n�n vergi gelirleriyle kar��land��� Türkiye’de, alt gelir gruplar�n�n 

yüksekö�retim harcamalar�n� da kar��lad���na i�aret etmektedir (Gölpek, 2008:241). 

�ekil 3.22. Dolayl� ve Dolays�z Vergilerin Toplam Vergi Geliri �çindeki Paylar� 
(1980-2010) 

 

Kaynak: Gelir �daresi Ba�kanl��� verileri 

Sonuç olarak, Türkiye’de yüksekö�retim hizmetinin a��rl�kl� olarak vergilerle 

kar��lanmas� hem bu hizmetten yeterince faydalanamayan kesimlerin hizmetin 

maliyetine yüksek oranda kat�l�m�na neden olmakta hem de yüksekö�retimin ki�ilere 

sa�lad��� yüksek gelir imkân�n�n göz ard� edilmesine yol açmaktad�r. Ayr�ca, kamu 

gelirlerinin yüksekö�retime olan yüksek talebi kar��lamakta yetersiz kald��� da göz 

önünde bulunduruldu�unda, yüksekö�retimin maliyetinin bu hizmetin faydalan�c�lar� 

taraf�ndan payla��lmas�n�n gereklili�i öne ç�kmaktad�r. 

Harç uygulamas�na yönelik olarak üzerinde durulmas� gereken di�er bir konu 

da üniversiteye haz�rl�k kapsam�nda yap�lan harcamalard�r. Yap�lan ara�t�rmalar 

üniversite s�nav�na haz�rlananlar�n yakla��k yüzde 80 ile yüzde 90 aras�nda de�i�en 

bir k�sm�n�n dershaneye gitti�ini veya özel ders ald���n� veya hem dershaneye gidip 
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hem de özel ders ald���n� göstermektedir (Bkz. YÖK(1997); Kesik (2003:322)). Öte 

yandan, Gölpek (2008:227-228) yapt��� çal��mada 2005 y�l�nda dershaneye giden bir 

ö�rencinin ortalama dershane maliyetinin 1.383 TL. oldu�unu hesaplam��t�r. TÜ�K 

taraf�ndan hesaplanan e�itim fiyat endeksine göre e�itime yönelik mal ve hizmetlerin 

fiyat�n�n 2011 y�l�nda 2005 y�l�na göre yüzde 45 26  artt��� göz önünde 

bulunduruldu�unda, bu miktar 2011 y�l� fiyatlar�yla yakla��k 2.005 TL’ye denk 

gelmektedir. Ortalama dershaneye gitme süresinin 2,15 y�l oldu�u dü�ünüldü�ünde 

(TED, 2005:Gölpek’den 2006:223), ortalama bir ö�rencinin toplam dershane 

maliyeti 4.311 TL. olmaktad�r. Üstelik hesaplanan bu miktar ortalamad�r. 

Dolay�s�yla, üniversite haz�rl���na yap�lan harcama düzeyi ile üniversiteyi kazanma 

oranlar� aras�nda pozitif bir ili�ki oldu�u göz önünde bulunduruldu�unda, üniversite 

s�nav�n� kazanan ki�ilerin toplam dershane harcamas�n�n 4.311 TL.’den daha yüksek 

oldu�u ortaya ç�kmaktad�r. Bu durumdan harç uygulamalar� aç�s�ndan iki sonuç 

ç�karmak mümkündür. Bunlardan birincisi, üniversiteye haz�rl�k süresince oldukça 

yüksek düzeyde harcama yapan ailelerin benzer düzeyde bir harcamay� çocuklar�n�n 

yüksekö�retimi süresincede yapabilecekleridir. Birinci sonuçla ilintili olarak 

ç�kar�lacak bir di�er sonuç ise, üniversiteye haz�rl�k süresince yap�lan harcamalar�n, 

yüksekö�retim sürecinde de harçlar yoluyla yap�lmas�n�n yüksekö�retime eri�imde 

ya�anan e�itsizli�i azaltaca��d�r. Çünkü yüksekö�retime ayr�lan kayna��n artmas�  

üniversite kontenjanlar�n�n artmas�n� sa�layacakt�r. Yap�lan uluslararas� 

kar��la�t�rmalara göre de, üniversite kontenjanlar� ile yüksekö�retime eri�imde 

e�itsizlik aras�nda negatif bir ili�iki vard�r (OECD,2006: 54). Dolay�s�yla, 

yüksekö�retim kontenjanlar� artt�kça dezavantajl� kesimler yüksekö�retimden daha 

yüksek oranda faydalanabilecektir. Buna ba�l� olarakda, aileler dershanelere eskisi 

kadar yüksek harcama yapmak zorunda kalmayacaklard�r. Bu sürecin sonucunda �u 

anda dershanelere yönelik yap�lan harcamalar�n yerini harçlar alacak ve hem 

toplumsal e�itli�e katk� sa�lanacak, hem de daha fazla say�da ki�i daha kaliteli bir 

yüksekö�retim hizmetinden  faydalanabilecektir. 

Görüldü�ü üzere, harç uygulamas� hem toplumsal e�itsizli�i azaltmakta hem 

de yüksekö�retim kurumlar�n�n gelir seviyesini artt�rarak daha fazla say�da ö�renciye 

                                                           
26 E�itim fiyat endeksinin 2005 y�l� ortalamas� 135 iken, 2011 y�l� ortalamas� 195’tir. 
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26 E�itim fiyat endeksinin 2005 y�l� ortalamas� 135 iken, 2011 y�l� ortalamas� 195’tir. 
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daha yüksek kalite ve çe�itlilikte e�itim verilmesini sa�lamaktad�r. Türkiye’de harç 

uygulamas� 1739 say�l� Milli E�itim Temel Kanunu’nun halen yürürlükte olan 

38.maddesine dayanmaktad�r. Bu madde de “Yüksekö�retim paral�d�r” hükmü yer 

almaktad�r.  Bu hüküm, aç�lan bir iptal davas� çerçevesinde Anayasa Mahkemesi’nin 

26.3.1974 tarih E.1973/22 ve K.1974/11 say�l� karar�yla “yüksekö�retimin paras�z 

olaca�� yolunda ne 1961 Anayasas�’n�n ö�renimin sa�lanmas�n� düzenleyen 

50.maddesi, ne de ba�ka bir maddesinde kural olmad���, özel hizmet olamayacak 

yüksekö�retim hizmetinin kamu hizmeti olmas�n�n vergi yoluyla finansman� d���nda 

harç, ücret, gider ve benzeri özel kar��l�k istenmesine engel te�kil etmeyece�i, 

yüksekö�retimin paral� olmas�n�n akçal� kaynaklar� yetersiz bir ülkede sosyal devlet 

ilkesinin bir alan ve oranda bir çe�it uygulan��� say�labilece�i” gerekçeleri ile 

anayasaya ayk�r� görülmemi�tir (YÖK, 2007a:60). 

Pek çok ülkede üniversitelerin en önemli ikinci gelir kayna�� ö�rencilerden 

al�nan harçlarken (Kesik, 2003:206), ülkemizde tersine bir durum vard�r. 

Ö�rencilerden al�nan katk� paylar� yüksekö�retim kurumlar�n�n toplam gelirlerinin 

yüzde 6’s�n� olu�turmaktad�r. �ekil 3.23 de yüksekö�retim kurumlar�n�n ö�renci 

katk� pay� gelirleri ve bu gelirlerin toplam içerisindeki pay�n�n 1988-2009 y�llar� 

aras�ndaki geli�imi verilmi�tir. Buna göre, ö�renci say�s�ndaki art��a paralel olarak 

yüksekö�retim kurumlar�n�n katk� pay� gelirlerinde bir art�� ya�anm�� ve 1988 

y�l�nda 44 milyon TL. düzeyinde olan katk� pay� geliri 2009 y�l�na gelindi�inde 976 

milyon TL.’ye ula�m��t�r. Reel olarak 22 kat�n üzerinde olan bu art��a ra�men, katk� 

pay�ndan elde edilen gelirlerin toplam gelirler içerisindeki pay� oldukça dura�an bir 

seyir izlemi� ve 1997 y�l�ndan 2009 y�l�na kadar yüzde 4-6 düzeyinde süre gelmi�tir.  

2547 say�l� Kanuna göre katk� pay� ö�rencilerin beslenme, bar�nma, sa�l�k, 

spor, kültür ve di�er sosyal hizmet giderleri olmak üzere, yüksekö�retim kurumunun 

cari, sermaye, transfer giderleri ile ö�rencilerin k�smi zamanl� olarak geçici i�lerde 

çal��t�r�lmas�na ili�kin giderlerinde kullan�labilmektedir. Uygulamaya bak�ld���nda, 

katk� pay� gelirlerinin yakla��k yüzde 70’inin beslenme, sa�l�k, spor gibi do�rudan 

ö�rencilere yönelik hizmetler için kullan�ld��� görülmektedir (YÖK, 2005:131) . Bu 

hizmetlerden gelir seviyesi dü�ük ö�rencilerin daha yo�un olarak faydaland��� 
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dü�ünüldü�ünde, katk� pay� gelirlerinin bu ö�renciler için faydas� yüksek hizmetlerin 

sunumunda kullan�ld��� ortaya ç�kmaktad�r. 

�ekil 3.23. Ö�renci Katk� Pay� Gelirleri ve Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Toplam 
Geliri �çindeki Pay� (1988-2005) 

 

Kaynak: YÖK (2005:130), Muhasebat Gn. Md. verileri ve yazar�n hesaplamalar�. 

Not: 2011 y�l� fiyatlar�ylad�r. 

Ö�renci katk� pay� uygulamas� 2547 say�l� kanunun 46. maddesiyle 

düzenlenmi�tir. Bu maddeye göre, yüksekö�retim sisteminin genelinde ö�renci 

ba��na dü�en ortalama cari hizmet maliyeti yüksekö�retim programlar�n�n özellikleri 

göz önünde bulundurularak YÖK taraf�ndan hesaplanmaktad�r. Daha sonra Bakanlar 

Kurulu, Maliye Bakanl��� ve YÖK’ün görü�lerini alarak bu maliyetlerin devlet ve 

ö�renci taraf�ndan kar��lanacak k�sm�n� belirlemektedir. Yine ayn� maddeye göre 

devletçe ödenecek k�s�m, ikinci ö�retim programlar� d���nda, cari hizmet maliyetinin 

yar�s�ndan az olamamaktad�r. �kinci ö�retim programlar�nda ise ö�renci katk�s� 

toplam maliyetin en az yar�s� kadar olmak zorundad�r.  

Ortalama cari maliyetler ve ö�rencilerden al�nacak katk� paylar� A ve B 

olarak iki farkl� kategoride ve bu kategorilerinde alt�nda fakülte ve programlardan 

olu�an gruplar alt�nda de�erlendirilmektedir (Bkz. Tablo 3.13 ve Tablo 3.14). Bu 

kategorilerden A olarak adland�r�lan kapsam�nda fakülte düzeyindeki birimlerin, B 
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dü�ünüldü�ünde, katk� pay� gelirlerinin bu ö�renciler için faydas� yüksek hizmetlerin 

sunumunda kullan�ld��� ortaya ç�kmaktad�r. 

�ekil 3.23. Ö�renci Katk� Pay� Gelirleri ve Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Toplam 
Geliri �çindeki Pay� (1988-2005) 
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Not: 2011 y�l� fiyatlar�ylad�r. 
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toplam maliyetin en az yar�s� kadar olmak zorundad�r.  
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kategorisinde ise yüksekokul ve meslek yüksekokul düzeyindeki ile lisansüstü 

programlar�n olu�turdu�u gruplar yer almaktad�r.   

Tablo 3.13’te verilen A kategorisinde yer alan gruplar�n katk� pay�, I. ö�retim 

için (aç�k ö�retim hariç) 281 ile 591 TL, II. ö�retim içinse 962 ila 2.134 TL. aras�nda 

de�i�mektedir. Ö�renci katk� paylar�n�n ortalama cari maliyet içerisindeki pay� ise 

I.ö�retim için yüzde 3,8 ile yüzde 14,8 aras�nda de�i�irken, II.ö�retimde 

programlar�n tamam� için yüzde 50 düzeyindedir.  Ortalama cari maliyeti en yüksek 

olan t�p fakültelerinde, ö�renci katk�s�n�n oransal olarak en dü�ük, ortalama cari 

maliyeti en dü�ük olan XII. grupta da ö�renci katk�s�n�n oransal olarak en yüksek 

olmas�, ö�renci katk� paylar�n�n belirlenmesinde maliyet d���ndaki etmenlerin etkili 

oldu�unu göstermektedir. Bu etmenler aras�nda, ilgili gruplarda yeti�mi� insan 

gücüne duyulan ihtiyaç ve katk� pay� düzeyinin belirli limitleri a�mamas�n�n 

hükümetler taraf�ndan arzulanmas� akla ilk gelenlerdir. Ancak, II. ö�retimde katk� 

paylar�n�n yasan�n el verdi�i en dü�ük düzeyde belirlenmi� olmas� ve I.ö�retimde 

görülen oransal olarak ö�renci katk�s� çe�itlili�inin II.ö�retimde görülmemesi, katk� 

paylar�n�n belirlenmesinde insan gücü ihtiyaçlar�ndan çok hükümetlerin harçlar� 

dü�ük tutma iste�inin etkili oldu�unu göstermektedir.   

Önceki paragrafta anlat�lan duruma benzer bir durum B kategorisindeki 

gruplar için de geçerlidir (Bkz.Tablo 3.14). Buna göre, 8.355 TL. ile ortalama cari 

maliyeti en yüksek olan II.grupta ö�renci katk� pay� yüzde 5,5 ile oransal olarak en 

dü�ük, ortalama cari maliyeti 1.539 TL. ile en dü�ük olan VI. grupta ise katk� pay� 

yüzde 12,3 ile oransal olarak en yüksektir. Bu kategoride yer alan lisans ve önlisans 

programlar� için ö�renci katk� paylar� ise 190 ile 589 TL. aras�nda de�i�mektedir. 

Lisansüstü programlara bak�ld���nda ise, program türüne göre bir farkl�la�t�rmaya 

gidilmedi�i bunun yerine tüm ö�renciler için ayn� katk� pay� miktar� belirlendi�i 

görülmektedir. Bu miktar ortalama cari maliyetin yüzde 16,8’ine denk gelen 258 

TL.’dir. 

Tablo 3.13 ve Tablo 3.14’te verilen katk� pay� miktarlar� baz� �artlar alt�nda 

zaml� olarak al�nmaktad�r.  Bu �artlar ve zam oranlar� �u �ekildedir: 
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� E�itim fakülteleri hariç olmak üzere yabanc� dilde e�itim yapan üniversitelerde 

ö�renci katk� pay� yüzde 100 (II.ö�retimde yüzde 50) zaml�, 

� Normal e�itim süresi içerisinde mezun olamayan I.ö�retim ö�rencilerinden 

al�nan katk� pay� birinci sene için yüzde 50, müteakip y�llar içinse yüzde 100 

zaml�, 

� Lisans düzeyinde ikinci bir yüksekö�retim yapan I.ö�retim ö�rencilerinden de 

katk� pay� yüzde 100 zaml� al�nmaktad�r. 

� Ayr�ca, üniversite yönetim kurullar�, üniversitenin ve ö�renim görülen program�n 

özelliklerini göz önünde bulundurarak Bakanlar Kurulu taraf�ndan belirlenen 

I.ö�retim programlar�na ait ö�renci katk� pay� miktar�n� yüzde 20 oran�nda 

art�rabilmektedir.  
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� E�itim fakülteleri hariç olmak üzere yabanc� dilde e�itim yapan üniversitelerde 

ö�renci katk� pay� yüzde 100 (II.ö�retimde yüzde 50) zaml�, 

� Normal e�itim süresi içerisinde mezun olamayan I.ö�retim ö�rencilerinden 

al�nan katk� pay� birinci sene için yüzde 50, müteakip y�llar içinse yüzde 100 

zaml�, 

� Lisans düzeyinde ikinci bir yüksekö�retim yapan I.ö�retim ö�rencilerinden de 

katk� pay� yüzde 100 zaml� al�nmaktad�r. 

� Ayr�ca, üniversite yönetim kurullar�, üniversitenin ve ö�renim görülen program�n 

özelliklerini göz önünde bulundurarak Bakanlar Kurulu taraf�ndan belirlenen 

I.ö�retim programlar�na ait ö�renci katk� pay� miktar�n� yüzde 20 oran�nda 

art�rabilmektedir.  
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Tablo 3.13. 2010-2011 Ö�retim Y�l� I ve II Say�l� Cetvel A Kategorisindeki 
Fakülte ve Programlarda Ortalama Cari Maliyetleri ile Ö�renci Katk�s� 
Miktarlar� (TL.) 

Grup Fakülte ve Program�n Ad� 

Ortalama 
Cari 

Maliyet 

I.Ö�retim II.Ö�retim 
Ö�renci 
Katk�s� Pay�  

Ö�renci 
Katk�s� Pay�  

I T�p Fakülteleri 15.544 591 3,8% 

II Di� Hekimli�i Fakültesi 
Eczac�l�k Fakültesi 5.607 494 8,8%   

III Veteriner Fakültesi 4.267 386 9,0% 

IV T�bbi Biyolojik Bil.Prog. 
Fizik Tedavi Ve Reha.Prog. 4.267 386 9,0% 2.134 50,0% 

V Teknik E�itim Fakültesi 2.294 281 6,6% 1.147 50,0% 
VI �TÜ ��letme Fakültesi Müh. 2.804 

VII 

Mühendislik Fakültesi, Mimarl�k 
Fakültesi, Müh.-Mimarl�k Fakültesi, 
Mühendislik ve Tekn. Fak., 
Mimarl�k ve Tasar�m Fak., �n�aat 
Fakültesi, Makina Fakültesi, Maden 
Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fak., 
Kimya Metalürji Fak., Uçak ve Uzay 
Bil. Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Müh. 
ve Do�a Bilimleri Fak., Teknoloji 
Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi, 
Orman Fakültesi 

3.057 387 12,7% 1.529 50,0% 

VIII 

Gemi �n�. ve Deniz Bil. Fak., Deniz 
Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri 
Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, 
Tekstil Tekn. ve Tasar�m Fak., Sanat 
ve Tasar�m Fakültesi, Gemi �n�. ve 
Denizcilik Fak., Güzel Sanatlar ve 
Tasar�m Fak., Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

3.848 316 8,2% 1.924 50,0% 

IX Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi (Fen Program�) 2.562 284 11,1% 1.281 50,0% 

X 

Hukuk Fakültesi, �ktisat Fakültesi 
��letme Fakültesi, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi, �ktisadi ve �dari Bilimler 
Fak. 

2.310 313 13,5% 1.155 50,0% 

XI 

Dil Tarih ve Co�rafya Fak., �lahiyat 
Fakültesi, E�itim Fakültesi, Mesleki 
E�itim Fakültesi, Sa�l�k Bilimleri 
Fakültesi, Sa�l�k E�itim Fakültesi, 
Endüstriyel San.E�t. Fak., Ticaret 
Turz. E�t. Fakültesi, Turizm 
Fakültesi, �nsani Bilimler ve 
Edebiyat Fak., E�itim Bilimleri, 
Edebiyat Fakültesi 

2.053 284 13,8% 1.027 50,0% 

XII 
Fen-Edebiyat Fakültesi (Edebiyat ve 
Sos.Prog.),�leti�im Bilimleri 
Fakültesi, �leti�im  Fakültesi 

1.923 284 14,8% 962 50,0% 

XIII Aç�kö�retim Fakültesi 198 71 35,9%   

Kaynak: 2010/815 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� Eki 
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Tablo 3.14. 2010-2011 Ö�retim Y�l� I ve II Say�l� Cetvel B Kategorisindeki 
Fakülte ve Programlarda Ortalama Cari Maliyetleri ile Ö�renci Katk�s� 
Miktarlar� (TL.) 

Grup Fakülte ve Program�n Ad� 

Ortalama 
Cari 

Maliyet 

I.Ö�retim II.Ö�retim 
Ö�renci 
Katk�s� Pay� 

Ö�renci 
Katk�s� Pay� 

I Devlet Konservatuvar� 8.535 589 6,9% 4.267 50,0% 

II Sivil Havac�l�k Yüksekokulu 8.535 470 5,5% 4.267 50,0% 

 
III 

 

Mesleki Teknoloji Y.O., Tütün 
Eksperli�i Y.O., Ev Ekonomisi 
Y.O. 

3.846 227 5,9% 1.923 50,0% 

IV 

Bankac�l�k ve Sigorta. Y.O, 
Uygulamal� Bilimler Y.O., �lahiyat 
Meslek Y.O., Sa�l�k 
Yüksekokullar�, Endüstriyel 
Sanatlar Y.O., Tak� Tek. ve 
Tasar�m� Y.O., Beden E�it. ve 
Spor Y.O., Spor Bilimleri Tek. 
Y.O., Fizik Ted. ve Reh. Y.O., 
Hem�irelik Yüksekokulu, 
Ula�t�rma Ve Lojistik Y.O., 
Ormanc�l�k MYO. 

2.310 190 8,2% 1.155 50,0% 

V Engelliler Entegre Y.O. 3.848 190 4,9% 1.924 50,0% 

VI 

Tapu Kadastro MYO, Milli 
Saraylar ve Tarihi Yap�lar MYO, 
Turizm ve Otelcilik MYO, Meslek 
Yüksekokullar�, Sa�l�k Hizmetleri 
MYO, Turz.ve Otelcilik ��l.Y.O., 
Turz.��l.ve Otelcilik Y.O., Sivil 
Havac�l�k MYO, Sosyal Bilimler 
MYO, Teknik Bilimler MYO, Su 
Ürünleri MYO., Uzaktan E�itim 
MYO., Adalet Yüksekokulu 

1.539 190 12,3% 770 50,0% 

VII Denizcilik Y.O., Denizcilik MYO, 
Deniz ��l.ve Yön.Y.O. 1.923 190 9,9% 962 50,0% 

VIII Lisansüstü Ö�retim 1.536 258 16,8%   

Kaynak: 2010/815 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� Eki 
Ortalama cari hizmet maliyetinin ve ö�renci katk� paylar�n�n bir önceki y�la 

göre de�i�imine bak�ld���nda, 2007 y�l�nda yüzde 5, 2008 ve 2009 y�llar�nda yakla��k 

yüzde 8 ve 2010 y�l�nda ise artmad��� görülmektedir. Burada iki konu dikkat 

çekicidir. Bunlardan birincisi, tüm gruplar�n ortalama cari hizmet maliyetinin 

dolay�s�yla da ö�renci katk�s�n�n ayn� oranda artm�� olmas�d�r. Bu dönemde birim 

maliyetler ve program çe�itlili�i gibi pek çok parametrenin de�i�ti�i göz önünde 
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Tablo 3.14. 2010-2011 Ö�retim Y�l� I ve II Say�l� Cetvel B Kategorisindeki 
Fakülte ve Programlarda Ortalama Cari Maliyetleri ile Ö�renci Katk�s� 
Miktarlar� (TL.) 

Grup Fakülte ve Program�n Ad� 

Ortalama 
Cari 

Maliyet 

I.Ö�retim II.Ö�retim 
Ö�renci 
Katk�s� Pay� 

Ö�renci 
Katk�s� Pay� 

I Devlet Konservatuvar� 8.535 589 6,9% 4.267 50,0% 

II Sivil Havac�l�k Yüksekokulu 8.535 470 5,5% 4.267 50,0% 

 
III 

 

Mesleki Teknoloji Y.O., Tütün 
Eksperli�i Y.O., Ev Ekonomisi 
Y.O. 

3.846 227 5,9% 1.923 50,0% 

IV 

Bankac�l�k ve Sigorta. Y.O, 
Uygulamal� Bilimler Y.O., �lahiyat 
Meslek Y.O., Sa�l�k 
Yüksekokullar�, Endüstriyel 
Sanatlar Y.O., Tak� Tek. ve 
Tasar�m� Y.O., Beden E�it. ve 
Spor Y.O., Spor Bilimleri Tek. 
Y.O., Fizik Ted. ve Reh. Y.O., 
Hem�irelik Yüksekokulu, 
Ula�t�rma Ve Lojistik Y.O., 
Ormanc�l�k MYO. 

2.310 190 8,2% 1.155 50,0% 

V Engelliler Entegre Y.O. 3.848 190 4,9% 1.924 50,0% 

VI 

Tapu Kadastro MYO, Milli 
Saraylar ve Tarihi Yap�lar MYO, 
Turizm ve Otelcilik MYO, Meslek 
Yüksekokullar�, Sa�l�k Hizmetleri 
MYO, Turz.ve Otelcilik ��l.Y.O., 
Turz.��l.ve Otelcilik Y.O., Sivil 
Havac�l�k MYO, Sosyal Bilimler 
MYO, Teknik Bilimler MYO, Su 
Ürünleri MYO., Uzaktan E�itim 
MYO., Adalet Yüksekokulu 

1.539 190 12,3% 770 50,0% 

VII Denizcilik Y.O., Denizcilik MYO, 
Deniz ��l.ve Yön.Y.O. 1.923 190 9,9% 962 50,0% 

VIII Lisansüstü Ö�retim 1.536 258 16,8%   

Kaynak: 2010/815 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� Eki 
Ortalama cari hizmet maliyetinin ve ö�renci katk� paylar�n�n bir önceki y�la 

göre de�i�imine bak�ld���nda, 2007 y�l�nda yüzde 5, 2008 ve 2009 y�llar�nda yakla��k 

yüzde 8 ve 2010 y�l�nda ise artmad��� görülmektedir. Burada iki konu dikkat 

çekicidir. Bunlardan birincisi, tüm gruplar�n ortalama cari hizmet maliyetinin 

dolay�s�yla da ö�renci katk�s�n�n ayn� oranda artm�� olmas�d�r. Bu dönemde birim 

maliyetler ve program çe�itlili�i gibi pek çok parametrenin de�i�ti�i göz önünde 
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bulunduruldu�unda, her grubun maliyetinin ayn� oranda de�i�mesi mümkün de�ildir. 

Dikkat çeken bir di�er husus ise, 2010-2011 y�l�nda bir önceki y�la göre ortalama 

cari hizmet maliyetinin ve katk� paylar�n�n de�i�memesidir. Bu iki durum 

göstermektedir ki, ilgili y�llardaki Bakanlar Kurulu Kararlar�nda yay�mlanan cari 

hizmet maliyetleri gerçek maliyetler do�rultusunda hesaplanmamakta sadece 

geçmi�te bir dönem hesaplanan maliyetlerin belirli bir katsay�yla art�r�lmas�yla elde 

edilmektedir. Nitekim Oruç ve di�erleri (2011) yapt�klar� çal��mada, Bakanlar 

Kurulunca belirlenen cari hizmet maliyetlerinin gerçek cari maliyetleri 

yans�tmad���n� göstermi�lerdir. Söz konusu çal��mada, 2000 y�l�ndan önce kurulan 

53 devlet üniversitesinin Bakanlar Kurulunca aç�klanan ö�renci cari hizmet 

maliyetlerine göre almas� gereken ödenek miktar� hesaplanm�� ve bu miktar 

üniversitelere tahsis edilen gerçek ödenek miktar� ile kar��la�t�r�lm��t�r (Bkz.Tablo 

3.15). Çal��man�n sonucunda, ortalama cari hizmet maliyetine göre hesaplanan 

ödenek miktar�n�n, üniversitelerin neredeyse tamam�nda gerçek ödenek miktar�n�n 

oldukça alt�nda oldu�u görülmü�tür. 53 devlet üniversitesine gerçekte tahsis edilen 

cari ödenek toplam�, ortalama cari hizmet maliyetine göre olmas� gerekenden 2007 

y�l�nda yüzde 84, 2008 y�l�nda yüzde 89 ve 2009 y�l�nda yüzde 93,34 yüksek 

olmu�tur. Bu durum göstermektedir ki, ortalama cari hizmet maliyetleri gerçek 

maliyetlerin oldukça alt�ndad�r. Bu nedenle, ö�rencilerden al�nan katk� paylar�n�n 

gerçek cari maliyet içerisindeki pay� Tablo 3.13 ve Tablo 3.14’te verilenlerden çok 

daha dü�üktür. 



132 
 

Tablo 3.15. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n �lgili Y�llarda Belirlenen Cari Hizmet Maliyetine Göre 
Almas� Gereken ve Gerçekte Ald�klar� Ödenek Miktarlar� (2007-2009, Bin TL.) 

Üniversite 
2007 2008 2009 

CHM BK Fark CHM BK Fark CHM BK Fark 
Abant �.B. 29.303 43.168 13.865 30.617 45.488 14.871 35.203 55.225 20.022 
Adnan Menderes 31.203 51.239 20.036 38.461 60.721 22.260 46.714 71.822 25.108 
Afyon Kocatepe 40.174 52.508 12.334 46.143 55.922 9.779 57.456 65.825 8.369 
Akdeniz 43.398 86.912 43.514 47.928 94.555 46.627 54.210 113.622 59.412 
Anadolu 49.309 163.521 114.212 50.624 167.691 117.067 56.502 192.037 135.535 
Ankara 95.610 250.481 154.871 92.019 260.265 168.246 102.399 298.265 195.866 
Atatürk 73.433 159.391 85.958 73.990 164.327 90.337 80.417 187.254 106.837 
Bal�kesir 40.192 39.912 -280 43.025 43.763 738 50.378 52.671 2.293 
Bo�aziçi 20.891 70.813 49.922 21.502 76.065 54.563 23.455 86.939 63.484 
Celal Bayar 45.105 61.549 16.444 47.395 66.401 19.006 55.088 78.766 23.678 
Cumhuriyet 49.896 75.643 25.747 53.749 81.296 27.547 60.720 98.176 37.456 
Ç.Kale 18 Mart 36.285 46.306 10.021 40.576 51.368 10.792 47.202 63.227 16.025 
Çukurova 68.067 147.100 79.033 68.153 161.155 93.002 77.281 179.398 102.117 
Dicle 41.418 85.404 43.986 34.581 86.578 51.997 38.733 103.375 64.642 
Dokuz Eylül 84.042 164.791 80.749 89.404 178.366 88.962 100.093 205.744 105.651 
Dumlup�nar 48.792 43.155 -5.637 48.687 43.453 -5.234 60.117 51.642 -8.475 
Ege 103.116 209.512 106.396 108.405 227.277 118.872 118.412 256.314 137.902 
Erciyes. 64.047 94.295 30.248 64.971 100.636 35.665 75.978 124.167 48.189 
Eski�ehir Os. 40.913 68.068 27.155 42.993 75.312 32.319 48.088 89.461 41.373 
F�rat 44.035 92.933 48.898 43.866 95.956 52.090 49.753 113.956 64.203 
Galatasaray 5.019 24.072 19.053 5.110 22.963 17.853 5.453 27.294 21.841 
Gazi 114.381 221.608 107.227 118.205 242.769 124.564 134.506 279.222 144.716 
Gaziantep 28.354 55.525 27.171 29.083 59.530 30.447 36.603 72.841 36.238 
Gaziosmanpa�a 20.862 41.695 20.833 24.670 47.338 22.668 30.350 57.852 27.502 
GYTE 3.657 19.613 15.956 3.982 20.954 16.972 4.302 25.158 20.856 
Hacettepe 78.769 228.806 150.037 82.363 254.421 172.058 90.987 289.349 198.362 
Harran 16.577 44.599 28.022 18.604 50.607 32.003 22.825 59.962 37.137 
�nönü 34.248 71.487 37.239 35.934 78.834 42.900 39.922 92.846 52.924 
�stanbul 160.267 365.168 204.901 168.441 397.784 229.343 185.011 437.274 252.263 
�TÜ 48.324 126.599 78.275 53.027 135.041 82.014 59.749 156.173 96.424 
�YTE 4.145 21.642 17.497 4.661 23.517 18.856 5.588 28.626 23.038 
K.Mara� S.�mam 25.746 47.390 21.644 27.204 49.365 22.161 31.509 58.909 27.400 
Kafkas 22.438 33.597 11.159 22.745 32.918 10.173 23.885 37.875 13.990 
K�r�kkale 27.255 39.748 12.493 28.759 45.291 16.532 33.759 53.081 19.322 
Kocaeli 91.551 93.837 2.286 99.499 102.066 2.567 115.059 118.907 3.848 
KTÜ 71.416 102.238 30.822 78.374 112.548 34.174 89.399 132.423 43.024 
Marmara 101.086 154.948 53.862 104.522 164.378 59.856 114.465 187.634 73.169 
Mersin 40.805 64.671 23.866 45.978 69.114 23.136 53.556 88.436 34.880 
Mimar Sinan 14.059 30.751 16.692 15.230 31.903 16.673 17.393 38.474 21.081 
Mu�la 34.584 43.559 8.975 37.948 47.740 9.792 42.757 57.394 14.637 
Mustafa Kemal 24.325 37.332 13.007 28.853 40.973 12.120 37.514 51.298 13.784 
Ni�de 18.880 27.029 8.149 18.773 29.233 10.460 22.057 35.440 13.383 
ODTÜ 42.973 155.994 113.021 45.996 162.953 116.957 50.327 183.513 133.186 
Ondokuz May�s 54.541 101.370 46.829 51.940 109.238 57.298 57.723 129.812 72.089 
Pamukkale 43.803 64.084 20.281 49.441 73.057 23.616 58.033 86.538 28.505 
Sakarya 65.754 65.309 -445 72.935 72.225 -710 86.970 86.097 -873 
Selçuk 151.888 175.763 23.875 145.467 171.451 25.984 159.514 204.813 45.299 
Süleyman 60.313 81.761 21.448 67.532 95.251 27.719 81.724 113.310 31.586 
Trakya 45.110 68.553 23.443 40.332 70.789 30.457 49.283 84.957 35.674 
Uluda� 84.220 135.550 51.330 87.082 144.994 57.912 96.600 167.216 70.616 
Y�ld�z Teknik 46.171 70.005 23.834 48.504 76.710 28.206 54.882 91.260 36.378 
Yüzüncü Y�l 31.366 80.496 49.130 29.627 84.110 54.483 34.042 96.723 62.681 
Zonguldak 36.858 60.224 23.366 32.508 57.894 25.386 33.534 63.461 29.927 
TOPLAM 2.698.97 4.961.72 2.262.75 2.810.41 5.314.55 2.504.13 3.197.48 6.182.05 2.984.57

Kaynak: Oruç  ve ark. (2011:27) 
Not: Tablodaki BK sütunlar� Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili ba�lang�ç ödenek miktar�n�, CHM sütunlar� ise 
Bakanlar Kurulunca aç�klanan ortalama cari hizmet maliyetine göre tahsis edilmesi gereken ödenek miktar�n� 
göstermektedir.
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Tablo 3.15. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n �lgili Y�llarda Belirlenen Cari Hizmet Maliyetine Göre 
Almas� Gereken ve Gerçekte Ald�klar� Ödenek Miktarlar� (2007-2009, Bin TL.) 

