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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

 YÜKSEKÖĞRETĠME ERĠġĠMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE  

TÜRKĠYE ĠÇĠN POLĠTĠKA ÖNERĠLERĠ  

Duygu TANRIKULU 

Bu çalıĢmanın amacı; Türkiye‘de yükseköğretimde geniĢlemenin hızlandırılması 

için kullanılabilecek araçların belirlenmesi ve yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim 

sisteminin performansının artırılmasının, gelecek dönemde Türkiye‘de yükseköğretime 

eriĢim düzeyine katkısının ortaya konmasıdır.  

Yükseköğretim çağ nüfusundaki artıĢa bağlı olarak artan yükseköğretim talebinin 

büyük oranda karĢılanması ve yükseköğretime eriĢimin artırılmasını ifade eden kitlesel 

yükseköğretim, toplam nüfus içinde genç nüfusun payının yüksek olduğu geliĢmekte 

olan ülkeler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Kitlesel yükseköğretime geçiĢ sürecinde 

olan Türkiye‘de de, nüfus projeksiyonlarına göre 2017 yılına kadar hızla artması 

beklenen yükseköğretim çağ nüfusunun fırsata dönüĢmesi, yükseköğretime eriĢimin 

artırılmasına bağlıdır. Türkiye için yükseköğretime eriĢim konusunda bugüne kadar 

yapılan çalıĢmalar, çoğunlukla yükseköğretime giriĢ sınavında ortaöğretim baĢarı 

puanlarının hesaplanmasındaki farklı katsayı uygulaması gibi uzlaĢılamayan alanlara 

odaklanmıĢ; bazı politika araçlarının uygulanması ile gelecek dönemde gençlerin 

yükseköğretim talebinin hangi ölçüde karĢılanacağını ortaya koyan çalıĢmalar oldukça 

sınırlı kalmıĢtır. 

Türkiye‘de öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının bazı lisans alanlarında düĢük 

olması sonucunda mevcut yükseköğretim kapasitesinin etkin kullanılmaması ve bir 

yükseköğretim programına devam ettiği veya bir programdan mezun olduğu halde giriĢ 

sınavına yeniden girenlerin yol açtığı kapasite kaybı, yükseköğretime eriĢimi 

kısıtlamaktadır. Yükseköğretime eriĢim konusunu, geniĢleme ve yükseköğretime giriĢ 

boyutlarıyla birlikte değerlendiren bu çalıĢmada; yapılan projeksiyonlar çerçevesinde söz 

konusu kapasite kayıplarının azaltılması ile 2023 yılında yükseköğretim talebini 

karĢılama oranını gösteren örgün öğretime yerleĢme oranının %42,1‘e ve örgün 

okullaĢma oranının da %47,4‘e ulaĢacağı tahmin edilmiĢtir. Dolayısıyla, önümüzdeki 

dönemde giriĢ sınavı ve yükseköğretim programlarının esnek geçiĢlere imkan verecek 

Ģekilde yeniden yapılandırılması ve mevcut kapasitenin daha etkin kullanılması yoluyla 

yükseköğretime eriĢimin artırılması olanağı bulunmakla birlikte, talep karĢısında bu 

artıĢın yetersiz kalacağı ortaya konmuĢtur. Bu itibarla, Türkiye‘de yükseköğretime 

eriĢimin artırılması öncelikle öğretim elemanı yetiĢtirmeye hız kazandırılması, özel 

üniversitelerin açılması, katkı paylarının artırılması yoluyla öğrenciler ve ailelerinin 

yükseköğretim maliyetine katkısının artırılması ve yükseköğretimde farklılaĢma ve 

çeĢitlilik gibi geniĢlemenin diğer araçlarından azami ölçüde faydalanılması ile mümkün 

olacaktır.  

Anahtar Kelimeler 

Yükseköğretime EriĢim, Yükseköğretimde GeniĢleme, OkullaĢma Oranı, 

Yükseköğretime GiriĢ, Yükseköğretim Kontenjanı, YerleĢme Oranı. 
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ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

EVALUATION OF ACCESS TO HIGHER EDUCATION AND  

POLICY RECOMMENDATIONS FOR TURKEY 

Duygu TANRIKULU 

This study aims to reveal the instruments for higher education expansion and to 

analyze the contribution of the performance improvement both in higher education and 

admission systems to higher education access level in Turkey in the future.  

Massification of higher education, which refers to improving access to and 

fulfilling most of the demand for higher education due to the increase in age population, 

provides crucial opportunities for developing countries where the share of young 

population is relatively high in the total population. Population projections indicate that 

higher education age population will increase constantly until 2017, and depending on 

the improvement of access to higher education, this increase will then be a great 

opportunity for Turkey which is in a transition period to mass higher education. 

Research on access to higher education in Turkey to date focuses mostly on the 

controversial issues such as the use of different coefficients for calculating the secondary 

education achievement in the university entrance exam; whereas, limited research is 

available regarding the extent to which the demand of young population for higher 

education will be met in the future. 

The capacity lost due to the inefficient utilization of available higher education 

capacity as a result of the low number of students per academic staff in certain fields at 

undergraduate level and the repeated applications for entrance exam by unsatisfied 

students already enrolled in or graduated from a university programme, jointly restrict 

access to higher education. Handling the issue of access to higher education together 

with the dimensions of higher education expansion and admission systems, it is 

estimated in this study through projections that the placement ratio to formal 

programmes, implying the rate of demand satisfaction will reach 42.1% and formal 

enrolment rate to 47.4% in 2023 by reducing such capacity losses. Hence, it is possible 

to increase access via restructuring the higher education programmes ensuring flexible 

transitions as well as restructuring the entrance exam in the forthcoming period; 

nevertheless, compared to demand for higher education, this improvement will be 

insufficient. Consequently, could it only be possible to reach relatively adequate level of 

access to higher education in the coming future, provided that training of academic staff 

is accelerated first, and then some other instruments of expansion such as inclusion of 

private sector, increased cofinancing of students and their families by means of 

increasing tuition fees, and differentiation and diversification of higher education are 

used utmost.  

Key Words 

Access to Higher Education, Higher Education Expansion, Enrolment Rate, Admission 

to Higher Education, Admission Quota, Entry Rate. 
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GĠRĠġ 

Ülkelerin ekonomik ve sosyal refahının artırılmasında beĢeri sermaye 

olarak bilinen yetiĢmiĢ insan gücü büyük rol oynamakta ve artan getiriye sahip olan 

―bilgi‖ toplam faktör verimliliği çerçevesinde büyümenin sürükleyici gücü 

olmaktadır. Bu çerçevede, geliĢmiĢ ülkeler ile her alanda rekabet edebilmek için, 

iyi donanımlı ve yetiĢmiĢ insan gücünün önemi anlaĢılmıĢ; dolayısıyla bireylerin 

gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerle donatılmasında en etkili araç olan eğitimin, 

özellikle de yükseköğretimin önemi artmaya baĢlamıĢtır. Ulusların refahının yanı 

sıra, gelir düzeyi ve istihdam edilebilirliği artırması nedeniyle kiĢilerin bireysel 

refahına da katkısı yüksek olduğu için, yükseköğretime olan talep büyük bir hızla 

artmıĢtır. Özellikle 1950‘lerde baĢlayan ve 1980‘lerde hız kazanan 

yükseköğretimde arz ve talebin büyümesi sonucunda, geliĢmekte olan ülkeler baĢta 

olmak üzere birçok ülke bu büyümenin yarattığı baskılarla karĢı karĢıya kalmıĢtır. 

Yükseköğretim arzının talebe paralel bir Ģekilde artırılamaması ise yükseköğretime 

eriĢim konusunu ön plana çıkarmıĢtır.  

Özellikle yükseköğretim çağ nüfusu içinde talep eden kiĢilerin eğitim 

imkanlarına ulaĢabilirliği olarak tanımlanan yükseköğretime eriĢim, 

yükseköğretimde geniĢleme süreçleri ve giriĢ sistemleri ile yakından iliĢkilidir. 

GeniĢleme ve giriĢ sistemleri yükseköğretime eriĢimi artırdığı gibi, eriĢimi kısıtlayan 

faktörler haline de gelebilmektedir. Yükseköğretim çağ nüfusundaki artıĢa bağlı 

olarak artan yükseköğretim talebinin büyük oranda karĢılanması ve yükseköğretime 

eriĢimin artırılmasını ifade eden kitlesel yükseköğretim, toplam nüfus içinde genç 

nüfusun payının yüksek olduğu geliĢmekte olan ülkeler için önemli fırsatlar 

sunmaktadır. Yükseköğretime eriĢimin artırılması için geliĢmekte olan ülkeler, bir 

yandan okullaĢma oranları ile ifade edilen geniĢlemede geliĢmiĢ ülkelerdeki kitlesel 

ve evrensel okullaĢma oranlarına ulaĢmaya çalıĢırken, bir yandan da yükseköğretime 

kimlerin eriĢebileceğinin sınırlarını belirleyen yükseköğretime giriĢ sistemlerini yeni 

eğilimler çerçevesinde Ģekillendirmeye çalıĢmaktadırlar. GeliĢmekte olan ülkelerin 

kitlesel yükseköğretim sistemlerini yakalamaya çalıĢması; yükseköğretimin, 

geliĢmekte olan ülke konumundan geliĢmiĢ ülke konumuna geçiĢte önemli bir katkısı 

olmasından kaynaklanmaktadır. 



 Yükseköğretime  EriĢimin Değerlendirilmesi ve Türkiye Ġçin Politika Önerileri 

 

2 

 

GeliĢmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye de, %30 örgün 

yükseköğretim okullaĢma oranı ile kitlesel yükseköğretime geçiĢ süreci içindedir. Bu 

geçiĢ sürecinde; demografik yapı içerisinde genç nüfusun payının yüksek olması 

sonucu ortaya çıkan fırsat penceresinin nasıl değerlendirileceği ve kitlesel 

yükseköğretim talebinin hangi araçlarla karĢılanacağı, 1972-2003 döneminde 

gerçekleĢen ekonomik büyümede toplam faktör verimliliğinin katkısının düĢük 

olduğu Türkiye‘nin gelecek dönemde geliĢmesini belirleyen faktörlerden biri 

olacaktır. Nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye‘de 2017 yılına kadar hızla artması 

beklenen yükseköğretim çağ nüfusunun fırsata dönüĢmesi, yükseköğretime eriĢimin 

artırılmasına bağlı olacaktır.  

Türkiye‘de yükseköğretime eriĢime iliĢkin sorunların değerlendirildiği çok 

sayıda çalıĢma bulunmakla birlikte, bu çalıĢmalar genel olarak yükseköğretime giriĢ 

sınavında ortaöğretim baĢarı puanlarının hesaplanmasındaki katsayı uygulamasına 

odaklanmıĢ; gelecek dönemde Türkiye‘de gençlerin yükseköğretim talebinin hangi 

ölçüde karĢılanacağını ortaya koyan çalıĢmalar oldukça sınırlı kalmıĢtır. 

Yükseköğretime eriĢim konusunu; arz ve yükseköğretime giriĢ koĢulları boyutlarıyla 

tarihsel geliĢimi içinde ele alarak, mevcut yükseköğretim sisteminin performansının 

artırılmasının sağlayacağı katkıların, bugünkü ve gelecekteki eriĢim düzeyine 

muhtemel etkilerini ortaya koyan bir çalıĢma bulunmamaktadır. Ancak, çağ 

nüfusundaki artıĢa bağlı olarak gelecek dönemde daha hızlı artması beklenen 

yükseköğretim talebi göz önünde bulundurulduğunda, yükseköğretime eriĢim 

alanında çeĢitli politikaların geliĢtirilmesi ihtiyacı daha iyi anlaĢılacaktır.  

Türkiye‘de kitlesel yükseköğretime geçiĢ sürecinde geniĢlemenin 

hızlandırılması için kullanılabilecek araçların belirlenmesi ile bir yükseköğretim 

programına devam ettiği veya bir programdan mezun olduğu halde giriĢ sınavına 

yeniden girenlerin yol açtığı kapasite kaybı ve öğretim üyesi baĢına öğrenci 

sayısının bazı lisans alanlarında düĢük olması nedeniyle mevcut yükseköğretim 

kapasitesinin etkin kullanılmaması olmak üzere eriĢimi kısıtlayan verimsizliklerin 

azaltılması sonucunda sağlanacak iyileĢmelerin gelecek dönemde Türkiye‘de 

yükseköğretime eriĢim düzeyine katkısının ortaya konması çalıĢmanın amacını 

oluĢturmaktadır. 
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Yükseköğretime eriĢim ilköğretimden, hatta okulöncesi eğitimden baĢlamak 

üzere bütün eğitim kademeleri ile doğrudan ve dolaylı olarak iliĢkilidir. Ġlköğretim 

kademesinden baĢlayarak mesleki rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin etkin hale 

getirilmesi ile öğrencilerin gelecekte ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri tercih 

etmelerinin sağlanması ve istihdama geçiĢ için piyasada ihtiyaç duyulan birtakım 

becerilerin yükseköğretim kademesi öncesinde de kazanılabileceğinin yönlendirme 

faaliyetleri kapsamında öğrencilere aktarılması yükseköğretime olan talebi doğrudan 

etkileyecektir. Ancak, yükseköğretim öncesinde etkin bir Ģekilde yapılacak 

yönlendirme faaliyetlerinin yükseköğretim talebini ne ölçüde azaltacağı bu 

çalıĢmanın kapsamı dıĢındadır. Öte yandan, herkesin yükseköğretime yönelmesi 

yerine piyasada ihtiyaç duyulan nitelikte insan gücünün yetiĢtirilmesi için 

ortaöğretim kademesindeki mesleki eğitimin kalitesinin artırılması; ortaöğretim 

düzeyinde hem okullar ve bölgeler hem de okul türleri itibarıyla kalite farklılıkları 

nedeniyle yükseköğretime giriĢ sınavındaki baĢarı düzeylerinin farklılaĢması ve 

kaliteli eğitim imkanlarına eriĢimi mümkün olmayan bireylerin yükseköğretime 

eriĢiminin kısıtlanması sonucunda ortaya çıkan fırsat eĢitsizliği gibi hususlar 

yükseköğretime eriĢimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olmakla birlikte, bütün 

bu hususların derinlemesine analiz edilmesi daha kapsamlı baĢka çalıĢmaları 

gerektirmektedir. 

Bu çalıĢmada, çok boyutlu olan yükseköğretime eriĢim konusu 

ortaöğretimin sonundan baĢlamak üzere yükseköğretime giriĢ kapısından itibaren 

ele alınmıĢtır. Yükseköğretime eriĢim, geniĢleme ve yükseköğretime giriĢ sınavı 

boyutlarında değerlendirilerek, bu alandaki literatür incelenmiĢ ve Türkiye‘de 

yükseköğretime eriĢimin artırılmasına girdi sağlayabilecek politika araçları ortaya 

konmuĢtur. ÇalıĢmanın genelinde yükseköğretim istatistikleri ve göstergeler 

kullanılarak uluslararası karĢılaĢtırmalar, değerlendirmeler ve yorumlara yer 

verilmiĢtir. Türkiye‘nin kitlesel yükseköğretime geçiĢ sürecinin hızlandırılmasına 

ve yükseköğretime eriĢimin artırılmasına yönelik politikaların eriĢim düzeyine 

katkısını ortaya koymak adına, Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezinin (ÖSYM) 

yıllık olarak yayımladığı istatistikler kullanılarak geleceğe iliĢkin projeksiyonlar 
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yapılmıĢ ve Türkiye‘nin yükseköğretim politikalarına ıĢık tutacak sonuçlara 

ulaĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmanın birinci bölümünde; dünyada yükseköğretimde geniĢleme 

süreçleri, geniĢlemeyi tetikleyen faktörler, yükseköğretim okullaĢma oranları 

itibarıyla dünyada geniĢlemenin ulaĢtığı boyut ve geniĢlemenin yükseköğretim 

sistemlerine etkisi incelenmiĢtir. Bütün dünyada ortaya çıkan yükseköğretimde 

geniĢleme eğiliminin, tarihsel süreç içerisinde Türkiye‘deki yansımaları ve bugün 

ulaĢılan durum ortaya konmuĢtur. Bu bölümde ayrıca, geniĢlemenin sağlanması 

için kullanılan araçlar değerlendirilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde, Türkiye‘de yükseköğretime eriĢim imkanlarının 

artırılmasına ve giriĢ sisteminin düzenlenmesine yönelik politikalara model 

oluĢturabilmek amacıyla; yükseköğretime giriĢte merkezi sınav uygulayan bazı 

ülkeler ile merkezi sınav olmayan bazı ülkelerde eğitim sistemlerinin yapısı genel 

bir çerçevede ele alınarak, yükseköğretimde geniĢleme ve eriĢim süreçleri ile giriĢ 

sistemleri değerlendirilmiĢtir. 

Üçüncü bölümde; Türkiye‘de yükseköğretime eriĢim ile yükseköğretime 

giriĢ sistemine iliĢkin olarak Kalkınma Planlarında öngörülen politikalar 

değerlendirilmiĢ; bugünkü yapısına ulaĢmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla giriĢ sisteminin tarihsel geliĢimi ve bu süreçte ortaya çıkan sorunlara yer 

verilmiĢtir. Bu bölümde ayrıca Türkiye‘de bugün itibarıyla yükseköğretime eriĢim 

ve yükseköğretim sistemindeki sorunlar ve bu sorunların olası nedenleri kapsamlı 

bir Ģekilde ele alınmıĢtır. 

Dördüncü bölümde; dünyada ve Türkiye‘de yükseköğretime eriĢim konusu, 

geniĢleme süreçleri ve giriĢ sistemleri çerçevesinde değerlendirilmiĢ ve çeĢitli 

bulgulara ulaĢılmıĢtır. Bu değerlendirmeler ve bulgular ıĢığında, Türkiye‘de 

yükseköğretime eriĢimin artırılması amacıyla, geniĢleme sürecinin hızlandırılması 

ve giriĢ sisteminde birtakım iyileĢtirmelerin sağlanmasına yönelik politika önerileri 

geliĢtirilmiĢtir.  

BeĢinci bölümde; Türkiye‘de bugünkü yükseköğretime giriĢ ve 

yükseköğretim sistemi çerçevesinde eriĢim düzeyinin 2023 yılında ulaĢması 
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beklenen durumu ile eriĢim düzeyinin artırılmasına yönelik politika önerilerinin söz 

konusu eriĢim düzeyine katkısının belirlenmesi amacıyla 2009-2023 dönemini 

kapsayan projeksiyon çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu çerçevede, Türkiye‘de 

yükseköğretime eriĢimin artırılmasının gelecek dönemdeki yansımalarına iliĢkin 

birtakım sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Sonuç bölümünde ise; Türkiye‘nin kitlesel yükseköğretime geçiĢ sürecinin 

hızlandırılmasına yönelik öneriler ve çalıĢmada elde edilen sonuçlar birlikte 

değerlendirilmiĢ, önerilen bazı politika araçlarının gelecekteki muhtemel 

yansımalarına yer verilmiĢtir. 
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1. YÜKSEKÖĞRETĠMDE GENĠġLEME 

Yükseköğretimde geniĢleme dünyadaki birçok ülkenin ilköğretimden 

yükseköğretim kademesine kadar bütün eğitim sistemini etkilemiĢ, hızlı büyüme 

yükseköğretime eriĢim ve yükseköğretime giriĢ konularını ön plana çıkarmıĢtır. 

Yükseköğretime eriĢimin boyutunu daha iyi anlayabilmek için bu bölümde 

yükseköğretimde geniĢleme dünyadaki geliĢmeler çerçevesinde incelenmiĢ ve 

dünyadaki eğilimlerin Türkiye‘deki yansımaları tarihsel süreç içerisinde ele alınarak 

bugünkü durum ortaya konmuĢtur. 

1.1. Dünyadaki GeliĢmeler 

1.1.1. GeniĢlemeyi etkileyen temel faktörler 

II. Dünya SavaĢından günümüze kadar geçen dönemde yükseköğretimde eĢi 

görülmemiĢ bir büyüme gerçekleĢmiĢ ve bütün dünyada ―kitlesel yükseköğretim‖
1
 en 

belirgin eğilim haline gelmiĢtir. Yükseköğretim kurumları sanayi-sonrası bilgi 

toplumunun merkezi olmuĢ ve ulusal kültürün özelliklerini koruyan ve küreselleĢme 

gereği dıĢa açılan uluslararası kuruluĢlara dönüĢmüĢtür.  

Yükseköğretimde hızlı geniĢleme genel olarak, ekonomik ve sosyal 

kalkınmada beĢeri sermayenin ve dolayısıyla eğitimin rolünün anlaĢılması, 

demografik geliĢmeler çerçevesinde yükseköğretim çağı nüfusundaki artıĢ ve 

yükseköğretimin kiĢilerin istihdam durumu ve gelir düzeyine etkisi çerçevesinde 

ortaya çıkan talep artıĢı ile açıklanmaktadır.  

1.1.1.1. Yükseköğretimin kalkınmadaki rolü 

1980‘lerden itibaren geliĢmiĢ ülkelerde bilgi toplumuna geçiĢ süreci baĢlamıĢ 

ve bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel ekonomik yapı oluĢmuĢtur. Bilgi 

ekonomilerinde bireylerin ekonomik gücü bilgi ve öğrenim düzeyleriyle, ulusların 

rekabet gücü ise beĢeri sermayeleri ile ölçülür hale gelmiĢtir (YÖK, 2006:34).  

KüreselleĢme, bilgiye dayalı ekonomiler, insan hakları temelli kalkınma ve 

demografik eğilimlerin birbirleriyle etkileĢiminde; bütün dünyada eğitimin kilit 

rolünün giderek daha fazla farkına varılmaktadır. Eğitim düzeyinin yalnızca kiĢilerin 

                                                 
1
 Yükseköğretimde kitleselleĢme massification kavramının karĢılığı olarak kullanılmakta olup, 

kitleselleĢme yerine büyümeyi ifade eden yığınlaĢma terimi de kullanılmaktadır. 



Yükseköğretimde GeniĢleme 

 

 

7 

 

değil, aynı zamanda ulusların da ekonomik refahı için büyük önem taĢıdığı açıktır. 

Eğitime eriĢim ve eğitimin çıktıları, beĢeri sermaye birikimi ve ekonomik büyümede 

temel faktör haline gelmiĢtir. Eğitim çok yönlü ve bilinçli vatandaĢlar yetiĢtirilmesini 

ve birbirine bağlı ve katılımcı toplumlar inĢa edilmesini sağlayan bir güçtür. BeĢeri 

sermaye ekonomik büyümenin sağlanmasında belirleyici faktör haline gelmiĢtir. 

Genel olarak beĢeri sermayeye ve özel olarak eğitime yapılan yatırım; ekonomik 

refahın, tam istihdamın ve toplumsal birliğin sağlanmasına yönelik stratejilerde 

merkezi konuma geçmiĢtir (UNESCO and OECD, 2002:5). 

Tablo 1.1. Bazı OECD Ülkelerinde Büyümenin Kaynakları (%) 

Ülkeler 
Dönem 

Aralığı 

Milli 

Gelir 

ArtıĢı 

Sermaye 

Birikiminin 

Katkısı 

Ġstihdamın 

Katkısı 

Toplam Faktör 

Verimliliğinin 

Katkısı 

ABD 1970-2000 3,1 33,8 40,5 25,1 

Kanada 1970-2000 3,2 30,4 49,0 18,7 

Japonya 1970-2000 3,5 62,2 12,2 26,0 

Belçika 1970-2000 2,6 36,8 5,8 57,0 

Danimarka 1970-2000 2,5 23,5 14,4 61,7 

Finlandiya 1970-2000 3,1 30,0 0,4 69,3 

Fransa 1970-2000 2,6 44,7 -8,0 63,2 

Almanya 1970-2000 1,7 52,7 -15,9 64,2 

Ġtalya 1970-2000 1,6 55,4 9,5 35,3 

Ġsveç 1970-2000 2,2 29,9 4,9 63,5 

Türkiye (1) 
1972-2000 4,1 69,2 19,5 11,3 

1972-2003 3,9 68,0 17,9 14,1 

Kaynak: Saygılı ve ark., 2005 

(1) Türkiye için toplam faktör verimliliği sermayenin üretim esnekliği 0,507 ve istihdamın 

üretim esnekliği 0,493 baz alınarak ―Solow artığı‖ yöntemiyle hesaplanmıĢtır. Ġstihdamın 

üretim esnekliği ücret ödemelerinin milli gelir içerisindeki payına karĢılık gelmektedir. Ücret 

gelirlerinin hesaplanmasında bir ücret karĢılığı çalıĢmayanların ekonomideki ortalama ücret 

seviyesi düzeyinde ücret geliri elde ettikleri varsayılmıĢtır. Sermayenin üretim esnekliğinin 

hesaplanmasında ise ölçeğe göre sabit getiri varsayımı kullanılmıĢtır. 

Eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki etkileĢimi araĢtıran çalıĢmalarda 

ortaya çıkan en önemli husus eğitimin, baĢka bir ifadeyle beĢeri sermayenin hangi 

mekanizmalarla ekonomik büyümeyi tetiklediğidir. Bu konu özellikle içsel büyüme 

modellerinde teorik ve uygulamalı olarak incelenmiĢtir. Bu modele göre iĢgücü, 
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sermaye, toprak gibi geleneksel üretim faktörleri azalan getiriye sahip olmaları 

nedeniyle büyümenin dinamizmini oluĢturamamakta ve artan getiriye sahip olan 

―bilgi‖ toplam faktör verimliliği çerçevesinde büyümenin sürükleyici gücü 

olmaktadır. Bu modelde ―bilgi‖nin kaynağını Ar-Ge ve teknolojik yeniliklere yapılan 

yatırımlar ile beĢeri sermayeye yapılan yatırımlar, baĢka bir ifadeyle eğitim 

oluĢturmaktadır. Eğitim ve sürdürülebilir büyüme arasındaki iliĢkiyi inceleyen bir 

çalıĢmada, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya ve Ġsveç‘te toplam 

faktör verimliliğinin büyümeye katkısının sermaye birikimi ve istihdamın 

katkısından daha yüksek olduğu; Türkiye‘nin ise 1972-2003 döneminde zayıf bir 

büyüme ve verimlilik artıĢı performansı sergilediği ve dolayısıyla beĢeri sermayenin 

nitelik olarak geliĢtirilmesinde Türkiye‘nin dünyadaki konumunun oldukça yetersiz 

kaldığı ortaya konmuĢtur. (Bkz. Tablo 1.1) (Saygılı ve ark., 2005). 

Daha fazla eğitilmiĢ iĢgücü talep eden modern toplumların ve ekonomilerin 

giderek daha kompleks ve küresel sistemlere dönüĢmesi ve eğitimin ekonomik 

büyümeye katkısı, yükseköğretimde geniĢlemenin temel sebeplerinden biridir. 

Sanayi devrimi sürecinde kiĢiler iĢyerinde eğitilirken, günümüzde bu eğitim 

yükseköğretim kurumlarında meĢrulaĢmıĢ; yeni teknolojilerle birlikte birçok yeni 

alan ortaya çıkmıĢ ve bu alanlarda araĢtırma ve eğitim açısından üniversiteler temel 

kaynak haline gelmiĢtir.  

Bilgi toplumuna dönüĢüm ve bilgi ekonomisine geçiĢ süreci, bilginin 

üretilmesi ve paylaĢılmasından sorumlu olan yükseköğretim kurumlarından 

beklentileri artırmıĢ ve yükseköğretim bütün ülkelerde toplumların ilgi odağı haline 

gelmiĢtir. Bununla birlikte, küreselleĢme, piyasa ekonomilerine geçiĢ ve hizmetlerin 

serbest dolaĢımı gibi geliĢmeler ve toplumların yükseköğretimden artan beklentileri 

yükseköğretim sistemlerinde geniĢleme ve geliĢmeyi zorunlu hale getirmiĢtir. 

1.1.1.2. Yükseköğretimin istihdam ve gelire etkisi 

Daha iyi eğitilmiĢ kiĢilerin istihdam edilebilirliğinin daha yüksek ve 

ekonomik olarak aktif oldukları sürece iĢsiz olma ihtimallerinin daha düĢük olduğu, 

eğitim düzeyi arttıkça iĢgücüne katılım oranının arttığı ve iyi eğitilmiĢ kiĢilerin daha 

yüksek gelir elde ettikleri çeĢitli çalıĢmalarla kanıtlanmıĢtır (UNESCO and OECD, 
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2002:6). Eğitim-istihdam ve eğitim-gelir iliĢkisini ortaya koyan uluslararası 

göstergeler de bu sonuçları doğrulamaktadır.  

ġekil 1.1‘e göre OECD ülkelerinde 25-64 yaĢ grubu içinde eğitim düzeyi 

ortaöğretim altındakilerin  %11‘i iĢsiz kalırken, bu oran yükseköğretim düzeyinde 

eğitim almıĢ kiĢiler için %3,9‘dur. Benzer Ģekilde istihdam oranları incelendiğinde, 

ortaöğretim düzeyinin altında eğitim almıĢ yetiĢkin nüfusun %56,5‘i istihdam 

edilirken, yükseköğretim almıĢ kiĢiler için bu oran %84,1‘dir. Buna göre, eğitim 

düzeyi arttıkça kiĢilerin istihdam edilebilirliği artmaktadır.  

ġekil 1.1. OECD Ülkelerinde Yükseköğretimin Ġstihdama Etkisi (2005) 

Kaynak: OECD Education At A Glance 2007 verilerinden derlenmiĢtir. 

OECD ülkelerinde eğitim düzeyi ile kiĢilerin gelirleri arasındaki iliĢkiyi 

göstermek üzere oluĢturulan endeks çerçevesinde, ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası 

eğitim kademelerinden (yükseköğretim hariç) mezun olan kiĢilerin geliri 100 kabul 

edilmiĢ ve bu eğitim kademesinin altındaki ve üzerindeki kiĢilerin gelirlerindeki 

farklar ġekil 1.2‘de gösterilmiĢtir. Buna göre, yükseköğretim düzeyinde eğitim almıĢ 

olmak bütün OECD ülkelerinde kiĢilerin gelirlerini artırmaktadır; ancak bu artıĢ 

ülkeden ülkeye farklılaĢmakta ve bazı ülkelerde yükseköğretim mezunu olmanın 

gelir üzerindeki etkisi çok daha büyük olmaktadır. 
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ġekil 1.2. Yükseköğretimin KiĢilerin Gelirine Etkisi (1) 

Kaynak: OECD Education At A Glance 2007 verilerinden derlenmiĢtir. 

(1)  Ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası eğitimden mezun olanların geliri 100 kabul edilmiĢtir. 

Veriler 2003, 2004 ve 2005 yıllarına aittir. 

Yükseköğretim düzeyinde eğitim almıĢ olmanın kiĢilerin istihdam 

edilebilirliği ve gelirine etkisi; yükseköğretim talebini artırmakta, yüksek düzeydeki 

toplumsal talep karĢısında hükümetleri yükseköğretime ayrılan kaynakları artırmaya 

zorlamakta ve yükseköğretim sistemlerinde geniĢlemeye neden olmaktadır. 

1.1.1.3. Yükseköğretim çağ nüfusu 

Yükseköğretimde geniĢlemenin temel nedenlerinden biri II. Dünya SavaĢı 

sonrasında tüm dünyada ortaya çıkan hızlı nüfus artıĢına paralel olarak 

yükseköğretim talep eden nüfusun artmasıdır. 1950 yılında 2,5 milyar olan dünya 

nüfusu, 1980‘de 4,5 milyara, 1990‘da 5,3 milyara ve 2000 yılında ise 6 milyara 

ulaĢmıĢtır
2
. 1950-2000 dönemindeki hızlı nüfus artıĢı yükseköğretim çağ nüfusunun 

ve dolayısıyla eğitim talep eden nüfusun artmasına neden olmuĢ ve beraberinde 

yükseköğretimde kitleselleĢmeyi getirmiĢtir. Akademik niteliklerin ve eğitim 

boyunca kazanılan becerilerin baĢarı için gerekli olduğunun farkına varan orta gelir 

grupları yükseköğretime eriĢim talebinde bulunmuĢ ve hükümetler genel olarak kayıt 

                                                 
2
 The World at Six Billion. 23 Kasım 2005. Part 1. p.5. UN. 25 Mart 2008. 

http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf 
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oranlarını artırarak bu talebe cevap vermiĢ ve bu doğrultuda yükseköğretimde hızlı 

bir geniĢleme gerçekleĢmiĢtir.  

ġekil 1.3. GeliĢmiĢ ve GeliĢmekte Olan Ülkelerin Nüfusları (1950-2050) 

 

Kaynak: Yüksel, 2007 

 GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde önümüzdeki 40 yıllık dönemde nüfus 

artıĢında önemli farklılıklar olacağı tahmin edilmektedir. ġekil 1.3 incelendiğinde, 

geliĢmiĢ ülkelerde nüfusun daha durağan bir seyir izleyeceği ve geliĢmekte olan 

ülkelerin çok hızlı bir nüfus artıĢı ile karĢı karĢıya kalacağı görülmektedir. Bu 

çerçevede, yükseköğretim okullaĢma oranı açısından %70‘ler düzeyine ulaĢmıĢ olan 

geliĢmiĢ ülkelerin gelecek dönemde okullaĢma oranlarını %100‘e yaklaĢtırmaları ve 

uluslararası öğrenci hareketliliği aracılığıyla yükseköğrenim talebi karĢılanmayan 

gençlere sundukları eğitim imkanlarını artırmaları beklenmektedir. GeliĢmekte olan 

ülkelerin hızlı nüfus artıĢı karĢısında çok yüksek bir yükseköğretim talebi ile 

karĢılaĢacakları tahmin edilmekte olup, bu talebi karĢılayabilmek için 

yükseköğretime ayırdıkları kaynakları artırmaları gerekecektir.   

1.1.2. Yükseköğretimde geniĢlemenin boyutu 

Yükseköğretimde geniĢlemenin boyutunun anlaĢılması için dünyada 

yükseköğrenim gören öğrenci sayılarının geliĢimine bakmak gerekmektedir. 

Dünyada yükseköğrenim gören öğrenci sayısı 1985 yılında 20 milyon düzeyinden, 
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1990‘da 26 milyona, 1995‘te 38 milyona yükselmiĢ, 2001 yılında 85 milyonu 

aĢmıĢtır. Yükseköğretim öğrenci sayısı 2004 yılında 100 milyonu aĢarak 

131.999.450‘e
3
 ulaĢmıĢ olup,  2020 yılında ise bu sayının 200 milyona yaklaĢacağı 

tahmin edilmektedir (YÖK, 2006:35). 

Tablo 1.2. Dünyada Yükseköğretim Öğrenci Sayısı, Bölgelerin Payı ve    

OkullaĢma Oranı (2004) 

  

Yükseköğretim 

Öğrenci Sayısı 

Dünya 

Yükseköğretim 

Öğrenci Sayısı 

Ġçindeki Pay (%) 

Yükseköğretim 

OkullaĢma Oranı 

(%) 

Dünya Toplamı 131.999.450 100 24 

Arap Ülkeleri 6.517.436 5 21 

Orta ve Doğu Avrupa 18.509.355 14 54 

Orta Asya 1.883.736 1 25 

Doğu Asya ve Okyanusya 38.852.387 29 23 

Latin Amerika ve Karayipler 14.601.908 11 28 

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa 32.868.944 25 70 

Güney ve Batı Asya 15.465.266 12 11 

Afrika 3.300.418 3 5 

Kaynak: UNESCO  istatistiklerinden derlenmiĢtir. 