Üniversite 
2007 2008 2009 

CHM BK Fark CHM BK Fark CHM BK Fark 
Abant �.B. 29.303 43.168 13.865 30.617 45.488 14.871 35.203 55.225 20.022 
Adnan Menderes 31.203 51.239 20.036 38.461 60.721 22.260 46.714 71.822 25.108 
Afyon Kocatepe 40.174 52.508 12.334 46.143 55.922 9.779 57.456 65.825 8.369 
Akdeniz 43.398 86.912 43.514 47.928 94.555 46.627 54.210 113.622 59.412 
Anadolu 49.309 163.521 114.212 50.624 167.691 117.067 56.502 192.037 135.535 
Ankara 95.610 250.481 154.871 92.019 260.265 168.246 102.399 298.265 195.866 
Atatürk 73.433 159.391 85.958 73.990 164.327 90.337 80.417 187.254 106.837 
Bal�kesir 40.192 39.912 -280 43.025 43.763 738 50.378 52.671 2.293 
Bo�aziçi 20.891 70.813 49.922 21.502 76.065 54.563 23.455 86.939 63.484 
Celal Bayar 45.105 61.549 16.444 47.395 66.401 19.006 55.088 78.766 23.678 
Cumhuriyet 49.896 75.643 25.747 53.749 81.296 27.547 60.720 98.176 37.456 
Ç.Kale 18 Mart 36.285 46.306 10.021 40.576 51.368 10.792 47.202 63.227 16.025 
Çukurova 68.067 147.100 79.033 68.153 161.155 93.002 77.281 179.398 102.117 
Dicle 41.418 85.404 43.986 34.581 86.578 51.997 38.733 103.375 64.642 
Dokuz Eylül 84.042 164.791 80.749 89.404 178.366 88.962 100.093 205.744 105.651 
Dumlup�nar 48.792 43.155 -5.637 48.687 43.453 -5.234 60.117 51.642 -8.475 
Ege 103.116 209.512 106.396 108.405 227.277 118.872 118.412 256.314 137.902 
Erciyes. 64.047 94.295 30.248 64.971 100.636 35.665 75.978 124.167 48.189 
Eski�ehir Os. 40.913 68.068 27.155 42.993 75.312 32.319 48.088 89.461 41.373 
F�rat 44.035 92.933 48.898 43.866 95.956 52.090 49.753 113.956 64.203 
Galatasaray 5.019 24.072 19.053 5.110 22.963 17.853 5.453 27.294 21.841 
Gazi 114.381 221.608 107.227 118.205 242.769 124.564 134.506 279.222 144.716 
Gaziantep 28.354 55.525 27.171 29.083 59.530 30.447 36.603 72.841 36.238 
Gaziosmanpa�a 20.862 41.695 20.833 24.670 47.338 22.668 30.350 57.852 27.502 
GYTE 3.657 19.613 15.956 3.982 20.954 16.972 4.302 25.158 20.856 
Hacettepe 78.769 228.806 150.037 82.363 254.421 172.058 90.987 289.349 198.362 
Harran 16.577 44.599 28.022 18.604 50.607 32.003 22.825 59.962 37.137 
�nönü 34.248 71.487 37.239 35.934 78.834 42.900 39.922 92.846 52.924 
�stanbul 160.267 365.168 204.901 168.441 397.784 229.343 185.011 437.274 252.263 
�TÜ 48.324 126.599 78.275 53.027 135.041 82.014 59.749 156.173 96.424 
�YTE 4.145 21.642 17.497 4.661 23.517 18.856 5.588 28.626 23.038 
K.Mara� S.�mam 25.746 47.390 21.644 27.204 49.365 22.161 31.509 58.909 27.400 
Kafkas 22.438 33.597 11.159 22.745 32.918 10.173 23.885 37.875 13.990 
K�r�kkale 27.255 39.748 12.493 28.759 45.291 16.532 33.759 53.081 19.322 
Kocaeli 91.551 93.837 2.286 99.499 102.066 2.567 115.059 118.907 3.848 
KTÜ 71.416 102.238 30.822 78.374 112.548 34.174 89.399 132.423 43.024 
Marmara 101.086 154.948 53.862 104.522 164.378 59.856 114.465 187.634 73.169 
Mersin 40.805 64.671 23.866 45.978 69.114 23.136 53.556 88.436 34.880 
Mimar Sinan 14.059 30.751 16.692 15.230 31.903 16.673 17.393 38.474 21.081 
Mu�la 34.584 43.559 8.975 37.948 47.740 9.792 42.757 57.394 14.637 
Mustafa Kemal 24.325 37.332 13.007 28.853 40.973 12.120 37.514 51.298 13.784 
Ni�de 18.880 27.029 8.149 18.773 29.233 10.460 22.057 35.440 13.383 
ODTÜ 42.973 155.994 113.021 45.996 162.953 116.957 50.327 183.513 133.186 
Ondokuz May�s 54.541 101.370 46.829 51.940 109.238 57.298 57.723 129.812 72.089 
Pamukkale 43.803 64.084 20.281 49.441 73.057 23.616 58.033 86.538 28.505 
Sakarya 65.754 65.309 -445 72.935 72.225 -710 86.970 86.097 -873 
Selçuk 151.888 175.763 23.875 145.467 171.451 25.984 159.514 204.813 45.299 
Süleyman 60.313 81.761 21.448 67.532 95.251 27.719 81.724 113.310 31.586 
Trakya 45.110 68.553 23.443 40.332 70.789 30.457 49.283 84.957 35.674 
Uluda� 84.220 135.550 51.330 87.082 144.994 57.912 96.600 167.216 70.616 
Y�ld�z Teknik 46.171 70.005 23.834 48.504 76.710 28.206 54.882 91.260 36.378 
Yüzüncü Y�l 31.366 80.496 49.130 29.627 84.110 54.483 34.042 96.723 62.681 
Zonguldak 36.858 60.224 23.366 32.508 57.894 25.386 33.534 63.461 29.927 
TOPLAM 2.698.97 4.961.72 2.262.75 2.810.41 5.314.55 2.504.13 3.197.48 6.182.05 2.984.57

Kaynak: Oruç  ve ark. (2011:27) 
Not: Tablodaki BK sütunlar� Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili ba�lang�ç ödenek miktar�n�, CHM sütunlar� ise 
Bakanlar Kurulunca aç�klanan ortalama cari hizmet maliyetine göre tahsis edilmesi gereken ödenek miktar�n� 
göstermektedir.

133 
 

Türkiye’de harç düzeyinin di�er ülkeler ile kar��la�t�r�lmas� amac�yla, Tablo 

3.16’de OECD ülkelerinde ö�rencilerin devlet yüksekö�retim kurumlar�na ödedikleri 

ortalama ö�renim ücretleri ve bu ücretlerin ki�i ba��na GSYH içerisindeki pay� 

verilmi�tir. Buna göre, ABD, Avustralya, Japonya, Kanada, Güney Kore ve �ili 

ö�rencilerden hem de�er hem de ki�i ba��na GSYH içindeki pay� cinsinden en 

yüksekö�retim ücretlerinin al�nd��� ülkelerdir. Bu ülkelerin pe�i s�ra Avrupa ülkeleri 

gelmektedir. Bu ülkelerde harçlar dü�ük olmakla birlikte, yak�n gelecekte pek 

ço�unun harç miktarlar�n� art�rma yöneliminde oldu�u bilinmektedir. Türkiye harç 

uygulamas� olan ülkeler aras�nda en dü�ük ö�renim ücretinin oldu�u ülkedir. Buna 

kar��l�k, harç miktar�n�n ki�i ba��na GSYH içerisindeki pay�na bak�ld���nda, 

Avusturya, Belçika ve Fransa’n�n üzerinde sondan dördüncü s�rada yer almaktad�r. 

Ancak, bu ülkelerde yüksekö�retim kurumlar�ndaki ö�renim ücreti uygulamas�n�n 

henüz yeni oldu�u ve hükümetlerin bir anda yüksek düzeyde ö�renim ücreti talep 

edemeyecekleri dü�ünüldü�ünde, bu ülkelerin Türkiye’nin alt�nda yer almas� �a��rt�c� 

de�ildir.  

Tablo 3.16. OECD Ülkelerinde Devlet Yüksekö�retim Kurumlar�ndaki 
Ortalama Ö�renim Ücretleri ve Ki�i Ba��na GSYH �çerisindeki Paylar� (2005, 
ABD $) 

Ülke Ö�renim Ücreti 
Ki�i Ba��na GSYH 

�çinde Pay� 
�ili 6.762 55,6% 
Japonya 5.568 18,4% 
Güney Kore 3.883 17,0% 
ABD 5.027 11,8% 
Avustralya 3.855 11,8% 
Yeni Zelanda 2.671 10,6% 
Kanada 3.464 9,9% 
Birle�ik Krall�k 1.859 5,9% 
Hollanda 1.646 4,7% 
�talya 1.017 3,6% 
�spanya 795 2,9% 
Türkiye 276 2,5% 
Avusturya 837 2,5% 
Belçika 661 2,1% 
Fransa 300 1,0% 
Kaynak: Ö�renim ücretleri OECD (2007:279-283), sat�n alma gücüne göre ki�i ba��na GSYH 
de�erleri ise UNESCO çevrimiçi veritaban�ndan al�nm��t�r. 
Not: Ö�rencim ücretleri sat�n alma gücü paritesine göre ABD dolar� cinsindendir 
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Özet olarak, yüksekö�retim maliyetinin bir k�sm�n�n ö�renciden al�nmas� 

hem toplumsal e�itlik hem de sunulan hizmetin nicelik ve niteliksel geli�imi 

aç�s�ndan gereklidir. Ülkemizde ö�rencilerden al�nan katk� paylar� hem 

yüksekö�retim kurumlar�n�n gelirlerinin hem de sunulan hizmetin maliyetinin çok 

dü�ük bir k�sm�n� olu�turmaktad�r. Bu nedenle, ö�renci katk� paylar�n�n gerçek 

maliyetlere ve toplumun ihtiyaçlar�yla uyumlu olacak �ekilde art�r�lmas� 

gerekmektedir. Ancak, bunu yaparken maddi olanaklar� yetersiz ö�rencilerin 

yüksekö�retime eri�imini k�s�tlamamak için daha etkin i�leyen burs ve kredi 

sistemlerinin de hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

3.2.2.2. Yüksekö�retimin özel sektör taraf�ndan sunumu 

Yüksekö�retimin maliyetinin payla��m� konusunda öne ç�kan 

uygulamalardan birisi de bu hizmetin kamu d���ndaki kar amaçl� �irketler ve vak�flar 

gibi aktörler taraf�ndan sunulmas�d�r. Türkiye’deki ilk özel yüksekö�retim kurumlar�, 

1960’l� y�llarda kurulan ancak Anayasaya ayk�r� bulunmalar� nedeniyle 1971 y�l�nda 

kapat�lan özel yüksekokullard�r. Faaliyet gösterdikleri k�sa sürede, bu 

yüksekokullar�n say�s� 50’ye, ö�renci say�lar� ise 50 bin civar�na ula�m��t�r (Gürüz, 

2001:302). Özel yüksekokullar�n kapanmas�ndan sonraki 13 y�l boyunca, 

yüksekö�retim hizmeti tamamen devlet yüksekö�retim kurumlar� taraf�ndan 

sunulmu�tur. 1982 Anayasas�n�n yürürlü�e girmesini müteakip, 2547 say�l� 

Yüksekö�retim Kanununda yap�lan de�i�iklik ile kar amac� gütmeyen vak�flar�n özel 

yüksekö�retim kurumlar� kurmas�na olanak tan�nm��t�r. Bu do�rultuda, ilk vak�f 

üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi 1984 y�l�nda kurulmu�tur. Ancak, vak�f 

üniversitelerinin yasal durumunun 1992 y�l�na kadar netli�e kavu�mamas� nedeniyle, 

1984-1991 döneminde hiç yeni vak�f üniversitesi kurulmam��t�r27 . Bu belirsizlik 

1992 y�l�nda yürürlü�e giren 3785 say�l� kanunla aç�kl��a kavu�mu� (YÖK, 2005:22) 

ve ayn� y�l ikinci vak�f üniversitesi olan Koç Üniversitesi kurulmu�tur28. Bunu 1994 

y�l�nda Ba�kent üniversitesinin kurulmas� izlemi�tir. O dönemden sonra vak�f 

                                                           
27 Bu dönemde Bilkent Üniversitesinin yasal durumu hakk�nda Anayasa Mahkemesine 2 ayr� dava 
aç�lm��t�r (Erguvan, 2010:26).  
28  Koç Üniversitesi ile ayn� dönemde kurulan di�er bir vak�f üniversitesi olan Kadir Has 
Üniversitesinin kurulu� kanunu 1996 y�l�nda yürürlükten kald�r�lm��t�r. O nedenle Koç Üniversitesi 
ikinci vak�f üniversitesi olarak kabul edilmektedir (Gürüz, 2001:305). 
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Özet olarak, yüksekö�retim maliyetinin bir k�sm�n�n ö�renciden al�nmas� 

hem toplumsal e�itlik hem de sunulan hizmetin nicelik ve niteliksel geli�imi 

aç�s�ndan gereklidir. Ülkemizde ö�rencilerden al�nan katk� paylar� hem 

yüksekö�retim kurumlar�n�n gelirlerinin hem de sunulan hizmetin maliyetinin çok 

dü�ük bir k�sm�n� olu�turmaktad�r. Bu nedenle, ö�renci katk� paylar�n�n gerçek 

maliyetlere ve toplumun ihtiyaçlar�yla uyumlu olacak �ekilde art�r�lmas� 

gerekmektedir. Ancak, bunu yaparken maddi olanaklar� yetersiz ö�rencilerin 

yüksekö�retime eri�imini k�s�tlamamak için daha etkin i�leyen burs ve kredi 

sistemlerinin de hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

3.2.2.2. Yüksekö�retimin özel sektör taraf�ndan sunumu 

Yüksekö�retimin maliyetinin payla��m� konusunda öne ç�kan 

uygulamalardan birisi de bu hizmetin kamu d���ndaki kar amaçl� �irketler ve vak�flar 

gibi aktörler taraf�ndan sunulmas�d�r. Türkiye’deki ilk özel yüksekö�retim kurumlar�, 

1960’l� y�llarda kurulan ancak Anayasaya ayk�r� bulunmalar� nedeniyle 1971 y�l�nda 

kapat�lan özel yüksekokullard�r. Faaliyet gösterdikleri k�sa sürede, bu 

yüksekokullar�n say�s� 50’ye, ö�renci say�lar� ise 50 bin civar�na ula�m��t�r (Gürüz, 

2001:302). Özel yüksekokullar�n kapanmas�ndan sonraki 13 y�l boyunca, 

yüksekö�retim hizmeti tamamen devlet yüksekö�retim kurumlar� taraf�ndan 

sunulmu�tur. 1982 Anayasas�n�n yürürlü�e girmesini müteakip, 2547 say�l� 

Yüksekö�retim Kanununda yap�lan de�i�iklik ile kar amac� gütmeyen vak�flar�n özel 

yüksekö�retim kurumlar� kurmas�na olanak tan�nm��t�r. Bu do�rultuda, ilk vak�f 

üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi 1984 y�l�nda kurulmu�tur. Ancak, vak�f 

üniversitelerinin yasal durumunun 1992 y�l�na kadar netli�e kavu�mamas� nedeniyle, 

1984-1991 döneminde hiç yeni vak�f üniversitesi kurulmam��t�r27 . Bu belirsizlik 

1992 y�l�nda yürürlü�e giren 3785 say�l� kanunla aç�kl��a kavu�mu� (YÖK, 2005:22) 

ve ayn� y�l ikinci vak�f üniversitesi olan Koç Üniversitesi kurulmu�tur28. Bunu 1994 

y�l�nda Ba�kent üniversitesinin kurulmas� izlemi�tir. O dönemden sonra vak�f 

                                                           
27 Bu dönemde Bilkent Üniversitesinin yasal durumu hakk�nda Anayasa Mahkemesine 2 ayr� dava 
aç�lm��t�r (Erguvan, 2010:26).  
28  Koç Üniversitesi ile ayn� dönemde kurulan di�er bir vak�f üniversitesi olan Kadir Has 
Üniversitesinin kurulu� kanunu 1996 y�l�nda yürürlükten kald�r�lm��t�r. O nedenle Koç Üniversitesi 
ikinci vak�f üniversitesi olarak kabul edilmektedir (Gürüz, 2001:305). 
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üniversitesi say�s� �ekil 3.4’de görüldü�ü üzere h�zla artarak 2000 y�l�nda 20’ye ve 

2011 y�l�nda 62’ye ula�m��t�r. 

Vak�f üniversitelerinin ö�renci say�lar� ve bu ö�rencilerin toplam örgün 

ö�renci say�s� içerisindeki paylar� �ekil 3.24’de verilmi�tir. Buna göre, 1990 y�l�nda 

yakla��k 4,5 bin olan vak�f üniversitelerine kay�tl� ö�renci say�s�, 2000 y�l�nda 36 

bine ve 2010 y�l�nda da 175 bine ula�arak 1990 y�l�na göre yakla��k 40 kat artm��t�r.  

Ancak, vak�f üniversiteleri kurum say�s� itibar�yla yüksekö�retim sisteminin yakla��k 

yüzde 40’�n� olu�turduklar� halde, ö�renci say�lar�n�n örgün ö�rencileri içerisindeki 

pay� 2010 y�l� itibar�yla sadece yüzde 9 civar�ndad�r. Ayr�ca, vak�f üniversitelerinin 

aras�nda ö�renci say�s� bak�m�ndan ciddi farkl�l�klar vard�r. Tablo 3.17’de görüldü�ü 

üzere, 2009-2010 e�itim dönemi itibar�yla faaliyet gösteren 34 vak�f üniversitesinin 

21’inin ö�renci say�s� 5 bin ve daha alt�ndad�r. Ayr�ca, ço�unlu�unu ilk kurulanlar�n 

olu�turdu�u 7 tane üniversite,  vak�f üniversitelerine kay�tl� ö�rencilerin yakla��k 

yüzde 49’unu bünyelerinde bar�nd�rmaktad�r. Ö�renci say�s�ndaki bu dengesizlik, 

k�sm� olarak üniversitelerin pek ço�unun yeni kurulmu� ve geli�imini 

tamamlayamam�� olmas� ile aç�klanabilmektedir. Gelecek paragraflarda anlat�laca�� 

üzere, üniversitelerin birço�unun kurucu vak�flar�n�n mali aç�dan güçsüz, verilen 

e�itimin kalitesinin tart��mal� ve ö�renim ücretlerinin çok yüksek olmas� ile gelir 

durumu yetersiz ö�rencilerin vak�f üniversitelerinde e�itim görmelerini sa�layacak 

e�itim kredisi gibi araçlar�n eksikli�i ö�renci say�lar�ndaki geli�meyi etkileyen di�er 

faktörlerdir.  

Tablo 3.17. Vak�f Üniversitelerinin Ö�renci Say�lar� �tibariyle Da��l�m� (2010) 

Grup (Ö�renci Say�s�) 
Üniversite 

Say�s� 
Vak�f Üniversitelerindeki Toplam 
Ö�renci Say�s� �çerisindeki Pay� 

0 ile 2.500 aras�nda 11 5,2% 
2.501 ile 5.000 aras�nda 10 23,6% 
5.001 ile 7500 aras�nda 5 17,2% 
7.501 ve 10.000 aras�nda 1 5,1% 
10.000 üstü 7 48,9% 
Toplam 34 100,0% 
Kaynak: ÖSYM verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
Not: 2009-2010 ö�retim y�l�nda kay�tl� ö�rencisi bulunan vak�f üniversitesi say�s�n�n 34’dür 
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�ekil 3.24. Vak�f Üniversitelerinin Ö�renci Say�lar� ve Toplam Örgün Ö�renci 
�çerisindeki Paylar� (1987-2010) 
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29 Toplam gelirlerin en az yüzde 30’unun kurucu vak�fça sa�land��� üniversiteler güçlü vâk�fa sahip 
olarak s�n�fland�r�lm��t�r. 
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örgün e�itimdeki ö�renci say�s�na bölünmesiyle elde edilecek tutar�n, ilgili vak�f 

yüksekö�retim kurumunda okuyan örgün ö�renci say�s�yla çarp�lmas� sonucu 

bulunacak miktar�n yüzde 30’unu geçememektedir. Ancak gerçekle�en devlet 

yard�m�, öngörülen yüzde 30’luk azami oran�n çok alt�nda kalmaktad�r. Örne�in, 

2005 y�l�nda vak�f üniversitelerinden 15’i devlet katk�s�ndan yararlanmam��, 

yararlanan 10 üniversitenin ald�klar� ödenek, bütçelerinin yüzde 3,6’s� ile yüzde 

0,9’u aras�nda de�i�mi�tir (YÖK, 2007a:67) 

Vak�f üniversitelerindeki ö�renim ücretleri devlet üniversitelerine göre 

oldukça yüksek olup 2010-2011 ö�retim y�l�nda 3 ile 40 bin TL. aras�nda 

de�i�mektedir. Ö�renim ücretinin 3 bin TL. civar�nda oldu�u programlar uzaktan 

e�itim yap�lanlard�r. Önlisans programlar�n�n ö�renim ücreti genellikle 7-10 bin TL. 

aras�nda, lisans programlar�n�n ö�renim ücreti ise 15-25 bin aral���nda 

de�i�mektedir. Ancak bu ücret, t�p gibi yüksek maliyetli programlarda 40 bin TL. ye 

kadar ç�kabilmektedir30.  

Vak�f üniversitelerinin ö�renim ücretlerinin çok yüksek olmas� ve vak�f 

üniversitelerinin kendi aralar�ndaki kalite fark�, bu üniversitelerinin birço�unun 

yüksekö�retim kontenjanlar�n�n bo� kalmas�na neden olmaktad�r.  Erguvan 

(2010:104)’a göre yüksekö�retim arz� ve talebinin dengelenmesi ve etkin çal��an bir 

denetleme sisteminin i�letilmesinden sonra vak�f üniversitelerinin bir k�sm� e�itim 

kalitesi ve fiyatland�rmas� aç�s�ndan kendilerine çeki düzen vermek ya da sistemden 

ç�kmak durumunda kalacaklard�r. Benzer bir �ekilde, YÖK (2007b:21) vak�f 

üniversitelerinin önemli bir bölümünün 1970’li y�llarda ya�anan özel üniversitelerin 

ak�beti ile kar�� kar��ya gelebilece�ini öngörmü�tür.  

�u an itibar�yla, vak�f üniversiteleri yüksekö�retime olan talebi kar��lama 

konusunda kamunun üz120erindeki yükü istenilen ölçüde azaltmakta yetersiz 

kalm��lard�r. Bu durumun mevcut uygulamalar ile k�sa ve orta vadede de�i�mesi 

mümkün görülmemektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde kamu yüksekö�retime 

olan yüksek talebin kar��lanmas�nda en önemli aktör olmaya da devam edecektir.  

                                                           
30 Ö�renim ücretleri ÖSYM’nin 2010 Y�l� Yüksekö�retim Programlar� ve Kontenjanlar� K�lavuzundan 
yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
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3.2.2.3. Giri�imci faaliyetler  

Son dönemde yüksekö�retim kurumlar� bilgiyi patent ve lisanslar yoluyla 

ticarile�tirmek, özel sektör ve kamu ad�na ara�t�rmalar yapmak ve topluma sa�l�k, 

yeti�kin e�itimi gibi baz� hizmetleri sunmak yoluyla yeni kaynaklar yaratmaktad�rlar. 

Türk yüksekö�retim kurumlar�n�n bu giri�imci faaliyetler çerçevesinde elde ettikleri 

gelirler di�er i�letme gelirleri ve döner sermaye gelirleri olarak grupland�r�lmaktad�r.  

Di�er i�letme gelirleri yurt, kantin ve di�er sosyal tesis faaliyetlerinden elde 

edilen gelirler, yay�n ve sat�� gelirleri,  ta��n�r ve ta��nmaz gelir gibi kalemlerden 

olu�maktad�r. Bu gelirlerin yüksekö�retim kurumlar�n�n toplam geliri içerisindeki 

pay� yüzde 2-3 civar�ndad�r (YÖK, 2005:130). Dolay�s�yla, bu kalemin 

yüksekö�retim hizmetlerinin kar��lanmas�ndaki pay� oldukça yetersizdir. 

Giri�imci faaliyetler sonucunda elde edilen gelirlerin çok büyük, üniversite 

gelirlerinin ise ikinci büyük k�sm� döner sermaye gelirleridir. Bu gelirler 

üniversitelerin bünyesinde 2547 say�l� Kanunun 58. maddesi çerçevesinde kurulan 

döner sermaye i�letmelerinin faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir. Bu faaliyetler; 

� T�bb� te�his, tedavi bak�m ve üretimi, 

� Laboratuvar ve atölyelerde i� ve hizmet üretimi, 

� Çe�itli teçhizat, tesisat, alet ve araçlar�n üretim, bak�m ve onar�m�, 

� Tar�msal üretim, bak�m, tedavi, 

� Ara�t�rma faaliyetleri, 

� Kitap, dergi ve di�er bas�l� malzeme üretimi ve sat�m�, 

� Üniversite d���ndan gelecek proje, bilirki�ilik, görü�, rapor, deney ve benzeri 

hizmetlerin sunumu, 

� Teknoloji üretimi, 

� Sosyal tesislerin i�letimidir (Karata�,2006: 90). 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n döner sermaye gelirleri �ekil 3.25’de, bu 

gelirlerin yüksekö�retim kurumlar�n�n toplam geliri içindeki pay� da �ekil 3.10’de 

verilmi�tir. Buna göre, üniversitelere ba�l� daha fazla say�da ara�t�rma ve uygulama 

hastanesinin hizmete girmesi, aç�kö�retim fakültesinin ö�renci say�s�n�n artmas� ve 
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üniversitelerin ara�t�rma altyap�lar�n�n geli�mesinin etkisiyle, yüksekö�retim 

kurumlar�n�n döner sermaye gelirleri son yirmi y�lda muazzam bir art�� göstermi�tir. 

Gelirler 1990 y�l�ndaki 565 milyon TL. düzeyine göre, 2000 y�l�nda 5 kat artarak 2,8 

milyar TL.’ye ve 2009 y�l�nda da 1990 y�l�na göre 8,6 kat artarak 4,8 milyar TL.’ye 

ula�m��t�r. Ayn� dönemde döner sermaye gelirlerini toplam gelir içerisindeki pay� da 

önemli oranda artarak 1990’l� y�llardaki yüzde 20 düzeyinden günümüzde yüzde 

30’lar düzeyine yükselmi�tir. Bu yükseli�in sonucunda, üniversiteler toplam 

gelirlerinin yakla��k üçte birini, bütçe ödeneklerinin de yar�s� büyüklü�ündeki bir 

miktar� döner sermaye i�letmeleri faaliyetleri çerçevesinde elde etmeye 

ba�lam��lard�r.  

Döner sermaye gelirleri içerisinde ise en büyük pay t�p ve di� hekimli�i 

fakültelerine ait olup bu fakülteler toplam gelirin yakla��k yüzde 80’ini tek ba�lar�na 

üretmektedirler. Bu durumun tek istisnas� döner sermaye gelirlerinin büyük bir 

k�sm�n�n aç�kö�retim fakültesi kapsam�nda üretildi�i Anadolu Üniversitesidir 

(Karata�, 2006:92). 

�ekil 3.25. Yüksekö�retim Kurumlar�n�n Döner Sermaye Gelirleri (1989-2009) 

 

Kaynak: (YÖK, 2005:130) ve Muhasebat Gn.Md. verileri 
Not: 2011 y�l� fiyatlar�ylad�r. 
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kazan�lmas�nda katk� sahibi olan birimlerin, makine, teçhizat ve hizmet al�m�, onar�m 

ve in�aat gibi ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas�d�r. �kinci amaç ise, bilimsel ara�t�rma 

projelerinin desteklenmesidir. 2547 say�l� kanuna göre, ara�t�rma projelerinin pay� 

yüzde %5’ten az olamayacak �ekilde, elde edilen toplam döner sermaye gelirinin 

yakla��k yüzde 30’u bu iki amaca yönelik olarak kullan�lmak zorundad�r. Bu oran, 

üniversite yönetim kurulunca yüzde 75 düzeyine kadar art�r�labilmektedir. �lk iki 

amaca yönelik olarak ayr�lan döner sermaye geliri dü�üldükten sonra kalan k�s�m ise 

gelirinin kazan�lmas�nda katk� sahibi olan akademik ve idari personeli desteklemek 

üzere kullan�lmaktad�r. Bu da döner sermaye gelirlerinin kullan�labilece�i üçüncü 

alan olmaktad�r. 

Uygulamada döner sermaye gelirleri büyük oranda bu gelirin elde 

edilmesinde pay sahibi olan birimler ve personelin ihtiyaçlar� do�rultusunda 

kullan�lmakta ve gelirin çok az bir k�sm� üniversitenin di�er birimlerinin ihtiyaçlar� 

için ayr�lmaktad�r. Bu da di�er fakülteler için e�itsizlik ve üniversite için rekabetçi 

olmayan bir ortam yaratmaktad�r. Döner sermayenin en basit tan�m� gelirlerinin 

giderlerini kar��lamas�d�r. Ancak toplam maliyetlerde çok ciddi bir pay� olan ilk 

yat�r�m maliyeti tamamen üniversite bütçesinden ve buna ilaveten personel ödemeleri 

önemli oranlarda üniversite bütçesinden kar��lanmakta iken, elde edilen gelirlerin 

mütevaz� bir bölümü üniversite bütçesine aktar�lmaktad�r. T�p fakültesi için 

kullan�lan bir yat�r�m kayna��n�n ayn� zamanda örne�in mühendislik fakültesi için de 

kullan�labilecek bir kaynak oldu�u da dikkate al�nd���nda, bu e�itsizlik daha da 

belirginle�mektedir (Türkmen, 2009:41). Sonuç olarak, döner sermaye gelirleri 

yüksekö�retim kurumlar�n�n en önemli ikinci gelir kayna�� olmakla birlikte, 

üniversite bünyesindeki tüm birimlerin bu kaynaktan yeterince faydaland���n� 

söylemek mümkün de�ildir.  Bu nedenle, yüksekö�retim kurumlar�n�n toplam gelir 

düzeyi de�erlendirilirken bu gerçe�in göz önünde bulundurulmas� gerekmektedir.  

3.2.2.4. Hay�rseverli�in ve ba���lar�n te�vik edilmesi 

Dünyada, özellikle de ABD’de yüksekö�retim kurumlar�n�n önemli gelir 

kaynaklar�ndan birisi de ba���lard�r. Yüksekö�retim kurumlar�n�n toplad��� ba��� 

miktar�n�n en önemli belirleyicileri, bulunduklar� ülkenin ve mezunlar�n�n ba��� 
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önemli oranlarda üniversite bütçesinden kar��lanmakta iken, elde edilen gelirlerin 

mütevaz� bir bölümü üniversite bütçesine aktar�lmaktad�r. T�p fakültesi için 

kullan�lan bir yat�r�m kayna��n�n ayn� zamanda örne�in mühendislik fakültesi için de 
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üniversite bünyesindeki tüm birimlerin bu kaynaktan yeterince faydaland���n� 

söylemek mümkün de�ildir.  Bu nedenle, yüksekö�retim kurumlar�n�n toplam gelir 

düzeyi de�erlendirilirken bu gerçe�in göz önünde bulundurulmas� gerekmektedir.  

3.2.2.4. Hay�rseverli�in ve ba���lar�n te�vik edilmesi 

Dünyada, özellikle de ABD’de yüksekö�retim kurumlar�n�n önemli gelir 

kaynaklar�ndan birisi de ba���lard�r. Yüksekö�retim kurumlar�n�n toplad��� ba��� 

miktar�n�n en önemli belirleyicileri, bulunduklar� ülkenin ve mezunlar�n�n ba��� 
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al��kanl��� ile refah seviyesi, yüksekö�retim kurumlar�n�n mezunlar�yla ileti�im 

düzeyi ve mezunlar�n�n üzerinde ne kadar olumlu etki b�rakt���d�r. 

Net bir veri olmamakla birlikte, ülkemizde yüksekö�retim kurumuna yap�lan 

ba���lar mezunlar taraf�ndan de�il, o yüksekö�retim kurumunun bulundu�u ilde 

yeti�mi� vatanda�lar taraf�ndan yap�lmaktad�r. Bu durum, ba��� yapan ki�ilerin 

genellikle üniversiteye de�il yeti�tikleri bölgeye olan vefa borçlar�n� ödemek 

istemeleriyle aç�klanabilir.  

Bu duruma en güzel örneklerden birisi, devlet ve vak�f üniversitelerinin 

yan�nda vak�f destekli devlet üniversitesi modelinin öncüsü olan Abant �zzet Baysal 

Üniversitesidir. �zzet Baysal Vakf�, üniversiteye kurulu�undan 2010 y�l�na kadar 

yakla��k 260 milyon TL. tutar�nda destek sa�lam�� ve üniversitenin geli�iminde 

büyük bir pay sahibi olmu�tur (�BU, 2011). Benzer bir örnekte �brahim Çeçen 

Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesinin üniversiteye ad�n� veren ki�i ve aileler 

taraf�ndan desteklenmesidir. �brahim Çeçen Vakf� A�r� �brahim Çeçen 

Üniversitesine 2008-2015 y�llar� aras�nda kullan�lmak üzere 60 milyon TL. (�Ç 

Vakf�, 2010) ve Eren Holding de Bitlis Eren Üniversitesine 100 milyon ABD dolar� 

tutar�nda kaynak ay�rm��t�r (Hürriyet Gazetesi, 2009).  

An�lanlar�n d���nda, Mu�la Üniversitesi, �stanbul Teknik Üniversitesi ve 

di�er birkaç yüksekö�retim kurumunun geçmi� dönemde yüksek düzeyde ba���lar 

ald��� bilinmektedir 

Münferit örnekleri bir kenara b�rak�rsak, Türkiye’de yüksekö�retim 

kurumlar�na yap�lan ba���lar�n oldukça yetersiz oldu�u bilinmektedir. Ülkemizde 

devlet üniversitelerinin mezunlar�n�n ba��� verme e�ilimi oldukça dü�üktür. Ayr�ca, 

toplanan ba���lar sürdürülebilir de�ildir. Bunlar genellikle bir defal�k veyahut da 

konjonktüreldir. Üniversite yöneticilerininim ba��� toplamadaki gayretleri ve 

toplumun çe�itli kesimleriyle olan ki�isel ili�kileri toplanan ba��� miktarlar�nda 

büyük farklar yaratabilmektedir. Öte yandan, önemli siyasi ki�iliklerin e�itim 

ald�klar� veya bu ki�ilerin yeti�ti�i illerde bulunan üniversitelerin, belirli dönemlerde 

cömert ba���lar toplad�klar� da bilinmektedir (Bircan, 2007:46).   
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Özetle, ülkemizdeki yüksekö�retim kurumlar�n�n toplad�klar� ba���lar�n 

toplam gelirleri içerisindeki paylar� oldukça dü�üktür. Ayr�ca, al�nan ba���lar 

genellikle bina yap�m� veya tefri�at� gibi belirli bir ihtiyaca yöneliktir ve bu nedenle 

üniversitelere gelir kullan�m�nda çok fazla bir esneklik sa�lamamaktad�r. 

3.2.3. Kalk�nma planlar�ndaki yüksekö�retimin finansman�na yönelik 

politikalar�n de�erlendirilmesi 

Türkiye planl� kalk�nma döneminde girdikten sonra e�itim kalk�nman�n 

olmazsa olmaz araçlar�ndan birisi olarak görülmü� ve haz�rlanan planlarda e�itime 

büyük önem verilmi�tir. 

I. Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan� (BYKP) (1963-1967) döneminde ba�ta 

yüksekö�retim olmak üzere tüm e�itim sistemi, ekonomik kalk�nman�n gerektirdi�i 

insan gücünün yeti�tirilmesi ba�lam�nda dü�ünülmü� ve planlanm��t�r. Bu nedenle 

e�itim sistemine yönelik politika ve hedefler insangücü, istihdam ve ara�t�rma 

sektörleriyle birlikte de�erlendirilmi�tir. �htiyaç duyulan insangücünün 

yeti�tirilmesinde k�s�tl� fiziki, be�eri ve mali kaynaklar�n verimli kullan�lmas� 

amac�yla sadece kabiliyetli ki�ilerin yüksekö�retim hizmetinden faydalanmas� 

gerekti�i ifade edilmi�tir. Bu nedenle de, f�rsat e�itsizli�ini azaltmak ve gelir düzeyi 

yetersiz fakat ba�ar�l� ö�rencilerin yüksekö�retime eri�imini sa�lamak üzere burs 

imkânlar�n�n geli�tirilmesi bir politika olarak belirlenmi�tir. 

Ayr�ca, I.BYKP’de e�itim kamunun temel faaliyet alanlar�ndan birisi olarak 

görülmü� olmakla birlikte, maliyet payla��m� fikri dile getirilmi� ve e�itimden 

yararlananlar�n e�itim harcamalar�na, imkânlar�na göre kat�lmay���n�n, paras�z 

e�itimin gerçekten ihtiyac� olanlara sa�lanmas�n� ve e�itim harcamalar�n�n 

art�r�lmas�n� engelledi�i saptamas� yap�lm��t�r. E�itimin dolayl� finansman� 

kapsam�nda ise, ö�rencilerin bar�nma ve beslenme olanaklar�n�n geli�tirilmesi 

gerekti�i ifade edilmi�tir.  

II.BYKP (1968-1972)’deki e�itime bak�� I.BYKP ile büyük oranda 

örtü�mektedir. II.BYKP’de de e�itim insangücü planlamas� çerçevesindeki 

de�erlendirilmi�tir.  Yüksekö�retim en üst seviyeli insangücünü ve bilimsel 

ara�t�rma alanlar�n�n istedi�i eleman� yeti�tiren e�itim kademesi olarak tan�mlanm�� 
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ve sadece insangücü ihtiyaçlar�n� kar��lamak amac�yla geli�tirilmesi gerekti�i ifade 

edilmi�tir. Bu nedenle, temel e�itim tüm yurtta�lar�n, yüksekö�retim ise sadece en 

yeteneklilerin eri�ebilece�i bir kademe olarak ele al�nm��t�r. E�itimde f�rsat e�itli�ini 

sa�laman�n bir arac� olarak kredi, yurt ve burs imkânlar�n�n geli�tirilmesi ve 

ekonomik durumu iyi ailelerin e�itim harcamalar�na kat�lmalar� öngörülmü�tür. 

II.BYKP’de özel e�itime de de�inilmi� ve özel e�itim kurumlar�n�n ek 

kapasite yaratarak kamunun yükünü k�sm� olarak azaltt�klar� ancak bu e�itim 

kurumlar�n�n nitelik olarak yetersiz olduklar� ifade edilmi�tir. 

III.BYKP (1973-1977)’de önceki iki plan döneminde e�itim sisteminin 

ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara cevap verecek �ekilde geli�tirilemedi�i saptamas� 

yap�lm��t�r. Buna göre, e�itim sistemindeki yönlendirme noksanl��� ö�rencilerin 

büyük bir k�sm�n�n mesleki orta ö�retimden ziyade genel ortaö�retime yönelmesine 

yol açmaktad�r. Bu yüksekö�retime olan talebi artt�rmakta ve bu talebe cevap 

verebilmek amac�yla devlet üniversitelerinde ek kapasiteler olu�turulmakta ve yeni 

özel üniversiteler kurulmaktad�r. Ancak bu kapasite art��lar� insangücü ihtiyaçlar� 

çerçevesinde de�il, dü�ük maliyetli programlar�n aç�lmas�yla olmaktad�r. K�sacas�, 

III.BYKP dönemi yüksekö�retime olan talebin bask�n�n yo�un olarak hissedilmeye 

ba�land��� dönem olmu� ve aç�kö�retim ile önlisans uygulamalar�na bu dönemde 

ba�lanm��t�r. Yüksekö�retimin finansman�na yönelik olarak ö�renci harc� 

uygulamas� ilk kez bu planda dile getirilmi� ve harç sisteminin yüksekö�retimin 

giderlerine katk� sa�layacak �ekilde yeniden düzenlenmesi ve mali gücü yetersiz 

ö�rencilere de burs ve kredi olanaklar� sa�lanmas� öngörülmü�tür.  

IV.BYKP (1979-1983)’de yüksekö�retim sisteminin insangücü planlamas� 

yan�nda sosyal talep ba�lam�nda de�erlendirilmi� olmas�yla bir ilki 

gerçekle�tirmi�tir. Planda, yüksekö�retim kurumlar�n�n hem insangücü ihtiyaçlar�n� 

hem de sosyal talebi kar��lamakta yetersiz kald��� ve yüksekö�retim kap�s�ndaki 

y���nla�man�n h�zla artt��� ifade edilmi�tir. Ayr�ca, bu yetersizli�in sebepleri aras�nda 

üniversiteler aras�ndaki rekabet yoklu�undan do�an verimsizlik gösterilmi�tir. 

V.BYKP (1985-1989)’da, IV. BYKP yer alan e�itime ve yüksekö�retime 

olan bak�� neredeyse tamamen korunmu�tur. Planda, yüksekö�retim kurumlar�n�n 
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etkinliklerinin art�r�lmas�na yönelik olarak bir tedbirde yer alm��t�r. Buna göre, 

üniversitelerin kapasite ve nitelik geli�iminin biran önce gerçekle�tirilmesi ve bütçe 

kaynaklar�n�n etkin kullan�m� için, her bir üniversiteye yönelik ayr� bir geli�me plan� 

haz�rlanacak ve yat�r�mlar bu plan çerçevesinde yönlendirilecektir. 

VI.BYKP (1990-1994) spesifik olarak yüksekö�retimin finansman�na yönelik 

politikalar�n dile getirildi�i ilk pland�r. Bu kapsamda, yüksekö�retim kurumlar�n�n 

finansman yap�s�n�n geli�tirilece�i, yüksekö�retim harcamalar�n�n bir k�sm�n�n döner 

sermaye gibi bütçe d��� kaynaklar�ndan kar��lanaca�� ifade edilmi�tir. Öte yandan, 

yüksekö�retime olan yo�un talebi kar��lamak için kamu yat�r�mlar�n�n a��rl�kl� 

olarak bu alana yönlendirilece�i, vak�f üniversitelerinin kurulmas�n�n te�vik edilece�i 

ve kapasite art�r�m� yap�l�rken insangücü ihtiyaçlar� d���nda sosyal talebinin de göz 

önünde bulundurulaca�� belirtilmi�tir. Bu do�rultuda, plan döneminde 23 devlet 

üniversitesi, 2 ileri teknoloji enstitüsü ve 2 vak�f üniversitesi kurulmu�tur. 

VII. BYKP (1996-2000)’de e�itim en öncelikli sektör olarak belirlenmi�tir. 

E�itimin temel amac� ise bilgi ça�� insan�n�n yeti�tirilmesi olarak tan�mlanm�� ve 

e�itimde verilen bilginin yan� s�ra ö�rencilerin çe�itli becerilerinin geli�tirilmesi 

gerekti�i vurgulanm��t�r. Bu do�rultuda, ihtiyaç duyulan insangücünün yeti�tirilmesi 

ve verimlili�inin yükseltilmesi amac�yla e�itime ayr�lan kaynaklar�n art�r�lmas�, özel 

sektör kaynaklar�ndan da yararlan�lmas� ve bu kaynaklar�n ak�lc� bir �ekilde 

kullan�lmas� gerekti�i ifade edilmi�tir. Yüksekö�retimle ilgili olarak ise, sistemin 

mevcut bürokratik ve merkeziyetçi yap�dan kurtar�lmas�, sistemde rekabeti geli�tirici 

düzenlemeler yap�lmas� ve üniversitelerin özerkli�inin art�r�lmas�n�n önemine 

de�inilmi�tir. Ayr�ca, bireysel faydan�n nispeten büyük oldu�u daha üst e�itim 

kademelerinde hizmetten yararlananlar�n hizmetin bedelini ödemesinin gerekti�i 

ifade edilerek ö�renci katk� paylar�n�n art�r�lmas�na vurgu yap�lm��t�r. Bu yap�n�n da, 

f�rsat e�itli�i aç�s�ndan ödeme gücü olmayan ö�rencilerin hizmetten 

yararlanabilmesini sa�lamak üzere kredi ve burs sistemiyle desteklenmesi gerekti�i 

belirtilmi�tir. 

VIII. BYKP (2001-2005)’de, VII. BYKP (1996-2000)’deki e�itim bak�� aç�s� 

büyük oranda sürdürülmü�tür. Yüksekö�retim düzeyinde ö�renci say�s�nda önemli 

bir art�� sa�lanmakla birlikte e�itimin kalitesini do�rudan etkileyen fiziki altyap�, 
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donan�m, ö�retim üyesi istihdam� aç�s�ndan yüksekö�retim kurumlar�n�n yeterli 

düzeye olmad��� ifade edilmi�tir. Bu alanlarda geli�me kaydedilebilmesi için 

yüksekö�retim kurumlar�n�n gelir kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ve çe�itlendirilmesi ile 

ö�renci harçlar�n�n üniversitelerin gelir kaynaklar�ndan birine dönü�türülmesi ve 

buna paralel olarak kredi ve burs sistemleri geli�tirilmesi gerekti�ine vurgu 

yap�lm��t�r. Yüksekö�retim sistemimin yönetimiyle ilgili olarak ise; sistemin 

bürokratik ve merkeziyetçi yap�dan kurtar�lmas�, sistemde rekabeti geli�tirici 

düzenlemeler yap�lmas�, üniversitelerin idari, mali ve bilimsel özerklikleri 

güçlendirilmesi ve Yüksekö�retim Kurulu üst düzeyde uzun dönemli planlama ve 

koordinasyon i�levini yürütecek bir yap�ya dönü�türülmesi hedefleri benimsenmi�tir. 

Bu tezin temelini olu�turan IX.Kalk�nma Plan�nda (2007-2013) ise; e�itim 

sisteminin etkinli�inin art�r�lmas� ve e�itime ayr�lan kaynaklar�n verimli kullan�lmas� 
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çe�itlendirilmesi; ö�renci katk� paylar�n�n yüksekö�retim kurumlar�n�n gelir 

kaynaklar� içindeki pay�n�n etkin bir burs ve kredi sisteminin olu�turulmas� �art�yla 

artt�r�lmas�; yüksekö�retim kurumlar�n�n, �effafl�k, hesap verebilirlik ilkeleri 

do�rultusunda idari ve mali özerkli�e sahip olmalar� ve yüksekö�retim hizmetinin 

sunumunda kamu d���ndaki aktörlerin daha fazla pay sahibi olmas�na yönelik 

düzenlemeler yap�lmas� öngörülmü�tür. An�lan yakla��m ve hedefler bu tez 

çal��mas�n�n ana hatt�n� olu�turmu�tur.  
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4. YÜKSEKÖ�RET�M S�STEM�N�N F�NANSMANINA YÖNEL�K 

MODEL ÖNER�S� 

Tezin önceki bölümlerinde dünyada yüksekö�retimde ya�anan geni�lemenin 

bu hizmetin finansman�nda neden oldu�u geli�meler ve ortaya ç�kan alternatif 

finansman yöntemleri ayr� ayr� ele al�nmak suretiyle incelenmi�, Türkiye’de 

uygulanan yüksekö�retim finansman modeli hem dünya örnekleriyle kar��la�t�rmal� 

olarak hem de etkinlik ve e�itlik perspektifi içerisinde ortaya konulmu�tur. Bu 

inceleme sonucunda, Türkiye’de yüksekö�retimin finansman� konusunda ya�anan iki 

temel sorun ortaya ç�kmaktad�r. 

Bunlardan birincisi, yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n yetersizli�idir. 

Bunun temel sebebi, yüksekö�retim hizmetinin a��rl�kl� olarak kamu kaynaklar�yla 

sunulmas� ve bu kaynaklar�n ihtiyaçlar� kar��lamada yetersiz kalmas�d�r. Bu nedenle 

yüksekö�retim kurumlar�n�n gelir kaynaklar�n�n çe�itlendirilmesi ve art�r�lmas� 

gerekmektedir.  

�kinci unsur ise, kaynak tahsis ve kullan�m sürecinde ya�anan 

verimsizliklerdir. Kamu kaynaklar�n�n yüksekö�retim kurumlar�na tahsisinde 

kullan�lan mevcut yakla��m, nesnelli�i, rekabeti ve performans� ön plana ç�karmakta 

ve yüksekö�retim kurumlar�n� kamunun öncelikleri do�rultusunda motive etmekte 

yetersiz kalmaktad�r. Kaynak kullan�m� süreci ise, gere�inden fazla merkezi ve 

karma��kt�r. Bu nedenle, yüksekö�retim kurumlar�n� kamunun belirledi�i öncelikler 

do�rultusunda daha yüksek performans göstermeye te�vik eden, nesnel, tamamen 

�effaf bir kaynak tahsis mekanizmas� ile yüksekö�retim kurumlar�na h�zl� karar 

verme ve uygulama serbestisi veren, esnek ve merkezi idarenin rolünün 

düzenlemekten çok denetlemek oldu�u bir kaynak kullan�m sürecine ihtiyaç 

duyulmaktad�r. 

Bu bölümde ortaya konacak model, an�lan iki sorun alan�nda çözüm üretmeyi 

amaçlamaktad�r. Model yüksekö�retim kurumlar�n�n ve sistemin bütününün idari 

etkinli�i, kamu kaynaklar�n�n üniversitelere do�rudan ve dolayl� tahsisinde 

kullan�lacak yöntemler, özel kaynaklar�n yüksekö�retimin finansman�nda daha çok 
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pay sahibi olmas�, performans izleme ve de�erlendirme sistemine yönelik öneriler 

içermektedir. 

4.1. Yüksekö�retim Sisteminin �dari Yap�lanmas� 

Önerilen modelin etkin i�leyebilmesini teminen, yüksekö�retim sisteminin 

mevcut idari yap�s�n�n yeniden ele al�nmas� gerekmektedir. Bu kapsamda ilk ad�m 

merkezi yönetimin yetkilerinin önemli bir k�sm�n�n yüksekö�retim kurumlar�na 

devridir. �dari ve mali özerklik olarak adland�rabilecek bu yeni yap�n�n YÖK ve 

üniversitelerde çe�itli yans�malar� olacakt�r. 

Yeni modelde,  Türk yüksekö�retim sisteminin üst kurulu olan YÖK’ün karar 

verici i�levinden çok yönlendirici ve denetleyici olma i�levi ön plana ç�kar�lmakta ve 

üniversitelerin idari ve mali özerkli�i artt�r�lmaktad�r. Bu kapsamda, YÖK IX. 

Kalk�nma Plan�nda belirtilen esaslara uygun olarak standart belirleme, koordinasyon, 

uzun dönemli planlama ve bunlara ilave olarak yüksekö�retim kurumlar�na kamu 

kaynaklar�n�n tahsisinden sorumlu olacakt�r. Yüksekö�retim kurumlar� ise sahip 

olduklar� daha fazla idari ve mali özerkli�i kullanarak yeni mali kaynaklar yaratmak 

ve bu kaynaklar� kendi öncelikleri çerçevesinde kullanmak suretiyle, YÖK taraf�ndan 

yüksekö�retim sisteminin geneline yönelik olarak belirlenen hedeflere ula��lmas�na 

katk� sa�lamakla yükümlü tutulacakt�r. 

Gelecek bölümde bu sorumluluk da��l�m� daha detayl� olarak anlat�lmaktad�r. 

4.1.1. Yüksekö�retim Kurulu 

YÖK’ün temel sorumlulu�u, hükümetçe kalk�nma planlar� ve di�er politika 

dokümanlar�nda yüksekö�retim sistemine yönelik belirlenen hedeflere ula��lmas�n� 

sa�lamakt�r. Ancak, YÖK bu sorumlulu�unu yerine getirirken icrac� bir pozisyonda 

de�il, yönlendirici ve koordine edici bir pozisyonda olacakt�r.   

YÖK’ün ilk somut sorumlulu�u kalk�nma planlar�nda ortaya konan 

politikalar ve hedefler çerçevesinde yüksekö�retim sisteminin bütününe yönelik bir 

stratejik plan haz�rlamakt�r. Bu plan kapsam�nda, Türk yüksekö�retiminin e�itim, 

ara�t�rma ve topluma hizmet fonksiyonlar� ba�lam�nda vizyonu, amaç ve hedefleri ile 

somut performans göstergeleri belirlenmelidir. Bununla ili�kili di�er bir görev ise, 
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yüksekö�retim sisteminin bütününün ve yüksekö�retim kurumlar�n�n her birinin 

stratejik plan hedefleri do�rultusunda geli�imini izlemek, de�erlendirmek, iyi ve kötü 

örnekleri tespit etmek ve kamuoyunu bu konularda bilgilendirmek yoluyla bilgi 

asimetrisini asgariye indirmek olacakt�r. Ayr�ca, önerilen modelle ilgili idari, teknik 

ve yasal altyap�n�n haz�rlanmas�, üniversitelerin uyum sürecinin izlenmesi, 

öngörülemeyen sorunlara dair önlem al�nmas� ve bu konuda hükümetin 

bilgilendirmesi de YÖK taraf�ndan yap�lacakt�r. 

YÖK’ün di�er bir görevi hükümet taraf�ndan belirlenen yüksekö�retim 

bütçesini gelecek bölümde anlat�lacak formül arac�l���yla yüksekö�retim 

kurumlar�na tahsis etmektir. YÖK, kullan�lan formülün temel de�i�kenleri olan 

tahmini ö�renci ve mezun say�s�n� üniversiteler ile yapaca�� bir mutabakat 

çerçevesinde belirleyecek ve bu de�i�kenlerdeki gerçekle�meleri takip edecektir.  

YÖK’ün kendisine verilen bu sorumluluklar� yerine getirebilmesi için idari 

yap�s�nda baz� de�i�ikliklere ihtiyaç duyaca�� aç�kt�r. Bu kapsamda ilk olarak sadece 

akademisyen ve üst düzey bürokratlardan olu�an genel kurul yap�s�, sanayi ve ticaret 

odalar�, i� adamlar� ve özel sektördeki üst düzey yöneticiler gibi toplumun farkl� 

kesimlerini de içerecek �ekilde de�i�tirilecektir. Bu �ekilde yüksekö�retim sisteminin 

sorunlar�n�n de�i�ik bak�� aç�lar�yla de�erlendirilmesi, yüksekö�retim sisteminin 

mü�terisi konumundaki sektörlerin perspektiflerinin kararlara yans�mas� ve 

üniversiteler ile özel sektör aras�nda daha güçlü ili�kiler kurulmas� mümkün 

olacakt�r. Öte yandan, YÖK’ün be�eri kapasitesi geli�tirilecek ve mevki olarak genel 

kurul ile idari personel aras�nda yer alan kadrolar olu�turularak uzmanl�k esasl� bir 

yap�ya geçilecektir. Bu kadrolara ba�lang�çta akademisyenler, Maliye Bakanl���, 

Milli E�itim Bakanl���, Kalk�nma Bakanl���, TÜB�TAK, TÜBA ve di�er kamu 

kurulu�lar� ile sivil toplum kurulu�lar�nda yüksekö�retim konusunda belirli bir süre 

çal��m�� ki�iler atanacakt�r. Ancak, uzun vadeli hedef kurum kültürünün olu�abilmesi 

için uzmanlar�n YÖK bünyesinde yeti�mesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kurum 

d���ndan personelin görevlendirilmesi olmal�d�r. 

Öte yandan, bütçe tahsis ve takip süreci ba�ta olmak üzere, yüksekö�retim 

sisteminin tamam�n�n ve üniversitelerin bireysel performanslar�n�n izlenebilmesi için 

YÖK’ün teknolojik altyap�s�n�n geli�tirilmesi ve gerçek zamanl� bir izleme 
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de�erlendirme sisteminin kurulmas� gerekmektedir. Yüksekö�retim kurumlar�na 

tahsis edilecek kaynak miktar� do�rudan yüksekö�retim kurumlar�ndan al�nacak 

ö�renci say�s�, e�itim görülen alan gibi verilere ba�l� oldu�undan, gerçek zamanl� bir 

veri taban� önerilen modelin olmazsa olmazlar�ndand�r. 

4.1.2. Yüksekö�retim kurumlar� 

Önerilen modelin iyi i�leyebilmesi için gerekli ön �artlardan birisi 

yüksekö�retim kurumlar�n�n idari ve mali özerkliklerinin geni�letilmesidir. Model 

kapsam�nda idari özerkli�in de üzerinde durulmas�n�n sebebi, idari özerklik olmadan 

mali özerklikten istenilen düzeyde verim al�namayacak olmas�d�r. Geni�letilmi� idari 

ve mali özerklik, yüksekö�retim kurumlar�n�n kaynak üretebilen, yenilikçi, etkin, 

esnek ve geli�melere daha h�zl� tepki verebilir bir yap�ya dönü�melerini 

sa�layacakt�r. Bu yap� ayr�ca, yüksekö�retim kurumlar�n�n küresel ölçekte rekabetçi 

olabilmeleri için de önem arz etmektedir. 

Yeni modelde yüksekö�retim kurumlar�nda mütevelli heyeti, rektör ve 

senatodan olu�an üçlü bir yap�lanma öngörülmektedir. Türkiye’deki vak�f ve 

dünyadaki geli�mi� üniversitelerdeki yap�ya benzer �ekilde mütevelli heyeti 

üniversitelerin en üst düzeydeki karar organ� olacakt�r. Heyet, üniversitenin günlük 

i�leyi�ine ve akademik konulara müdahil olmayacak, onun yerine üniversitenin 

stratejik plan� ve bütçesinin onaylanmas�, rektörün seçimi ve görevine son 

verilmesinden sorumlu olacakt�r. Mütevelli heyetinin üyeleri toplumun de�i�ik 

kesimlerini temsil edecek �ekilde akademi, bürokrasi, özel sektör, sanat ve spor 

çevrelerinden seçilecektir. Üniversitede görevli idari ve akademik personel mütevelli 

heyetinde görev alamayacakt�r. Mütevelli heyetinin bu kompozisyonu üniversitelerin 

topluma kapal� yap�s�n� de�i�tirerek toplumla ve özellikle sanayi ile daha yak�n ili�ki 

kurmalar�n� sa�layacak ve üniversite kaynaklar�n�n toplumun öncelikleri 

çerçevesinde kullan�lmas�na katk� sa�layacakt�r. Üyelerin atamas� YÖK taraf�ndan 

yap�lacak ve heyet YÖK’e kar�� üniversitenin stratejik plan�nda belirtilen hedeflerine 

ula��lmas� ve bu kapsamda üniversiteye tahsis edilen kaynaklar�n etkin 

kullan�m�ndan sorumlu olacakt�r. 
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Burada yap�labilecek hakl� bir ele�tiri sosyo-ekonomik olarak geri kalm�� 

bölgelerde mütevelli heyeti sisteminin nas�l kurulaca�� ve i�letilece�idir.  Buna 

yönelik olarak bir çözüm, ABD’deki Kaliforniya ve Kuzey Karolina gibi eyaletlerde 

uygulanan çok kampüslü üniversite sisteminin hayata geçirilmesidir. Bu sistemde, 

eyalet bütününde faaliyet gösteren bir dizi kampüsün yönetiminden tek bir mütevelli 

heyeti sorumlu olmaktad�r. Bu modelin ülkemizde uygulanmas�, co�rafi olarak 

birbirine yak�n olan üniversitelerin ortak bir mütevelli heyeti taraf�ndan idare 

edilmesi �eklinde olacakt�r. Ülkemizde sosyo-ekonomik olarak az geli�mi� illerin 

genelde co�rafi olarak öbekle�mi� olmas� bu yap�n�n uygulanmas�n� mümkün 

k�lmaktad�r. Bu konuya çözüm olacak di�er bir yakla��m da, YÖK genel kurulu 

üyelerinden olu�an merkezi bir veya daha fazla mütevelli heyeti kurulmas� ve bu 

heyet veya heyetlerin kendilerine ba�l� olacak üniversitelerin faaliyetlerinden 

sorumlu olmas�d�r.  

Önerilen idari yap�lanman�n ikinci aya��n� olu�turan rektör, mütevelli heyeti 

taraf�ndan seçilecek ve üniversitenin idari ve mali alandaki icraatlar�n� mütevelli 

heyeti ad�na yürütecektir. Rektörün seçimle i�ba��na gelmemesi ve profesyonel bir 

yönetici olmas�, üniversite içi siyasetin d���nda kalmas�n� ve sadece üniversitenin 

önceliklerine odaklanmas�n� sa�layacakt�r. Rektörün sorumluluklar�; kalk�nma 

planlar�, YÖK taraf�ndan yüksekö�retim sisteminin geneline yönelik olarak 

haz�rlanan stratejik plan ve mütevelli heyetince belirlenen öncelikler çerçevesinde 

üniversitenin stratejik plan�n� haz�rlay�p mütevelli heyetine sunmak; be�eri ve mali 

kaynaklar�n stratejik plan�n hedefleri do�rultusunda en etkin biçimde kullan�lmas�n� 

sa�lamak; rektör yard�mc�s�, fakülte dekanlar� ve enstitü müdürleri gibi yönetici 

düzeyindeki personeli seçmek ve üniversitenin akademik olmayan di�er tüm günlük 

i�lerini yürütmek olacakt�r. Rektör görevlerinin bir k�sm�n� rektör yard�mc�lar�na 

devredebilecek, ancak bu �ahsi sorumlulu�unu ortadan kald�rmayacakt�r. �ç ve d�� 

denetimler ile YÖK taraf�ndan yap�lacak olan de�erlendirme sonucunda, 

üniversitenin belirledi�i hedeflerin uza��nda kald��� tespit edilirse, mütevelli heyeti 

yeni bir rektör seçim süreci ba�latabilecektir.  

Model kapsam�nda öngörülen üçüncü idari yap� üniversite senatosudur. 

Senato üniversitenin akademik yönlendirilmesi ve denetiminden sorumlu olacakt�r. 
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Senato üniversitenin akademik yönlendirilmesi ve denetiminden sorumlu olacakt�r. 
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Yeni akademik birimlerin aç�lmas�, lisansüstü programa kabul �artlar�, program 
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4.1.3. Yüksekö�retim sisteminde saydaml�k ve hesap verebilirli�in sa�lanmas� 

Yüksekö�retim kurumlar�na özerklik verilmesi ancak saydaml�k ve hesap 

verebilirlikle desteklendi�inde istenilen sonuçlara ula��lmas�n� sa�layacakt�r. 

Saydaml�k ilkesi çerçevesinde sistemin ve kurumlar�n performans�n�n kurum içi ve 

d���ndaki payda�lar taraf�ndan takip edilebilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

yüksekö�retim sisteminin bütünü ve üniversitelerin her biriyle ilgili verilerin 

eri�ilebilir ve kullan�labilir olmas� önem arz etmektedir. Bu veriler yüksekö�retim 

kurumlar�n�n mü�terileri olan ö�rencilerin, özel sektörün ve kaynak tahsisi yapan 

kurumlar�n sa�l�kl� de�erlendirmeler yapmas�n� sa�layacakt�r. Hesap verebilirlik 

ilkesi ise yüksekö�retim kurumunun her faaliyetinin ülkenin, ö�rencilerin ve 

üniversitenin yarar�na oldu�unun ortaya koyulmas� anlam�na gelmektedir. 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n özellikle kaynak kullan�m� konusunda, bu kayna�� 

sa�layan ö�rencilere, hükümete ve dolay�s�yla tüm vatanda�lara hesap verme 

yükümlülü�ü olmal�d�r. 

Önerilen modeldeki hesap verebilirlik hiyerar�isi hükümet ad�na Milli E�itim 

Bakanl��� (MEB), YÖK, Mütevelli Heyeti, Rektör ve daha alt düzeydeki birim 

yöneticileri �eklindedir. YÖK’ün yüksekö�retim sisteminin geneline yönelik 

haz�rlad��� stratejik plan Milli E�itim Bakanl���, üniversitelerin haz�rlad�klar� 

stratejik plan YÖK, rektör ba�kanl���nda haz�rlanan stratejik plan tasla�� da mütevelli 

heyeti taraf�ndan onaylanacakt�r. Bu do�rultuda, her birim kendi stratejik plan�n� 

onaylayan amirine kar�� belirlenen hedefleri gerçekle�tirmekten sorumlu olacakt�r. 

Birimlerin sorumluluklar�n� yerine getirip getirmedi�ini tespit etmekte kullan�lan 
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araçlar 5018 say�l� Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca öngörülen iç ve d�� 

denetim ile YÖK taraf�ndan haz�rlanacak de�erlendirme raporlar� olacakt�r. Bilindi�i 

üzere iç denetim, üniversitelerin mali ve be�eri kaynaklar�n�n verimli kullan�l�p 

kullan�lmad���n�n, d�� denetim ise mali ve be�eri kaynak kullan�m�nda verimlili�in 

yan� s�ra kaynak kullan�m�n�n üniversitelerin kurumsal amaç, hedef ve planlar�na 

uygun olup olmad���n�n ve belirlenen hedeflere ne düzeyde ula��ld���n�n tespiti 

yönünde yap�lan denetimdir. YÖK de�erlendirme raporlar� ise, YÖK bünyesinde 

olu�turulacak bir birim ya da özerk bir d�� de�erlendirme kurumu taraf�ndan 

haz�rlanacak ve yüksekö�retim kurumlar�ndaki e�itim ve ara�t�rma kalitesi, ö�renci 

memnuniyeti, üniversitenin fiziki altyap�s�n�n durumu ve yeterlili�i gibi konularda 

de�erlendirmeler içerecektir. Bu de�erlendirme raporlar� tüm kamuoyunun eri�imine 

aç�k olacakt�r. 

4.2. Yüksekö�retim Sisteminin Kamu Kaynaklar�yla Finansman� 

Yüksekö�retimin sa�lad��� toplumsal fayda nedeniyle, bu hizmetin 

finansman� do�rudan ya da dolayl� yollarla kamu kaynaklar�na dayanmaya devam 

edecektir. Bu nedenle, sorun kamu kaynaklar�n�n ülkenin öncelikleri çerçevesinde en 

etkin �ekilde kullan�lmas�d�r.  Bunun gerçekle�mesi için nesnel, üniversiteleri kamu 

kayna��na eri�im konusunda rekabete sokan ve performans� ödüllendiren bir kaynak 

tahsis mekanizmas� olmazsa olmazd�r.  