 

Yükseköğretim öğrenci sayılarını gösteren Tablo 1.2‘de büyümenin ve 

geniĢlemenin boyutunun daha iyi değerlendirilebilmesi için, yükseköğretim 

okullaĢma oranları ve bölgeler itibarıyla yükseköğretim öğrenci sayısının tüm 

dünyadaki toplam yükseköğretim öğrenci sayısı içindeki payları birlikte verilmiĢtir. 

Buna göre, dünyadaki yükseköğretim öğrencilerinin %25‘inin öğrenim gördüğü 

Kuzey Amerika ve Batı Avrupa, yükseköğretimde %70 okullaĢma oranı ile en 

yüksek düzeye ulaĢmıĢtır. Diğer yandan, dünya öğrenci sayısı içinde %29 ile en 

büyük paya sahip olan Doğu Asya ve Okyanusya‘da okullaĢma oranının %23 

düzeyinde olması dikkati çekmektedir. Nüfusu fazla olan bu bölgede yükseköğretim 

                                                 
3
 World Bank. EdStats Query. 24 Mart 2008.  

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=189 
 

http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=189


Yükseköğretimde GeniĢleme 

 

 

13 

 

çağ nüfusunun büyüklüğü dikkate alındığında gelecek dönemde yükseköğretimde 

çok hızlı bir geniĢlemeye ihtiyaç duyulacağı açıktır.  

Yükseköğretimde geniĢlemenin boyutu, okullaĢma oranlarının tarihsel 

geliĢimini gösteren ġekil 1.4‘te açıkça görülmektedir. Buna göre, 1985-2005 

arasında bütün dünyada okullaĢma oranları büyüme eğilimi göstermiĢ ve 1985 

yılında %9 olan dünya yükseköğretim okullaĢma oranı 2005 yılında %24‘e 

yükselmiĢtir. 

ġekil 1.4. Dünyada Bölgeler Ġtibarıyla Yükseköğretim OkullaĢma Oranları 

(1985-2005) 

Kaynak: Dünya Bankası eğitim istatistiklerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretim sistemleri; yükseköğretim okullaĢma oranı %15-20 düzeyinde 

ise elitist, %40‘lar düzeyinde ise kitlesel ve %50‘leri aĢtıktan sonra evrensel 

sistemler olarak tanımlanmaktadır (Bircan ed., 2007: 54). II. Dünya SavaĢından bu 

yana yükseköğretim hemen hemen bütün ülkelerde hızlı bir geniĢleme sürecine 

girmiĢ; bazı ülkelerde geniĢleme ilk ve ortaöğretimdeki geniĢlemeden daha çarpıcı 

olmuĢ; geliĢmiĢ ülkelerde elitist yükseköğretimden kitlesel ve hatta evrensel 

yükseköğretime doğru hızlı bir dönüĢüm gerçekleĢmiĢtir. SavaĢ sonrası dönemde 18-

21 yaĢındaki çağ nüfusunun ABD‘de %30‘u yükseköğretime devam ederken, Avrupa 

%5‘in altında okullaĢma oranı ile elit bir yükseköğretim sistemine sahiptir. 
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1960‘larda birçok Avrupa ülkesinde okullaĢma oranı %15‘lere yükselmiĢ; 1970‘lerde 

ABD‘de %50‘lerde iken Avrupa‘da ancak %24‘lere çıkmıĢtır. 1990‘ların ortalarında 

yükseköğretim okullaĢma oranı Fransa, Almanya ve BirleĢik Krallık gibi Avrupa 

ülkelerinde %50‘lere ve ABD‘de %75‘lere ulaĢarak evrensel eriĢim olarak kabul 

edilen seviyeye ulaĢmıĢtır. Günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika okullaĢma oranı 

açısından daha durağan bir sürece girmiĢ olup, orta-gelirli ülkeler ile geliĢmekte olan 

ülkelerde geniĢleme daha hızlı bir artıĢ oranı ile devam etmektedir.   

Üçüncü dünya ülkelerinde yükseköğretimde geniĢleme çok daha çarpıcı 

olmuĢtur. Oldukça küçük ve elit üniversitelerle kurulan yükseköğretim sistemleri çok 

hızlı bir geniĢleme göstermiĢtir. Bağımsızlığını kazandığı 1947 yılında Hindistan‘da 

yaklaĢık 100 bin olan öğrenci sayısı 1990‘larda 6,5 milyonun üzerine çıkarak ancak 

%7 okullaĢma oranına ulaĢmıĢtır. Çin‘de de yükseköğretim öğrenci sayısı 

Hindistan‘a yakın olup, okullaĢma oranı %5‘ler düzeyindedir. Afrika‘daki geniĢleme 

de çok hızlı gerçekleĢmiĢ ve 1960‘ta 21 bin olan öğrenci sayısı 1983‘te 437 bine 

yükselmiĢtir
4
. Ancak, ekonomik ve politik problemler nedeniyle bu geniĢleme birçok 

Afrika ülkesinde 1990‘larda durağan hale gelmeye baĢlamıĢtır. Üçüncü dünya 

ülkeleri arasında geniĢleme açısından önemli farklar bulunmaktadır. Bazı ülkelerde 

küçük ve göreceli olarak elit bir yükseköğretim sektörü bulunurken, bazı ülkelerde 

çok hızlı geniĢleme gerçekleĢmiĢ ve bu geniĢleme bütçe ile paralel olmadığı için 

kalite standartlarının altında kalınmıĢtır. Yükseköğretimde en hızlı geniĢleme ve 

katılım oranı Güney Kore ve Tayvan‘da görülmüĢtür.  

Yükseköğretim okullaĢma oranları çeĢitli gelir grubundaki ülkeler arasında 

önemli düzeyde farklılıklar göstermekte olup, bu farklar özellikle yüksek gelirli ve az 

gelirli ülkeler arasında çok fazladır (Bkz. ġekil 1.5). Yüksek gelirli ülkelerde 

yükseköğretim okullaĢma oranı 2005 yılı itibarıyla %67 iken, orta üstü gelir 

grubundaki ülkelerde %45, orta gelirli ülkelerde %27, orta altı gelir grubundaki 

ülkelerde %23 ve az gelirli ülkelerde ise %9‘dur. 1985-2005 döneminde bütün gelir 

gruplarında yükseköğretim okullaĢma oranlarında belirgin bir büyüme gözlenmekle 

birlikte, orta gelirli ülkeler ile az gelirli ülkelerin yükseköğretim okullaĢma oranları 

                                                 
4
 Altbach, P. G., International Issues Higher Education - Expansion: Hallmark of the Postwar Era, 

Change and Reform: Trends since the 1960s. Education Encyclopedia. 25. Mart 2008. 

<http://education.stateuniversity.com/pages/2042/Higher-Education-International-Issues.html> 

http://education.stateuniversity.com/pages/2042/Higher-Education-International-Issues.html
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açısından geliĢmiĢ ülkeleri yakalaması için yükseköğretim sistemlerinde çeĢitli 

reformlar yaparak; yükseköğretim imkanlarını çeĢitlendirmeleri ve yaygınlaĢtırmaları 

gerektiği düĢünülmektedir. 

ġekil 1.5. Farklı Gelir Gruplarındaki Ülkelerde Yükseköğretim OkullaĢma 

Oranları (1985-2005) 

Kaynak: Dünya Bankası eğitim istatistiklerinden derlenmiĢtir. 

1.1.3. GeniĢlemenin yükseköğretim sistemlerine etkisi 

II. Dünya SavaĢından itibaren gerçekleĢen geniĢleme bütün dünyada 

yükseköğretim sistemlerini çeĢitli biçimlerde etkilemiĢ ve bugünkü yükseköğretim 

sistemlerinin Ģekillenmesine katkıda bulunmuĢtur. Bu çerçevede, aĢağıda kısaca 

değinildiği üzere; yükseköğretime eriĢim, hesap verebilirlik ve Ģeffaflık ilkelerini 

sağlayan özerk yönetim, araĢtırma, bilginin paylaĢılması ve yayılması, akademik 

personel, özel kaynaklar ve kamusal hizmet, yükseköğretimde çeĢitlilik ve 

yükseköğretimin uluslararasılaĢması temel politika alanları olarak ortaya çıkmıĢtır.  

 Yükseköğretime eriĢim: Yükseköğretim bazı ülkelerde toplumun bütün 

kesimlerine sunulmakla birlikte, birçok ülkede sürekli olarak karĢılanamayan 

bir yükseköğretim talebi bulunmaktadır. Bu talep doğrultusunda toplumların 

yükseköğretimden beklentileri, daha fazla öğrenciye ve daha geniĢ bir yaĢ 
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grubuna eğitim verilerek elitist bir sistemden kitlesel bir sisteme geçiĢ 

yönünde artmaktadır. SanayileĢme sürecini tamamlamıĢ ülkelerde 

1970‘lerden itibaren toplumun yalnızca belli bir kesimine yükseköğretim 

hizmeti sunma eğilimi giderek azalmıĢ ve birçok ülkede terk edilmiĢtir. Doğu 

Avrupa‘da komünizmin sona ermesi, Batı Avrupa‘da talebin yeniden doğuĢu 

ve Üçüncü Dünya ülkelerindeki sürekli geniĢleme baskısı ile birlikte 

yükseköğretime eriĢim talebi devam etmekte ve birçok ülkede öğrenci 

sayısının hızla artmasına neden olmaktadır.  

 Hesap verebilirlik ve Ģeffaflık ilkelerini sağlayan özerk yönetim: 

Yükseköğretim kurumlarının daha büyük ve kompleks yapılara dönüĢmesi, 

daha profesyonel yönetim modellerini gerektirmekte; yükseköğretim bütçeleri 

ile idari ve mali özerkliğin artması, hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde 

harcamaların ve uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesi talebini 

doğurmaktadır.  Yükseköğretimdeki bu eğilim çerçevesinde birçok ülkede 

yükseköğretim kurumlarının özerkliği ile devletin müdahalesi ve denetimi 

arasındaki denge tartıĢılmaya baĢlamıĢtır. 

 AraĢtırma, bilginin paylaĢılması ve yayılması: Ekonomileri bilgiye 

dayanan toplumların baĢarısı ve rekabet gücünün sürdürebilirliği temel ve 

uygulamalı araĢtırmaya bağlı olup; araĢtırmanın temel kaynağı ise 

üniversitelerdir. AraĢtırma fonlarının miktarı ve araĢtırmanın denetimi, 

araĢtırma ile öğretimin iliĢkisi ve yükseköğretim programlarının yeni bilgileri 

ve alanları kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi, üniversitelerin yaptığı araĢtırma 

sonucunda elde edilen bilgilerin uygulanabilirliği ve mezunların istihdam 

edilebilirliği olarak değerlendirilen yükseköğretim çıktılarının piyasanın 

ihtiyaçları ile uyumlu olması önemli gündem maddeleri arasında yer 

almaktadır. 

 Akademik personel: Demografik geliĢmeler ve mali problemler, geliĢmiĢ 

ülkelerde öğretim üyesi sayısının belirli bir düzeyden sonra 

durağanlaĢmasına; geliĢmekte olan ülkelerde ise hızla artan öğrenci sayısı 

karĢısında öğretim üyesi sayısının yetersiz kalmasına neden olmuĢtur. 

GeliĢmiĢ ülkelerde akademik personelin statüsü, maaĢları ve çalıĢma koĢulları 
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iyileĢtirilirken; geliĢmekte olan ülkelerde yükseköğretim bütçesinin sınırlı 

kalması sonucunda öğretim üyeliği mesleğinin cazip hale getirilmesi sorun 

olarak kalmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, devlet yükseköğretim 

kurumlarının akademik personel maaĢları açısından özel yükseköğretim 

kurumları ile rekabet edebilirliği giderek daha zor hale gelmektedir. Bu 

çerçevede; yükseköğretim kurumları artan öğrenci sayısı, yetersiz akademik 

personel sayısı ve düĢük ücretler ile kalite standartlarının sağlanması arasında 

giderek artan bir baskı ile karĢı karĢıya kalmaktadır. 

 Özel kaynaklar ve kamusal hizmet: Birçok ülkede kamu kaynaklarının 

artan yükseköğretim talebini karĢılamada yetersiz kalması nedeniyle 

yükseköğretimde özel sektörün rolünün artırılması giderek daha fazla 

vurgulanmaktadır. Hükümetler yükseköğretim harcamalarını sınırlandırmaya 

çalıĢırken, üniversitelerin fonksiyonunu da dikkate alarak eriĢimi artırmak 

amacıyla yükseköğretim hizmetinin özel sektör tarafından sunulmasını 

desteklemektedir. Ancak, özel yükseköğretim kurumlarının kalitesi ve 

denetimi ile bu kurumlara eriĢim konuları yükseköğretim alanında 

tartıĢılmakta olan konular arasındadır. Bununla birlikte, birçok ülkede kamu 

kaynaklarından sübvanse edilen yükseköğretimde, öğrenciler ve ailelerinin 

eğitim maliyetine katılımı giderek artırılmaktadır.  

 Yükseköğretimde çeĢitlilik: Farklı ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik farklı 

yükseköğretim kurumları açılması olarak tanımlanan yükseköğretimde 

çeĢitlilik eğilimi giderek yaygınlaĢmakta ve yükseköğretim sistemlerini 

Ģekillendirmektedir. AraĢtırma kurumları, kısa süreli eğitim veren kurumlar, 

politeknikler ve bazı kesimlerin belirli ihtiyaçlarının karĢılanması için 

kurulan diğer akademik kurumlar yükseköğretimde geniĢlemenin tipik 

özelliği haline gelmiĢtir
5
.Yükseköğretimin uluslararasılaĢması: KüreselleĢme, 

yükseköğretimde uluslararası öğrenci hareketliliğinin yanı sıra program ve 

hatta kurum hareketliliğini getirmiĢ ve yükseköğretim sistemlerinin ulusal 

sınırların dıĢına çıkmasını sağlamıĢtır. Bu eğilim geliĢmiĢ ülkelerin daha fazla 

                                                 
5
 Altbach, P. G., International Issues Higher Education-Expansion: Hallmark of the Postwar Era, 

Change and Reform: Trends since the 1960s. Education Encyclopedia. 25. Mart 2008. 

<http://education.stateuniversity.com/pages/2042/Higher-Education-International-Issues.html> 

http://education.stateuniversity.com/pages/2042/Higher-Education-International-Issues.html
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yabancı öğrenci çekmesini ve önemli miktarda gelir yaratmalarını sağlayarak 

ekonomilerinin geliĢmesine katkıda bulunmaktadır. 1999-2004 döneminde 

dünyadaki hareketli öğrenci sayısı %41 oranında artarak 1,75 milyondan 2,5 

milyona yükselmiĢtir. Bu artıĢ daha fazla öğrencinin hareketli olmasından 

değil, aynı dönemde %40 olan yükseköğretimdeki hızlı büyüme oranından 

kaynaklanmaktadır. 2004 yılı itibarıyla hareketli öğrencilerin %23‘ü ABD‘de, 

%12‘si BirleĢik Krallık‘ta, %11‘i Almanya‘da, %10‘u Fransa‘da, %7‘si 

Avustralya‘da ve %5‘i Japonya‘da olmak üzere toplam %67‘si altı ülkede 

yükseköğrenim görmektedir. Öte yandan, Afrika‘daki yükseköğretim 

öğrencilerinin %5,6‘sı kendi ülkeleri dıĢında öğrenim görmekte olup, 

dünyadaki en hareketli öğrenci grubunu oluĢturmaktadır. Kuzey 

Amerika‘daki öğrencilerin ise yalnızca %0,4‘ü diğer bölgelerde öğrenim 

görmekte ve en az hareketli grubu oluĢturmaktadır
6
. 

Yukarıda kısaca özetlendiği üzere, dünyada özellikle II. Dünya SavaĢından 

sonra yükseköğretimde hızlı bir geniĢleme sürecine girilerek toplumların 

yükseköğretimden beklentileri artmıĢ ve yükseköğretim sistemleri bu beklentiler ve 

yeni eğilimler çerçevesinde ĢekillenmiĢtir. Yükseköğretim sistemleri toplumun artan 

beklentileri ile azalan kamu kaynakları arasında sıkıĢıp kalmıĢ ve bu beklentileri 

mümkün olduğunca karĢılayabilmek için bütün dünyada yeni arayıĢlara girmiĢlerdir 

(YÖK, 2006:34-35). 

1.2. Türkiye’deki GeliĢmeler 

1.2.1. Tarihsel geliĢim ve yükseköğretim kurumlarındaki geniĢleme 

Türkiye‘de yükseköğretimde geniĢleme incelenmeden önce yükseköğretimin 

tarihsel geliĢimine kısaca bakmakta fayda bulunmaktadır. Türkiye‘de bugünkü 

yükseköğretim sisteminin temelleri 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın baĢına 

uzanmaktadır. Cumhuriyet dönemi öncesinde Türkiye‘deki batı türü yükseköğretim 

kurumlarının ilk örnekleri 1773'te kurulan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, 

1795'te kurulan Mühendishane-i Berri-i Hümayun, 1827'de kurulan Tıbbiye ve 

1834'te kurulan Harbiye olup, 20. yüzyıl baĢında çeĢitli bakanlıklara bağlı olarak 

                                                 
6
 UNESCO, 25 Mart 2008. <http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6827_201&ID2=DO_TOPIC.> 

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6827_201&ID2=DO_TOPIC.%3e
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Mülkiye Mektebi (1877), Hukuk Mektebi (1882), Ticaret Mekteb-i Alisi (1882), 

Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i ġahane (1882), Mühendis Mekteb-i Alisi (1909) ve ara 

insangücü yetiĢtirmek amacıyla Kondüktör Mekteb-i Alisi (1911) kurulmuĢ; 1863 

yılında kurulan Robert Kolejine 1912 yılında mühendislik bölümleri ilave edilmiĢtir. 

Cumhuriyet öncesinde kurulan bu yükseköğretim kurumlarının bir kısmı bugünkü 

üniversitelere temel oluĢturmuĢtur (YÖK, 2005:20).  