Bu süreçte siyasi erkin rolü, yüksekö�retim sistemine yönlendirilecek toplam 

kamu kayna��n�n Maliye Bakanl���, Kalk�nma Bakanl��� ve YÖK’ün görü�leri 

al�narak ülkenin öncelikleri ve hedefleri do�rultusunda cari ve yat�r�m ayr�m�nda üç 

y�ll�k vadede belirlenmesidir. Bundan sonraki tahsis süreci, hükümetle üniversiteler 

aras�nda ara bir kurulu� olan YÖK taraf�ndan yürütülecektir. 

Önceki bölümlerdeki ak��a benzer olarak bu bölümde, kamu kaynaklar�n�n 

yüksekö�retim sistemine do�rudan ve dolayl� tahsisinde etkinli�i art�rmaya yönelik 

öneriler ayr� ayr� alt ba�l�klarda verilecektir. 
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4.2.1. Yüksekö�retim sisteminin kamu kaynaklar�yla do�rudan finansman� 

Bu bölüm, yüksekö�retim kurumlar�n�n sahip olaca�� daha fazla mali 

özerkli�e uygun olarak uygulamaya koyulacak bir bütçe sistemi, cari ödeneklerin 

tahsisinde kullan�lan süreçler ve yat�r�m ödeneklerinin hangi önceliklere göre tahsis 

edilece�ine dair önerileri içeren üç alt ba�l�ktan olu�maktad�r. 

4.2.1.1. Bütçe sistemi 

Önerilen model kapsam�nda tertip bazl� bütçe uygulamas�ndan vazgeçilerek, 

torba bütçe sistemine geçilecektir. Ancak, uygulamada cari ve yat�r�m bütçesinde 

ufak farkl�l�klar öngörülmektedir. Buna göre, cari bütçe, detay�na hiçbir �ekilde 

kar���lmadan blok olarak yüksekö�retim kurumuna tahsis edilirken, yat�r�m bütçesi 

e�itim, sa�l�k ve teknolojik ara�t�rma sektörleri ayr�m�nda tahsis edilecektir.  Bu 

kapsamda, her bir sektöre yönelik yat�r�m bütçesi blok olarak tahsis edilecek ancak, 

bu ödeneklerin e�itim d���ndaki yat�r�m amaçlar�na yönelik kullan�lmas� için 

YÖK’ün uygun görü�ünün al�nmas� gerekecektir. Ayr�ca, yat�r�m ödenekleri yat�r�m 

d���nda bir amaç için kullan�lamayacakt�r. Bu yakla��m yat�r�m bütçesiyle ilgili 

mevcut uygulamadan çok da farkl� de�ildir. Cari bütçe uygulamas� oldukça 

esnekken, yat�r�m bütçesine yönelik uygulamalar�n nispeten kat� olmas�n�n sebebi, 

yat�r�m ödeneklerinin Türk yüksekö�retim sisteminin en önemli problemlerinden 

olan yetersiz arz ve dü�ük kalite sorunlar�n�n çözümünde önemli katk� sa�l�yor 

olmas�d�r.  Dolay�s�yla, yüksekö�retim sisteminde arz ve talep dengesi sa�land�ktan 

ve e�itim kalitesinde bir düzelme gerçekle�tirildikten sonra cari ve yat�r�m 

ödeneklerinin toplula�t�r�larak tek bir blok halinde yüksekö�retim kurumlar�na 

tahsisi gündeme gelebilecektir. 

Torba bütçe uygulanmaya ba�land�ktan sonra, etkin i�leyen bir iç kontrol 

sistemi ve YÖK taraf�ndan yap�lacak denetimlerle, yüksekö�retim kurumlar�n�n 

kaynaklar� verimli kullanmalar� ve bütçe dengesi ile mali disiplinden taviz 

vermemeleri garanti alt�na al�nmal�d�r. 
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CAR� BÜTÇE 

Yard�mc� Ödenek (%5) 

Mezun Ödene�i (%25) 

Ö�renci Ödene�i (%50) 

Temel Ödenek (%20) 

4.2.1.2. Yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilecek cari ödenek miktar�n�n 

belirlenmesi 

Yüksekö�retim sektörünün cari bütçe büyüklü�ü öncelikle a�a��daki 

formülde yer alan dört alt bile�ene bölünecektir. Buna göre, toplam yüksekö�retim 

cari bütçesinin yüzde 20’si temel ödenek, yüzde 50’si ö�renci say�s� bazl� ödenek, 

yüzde 25’i mezun say�s� bazl� ödenek ve yüzde 5’i de yard�mc� ödenek alt bile�eni 

kapsam�nda tahsis edilecektir. Her bir yüksekö�retim kurumunun ilgili alt bile�en 

kapsam�nda ald��� ödenek miktar� ayr� ayr� hesaplanacak ve bu ödeneklerin toplam� 

yüksekö�retim kurumunun toplam cari bütçesini verecektir. Bu nedenle, 

yüksekö�retim kurumlar�n�n bütçesi içerisinde her bir alt bile�enin a��rl��� farkl� 

olabilecektir 

�ekil 4.1. Cari Bütçeyi Olu�turan Alt Bile�enler 

Bahsedilen alt bile�enler kapsam�nda belirlenen ödenekler yüksekö�retim 

kurumlar�na torba olarak tahsis edilecek ve yüksekö�retim kurumlar� kendi 

öncelikleri çerçevesinde bu ödenekleri kullanabilecektir. 

Kamu ödeneklerinin tahsis mekanizmas�n�n daha iyi anla��labilmesi için Ek 

2.4’de varsay�msal bir yüksekö�retim sistemi tan�mlanm�� ve ödenek tahsisine 

yönelik örnek bir uygulama yap�lm��t�r. 
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4.2.1.2.1. Temel Ödenek 

Bu alt bile�en kapsam�nda toplam cari bütçenin yüzde 20’si hiçbir göstergeye 

ba�l� olmadan yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilecektir. Temel ödenek 

kapsam�nda verilen ödeneklerin amac�, üniversitelerin azami bir standartta e�itim 

vermeleri için gerekli kayna�� garanti etmektir. Bu alt bile�en gelecek paragrafta 

anlat�laca�� üzere herhangi bir gösterge ile ili�kilendirilmedi�inden bir y�ldan 

di�erine önemli bir de�i�im göstermeyecek ve yüksekö�retim kurumlar�n�n istikrarl� 

bir düzeyde kaynak almalar�na katk� sa�layacakt�r.  

Üniversite ba��na tahsis edilecek temek ödenek miktar�n�n hesaplamas� iki 

a�amada gerçekle�tirilecektir. �lk a�amada, toplam temel ödenek miktar� 

yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilmesi planlanan cari bütçenin yüzde 20’si 

olacak �ekilde hesaplanacakt�r. �kinci a�amada ise bu miktar üniversite say�s�na 

bölünerek her bir üniversitenin alaca�� temel ödenek miktar� bulunacakt�r.  

Kutu 4.1: Yüksekö�retim Kurumlar�na Tahsis Edilecek Temel Ödenek 
Miktar�n�n Hesaplanmas� 

 

Temel ödenek ö�renci ve mezun say�s� dü�ük üniversiteler ile yeni kurulan 

üniversitelerin desteklenmesine de katk� sa�layacakt�r. Çünkü cari ödeneklerin 

önemli bir bölümünün tahsisinin yap�ld��� di�er alt iki bile�en ö�renci ve mezun 

say�s� ile do�rudan ilintilidir. Ö�renci ve mezun say�s� bak�m�ndan dezavantajl� olan 

yeni üniversiteler di�er alt bile�enlerden istenilen düzeyde faydalanamayacaklard�r. 

 

 

A�ama 1: Yüksekö�retim Kurumlar�na Tahsis Edilecek Toplam Temel Ödenek 
Miktar�n�n Hesaplanmas� 

TTÖ : Toplam temel ödenek 
TCÖ : Toplam cari ödenek 

A�ama 2: Her Bir Yüksekö�retim Kurumuna Tahsis Edilecek Temel Ödenek Miktar�n�n 
Hesaplanmas� 

TÖ : Her bir yüksekö�retim kurumun alaca�� temel ödenek miktar�  
N : Yüksekö�retim kurumu say�s� (103) 
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Bu dezavantaj, yeni kurulan üniversitelerin temel ödenek alt bile�eni kapsam�nda 

alacaklar� ödenekler ile dengelenecektir. 

4.2.1.2.2. Ö�renci say�s� bazl� ödenek 

Toplam cari bütçenin yüzde 50’si ö�renci say�s� bazl� ödenek kapsam�nda 

tahsis edilecektir. Ad�ndan da anla��ld��� üzere bu alt bile�ende, her bir 

yüksekö�retim kurumunun alaca�� ödenek miktar�n� o yüksekö�retim kurumundaki 

a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� belirleyecektir. A��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�n�n 

belirlenmesinde Tablo 4.1’de verilen a��rl�klar kullan�lacakt�r. Bu a��rl�klar Bakanlar 

Kurulu taraf�ndan yay�mlanan ve Tablo 3.13’de verilen ortalama cari hizmet 

maliyetleri kullan�larak hesaplanm��t�r.31  

Tablo 4.1. De�i�ik E�itim Birimlerinin Ö�renci Ödene�i Hesaplamalar�nda 
Kullan�lan A��rl��� 
Grup 
No 

Birimler A��rl�k 

I T�p Fakülteleri 7,5 

II 
Devlet Konservatuvar�, Sivil Havac�l�k Yüksekokulu 
Di� Hekimli�i Fakültesi, Eczac�l�k Fakültesi 3,3 

III 

Veteriner Fakültesi, T�bbi Biyolojik Bil.Prog., Fizik Tedavi ve Reha.Prog., Gemi 
�n�. ve Deniz Bil. Fak.,Deniz Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, 
Denizcilik Fakültesi, Tekstil Tekn. ve Tasar�m Fak., Sanat ve Tasar�m Fakültesi, 
Gemi �n�.ve Denizcilik Fak., Güzel Sanatlar ve Tasar�m Fak., Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Engelliler Entegre Y.O., Mesleki Teknoloji Y.O., Tütün Eksperli�i 
Y.O., Ev Ekonomisi Y.O., Mühendislik Fakültesi, Mimarl�k Fakültesi, Müh.-
Mimarl�k Fakültesi, Mühendislik ve Tekn. Fak., Mimarl�k ve Tasar�m Fak., �n�aat 
Fakültesi, Makina Fakültesi, Maden Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fak., Kimya 
Metalurji Fak., Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Müh. ve Do�a 
Bilimleri Fak., Teknoloji Fakültesi, Yer Bilimleri Fakültesi, Orman Fakültesi 

1,8 

IV 

�TÜ ��letme Fakültesi Müh., Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, �ktisat 
Fakültesi, ��letme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, �ktisadi ve �dari Bilimler 
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Fakültesi, Dil Tarih ve Co�rafya Fak., �lahiyat Fakültesi, E�itim Fakültesi, 
Mesleki E�itim Fakültesi, Sa�l�k Bilimleri Fakültesi, Sa�l�k E�itim Fakültesi, 
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Ö�retim, Tüm MYO’lar 
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maliyetlerinin birbirine olan oranlar� kullan�larak bulunmu�tur. Dolay�s�yla, gerçek ortalama cari 
maliyetler ortaya konulduktan sonra a��rl�klar de�i�ebilecektir. 
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Bu dezavantaj, yeni kurulan üniversitelerin temel ödenek alt bile�eni kapsam�nda 

alacaklar� ödenekler ile dengelenecektir. 
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Üniversitenin bir fakültesine kay�tl� a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�, o 

fakültedeki ö�renci say�s�n�n yine o fakültenin a��rl�k katsay�s�yla çarp�m�yla elde 

edilmektedir. Bu i�lemin her bir fakülte için yap�l�p toplanmas� üniversitenin 

a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�n�, tüm üniversitelerin a��rl�kland�r�lm�� ö�renci 

say�s� toplam� da yüksekö�retim sistemindeki toplam a��rl�kland�r�lm�� ö�renci 

say�s�n� vermektedir. 

Kutu 4.2. Her Bir Yüksekö�retim Kurumuna Tahsis Edilecek Toplam Ö�renci 
Ödene�inin Hesaplamas� 

  

 

j ij     i=1,….k; j=1,…n 

 

j ij  

A�ama 1: Yüksekö�retim Kurumlar�na Tahsis Edilecek Toplam Ö�renci Say�s� Bazl� 
Ödene�in Hesaplanmas� 

ÖÖ : Ö�renci Say�s� Bazl� Ödenek 
TCÖ : Toplam Cari Ödenek 

A�ama 2: Yüksekö�retim Sistemindeki A��rl�kland�r�lm�� Ö�renci Says�n�n Hesaplanmas� 

 
AÖS : Yüksekö�retim sistemindeki a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� 
Gij : i üniversitesindeki j grubundaki ö�renci say�s� 
Wj : j grubun a��rl��� 
n  : E�itim birimlerinin gruplar� (1,..,4) 
k  : Yüksekö�retim kurumu say�s� 

 
A�ama 3: Baz Ödene�in Hesaplanmas� 

BÖ : Baz ödenek 

A�ama 4: Her Bir Yüksekö�retim Kurumuna Tahsis Edilecek Ö�renci Ödene�i Miktar�n�n 
Hesaplanmas� 

Öi     : i üniversitesine tahsis edilecek ö�renci say�s� bazl� ödenek miktar� 
j ij   
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4.2.1.2.3. Mezun say�s� bazl� ödenek 

Cari ödeneklerin yüzde 25’i yüksekö�retim kurumlar�n�n verdikleri mezun 

say�s�na ve bu mezunlar�n tamamlad�klar� e�itim program�na göre verilecektir. 

Ö�renci say�s� bazl� ödenekte oldu�u gibi, mezun say�s� bazl� ödenekten, her bir 

alanda yeti�en mezun farkl� a��rl�k alabilecek ve yüksekö�retim kurumlar�n�n alaca�� 

ödenek miktar� bu a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�na göre belirlenecektir.  

Ancak bu bile�ende farkl� e�itim alanlar�na verilen a��rl�klar�n 

belirlenmesinde, ö�renci say�s� bazl� ödenekteki gibi e�itim alanlar�n�n ortalama cari 

maliyet farklar� de�il, insangücü ihtiyac� pay sahibi olacakt�r. Buna göre, ortalama 

cari maliyeti göreceli olarak dü�ük fakat arz� i�gücü piyasas�n�n talebini kar��lamakta 

yetersiz olan sosyal hizmet gibi bir bölümü tamamlayan bir mezuna verilen a��rl�k, 

ortalama cari maliyeti daha yüksek olan fakat i�gücü piyasas� taraf�ndan yeterince 

talep edilmeyen bir programdan mezun olan bir ö�renciye verilen a��rl�ktan yüksek 

olabilecektir. Bu yakla��m, üniversitelerin daha fazla ö�renci bazl� ödenek almak 

ad�na ortalama cari maliyeti yüksek alanlarda kontenjanlar�n� art�rmaya yönelik 

çabalar�n� dengeleyici bir unsur olacak, üniversiteleri toplumun ihtiyaç duydu�u 

alanlarda mezun yeti�tirmeye te�vik edecek ve yüksekö�retim kurumlar�nda daha 

ö�renci odakl� bir ortam yarat�lmas�na katk� sa�layacakt�r.  

Sosyal faydan�n yüksek oldu�u e�itim alanlar�, Türkiye �� Kurumunun i�gücü 

piyasas� ihtiyaç analizleri veya Kalk�nma Bakanl��� taraf�ndan hâlihaz�rda 

yap�lmakta olan Yüksekö�retim Sistemi ile �� Piyasas� Aras�ndaki Uyum Düzeyinin 

Analizi gibi çal��malardan elde edilen veriler �����nda, hükümet, özel sektör 

temsilcileri, YÖK taraf�ndan olu�turulan bir komisyon taraf�ndan belirlenecektir. 

Daha sonra YÖK bu bilgileri kullanarak her bir e�itim alan�n�n a��rl���n� 

belirleyecektir. Bu a�amada çok fazla say�da a��rl�k grubunun süreci 

karma��kla�t�raca�� göz önünde bulundurulmal� ve benzer düzeyde sosyal fayda 

üretilen alanlar�n toplula�t�r�lmas� suretiyle çok fazla say�da a��rl�k grubu ortaya 

ç�kmas�n�n önüne geçilmelidir. Sistemin mümkün oldu�unca basit tasarlanmas�, 

uygulama sürecini kolayla�t�raca�� gibi, tüm payda�lar taraf�ndan anla��labilmesini 

sa�layacak ve öngörülebilirli�i art�racakt�r.  
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Mezun say�s� bazl� ödene�e dair yap�labilecek ele�tiri, yüksekö�retim 

kurumlar�n�n daha fazla say�da mezun verip ödenek miktarlar�n� yükseltmek 

amac�yla e�itim kalitesinden ödün verebilecekleridir. Ancak tasarlanan sistem 

içerisinde buna yönelik denge mekanizmalar� bulunmaktad�r. Bu mekanizmalardan 

birincisi, ö�renci say�s� bazl� ödenektir. Yüksekö�retim kurumlar� e�itim kalitesini 

dü�ürüp daha kolay mezun verdiklerinde ö�rencilerin yüksekö�retim kurumunda 

kay�tl� oldu�u süre azalacak bunun sonucu olarak da toplam ö�renci say�s�nda bir 

dü�ü� olacakt�r. Bu dü�ü�te ö�renci bazl� ödeneklerini azaltacakt�r. Di�er bir 

mekanizma ise, YÖK taraf�ndan yap�lacak ya da yapt�r�lacak e�itim kalitesine dair 

denetlemeler ile uygulanacak etkin bir kalite güvence sistemidir.  

Hem ö�renci hem de mezun say�s� bazl� ödenekle ilgili karar verilmesi 

gereken konu ö�renci ve mezun say�s�n�n nas�l hesaplanaca��d�r. Bu modelin önerisi, 

literatürde önceden finansman (prospective funding) olarak an�lan yöntemin 

kullan�lmas�d�r. Önceden finansman yakla��m�nda, gelecek y�l�n bütçesinin 

belirlenmesinde mevcut y�l�n ö�renci ve mezun say�s� gerçekle�meleri de�il, gelecek 

e�itim y�l�na yönelik ö�renci ve mezun say�s�  tahminleri kullan�lmaktad�r. Önerilen 

yöntemin uygulamas�, YÖK’ün her bir yüksekö�retim kurumuyla o yüksekö�retim 

kurumunun gelecek e�itim y�l�ndaki ö�renci ve mezun say�s� üzerine bir mutabakata 

varmas� suretiyle olacakt�r. Yüksekö�retim kurumlar�n�n ö�renci ve mezun say�s�n�n 

tahmin edilmesinde ihtiyaç duyulabilecek geçmi� ve mevcut döneme ait verilerin 

bulunmas�, bu i�lemin yap�lmas�n� mümkün k�lacakt�r. Ba�ka bir ifadeyle,  bir 

yüksekö�retim kurumunun her bir bölümünün kontenjan büyüklü�ü, geçmi� y�llarda 

bu kontenjanlar�n ne ölçüde doldu�u, son s�n�ftaki ö�renci say�s� ve bu ö�rencilerin 

bölümlere da��l�m�, geçmi� y�llarda her bir bölümde son s�n�ftaki ö�rencilerin 

mezuniyet oran� gibi gelecek y�ldaki ö�renci ve mezun say�s�n� tahmin etmeye 

yönelik veriler YÖK’ün elinde mevcut olacakt�r. Bu da tahminlerin, yüksekö�retim 

kurumlar�yla fikir birli�ine varmak suretiyle dü�ük bir yan�lma pay�yla yap�lmas�n� 

mümkün k�lacakt�r.  Tahmin edilen rakamla gerçekle�en rakam aras�nda yüzde 5’in 

üzerinde bir fark olmas� durumunda, bu fark art�� ya da azal�� olarak gelecek y�l�n 

bütçesine yans�t�lacakt�r. 
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4.2.1.2.4. Yard�mc� ödenek  

Cari ödeneklerin kalan yüzde 5’lik k�sm� ise yard�mc� ödenek kapsam�nda 

da��t�lacakt�r. Bu ödenek, di�er cari ödenek bile�enlerinde göz ard� edilen sosyo-

ekonomik bak�mdan geri kalm�� bir bölgede bulunma, co�rafi konum, kampüs ve 

iklim �artlar�, az geli�mi� üniversitelerin özel ve döner sermaye gelirlerinin yetersiz 

olmas� gibi nedenlerle dezavantajl� durumda olan yüksekö�retim kurumlar�n�n 

ihtiyaçlar�n� kar��lamakta kullan�lacakt�r. Ayr�ca, önerilen model uygulamaya 

konuldu�unda baz� üniversitelerin gelirlerinde dü�ü�ler olabilecektir. Yard�mc� 

ödenek, bu dü�ü�lerin yumu�at�lmas�nda ve yüksekö�retim kurumlar�n�n yeni 

sisteme uyum sa�layana kadar ya�ayacaklar� gelir kayb�n�n kademeli olarak 

kar��lanmas�nda da kullan�lacakt�r.  

Yüksekö�retim kurumlar�n�n yard�mc� ödenekten hangi �artlarda 

faydalanabilece�i ve verilecek yard�mc� ödenek miktar� YÖK taraf�ndan belirlenecek 

ve tüm kamuoyuna duyurulacakt�r. Yard�mc� ödenek tahsisinde nesnelli�in ön plana 

ç�kar�lmas� ve ödenek tahsisinin gerekçelerinin kamuoyuyla payla��lmas� önem arz 

etmektedir.  

4.2.1.3. Yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilecek yat�r�m ödenek miktar�n�n 

belirlenmesi 

Yat�r�m harcamalar� yüksekö�retime olan yüksek talebin kar��lanmas�na ve 

e�itim ve ara�t�rma kalitesinin artt�r�lmas�na do�rudan katk� yapmaktad�r. Bu 

nedenle yat�r�m ödeneklerinin etkin tahsis ve kullan�m� önem arz etmektedir.  

Önerilen modelde, yüksekö�retim sisteminin toplam yat�r�m bütçesi YÖK, 

Kalk�nma Bakanl��� ve Maliye Bakanl���n�n görü�leri al�narak hükümet taraf�ndan 

belirlenecektir. Yat�r�m ödeneklerinin yüksekö�retim kurumlar�na tahsisinden ise 

YÖK sorumlu olacakt�r. Yat�r�m ödenekleri kategorik yat�r�m ödenekleri ve genel 

yat�r�m ödenekleri olmak üzere iki bile�en halinde tahsis edilecektir. 
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belirlenecektir. Yat�r�m ödeneklerinin yüksekö�retim kurumlar�na tahsisinden ise 

YÖK sorumlu olacakt�r. Yat�r�m ödenekleri kategorik yat�r�m ödenekleri ve genel 

yat�r�m ödenekleri olmak üzere iki bile�en halinde tahsis edilecektir. 
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4.2.1.3.1. Kategorik yat�r�m ödenekleri 

Kategorik yat�r�m ödenekleri, yüksekö�retim kurumlar�n�n kalite ve 

verimlili�inin artt�r�lmas�na yönelik projelerin desteklenmesinde kullan�lacakt�r. 

Yüksekö�retim kurumlar�n�n proje teklif edebilece�i alanlardan baz�lar� �unlard�r: 

Yüksekö�retimde i�birli�i:  

� Geli�mi� ve az geli�mi� üniversiteler aras�nda i�birli�inin art�r�lmas� 

� Üniversite-toplum ve üniversite sanayi i�birli�inin güçlendirilmesi 

� Ba�ta Türki cumhuriyetler olmak üzere Türkiye aç�s�ndan stratejik önemi olan 

ülkelerdeki yüksekö�retim kurumlar�yla i�birli�inin güçlendirilmesi ve 

yüksekö�retimin uluslararas�la�mas�na katk� sa�lanmas�  

� Mezunlar�n i� bulma olanaklar�n�n geli�tirilmesi ve mezun takip sistemlerinin 

kurulmas� 

E�itim kalitesinin art�r�lmas� 

� Yeni e�itim teknolojileri ve daha iyi ö�renme yöntemleri geli�tirilmesi,  

� Ö�retim üyesi yeti�tirilmesi 

� Üniversite bünyesinde kalite de�erlendirme sistemlerinin kurulmas� 

� E�itim programlar�n�n uluslararas� alanda akreditasyonu 

� Kütüphane altyap�s�n�n geli�tirilmesi ve yay�n çe�itlili�inin artt�r�lmas� 

Kapal� alanlar�n geli�tirilmesi ve etkin kullan�m� 

� Kampüs yap�lar�n�n engelli ö�rencilere uygun hale dönü�türülmesi 

� S�n�f, laboratuvar gibi ortak mekânlar�n daha etkin kullan�m�n� sa�lamak üzere 

mekân planlamas� yap�lmas� 

Hayat boyu ö�renim 

� Uzaktan e�itim altyap�lar�n�n ve içeriklerinin geli�tirilmesi 

� Aç�k ders malzemeleri altyap�s�n�n geli�tirilmesi 

Kategorik yat�r�m ödenekleri kapsam�nda yukar�da an�lan alanlar�n 

desteklenecek olmas�, di�er yat�r�m ödene�i bile�eni olan genel ödenekler 

kapsam�nda verilecek ödenekler ile benzer amaçl� projelerin desteklenemeyece�i 
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anlam�na gelmemelidir. Kategorik yat�r�m ödeneklerinin temel amac� yüksekö�retim 

kurumlar�n� rekabet ortam�na sokup daha ba�ar�l� olanlara ilave kaynak vererek 

ödüllendirmektir. Daha basit bir ifadeyle, mezun takip sistemi ile ilgili proje önerisi 

kabul edilmeyen bir üniversite, f�rsat maliyetine katlanarak genel yat�r�m ödenekleri 

kapsam�nda verilen ödenekler ile projesini hayata geçirebilecektir.  

Üniversitelerin bu ve benzeri alanlarda sunacaklar� projeler yap�lacak 

panellerde yar��ma usulü olarak de�erlendirilecek ve uygun görülen projeler finanse 

edilecektir. De�erlendirmedeki ana ölçüt asgari bütçeyle azami fayda yaratmak 

olacakt�r.  

Böyle bir yar��ma ortam�nda geli�mi� üniversitelerin daha az geli�mi�lere 

göre avantajl� olaca�� aç�kt�r. Bunun önüne geçmek için üniversiteler 

geli�mi�liklerine göre grupland�r�lmal� ve her üniversitenin projesi kendi geli�mi�lik 

grubundaki üniversiteler ile yar��t�r�lmal�d�r. Kabul edilebilir bir grupland�rma ölçütü 

üniversitelerin kurulu� y�l�d�r. Buna göre olu�turulacak gruplar Tablo 4.2’de 

verilmi�tir. 

Tablo 4.2. Kategorik Yat�r�m Ödene�inden Faydalanacak Projelerin Yar��aca�� 
Gruplar 

Grup No Grup Aç�klamas� Üniversite Say�s� 
I 1992 öncesinde kurulan üniversiteler 28 
II 1992-2005 aras�nda kurulan üniversiteler 25 
III 2006 ve sonras�nda kurulan üniversiteler 50 

Kategorik fon kapsam�nda verilecek ödeneklerin toplam e�itim yat�r�m 

ödenekleri içerisindeki pay� ilk y�llarda yüzde 2-3 civar�nda tutulmal�d�r. Kurulan bu 

sistemdeki olas� aksakl�klar�n tespit edilip düzeltilmesinden ve yüksekö�retim 

kurumlar�nda proje olu�turma kapasitesinin geli�mesinden sonra bu pay 

art�r�lmal�d�r. 

4.2.1.3.2. Genel yat�r�m ödenekleri 

Hâlihaz�rda hemen hemen tüm yüksekö�retim kurumlar�n�n ciddi yat�r�m 

ihtiyaçlar� oldu�u bilinmekte ve bu gerekçeden yola ç�k�larak yüksekö�retim 

kurumlar�n�n yat�r�m ödenekleri önemli düzeyde bir farkl�la�maya gidilmeden benzer 

düzeylerde tahsis edilmektedir. Ancak, önerilen model kapsam�nda bu anlay��tan 
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düzeylerde tahsis edilmektedir. Ancak, önerilen model kapsam�nda bu anlay��tan 
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vazgeçilecektir. Birçok yüksekö�retim kurumunun yüksek düzeyde yat�r�m ihtiyac� 

olmakla birlikte, baz� üniversiteler di�erlerinden daha kötü durumdad�r. 

Yüksekö�retim sisteminin; kurulu� y�l�, bölgesel özellikleri, gelir üretme ve harcama 

becerisi, kampüsün kuruldu�u zemin ve kampüs planlamas� gibi pek çok dinami�in 

farkl� oldu�u 103 yüksekö�retim kurumundan olu�tu�u dü�ünüldü�ünde böyle 

olmas� da normaldir.  Bu kapsamda, her yüksekö�retim kurumunun yat�r�m ihtiyac� 

belirlenmeli ve ona göre önceliklendirme yap�lmal�d�r. Bu do�rultuda, YÖK 

taraf�ndan her bir e�itim birimine yönelik ö�renci ba��na kapal� alan miktar�, kaliteli 

e�itim verilmesi için gerekli makine ve teçhizatlar gibi asgari standartlar 

belirlenmelidir. Bu kadar geni� kapsaml� olarak standartlar�n belirlenmesi konusu zor 

görünmekle birlikte mümkündür. Bunun en güzel örne�i bir AB kurulu�u olan 

Avrupa Veteriner Fakülteleri Birli�i (EAEVE)’dir. Söz konusu Birlik, veteriner 

fakültelerinin sahip olmalar� gereken altyap�n�n en ufak detay�ndan bir veterinerlik 

ö�rencisinin hangi hayvanlar üzerinde kaç saat pratik yapmas� gerekti�ine kadar 

kaliteli veterinerlik e�itimi için gereken standartlar� saptam��t�r. EAEVE benzeri 

standart belirleyen kurulu�lar di�er baz� akademik alanlarda da mevcuttur. 

Dolay�s�yla, bu uluslararas� kurulu�lar�n önerdi�i standartlar�n Türkiye’ye 

uyarlanmas� standart belirleme sürecinde kullan�labilecek bir yöntemdir. Di�er bir 

yöntem ise, Türk üniversitelerinde uluslararas� olarak akredite olmu� veya alan�nda 

iyi oldu�u kabul edilen e�itim birimlerinin sahip oldu�u standartlar�n uyarlanmas�d�r.  

Burada unutulmamas� gereken husus, amac�n tüm e�itim birimlerinin o alandaki en 

iyi birim düzeyinde bir altyap�ya sahip olmas� de�il, kaliteli e�itim için gerekli asgari 

standartlar�n belirlenmesi oldu�udur. 

Bundan sonraki süreç iki a�amal� olarak ele al�nacakt�r. Bunlardan birincisi, 

yeni kurulan birimlere yönelik asgari altyap�n�n olu�turulmas�, ikincisi ise mevcut 

birimlerin altyap�lar�n�n asgari standartlar düzeyine yükseltilmesidir. 

Yeni kurulan üniversiteler ve e�itim birimlerinde asgari altyap�n�n 

olu�turulmas�na yönelik olarak, yüksekö�retim kurumlar�ndan bir geli�me plan� 

haz�rlamalar� istenecektir. Bu geli�me plan� e�itim biriminin orta vadede ula�aca�� 

ö�renci, akademik ve idari personel say�s�n�n 5, 10 ve 15 y�ll�k vadede öngörüsünü, 

buna yönelik olarak YÖK taraf�ndan belirlenen standartlar çerçevesinde 
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olu�turulacak kapal� alan ve makine teçhizat ihtiyac� ile bu kapal� alan ihtiyac�n�n 

ö�renci ve personel say�s�na ba�l� olarak zaman içerisindeki geli�imini içerecektir. 

Yeni kurulan üniversitelerde ise bu i�lem tüm akademik birimler için yap�lacak ve 

üniversitenin geli�im plan� haz�rlanacakt�r. 

Mevcut birimlerin asgari standartlara ula�t�r�lmas� kapsam�nda ise,  YÖK 

taraf�ndan yüksekö�retim kurumlar�n�n mevcut kapal� alan ve makine teçhizat 

düzeyinin detayl� olarak envanteri ç�kar�lacakt�r. Envanter, binalar�n ya��, bulunulan 

bölgenin depremsel özelli�ini de göz önünde bulundurarak onar�m ile deprem 

güçlendirme ihtiyaçlar�n� da ortaya koyacakt�r. Bunun sonucunda, e�itim 

birimlerinin gerçekte sahip olduklar� altyap� ile asgari düzeyde sahip olmalar� 

gereken altyap�ya dair somut bir veri seti ortaya ç�kacakt�r. Ancak, bu veriler yat�r�m 

kararlar�n�n al�nmas�nda kullan�lacak tek ölçüt olmayacakt�r. Ayr�ca, yüksekö�retim 

kurumlar� mevcut birimler için yeni kurulan birimlerdekine benzer bir geli�me plan� 

haz�rlayacaklard�r. Böylelikle, geli�iminin tamamlayan ve hala geli�me ihtiyac� olan 

birimler ile ihtiyaç düzeyi ortaya ç�km�� olacakt�r. 

Bundan sonraki a�amada yüksekö�retim kurumlar�ndan ihtiyaçlar�n� göz 

önünde bulundurarak bir yat�r�m planlamas� yapmalar� istenecektir. Bu planlamada 

yüksekö�retim kurumlar� mevcut birimler ile yeni kurulan birimlerin ihtiyaçlar�n� bir 

arada de�erlendirerek bir önceliklendirme yapacaklard�r. Daha sonra, yüksekö�retim 

kurumlar�n�n yat�r�m planlamas� YÖK taraf�ndan de�erlendirilecek ve sosyal 

faydan�n yüksek oldu�u ve eldeki veri setine göre ihtiyac�n yüksek oldu�u 

birimlerden ba�lamak üzere kaynak tahsisi yap�lacakt�r. Dolay�s�yla, önerilen 

uygulamada tüm yüksekö�retim kurumlar�n�n benzer düzeyde yat�r�m ödene�i ald��� 

mevcut durumdan farkl� olarak, ödenek düzeylerinin ciddi oranda farkl�la�t��� bir 

ödenek da��l�m� ortaya ç�kabilecektir. Böylelikle yat�r�m ödenekleri ihtiyac�n ve 

sosyal faydan�n yüksek oldu�u alanlara yönlendirilecek ve kamu kaynaklar�n�n daha 

verimli kullan�lmas� sa�lanacakt�r. 

De�erlendirme sürecinde yüksekö�retim kurumlar�n�n kategorik yat�r�m 

fonlar� ba�l���nda önerilene benzer bir grupland�rma yap�lmas� söz konusu 

olabilecektir. Söz konusu grupland�rman�n genel yat�r�m fonlar�na uyarlanm�� hali 

Tablo 4.3’te verilmi�tir. Yüksekö�retim kurumlar�n�n mevcut altyap�lar�na yönelik 
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haz�r bir envanter bulunmad���ndan, bu tablo sadece bir örnek niteli�indedir. YÖK 

taraf�ndan yap�lacak envanter çal��mas�ndan sonra, gruplar�n yeniden tan�mlanmas� 

gerekebilecektir. 

Tablo 4.3. Genel Yat�r�m Ödenek Tahsisinde Kullan�lacak De�erlendirme 
Gruplar� 

Grup 
No Grup Aç�klamas� 

Kapal� 
Alan 

�htiyac� 
Onar�m 
�htiyac� 

Makine-Teçhizat ve 
Di�er Don. �htiyac� 

I 1992 öncesinde kurulan üniversiteler � � � 
II 1992-2005 aras�nda kurulan 

üniversiteler � � � 

III 2006 ve sonras�nda kurulan 
üniversiteler � � � 

4.2.2. Yüksekö�retim sisteminin kamu kaynaklar�yla dolayl� finansman� 

Türkiye’de yüksekö�retim sisteminin kamu kaynaklar�yla dolayl� olarak 

finanse edilmesinde kullan�lan araçlar, ö�rencilere sa�lanan kredi ve burslar ile 

bar�nma hizmetleridir. Yüksekö�retimin özel kaynaklarla finansman�na yönelik 

bölümde daha detayl� anlat�laca�� üzere, üniversite harçlar�n�n artt�r�lmas�ndan sonra 

burs ve harç hizmetleri daha da ön planda olacakt�r.  Bu hizmetlerin sunulmas�na 

yönelik öneriler kredi ve burs hizmetleri ile bar�nma hizmetleri olmak üzere iki 

ba�l�kta incelenecektir. 

4.2.2.1. Kredi ve burs hizmetleri 

Bilindi�i üzere, kredi ve burs hizmetleri özellikle dü�ük gelirli ailelerin 

çocuklar�n�n yüksekö�retimden faydalanmas�n�n sa�lanmas� aç�s�ndan önem 

ta��maktad�r. Mevcut uygulamada en ba�ar�l� veya gelir düzeyi yetersiz ö�renciler 

burslardan faydalan�rken, di�er tüm ö�renciler ö�renim ve katk� kredilerinden 

faydalanabilmektedir. Dolay�s�yla, ba�ar� kriterini bir kenara b�rak�rsak, ö�renci ve 

ailesinin hâlihaz�rdaki geliri ö�rencinin burs ya da kredi almas�nda belirleyici 

olmaktad�r. Oysaki yüksekö�retim ayn� zamanda bir yat�r�m mal� olup, faydalar� ki�i 

mezun olduktan sonra ortaya ç�kmaktad�r. Bu nedenle, bir ö�renciye yap�lan devlet 

yard�m�n�n kar��l�kl� (kredi) ya da kar��l�ks�z (burs) olmas� karar�n�n, o ö�rencinin 

yüksekö�retimi tamamlad�ktan sonra elde edece�i gelire ba�l� olarak verilmesi 
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gerekmektedir. Bu do�rultuda önerilen modelin genel hatlar�, burslar�n sadece ba�ar� 

temelinde verilmesi, gelir seviyesi dü�ük olanlarda dâhil olmak üzere di�er tüm 

ö�rencilere kredi verilmesi ve kredi geri ödemelerinin gelire dayal� olarak 

yap�lmas�d�r.  

Gelire dayal� geri ödeme sistemlerinde al�nan kredinin geri ödemesi ki�inin 

gelecekteki gelir seviyesiyle ili�kilendirilmektedir. Di�er bir ifadeyle, ki�i ald��� 

kredinin geri ödemesini ancak belirli bir gelir seviyesine ula�t�ktan sonra 

yapmaktad�r. Ayr�ca, ki�inin ödedi�i ayl�k taksitler, ödeme süresi, borcun 

hesaplanmas�nda kullan�lan faiz oran� gibi unsurlar ki�inin gelirine göre 

de�i�ebilmektedir. Dolay�s�yla, yüksek düzeyde gelir elde eden bir ki�i borcunu 

faiziyle birlikte geri öderken, dü�ük seviyede gelir elde eden bir ki�i borcunun sadece 

belirli bir k�sm�n� ödemekte ya da hiç ödememektedir. Gelire dayal� geri ödeme 

sistemini ilk olarak ortaya atan Milton Friedman’a göre yüksekö�retimin ö�renciye 

olan maliyeti bu hizmetin ekonomik getirisini yans�tmal�d�r. Yüksekö�retimin 

ekonomik getirisi de gelir oldu�una göre, geri ödemelerin yüksekö�retim hizmetinin 
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Burslar sadece ba�ar�l� ö�rencilere verilecektir. Bu kapsamda bölümler 

itibar�yla yüksekö�retim kurumlar�na ilk yüzde %10’luk dilimde yerle�en ö�renciler 

harç ücretlerinden muaf tutulacakt�r. Yani, 100 ki�ilik kontenjan� olan bir bölüme en 
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ya da bölümü tercih edebilecek ve kaliteli ö�rencilerin yüksekö�retim kurumlar� 
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32 Bu bölümde Türkmen (2009)’in önerilerinden faydalan�lm��t�r. 
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32 Bu bölümde Türkmen (2009)’in önerilerinden faydalan�lm��t�r. 
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Bu uygulaman�n ö�rencileri niteliklerinden daha dü�ük bir bölüme 

yönlendirme gibi olumsuz bir sonucu olabilecektir. Bu etkiyi azaltmak için, 

yüksekö�retim kurumlar�na ilk yüzde 10’da giremeyen ö�rencilere burs alma olana�� 

aç�k tutulmal�d�r. Bu kapsamda, ilk kay�tta olmasa bile dönem içindeki ba�ar� notu 

itibar�yla; ilk yüzde 10’a giren ö�rencilere bir sonraki dönem yüzde 100, ilk yüzde 

10 ile yüzde 30 aras�nda yer alan ö�rencilere yüzde 50 ve ilk yüzde 30 ile yüzde 50 

aras�nda yer alan ö�rencilere de yüzde 25 burs verilmelidir. Benzer �ekilde, ilk 

giri�te yüzde 10’luk kontenjanda yer alan ö�renciler, ba�ar� notu itibar�yla ilk yüzde 

50’de yer alamad�klar� takdirde bir sonraki dönemdeki burs miktarlar� yüzde 50’ye 

dü�ürülmelidir (bkz.Tablo 4.4). 

Tablo 4.4. Ö�rencilerin Giri�te ve Dönem �çerisindeki Ba�ar� Durumuna Göre 
Alacaklar� Burs Miktar� 
Dönem �çindeki 
Ba�ar� Dilimi 

�lk Giri�te %10 
�çinde mi? 

Gelecek Dönemki Burs 
Oran� (%) 

Kullanabilecek Kredi 
Oran� (%) 

%1-10 
Evet 100 0 
Hay�r 100 0 

%11-30 
Evet 100 0 
Hay�r 50 50 

%31-50 Evet 50 50 
Hay�r 25 75 

%51-100 Evet 50 50 
Hay�r 0 100 

Bu uygulama nitelikli ö�rencilerin az da olsa dengeli da��l�m�n� sa�layarak 

yüksekö�retim kurumlar� aras�ndaki rekabeti art�racak, ö�rencileri burstan 

faydalanmak üzere daha yüksek ba�ar� göstermelerini te�vik ederek de ö�rencileri 

rekabete sokacak ve yüksekö�retim sisteminin kalitesinin art�r�lmas�na katk� 

sa�layacakt�r. 

Katk� kredisi uygulamalar� 

Bilindi�i üzere katk� kredisi uygulamas�nda, kamu katk� paylar�n� ö�renci 

ad�na yüksekö�retim kurumuna transfer etmekte, bunun kar��l���nda ö�renciler de 

kamuya borçlanmaktad�r. Ö�renim kredisi ise, bir ö�rencinin e�itim süresindeki 

ya�am giderlerinin kar��lanmas�na yönelik verilen bir kredi türüdür 

 Gelecek bölümde detayland�r�laca�� üzere üniversite harçlar�n�n 

art�r�lmas�ndan sonra, katk� kredisi uygulamas� sisteminin sürdürülebilirli�i aç�s�ndan 
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oldukça önemli olacakt�r. Bu nedenle, yüksekö�retime toplumun tüm kesimlerinin 

eri�imini sa�lamak üzere önceki bölümde an�lan �artlar� sa�layamay�p burs alamayan 

her ö�renci katk� kredisi olanaklar�ndan faydalanabilmelidir.  Burada ileri 

sürülebilecek bir sav, özellikle dü�ük gelirli kesimlerden gelen ve burs imkân�ndan 

faydalanamayan ö�rencilerin, gelecekteki gelir düzeylerini öngörememeleri 

nedeniyle kredi kullan�m� konusunda çekimser kalabilece�i ve bunun sonucu olarak 

da dezavantajl� kesimlerin yüksekö�retime eri�imini engellenece�idir. Ancak, gelire 

dayal� geri ödeme sistemleri bu sav� bo�a ç�karmaktad�r. Çünkü bu yakla��mda 

ö�rencinin geri ödemeleri belirli bir gelir seviyesine ula�t�ktan sonra ba�lamakta ve 

ki�i bu gelir seviyesinin üstünde oldu�u sürece devam etmektedir. Dolay�s�yla, 

ö�rencinin �u anki mali durumu veya gelecekteki gelirinin öngörülemez olmas� bir 

risk unsuru olmaktan ç�kmaktad�r. Ki�inin gelecekteki gelirinin dü�ük olmas� 

durumunda al�nan kredinin geri ödemesi yap�lamayaca��ndan, kredi pratikte bursa 

dönü�mektedir. Bu uygulaman�n mevcutta uygulanan kredi ve burs sisteminden 

temel fark�, burs verme karar�n�n ö�rencinin �u anki geliriyle de�il gelecekteki 

geliriyle belirlenmesidir. Öte yandan, gelire dayal� geri ödeme sisteminin ilk olarak 

uyguland��� Avustralya’da yap�lan uzun dönemli çal��malar, bu yakla��m�n 

dezavantajl� gelir gruplar�n�n yüksekö�retime olan eri�imini azaltmad���n� ortaya 

koymu�tur (bkz. Chapman (1997), Long ve di�erleri (1999)). Ayr�ca, Marks ve 

di�erleri (2000) yapt�klar� çal��mada, Avustralya’daki gelire dayal� kredi 

uygulamas�n�n ö�rencilerin sosyo-ekonomik durumunun yüksekö�retime eri�ime 

olan etkisini azaltt���n� ortaya koymu�tur.  

Ö�rencilere verilecek kredilerin, mevcut uygulamadakinden farkl� olarak 

bankac�l�k sistemi arac�l���yla sa�lanmas�n�n daha etkin sonuçlar do�uraca�� 

dü�ünülmektedir. Bu yakla��m�n ilk faydas�, bankac�l�k sisteminde e�itim 

hizmetlerine yönelik kredi verme isteksizli�inin azalmas� olacakt�r. Bankalar bu 

süreçten elde edecekleri bilgi, deneyimler ve olu�turacaklar� veri taban� sayesinde 

daha iyi risk öngörüleri yapabilecekler ve gelecek dönemde banka kredilerinin özel 

e�itim ya da daha radikal kredi uygulamalar�na yönelik kullan�m�n�n önü aç�lm�� 

olacakt�r. Di�er bir fayda, bankac�l�k sisteminin kredi takip ve tahsis konusundaki 

tecrübelerinin geri ödeme oranlar�n� artt�racak olmas�d�r. �lave olarak, kamu 
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taraf�ndan s�kl�kla gündeme getirilen vergi, kredi aflar� gibi uygulamalar�n etkisiyle 

do�rudan kamuya borcu olan vatanda�lar ödemelerini yeni bir af ç�kabilece�i 

ümidiyle erteleyebilmektedir. Bu nedenle, muhatab�n kamu yerine bankac�l�k sistemi 

olmas� geri ödemelere gösterilen özenin artmas�na neden olacakt�r. Kamu aç�s�ndan 

di�er bir fayda ise, kredi i�lemlerinin yürütülmesi için gerekli masraflar�n kamu 

taraf�ndan yüklenilmeyecek olmas� ve bankac�l�k sisteminde ya�anacak geli�imin 

yarataca�� di�er d��sall�klard�r.  

Uygulamada, devlet kredilerin garantörü olmal� ve bu �artlar alt�nda 

bankac�l�k sistemiyle faiz oran� üzerinden pazarl�k yapmal�d�r. Ancak, ö�rencilerin 

ödeyecekleri faiz oran� mevcut uygulamadakine benzer olarak piyasa faizlerinin 

alt�nda olmal� ve pazarl�klar sonucunda olu�an faiz oran� ile ö�renciye yans�yan faiz 

oran� aras�ndaki fark devlet taraf�ndan kar��lanmal�d�r. Ayr�ca, ö�rencinin 

mezuniyetinden itibaren belirli bir süre içerisinde istenilen gelir düzeyine 

ula�amamas� veya ba�ka bir sebep nedeniyle kredi tahsilatlar� yap�lamazsa, kredi 

borcu devlet taraf�ndan ödenmelidir. Ayl�k taksitler, ki�inin geliri üzerinden belirli 

bir oranda al�nmal� ve borcun tamam� ödeninceye kadar sürmelidir. Ki�inin 

gelirinden yap�lacak tahsilat oran� gelir seviyesine göre yükselmelidir. Örnek vermek 

gerekirse, en yüksek yüzde 10’luk gelir seviyesindeki bir ki�inin gelirinden yap�lan 

kesinti yüzde 10 düzeyindeyken, bir alt gelir grubundaki ki�inin gelirinden yap�lan 

kesinti bundan daha az olmal�d�r. 

Bu sistemin etkin i�leyebilmesi için banka-kamu-üniversite üçgeninde etkin 

koordinasyon ve veri payla��m sisteminin kurulmas� gerekti�i aç�kt�r. Bunun 

yap�lmamas� sistemi ciddi bir biçimde zaafa u�ratacak, gelir ve gider öngörülerinin 

yap�lmas�n� güçle�tirilecektir. 

Bu yakla��ma yönelik yap�labilecek ele�tirilerden birisi ekonomideki yüksek 

düzeydeki kay�t d���l���n mezunlar�n gelir seviyesinin do�ru bir �ekilde tespit 

edilmesini güçle�tirece�idir. Ancak, bilinmektedir ki kay�t d���l�k nitelikli insangücü 

gerektirmeyen ve katma de�eri dü�ük alanlarda yo�unla�maktad�r. Bu nedenle 

üniversite mezunlar� aras�nda kay�t d���l�k ekonominin geneline göre daha dü�üktür.  

 



170 
 

Ö�renim kredisi uygulamalar�  

Ö�renim kredisi bilindi�i üzere, bir ö�rencinin e�itimi süresindeki ya�am 

giderlerinin kar��lanmas�na yönelik verilen kredi türüdür. Katk� kredisine yönelik 

gelire ba�l� geri ödeme, faiz oran�n�n piyasa faiz oran�n�n alt�nda belirlenmesi gibi 

uygulamalar tek bir farkla ö�renim kredisi içinde geçerli olmal�d�r. Bu fark, ö�renim 

kredisinin sadece gelir seviyesi dü�ük ö�rencilere verilmesidir. Bu ayr�m�n sebebi 

ya�am giderlerinin tamamen olmasa da k�smen tüketim harcamas� niteli�inde olmas� 

ve gelir seviyesi yüksek ö�rencilere verilen ö�renim kredisinin faiz oranlar�na kamu 

taraf�ndan uygulanan sübvansiyon nedeniyle k�s�tl� kamu kaynaklar�n�n sosyal 

faydan�n dü�ük alanlara yönlendirilmesine neden olaca��d�r.  

Mevcut uygulamada, ayl�k ö�renim kredisi ödemesi Türkiye’nin her yerinde 

ya�ayan ve tüm gelir düzeylerinden gelen ö�renciler için ayn� olup, 2011 y�l� 

itibar�yla 240 TL. düzeyindedir. Ancak, bu miktar özellikle ailesinden uzakta büyük 

�ehirlerde ö�renim gören dü�ük gelirli ö�rencilerin ihtiyaçlar�n� kar��lamakta yetersiz 

kalmaktad�r. Bu nedenle, ya�am pahal�l���na göre iller grupland�r�lmal� ve her bir 

grup için bir ö�rencinin ihtiyaç duyaca�� asgari tutar belirlenmelidir. Bu tutar kredi 

�artlar�n� sa�layan bir ö�rencinin alabilece�i azami kredi miktar� olmal�, ö�renci 

dilerse ihtiyaç duydu�u toplam miktar�n bir k�sm�n� ba�ka bir kaynaktan kar��layarak 

daha dü�ük miktarda kredi çekebilmelidir.  

Burada önerilen burs ve kredi uygulamalar�n�n kamu bütçesi üzerine bir yük 

getirece�i aç�kt�r. Bu yükün ne olaca��na dair bir tahmin çal��mas�na Ek 2.5’te yer 

verilmi�tir. 

4.2.2.2. Bar�nma hizmetleri 

Bar�nma hizmetinin Yurt-Kur yerine özel sektör eliyle yürütülmesi 

gerekmektedir. Yurt-Kur bundan sonra birkaç istisna d���nda yeni yurt yapmamal�, 

elindeki yurtlar� da yat�r�m maliyetini almak suretiyle özel sektöre devretmelidir. Bu 

noktada yap�labilecek bir ele�tiri özel yurtlar�n fiyat düzeyi ile Yurt-Kur yurtlar�n�n 

fiyat düzeyi aras�nda ciddi farklar oldu�u ve bunun özellikle gelir seviyesi dü�ük 

kesimlerden gelen ö�renciler için bir dezavantaj yarataca��d�r. Bu sebepten ötürü, 

bar�nma hizmetlerinin finansman�nda kupon yöntemine geçilmesi gerekmektedir. 
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bar�nma hizmetlerinin finansman�nda kupon yöntemine geçilmesi gerekmektedir. 
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Kupon yakla��m�nda, ö�rencilere belirli bir parasal de�eri olan ve ad�na kupon 

denilen bir belge verilecektir. Ö�renciler bu kuponlar� kalmak istedikleri yurt 
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bulunduruldu�unda, bir ö�rencinin yurt-kur yurdunda kalmas�na göre hiçbir ek 

maliyeti olmaks�z�n, özel yurtta bar�nmak için harcayabilece�i ayl�k 349 ile 459 TL. 

aras�nda de�i�en bir kayna�� olacakt�r. Bu kayna��n özellikle arsa fiyatlar�n�n ve bina 

kiralar�n�n yüksek oldu�u büyük iller için yetersiz olabilece�i iddia edilebilir. Ancak, 

büyük illerde hem özel yurt hem de alternatif bar�nma olanaklar�n�n geli�mi� olmas� 

nedeniyle yüksek rekabet olaca�� da aç�kt�r. Bu rekabet fiyatlar� bir miktar a�a�� 

çekecektir. Ayr�ca, mevcut durumdaki uygulamaya benzer �ekilde, hazine veya 

kampüs arazilerinin irtifa hakk�n�n belirli bir süreli�ine bedelsiz olarak özel yurt in�a 

etmek amac�yla yat�r�mc�lara verilmesi, kupon de�erlerinde illere göre bir 

farkl�la�maya gidilmesi gibi yöntemler bu sorunun çözümünde kullan�labilecek 

alternatiflerdir. 

Kupon sisteminin istenilen sonuçlar� verebilmesi için etkin çal��an bir 

akreditasyon ve denetim sisteminin kurulmas� önem arz etmektedir. Akreditasyon 

sistemi kapsam�nda istenilen standartlar� ta��yan yurtlar akredite edilmeli ve bu 

yurtlar�n ö�rencilerden talep edebilecekleri azami ücretler tespit edilmelidir. 

Ö�renciler kuponlar� sadece akredite özel yurtlarda kullanabilmelidir. Yap�lan 

denetlemelerde, hizmet sunumunun istenilen düzeyde olup olmad��� kontrol edilmeli 
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ve istenilen �artlar� sa�lamad��� tespit edilen yurtlar�n önceden uyar�lmak suretiyle 

akreditasyonlar� iptal edilmelidir.  

Yeterli say�da ö�renci bulunmamas�, güvenlik, iklim �artlar� gibi unsurlar 

nedeniyle, yurt yap�m�n�n ve i�letilmesinin özel sektör aç�s�ndan karl� bulunmayaca�� 

baz� bölgeler olabilecektir. Bu durumdaki bölgelerde yurtlar kamu taraf�ndan 

yap�lacak ve i�letilecektir. 

Bar�nma hizmetlerine yönelik olarak önerilen bu sistemin somut faydas�, yurt 

kapasitesinde dolay�s�yla yurtlardan faydalanan ö�renci say�s�nda çok k�sa sürede 

ya�anacak büyüme olacakt�r. Yurt kapasitesi aç�s�ndan kamu kaynaklar�yla oldukça 

uzun bir sürede gelinecek noktaya, özel kaynaklar� sürece dâhil etmek suretiyle çok 

daha k�sa bir zamanda gelinebilecektir.  

4.3. Yüksekö�retim Sisteminin Özel Kaynaklarla Finansman� 

Daha önce bahsedildi�i üzere, Türkiye’de yüksekö�retimin finansman�nda 

ya�anan sorunlar iki temel ba�l�kta toplanmaktad�r. Bunlardan ilki kamu 

kaynaklar�n�n etkin tahsis ve kullan�m� olup, bu alana yönelik önerilere Bölüm 4.2’de 

yer verilmi�tir. �kinci ba�l�k ise yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n artt�r�lmas�d�r. 

Hem kamu kaynaklar�n�n k�s�tl� olmas� hem de mevcut kaynaklar�n toplumsal 

faydan�n daha yüksek oldu�u alanlara yönlendirilerek daha verimli kullan�lmas�n� 

teminen, yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n ba�ta katk� paylar� olmak üzere özel 

kaynaklar vas�tas�yla artt�r�lmas� gerekmektedir. 

Yüksekö�retimin özel kaynaklarla finansman�na yönelik uygulamalar katk� 

pay� uygulamalar�, yüksekö�retimin özel sektör taraf�ndan sunumu ve yüksekö�retim 

kurumlar�n�n faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirler olmak üzere 3 ba�l�k alt�nda 

incelenecektir.   

4.3.1. Katk� pay� uygulamalar� 

Daha önce anlat�lan gerekçeler çerçevesinde, hem yüksekö�retime ayr�lan 

kaynaklar�n art�r�lmas� hem de bu hizmetin adil ve e�itlikçi bir anlay��la sunulmas�n� 

teminen ö�renci katk� paylar� art�r�lacakt�r. Bu kapsamda, hâlihaz�rda birinci ö�retim 

programlar�ndaki ö�renciler Bakanlar Kurulunca ilan edilen ortalama cari hizmet 
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maliyetinin33 yüzde 3,8 ile 14,8 aras�nda de�i�en bir k�sm�n� kar��lamaktad�r. Bölüm 

3.2.2.1’de gösterildi�i üzere bu pay Bakanlar Kurulunca ilan edilen yerine, gerçek 

ortalama cari maliyet içinde hesapland���nda çok daha küçük ç�kacakt�r.  Bu 

kapsamda, ilk olarak gerçek cari hizmet maliyetlerinin hesaplanmas�, daha sonra da 

cari hizmet maliyeti içerisindeki ö�renci pay�n�n kademeli olarak yüzde 30 düzeyine 

art�r�lmas� gerekmektedir.  

Burada harç art���n�n yüksekö�retime olan talepte daralmaya neden olaca�� 

sav� öne sürülebilir. Bu k�smen do�rudur, ancak ya�anan bu dü�ü� talep 

daralmas�ndan çok talep rasyonalizasyonu olacakt�r.  Di�er bir deyi�le, yapacaklar� 

fayda maliyet analizi bireylerin yüksekö�retime talebinde belirleyici olacakt�r. Bu 

kapsamda, ilave bir diploma, askerli�i tehir etmek gibi araçsal olmayan sebeplerle 

yüksekö�retim talep eden kitlede bir azalma olmas� muhtemeldir. Ancak, uzun 

vadede ö�renciler ve aileler yüksek katk� pay� fikrine al��t�ktan sonra yüksekö�retim 

talebi toparlanacakt�r. Öte yandan, Tablo 3.16’deki harç miktarlar�n�n ki�i ba��na 

GSYH içindeki pay�n�n yüksek oldu�u ülkelere bak�ld���nda, bu ülkelerde 

yüksekö�retime talebin oldukça yüksek oldu�u görülmektedir. Nitekim �ili, Japonya, 

Kore, ABD Avustralya gibi ülkelerde yüksekö�retim okulla�ma oranlar� oldukça 

yüksektir. Bu kapsamda, OECD (2008:265) taraf�ndan yap�lan çal��mada yüksek 

harç miktarlar�n�n etkin kredi sistemleriyle birlikte uyguland���nda yüksekö�retime 

eri�imde bir dü�ü� yaratmad��� tespit edilmi�tir. 

2010-2011 ö�retim y�l� itibar�yla I ve II say�l� cetvelde A ve B kategorisinde 

yer alan gruplar için ö�renci katk� paylar�n�n Bakanlar Kurulunca ilan edilen 

ortalama cari hizmet maliyeti içindeki pay� Tablo 4.5’te verilmi�tir. Yeni 

uygulamada, bu paylar 2011-2012 ile 2012-2013 ö�retim y�llar�nda ayn� kalmal�d�r. 

Ancak, 2011-2012 ö�retim y�l�nda ortalama cari hizmet maliyetleri gerçek 

maliyetleri yans�tacak �ekilde tekrar hesaplanmal� ve 2012-2013 ö�renci katk� 

paylar� güncellenen ortalama cari hizmet maliyeti üzerinden hesaplanmal�d�r. 

Dolay�s�yla, 2010-2011 ö�retim y�l�ndan 2012-2013 ö�retim y�l�na ö�renci katk� 

paylar�n�n ortalama cari hizmet maliyeti içindeki pay�nda bir de�i�iklik olmamakla 

                                                           
33 Bakanlar Kurulunca ilan edilen cari hizmet maliyetinin gerçek maliyetleri yans�tmad��� Bölüm 
3.2.2.1’de gösterilmi�ti.  
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birlikte, gerçekçi hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin daha yüksek olacak olmas� 

nedeniyle ö�renci katk� pay� miktar�nda bir art�� olacakt�r. Daha sonraki dönemde, 

ö�renci katk�s�n�n ortalama cari hizmet maliyeti içerisindeki paylar� 2025-2026 

ö�retim y�l�nda yüzde 30’a ula�acak �ekilde kademeli olarak art�r�lmal�d�r. Tablo 

4.5’te her y�l e�it art�� yap�lmas� durumunda ö�renci katk� paylar�n�n ortalama cari 

hizmet maliyeti içindeki pay�n�n önümüzdeki dönemde ula�aca�� de�erler verilmi�tir. 

Bu süreçte, ortalama cari hizmet maliyetleri de her y�l bir önceki y�l�n verilerine göre 

güncellenmeli ve ö�renci katk� paylar� güncel de�erler üzerinde hesaplanmal�d�r. 

Tablo 4.5. I Say�l� Cetvel A ve B Kategorisinde Yer Alan Gruplar �çin Ö�renci 
Katk� Paylar�n�n Ortalama Cari Hizmet Maliyeti �çindeki Paylar� (%) 

Kategori Grup 2010 2012 2015 2020 2025 
A I 3,8 3,8 9,8 19,9 30 
A II 8,8 8,8 13,7 21,9 30 
A III 9,0 9,0 13,9 21,9 30 
A IV 6,6 6,6 12,0 21,0 30 
A V 12,2 12,2 16,3 23,2 30 
A VI 14,3 14,3 18,0 24,0 30 
A VII 12,7 12,7 16,7 23,3 30 
A VIII 8,2 8,2 13,2 21,6 30 
A IX 11,1 11,1 15,5 22,7 30 
A X 13,5 13,5 17,3 23,7 30 
A XI 13,8 13,8 17,6 23,8 30 
A XII 14,8 14,8 18,3 24,1 30 
B I 6,9 6,9 18 24 30 
B II 5,5 5,5 11 21 30 
B III 5,9 5,9 11 21 30 
B IV 8,2 8,2 13 22 30 
B V 4,9 4,9 11 20 30 
B VI 12,3 12,3 16 23 30 
B VII 9,9 9,9 15 22 30 

Not: Tablodaki her bir y�l ile kastedilen, o y�l ve bir sonraki y�l� kapsayan ö�retim y�l�d�r. Ba�ka bir 
deyi�le, 2010-2011 ö�retim y�l� 2010 olarak gösterilmi�tir. 

Harç miktarlar�n�n belirlenmesinde yüksekö�retim kurumlar�na esneklik 

verilmelidir. Bu durum hem üniversiteler aras�ndaki cari hizmet maliyeti 

farkl�l�klar�n�n harç miktarlar�na yans�mas�n� sa�layacak, hem de yüksekö�retim 

kurumlar�n� belirleyecekleri katk� pay� düzeyleri üzerinden nitelikli ö�rencileri 

cezbetme konusunda rekabete sokacakt�r. Mevcut durumda yüzde 20 düzeyinde olan 

yüksekö�retim kurumlar�n�n harçlar� artt�rma yetkisi de�i�tirilmeli ve üniversitelere 

2025 y�l�ndan itibaren cari hizmet maliyetinin yüzde 30’u düzeyinde olacak harçlar�, 
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Harç miktarlar�n�n belirlenmesinde yüksekö�retim kurumlar�na esneklik 

verilmelidir. Bu durum hem üniversiteler aras�ndaki cari hizmet maliyeti 

farkl�l�klar�n�n harç miktarlar�na yans�mas�n� sa�layacak, hem de yüksekö�retim 

kurumlar�n� belirleyecekleri katk� pay� düzeyleri üzerinden nitelikli ö�rencileri 

cezbetme konusunda rekabete sokacakt�r. Mevcut durumda yüzde 20 düzeyinde olan 
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2547 say�l� Kanunun izin verdi�i azami limit olan cari hizmet maliyetinin yüzde 

50’sine kadar art�rma olana�� tan�nmal�d�r. Benzer bir esneklik a�a�� yönlü de olmal� 

ve yüksekö�retim kurumlar� ö�renci katk� paylar�n� ortalama cari hizmet maliyetinin 

yüzde 10 düzeyine kadar dü�ürebilmelidir. Netice olarak, cari hizmet maliyetinin 

yüzde 30’u düzeyinde ilan edilecek harç miktarlar�, yüksekö�retim kurumlar� 

taraf�ndan yüzde 10 ile yüzde 50 aras�nda olmak üzere belirlenebilecektir. 

Aç�kl��a kavu�turulmas� gereken di�er bir konuda ikinci ö�retim düzeyindeki 

harçlard�r. Bilindi�i üzere, mevcut sistemde ikinci ö�retim programlar�na kay�tl� 

ö�renciler Bakanlar Kurulunca kabul edilen ortalama cari hizmet maliyetinin yüzde 

50’si düzeyinde katk� pay� ödemektedirler. Bu düzey ilgili mevzuatta belirlenen 

asgari orand�r. Yeni uygulamada, yüksekö�retim kurumlar�na ikinci ö�retim katk� 

paylar�n� cari hizmet maliyetinin yüzde 50’si ile yüzde 100’ü aras�nda belirleme 

olana�� verilmelidir.  

Yeni harç uygulamas�n�n yüksekö�retim kurumlar�n�n gelirleri üzerinde 

yapaca�� etki üzerinde durulmas� gereken bir konudur. Yap�lan tahmin çal��mas�na 

göre, 2025 y�l�nda uygulamaya geçmesi planlanan sistem 2009 y�l�nda uygulan�yor 

olsayd�, 2009 y�l�nda 905 milyon TL. olan toplam harç gelirleri yakla��k 3,2 milyar 

TL. artarak 4,1 milyar TL. düzeyine ula�acakt�. Bunun sonucunda yüksekö�retim 

kurumlar�n�n 2009 y�l� fiyatlar�yla toplam geliri 14,9 milyar TL’den yüzde 21 artarak 

18 milyar TL’ye yükselecekti. Harç gelirlerinin toplam gelir içerisindeki pay� ise 

yüzde 6,1 düzeyinden yüzde 22,5’e ula�acakt�.34 

4.3.2. Yüksekö�retimin özel sektör taraf�ndan sunumu 

Yüksekö�retimin maliyetinin payla��m� konusunda öne ç�kan 

uygulamalardan birisi de bu hizmetin kamu d���ndaki aktörler olan kar amaçl� 

�irketler ve vak�flar taraf�ndan sunulmas�d�r. Türkiye’de bu ak�m 1980 sonras�nda 

yap�lan mevzuat düzenlemelerinin kar amac�yla üniversite kurulmas�na olanak 

vermemesi nedeniyle sadece kar amac� gütmeyen vak�f üniversiteleri yoluyla kendini 

göstermi�tir.  