1846 yılında Maarif Meclisinin modern bir üniversite kurulması kararının 

ardından 1865 yılında kurulan Darülfünun, 1870 ve 1874 yıllarında olmak üzere iki 

kere yeniden yapılandırılmıĢ, 1881 yılında kapatılmıĢ ve 1900 yılında Darülfünun-i 

Osman-i adıyla yeniden açılmıĢtır. Cumhuriyetin ilanından sonra Darülfünunu 

değerlendirmesi için davet edilen Ġsviçreli Prof. Albert Malche‘nin 1932 yılındaki 

raporunun ardından Darülfünun 1933 yılında lağvedilmiĢ ve yerine Cumhuriyet 

döneminin ilk üniversitesi olan Ġstanbul Üniversitesi kurulmuĢtur (YÖK, 2005:20-

21). 

Cumhuriyet öncesi dönemde yalnızca Ġstanbul‘a odaklanan yükseköğretim 

kurumları Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Anadolu‘ya yayılmaya baĢlamıĢtır. Bu 

çerçevede, Ankara'da 1925 yılında Hukuk Mektebi, 1926 yılında Gazi Eğitim 

Enstitüsü, 1930 yılında ise Ziraat Enstitüsü kurulmuĢ; 1946 yılında ise kurulmuĢ olan 

mektep, fakülte ve enstitüler birleĢtirilerek Ankara Üniversitesi kurulmuĢtur. 

Ġstanbul‘da ise 1944 yılında Yüksek Mühendis Mektebi yeniden yapılandırılarak 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuĢtur.  

Dünyadaki geliĢmelere paralel olarak Türkiye‘de de yükseköğretimde 

geniĢleme özellikle 1950‘lerden sonra hız kazanmıĢtır. Ġlk üniversitelerin ardından 

1955-1957 döneminde Ġzmir‘de Ege Üniversitesi, Trabzon‘da Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Ankara‘da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Erzurum‘da Atatürk 

Üniversitesi kurularak yükseköğretimin Anadolu‘ya yayılması hız kazanmıĢ ve 

üniversite sayısı 7‘ye ulaĢmıĢtır (YÖK, 2005:21). 

Ġlk üniversitenin kurulduğu 1933 yılından 1982 yılına kadar yükseköğretim 

kurumu sayısında sürekli bir artıĢ gözlenmiĢ ve 1967 yılında kurulan Hacettepe 

Üniversitesi ve 1971 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesinden sonra, 1973-1978 

döneminde 10 yeni devlet üniversitesi daha kurularak toplam üniversite sayısı 19‘a 
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ulaĢmıĢtır. Bu dönem yükseköğretim kurumlarının tam anlamıyla Anadolu‘ya 

yayıldığı dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemde artan yükseköğretim 

kurumu ve bu kurumlara baĢvuran öğrenci sayısı karĢısında 1974 yılında ÖSYM 

kurularak, yükseköğretime merkezi sınavla öğrenci alınmasına baĢlanmıĢtır. Bununla 

birlikte, artan yükseköğretim talebinin uzaktan öğretim yoluyla karĢılanması 

amacıyla aynı yıl mektupla öğretim yapan YAYKUR açılmıĢtır (YÖK, 2005:21). 

Yükseköğretimde üniversiteler dıĢında, 1960‘lardan itibaren mesleki eğitim 

veren 50‘ye yakın özel yüksekokul kurulmuĢ ve bu okullardaki öğrenci sayısı kısa 

sürede 50 bine ulaĢmıĢtır. Bununla birlikte, politekniklere benzer Ģekilde mesleki 

eğitime ağırlık vermek amacıyla kurulan akademiler zamanla bu amaçlarından 

uzaklaĢmıĢlar ve 1977 yılında çıkarılan 2095 sayılı kanunla üniversiteler ile 

akademiler arasındaki farklılık ortadan kaldırılmıĢtır. Öte yandan, özel yüksekokullar 

1971 yılında Anayasaya aykırı bulunarak akademilere bağlanmıĢtır. 1981 yılı 

itibarıyla üniversiteler, akademiler, bir kısmı diğer bakanlıklara ve çoğu Milli Eğitim 

Bakanlığı'na bağlı 2 yıllık meslek yüksekokulları, konservatuvarlar ve 3 yıllık eğitim 

enstitüleri ile YAYKUR‘dan oluĢan yükseköğretim kurumları 1981 yılında çıkarılan 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında 

toplanmıĢtır. Bu düzenleme ile akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim 

fakültelerine dönüĢtürülmüĢ ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları 

üniversitelere bağlanmıĢ; 8 yeni üniversite daha kurularak üniversite sayısı 27‘ye 

yükselmiĢtir. Öte yandan, uzaktan öğretim yapan YAYKUR‘un iĢlevleri de Anadolu 

Üniversitesi‘ne bağlı açıköğretim fakültesine devredilmiĢ ve uzaktan öğretimin 

yaygınlaĢması hızlandırılmıĢtır (YÖK, 2005:21-22).  

2547 sayılı Kanun ile kâr amacı gütmeyen özel yükseköğretim kurumlarının 

açılmasına imkân tanınmıĢ ve bu çerçevede 1984 yılında ilk vakıf üniversitesi olan 

Bilkent Üniversitesi kurulmuĢtur. 1984-1992 döneminde yalnızca Gaziantep 

Üniversitesi kurulmuĢ ve yükseköğretim kurumu sayısında önemli bir artıĢ 

olmamıĢtır. Ancak, 1992 yılında 3837 sayılı Kanunla 21 yeni devlet üniversitesi, 2 

yüksek teknoloji enstitüsü ve 1 vakıf üniversitesi kurularak yükseköğretim kurumu 

sayısında en büyük artıĢ gerçekleĢtirilmiĢ ve toplam üniversite sayısı 53‘e 

yükselmiĢtir. Yükseköğretimde geniĢleme açısından 1992 ve izleyen birkaç yıl 
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önemli bir dönüm noktasıdır (Bkz. ġekil 1.6). 1993-1994 yıllarında 2 tane devlet 

üniversitesi ve 1 vakıf üniversitesi daha açılmıĢ ve üniversite sayısı 56‘ya ulaĢmıĢtır. 

ġekil 1.6 incelendiğinde 1996 yılından 2006 yılına kadar yükseköğretim 

kurumu sayısındaki artıĢın vakıf üniversitelerinden kaynaklandığı görülmektedir. 

Vakıf üniversitesi sayısı 1996 yılından itibaren hızla artmaya baĢlamıĢ ve 1996-2008 

döneminde toplam 33 tane vakıf üniversitesi kurularak, toplam vakıf üniversitesi 

sayısı 36‘ya ulaĢmıĢtır. 2006 yılında 5467 sayılı Kanunla 15, 2007 yılında 5662 

sayılı Kanunla 17 ve 2008 yılında 5765 sayılı Kanunla 9 adet olmak üzere toplam 41 

adet yeni devlet üniversitesi kurulmuĢtur. Buna göre, 2008 yılı itibarıyla devlet 

üniversitesi sayısı 94‘e ve toplam üniversite sayısı 130‘a ulaĢmıĢ; üniversiteler bütün 

illere yaygınlaĢtırılmıĢtır.  

ġekil 1.6. Türkiye'de Üniversite Sayısının GeliĢimi (1933-2008) 

 
Kaynak: YÖK verilerinden derlenmiĢtir. 

  

Yükseköğretimde kurum sayısı itibarıyla geniĢleme süreci incelendiğinde, 

temel olarak 4 dönemin etkili olduğu görülmektedir. Birincisi 18 devlet 

üniversitesinin kurulduğu 1973-1982 dönemi, ikincisi 23 devlet üniversitesi, 2 vakıf 

üniversitesi ve 2 yüksek teknoloji enstitüsünün kurulduğu 1992-1994 dönemi, 

üçüncüsü 21 vakıf üniversitesinin kurulduğu 1996-2003 dönemi ve dördüncüsü de 41 
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devlet üniversitesi ve 12 vakıf üniversitesinin kurulduğu 2006-2008 dönemidir. ġekil 

1.6 yükseköğretimde kurum sayısı itibarıyla geniĢlemenin 1992 yılından itibaren 

ivme kazandığını açıkça göstermektedir.  

1.2.2. Çağ nüfusu, öğrenci ve öğretim elemanı sayısındaki geniĢleme 

II. Dünya SavaĢı sonrasında özellikle 1950‘lerde baĢlayan hızlı nüfus artıĢı 

ülkemizde de etkisini göstermiĢ ve yükseköğretim çağ nüfusu 1997 yılına kadar hızla 

artmıĢtır. Ancak, yükseköğretim çağ nüfusu 1997‘den günümüze azalan bir seyir 

izlemiĢtir (Bkz. ġekil 1.7). Çağ nüfusundaki artıĢa paralel olarak yükseköğretime 

olan talep de hızla artmıĢ; ancak ülkemizde yükseköğretim altyapısının talebi yeterli 

düzeyde karĢılayamaması nedeniyle okullaĢma oranı geliĢmiĢ ülkelerin oldukça 

gerisinde kalmıĢtır.  

ġekil 1.7. Türkiye’de Yükseköğretim Çağ Nüfusu (1990-2008) 

 

Kaynak: DPT verilerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretim okullaĢma oranının geliĢimi ġekil 1.8‘de gösterilmektedir. 

Buna göre, 1990 yılında %9,5 olan örgün
7
 yükseköğretim okullaĢma oranı

8
, 2000 

                                                 
7
 Örgün öğretim: Öğrencilerin eğitim öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme 

zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür. 
8
 Okullaşma oranı: Herhangi bir eğitim kademesinde okula devam eden öğrenci sayısının, okul 

çağındaki toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilen göstergedir.  
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yılında %17,1‘e ve 2008 yılında da %30,1‘e yükselmiĢtir. Açıköğretim
9
 de dahil 

edildiğinde toplam okullaĢma oranı 2008 yılı itibarıyla %48 düzeyine ulaĢmıĢtır. 

Ancak, ülkemizde açıköğretimin payının çok yüksek olması nedeniyle 

değerlendirmenin örgün yükseköğretim okullaĢma oranına göre yapılması daha 

uygun olacaktır.  

ġekil 1.8. Türkiye'de Yükseköğretim OkullaĢma Oranlarının GeliĢimi (1990-

2008) 

 

Kaynak: ÖSYM ve DPT verilerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretimde dünyadaki kitleselleĢme eğilimi ülkemizde özellikle 1992 

yılından itibaren etkisini göstermeye baĢlamıĢ ve yükseköğretim kurumu sayısı hızla 

artırılmıĢtır. Bu çerçevede, öğrenci sayısı da sürekli artan bir seyir izlemiĢ ve 1984 

yılında 295.098 olan örgün öğretim öğrenci sayısı yaklaĢık 5,5 katına çıkarak 2008 

yılında 1.654.650‘ye ulaĢmıĢtır. 1984-2008 döneminde yükseköğretim öğrenci 

sayısındaki geliĢimi gösteren ġekil 1.9 incelendiğinde 1992-1994 döneminde kurulan 

23 devlet üniversitesi ve 2 yüksek teknoloji enstitüsünün öğrenci sayısındaki artıĢa 

ivme kazandırdığı görülmektedir. Buna göre, 1992 yılında 521.036 olan örgün 

                                                 
9
 Açıköğretim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim-öğretim 

türüdür. 
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öğretim öğrenci sayısı 2000 yılında %100 artarak 1.015.412‘ye yükselmiĢtir. 2000-

2008 döneminde ise öğrenci sayısı hızla artmakla birlikte artıĢ hızı, 1992-2000 

döneminin gerisinde kalmıĢ ve 2000 yılından 2008‘e %50‘nin üzerinde bir artıĢ 

göstermiĢtir. 

ġekil 1.9. Türkiye'de Yükseköğretim Öğrenci Sayısı (1984-2008) 

 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir.  

1992 yılından itibaren hız kazanan yükseköğretimde geniĢleme sürecinde 

yeni kurulan çok sayıdaki üniversitenin yanı sıra üniversitelerde ikinci öğretim
10

 

programlarının açılması da etkili olmuĢtur. 1992 yılında yürürlüğe giren 3843 sayılı 

Kanun ile yükseköğretimde ikili öğretim
11

 uygulaması baĢlatılmıĢ ve 1993 yılından 

baĢlayarak ikinci öğretim öğrenci sayısında çok hızlı bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 1993 

yılında önlisans
12

 ve lisans
13

 programlarına devam eden öğrenci sayısı 11.536 iken, 

yaklaĢık 16 kat artarak 2000 yılında 188.325‘e ve 2008 yılında da 1993 yılına göre 

                                                 
10

 İkinci öğretim: Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan 

örgün öğretimdir. 
11

 İkili öğretim: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yapılan normal 

örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimdir. 
12

 Önlisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insangücü 

yetiĢtirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teĢkil eden yükseköğretim düzeyidir. 
13

 Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretim düzeyidir. 
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31 kat artıĢla 356.913‘e ulaĢmıĢtır. Bu artıĢa bağlı olarak, ikinci öğretim 

öğrencilerinin örgün öğretim öğrenci sayısı içindeki payı 1993 yılında %2‘den 2008 

yılında %21,6‘ya yükselmiĢtir. 

Vakıf yükseköğretim kurumu sayısında özellikle 1996 yılında baĢlayan hızlı 

artıĢa rağmen, öğrenci sayısında kurum sayısı ile paralel bir artıĢ gerçekleĢmemiĢtir. 

2008 yılı itibarıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin toplam 

örgün öğretim öğrenci sayısı içindeki payı yalnızca %8,6 düzeyindedir. Bu itibarla, 

1992-2008 döneminde yükseköğretim öğrenci sayısındaki artıĢ vakıf 

üniversitelerinden ziyade devlet üniversitelerindeki öğrenci sayısının artmasından 

kaynaklanmaktadır. 

Örgün öğretim öğrenci sayısı yanında açıköğretim öğrenci sayısında da hızlı 

bir artıĢ göze çarpmaktadır. 1984 yılında 40.617 olan açıköğretim öğrenci sayısı 

yaklaĢık 22 katına çıkarak 2008 yılında 877.972‘ye yükselmiĢtir. Ancak, açıköğretim 

öğrenci sayısındaki hızlı artıĢın sebebi yükseköğretime giriĢ sınavında örgün öğretim 

programlarına yerleĢemeyen ortaöğretim mezunlarının açıköğretim programlarını 

tercih etmesinin yanı sıra askerlik süresini tehir etmek veya memuriyette yükselmek 

amacıyla çağ nüfusu dıĢındaki kiĢilerin de açıköğretim programlarına yerleĢmesi ve 

açıköğretimde mezun sayısının çok düĢük düzeyde olmasıdır. 2008 yılında 

açıköğretim programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 192.280 iken, mezun 

sayısı yalnızca 90.419‘dur. Öte yandan, geçmiĢ dönemlerle karĢılaĢtırıldığında 

mezuniyet oranı açısından bir iyileĢme görülmektedir. 

Örgün öğretim öğrenci sayısı 1984-2008 döneminde önlisans, lisans ve 

lisansüstü
14

 olmak üzere bütün düzeylerde 1992 yılından itibaren hızlı bir artıĢ 

sürecine girmiĢtir. ġekil 1.10‘da örgün önlisans öğrenci sayısında 2002 yılından 

itibaren geçmiĢ dönemlere kıyasla yüksek bir artıĢ hızı göze çarpmaktadır. Bu artıĢın 

sebebi, 2001 yılında yapılan bir düzenleme ile mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarından mezun olanlara kendi alanlarının devamı niteliğinde olan meslek 

yüksekokullarına sınavsız geçiĢ imkanının sağlanmasıdır. Bu çerçevede,  2001 

yılında 239.842 olan örgün önlisans öğrenci sayısı %100‘ün üzerinde bir artıĢla 2008 

yılında 521.740‘a yükselmiĢtir. 2001 yılından itibaren örgün yükseköğretim öğrenci 

                                                 
14

 Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar. 
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sayısındaki artıĢta önlisans programları lisans programlarından daha etkili olmuĢtur 

(Bkz. ġekil 1.10). 

ġekil 1.10. Türkiye'de Örgün Yükseköğretim Öğrenci Sayısının Kademeler 

Ġtibarıyla GeliĢimi (1984-2008) 

 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretim öğrenci sayısındaki artıĢa paralel olarak öğretim elemanı 

sayısı da 1984-2008 döneminde artarak 20.333‘ten 98.766‘ya yükselmiĢtir. 1984 

yılında 6.826 olan öğretim üyesi sayısı 2008 yılında yaklaĢık 6 kat artarak 38.435‘e 

ulaĢmıĢtır. Ancak, öğretim elemanı sayısındaki artıĢa rağmen, yükseköğretim 

kurumu ve öğrenci sayısındaki hızlı artıĢ karĢısında özellikle öğretim üyesi 

sayısındaki artıĢ yetersiz düzeyde kalmıĢtır. Öğretim elemanı açığının kapatılması 

için yurt içinde öğretim üyesi yetiĢtirmek yerine yurt dıĢına çok sayıda burslu 

doktora öğrencisi gönderilmiĢ; doktorasını tamamlayanların geri dönmemeleri 

öğretim üyesi sayısının istenilen düzeyde artırılamamasına neden olmuĢtur. Bu 

çerçevede, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için öğretim üyesi 

yetiĢtirmenin yanı sıra öğretim görevlisi, araĢtırma görevlisi, uzman ve okutmanları 

kapsayan diğer öğretim elemanı sayısının da artırılması yoluna gidilmiĢtir. 1984 

yılında 13.507 olan diğer öğretim elemanı sayısı 2008 yılında 60.331‘e yükselmiĢ ve 

ġekil 1.11‘de de görüldüğü üzere toplam öğretim elemanı ile öğretim üyesi sayısı 
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arasındaki fark 1984 yılından itibaren giderek artmıĢtır. AraĢtırma görevlisi sayısı da 

bu dönemde artmıĢ ve 2008 yılında 34.784‘e ulaĢmıĢtır; ancak kadro yetersizliği ve 

araĢtırma görevlilerinin ücretlerinin çok düĢük kalması nedeniyle 2002 yılından 

itibaren araĢtırma görevlisi sayısı öğretim üyesi sayısının gerisinde kalmaya 

baĢlamıĢtır.   

ġekil 1.11. Türkiye’de Öğretim Elemanı Sayısının GeliĢimi (1984-2008) 

 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

Öğretim üyesi sayısında öğrenci sayısı artıĢına paralel bir artıĢ yapılamaması 

nedeniyle öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısı 1984-2008 döneminde 43-50 öğrenci 

düzeyinde kalmıĢtır (Bkz. ġekil 1.12). GeliĢmiĢ ülkelerdeki 20 öğrencinin oldukça 

üzerinde olan bu oran yükseköğretimde eğitimin kalitesini olumsuz etkilemektedir. 

2008 yılı itibarıyla üniversitelerde öğretim üyesi baĢına 42,8, toplam öğretim elemanı 

baĢına ise 16,7 öğrenci düĢmekte olup, diğer eğitim kurumları da dahil edildiğinde 

bu oranlar sırasıyla 43,1 ve 16,8‘dir. Öğretim üyesi açığının kapatılması amacıyla 

2002 yılından itibaren geliĢmiĢ üniversitelerde öğretim üyesi yetiĢtirme (ÖYP) 

projeleri baĢlatılmıĢ olmakla birlikte, halihazırda yürütülen projeler çerçevesinde bu 
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ihtiyacın kapatılmasının oldukça zor olduğu ve bu projelerin yaygınlaĢtırılması 

gerektiği düĢünülmektedir. 

ġekil 1.12. Türkiye'de Öğretim Elemanı BaĢına Öğrenci Sayısı (1984-2008) 

 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

Öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının yetersizliği yanında dağılımında 

da hem ülke çapında, hem lisans ve önlisans programları arasında, hem de devlet ve 

vakıf üniversiteleri arasında dengesizlikler bulunmaktadır. Öğretim üyesi ve öğretim 

elemanı baĢına öğrenci sayısı lisans programlarında sırasıyla 26,5 ve 11,7 iken, 

önlisans programlarında 444,8 ve 55,7‘dir. Öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısı 

önlisans programlarında yüksek olmakla birlikte, önlisans eğitiminde öğretim 

üyesinden ziyade, ders vermek ve uygulama yaptırmaktan sorumlu ve özel bilgi ve 

uzmanlık gerektiren alanlarda deneyim sahibi öğretim görevlilerine olan ihtiyaç daha 

fazla olduğundan, karĢılaĢtırmanın öğretim elemanı açısından yapılmasında fayda 

görülmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, önlisans programlarında öğretim 

elemanı baĢına lisans programlarından 5 kat daha fazla öğrenci düĢtüğü ve önlisans 

programlarında öğretim elemanı sayısının artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan, örgün öğretim öğrencilerinin yalnızca %8,6‘sının öğrenim gördüğü 

vakıf üniversitelerinde öğretim elemanlarının %9,9‘u bulunmaktadır. Bu itibarla, 
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fiziki ve beĢeri altyapısı yeterli olan vakıf üniversitelerinde öğrenci sayısının 

artırılması olanağı bulunmaktadır.  

Tablo 1.3. Örgün Öğretimde Öğrenci, Öğretim Üyesi ve Elemanlarının Dağılımı 

(2007-2008) (1) 

  

Öğrenciler Öğretim Üyeleri 

Öğretim 

Elemanları 
Öğretim 

Üyesi 

BaĢına 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğretim 

Elemanı 

BaĢına 

Öğrenci 

Sayısı Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde  

Ankara 177.802 11,0 6.605 17,5 16.086 16,7 26,9 11,1 

Ġstanbul 268.132 16,6 8.121 21,5 17.355 18,1 33,0 15,4 

Ġzmir 94.897 5,9 2.731 7,2 6.697 7,0 34,7 14,2 

Büyük 

Ġller 

Toplamı 

540.831 33,4 17.457 46,2 40.138 41,8 31,0 13,5 

Diğer Ġller 1.078.670 66,6 20.363 53,8 55.967 58,2 53,0 19,3 

Genel 

Toplam 
1.619.501 100,0 37.820 100,0 96.105 100,0 42,8 16,9 

Kaynak: DPT, 2009 Yılı Programı 

(1) Üniversiteler dahil, diğer eğitim kurumları hariçtir. AraĢtırma merkezlerinde görevli öğretim 

üyeleri ve elemanları dahil edilmemiĢtir. Lisansüstü öğrenciler dahildir. 

Öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının ülke çapındaki dağılımını gösteren 

Tablo 1.3‘te görüldüğü üzere öğrencilerin %33,4‘ünün öğrenim gördüğü Ankara, 

Ġstanbul ve Ġzmir gibi büyük illerde öğretim üyelerinin %46,2‘si ve öğretim 

elemanlarının da %41,8‘inin görev yapması sonucunda, bu illerde öğretim üyesi 

baĢına 31 öğrenci düĢmektedir. Bu çerçevede, diğer illerde öğretim elemanı ihtiyacı 

oldukça yüksektir. 

Alan bazında lisans programlarında öğretim üyesi baĢına öğrenci sayıları 

incelendiğinde, yükseköğretim sisteminde bazı verimsizlikler olduğu dikkati 

çekmektedir. Lisans öğrencilerinin %43‘ünün öğrenim gördüğü uygulamalı sosyal 

bilimler alanında öğretim elemanlarının yalnızca %20‘si; %9‘unun öğrenim gördüğü 

sağlık bilimlerinde ise öğretim elemanlarının %36‘sı görev yapmaktadır. Bunun 

sonucunda, uygulamalı sosyal bilimler alanında öğretim üyesi baĢına 57,8 ve öğretim 

elemanı baĢına 28 öğrenci düĢerken, sağlık bilimlerinde sırası ile 7,3 ve 3,0 öğrenci 

düĢmektedir (Bkz. Tablo 1.4). Dolayısıyla, uygulamalı sosyal bilimler alanında ciddi 

bir öğretim elemanı açığı bulunurken, özellikle sağlık bilimlerinde öğrenci sayısının 



 Yükseköğretime  EriĢimin Değerlendirilmesi ve Türkiye Ġçin Politika Önerileri 

 

30 

 

artırılması olanağı bulunmaktadır. Diğer yandan, sağlık bilimleri hariç lisans 

düzeyinde öğretim üyesi baĢına 37,4 öğrenci düĢmektedir.  

Tablo 1.4. Lisans Düzeyinde Alan Bazında Öğrenci Sayısı, Öğretim Üyesi ve 

Öğretim Elemanı BaĢına Öğrenci Sayısı (2007-2008) 

  

Öğrenci Sayısı 

Öğretim Üyesi 

BaĢına Öğrenci 

Sayısı 

Öğretim Elemanı 

BaĢına Öğrenci 

Sayısı 

Dil ve Edebiyat 43.404 42,8 7,5 

Matematik ve Fen Bilimleri 98.160 26,5 15,6 

Sağlık Bilimleri 83.976 7,3 3,0 

Sosyal Bilimler 94.154 32,0 19,5 

Uygulamalı Sosyal Bilimler 417.132 57,8 28,0 

Teknik Bilimler 174.383 30,1 16,1 

Ziraat ve Ormancılık 29.413 14,3 10,0 

Sanat 24.671 29,4 8,9 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretimde 1950‘lerde baĢlayan geniĢleme sürecinde yükseköğretim 

kurumu, öğrenci ve öğretim elemanı sayısındaki hızlı artıĢa rağmen, ülkemizde 

yükseköğretim arzı talebi karĢılamakta yetersiz kalmıĢtır. Yükseköğretim talebinin 

karĢılanamamasında arzın sınırlı olmasının yanı sıra, sistemdeki verimsizlikler de 

etkili olmuĢtur. Diğer yandan, yükseköğretim bütçelerinin hızla artan öğrenci sayısı 

karĢısında yetersiz kalması nedeniyle fiziki ve beĢeri altyapı eksiklikleri, eriĢimin 

artırılmasını kısıtlamaktadır. 

1.3. Yükseköğretimde GeniĢlemenin Araçları: Maliyetin PaylaĢımı ve 

Yükseköğretimde ÇeĢitlilik  

Yükseköğretime katılımın artmasıyla birlikte yükseköğretim harcamalarında 

önemli bir artıĢ ortaya çıkmıĢtır. Birçok ülkede hükümetler artan yükseköğretim 

talebini karĢılayabilmek için kontenjanları artırmıĢ,  yeni yükseköğretim kurumları 

açmıĢ, kaliteli yükseköğretim imkanlarını yaygınlaĢtırmıĢ ve dolayısıyla da 

yükseköğretime ayırdığı mali kaynakları artırmak zorunda kalmıĢtır. ġekil 1.13‘te 

OECD ülkelerinde yükseköğretim harcamalarının GSYĠH içindeki payları 
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gösterilmektedir. Buna göre, Kore ve ABD‘de yükseköğretim harcamalarının 

GSYĠH içindeki payı sırası ile %2,3 ve %2,9 olup, OECD ülkeleri içinde en yüksek 

payı oluĢturmaktadır. Bununla birlikte, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, 

Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Ġsveç ve Ġsviçre‘de bu oran OECD 

ortalaması olan %1,4‘ün üzerindedir. Türkiye ise %1 oranıyla OECD ortalamasının 

altında kalmıĢtır.  

 ġekil 1.13. Yükseköğretim Harcamalarının GSYĠH Ġçindeki Payı (2004) 

 

Kaynak: OECD Education At a Glance 2007 verilerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretimde hızlı geniĢleme sonucunda kamu kaynakları yetersiz 

kalmaya baĢladıkça; artan talep baskısı karĢısında geniĢlemenin maliyetinin 

hükümetler, üniversiteler ve öğrenciler ve aileleri arasında paylaĢılması gündeme 

gelmiĢtir. Üniversitelerin geniĢlemeye katkısı özel yükseköğretim kurumlarının 

açılması Ģeklinde gerçekleĢtirilirken, öğrenciler ve ailelerinin yükseköğretim 

maliyetine katılımı yükseköğretim kurumlarında alınan öğrenim ücretleri yoluyla 

olmaktadır. 
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Yükseköğretim, katılım sağlayan kiĢilere doğrudan fayda sağlaması açısından 

özel mal, ekonomik ve sosyal kalkınmaya sağladığı katkı açısından da bir kamu malı 

olarak kabul edilmektedir. Geleneksel olarak faydanın bütün vatandaĢlara yayılması 

için acil yardım ve savunma hizmetleri gibi kamu malları hükümetlerin kontrolü 

altındadır. Ancak, savunma hizmetleri dıĢındaki kamu hizmetlerinde hükümetlerin 

bu hizmetlerin baĢkaları tarafından sunumuna iliĢkin düzenlemeleri yapması ve 

uygulamaları izlemesi ve denetlemesinin, hizmeti doğrudan sunmasından daha etkin 

olduğu, son dönemde dünyada genel kabul gören bir yaklaĢımdır. Bu çerçevede, 

yükseköğretimde geniĢleme sürecinde hükümetlerin rolü; yükseköğretim hizmetinin 

sunumunda tekel olmaktan çıkıp, özel sektör tarafından sunulan yükseköğretim 

hizmetlerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesine doğru gitmektedir. 

Yükseköğretimde özel sektörün katkısı ile geniĢleme sürecinde, hükümetlerin temel 

katkısının, kalite güvencesi ve akreditasyon sistemlerinin kurulması Ģeklinde olması 

büyük önem taĢımaktadır.
15

 

GeliĢmekte olan ülke konumundan geliĢmiĢ ülke konumuna geçiĢte 

hükümetler yükseköğretimde hızlı geniĢlemenin anahtar rolünün farkına vardıkça, 

yükseköğretim okullaĢma oranları tüm dünyada hızla artmaya baĢlamıĢ ve artmaya 

da devam etmektedir. GeliĢmekte olan ülkelerde tüm nüfusun yükseköğretime 

katılım oranlarının düĢük olmasının yanı sıra demografik yapı içerisinde gençlerin 

nüfusun önemli bir kısmını oluĢturması; bu ülkelerin geliĢmiĢ ülkeleri yakalamak 

için yükseköğretim sistemlerini Ģekillendirmesi açısından önemli bir fırsattır. 

Gelecek dönemde dünyadaki yükseköğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğuna sahip 

olması beklenen geliĢmekte olan ülkelerde bu fırsatın hangi ölçüde değerlendirileceği 

ve kitlesel yükseköğretim talebinin hangi araçlarla karĢılanacağı büyük önem 

taĢımaktadır. Bu çerçevede, sanayileĢmiĢ ülkelerde geçmiĢte uygulanan modellerin 

günümüzde bu ülkeler için yeterli olmayacağı gerçeğinden hareketle, yeni modellere 

ihtiyaç duyulacağı açıktır. Nüfus baskısı altında daha fazla kiĢinin bütün 

kademelerde eğitim talebinin artması beklenmekte olup, içinde bulunduğumuz yaĢam 

boyu öğrenme çağında hükümetlerin kiĢilerin bütün hayatları boyunca ihtiyaç 

                                                 
15

 Daniel, John et al. A Tectonic Shift in Global Higher Education. Change Magazine Archive. The 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 25 Mart 2008. 

<http://www.carnegiefoundation.org/change/sub.asp?key=98&subkey=1841> 

http://www.carnegiefoundation.org/change/sub.asp?key=98&subkey=1841
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duyacağı eğitimi sıfır maliyetle sunması olanaksızdır. Bu çerçevede, geliĢmekte olan 

ülkelerin yükseköğretimde geniĢlemeyi hızlandırmak amacıyla geliĢmiĢ ülkelere 

kıyasla kâr amaçlı özel yükseköğretim kurumlarına daha fazla rol vermeleri ve 

hükümetlerin yükseköğretim hizmeti sunumunda tekel olma konumundan çıkmaları 

gerekmektedir. Hemen hemen hiçbir ülke hem eğitimin temel hedeflerinden biri olan 

ücretsiz ve zorunlu evrensel ilköğretime ulaĢmak, hem de bütün yükseköğretimi 

finanse etmek için yeterli mali kaynağa sahip değildir
16

. Bu nedenle, hükümetlerin 

devlet tekelinde yetersiz düzeyde yükseköğretim hizmeti sunumu ile devlet ve kâr 

amaçlı özel yükseköğretim kurumlarının bu hizmeti birlikte sunduğu bir sistemde 

talebi karĢılama arasında temel bir karar almaları gerekmektedir.  

 Güney Kore ve Gana ile Malezya ve Zambiya özel sektörün katkısı ile 

yükseköğretimde geniĢleme açısından karĢılaĢtırma yapmak için önemli ülkeler 

arasındadır. 1960‘larda bu ülkeler benzer GSMH düzeylerinde iken, daha sonra 

Güney Kore ve Malezya, Gana ve Zambiya‘nın önüne geçmiĢ ve farkı açmıĢtır. Asya 

grubu ülkelerindeki bu ilerlemede birçok faktör etkili olmakla birlikte, özel sektörün 

yüksek katılımı sayesinde yükseköğretimdeki hızlı geniĢleme açıklayıcı faktörlerden 

biridir.
17

 Afrika grubu ülkeleri ise bu süreçte yükseköğretim hizmetini yalnızca 

devlet eliyle ve ücretsiz sunmuĢtur.
18

  

Yükseköğretim maliyetine özel sektörün katkısı yanında öğrenciler ve 

ailelerinin katkısı da geniĢlemeyi hızlandırmaktadır. Yükseköğretim hizmetini 

ücretsiz sunan ülkelerde öğrenci sayısının hızla artması sonucunda öğrenim 

maliyetinin devlet tarafından sübvanse edilmesi giderek daha büyük bir sorun haline 

gelmiĢ; son dönemde birçok ülkede öğrenim ücretleri uygulamaya konmuĢtur. 

                                                 
16

 Daniel, John et al. A Tectonic Shift in Global Higher Education. Change Magazine Archive. The 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 25 Mart 2008. 
17

 A.g.e. 
18

 Afrika‘da modern üniversitenin baĢlangıcı 1960‘larda birçok ülkenin bağımsızlığını kazandığı 

döneme rastlamakta olup, üniversitelerin yalnızca 50 yıllık bir tarihi geçmiĢi bulunmaktadır. 