                                                           
34 Yazar�n öngörüsü olup, tahmin çal��mas�n�n detaylar�na Ek 2.2.’te yer verilmi�tir. Parasal 
büyüklükler 2009 y�l� fiyatlarla verilmi�tir. 
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Vak�f üniversitelerinin say�s� özellikle son 15 y�lda h�zla artm��, ancak 

ö�renci say�s� bak�m�ndan yüksekö�retim sisteminin küçük bir k�sm�n� 

olu�turmu�lard�r. Vak�f üniversitelerinin yüksekö�retim sistemindeki pay�n�n yeni 

kurulanlar�n altyap�lar�n�n geli�mesine paralel olarak artmas� beklenmekle birlikte, 

al�nacak önlemler bu süreci h�zland�racakt�r.  

Bu önlemlerden birisi, devlet yüksekö�retim kurumlar�n�n harç miktar�n�n 

artt�r�lmas�d�r. Asl�nda bu savda bir nedensellik ili�kisi kurmak do�ru de�ildir. 

Çünkü devlet yüksekö�retim kurumlar�ndaki harç düzeyinin artt�r�lma sebebi vak�f 

üniversitelerine olan talebi art�rmak de�il, önceki bölümlerde daha detayl� anlat�lan 

yayg�n ve  kaliteli e�itim hizmetinin sunumu ve toplumsal e�itli�e katk� sa�lanmas� 

gibi sebeplerdir. Ancak, bu sürecin kaç�n�lmaz bir sonucu olarak devlet 

üniversitelerinde harç düzeyi vak�f üniversitelerine yakla�acak ve böylece vak�f 

üniversitelerinin rekabet gücü artacakt�r.  

Öte yandan, vak�f üniversiteleri devlet üniversiteleriyle ayn� i�levleri yerine 

getirmekte ve benzer düzeyde toplumsal fayda üretmektedirler. Teorik olarak 

bak�ld���nda, bu toplumsal faydan�n parasal kar��l���n�n kamu taraf�ndan vak�f 

üniversitelerine tahsis edilmesi gerekmektedir. Kamu kaynaklar�ndaki yetersizlik 

nedeniyle uygulamada bu gerçekle�tirilememektedir. Ancak, vak�f üniversitelerine 

genellikle do�rudan sa�lanamayan kamu katk�s�n�n dolayl� olarak sa�lanmas� 

mümkündür. Bu kapsamda, belirli kalitede hizmet sunduklar� belirlenen vak�f 

yüksekö�retim kurumlar�n�n yeni yat�r�mlarda kullanmak üzere kamu 

garantörlü�ünde banka kredisi almalar�n� sa�layacak düzenlemeler yap�lmal�d�r. 

Böylelikle, vak�f yüksekö�retim kurumlar�n�n altyap�lar�ndaki geli�me beklenenden 

k�sa sürede gerçekle�ecektir. Ayr�ca, vak�f yüksekö�retim kurumlar�na kay�tl� 

ö�rencilere devlet üniversitelerinde e�itim gören ö�rencilerle ayn� �artlarda harç 

kredisi verilmelidir. Ancak, bu kredi devlet yüksekö�retim kurumlar�ndaki muadil 

programlardaki harç miktar�n� geçemeyecektir. Yani, bir vak�f üniversitesinde t�p 

e�itimi gören bir ö�rencinin alabilece�i kredi miktar�, devlet üniversitelerinde t�p 

fakültesi için belirlenen tutarla s�n�rl� olacakt�r. Bu uygulama, devlet üniversitelerine 

olan talebin bir k�sm�n� vak�f üniversitelerine yöneltecek ve kamunun üzerindeki 

yükün k�smen de olsa azalt�lmas�na katk� sa�layacakt�r. 
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Vak�f üniversitelerinin say�s� özellikle son 15 y�lda h�zla artm��, ancak 
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4.3.3. Özel gelirler ve döner sermaye gelirleri  

Yüksekö�retim kurumlar�n�n döner sermaye ve özel gelirlerinin artmas� hem 

ö�renci ba��na yap�lacak harcamalar�n yükselmesi yoluyla hizmet kalitesini 

artt�racak hem de üniversitelerin kamuya olan ba��ml�l�klar�n� azaltarak daha özerk 

bir yap�ya kavu�malar�n� sa�layacakt�r. Bu nedenle, yüksekö�retim kurumlar�n�n 

özel gelir elde etmeye yönelik faaliyetlerinin te�vik edilmesi önem ta��maktad�r. 

Mevcut uygulamada, yüksekö�retim kurumlar�n�n özel gelirleri bütçeye dâhil 

edilmi�tir. Buna göre, yüksekö�retim kurumlar�na tahsis edilecek toplam ödenek 

miktar� (tavan) belirlendikten sonra, üniversitelerin y�l içerisinde elde etmeleri 

öngörülen özel ödenek miktar� bu tavandan dü�ülmekte ve kalan miktar kadar hazine 

yard�m� tahsis edilmektedir. Tahmini özel gelirleri düzeyi ise üniversitelerin geçmi� 

y�llarda elde ettikleri özel gelir miktar�na göre belirlenmektedir. Dolay�s�yla, 

geçmi�te özel gelir elde etme konusunda yüksek performans göstermi� 

yüksekö�retim kurumlar�n�n özel gelir tahminleri yüksek ç�kmakta ve bunun 

sonucunda hazine yard�m� dü�ük tutularak bu üniversiteler cezaland�r�lmaktad�r. 

K�sacas�, mevcut uygulama yüksekö�retim kurumlar�n� özel gelirlerini artt�rma 

yönünde te�vik edici de�ildir. Ayr�ca, bu durum önerilen model kapsam�nda 

yüksekö�retim kurumlar�n�n sahip olacaklar� mali özerklik ilkesiyle de 

ba�da�mamaktad�r. Bu nedenle, gerekli yasal düzenlemelerin yap�larak 

yüksekö�retim kurumlar�n�n özel gelirlerinin bütçe d��� b�rak�lmas� gerekmektedir.  

Bu noktada, 5018 say�l� Kanunla özel gelirlerin bütçeye dâhil edilmesinin, o 

dönemde tespit edilen baz� aksakl�klar� düzeltmeye yönelik oldu�u ve bir ihtiyaçtan 

do�du�u �eklinde bir ele�tiri yap�labilir. 5018 say�l� Kanunun yürürlü�e girmesinden 

önceki dönemde, baz� yüksekö�retim kurumlar�n�n özel gelirlerini ihtiyaçlar�na 

yönelik olarak harcamak yerine faiz geliri elde etmek amac�yla kulland�klar� bir 

gerçektir. Ancak, önerilen modeldeki idari yap�lanma, iç kontrol, d�� denetim ve 

YÖK denetlemesi gibi mekanizmalar ile ülkenin içerisinde bulundu�u ekonomik 

durum sonucu dü�en faiz oranlar� böyle bir hadisenin tekrarlanmas�na izin 

vermeyecektir.  

Döner sermaye gelirlerinin çok büyük bir k�sm� t�p fakülteleri taraf�ndan elde 

edilmekte ve bu gelirler büyük oranda t�p fakültesinin ihtiyaçlar� ve personeline 
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yönelik olarak harcanmaktad�r. Bu durum, Bölüm 3.2.2.3’de anlat�ld��� üzere 

yüksekö�retim kurumu bünyesindeki di�er birimler için bir e�itsizlik yaratmaktad�r. 

Bu nedenle, döner sermaye geliri üreten birim d���ndaki birimlerin bu gelirlerden 

daha çok pay almas� için gerekli düzenlemeler yap�lmal�d�r. Bu kapsamda, 2547 

say�l� Kanunun 58. maddesi ve buna ili�kin yönetmeliklerde döner sermaye 

gelirlerini üniversite ve döner sermaye gelirini üreten birimler aras�ndaki payla��m�n� 

daha adil k�lmaya yönelik de�i�iklikler yap�lmal�d�r. 
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SONUÇ 

Yirminci yüzy�l�n son çeyre�inden itibaren geli�mi� ülkelerde bilgi 

toplumuna geçi� süreci ba�lam�� ve bilgi ekonomisi ad� verilen yeni bir küresel 

ekonomik yap� olu�mu�tur. Bu yap�da, ülkelerin rekabet gücü sahip olduklar� fiziksel 

sermaye düzeyi yan�nda be�eri sermayelerinin niteli�iyle belirlenmeye ba�lanm��t�r. 

Bu kapsamda, büyümeyi aç�klayan modellerde, fiziksel sermaye yan�nda nitelikli 

insangücünün bir fonksiyonu olan toplam faktör verimlili�ine de yer verilmi� ve yer 

alt� zenginliklerine, yüksek nüfusa sahip olmayan ülkelerin be�eri sermayeye yat�r�m 

yapmak suretiyle yüksek bir ekonomik refah düzeyine ula�abilecekleri ortaya 

konmu�tur.  Bu ba�lamda, be�eri sermayenin niteli�inde belirleyici olan e�itime ve 

özellikle yüksek nitelikli insangücünün yeti�tirilmesinden sorumlu olan 

yüksekö�retime verilen önem artm��t�r. Çünkü be�eri sermayeyi olu�turan bireylerin 

bilgi birikimi do�u�tan gelmeyip, al�nan kaliteli e�itimle olu�maktad�r. Öte yandan, 

e�itim ve yüksekö�retim an�lan ekonomik ç�kt�lar d���nda çok önemli sosyal getiriler 

de sa�lamaktad�r. Yap�lan çal��malarda, yüksekö�retimin toplumsal uyumun ve 

bar���n sa�lanmas�, demokratikle�me, kültürün ve toplumsal de�erlerin gelecek 

nesillere aktar�m�, bilinçli ve sorgulayan bireyler yeti�tirilmesi yoluyla toplumun 

sosyal geli�imine katk� sa�lad��� görülmü�tür. 

Yüksekö�retimin bu hizmetten faydalanan bireylere önemli faydalar sa�lad��� 

bilinmektedir. Yüksekö�retim alm�� bireyler almam�� bireylere göre daha kolay i� 

bulmakta ve daha yüksek düzeyde gelir elde etmektedir. Öte yandan, yüksekö�retim 

bireylere toplum nezdinde itibar kazand�rmakta ve kazand�klar� bilgi ve deneyim 

sayesinde daha do�ru tercihler yapabilmelerine olanak tan�maktad�r. Bunun 

sonucunda yüksekö�retim alm�� birey almam�� bireylere göre hem ekonomik hem de 

sosyal anlamda daha üst düzeyde bir hayat standard�na kavu�maktad�r.  

Yüksekö�retimin toplumlar ve bireyler için sa�lad��� faydalar sonucunda 

dünya üzerinde yüksekö�retime talep çok h�zl� bir �ekilde artm��t�r. Bu talep 

sonucunda yüksekö�retim sistemleri daha fazla say�da bireyin ihtiyaçlar�na kar��l�k 

verecek �ekilde geni�lemi�tir. Bu geni�lemeye paralel olarak, yüksekö�retim 

kurumlar�na yönelik beklentiler de artm��t�r. Bu kapsamda, yüksekö�retim kurumlar� 
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daha fazla bireye hizmet vermenin yan�nda, topluma fayda sa�layan ara�t�rmalar 

yapmak, bilgi toplumunun ihtiyaç duydu�u çok çe�itli alanlarda insangücü 

yeti�tirmek, teknoloji üretmek, ya�am boyu ö�renim ihtiyac�n� kar��lamak ve 

topluma faydal� hizmetler üretmek gibi ihtiyaçlar� kar��lamak zorunda kalm��lard�r. 

Bunun sonucunda, yüksekö�retim kurumlar�n�n kaynak ihtiyac�nda bir art�� ya�anm�� 

ve ülkeler yüksekö�retimin finansman� alan�nda baz� reformlar yapmak durumunda 

kalm��lard�r. Yapt�klar� reformlarda ba�ar� sa�layan ülkelerin yüksekö�retim 

sistemleri h�zla geli�mi� ve bunun toplum ve bireylerin ekonomik ve sosyal 

geli�imine önemli katk�lar� olmu�tur.  

 Yüksekö�retim sistemlerini an�lan beklentilere göre tasarlamakta ba�ar�l� 

olan ülkelerin finansman alan�nda yapt�klar� reformlara bak�ld���nda, bunlar�n iki 

temel ba�l�kta topland��� görülmektedir.  Bunlardan ilki, mevcut kaynaklar�n daha 

etkin kullan�m�n� sa�lamakt�r. Mevcut kaynaklar�n önemli bir k�sm�n� kamu 

kaynaklar� olu�turdu�undan, bu kaynaklar�n toplumun öncelikleri do�rultusunda 

tahsis ve kullan�m�na yönelik düzenlemeler ön plana ç�km��t�r.  Reformlar�n 

yo�unla�t��� di�er alan ise, yüksekö�retimin finansman�nda özel kaynaklar�n daha 

fazla kullan�lmas� olmu�tur. Bu kapsamda, yüksekö�retimin bireylere sa�lad��� 

faydalar göz önünde bulundurularak yüksekö�retim alan bireylerin bu hizmetin 

maliyetine ödedikleri harçlarla kat�lmalar� sa�lanm��t�r. Ayr�ca, yüksekö�retim 

kurumlar�n�n sa�lad�klar� baz� hizmetleri ticarile�tirerek gelir elde etmeleri te�vik 

edilmi� ve yüksekö�retime olan yo�un talebin kar��lanmas� amac�yla bu hizmetin 

özel �irketler ve vak�flar gibi kamu d���ndaki aktörler taraf�ndan sunumuna olanak 

veren düzenlemeler yap�lm��t�r. Öte yandan, bu reformlar�n daha iyi sonuç vermesi 

amac�yla yüksekö�retim sistemlerinin idari ve mali yap�lanmas� idari ve mali 

özerklik ile hesap verebilirlik ve �effafl�k ilkeleri çerçevesinde yeniden 

düzenlenmi�tir. 

Bu süreçte, Türkiye’deki geli�melere bak�ld���nda, yüksekö�retim sisteminin 

beklentileri kar��lamakta yetersiz kald��� görülmektedir. Yap�lan çal��malar, 

yüksekö�retimin ekonomik büyümeye katk�s�n�n k�s�tl� oldu�unu ve sistemin sosyal 

talebi kar��layamad���n� ortaya koymaktad�r. Bu nedenle, yüksekö�retim hizmetinin 

niceliksel ve niteliksel olarak geli�tirilmesi gerekti�i aç�kt�r. Ancak, bunun mevcut 
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finansman yap�s�yla gerçekle�tirilmesi mümkün de�ildir. Bu çal��ma bu kayg�larla 

ortaya ç�km�� ve yüksekö�retimin finansman� alan�nda ya�anan sorunlar� tespit 

ederek bunlar�n çözümüne yönelik bir model ortaya koymay� amaçlam��t�r.  

Bu kapsamda çal��man�n bulgular� �u �ekildedir: 

� Yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar okulla�ma oran�n�n istenilen düzeye 

ula�t�r�lmas�, ekonominin ihtiyaç duydu�u alanlarda kaliteli insan gücü 

yeti�tirilmesi ve di�er beklentilerin kar��lanmas� için yeterli de�ildir. OECD 

ülkeleri ortalamas�nda yüksekö�retime ayr�lan kaynaklar�n GSYH oran� 

yüzde 1,5 düzeyindeyken ülkemizde bu oran yüzde 1 düzeyindedir. Bu yüzde 

1’lik seviyeye özel kaynaklar�n katk�s� 0,1 puan�n alt�ndad�r. Ayr�ca, 

ülkemizde ö�renci ba��na yap�lan harcama miktar� geli�mi� ülkelere göre çok 

dü�üktür. Bu durumun bir sonucu olarak, yüksekö�retime olan yüksek talep 

kar��lanamamaktad�r. 

� Dünya ölçe�inde ve e�itim maliyeti içindeki pay� olarak de�erlendirdi�inde, 

ülkemizdeki ö�renim ücretleri çok dü�üktür. Bu durum hem toplumsal e�itli�i 

zedelemekte hem de yüksekö�retim kurumlar�n�n daha yüksek düzeyde gelir 

elde etmesini engellemektedir. 

� Ülkemizde yüksekö�retim hizmetinin sunumunda kamu d���ndaki tek aktör 

olan vak�f üniversiteleri kamunun yükünü hafifletmek ve toplumsal geli�ime 

katk� vermek yönündeki beklentileri kar��layamamaktad�r. Bu üniversitelerde 

e�itim gören ö�rencilerin toplam ö�renciler içerisindeki pay� yetersizdir. 

� Döner sermaye gelirleri yüksekö�retim kurumlar�n�n en önemli ikinci gelir 

kalemini olu�turmakla birlikte, bu gelirlerin kullan�m�nda çe�itli 

verimsizlikler vard�r. 

� Yüksekö�retim kurumlar�na kamu kaynaklar� tahsisinde kullan�lan yöntem 

oldukça gelenekseldir. Bu yakla��m, nesnelli�i, rekabeti ve performans� ön 

plana ç�karmakta ve yüksekö�retim kurumlar�n� kamunun öncelikleri 

do�rultusunda yönlendirmekte yetersiz kalmaktad�r.  

� Yüksekö�retim sisteminin ve kurumlar�n�n mevcut yap�lanmas�, be�eri ve 

mali kaynaklar�n etkin kullan�m�na,  gelirlerin çe�itlendirilmesine, esnek ve 

h�zl� karar süreçlerinin uygulanmas�na olanak vermemektedir. 
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Yap�lan bu saptamalar �����nda, çal��mada Türkiye için önerilen  

yüksekö�retim finansman modeli �u �ekildedir: 

� Yüksekö�retim sistemi ve kurumlar� idari ve mali özerklik ile hesap 

verebilirlik ve �effafl�k çerçevesinde yeniden yap�land�r�lacakt�r. Bu 

kapsamda, YÖK standart belirleme, koordinasyon, uzun dönemli planlama ve 

bunlara ilave olarak yüksekö�retim kurumlar�na ödeneklerin tahsisinden 

sorumlu olacakt�r. Yüksekö�retim kurumlar� idari ve mali özerkli�e sahip 

olacakt�r. �dari ve mali özerkli�in daha iyi sonuç verebilmesi için 

üniversitelerin idari yap�lanmas� de�i�tirilecek ve mütevelli heyeti odakl� bir 

yap� hayata geçirilecektir. �ç ve d�� denetimler ve YÖK taraf�ndan yap�lacak 

izleme çal��malar�yla yüksekö�retim kurumlar�n�n verimli çal��malar� te�vik 

edilecektir. Ayr�ca, mali özerkli�in bir aya�� olarak kamu kaynaklar� tertip 

baz�nda de�il torba olarak tahsis edilecek, yüksekö�retim kurumlar� 

bütçelerini kendi öncelikleri do�rultusunda detayland�racakt�r. Bu yap�lanma 

a�a��da detaylar� anlat�lan sistemin daha etkin i�lemesini ve kaynaklar�n 

verimli kullan�m�n� sa�layacakt�r. 

� Kamu kaynaklar�n�n etkin kullan�m�n� sa�lamak amac�yla kaynak tahsisinde 

kullan�lan yöntem de�i�tirilecektir. Bu kapsamda, cari ödeneklerin tahsisinde 

ö�renci say�s� ve mezun say�s� göstergeleri kullan�larak nesnellik 

sa�lanacakt�r. Buna göre, cari ödeneklerin yüzde 20’si hiçbir bir göstergeye 

ba�l� olmadan temel ödenek, yüzde 50’si ö�renci say�s� ile ili�kilendirilen 

ö�renci say�s� bazl� ödenek, yüzde 25’i mezun say�s� ile ili�kilendirilen 

mezun say�s� bazl� ödenek ve yüzde 5’i ise göstergelerle ili�kilendirilen 

ödeneklerin kapsayamad��� baz� maliyet kalemlerinin kar��lanmas�nda 

kullan�lacak yard�mc� ödenek kapsam�nda tahsis edilecektir. Bu yöntem, 

ö�renci bazl� ödenek arac�l���yla, yüksekö�retim kurumlar�n� kontenjanlar�n� 

art�rarak sosyal talebe cevap vermeleri, mezun say�s� bazl� ödenek arac�l���yla 

da bu kontenjan art��lar�n�n toplumun ve ekonominin ihtiyaçlar�yla ili�kili 

olmas� yönünde yüksekö�retim kurumlar�n� te�vik edecektir. Ayr�ca, 

yüksekö�retim kurumlar�n� kamu kayna��na eri�im konusunda rekabete 
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sokacak ve onlar� toplumun ihtiyaç duydu�u alanlarda mezun vermeye 

yönlendirecektir. 

� Yat�r�m ödenekleri YÖK taraf�ndan ihtiyaç ve performans bazl� olarak iki 

ayr� alt bile�en kapsam�nda tahsis edilecektir. Yat�r�m ödeneklerinin büyük 

bir k�sm�n� olu�turan genel yat�r�m ödene�i alt bile�eni kapsam�nda, YÖK’ün 

birimler baz�nda belirledi�i standartlar ve yüksekö�retim kurumlar�n�n 

yat�r�m planlamas� do�rultusunda her bir yüksekö�retim kurumunun yat�r�m 

ihtiyac� belirlenecek ve ihtiyac�n yüksek oldu�u yüksekö�retim kurumlar�na 

a��rl�k verilmesi suretiyle ödenek tahsisi yap�lacakt�r. Bu kapsamda, mevcut 

durumdan farkl� olarak yüksekö�retim kurumlar�n�n yat�r�m ödenekleri 

aras�nda ihtiyaç düzeyine ba�l� olarak önemli farklar olabilecektir. Yat�r�m 

ödeneklerinin tahsis edilece�i ikinci alt bile�en olan kategorik yat�r�m 

ödene�i kapsam�nda ise yüksekö�retim kurumlar�ndaki kalite ve verimlili�in 

artt�r�lmas�na yönelik projeler yar��ma usulü olarak belirlenecek ve bu 

projeler finanse edilecektir. Bu alt bile�endeki temel hedef yüksekö�retim 

kurumlar�n� kamu kayna��na ula��m konusunda rekabete sokmakt�r. 

� Yüksekö�retim sisteminin dolayl� finansman�nda kullan�lan burs, kredi ve 

bar�nma hizmetlerinde önemli de�i�iklikler yap�lacakt�r. A�a��da 

detayland�r�laca�� üzere harç miktarlar�n�n artt�r�lmas� sonras�nda, bu 

hizmetler özellikle dü�ük gelirli ailelerin çocuklar�n�n yüksekö�retimden 

faydalanabilmeleri aç�s�ndan önemli olacakt�r. Mevcut uygulamada ba�ar�l� 

veya gelir düzeyi yetersiz ö�renciler burslardan faydalan�rken, di�er tüm 

ö�renciler ö�renim ve katk� kredilerinden faydalanabilmektedir. Dolay�s�yla, 

ba�ar� kriterini bir kenara b�rak�rsak, ö�renci ve ailesinin hâlihaz�rdaki geliri 

ö�rencinin burs ya da kredi almas�nda belirleyici olmaktad�r. Oysaki 

yüksekö�retim ayn� zamanda bir yat�r�m mal� olup, faydalar� ki�i mezun 

olduktan sonra ortaya ç�kmaktad�r. Bu nedenle, bir ö�renciye yap�lan devlet 

yard�m�n�n kar��l�kl� (kredi) ya da kar��l�ks�z (burs) olmas� karar�n�n, o 

ö�rencinin yüksekö�retimi tamamlad�ktan sonra elde edece�i gelire ba�l� 

olarak verilmesi gerekmektedir. Bu do�rultuda; 

o Burslar sadece ba�ar�l� ö�rencilere verilecektir. Bölümler itibar�yla 

yüksekö�retim kurumlar�na ilk yüzde %10’luk dilimde yerle�en ö�renciler 
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harç ücretlerinden muaf tutulacakt�r. Ayr�ca, ö�rencileri daha yüksek 

performans göstermeye te�vik etmek amac�yla yüksekö�retim kurumlar�na 

ilk yüzde 10’da giremeyen ö�rencilere burs alma olana�� aç�k tutulacakt�r. 

Bu kapsamda, ilk kay�tta olmasa bile dönem içindeki ba�ar� notu itibar�yla; 

ilk yüzde 10’a giren ö�rencilere bir sonraki dönem yüzde 100, ilk yüzde 

10 ile yüzde 30 aras�nda yer alan ö�rencilere yüzde 50 ve ilk yüzde 30 ile 

yüzde 50 aras�nda yer alan ö�rencilere de yüzde 25 burs verilecektir. 

o Yüksekö�retime toplumun tüm kesimlerinin eri�imini sa�lamak üzere 

önceki bölümde an�lan �artlar� sa�lamay�p burs alamayan her ö�renci 

isterse katk� (harç) kredisi alabilecektir.  Ö�renim kredisi ise sadece mali 

durumu yetersiz ö�rencilere verilecektir. Bu kredilerin geri ödemesi tipik 

bir banka kredisinden farkl� olarak gelire ba�l� olarak yap�lacakt�r. Buna 

göre bireylerin kredi geri ödemeleri belirli bir gelir seviyesine ula�t�ktan 

sonra ba�layacak ve bu gelir seviyesinin üstünde oldu�u sürece devam 

edecektir. 

o Bar�nma hizmetlerinin sunumunda Yurt-Kur tekel olmaktan ç�kar�lacak ve 

kupon sistemine geçilecektir. Bu kapsamda ailesinden uzakta ya�ayan her 

ö�renciye, bir ö�rencinin Yurt-Kur yurdunda konaklamas�n�n kamuya 

maliyetine e� de�er parasal de�eri olan bir kupon verilecektir. Ö�renciler 

kuponlar� akredite edilmi� yurtlara verecek ve yurdun fiyat� ile kuponun 

de�eri aras�ndaki fark� kendileri ödemek suretiyle bu yurtlarda 

konaklayabileceklerdir. 

� Özel kaynaklar�n yüksekö�retim harcamalar�ndaki pay� artt�r�lacakt�r. Bu 

geli�mede en önemli pay sahibi ö�renci katk� paylar� olacakt�r. Bu kapsamda 

de�i�ik birimler baz�nda gerçek ortalama cari hizmet maliyetleri 

hesaplanacak ve I.ö�retim katk� paylar� kademeli olarak bu maliyetin yüzde 

30’u düzeyine yükseltilecektir. Ancak, yüksekö�retim kurumlar� bu oran� 

yüzde 10 ile mevzuat�n el verdi�i üst s�n�r olan yüzde 50 aras�nda 

belirleyebilecektir. Benzer bir esneklik II.ö�retim katk� paylar�n�n 

belirlenmesinde de sa�lanacak ve yüksekö�retim kurumlar� II.ö�retim katk� 

paylar�n� ortalama cari hizmet maliyetinin yasal alt s�n�r� olan yüzde 50 ile  

teorik üst s�n�r� olan yüzde 100 aras�nda belirleyebileceklerdir. Bu esneklik 
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bir rekabet unsuru olu�turacak ve yüksekö�retim kurumlar� belirledikleri 

katk� pay� miktar� düzeyiyle nitelikli ö�rencileri cezbetmeye çal��acaklard�r.  

�  Vak�f üniversitelerinin h�zl� geli�imini ve yüksekö�retimin sunumunda daha 

fazla pay sahibi olmalar�n� sa�lamak amac�yla;  belirli kalitede hizmet 

sunduklar� belirlenen vak�f yüksekö�retim kurumlar�n�n yeni yat�r�mlarda 

kullanmak üzere kamu garantörlü�ünde banka kredisi ve vak�f yüksekö�retim 

kurumlar�na kay�tl� ö�rencilerin de devlet üniversitelerinde e�itim gören 

ö�rencilerle ayn� �artlarda katk� kredisi almalar�na imkân sa�layan 

düzenlemeler yap�lacakt�r.  

� Yüksekö�retim kurumlar�n� daha fazla gelir elde etmeye te�vik etmeyen ve 

mali özerklik ilkesiyle ba�da�mayan özel gelirlerin bütçeye dâhil edilmesi 

uygulamas�ndan vazgeçilecek ve özel gelirler bütçe gelirleri d���nda 

de�erlendirilecektir. Ayr�ca, döner sermaye gelirlerinin döner sermaye 

gelirini üreten ve üniversite bünyesindeki di�er birimler aras�ndaki 

payla��m�n� daha adil k�lmaya yönelik düzenlemeler yap�lacakt�r. 
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EKLER 

EK 1. Tan�mlar ve �lave Bilgiler 

EK 1.1. Toplumsal ve bireysel ekonomik getiri oran�n�n hesaplanmas� 

Bireysel ekonomik getiri oran� yüksekö�retimin bu hizmetten yararlanan bireye olan 
maliyeti ve faydas� k�yaslanarak hesaplanmaktad�r. Burada bireyin maliyeti 
yüksekö�retim hizmeti için yapt��� harcamad�r. Bu harcamaya bireyin yüksekö�retim 
hizmeti için yapt��� katk� pay� ödenmesi, bar�nma maliyeti, kitap masraf� gibi 
do�rudan harcamalar yan�nda yüksekö�retimin f�rsat maliyeti, yani yüksekö�retim 
ald��� süre içinde çal��mayarak kaybetti�i gelir miktar� da dâhil edilmektedir. 
Yüksekö�retimin bireysel ekonomik faydas� da, üniversite mezunu olman�n lise 
mezunu olmaya göre ki�iye sa�lad��� vergi sonras� (ya�am boyu) ilave gelirdir. 
Yüksekö�retimin bireysel ekonomik getiri oran� ise, yüksekö�retimin ekonomik 
faydas�n�n net bugünkü de�erini, yüksekö�retimin maliyetine e�itleyen faiz oran�d�r.  

Toplumsal ekonomik getiri� oran� hesaplanmas�nda ise, yüksekö�retimin topluma 
sa�lad��� ekonomik fayda ile maliyetini k�yaslamaktad�r. Yüksekö�retimin topluma 
olan maliyeti, yüksekö�retim hizmetinin bireye ve topluma toplam do�rudan 
maliyeti ile hizmetten faydalanan ki�inin çal��m�yor olmas�n�n yaratt��� üretim 
kayb�d�r. Yüksekö�retim hizmetinin ekonomik faydas�, bir bireyin yüksekö�retim 
almas�n�n yaratt��� ilave katma de�erdir. Yüksekö�retimin toplumsal ekonomik getiri 
oran� ise, yüksekö�retimin topluma olan ekonomik faydas�n�n net bugünkü de�erini, 
yüksekö�retimin maliyetine e�itleyen faiz oran�d�r.  Toplumsal ekonomik getiri; 
yüksekö�retimin katk� pay�, bar�nma gibi hem ki�ilere olan do�rudan maliyetini hem 
de bina maliyeti, �s�nma gideri ve personel ücreti gibi topluma olan maliyetini 
içerdi�inden, bireysel ekonomik getiriden dü�ük ç�kmaktad�r.  

Bu konuda daha fazla bilgi için Türkmen (2002;26-34)’e bak�n�z. 
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Ek 1.2. Kredi ve burs uygulamalar� için bir örnek: ABD (FAFSA) 

FAFSA yüksekö�retim hizmetinin dolayl� finansman�na yönelik olarak 
ABD’de uygulanan bir programd�r. Amac� ö�rencilere üniversite e�itimleri s�ras�nda 
mali destek sa�lamakt�r. Desteklerden faydalanabilmek için ö�rencinin; ekonomik 
durumunun yetersiz olmas�, ABD vatanda�� olmas� veya vatanda� de�ilse belirli 
�artlar� sa�lamas�, sosyal güvenlik numaras�na sahip olmas�, merkezi veya eyalet 
yönetimlerince tan�nan ortaö�retim düzeyinde bir okuldan mezun olmas� 
gerekmektedir. Destekler ö�rencinin bir e�itim döneminde 6 krediden az ders 
yükünün olmas� veya ba�ar�s�z olmas� durumunda kesilmektedir. FAFSA 
kapsam�nda 2010 y�l�nda 14 milyon ö�renci ve aileye 150 milyar ABD dolar� destek 
sa�lanm��t�r (FAFSA, 2011:vi). 

Destekler harç ödemeleri yan�nda bar�nma ve k�rtasiye gibi günlük giderleri 
de kapsamaktad�r. Destek tutar�, ö�rencinin tahmini e�itim maliyetinden tahmini aile 
katk�s� dü�ülerek hesaplanmaktad�r. E�itim maliyetinin tahmininde ö�rencinin 
ödemek zorunda oldu�u katk� pay� miktar� ve e�itimi süresince ailesiyle ya�ay�p 
ya�amayaca�� gibi faktörler göz önünde bulundurulmaktad�r. Ailenin ö�renciye 
yapabilece�i tahmini katk� miktar� ise ailenin; toplam geliri ve sahip oldu�u varl�klar, 
fert say�s�, yüksekö�retime devam ede ö�renci say�s� gibi etkenlerin �����nda 
belirlenmektedir. 

FAFSA kapsam�nda ö�rencilere burs, yar� zamanl� çal��ma ve kredi olmak 
üzere toplam 3 ayr� grupta destek sunulmaktad�r. Bu gruplarda yer alan programlar 
Tablo Ek 1.1.’de özetlenmektedir. 