Afrika‘daki üniversitelerin büyük bir kısmı Avrupa‘daki sömürgeci ülkelerin, özellikle de Ġngiltere ve 

Fransa‘nın metropoliten üniversite modellerinin 20. yüzyıldaki uzantısı olduğu için, bütün sosyo-

ekonomik grupların yükseköğretime eriĢiminin sağlanması amacıyla yükseköğretim ücretsiz bir 

hizmet olarak sunulmuĢtur.  Ancak, bugün söz konusu üniversite modeli kendi ülkelerinde bile 

geçerliliğini yitirmiĢ ve tartıĢılmaktayken, mali kaynaklardaki artıĢın öğrenci sayısındaki hızlı artıĢın 

gerisinde kalması nedeniyle büyük bir baskı ile karĢı karĢıya olan Afrika üniversiteleri sosyo-

ekonomik fırsatları da dikkate alarak 21. yüzyılın gerektirdiği nitelikte yeni modeller geliĢtirmek 

durumundadır (Altbach, P. G., P. M. Peterson (ed.), 1999:31-34).     
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Örneğin, 1997 yılında Çin‘de, 1998‘de Ġngiltere‘de, 2001‘de Avusturya‘da ve 

2005‘te de Almanya‘da yükseköğretimde öğrenim ücreti alınmaya baĢlamıĢtır 

(Sanyal and Martin, 2007:9). Yükseköğretimin ücretsiz sunulmasının arkasında, arz 

sınırlı olduğu için yükseköğretime giriĢin rekabetçi olması nedeniyle bütün sosyo-

ekonomik grupların yükseköğretime eriĢiminin sağlanacağı düĢüncesi yer 

almaktadır. Ancak, öğrenim ücreti uygulayan ve aynı zamanda gelir düzeyi düĢük 

öğrencilere burs ve kredi olanağı sunan ülkeleri inceleyen birçok çalıĢmada, öğrenim 

ücreti uygulamayan ülkelere kıyasla yükseköğretimden faydalanan sosyo-ekonomik 

gruplar açısından daha geniĢ tabanlı bir dağılım ortaya çıkmıĢtır.
19

  

ġekil 1.14‘te OECD ülkelerinde devlet yükseköğretim kurumlarındaki 

ortalama öğrenim ücretleri ile burs ve kredilerden faydalanan öğrencilerin toplam 

öğrenciler içindeki payı karĢılaĢtırılmaktadır. Buna göre, A bölgesindeki ülkelerde 

öğrencilerden OECD ortalaması olan 1.500 $‘ın üzerinde öğrenim ücreti alınarak 

öğrencilerin yükseköğretim maliyetine daha fazla katılımı sağlanırken, çok sayıda 

öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlanarak farklı sosyo-ekonomik grupların 

yükseköğrenime eriĢimi sağlanmaktadır. B bölgesindeki ülkelerde ise öğrenim 

ücretlerinin çok yüksek olmasına karĢın burs ve kredi olanaklarından faydalanan 

öğrencilerde seçici davranılmaktadır. C bölgesindeki ülkelerde öğrenim ücretleri 

OECD ortalamasının altında ve düĢük düzeyde olduğu için, burs ve kredi 

olanaklarından faydalanan öğrencilerin payı düĢüktür. Öğrenim ücretlerinin düĢük 

olmasına rağmen burs ve kredi olanaklarından faydalanan öğrencilerin payının çok 

yüksek olduğu ülkelerin yer aldığı D bölgesinde ise öğrencilerin yükseköğretim 

maliyetine katılım düzeyi düĢüktür. Türkiye de D bölgesinde yer alan ülkeler 

arasında olup, düĢük katkı paylarına rağmen öğrencilerin %90‘ı burs ve kredi 

olanaklarından faydalanmaktadır. Ancak, yükseköğretime talebin çok yüksek ve 

arzın sınırlı olduğu ülkemizde ilave kapasite yaratılması için öğrencilerin 

yükseköğretim maliyetine katılımının artırılması ve burs ve kredi olanaklarından 

öncelikle sosyo-ekonomik düzeyi düĢük kesimlerin faydalanmasının sağlanması 

büyük önem taĢımaktadır. 

                                                 
19

 Daniel, John et al. A Tectonic Shift in Global Higher Education. Change Magazine Archive. The 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 25 Mart 2008. 

<http://www.carnegiefoundation.org/change/sub.asp?key=98&subkey=1841> 
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ġekil 1.14. OECD Ülkelerinde Ortalama Öğrenim Ücreti ve Burs ve 

Kredilerden Faydalanan Öğrencilerin Payı (2004) 

 

Kaynak: OECD, Education At a Glance, 2007 

Türkiye‘de öğrencilerin yükseköğretim maliyetine katkı payı, baĢka bir 

ifadeyle öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu kararı ile yıllık olarak tespit 

edilmektedir. Öğrenci cari hizmet maliyetleri fakülte ve programın niteliğine göre 

farklılaĢmaktadır. Maliyetler birinci öğretimde A ve B olarak iki farklı kategoride ve 

bu kategoriler altında da çeĢitli fakülte ve programlardan oluĢan gruplar altında 
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kategorisindeki programlarda lisansüstü programlar hariç %6-12 oranları arasında 

değiĢmektedir (Bkz. Tablo 1.5 ve Tablo 1.6). Ancak, adı geçen Kararın 15. maddesi 

ile üniversite yönetim kurullarının üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının 

nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler 

itibarıyla öğrenci katkı paylarını en fazla %20 oranında artırma yetkisi 

bulunmaktadır. ġekil 1.15 ve ġekil 1.16‘da görüldüğü üzere, hemen hemen bütün 

programlarda öğrenci katkısı oldukça düĢük düzeyde olup, devlet yükseköğretim 

öğrencilerinin eğitim maliyetinin %90‘ından fazlasını sübvanse etmektedir. Örneğin, 

eğitim maliyetinin ortalama 14.393 TL. ile en yüksek olduğu Tıp Fakültesine devam 

eden bir öğrencinin katkısı 547 TL. olup, %3,8 ile en düĢük düzeydedir. 

Tablo 1.5. I Sayılı Cetvel A Kategorisindeki Fakülte ve Programlarda Ortalama 

Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısının Payı (%) 

Grup 
Fakülte ve Programın 

Adı 

Ortalama 

Cari Hizmet 

Maliyetine 

Öğrenci 

Katkısı (%) 

Grup Fakülte ve Programın Adı 

Ortalama 

Cari Hizmet 

Maliyetine 

Öğrenci 

Katkısı (%) 

I Tıp Fakültesi 3,8 

VIII 

Gemi ĠnĢ. ve Deniz Bil., Deniz 

Bilimleri, Su Ürünleri, 

Denizcilik, Tekstil Tekn. ve 

Tasarım, Sanat ve Tasarım ve 

Güzel Sanatlar Fakülteleri 

8,2 

II 
DiĢ Hekimliği ve 

Eczacılık Fakülteleri 
8,8 

III Veteriner Fakültesi 9,0 IX 
Fen ve Fen-Edebiyat Fakülteleri 

(Fen Programları) 
11,1 

IV 

Fizik Tedavi ve 

Reha.Prog., Tıbbi 

Biyolojik Bil.Prog. 

6,6 X 
Hukuk, Ġktisat, ĠĢletme, Siyasal 

Bilgiler ve Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fakülteleri 

13,6 

V Teknik Eğitim Fakültesi 12,2 

XI 

Dil Tarih ve Coğrafya, Ġlahiyat, 

Eğitim, Mesleki Eğitim, Sağlık 

Bilimleri, Sağlık Eğitim, 

Endüstriyel Sanatlar Eğitim, 

Ticaret Turizm Eğitim, Eğitim 

Bilimleri, Edebiyat Fakülteleri 

13,8 

VI 
ĠTÜ ĠĢletme Fakültesi 

Müh. 
14,3 

VII 

Mühendislik, Mimarlık, 

ĠnĢaat, Makina, Maden,  

Elektrik-Elektronik, 

Kimya  Metalürji, Uçak 

ve Uzay Bil., Ziraat ve 

Orman Fakülteleri 

12,6 

XII 
Fen-Edebiyat (Edebiyat ve 

Sos.Prog.), ĠletiĢim Bilimleri ve 

ĠletiĢim Fakülteleri 

14,8 

XIII Açıköğretim Fakültesi 36,1 

Kaynak: 2008/14110 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 
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ġekil 1.15. Türkiye’de Öğrenci Cari Hizmet Maliyetleri, Devlet ve Öğrenci 

Katkısı (I Sayılı Cetvel A Kategorisindeki Fakülte ve Programlar) (2008-2009) 

Kaynak: 2008/14110 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekindeki verilerden derlenmiĢtir. 

Tablo 1.6. I Sayılı Cetvel B Kategorisindeki Fakülte ve Programlarda Ortalama 

Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısının Payı (%) 

Grup 
Fakülte ve 

Programın Adı 

Ortalama 

Cari Hizmet 

Maliyetine 

Öğrenci 

Katkısı (%) 

Grup 
Fakülte ve Programın 

Adı 

Ortalama 

Cari Hizmet 

Maliyetine 

Öğrenci 

Katkısı (%) 

 I Devlet Konservatuvarı 6,9 V Engelliler Entegre YO 4,9 

II 
Sivil Havacılık 

Yüksekokulu 
5,5 VI 

Tapu Kadastro MYO, 

MYO'lar, Sağlık Hizmetleri 

MYO, Turz. ve Otelcilik 

ĠĢl.YO, Sivil Havacılık 

MYO, Sosyal Bilimler MYO, 

Teknik Bilimler MYO, Su 

Ürünleri MYO, Adalet YO 

12,4 

III 

Mesleki Teknoloji YO, 

Tütün Eksperliği YO, Ev 

Ekonomisi YO 

5,9 VII Deniz ĠĢl.ve Yön. YO 9,9 

IV 

Bankacılık ve Sigorta 

YO, Uygulamalı 

Bilimler YO, Ġlahiyat 

MYO, Sağlık YO, 

Endüstriyel San.YO, 

Takı Tek.ve Tasarımı 

YO, Beden Eğit.ve Spor 

YO, Spor Bilimleri 

Tek.YO, Fizik Tedavi ve 

Reh.YO, HemĢirelik 

YO, UlaĢtırma YO, 

Ormancılık MYO 

8,2 VIII Lisansüstü Programlar 84,5 

Kaynak: 2008/14110 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki 
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ġekil 1.16. Türkiye’de Öğrenci Cari Hizmet Maliyetleri, Devlet ve Öğrenci 

Katkısı (I Sayılı Cetvel B Kategorisindeki Fakülte ve Programlar) (2008-2009) 

Kaynak: 2008/14110 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekindeki verilerden derlenmiĢtir. 

Türkiye‘de öğrenim ücretleri devlet üniversitelerinde örgün öğretim 

programlarında (ikinci öğretim hariç) 66-547 TL. arasında (veriler için Bkz. Ek 1), 

vakıf üniversitelerinde ise 4.500-32.400 TL. arasında değiĢmektedir
20

. Tablo 1.7‘de 

görüldüğü üzere, öğrenci katkısından elde edilen gelirlerin üniversite gelirleri 

içindeki payı %21-92 arasında değiĢmekte olup, vakıf üniversitelerinin büyük bir 

kısmı varlığını öğrencilerden aldıkları öğrenim ücretleri ile sürdürmektedir
21

. Vakıf 

üniversitelerinin aksine devlet üniversitelerinin finansman ihtiyacının büyük bir 

bölümü genel bütçeden karĢılanmaktadır. 2007 yılı itibarıyla devlet üniversitelerinin 

gelirlerinin %12,6‘sını birinci ve ikinci öğretim programlarındaki öğrencilerden 

alınan öğrenim ücretlerinden elde edilen gelirler, yaz okulu gelirleri, kira gelirleri, 

bağıĢ ve yardımlar, vb. gelirlerden oluĢan diğer özel gelirler oluĢturmaktadır (DPT, 

2008:196). Dolayısıyla, öğrenim ücretlerinden elde edilen gelirlerin toplam gelirler 

içindeki payı açısından devlet ve vakıf üniversiteleri karĢılaĢtırıldığında, birbirinin 

tersi bir durum göze çarpmaktadır.  

                                                 
20

 ÖSYM 2008 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundaki yükseköğretim 

programlarının koĢul ve açıklamalarından yararlanılarak vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin 

değer aralığı elde edilmiĢtir. 
21

 Vakıf üniversitelerinin gelirleri; kurucu vakfın katkıları, öğrencilerin katkısı, %1-4 oranları arasında 

değiĢen nakdi devlet yardımları, araĢtırma projelerine tahsis edilen ödenekler, devletin ayni yardımları 

ile özel bağıĢ ve yardımlardan oluĢmaktadır  (Söyler, 2008). 
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Tablo 1.7. Türkiye’de Vakıf Üniversitelerinin Gelirleri Ġçinde Öğrenci 

Katkısından Elde Edilen Gelirlerin Payı, 2005-2006 

Üniversite Adı Toplam Gelirler (TL.) 

Öğrenci Katkısından 

Elde Edilen Gelirler 

(TL.) 

Öğrenci 

Katkısının 

Toplam Gelirler 

Ġçindeki Payı  

(%) 

Bilkent Üniversitesi 176.368.891 83.107.424 47,1 

Yeditepe Üniversitesi 166.417.904 138.216.944 83,1 

Sabancı Üniversitesi 85.339.721 22.914.242 26,9 

BaĢkent Üniversitesi 71.619.905 48.447.349 67,6 

Koç Üniversitesi 61.773.957 33.896.130 54,9 

Ġstanbul Bilgi Üniv. 61.179.272 56.177.687 91,8 

Fatih Üniversitesi 54.793.814 24.000.414 43,8 

Ġstanbul Kültür Üniv. 37.508.508 31.821.745 84,8 

Ġzmir Ekonomi Üniv. 29.372.704 26.791.531 91,2 

Ġstanbul Ticaret Üniv. 28.439.934 24.038.419 84,5 

Kadir Has Üniversitesi 28.188.117 23.537.825 83,5 

Beykent Üniversitesi 27.804.076 24.218.903 87,1 

BahçeĢehir Üniv. 25.097.304 23.264.850 92,7 

Maltepe Üniversitesi 22.231.383 10.968.309 49,3 

Atılım Üniversitesi 20.299.903 19.388.731 95,5 

Çankaya Üniversitesi 19.295.378 17.879.111 92,7 

IĢık Üniversitesi 18.019.619 15.801.709 87,7 

Haliç Üniversitesi 14.770.175 13.373.833 90,5 

DoğuĢ Üniversitesi 13.932.168 12.840.940 92,2 

TOBB Ekon. ve Tekn. Üniv. 12.865.522 2.705.092 21,0 

Çağ Üniversitesi 10.063.080 8.803.868 87,5 

Ufuk Üniversitesi 7.791.728 3.151.036 40,4 

YaĢar Üniversitesi 6.937.660 6.235.130 89,9 

Okan Üniversitesi 5.759.815 5.282.841 91,7 

Kaynak: YÖK, Vakıf Üniversiteleri Raporu, 2007 
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Tablo 1.8. Türkiye'deki Vakıf Üniversiteleri Kontenjanları ve YerleĢen Sayıları 

(2007) 

Üniversite Adı 
Yükseköğretim 

kontenjanı 

Yükseköğretime 

yerleĢen sayısı 

Kontenjanların 

doluluk oranı (%) 

Atılım Üniversitesi 1.538 1.051 68,3 

BahçeĢehir Üniversitesi 2.286 2.000 87,5 

BaĢkent Üniversitesi 1.916 1.822 95,1 

Beykent Üniversitesi 2.628 2.261 86,0 

Bilkent Üniversitesi 4.142 2.818 68,0 

Çağ Üniversitesi 920 822 89,3 

Çankaya Üniversitesi 880 808 91,8 

DoğuĢ Üniversitesi 1.301 905 69,6 

Fatih Üniversitesi 3.205 3.210 100,2 

Haliç Üniversitesi 873 678 77,7 

IĢık Üniversitesi 700 582 83,1 

Ġstanbul Arel Üniversitesi 1.075 767 71,3 

Ġstanbul Aydın Üniversitesi 3.065 3.298 107,6 

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 2.349 1.856 79,0 

Ġstanbul Bilim Üniversitesi 420 446 106,2 

Ġstanbul Kültür Üniversitesi 1.563 1.563 100,0 

Ġstanbul Ticaret Üniversitesi 1.151 1.269 110,3 

Ġzmir Ekonomi Üniversitesi 1.537 1.374 89,4 

Kadir Has Üniversitesi 1.271 1.356 106,7 

Koç Üniversitesi 832 813 97,7 

Maltepe Üniversitesi 2.254 1.527 67,7 

Okan Üniversitesi 1.002 589 58,8 

Sabancı Üniversitesi 680 653 96,0 

TOBB Ekon. ve Tekn. Üniv. 460 443 96,3 

Ufuk Üniversitesi 411 405 98,5 

YaĢar Üniversitesi 1.207 1.153 95,5 

Yeditepe Üniversitesi 2.903 2.100 72,3 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

Devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri arasındaki bu derin 

farklar, baĢka bir ifadeyle, vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerinin çok yüksek 

olması, vakıf üniversitelerinin kendi arasındaki kalite farklarıyla birlikte bu 

üniversitelerdeki yükseköğretim kontenjanlarının boĢ kalmasına neden olmaktadır. 

Tablo 1.8‘de görüldüğü üzere, bazı vakıf üniversiteleri kontenjanlarının üzerinde 
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öğrenciyi kabul ederken, üniversitelerin çoğu %1-41 arasında değiĢen oranlarda 

kontenjanlarını dolduramamaktadır. 2007 yılı itibarıyla Türkiye‘deki vakıf 

üniversitelerinin kontenjanlarının ortalama %14‘ü boĢ kalırken, devlet 

üniversitelerinde bu oran %5 düzeyindedir. Vakıf üniversitelerindeki öğrenim 

ücretlerinin çok yüksek olmasının yanı sıra, devlet üniversitelerinde neredeyse 

ücretsiz bir eğitim hizmeti sunulması öğrencilerin tercihleri üzerinde etkili 

olmaktadır. 

Yükseköğretime özel sektörün katılımının sağlanmasında geliĢmekte olan 

ülkelerin, özel yükseköğretim kurumlarındaki öğrenim ücretleri çerçevesinde 

öğrencilerin eriĢilebilirliği ve kalite güvencesi ile bu kurumlara yatırım yapan kiĢi 

veya kuruluĢların kâr elde etmesi arasındaki dengeyi koruması; yükseköğretimde 

geniĢlemenin sağlanması, yükseköğretimin yaygınlaĢtırılması ve kalitenin korunması 

açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, özel sektörün yükseköğretime 

katılımını teĢvik eden ülkelerin devlet yükseköğretim kurumlarında ücretsiz bir 

eğitim hizmeti sunmasının özel sektörün yükseköğretimde geniĢlemeye olan 

katkısını olumsuz yönde etkileyeceği düĢünülmektedir. Bu nedenle, özel ve devlet 

yükseköğretim kurumları arasında öğrenim ücretleri açısından bir denge kurulması 

gerekmektedir. Ayrıca, öğrenim ücretlerini karĢılayamadığı için yükseköğrenime 

eriĢimi kısıtlanan çeĢitli sosyo-ekonomik grupların eğitime tam eriĢiminin 

sağlanması için etkin burs ve kredi sistemlerinin oluĢturulması büyük önem 

taĢımaktadır.  