Kredilerin geri ödemesi, Perkins kredisi faydalan�c�lar� için mezuniyetten 6 
ay sonra, Stafford Kredisi faydalan�c�lar� için ise mezuniyetten 9 ay sonra 
ba�lamaktad�r. Geri ödeme süresi borçlu olunan miktara ve al�nan kredinin türüne 
göre 25 y�la kadar uzayabilmektedir. Kredi faydalan�c�lar� Tablo Ek 1.2.’de verilen 
geri ödeme plan�ndan birini tercih edebilmektedir. 
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EK 2. Tahmin ve Projeksiyon Çal��malar�  

EK 2.1. 2023 y�l� ö�renci say�s� tahmin çal��mas�: yüksekö�retim sisteminde arz 

talep e�itli�i  

Bu bölümün amac� “2010 y�l�ndan itibaren ÖSYS’ye ba�vuran her ki�i bir 
yüksekö�retim program�na yerle�iyor olsayd� yüksekö�retim sisteminin 2023 
y�l�ndaki büyüklü�ü ne olur?” sorusuna cevap verilmeye yönelik bir tahmin 
çal��mas� yapmakt�r.  

Varsay�mlar ve Bilgiler 

� 2010 y�l�nda MEB verilerine göre lise mezunu say�s� 663 bindir. 2023 y�l�nda  
ortaö�retim ça� nüfusu yakla��k 5 milyondur ve bu ki�ilerin tamam�n�n 
okulla�aca�� varsay�lm��t�r (%100 ortaö�retim okulla�ma oran�). Aradaki y�llarda 
ö�renci say�s� ve dolay�s�yla lise mezunu say�s� do�rusal olarak artacakt�r. 

� Ortaö�retim 4 y�l oldu�undan her sene mezun olmas� gereken ki�i say�s� ö�renci 
say�s�n�n dörtte biri kadard�r. Ancak, baz� ö�rencilerin, ba�ar�s�zl�k, erken terk, 
vefat vb. nedenlerle mezun olamamalar� ihtimal dahilindedir. Bu ki�ilerin oran�n 
yüzde 10 civar�nda oldu�u varsay�lm��t�r. 

� Liseden mezun olanlar�n yüzde 97’sinin yüksekö�retime kat�lmay� talep edece�i 
varsay�lm��t�r. (2010 y�l�nda lise son s�n�ftaki ö�rencilerin yüzde 97’si ÖSYS’ye 
ba�vurmu�tur.) 

� 2010 ÖSYS’ye giren lise son s�n�f ö�rencilerinin yüzde %5’i aç�kö�retim 
programlar�n� tercih etmi�tir. Bu oran�n 2023 y�l�na kadar de�i�meyece�i 
varsay�lm��t�r.  

� 2011 y�l�ndan itibaren ÖSYS’ye sadece lise son s�n�f ö�rencileri ba�vuracakt�r. 
Bu kesim d���nda yüksekö�retim almak isteyen herkes 2010 y�l�nda ba�vurmu� 
ve bir yüksekö�retim program�na yerle�tirilmi�tir. 

� 2010 y�l�nda aç�kö�retim program�na yerle�enler, bu tercihlerini bilinçli 
yapm��lard�r. Bu nedenle, örgün ö�retim programlar�nda e�itim görme �anslar� 
olsa bile aç�kö�retim programlar�n� tercih edeceklerdir. 

� 2011-2023 dönemi için Tablo Ek 2.1’de verilen ö�renci say�lar�, bir önceki y�l�n 
ö�renci say�s�na örgün ö�retim programlar�na girecek lise mezunu say�s� eklenip, 
o y�ldaki mezun say�s�n�n ç�kar�lmas� ile bulunmu�tur. 

� Mezun say�s� hesaplan�rken, bir önceki y�lki ö�renci say�s�n�n yakla��k yüzde 
21’inin mezun olaca�� varsay�lm��t�r. Bu oran 2009 y�l�ndaki ö�renci say�s�n�n 
2010 y�l�ndaki mezun say�s�na oranlanmas�yla bulunmu�tur. 
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Hesaplamalar 

Mevcut durum (2010) 
ÖSYS'ye ba�vuran say�s� (A) : 1.588.624 

Yerle�en say�s� 
Örgün (B1)  : 561.003 
Aç�k (B2) : 202.513 
Toplam (B) : 763.516 

Aç�kta kalan say�s� (C=A-B) : 825.108 
Örgün Ö�renci Say�s� (D) : 1.972.117 
2010 y�l�nda ÖSYS’ye yerle�emeyenler örgün bir yüksekö�retim program�na yerle�irse 
2010 y�l�nda olacak durum  
Örgün programlara yerle�en say�s� (E= B1+C) : 1.386.111 
Ö�renci Say�s� ((F=C+D) : 2.797.225 

Varsay�mlar ve Bilgiler bölümünde verilen baz� say�sal verilerin hesaplanmas� 
2010 Mezun say�s� (G) 372.884 
2009 Ö�renci say�s� (H) 1.781.745 
Mezuniyet oran� (I=G/H) %21 
Aç�kö�retimi tercih edecek lise mezunlar�n�n oran� (J1) %5 
Örgün ö�retim programlar�n� tercih edecek lise mezunlar�n�n oran� (J2) %95 

 

Tablo Ek 2.1. 2011-2023 Dönemi �çin Ö�renci ve Mezun Say�lar� Tahmini 

 Ortaö�retim Yüksekö�retim 

Mezun 
Olmas� 

Gereken 
Ö�renci 

Say�s� (M) 

Gerçekte 
Mezun 
Olan 

Ö�renci 
Say�s� 

(N=M*0,9) 

Yüksekö�retime 
Devam Edecek 
Mezunu Say�s� 

(O=N*0,97) 

Örgün 
Programlara 
Yerle�ecek 

Mezun Say�s� 
(Ö=O*0,95) 

Ö�renci 
Say�s�  

(P=P-1+Ö-R) 
Mezun Say�s� 
(R=Ö-1*0,21) 

2010 - - - 1.386.111 2.797.225 372.884 
2011 708.056 637.250 618.133 587.226 3.011.567 414.145 
2012 753.218 677.896 657.559 624.681 3.222.104 632.429 
2013 798.380 718.542 696.986 662.136 3.251.811 676.642 
2014 843.542 759.188 736.412 699.592 3.274.761 682.880 
2015 888.704 799.834 775.839 737.047 3.328.927 687.700 
2016 933.866 840.479 815.265 774.502 3.415.729 699.075 
2017 979.028 881.125 854.691 811.957 3.528.611 717.303 
2018 1.024.190 921.771 894.118 849.412 3.660.720 741.008 
2019 1.069.352 962.417 933.544 886.867 3.806.579 768.751 
2020 1.114.514 1.003.063 972.971 924.322 3.962.150 799.382 
2021 1.159.676 1.043.708 1.012.397 961.777 4.124.546 832.051 
2022 1.204.838 1.084.354 1.051.824 999.232 4.291.727 866.155 
2023 1.250.000 1.125.000 1.091.250 1.036.688 4.462.259 901.263 
Kaynak: Yazar taraf�ndan hesaplanm��t�r. 
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EK 2.2. Tahmin çal��mas�: Bölüm 4.3.1’de önerilen katk� pay� art�r�m�n�n 

yüksekö�retim kurumlar�n�n gelirine yans�mas�n�  

� Bu bölümün amac�, Bölüm 4.3.1’de ö�renci katk� paylar�na yönelik önerilen 
model 2009 y�l�nda uygulan�yor olsayd�, yüksekö�retim kurumlar�n�n katk� 
pay� ve toplam gelirinin ne olaca��n� tahmin etmektir. 

� Varsay�mlar  

� 2009 y�l�nda I. ö�retimde ö�rencilerden al�nan katk� pay�n�n YÖK taraf�ndan 
belirlenen cari hizmet maliyetine oran� yüzde 3,8 ile yüzde 14,8 aras�nda 
de�i�mektedir. Bu çal��mada, tüm programlar� temsil eden tek bir program 
oldu�u ve bu program�n katk� pay�n�n cari hizmet maliyetine oran�n�n yüzde 
10 düzeyinde oldu�u varsay�lm��t�r. (Önerilen model gere�ince bu oran 
yüzde 30 düzeyine yükseltilecektir.) 

� Halihaz�rda ortalama cari hizmet maliyetinin yüzde 50’si düzeyinde olan 
II.ö�retim katk� paylar�n�n, Bölüm 4.3.1’de katk� paylar�na yönelik olarak 
ortaya koyan uygulaman�n yürürlü�e girmesinden sonra yüzde 70 seviyesine 
ç�kaca�� (yüzde 40 art��) varsay�lm��t�r. 

� Bölüm 3.2.2.1 ve Tablo 3.15’te yüksekö�retim YÖK taraf�ndan belirlenen 
ortalama cari hizmet maliyetinin gerçek maliyetleri yans�tmad��� ve 2007-
2009 döneminde YÖK taraf�ndan belirlenen maliyetlerin gerçek cari hizmet 
maliyetlerinden yüzde 84 ile yüzde 93 aras�nda dü�ük oldu�u gösterilmi�tir. 
Bu husus dikkate al�narak a�a��daki hesaplamada, YÖK taraf�ndan belirlenen 
cari hizmet maliyetinin gerçek cari hizmet maliyetlerden yüzde 90 oran�nda 
az oldu�u varsay�lm��t�r. 

Hesaplamalar 

Yap�lan ��lem Hesaplanma �ekli 
I.ö�retim 

(1) 
II.ö�retim 

(2) 

2009 y�l� katk� pay� geliri   (A)  541.783 363.365 
Gerçek cari hizmet maliyetine göre olmas� 
gereken katk� pay� miktar�  (B) = (A)*%190 1.029.388 690.394 

Yeni uygulamada I.ö�retimde katk� pay� 
geliri  (C) = (B1)*%300 3.088.163 - 

Yeni uygulamada II.ö�retimde katk� pay� 
geliri (D) = (B2)*%140) - 966.551 

Yeni uygulamada toplam katk� pay� geliri  (E) = (C)+(D) 4.054.714 
2009 y�l�nda yüksekö�retim kurumlar�n�n 
toplam geliri (F)   (F)  14.858.920 

Yeni uygulamaya göre yüksekö�retim 
kurumlar�n�n toplam geliri (G=F+E-A1-A2) (G) = F+E-A1-A2 18.008.486 

Yeni uygulamaya göre katk� pay� gelirini 
toplam gelir içerisindeki pay�  (H) = (E)/(G) 22,5% 

Kaynak: Yazar taraf�ndan hesaplanm��t�r. 
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193 
 

Ek 2.3. Tahmin çal��mas�: 2023 y�l�nda ö�renci ba��na 15 m2 kapal� alan 
dü�mesi için gerekli ödenek miktar� 
Bu bölümdeki amaç 2023 y�l�nda devlet üniversitelerine kay�tl� ö�renci say�s�n�n 3 
milyon olaca�� varsay�m�yla, ö�renci ba��na 15 m2 kapal� alan yarat�lmas� için 
gerekli e�itim sektörü yat�r�m ödene�i miktar�n� hesaplanmakt�r. Kutu 3.1’deki 
varsay�mlar bu bölüm içinde geçerlidir. Tahmin çal��mas�n�n a�amalar� a�a��da 
verilmi�tir. 

Ö�renci say�s� 
2010 (A1)  1.797.354 
2023 (A2)  3.000.000 

Ö�renci ba��na kapal� alan (m2) 
2010 (B1)  10,64 
2023 (B2)  15,00 

Toplam kapal� alan (m2) 
2010 (C1) =(A1)*(B1)  19.131.112 
2023 (C2)=(A2)*(B2)  45.000.000 

Yarat�lmas� gereken kapal� alan   (m2) (D)= (C2)-(C1) 
 

25.868.888 

E�itim sektörü ödenekleriyle yarat�lmas� gereken 
kapal� alan miktar�  (m2) (F) =(D)*%89,4) 

 
23.126.785 

�n�aat birim maliyeti (Bin TL) (G) 
 

1,035 

Gerekli in�aat ödene�i (Bin TL) (H) = (D)*(G) 
 

23.936.223 

Gerekli toplam yat�r�m ödene�i (Bin TL) (�) = (H)/(%70) 
 

34.194.604 

2011 y�l� ödene�i (Bin TL) (J) 
 

1.417.000 

2012-2023 döneminde ihtiyaç duyulan y�ll�k 
ödenek miktar�) (Bin TL) (K)=(�-J)/12 

 
2.731.467 

Kaynak: Yazar taraf�ndan hesaplanm��t�r. 
Not: Ö�renci say�s�na vak�f üniversitelerine kay�tl� ö�renciler dahil de�ildir. 
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Ek 2.4. Cari ödenek tahsisine yönelik örnek bir çal��ma 
Bu bölümün amac� somut bir örnek ile Bölüm 4.2.1.2’de önerilen cari bütçe 

tahsis sisteminin daha iyi anla��lmas�n� sa�lamakt�r. Bu do�rultuda, varsay�msal bir 
yüksekö�retim sistemi tan�mlanm�� ve hesaplamalar bu sistem üzerinden yap�lm��t�r. 
Tan�mlanan yüksekö�retim sisteminin özellikleri �unlard�r: 

� Sistem A ve B üniversitesi olarak adland�r�lan iki yüksekö�retim kurumundan 
olu�maktad�r. 

� Ö�renci say�s� A üniversitesinde 20 bin ve B üniversitesinde 30 bin olmak 
üzere toplam 50 bindir.  

� Mezun say�s� A üniversitesinde 4 bin ve B üniversitesinde 6,5 bin olmak 
üzere toplam 10,5 bindir 

� Ö�rencilerin ve mezunlar�n A ve B üniversitesine ile ö�renci ve mezun say�s� 
bazl� ödenek a��rl�k gruplar�na da��l�m� Tablo Ek 2.4 ve Tablo Ek 2.6.’deki 
gibidir. Ö�renci say�s� bazl� ödene�in a��rl�k gruplar� Bölüm 0’de 
tan�mland��� gibidir. Ancak, mezun say�s� bazl� ödene�in a��rl�k gruplar�n�n 
tan�mlanmas�  baz� ilave çal��malar gerektirdi�inden, bu örnekte gruplar ve 
a��rl�klar� varsay�msal olarak belirlenmi�tir.  

� Üniversitelere tahsis edilecek toplam cari ödenek miktar� 200 milyon TL.’dir. 
Cari ödenek hesaplamas� her alt bile�en için ayr� olmak üzere dört alt ba�l�kta 

incelenmektedir. 

Her bir yüksekö�retim kurumuna tahsis edilecek temel ödenek miktar�n�n 
hesaplanmas� 

Temel ödenek alt bile�eni kapsam�nda toplam cari bütçenin yüzde 20’si her 
bir yüksekö�retim kurumuna e�it olarak tahsis edilmektedir. Dolay�s�yla bu örnekte 
tahsis edilecek toplam temel ödenek miktar� 40 milyon TL. olmaktad�r. 
Yüksekö�retim sisteminde 2 tane üniversite oldu�undan her bir üniversite 20 milyon 
TL. temel ödenek tahsisi gerçekle�tirilecektir. 
Tablo Ek 2.2. Temel Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

Toplam cari ödenek miktar� (TL) (A) : 200.000.000 

Temel ödene�in toplam cari ödenek içindeki pay� (B) : %20 

Temel ödenek kapsam�nda tahsis edilecek ödenek miktar�  
(TL)  (C=A*B) : 40.000.000 

Üniversite say�s� (D) : 2 

Üniversite ba��na temel ödenek miktar� (TL)  (F=C/D) : 20.000.000 

Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 
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tan�mland��� gibidir. Ancak, mezun say�s� bazl� ödene�in a��rl�k gruplar�n�n 
tan�mlanmas�  baz� ilave çal��malar gerektirdi�inden, bu örnekte gruplar ve 
a��rl�klar� varsay�msal olarak belirlenmi�tir.  

� Üniversitelere tahsis edilecek toplam cari ödenek miktar� 200 milyon TL.’dir. 
Cari ödenek hesaplamas� her alt bile�en için ayr� olmak üzere dört alt ba�l�kta 

incelenmektedir. 

Her bir yüksekö�retim kurumuna tahsis edilecek temel ödenek miktar�n�n 
hesaplanmas� 

Temel ödenek alt bile�eni kapsam�nda toplam cari bütçenin yüzde 20’si her 
bir yüksekö�retim kurumuna e�it olarak tahsis edilmektedir. Dolay�s�yla bu örnekte 
tahsis edilecek toplam temel ödenek miktar� 40 milyon TL. olmaktad�r. 
Yüksekö�retim sisteminde 2 tane üniversite oldu�undan her bir üniversite 20 milyon 
TL. temel ödenek tahsisi gerçekle�tirilecektir. 
Tablo Ek 2.2. Temel Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

Toplam cari ödenek miktar� (TL) (A) : 200.000.000 

Temel ödene�in toplam cari ödenek içindeki pay� (B) : %20 

Temel ödenek kapsam�nda tahsis edilecek ödenek miktar�  
(TL)  (C=A*B) : 40.000.000 

Üniversite say�s� (D) : 2 

Üniversite ba��na temel ödenek miktar� (TL)  (F=C/D) : 20.000.000 

Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 
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Her bir yüksekö�retim kurumuna tahsis edilecek ö�renci say�s� bazl� ödenek 
miktar�n�n hesaplanmas� 

Ö�renci say�s� bazl� ödenek alt bile�eni kapsam�nda toplam cari bütçenin 
yüzde 50’si her bir yüksekö�retim kurumunun a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�na 
ba�l� olarak tahsis edilmektedir. Dolay�s�yla, bu örnekte ö�renci say�s� bazl� ödenek 
kapsam�nda tahsis edilecek ödenek miktar� 100 milyon TL.’dir.  

Her bir yüksekö�retim kurumun ö�renci say�s�n�n de�i�ik a��rl�k gruplar�na 
da��l�m� ve a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� hesaplamas� Tablo Ek 2.4 ’te verilmi�tir.  
Buna göre, a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�; A üniversitesinde 38.290, B 
üniversitesinde 38.700 ve toplamda 76.990 olmaktad�r. Ayr�ca, ödenek miktar�n�n 
sistemdeki a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�na bölünmesiyle bulunan baz ödenek 
miktar� ise 1.299 TL.’dir. Baz ödenek miktar� her bir yüksekö�retim kurumunun 
a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�yla çarp�lmas�yla bulunan ödenek miktar�; A 
üniversitesi için 49,7 milyon TL., B üniversitesi içinse 50,3 milyon TL. olmaktad�r. 
Tablo Ek 2.3. Ö�renci Say�s� Bazl� Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

Toplam cari ödenek miktar� (TL) (A) : 200.000.000 

Ö�renci say�s� bazl� ödene�in toplam cari ödenek içindeki pay� 
(B) : %50 

Ö�renci Say�s� Bazl� Ödenek kapsam�nda tahsis edilecek 
ödenek miktar�  (TL)  (C=A*B) : 100.000.000 

A Üniversitesinin a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� (D1)* : 38.290 

B Üniversitesinin a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� (D2)* : 38.700 

Sistemdeki toplam a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� (D= 
D1+D2) : 76.990 

Baz ödenek miktar� (TL) (F=C/D) : 1.299 

A Üniversitesine tahsis edilecek ö�renci bazl� ödenek miktar� 
(TL) (G1=D1*F) 

: 49.733.732 

B Üniversitesine tahsis edilecek ö�renci bazl� ödenek miktar� 
(TL) (G2=D2*F) : 50.266.268 

Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 
*A��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�lar�n�n hesaplanmas�na yönelik i�lemler Tablo Ek 2.4.’te 
verilmektedir. 

Mezun say�s� bazl� ödenek alt bile�eni kapsam�nda toplam cari bütçenin 
yüzde 25’i her bir yüksekö�retim kurumunun a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�na ba�l� 
olarak tahsis edilmektedir. Dolay�s�yla, bu örnekte mezun say�s� bazl� ödenek 
kapsam�nda tahsis edilecek ödenek miktar� 50 milyon TL.’dir.  
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Tablo Ek 2.4. A��rl�kland�r�lm�� Ö�renci Say�s�n�n Hesaplanmas� 

Grup No 
A��rl�k 

(A) 

Ö�renci Say�s� (B) 
A��rl�kland�r�lm�� Ö�renci 

Say�s� (C) 
A Üni.  
(B1) 

B Üni.  
(B2) 

A Üni. 
(C1=A*B1) 

B Üni.  
(C2=A*B2) 

I 7,5 1.200 0 9.000 0 

II 3,3 2.300 1.000 7.590 3.300 
III 1,8 6.500 8.000 11.700 14.400 

IV 1 10.000 21.000 10.000 21.000 

Toplam    20.000 30.000 38.290 38.700 
Sitemindeki Toplam    50.000 76.990 
Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 

Her bir yüksekö�retim kurumuna tahsis edilecek mezun say�s� bazl� ödenek 
miktar�n�n hesaplanmas� 

Her bir yüksekö�retim kurumun ö�renci say�s�n�n de�i�ik a��rl�k gruplar�na 
da��l�m� ve a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� hesaplamas� Tablo Ek 2.6’da verilmi�tir.  
Buna göre, a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�; A üniversitesinde 5.700, B 
üniversitesinde 7.900 ve toplamda 13.600 olmaktad�r. Ayr�ca, toplam ödenek 
miktar�n�n sistemdeki a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�na bölünmesiyle bulunan baz 
ödenek miktar� ise 3.676 TL.’dir. Baz ödenek miktar� her bir yüksekö�retim 
kurumunun a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�yla çarp�larak o yüksekö�retim 
kurumuna tahsis edilecek ö�renci say�s� bazl� ödenek miktar� bulunmaktad�r. 
Tablo Ek 2.5. Mezun Say�s� Bazl� Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

Toplam cari ödenek miktar� (TL) (A) : 200.000.000 
Mezun say�s� bazl� ödene�in toplam cari ödenek içindeki 
pay� (B) : %25 

Mezun Say�s� Bazl� Ödenek kapsam�nda tahsis edilecek 
ödenek miktar�  (TL)  (C=A*B) : 50.000.000 

A Üniversitesinin a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s� (D1)* : 5.700 

B Üniversitesinin a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s� (D2)* : 7.900 

Sistemdeki toplam a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�  
(D= D1+D2) : 13.600 

Baz ödenek miktar� (TL) (F=C/D) : 3.676 

A Üniversitesine tahsis edilecek mezun bazl� ödenek miktar� 
(TL) (G1=D1*F) : 20.955.882 

B Üniversitesine tahsis edilecek mezun bazl� ödenek miktar� 
(TL)  (G2=D2*F) : 29.044.118 

Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 
*A��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�lar�n�n hesaplanmas�na yönelik i�lemler Tablo Ek 2.6.’da 
verilmektedir. 
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Tablo Ek 2.4. A��rl�kland�r�lm�� Ö�renci Say�s�n�n Hesaplanmas� 

Grup No 
A��rl�k 

(A) 

Ö�renci Say�s� (B) 
A��rl�kland�r�lm�� Ö�renci 

Say�s� (C) 
A Üni.  
(B1) 

B Üni.  
(B2) 

A Üni. 
(C1=A*B1) 

B Üni.  
(C2=A*B2) 

I 7,5 1.200 0 9.000 0 

II 3,3 2.300 1.000 7.590 3.300 
III 1,8 6.500 8.000 11.700 14.400 

IV 1 10.000 21.000 10.000 21.000 

Toplam    20.000 30.000 38.290 38.700 
Sitemindeki Toplam    50.000 76.990 
Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 

Her bir yüksekö�retim kurumuna tahsis edilecek mezun say�s� bazl� ödenek 
miktar�n�n hesaplanmas� 

Her bir yüksekö�retim kurumun ö�renci say�s�n�n de�i�ik a��rl�k gruplar�na 
da��l�m� ve a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s� hesaplamas� Tablo Ek 2.6’da verilmi�tir.  
Buna göre, a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�; A üniversitesinde 5.700, B 
üniversitesinde 7.900 ve toplamda 13.600 olmaktad�r. Ayr�ca, toplam ödenek 
miktar�n�n sistemdeki a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�na bölünmesiyle bulunan baz 
ödenek miktar� ise 3.676 TL.’dir. Baz ödenek miktar� her bir yüksekö�retim 
kurumunun a��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�s�yla çarp�larak o yüksekö�retim 
kurumuna tahsis edilecek ö�renci say�s� bazl� ödenek miktar� bulunmaktad�r. 
Tablo Ek 2.5. Mezun Say�s� Bazl� Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

Toplam cari ödenek miktar� (TL) (A) : 200.000.000 
Mezun say�s� bazl� ödene�in toplam cari ödenek içindeki 
pay� (B) : %25 

Mezun Say�s� Bazl� Ödenek kapsam�nda tahsis edilecek 
ödenek miktar�  (TL)  (C=A*B) : 50.000.000 

A Üniversitesinin a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s� (D1)* : 5.700 

B Üniversitesinin a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s� (D2)* : 7.900 

Sistemdeki toplam a��rl�kland�r�lm�� mezun say�s�  
(D= D1+D2) : 13.600 

Baz ödenek miktar� (TL) (F=C/D) : 3.676 

A Üniversitesine tahsis edilecek mezun bazl� ödenek miktar� 
(TL) (G1=D1*F) : 20.955.882 

B Üniversitesine tahsis edilecek mezun bazl� ödenek miktar� 
(TL)  (G2=D2*F) : 29.044.118 

Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 
*A��rl�kland�r�lm�� ö�renci say�lar�n�n hesaplanmas�na yönelik i�lemler Tablo Ek 2.6.’da 
verilmektedir. 
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Tablo Ek 2.6. A��rl�kland�r�lm�� Ö�renci Say�s�n�n Hesaplanmas� 

Grup No 
A��rl�k 

(A) 

Mezun Say�s� (B) 
A��rl�kland�r�lm�� Mezun 

Say�s� (C) 
A Üni.  
(B1) 

B Üni.  
(B2) 

A Üni. 
(C1=A1*B1) 

B Üni.  
(C2=A2*B2) 

I 2,5 700 100 1750 300 
II 1,5 1.300 2.400 1950 3600 
III 1 2.000 4.000 2000 4000 

Toplam    4.000 6.500 5.700 7.900 
Sitemindeki Toplam    10.500 13.600 
Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 

Her bir yüksekö�retim kurumuna tahsis edilecek yard�mc� ödenek miktar�n�n 
hesaplanmas� 

Bu bölümde yüksekö�retim sistemindeki her iki üniversitenin de yard�mc� 
ödenek miktar�nda belirleyici olacak iklim ko�ullar�, kampüs alan�, döner sermaye 
düzeyi gibi özelliklerinin ayn� oldu�u varsay�lm��t�r. Bu nedenle her iki üniversitenin 
alaca�� yard�mc� ödenek miktar� e�it olmaktad�r. 
Tablo Ek 2.7. Yard�mc� Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

Toplam cari ödenek miktar� (TL) (A) : 200.000.000 

Yard�mc� ödene�in toplam cari bütçe 
içerisindeki pay� (B) : 5% 

Yard�mc� ödenek miktar� (C=A*B) : 10.000.000 

A Üniversitesi (D1=C/2) : 5.000.000 

B Üniversitesi (D2=C/2) : 5.000.000 

Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 

Toplam Cari Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

Her bir üniversitenin alaca�� cari ödenek miktar�, ödenek tahsisinin yap�ld��� 
dört alt bile�en kapsam�nda ödenekleri toplayarak elde edilmektedir. Bu örnekte, A 
üniversitesine 96 milyon TL., B üniversitesine ise 104 milyon TL. ödenek tahsisi 
yap�lmaktad�r. 

Görüldü�ü üzere, A üniversitesi hem ö�renci hem de mezun say�s� itibariyle 
B üniversitesinin oldukça gerisinde olmas�na ra�men, her iki üniversiteye tahsis 
edilen ödenek miktar� aras�nda önemli bir fark yoktur. Bunun sebebi A 
üniversitesinin yüksek maliyetli alanlarda e�itim vermesi ve bu alanlar�n i�gücü 
piyasas�n�n ihtiyaçlar�yla uyumlu olmas�d�r. 
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Tablo Ek 2.8: Toplam Cari Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

 
A Üniversitesi B Üniversitesi Toplam 

Temel Ödenek 20.000.000 20.000.000 40.000.000 

Ö�renci Ödene�i 49.733.732 50.266.268 100.000.000 

Mezun Ödene�i 20.955.882 29.044.118 50.000.000 

Yard�mc� Ödenek 5.000.000 5.000.000 10.000.000 

Toplam 95.689.614 104.310.386 200.000.000 
Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 
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Tablo Ek 2.8: Toplam Cari Ödenek Miktar�n�n Hesaplanmas� 

 
A Üniversitesi B Üniversitesi Toplam 

Temel Ödenek 20.000.000 20.000.000 40.000.000 

Ö�renci Ödene�i 49.733.732 50.266.268 100.000.000 

Mezun Ödene�i 20.955.882 29.044.118 50.000.000 

Yard�mc� Ödenek 5.000.000 5.000.000 10.000.000 

Toplam 95.689.614 104.310.386 200.000.000 
Kaynak: Yazar taraf�ndan olu�turulmu�tur. 
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Ek 2.5. Tahmin çal��mas�: Bölüm 4.2.2.1’de önerilen kredi ve burs 
uygulamas�n�n kamuya do�uraca�� maliyet 

Bu bölümün amac�, Bölüm 4.2.2.1’de e burs ve kredi uygulamalar�na yönelik 
olarak önerilen modelin kamuya olan maliyetini tahmin etmektir. Ancak, önerilen 
modelin çok boyutlu olmas� ve modelde yer alan baz� parametrelerinin 
belirlenmesine yönelik bu tez çal��mas�nda kapsanmayan ilave çal��malar yap�lmas� 
gerekti�inden, ortaya net bir maliyet miktar� koyulmas� mümkün de�ildir. Bu 
nedenle, a�a��da detaylar� verilen belirli varsay�mlar çerçevesinde bir senaryo 
çal��mas� yap�lm�� ve kamunun kar��la�aca�� maliyetin alt ve üst s�n�r� belirlenmeye 
çal���lm��t�r. 

Varsay�mlar ve Bilgiler 

� Katk� pat� miktar� bak�m�ndan tüm yüksekö�retim programlar�n� temsil eden tek 
bir program vard�r ve bu program�n katk� pay� miktar� 600 TL’dir. Bu miktar 
hesaplan�rken I.ö�retim programlar�ndaki ortalama harç miktar�n�n 300 TL, 
II.ö�retim programlar�ndaki ortalama harç miktar�n�n ise 1.500 TL oldu�u 
varsay�lm��t�r. Daha sonra, toplam örgün ö�renci içinde II.ö�retim ö�renci 
say�s�n�n pay�n�n a��rl���n�n yakla��k yüzde 25 oldu�u göz önünde 
bulundurularak, I ve II ö�retim katk� paylar�n�n a��rl�kl� ortalamas� al�nm��t�r. 

� Bölüm 4.2.2.1’de önerilen model yürürlü�e girdikten sonra, ortalama harç 
miktar� 4,5 kat artacakt�r. (Ek 2.2’de verilen yeni sistemdeki harç gelirinin 
mevcut sistemdeki toplam harç gelirine oranlamas�yla bulunmu�tur.) Dolay�s�yla, 
tüm yüksekö�retim programlar�n� temsil eden program�n katk� pay� 2.700 TL 
(600 x 4,5) olacakt�r. 

� Burs alan ö�rencilerin toplam ö�renciler içerisindeki pay� yüzde 25 olacakt�r ve 
bu ö�renciler tam burs (katk� pay�n�n yüzde 100’ü) alacakt�r.  Önerilen burs 
sisteminde ö�rencilerin yüzde 10’u katk� pay� miktar�n�n yüzde 100’ü, 
ö�rencilerin yüzde 20’si katk� pay� miktar�n�n yüzde 50’si ve ö�rencilerin yine 
yüzde 20’si katk� pay� miktar�n�n yüzde 25’i düzeyinde burs almaktad�r. Bu 
de�i�ik burs oranlar�n�n a��rl�kl� ortalamas� yüzde 25 olmaktad�r.  

� Tez çal��mas�nda bölgelere göre farkl�la�t�r�lm�� bir ö�renim kredisi ödemesi 
önerilmektedir. Bu çal��mada, tüm bölgeleri temsil eden tek bir ö�renim kredisi 
miktar�n�n oldu�u ve bunun ayl�k 400 TL. oldu�u varsay�lm��t�r. Dolay�s�yla bir 
ö�renciye yap�lan y�ll�k ö�renim kredisi miktar� 4.800 TL olmaktad�r. 

� Katk� ve ö�renim kredisi alacak ö�renci say�s�n�n belirlenirken üç farkl� oran 
kullan�larak toplam ö�rencilerin yüzde 40, 50 veya 60’�n�n bu kredilerden 
faydalanaca�� varsay�lm�� ve bu durumun sonucunda 9 farkl� maliyet senaryosu 
haz�rlanm��t�r. 