Yükseköğretimde geniĢlemenin temel araçlarından biri de yükseköğretimde 

çeĢitliliğin sağlanmasıdır. Yükseköğretimde çeĢitlilik farklı ihtiyaçları karĢılamaya 

yönelik farklı yükseköğretim kurumlarının ve programlarının varlığı anlamına 

gelmektedir. Yükseköğretim kurumlarının bir kısmı ülkelerin rekabet gücünün 

artırılması için doktora programları açarak araĢtırma fonksiyonuna odaklanırken, bir 

kısmı master programları ile belli alanlarda uzmanlaĢmayı sağlamakta, kalan kısmı 

da 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans programları ile öğretim fonksiyonuna 

odaklanarak toplumun yükseköğretim talebini karĢılamaktadır.  
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ġekil 1.17. ABD (1999) ve Japonya’da (2004) Eğitim-Öğretim Açısından 

FarklılaĢan Yükseköğretim Kurumları 

Kaynak: Tapper and Palfreyman (ed.)., 2005 ve Hiroshima University, Research Institute for Higher 

Education verilerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretimde geniĢleme sürecinde ABD ve Japonya, yükseköğretimde 

çeĢitliliğin temel araçlardan biri olduğu en baĢarılı ülkeler arasında yer almaktadır. 

ġekil 1.17‘de ABD ve Japonya‘da eğitim-öğretim açısından farklılaĢan 

yükseköğretim kurumlarının kurum sayısı itibarıyla dağılımı gösterilmektedir. 

Japonya yükseköğretim sistemini Ģekillendirirken ABD‘yi örnek aldığı için birtakım 

benzerlikler dikkati çekmektedir. ABD‘de 2 yıllık eğitim veren yükseköğretim 

kurumlarının payı %42, Japonya‘da 1-3 yıllık eğitim veren ihtisaslaĢmıĢ kolejlerin 

payı ise %70‘tir. Bu ülkelerde yükseköğretim kurumları farklı ihtiyaçları karĢılamaya 

yönelik olarak hem program süreleri, hem de yükseköğretimin eğitim-öğretim ve 

araĢtırma fonksiyonları açısından çeĢitlilik gösteren bir yapıya sahiptir (Bkz. ġekil 

1.17). 

ABD ve Japonya eğitim-öğretimin yanında finansman ve denetim açısından 

da farklılaĢan yükseköğretim kurumları itibarıyla çeĢitliliğin sağlandığı 

yükseköğretim sistemlerine sahiptir. ABD‘de 1999 yılı itibarıyla toplam 14.791.224 

yükseköğretim öğrencisi içinde özel ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören 

öğrencilerin payı %24‘tür (Bkz. ġekil 1.18). Japonya‘da ise yerel, ulusal ve özel 

olmak üzere finansman ve denetim açısından üç farklı türde yükseköğretim kurumu 

bulunmakta olup, 2004 yılı itibarıyla özel yükseköğretim kurumlarına devam eden 

öğrencilerin payı %78‘dir (Bkz. ġekil 1.19). ABD yükseköğretim sisteminde devlet 

yükseköğretim kurumları ağırlıklı olmakla birlikte, ülkemizde 2007 yılındaki örgün 

yükseköğretim öğrenci sayısının 2 katından daha fazla öğrencinin ABD‘de 1999 
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yılında özel ve vakıf yükseköğretim kurumlarına devam ettiği; öte yandan, 

Japonya‘da yükseköğretimin geniĢlemesinde özel yükseköğretim kurumlarının çok 

büyük bir katkısı olduğu görülmektedir. 

ġekil 1.18. ABD’de Finansman ve Denetim Açısından FarklılaĢan 

Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrenci Sayısı (1999) 

Kaynak: Tapper and Palfreyman (ed.)., 2005 

ġekil 1.19. Japonya’da Finansman ve Denetim Açısından FarklılaĢan 

Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrenci Sayısı (2004) 

 

Kaynak: Hiroshima University, Research Institute for Higher Education verilerinden derlenmiĢtir. 

Ülkemizde önlisans, lisans, master ve doktora derecesi veren tek tip 

üniversitelerden oluĢan bir yükseköğretim sistemi mevcuttur. Bu yapı yükseköğretim 

kurumlarının belli alanlara yoğunlaĢarak daha kaliteli hizmet vermelerini 

engellemektedir. Bununla birlikte, Türk üniversiteleri programlar itibarıyla da genel 

olarak birbirine benzemektedir; baĢka bir deyiĢle hemen hemen bütün üniversitelerde 

fakülte, bölüm ve yüksekokullar açısından farklılıklar asgari düzeydedir. 
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Fonksiyonel açıdan değerlendirildiğinde ise ülkemizde üniversitelerin araĢtırma 

fonksiyonundan ziyade öğretim fonksiyonuna odaklandığı görülmektedir. 

ġekil 1.20. Türkiye’de Doktora Öğrencilerinin Üniversitelere Göre Dağılımı 

(2006-2007) 

 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

2006, 2007 ve 2008 yıllarında kurulan devlet üniversiteleri dıĢındaki 53 

devlet üniversitesinin tamamında doktora programları bulunmaktadır. Ancak, bu 

üniversiteler arasında doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı açısından önemli 

farklılıklar bulunmaktadır. Doktora öğrencilerinin %46‘sı 6 üniversitede 

toplanmıĢken, bu üniversitelerde doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısı 

içindeki payı %5-10 arasında değiĢmektedir. Doktora öğrencilerinin %67‘si ise 11 

üniversitede yoğunlaĢmıĢ olup, bu üniversitelerde öğretim fonksiyonunun yanı sıra 

araĢtırma fonksiyonunun da önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir (Bkz. ġekil 

1.20). 

Finansman ve denetim açısından değerlendirildiğinde, ülkemizde yalnızca 

devlet ve vakıf üniversiteleri bulunmaktadır. Bunun temel sebebi; yükseköğretim ile 

ilgili usul ve esasları düzenleyen Anayasanın 130. maddesinde; 

“Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin 

ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli 

düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye 

ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve 

bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.  
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Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı 

ile vakıflar tarafından, devletin gözetim ve denetimine tabi yüksek öğretim 

kurumları kurulabilir.”
22

  

denilerek; özel yükseköğretim kurumu açılmasının olanaksız hale getirilmesidir. Söz 

konusu madde çerçevesinde, yalnızca devlet ve kâr amacı gütmeyen vakıf 

üniversitesi kurulabilmektedir. Ancak, özel yükseköğretim kurumu bulunmayan Türk 

yükseköğretim sistemi, özel üniversitelerin çok yaygın olduğu Japonya 

yükseköğretim sistemi ile karĢılaĢtırıldığında; özel üniversitelerin yükseköğretimde 

geniĢleme sürecine önemli düzeyde katkısı olduğu görülmektedir.  

                                                 
22

 T.C. Anayasası, 130. Madde: Yükseköğretim Kurumları, 

<http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.maddeler?p3=130>, 05 Nisan 2008 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/anayasa.maddeler?p3=130
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2. YÜKSEKÖĞRETĠME ERĠġĠM: ÜLKE ÖRNEKLERĠ 

Ekonomik refah, sosyal statü ve yaĢam kalitesi büyük oranda bireyin istihdam 

sistemindeki konumuna bağlıdır. Bireylerin istihdama geçiĢi, toplumdaki konumu ve 

refah düzeyi ise eğitim düzeyi ile yakından iliĢkilidir (Rudder, 1999:568). 

Ortaöğretimde birçok ülkede evrensel düzey olarak tanımlanan %100 okullaĢma 

oranına ulaĢıldığından, bu sistemde yükseköğretim çok daha önemli bir konuma 

geçmiĢtir. Bununla birlikte, ekonomik kalkınma ve büyüme günümüzde yüksek 

nitelikli iĢgücünü gerektirmekte olup; yüksek nitelikler ise yükseköğretimde 

kazanılmaktadır. Dünyadaki bu geliĢmeler birçok ülkede yükseköğretime eriĢim 

konusunu ön plana çıkarmıĢtır.  

Bu bölümde Japonya, Yunanistan, Almanya ve Polonya olmak üzere 

yükseköğretime eriĢim açısından dört ülke incelenmiĢtir. Bu ülkelerde eriĢim 

yükseköğretimde geniĢleme ve giriĢ sistemi boyutlarında ele alınmıĢtır. Ortaya çıkan 

sorunlara yaklaĢımlarının değerlendirilmesi amacıyla Türkiye‘deki yükseköğretime 

giriĢ sistemine benzer sistemler ile politika geliĢtirilmesine olanak sağlamak üzere 

farklı giriĢ sistemleri ülkelerin seçiminde belirleyici olmuĢtur. Yükseköğretimde 

geniĢleme açısından dünyada geliĢmiĢ ülkeler arasında yer alan Japonya‘nın 

seçilmesinde, ülkemizde olduğu gibi yükseköğretime giriĢte çok fazla rekabet olması 

ve bunun sonucunda paralel özel öğretimin oldukça yaygınlaĢması etkili olmuĢtur. 

Yunanistan kültürel açıdan ülkemizle benzerliklerinin yanı sıra yükseköğretim 

arzının yetersizliği ve merkezi giriĢ sınavı sonucu paralel özel öğretimin 

yaygınlaĢması ile ortaöğretimde eğitim kalitesinin düĢmesi gibi sorunlarla karĢı 

karĢıya olan ve çeĢitli politika arayıĢlarına giren bir ülke olduğu için seçilmiĢtir. 

Almanya‘nın seçiminde Kıta Avrupasının önemli bir ülkesi olması, mesleki eğitim 

baĢta olmak üzere geliĢmiĢ bir eğitim sistemine sahip olması, eriĢimin önemli bir 

göstergesi olan okullaĢma oranının yüksek olması ve ülkemizden farklı olarak 

yükseköğretime eriĢimin olgunluk sertifikasına sahip herkese açık olması etkili 

olmuĢtur. Polonya ise kısa vadede (1990‘lardan itibaren) hızlı bir geniĢleme sürecine 

girerek yükseköğretimi yaygınlaĢtırması ve yükseköğretimde köklü reformlar 

gerçekleĢtirmesi açısından özellikle OECD tarafından iyi örnekler arasında 

sayılmaktadır. Dolayısıyla, Polonya ülkemizde yükseköğretime eriĢimin artırılmasına 
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yönelik politikaların geliĢtirilmesi için yakın dönem iyi örnekler arasında olduğu için 

seçilmiĢtir.      

Kutu 2.1 Yükseköğretime Öğrenci Seçiminde Kullanılan Modeller
23 

Yükseköğretime giriĢ sistemleri birçok fayda ve 

fırsatı bulunan yüksek düzeydeki eğitime kimlerin 

eriĢebileceğinin belirlenmesinde kritik bir rol 

oynamaktadır. Yükseköğretime öğrenci seçiminde 

kullanılan modeller ülkeden ülkeye farklılaĢmakta 

olup, bu modelleri genel olarak beĢ farklı gruba 

ayırmak mümkündür. Tek bir sınava dayanarak 

adayları değerlendiren bazı modellerin, çeĢitli 

sınav sonuçları, akademik performans, referans ve 

müfredat dıĢı faaliyetlere katılım gibi çok sayıda 

kritere dayanarak adayları belli oranda subjektif 

bir Ģekilde değerlendiren diğer modellere kıyasla 

daha objektif olduğu söylenebilir. Öte yandan, 

bazı ülkelerde tek bir model yerine, özellikle 

devlet üniversiteleri ile özel üniversiteler arasında 

farklılaĢan değiĢik modeller kullanılabilmektedir. 

Model 1: Ortaöğretim Mezuniyet Sınavları 

(Olgunluk Sınavları) 

Bu model adayların ortaöğretimden mezun olmak 

için girdikleri bir veya birden çok sınavın 

sonuçlarını esas almaktadır. Sınavlar genel olarak 

ulusal veya bölgesel düzeyde devlet tarafından 

yürütülmekte olup, çok çeĢitli alanları 

kapsamaktadır. Öte yandan, bazı sistemlerde 

öğrenciler ortaöğretimde devam ettikleri 

programın veya girmek istedikleri yükseköğretim 

programının kapsamı ve niteliğine göre sınavda 

değerlendirilmek istedikleri alanları 

belirleyebilmektedir.   Yükseköğretime     öğrenci 

seçiminde adayın bu sınavdan aldığı puan  tek 

kriter olabildiği gibi, bazı sistemlerde mezuniyet 

ortalaması gibi baĢka kriterlerle birlikte de 

değerlendirilebilmektedir. Yükseköğretime giriĢ 

süreci, bir kamu kurumu tarafından taban puanlar 

belirlenerek merkezi olarak yürütülebildiği gibi, 

yükseköğretim kurumları seçim kriterlerini 

belirleyerek süreci kendileri yürütebilmektedir. 

Uygulandığı ülkeler: Ġrlanda, Tanzanya 

Model 2: Yükseköğretime GiriĢ Sınavları 

Ortaöğretim mezuniyet sınavları gibi, üniversite 

giriĢ sınavları da uygulandığı ülkelerde genel 

olarak ulusal veya bölgesel düzeyde merkezi olarak 

yürütülmektedir.   Ancak, bazı sistemlerde giriĢ 

sınavları yükseköğretim kurumlarınca 

yürütülmekte olup, taban puanları ve diğer seçim 

kriterleri bu kurumlarca belirlenmektedir. 

Ortaöğretim mezuniyet sınavları gibi, 

yükseköğretime giriĢ sınavları da adayların genel 

olarak ortaöğretimde gördükleri müfredattaki 

konulara iliĢkin bilgilerini ölçmektedir. 

Yükseköğretime öğrenci seçiminde bazı 

sistemlerde yalnızca bu sınavın sonuçları esas 

alınırken, bazı sistemlerde diğer kriterlerle birlikte 

değerlendirilebilmektedir. 

Uygulandığı ülkeler: Çin, Sırbistan 

 

                                                 
23

 Bu bölüm Helms, R. M. (2009) tarafından yazılan ―University Admissions: Practices and 

Procedures Worldwide‖ adlı kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıĢtır. 
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Kutu 2.1 (devam) 

Model 3: StandartlaĢtırılmıĢ Yetenek Testleri 

StandartlaĢtırılmıĢ yetenek testleri adayların 

baĢarısından ziyade genel kavrama becerilerini 

ölçmek için tasarlanmıĢtır. Yükseköğretime 

öğrenci seçiminde bu testlerin sonuçları genel 

olarak adayların akademik baĢarısını ve daha önce 

elde ettiği bilgi düzeyini ölçen baĢka kriterlerle 

birlikte değerlendirilmektedir. 

Uygulandığı ülkeler: Ġsveç, ABD 

Model 4: Çoklu Sınavlar 

Bu modelde, ulusal ortaöğretim mezuniyet sınavı 

veya yükseköğretime giriĢ sınavındaki 

performansın yanı sıra, devlet, ilgili 

yükseköğretim kurumu veya bağımsız kurumlar 

tarafından   yapılan  ilave bir   veya   birden  çok  

sınavdaki performans da yükseköğretime öğrenci 

seçiminde değerlendirilmektedir. 

Uygulandığı ülkeler: Ġsrail, Hindistan 

Model 5: Sınavsız Sistemler 

Yükseköğretime öğrenci seçiminde ülkelerin büyük 

bir kısmında sınavlar kullanılmaktadır; ancak bazı 

sistemlerde sınav uygulanmamaktadır. Bu 

sistemlerde yükseköğretime giriĢte adayların genel 

olarak ortaöğretimdeki akademik performansı 

değerlendirilmektedir. Sınavsız model ayrıca özel 

sektörün yaygın olduğu çeĢitli ülkelerde de 

kullanılmaya baĢlamıĢtır. 

Uygulandığı ülkeler: Norveç, ABD‘deki bazı özel 

yükseköğretim kurumları 

 

Bu çerçevede, Japonya ve Yunanistan merkezi sınav uygulayan ülkeler, 

Almanya ve Polonya ise merkezi sınav olmayan ülkeler olarak gruplandırılmıĢ; söz 

konusu ülkelerde yükseköğretime eriĢimin daha iyi anlaĢılabilmesi için, ilköğretim 

kademesinden itibaren bütün eğitim sistemi genel olarak incelenmiĢ; 

yükseköğretimde geniĢleme süreçleri ortaya konmuĢ; giriĢ sistemleri detaylı olarak 

ele alınmıĢ ve değerlendirilmiĢtir.  

2.1. Merkezi Sınav Uygulayan Ülkeler 

2.1.1. Japonya 

Ġlk ve Ortaöğretim  

Japonya‘da eğitim 6-15 yaĢları arasında zorunludur. Bu eğitim 6 yıllık ilkokul 

(shogakko) ve 3 yıllık ortaokul (chugakko) eğitimini kapsamaktadır. Ortaöğretimde 

ise akademik ve mesleki olmak üzere iki tür lise (kotogakko) bulunmaktadır. 

Japonya‘da bütün çocukların kendi bölgeleri içindeki bir devlet ilkokulu ve 

ortaokulunda ya da özel veya ulusal bir üniversitenin sınavla öğrenci seçtiği 
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okullarda eğitim almaları zorunludur. Ortaöğretim zorunlu olmadığı için devlet 

lisesine devam etmek isteyen öğrencilerin valilikler tarafından yürütülen giriĢ 

sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavda baĢarısız olan öğrenciler yeniden sınava 

girmek için bir yıl daha beklemek zorundadır. Hiçbir sınavda baĢarılı olamayan 

öğrenciler diğer okul türlerine devam edebilmektedir. Alternatif okullar Batı 

sistemine benzemekte olup ticaret, endüstri, tarım, ev ekonomisi, hemĢirelik, 

denizcilik alanlarındaki meslek liselerini kapsamaktadır. Bununla birlikte, Japon 

eğitim sisteminde teknik liseler (koto senmon gakko), özel amaçlı okullar (senshu 

gakko) ile çok amaçlı okullar (kakushu gakko) mesleki veya teknik eğitim hizmeti 

sunmaktadır (Stevenson and Shin-Ying, 1997:4).  

Teknik liselerde genel ortaöğretime ilave olarak mühendislik ve denizcilik 

gibi alanlarda yükseköğretim düzeyindeki 2 yıllık programlara denk gelen 2 yıllık 

ihtisaslaĢmıĢ bir eğitim verilmekte olup, özel amaçlı okullarda da teknik alanlar 

dıĢında benzer bir uygulamalı eğitim verilmektedir. Çok amaçlı okullarda ise özel 

amaçlı okullara benzer daha kısa süreli eğitim verilmektedir. Liseden mezun olmak 

için herhangi bir bitirme sınavı yapılmamaktadır. Ġyi bir liseden mezun olmak 

prestijli bir yükseköğretim kurumuna giriĢi önemli oranda etkilediği için, Japon 

eğitim sisteminde liselere giriĢ sınavı oldukça rekabetçi bir yapıya kavuĢmuĢtur.  