� Ö�rencilere verilen kredilerin geri ödeme miktar�n�n bulunmas�nda ise, yüzde 50, 
70 ve 90 olmak üzere 3 farkl� geri ödeme oran� göz önünde bulundurulmu�tur. 
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Hesaplamalar ve De�erlendirmeler 

Genel Veriler 
Katk� pay� miktar� (TL) (A) 2.700  

Ö�renci say�s� (B) 1.972.117  
Devlet üniversitesindeki ö�renci (C) 1.797.354  

Burs Maliyetinin Hesaplanmas� 
Burs alan ö�renci say�s� (D)=(C)*%25 449.339  

Toplam burs ödemesi (TL) (F)=(A)*(D) 1.213.213.950  
     
Katk� Kredisi Maliyetinin Hesaplanmas� 
 Faydalanacak 

ö�rencilerin pay� 
(G) 

Faydalanacak 
ö�renci say�s� 
(H)=(B)*(G) 

Toplam katk� kredisi 
ödemesi  (TL) 
(I)=(A)*(H) 

Katk� kredisi  %40 788.847 2.129.886.360 
%50 986.059 2.662.357.950 
%60 1.183.270 3.194.829.540 

Ö�renim Kredisi Maliyetinin Hesaplanmas� 
Y�ll�k ö�renim kredisi miktar� 

(TL) 
(J) 2.400 

 Faydalanacak 
ö�rencilerin pay� 

(K) 
Faydalanacak ö�renci 

say�s� (L)=(B)*(K) 

Toplam katk� 
kredisi ödemesi 

(TL) (M)=(J)*(L) 
Ö�renim kredisi %40 788.847 3.786.464.640 

%50 986.059 4.733.080.800 
%60 1.183.270 5.679.696.960 

Yukar�da verilen hesaplamalardan görüldü�ü üzere verilecek burslar için tek 
bir maliyet hesaplan�rken, katk� ve ö�renim kredisi için üç farkl� maliyet 
hesaplanm��t�r. Farkl� oranlar�n bir arada incelenmesi sonucunda ortaya Tablo Ek 
2.9’da verilen 9 farkl� senaryo ç�kmaktad�r. Bu tabloda 1 sat�r ve sütunda bulunan 
hücredeki maliyet; toplam burs maliyetinin, ö�rencilerin yüzde 40’�n�n katk� kredisi 
ald��� durumdaki maliyet ve yine ö�rencilerin yüzde 40’�n�n ö�renim kredisi ald��� 
durumdaki maliyet ile toplanmas� ile bulunmu�tur. Buna göre, verilen kredilerin geri 
ödemesinin olmayaca�� varsay�ld���nda, önerilen kredi ve burs sisteminin kamuya 
2010 y�l�ndaki maliyeti 7,1 ile 10,1 milyar TL aras�nda olmaktad�r. 2023 y�l�nda 3 
milyon örgün ö�renci olaca�� varsay�m�yla bu i�lemler tekrarland���nda, maliyetler 
10,8 ile 15,2 milyar TL düzeyine yükselmektedir.  
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Hesaplamalar ve De�erlendirmeler 

Genel Veriler 
Katk� pay� miktar� (TL) (A) 2.700  

Ö�renci say�s� (B) 1.972.117  
Devlet üniversitesindeki ö�renci (C) 1.797.354  

Burs Maliyetinin Hesaplanmas� 
Burs alan ö�renci say�s� (D)=(C)*%25 449.339  

Toplam burs ödemesi (TL) (F)=(A)*(D) 1.213.213.950  
     
Katk� Kredisi Maliyetinin Hesaplanmas� 
 Faydalanacak 

ö�rencilerin pay� 
(G) 

Faydalanacak 
ö�renci say�s� 
(H)=(B)*(G) 

Toplam katk� kredisi 
ödemesi  (TL) 
(I)=(A)*(H) 

Katk� kredisi  %40 788.847 2.129.886.360 
%50 986.059 2.662.357.950 
%60 1.183.270 3.194.829.540 

Ö�renim Kredisi Maliyetinin Hesaplanmas� 
Y�ll�k ö�renim kredisi miktar� 

(TL) 
(J) 2.400 

 Faydalanacak 
ö�rencilerin pay� 

(K) 
Faydalanacak ö�renci 

say�s� (L)=(B)*(K) 

Toplam katk� 
kredisi ödemesi 

(TL) (M)=(J)*(L) 
Ö�renim kredisi %40 788.847 3.786.464.640 

%50 986.059 4.733.080.800 
%60 1.183.270 5.679.696.960 

Yukar�da verilen hesaplamalardan görüldü�ü üzere verilecek burslar için tek 
bir maliyet hesaplan�rken, katk� ve ö�renim kredisi için üç farkl� maliyet 
hesaplanm��t�r. Farkl� oranlar�n bir arada incelenmesi sonucunda ortaya Tablo Ek 
2.9’da verilen 9 farkl� senaryo ç�kmaktad�r. Bu tabloda 1 sat�r ve sütunda bulunan 
hücredeki maliyet; toplam burs maliyetinin, ö�rencilerin yüzde 40’�n�n katk� kredisi 
ald��� durumdaki maliyet ve yine ö�rencilerin yüzde 40’�n�n ö�renim kredisi ald��� 
durumdaki maliyet ile toplanmas� ile bulunmu�tur. Buna göre, verilen kredilerin geri 
ödemesinin olmayaca�� varsay�ld���nda, önerilen kredi ve burs sisteminin kamuya 
2010 y�l�ndaki maliyeti 7,1 ile 10,1 milyar TL aras�nda olmaktad�r. 2023 y�l�nda 3 
milyon örgün ö�renci olaca�� varsay�m�yla bu i�lemler tekrarland���nda, maliyetler 
10,8 ile 15,2 milyar TL düzeyine yükselmektedir.  
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Tablo Ek 2.9: Yeni Kredi ve Burs Uygulamas�n�n Kamuya Toplam Maliyeti (TL) 

 Katk� Kredisi alan Ö�rencilerin Pay� 

40% 50% 60% 

Ö
�r

en
im

 
K

re
di

si 
A

la
n 

Ö
�r

en
ci

le
ri

n 
Pa

y�
 

40% 7.129.564.950 7.662.036.540 8.194.508.130 

50% 8.076.181.110 8.608.652.700 9.141.124.290 

60% 9.022.797.270 9.555.268.860 10.087.740.450 

Ö�rencilere verilen kredilerin geri ödemeli olmas� nedeniyle kamunun 
kar��la�aca�� maliyetler Tablo Ek 2.9’da verilenlerden farkl� olacakt�r. Kamunun 
gerçek maliyetlerin hesaplanabilmesi için öncelikle geri ödemelerin hesaplanmas� 
gerekmektedir. Ancak, bu hesaplaman�n y�ll�k bir ak�m tablosu �eklinde 
hesaplanmas� oldukça güçtür. Bu nedenle çal��mada, önerilen burs ve kredi 
uygulamas�n�n kamuya olan toplam maliyetinin hesaplanmas� amac�yla, toplam geri 
ödeme miktarlar� hesaplanmaya çal���lm��t�r. Dolay�s�yla hesaplanan maliyet, örnek 
vermek gerekirse 2010 y�l�nda verilen burs ve kredilerin de�i�ik y�llarda do�uraca�� 
maliyetlerin toplam�d�r.  Bu kapsamda, Tablo Ek 2.10’da de�i�ik geri ödeme oranlar� 
için ortaya ç�kan geri ödeme miktarlar� belirlenmi�tir. Burada asgari maliyet 
üzerinden geri ödeme tutar� ile kastedilen Tablo 2.9’daki en küçük maliyet 
(7.129.564.950 TL)’ten burs ödemesinin ç�kar�lmas� ile bulunan maliyet üzerinden 
hesaplanan geri ödeme iken, azami maliyet üzerinden geri ödeme tutar� ayn� 
tablodaki en büyük maliyet (10.087.740.450 TL)’den burs ödemelerinin 
ç�kar�lmas�yla bulunan maliyet üzerinden yap�lan hesaplanan geri ödemedir.  

Tablo Ek 2.10: Farkl� Oranlar �çin Geri Ödeme Düzeyleri (TL) 

 
 

Asgari maliyet üzerinden geri 
ödeme miktar� 

Azami maliyet üzerinden geri 
ödeme miktar� 

G
er

i 
Ö

de
m

e 
O

ra
n�

 50% 2.958.175.500 4.437.263.250 
70% 4.141.445.700 6.212.168.550 
90% 5.324.715.900 7.987.073.850 

 

Olu�turulan senaryolara göre geri ödemelerin 3 ile 8 milyar TL aras�nda 
de�i�mesi beklenmektedir. 2023 y�l�nda 3 milyon örgün ö�renci olaca�� varsay�m�yla 
bu i�lemler tekrarland���nda, geri ödemeler 4,5 ile 12,2 milyar TL düzeyine 
yükselmektedir.  

Verilen kredi ve burs miktar�ndan geri ödeme miktar�n�n ç�kar�lmas�yla 
bulunan ve önerilen kredi ve burs sisteminin kamuya gerçek maliyetine dair de�i�ik 
senaryolar�n sonuçlar� Tablo 2.11’de verilmi�tir. Buna göre, önerilen kredi ve burs 
sisteminin kamuya olan y�ll�k maliyetinin geri ödemeler dü�üldükten sonra 1,8 ile 5,7 



202 
 

milyar TL aras�nda olmas� beklenilmektedir. 2023 y�l�nda 3 milyon örgün ö�renci 
olaca�� varsay�m�yla bu i�lemler tekrarland���nda, kamunun kar��la�aca�� net 
maliyetin 2,6 ile 8,5 milyar TL aras�nda olmas� öngörülmektedir.  

Tablo Ek 2.11: De�i�ik Geri Ödeme Oranlar� için Kamunun Kar��la�aca�� Net 
Maliyet (TL) 

 En dü�ük En yüksek 

G
er

i 
Ö

de
m

e 
O

ra
n�

 50% 4.171.389.450 5.650.477.200 

70% 2.988.119.250 3.875.571.900 

90% 1.804.849.050 2.100.666.600 
Not: Tablo Ek 2.9’daki en yüksek ve en dü�ük maliyet düzeylerinden  Tablo Ek 2.10’daki geri ödeme 
miktarlar� ç�kar�larak elde edilmi�tir. 
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EK 3. Çal��mada Kullan�lan Say�sal Veriler ve �lave Bilgiler 

Tablo Ek 3.1. �ncelenen ülke örneklerinde yüksekö�retim brüt okulla�ma 
oran�n�n geli�imi 

Y�l Avustralya 
Birle�ik 
Krall�k Danimarka 

Güney 
Kore Hollanda Japonya 

1980 25,1 18,7 28,4 12,8 29,2 31,2 
1981 25,5 18,8 28,3 15,3 29,6 30,9 
1982 25,6 19,0 28,0 19,6 30,1 30,3 
1983 26,3 21,3 28,6 24,3 30,3 29,7 
1984 26,9 21,3 28,8 28,3 30,5 29,5 
1985 27,7 21,3 28,8 31,6 30,8 29,0 
1986 29,3 21,8 29,1 34,1 31,9 28,0 
1987 29,4 22,8 29,6 35,2 31,6 28,5 
1988 31,2 23,6 30,6 35,7 32,8 29,2 
1989 32,3 24,6 31,9 35,9 33,2 29,5 
1990 35,1 26,6 34,1 36,8 35,4 29,7 
1991 38,0 29,3 36,5 37,9 39,4 29,8 
1992 39,5 33,2 38,6 39,5 41,4 30,0 
1993 65,3 37,9 42,7 43,3 43,5 - 
1994 66,8 42,6 44,6 44,9 47,1 38,7 
1995 70,5 47,9 45,4 48,9 46,0 39,9 
1996 75,2 49,7 47,8 54,9 46,9 - 
1997 79,8 52,9 - 64,6 46,7 - 
1998 67,4 55,2 52,4 68,3 47,7 45,1 
1999 65,8 59,9 55,7 74,2 49,8 46,6 
2000 65,3 58,3 57,1 78,8 52,6 48,7 
2001 65,5 59,0 59,9 82,7 54,6 49,9 
2002 74,5 62,2 63,4 85,7 55,5 50,8 
2003 72,7 61,7 67,4 87,7 55,9 52,0 
2004 71,3 59,0 74,3 90,2 57,0 53,9 
2005 72,1 58,7 80,2 93,5 58,7 55,4 
2006 71,2 58,9 78,9 97,8 59,7 57,6 
2007 72,1 58,6 78,6 101,8 60,6 58,4 
2008 72,3 57,0 75,8 103,6 61,5 58,6 
2009 75,9 58,5 74,4 103,9 62,7 59,0 
Kaynak: UNESCO Çevrimiçi Veritaban� 
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Tablo Ek 3.2. Türkiye’de yüksekö�retimin finansman� bölümünde kullan�lan 
deflatör serisi 

Y�l Deflatör   Y�l Deflatör 
1970 0,0000016   1991 0,0018276 
1971 0,0000019   1992 0,0029422 
1972 0,0000022   1993 0,0047251 
1973 0,0000025   1994 0,0109991 
1974 0,0000030   1995 0,0188926 
1975 0,0000035   1996 0,0337459 
1976 0,0000042   1997 0,0605189 
1977 0,0000058   1998 0,1045651 
1978 0,0000084   1999 0,1581072 
1979 0,0000138   2000 0,2271151 
1980 0,0000291   2001 0,3824391 
1981 0,0000414   2002 0,5188637 
1982 0,0000523   2003 0,6046298 
1983 0,0000676   2004 0,6845589 
1984 0,0000961   2005 0,7002785 
1985 0,0001371   2006 0,7984392 
1986 0,0001914   2007 0,8138269 
1987 0,0002732   2008 0,9204496 
1988 0,0005043   2009 0,9270875 
1989 0,0007337   2010 0,9451796 
1990 0,0010931   2011 1,0000000 

Kaynak: 2011-2013 Dönemi Yat�r�m Program� Haz�rl�klar� ile �lgili 2010/3 Say�l� Devlet Planlama 
Te�kilat� Müste�arl��� Genelgesi 
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Tablo Ek 3.3. Türk yüksekö�retim sistemindeki ö�renci say�s�n�n geli�imi  

Y�l 
Ö�renci Say�s� 

Örgün Ö�retim Aç�kö�retim Toplam 
1961 63.000 0 63.000 
1966 97.600 0 97.600 
1971 172.000 0 172.000 
1984 295.098 40.617 335.715 
1985 349.521 65.456 414.977 
1986 368.472 98.670 467.142 
1987 378.576 123.804 502.380 
1988 401.320 133.139 534.459 
1989 419.439 175.223 594.662 
1990 456.640 228.860 685.500 
1991 488.959 260.962 749.921 
1992 521.036 289.745 810.781 
1993 568.620 347.145 915.765 
1994 677.317 465.766 1.143.083 
1995 696.984 477.315 1.174.299 
1996 777.526 459.460 1.236.986 
1997 839.993 463.195 1.303.188 
1998 912.377 497.250 1.409.627 
1999 972.180 492.560 1.464.740 
2000 1.015.412 488.569 1.503.981 
2001 1.091.755 515.583 1.607.338 
2002 1.155.686 522.250 1.677.936 
2003 1.256.629 661.854 1.918.483 
2004 1.320.392 652.270 1.972.662 
2005 1.410.760 695.291 2.106.051 
2006 1.543.845 799.053 2.342.898 
2007 1.608.253 845.411 2.453.664 
2008 1.654.650 877.972 2.532.622 
2009 1.781.745 1.142.536 2.924.281 
2010 1.972.117 1.557.217 3.529.334 

Kaynak: ÖSYM verilerinden yazar taraf�ndan derlenmi�tir. 
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Tablo Ek 3.4. Yüksekö�retim kurumlar�m�m gelir kaynaklar�n�n geli�imi 

Y�l 
Hazine 

Yard�m� 
Döner 

Sermaye 

Özel Gelirler 

Toplam 
Ö�renci 

Katk� Pay� Toplam 
1988 599.893 159.992 22.321 42.842 802.727 
1989 1.349.902 351.186 24.349 71.199 1.772.287 
1990 2.780.753 618.036 60.412 130.274 3.529.063 
1991 5.149.624 1.077.563 65.718 247.921 6.475.108 

1992 8.617.127 1.786.108 137.655 320.534 10.723.769 
1993 14.725.568 3.213.737 425.157 806.236 18.745.541 
1994 28.834.345 7.189.873 1.108.889 1.602.667 37.626.885 
1995 43.268.165 15.926.889 2.214.730 3.525.060 62.720.114 
1996 87.564.113 35.486.478 9.419.610 12.434.439 135.485.030 
1997 192.234.761 119.196.099 17.019.333 24.812.207 336.243.067 

1998 422.656.899 216.364.661 33.338.073 48.461.549 687.483.109 
1999 676.899.815 370.935.014 51.198.604 76.541.423 1.124.376.252 
2000 1.054.610.700 646.272.899 91.017.072 143.950.176 1.844.833.775 
2001 1.372.910.550 1.104.871.188 113.783.097 179.039.108 2.656.820.846 
2002 2.495.967.700 2.041.637.912 173.654.572 247.702.139 4.785.307.751 
2003 3.346.669.000 2.207.961.536 245.729.959 342.992.878 5.897.623.414 

2004 3.894.070.670 2.642.872.594 319.619.563 445.683.032 6.982.626.296 
2005 5.218.467.000 3.298.503.832 391.134.188 584.424.726 9.101.395.558 
2006 5.846.822.761 3.089.432.798 632.911.000 1.492.879.925 10.429.135.484 
2007 6.586.692.000 3.135.854.104 671.574.000 1.285.909.031 11.008.455.136 
2008 7.318.284.650 4.011.750.404 741.932.000 1.386.670.566 12.716.705.620 
2009 8.772.719.225 4.488.622.511 905.000.000 1.597.578.132 14.858.919.867 
Kaynak: YÖK (2005:130), BÜMKO ve Muhasebat Gn.Md. verilerinden yazar taraf�ndan 
derlenmi�tir. 
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2000 1.054.610.700 646.272.899 91.017.072 143.950.176 1.844.833.775 
2001 1.372.910.550 1.104.871.188 113.783.097 179.039.108 2.656.820.846 
2002 2.495.967.700 2.041.637.912 173.654.572 247.702.139 4.785.307.751 
2003 3.346.669.000 2.207.961.536 245.729.959 342.992.878 5.897.623.414 

2004 3.894.070.670 2.642.872.594 319.619.563 445.683.032 6.982.626.296 
2005 5.218.467.000 3.298.503.832 391.134.188 584.424.726 9.101.395.558 
2006 5.846.822.761 3.089.432.798 632.911.000 1.492.879.925 10.429.135.484 
2007 6.586.692.000 3.135.854.104 671.574.000 1.285.909.031 11.008.455.136 
2008 7.318.284.650 4.011.750.404 741.932.000 1.386.670.566 12.716.705.620 
2009 8.772.719.225 4.488.622.511 905.000.000 1.597.578.132 14.858.919.867 
Kaynak: YÖK (2005:130), BÜMKO ve Muhasebat Gn.Md. verilerinden yazar taraf�ndan 
derlenmi�tir. 
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Tablo Ek 3.5. Yüksekö�retim bütçesi ba�lang�ç ödenekleri ve y�lsonu 
gerçekle�melerinin GSYH içindeki pay�n�n de�i�imi  

Y�l 

Yüksekö�retim Bütçesi (Bin 
TL) 

GSYH (Bin TL) 

Yüksekö�retim Bütçesinin 
GSYH �çindeki Pay� (%) 

Ba�lang�ç 
Ödene�i 

Y�l Sonu 
Gerçekle�me 

Ba�lang�ç 
Ödene�i 

Y�l Sonu 
Gerçekle�me 

1981 47 38 8.023 0,58 0,47 
1982 55 48 10.612 0,52 0,45 
1983 96 82 13.933 0,69 0,59 
1984 118 112 22.168 0,53 0,51 
1985 152 167 35.350 0,43 0,47 
1986 223 243 51.185 0,43 0,48 
1987 321 384 75.019 0,43 0,51 
1988 614 607 129.175 0,48 0,47 
1989 1.051 1.308 230.370 0,46 0,57 
1990 2.804 2.855 397.178 0,71 0,72 
1991 4.696 5.340 634.393 0,74 0,84 
1992 9.123 9.855 1.103.605 0,83 0,89 
1993 15.696 18.438 1.997.323 0,79 0,92 
1994 31.183 31.003 3.887.903 0,80 0,80 
1995 45.233 58.189 7.854.887 0,58 0,74 
1996 92.173 127.065 14.978.067 0,62 0,85 
1997 202.352 280.295 29.393.262 0,69 0,95 
1998 422.657 497.801 53.518.332 0,79 0,93 
1999 676.900 830.845 104.596.000 0,65 0,79 
2000 1.054.611 1.256.308 166.658.000 0,63 0,75 
2001 1.372.911 1.875.366 240.224.000 0,57 0,78 
2002 2.495.968 3.108.075 350.476.000 0,71 0,89 
2003 3.346.669 3.888.368 454.781.000 0,74 0,85 
2004 3.894.071 4.414.670 559.033.000 0,70 0,79 
2005 5.218.467 4.989.369 648.932.000 0,80 0,77 
2006 5.846.823 5.528.213 758.391.000 0,77 0,73 
2007 6.586.692 6.509.816 843.178.000 0,78 0,77 
2008 7.318.285 7.369.320 950.534.000 0,77 0,78 
2009 8.772.719 8.988.856 952.559.000 0,92 0,94 
2010 9.355.458 10.389.319 1.103.750.000 0,85 0,94 

Kaynak: YÖK (2005: 120), BÜMKO, Muhasebat Gn.Md. ve TÜ�K verilerinden yazar taraf�ndan 
derlenmi�tir. 
Not: 1997 y�l�na kadar olan GSYH verisi TÜ�K taraf�ndan üretilen1987 y�l� bazl� seriden, 1998 ve 
sonras�ndaki veri ise 1998 bazl� serinden al�nm��t�r. 

  



208 
 

Tablo Ek 3.6. Devlet üniversitelerinin listesi ve internet adresleri  

S�ra Üniversite �nternet Adresi 
1 Abant �zzet Baysal Üniversitesi www.ibu.edu.tr/    

2 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

3 Ad�yaman Üniversitesi www.adiyaman.edu.tr/    

4 Adnan Menderes Üniversitesi www.adu.edu.tr/    

5 Afyon Kocatepe Üniversitesi www.aku.edu.tr/    

6 A�r� �brahim Çeçen Üniversitesi www.agri.edu.tr/    

7 Ahi Evran Üniversitesi www.ahievran.edu.tr/    

8 Akdeniz Üniversitesi www.akdeniz.edu.tr/    

9 Aksaray Üniversitesi www.aksaray.edu.tr/    

10 Amasya Üniversitesi www.amasya.edu.tr    

11 Anadolu Üniversitesi www.anadolu.edu.tr/    

12 Ankara Üniversitesi www.ankara.edu.tr/    

13 Ardahan Üniversitesi www.ardahan.edu.tr    

14 Artvin Çoruh Üniversitesi www.artvin.edu.tr    

15 Atatürk Üniversitesi www.atauni.edu.tr/    

16 Bal�kesir Üniversitesi www.balikesir.edu.tr/    

17 Bart�n Üniversitesi www.bartin.edu.tr    

18 Batman Üniversitesi www.batman.edu.tr    

19 Bayburt Üniversitesi www.bayburt.edu.tr    

20 Bilecik Üniversitesi www.bilecik.edu.tr    

21 Bingöl Üniversitesi www.bingol.edu.tr    

22 Bitlis Eren Üniversitesi www.bitliseren.edu.tr    

23 Bo�aziçi Üniversitesi www.boun.edu.tr/    

24 Bozok Üniversitesi www.bozok.edu.tr/    

25 Bursa Teknik Üniversitesi www.btu.edu.tr    

26 Celal Bayar Üniversitesi www.bayar.edu.tr/    

27 Cumhuriyet Üniversitesi www.cumhuriyet.edu.tr/    

28 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi www.comu.edu.tr/    
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7 Ahi Evran Üniversitesi www.ahievran.edu.tr/    

8 Akdeniz Üniversitesi www.akdeniz.edu.tr/    

9 Aksaray Üniversitesi www.aksaray.edu.tr/    

10 Amasya Üniversitesi www.amasya.edu.tr    

11 Anadolu Üniversitesi www.anadolu.edu.tr/    

12 Ankara Üniversitesi www.ankara.edu.tr/    

13 Ardahan Üniversitesi www.ardahan.edu.tr    

14 Artvin Çoruh Üniversitesi www.artvin.edu.tr    

15 Atatürk Üniversitesi www.atauni.edu.tr/    

16 Bal�kesir Üniversitesi www.balikesir.edu.tr/    

17 Bart�n Üniversitesi www.bartin.edu.tr    

18 Batman Üniversitesi www.batman.edu.tr    

19 Bayburt Üniversitesi www.bayburt.edu.tr    

20 Bilecik Üniversitesi www.bilecik.edu.tr    

21 Bingöl Üniversitesi www.bingol.edu.tr    

22 Bitlis Eren Üniversitesi www.bitliseren.edu.tr    

23 Bo�aziçi Üniversitesi www.boun.edu.tr/    

24 Bozok Üniversitesi www.bozok.edu.tr/    

25 Bursa Teknik Üniversitesi www.btu.edu.tr    

26 Celal Bayar Üniversitesi www.bayar.edu.tr/    

27 Cumhuriyet Üniversitesi www.cumhuriyet.edu.tr/    

28 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi www.comu.edu.tr/    
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29 Çank�r� Karatekin Üniversitesi www.karatekin.edu.tr    

30 Çukurova Üniversitesi www.cu.edu.tr/    

31 Dicle Üniversitesi www.dicle.edu.tr/    

32 Dokuz Eylül Üniversitesi www.deu.edu.tr/    

33 Dumlup�nar Üniversitesi www.dumlupinar.edu.tr/    

34 Düzce Üniversitesi www.duzce.edu.tr/    

35 Ege Üniversitesi www.ege.edu.tr/    

36 Erciyes Üniversitesi www.erciyes.edu.tr/    

37 Erzincan Üniversitesi www.erzincan.edu.tr/    

38 Erzurum Teknik Üniversitesi www.erzurum.edu.tr    

39 Eski�ehir Osmangazi Üniversitesi www.ogu.edu.tr/    

40 F�rat Üniversitesi www.firat.edu.tr/    

41 Galatasaray Üniversitesi www.gsu.edu.tr/    

42 Gazi Üniversitesi www.gazi.edu.tr/    

43 Gaziantep Üniversitesi www.gantep.edu.tr/    

44 Gaziosmanpa�a Üniversitesi www.gop.edu.tr/    

45 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü www.gyte.edu.tr/    

46 Giresun Üniversitesi www.giresun.edu.tr/    

47 Gümü�hane Üniversitesi www.gumushane.edu.tr    

48 Hacettepe Üniversitesi www.hacettepe.edu.tr/    

49 Hakkari Üniversitesi www.hakkari.edu.tr    

50 Harran Üniversitesi www.harran.edu.tr/    

51 Hitit Üniversitesi www.hitit.edu.tr/    

52 I�d�r Üniversitesi www.igdir.edu.tr    

53 �stanbul Medeniyet Üniversitesi www.ismu.edu.tr    

54 �nönü Üniversitesi www.inonu.edu.tr/    

55 �stanbul Teknik Üniversitesi www.itu.edu.tr/    

56 �stanbul Üniversitesi www.istanbul.edu.tr/    

57 �zmir Katip Çelebi Üniversitesi www.ikc.edu.tr    

58 �zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü www.iyte.edu.tr/    
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59 Kafkas Üniversitesi www.kafkas.edu.tr/    

60 Kahramanmara� Sütçü �mam Üniversitesi www.ksu.edu.tr/    

61 Karabük Üniversitesi www.karabuk.edu.tr    

62 Karadeniz Teknik Üniversitesi www.ktu.edu.tr/    

63 Karamano�lu Mehmetbey Üniversitesi www.kmu.edu.tr    

64 Kastamonu Üniversitesi www.kastamonu.edu.tr/    

65 Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi www.agun.edu.tr    

66 K�r�kkale Üniversitesi www.kku.edu.tr/    

67 K�rklareli Üniversitesi www.kirklareli.edu.tr    

68 Kilis 7 Aral�k Üniversitesi www.kilis.edu.tr    

69 Kocaeli Üniversitesi www.kocaeli.edu.tr/    

70 Konya Üniversitesi www.konya.edu.tr    

71 Mardin Artuklu Üniversitesi www.artuklu.edu.tr    

72 Marmara Üniversitesi www.marmara.edu.tr/    

73 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi www.mehmetakif.edu.tr/    

74 Mersin Üniversitesi www.mersin.edu.tr/    

75 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi www.msgsu.edu.tr/    

76 Mu�la Üniversitesi www.mu.edu.tr/    

77 Mustafa Kemal Üniversitesi www.mku.edu.tr/    

78 Mu� Alparslan Üniversitesi www.alparslan.edu.tr    

79 Nam�k Kemal Üniversitesi www.nku.edu.tr/    

80 Nev�ehir Üniversitesi www.nevsehir.edu.tr    

81 Ni�de Üniversitesi www.nigde.edu.tr/    

82 Ondokuz May�s Üniversitesi www.omu.edu.tr/    

83 Ordu Üniversitesi www.odu.edu.tr/    

84 Orta Do�u Teknik Üniversitesi www.metu.edu.tr/    

85 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi www.osmaniye.edu.tr    

86 Pamukkale Üniversitesi www.pamukkale.edu.tr/    

87 Rize Üniversitesi www.rize.edu.tr    

88 Sakarya Üniversitesi www.sau.edu.tr/    
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89 Selçuk Üniversitesi www.selcuk.edu.tr/    

90 Siirt Üniversitesi www.siirt.edu.tr/    

91 Sinop Üniversitesi www.sinop.edu.tr    

92 Süleyman Demirel Üniversitesi www.sdu.edu.tr/    

93 ��rnak Üniversitesi www.sirnak.edu.tr    

94 Trakya Üniversitesi www.trakya.edu.tr/    

95 Tunceli Üniversitesi www.tunceli.edu.tr    

96 Türk-Alman Üniversitesi www.tau.edu.tr    

97 Uluda� Üniversitesi www.uludag.edu.tr/    

98 U�ak Üniversitesi www.usak.edu.tr/    

99 Yalova Üniversitesi www.yalova.edu.tr    

100 Y�ld�r�m Beyaz�t Üniversitesi www.ybu.edu.tr    

101 Y�ld�z Teknik Üniversitesi www.yildiz.edu.tr/    

102 Yüzüncü Y�l Üniversitesi www.yyu.edu.tr/    

103 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi www.karaelmas.edu.tr/    
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Tablo Ek 3.7. Vak�f üniversitelerinin listesi ve internet <dresleri 

S�ra Üniversite �nternet Adresi 
1 Ac�badem Üniversitesi www.acibadem.edu.tr    

2 Alanya Hamdullah Emin Pa�a Üniversitesi - 

3 Alt�n Koza Üniversitesi - 

4 Ankara Bilge Üniversitesi - 

5 At�l�m Üniversitesi www.atilim.edu.tr/    

6 Avrasya Üniversitesi www.avrasya.edu.tr    

7 Bahçe�ehir Üniversitesi www.bahcesehir.edu.tr/    

8 Ba�kent Üniversitesi www.baskent.edu.tr/    

9 Beykent Üniversitesi www.beykent.edu.tr/    

10 Bezm-� Alem Vak�f Üniversitesi www.bezmialem.edu.tr    

11 Bursa Orhangazi Üniversitesi www.meliksah.edu.tr    

12 Canik Ba�ar� Üniversitesi www.basari.edu.tr    

13 Ça� Üniversitesi www.cag.edu.tr/    

14 Çankaya Üniversitesi www.cankaya.edu.tr/    

15 Do�u� Üniversitesi www.dogus.edu.tr/    

16 Fatih Sultan Mehmet Vak�f Üniversitesi www.fatihsultan.edu.tr    

17 Fatih Üniversitesi www.fatih.edu.tr/    

18 Gazikent Üniversitesi www.gazikent.edu.tr    

19 Gedik Üniversitesi www.gedik.edu.tr    

20 Gediz Üniversitesi www.gediz.edu.tr    

21 Haliç Üniversitesi www.halic.edu.tr/    

22 I��k Üniversitesi www.isikun.edu.tr/    

23 �hsan Do�ramac� Bilkent Üniversitesi www.bilkent.edu.tr/    

24 �stanbul 29 May�s Üniversitesi www.29mayis.edu.tr    

25 �stanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr/    

26 �stanbul Ayd�n Üniversitesi www.aydin.edu.tr    

27 �stanbul Bilgi Üniversitesi www.bilgi.edu.tr/    
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28 �stanbul Bilim Üniversitesi www.istanbulbilim.edu.tr/    

29 �stanbul Geli�im Üniversitesi www.gelisim.edu.tr    

30 �stanbul Kemerburgaz Üniversitesi www.ikbu.edu.tr/    

31 �stanbul Kültür Üniversitesi www.iku.edu.tr/    

32 �stanbul Medipol Üniversitesi www.medipol.edu.tr    

33 �stanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi www.iszu.edu.tr    

34 �stanbul �ehir Üniversitesi www.sehir.edu.tr    

35 �stanbul Ticaret Üniversitesi www.iticu.edu.tr/    

36 �zmir Ekonomi Üniversitesi www.izmirekonomi.edu.tr/    

37 �zmir Üniversitesi www.izmir.edu.tr    

38 Kadir Has Üniversitesi www.khas.edu.tr/    

39 Koç Üniversitesi www.ku.edu.tr/    

40 KTO-Karatay Üniversitesi www.karatay.edu.tr 

41 Maltepe Üniversitesi www.maltepe.edu.tr 

42 Melik�ah Üniversitesi www.meliksah.edu.tr 

43 Mevlana Üniversitesi www.mevlana.edu.tr 

44 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi www.nny.edu.tr 

45 Okan Üniversitesi www.okan.edu.tr 

46 Özye�in Üniversitesi www.ozyegin.edu.tr 

47 Piri Reis Üniversitesi www.pirireis.edu.tr 

48 Sabanc� Üniversitesi www.sabanci.edu.tr 

49 Süleyman �ah Üniversitesi www.sabanci.edu.tr 

50 �ifa Üniversitesi www.ssu.edu.tr/ 

51 TEDD Üniversitesi www.tedu.edu.tr/ 

52 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi www.tobb.edu.tr 

53 Toros Üniversitesi www.toros.edu.tr/ 

54 Turgut Özal Üniversitesi www.turgutozal.edu.tr/ 

55 Türk Hava Kurumu Üniversitesi www.thk.edu.tr/ 



214 
 

56 Ufuk Üniversitesi www.ufuk.edu.tr 

57 Uluslararas� Antalya Üniversitesi www.antalya.edu.tr/ 

58 Üsküdar Üniversitesi www.uskudar.edu.tr    

59 Ya�ar Üniversitesi www.yasar.edu.tr 

60 Yeditepe Üniversitesi www.yeditepe.edu.tr 

61 Yeni Yüzy�l Üniversitesi www.yeniyuzyil.edu.tr/ 

62 Zirve Üniversitesi www.zirve.edu.tr/ 
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