Yükseköğretim  

 Japon yükseköğretim sistemi verilen eğitim açısından üniversiteler, meslek 

yüksekokulları (MYO) (junior colleges), teknoloji kolejleri ve belli alanlarda eğitim 

veren ihtisaslaĢmıĢ kolejlerden oluĢmaktadır. 12 yıllık ilk ve ortaöğretim sonrasında 

üniversitelerde 4 yıllık, MYO‘larda genel olarak 2 ve bazı alanlarda 3 yıllık eğitim 

verilmektedir. Teknoloji kolejlerinde 9 yıllık ilkokul ve ortaokul eğitiminden sonra 

son 2 yılı yükseköğretim sayılan toplam 5 yıllık eğitim verilmektedir. ĠhtisaslaĢmıĢ 

kolejlerde ise 12 yıllık ilk ve ortaöğretim sonrasında belirli meslek alanlarında 1 

yıldan 3 yıla kadar değiĢen sürelerde tam zamanlı eğitim verilmektedir (Teichler, 

1997:278). Finansman ve denetim açısından sınıflandırıldığında ise ulusal (national), 

yerel (public) ve özel yükseköğretim kurumları olmak üzere üç farklı türde 

yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Ulusal üniversiteler merkezi yönetim 
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bütçesinden finanse edilmekte olup devletin denetimi altındadır. Yerel üniversiteler 

ise yerel idarelerce finanse edilmekte ve denetlenmektedir (Teichler, 1997:277). 

 Yükseköğretimde geniĢleme ve yükseköğretime eriĢim  

 Japon eğitim sistemi II. Dünya SavaĢından sonra baĢlamak üzere iki reform 

süreci geçirmiĢtir. Yükseköğretimde ABD‘ye benzer bir sisteme geçilerek 

yükseköğretim kurumları çeĢitlendirilmiĢ ve 1960‘larda özel yükseköğretim 

kurumlarının sübvanse edilmesiyle yükseköğretimde oldukça hızlı bir geniĢleme 

gerçekleĢmiĢtir. Bu çerçevede, 1950 yılında 350 olan yükseköğretim kurumu sayısı 

2004 yılında 4.246‘ya ulaĢmıĢtır. Bu geniĢlemede en büyük etken özel 

yükseköğretim kurumlarındaki artıĢ olmuĢtur. 2004 yılı itibarıyla yükseköğretim 

kurumlarının %4‘ünü ulusal, %7,6‘sını yerel ve %88,4‘ünü özel yükseköğretim 

kurumları oluĢturmaktadır (Bkz. ġekil 2.1).  

ġekil 2.1. Japonya’da Finansman ve Denetim Açısından FarklılaĢan 

Yükseköğretim Kurumu Sayısı (1950-2004) 

 

Kaynak: Hiroshima University, Research Institute for Higher Education verilerinden derlenmiĢtir.  

  Yükseköğretimde geniĢleme kurum sayısı açısından incelendiğinde ġekil 

2.2‘de görüldüğü üzere en hızlı artıĢın üniversite sayısında olduğu, ancak 

ihtisaslaĢmıĢ kolejlerin yükseköğretim kurumları içinde en büyük paya sahip olduğu 

göze çarpmaktadır. 2004 yılı itibarıyla yükseköğretim kurumlarının %16,7‘sini 
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üniversiteler, %12‘sini MYO‘lar, %1,5‘ini teknoloji kolejleri ve %69,9‘unu da 

ihtisaslaĢmıĢ kolejler oluĢturmaktadır.  

ġekil 2.2. Japonya’da Eğitim-Öğretim Açısından FarklılaĢan Yükseköğretim 

Kurumu Sayısı (1950-2004) 

 

Kaynak: Hiroshima University, Research Institute for Higher Education verilerinden derlenmiĢtir.  

ġekil 2.3. Japonya’da Eğitim-Öğretim Açısından FarklılaĢan Yükseköğretim 

Kurumlarındaki Öğrenci Sayısı (1950-2004) 

 

Kaynak: Hiroshima University, Research Institute for Higher Education verilerinden derlenmiĢtir.  
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Yükseköğretimde geniĢleme öğrenci sayısı açısından incelendiğinde, 1950 

yılında 238.784 olan öğrenci sayısının 2004 yılında 3.798.959‘a yükseldiği 

görülmektedir. ġekil 2.3‘ten görüldüğü üzere bu artıĢın en yüksek olduğu 

yükseköğretim kurumu, toplam öğrencilerin %74‘ünün öğrenim gördüğü 

üniversitelerdir. MYO‘larda ise öğrenci sayısının 1990‘lardan itibaren azalmaya 

baĢlaması dikkat çekmektedir.  

Yükseköğretim öğrenci sayısındaki hızlı artıĢ büyük oranda özel 

yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci sayısının artmasından kaynaklanmaktadır 

(Bkz. ġekil 2.4). 1950 yılında ulusal, yerel ve özel yükseköğretim kurumlarındaki 

öğrenci sayısı sırasıyla 80.025, 10.458 ve 148.301 iken, 2004 yılında 679.904, 

171.980 ve 2.947.075‘e yükselmiĢtir.  

ġekil 2.4. Japonya’da Finansman ve Denetim Açısından FarklılaĢan 

Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğrenci Sayısı (1950-2004) 

Kaynak: Hiroshima University, Research Institute for Higher Education verilerinden derlenmiĢtir.  

 1950-1990 döneminde gerçekleĢen hızlı geniĢleme 1990‘lardan sonra 

yavaĢlamaya baĢlamıĢtır. Bu durum, 1992 yılından itibaren çağ nüfusundaki azalma 

nedeniyle ortaöğretim mezunlarının azalması ve yükseköğretim mezunlarının iĢgücü 

piyasasına giriĢte yaĢadığı sorunlardan kaynaklanmıĢtır. Mezuniyet sonrası istihdam 

edilenlerin oranı 1991 yılında %81‘den 1994 yılında %71‘e düĢmüĢtür (Teichler, 

1997:288). Diğer yandan, 1990‘lardan 2000‘lere kadar çağ nüfusundaki azalmaya 

rağmen yükseköğretim öğrenci sayısının artmaya devam etmesinin nedeni, 
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ortaöğretimden yükseköğretime geçiĢlerin artmasıdır. Bir baĢka deyiĢle, ortaöğretim 

mezunları istihdama katılmak yerine yükseköğretime devam etmeyi tercih etmiĢtir.   

 Yükseköğretime eriĢim 1950‘lerden baĢlayarak artırılmakla birlikte, giriĢ 

sistemindeki sorunlar eriĢimi olumsuz yönde etkilemektedir. ġekil 2.5‘te görüldüğü 

üzere, 1960 yılında ortaöğretimin son sınıfına karĢılık gelen 18 yaĢındakilerin %12‘si 

yükseköğretime giriĢ için baĢvururken, 2004 yılında bu oran %48,7‘ye yükselmiĢtir. 

Ortaöğretimin son yılında yükseköğretime baĢvuru oranının düĢük olmasının baĢlıca 

sebebi öğrencilerin giriĢ sınavlarına hazır olmamaları nedeniyle baĢvuruyu 

mezuniyet sonrasına bırakarak daha iyi hazırlanmak istemeleridir. OECD verilerine 

göre Japonya‘da 2005 yılında 4 yıllık yükseköğretim programlarına giriĢ oranı %41 

ve 2 yıllık programlara giriĢ oranı ise %30‘dur. Japon yükseköğretim sektörü kurum 

sayısı açısından oldukça büyük bir sektör olmakla birlikte, yükseköğretime giriĢ 

sisteminin oldukça zor ve rekabetçi yapısı nedeniyle giriĢ oranları düĢüktür.  

ġekil 2.5. Japonya’da 18 YaĢ Nüfusu Ġçinde Yükseköğretime BaĢvuranların 

Payı (1960-2004) 

Kaynak: Hiroshima University, Research Institute for Higher Education verilerinden derlenmiĢtir.  

  Yükseköğretime giriĢ sisteminde reform yapılması için yaklaĢık on yılda bir 

çeĢitli giriĢimler olmuĢ; ancak pek de baĢarılı sonuçlar elde edilememiĢtir. En son 

reform yapılan 1979-1990 döneminde sınav kurumu kaldırılıp yerine yenisi 
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kurulmuĢ, sınavın aĢamaları değiĢtirilmiĢtir. Bununla birlikte, üniversitelerin bir 

kısmı kompozisyon sınavları, bir kısmı da sözlü sınavlar yapmaya baĢlamıĢtır. 

Ancak, üniversiteler tarafından bağımsız bir Ģekilde yapılan bu sınavlar 

yükseköğretime giriĢte adil olma konusunda toplumda kaygılara neden olmuĢtur 

(Teichler, 1997:289).  

Yükseköğretime giriĢ  

Yükseköğretime giriĢ devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler arasında 

farklılaĢmaktadır. Devlet üniversitelerine girmek isteyen öğrencilerin iki farklı sınava 

girmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, her yılın Ocak ayında Ulusal 

Üniversiteye GiriĢ Sınavları Merkezi tarafından düzenlenen ve ortaöğretim müfredatı 

kapsamında çoktan seçmeli sorulardan oluĢan merkezi sınavdır (center shiken). 

Devlet üniversiteleri öğrencilerin bu sınavda 6 dersten sınanmasını istemektedir. 

Öğrenciler bu sınavdan aldıkları puana göre baĢvuru yapacakları üniversiteleri 

belirlemektedir. Ġkinci sınav ise üniversitelerin yaptığı bir veya iki gün uygulanan ve 

yaklaĢık 1-3 saat süren giriĢ sınavlarıdır. Bu sınavlar genel olarak çoktan seçmeli 

sorular, kısa cevap gerektiren sorular, uzun denemeler (kompozisyonlar) ve bazen de 

mülakatlardan oluĢan bir yapıya sahiptir. Rekabetin yüksek olduğu üniversiteler 

yaptıkları giriĢ sınavında baĢarılı olamayan öğrencilerden yalnızca belli bir puanın 

üzerindeki öğrencileri ikinci kez sınava kabul etmektedir. Üniversiteler kabul 

edecekleri öğrenciler için asgari puanlarını sınavdan önce açıklamaktadır. Bu iki 

sınavdan alınan puanlar her üniversitenin belirlediği ağırlıklar çerçevesinde 

hesaplanmakta ve yerleĢtirme bu puanlara göre yapılmaktadır. Öğrencilerin farklı 

üniversitelere baĢvurabilmesi için üniversiteler giriĢ sınavlarını farklı günlerde 

yapmaktadır (Stevenson and Shin-Ying, 1997:5). Özel üniversiteler öğrencilerin 

merkezi sınavda 3 veya 4 dersten sınanmasını istemektedir. Ayrıca her üniversite 

devlet üniversitelerinde olduğu gibi kendi giriĢ sınavını yapmaktadır. Özel 

üniversitelerde bu iki sınavdan alınan puanların yanı sıra öğrencilerin diğer nitelikleri 

de dikkate alınarak yerleĢtirme yapılmaktadır.  

GiriĢ sınavı puanlarıyla yerleĢtirme dıĢında öğrenciler devlet üniversiteleri ve 

özel üniversitelere tavsiye (suisen) sistemi yoluyla da yerleĢtirilebilmektedir. Okula 

tahsisli (shiteiko suisen) ve kamuya açık (kobo susisen) olmak üzere iki tür tavsiye 
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sistemi bulunmaktadır. Birinci sistemde üniversiteler akademik baĢarısı çok yüksek 

olan liselerden öğretmenlerce baĢarısı, kiĢiliği, devamlılığı, okul dıĢı faaliyetleri ve 

liderlik özelliği açısından değerlendirilerek seçilen ve tavsiye edilen az sayıda 

öğrenciyi kabul etmektedir. Ġkinci sistemde ise tavsiye bütün okul türleri ve 

öğrencilere açık olup, öğrencilerin tavsiye ile yerleĢtirme yapan üniversiteleri tespit 

etmesi ve üniversite baĢvuru formlarının öğretmenleri tarafından doldurulması 

gerekmektedir. Birinci sistemde olduğu gibi bu sistemde de öğrencilerin akademik 

baĢarılarının yanında kiĢisel özellikleri de değerlendirilmektedir (Stevenson and 

Shin-Ying, 1997:5). Üniversiteye giriĢte kontenjanların %20‘si tavsiye sistemi 

yoluyla doldurulmaktadır. Bu sistem sınav stresi altında gerçek akademik baĢarısını 

ve kapasitesini yansıtamayan öğrenciler için oldukça faydalıdır.  

Yükseköğretime giriĢ sisteminin rekabetçi yapısı gereği birçok öğrenci 

üniversiteye girememekte ve bu da öğrencilerin sınava yeniden girmek için 

beklemelerine neden olmaktadır. Japonya‘da lise mezunu olup üniversite sınavlarına 

yeniden girmek üzere hazırlanan öğrencilere ronin denmektedir. Ġlk denemelerinde 

üniversiteye yerleĢemeyen öğrencilerin bir kısmı istihdama katılmakta, bir kısmı özel 

yükseköğretim kurumlarına devam etmekte, bir kısmı da özel yükseköğretim 

kurumlarına kaydolup ertesi yılki üniversiteye giriĢ sınavlarını beklemektedir. Çok 

sayıda ronin‘in olması, üniversiteye giriĢ sınavlarında öğrencilerin baĢarısız 

olmasından ziyade kendi kapasitelerinin üzerindeki daha iyi bir üniversiteye girme 

isteğinden kaynaklanmaktadır. Japonya‘da aileler erkek çocuklarının ronin 

statüsünde 2 veya 3 yıl geçirmesinde herhangi bir sakınca görmemektedir; ancak kız 

çocuklar için ronin olarak geçirilebilecek kabul edilebilir süre 1 yıldan fazla değildir.   

 Yükseköğretime giriĢ sisteminin değerlendirilmesi 

Japonya‘da ortaöğretime ve yükseköğretime giriĢ sistemi, sınav odaklı ve 

rekabetçi yapısı nedeniyle genellikle ―sınav cehennemi‖ olarak tanımlanmaktadır. 

Yükseköğretime giriĢte ortaya çıkan rekabetin sebebi yükseköğretim arz 

kapasitesinin yetersiz olmasından daha çok rekabetin doğası gereği öğrencilerin 

yerleĢmeleri olası olan üniversiteden bir derece daha iyi üniversiteyi 

hedeflemeleridir. Diğer geliĢmiĢ ülkelerle karĢılaĢtırıldığında, Japonya‘da sosyo-

ekonomik statünün belirlenmesinde bireyin eğitim düzeyi aileden kalan mirastan 
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daha fazla etkilidir (Takeuchi, 1997:184). Bu nedenle, toplumda eğitim çok önemli 

hale gelmiĢ, eğitim sisteminin yapısından dolayı da toplum bir sınav toplumuna 

dönüĢmüĢtür. Örneğin, üniversiteye giriĢ sınavından bir yıl önce günlük yaĢamını 

disiplin altına almak ve çalıĢmaya odaklanmak zorunda olan gençler jukensei diye 

adlandırılmakta ve bu kurumsallaĢmıĢ sosyal grup toplumun tüm kesimlerince 

tanınmaktadır. Bununla birlikte, üniversiteye giriĢ için baĢvuran öğrenciler 

kendilerini lise öğrencisi yerine jukensei diye tanımlamaktadır (Takeuchi, 1997:188). 

Bu da sınavın toplum tarafından ne kadar içselleĢtirildiğini açıkça ortaya 

koymaktadır.  

Yükseköğretime giriĢin rekabetçi hale gelmesinde sınav odaklı eğitim 

sisteminin yanı sıra, Japon toplumunda akademik baĢarıyı, öğrencinin doğal yeteneği 

ve zeka düzeyinden ziyade, gösterdiği çaba ve bilgi birikiminin sağladığına olan 

inanç da etkili olmuĢtur. Hazırlık süresince gösterilen çabanın üniversiteye giriĢ 

sınavlarında baĢarı getirdiğine dair inanç ise, öğrencinin konuları ezberlemesini 

gerektiren çoktan seçmeli veya kısa cevaplı sorulardan oluĢan sınav yapısının 

etkisiyle oluĢmuĢtur (Takeuchi, 1997:191).  

Eğitim sisteminin rekabetçi yapısı öğrencileri baĢarı düzeyi itibarıyla 

yerleĢebilecekleri üniversitelerden daha yüksek puanlı üniversitelere 

yönlendirmektedir. Öte yandan, üniversitelerin puanlar açısından sıralanması 

öğrencilerin bir programı/mesleği tercih etmelerinden ziyade üniversite tercihinde 

bulunmalarına neden olmaktadır. Sınav odaklı ve rekabetçi giriĢ sistemi mesleki 

tercihleri ve kariyer hedeflerini olumsuz etkilemektedir.  

Japon yükseköğretime giriĢ sistemi iĢgücü piyasasında da olumsuz etkiler 

yaratmıĢtır. Yeni mezunların iĢgücü piyasasındaki rekabeti ücretler veya 

pozisyonlardan ziyade Ģirketler arasında olmaktadır. Mezunlar belli bir pozisyonda 

istihdam edilmek üzere iĢe girmekten ziyade bir Ģirkete girmektedir. ÇalıĢılacak 

pozisyon Ģirkete girdikten sonra belirlenmekte ve gerekli beceriler iĢ baĢında 

kazanılmaktadır. Meslekler ile pozisyonlar genellikle örtüĢmemektedir. Örneğin, 

Japonya‘daki büyük bir banka eleman alacağı zaman sıralamada düĢük olan 

üniversitelerin iĢletme ve ekonomi bölümleri yerine Kyoto Üniversitesi gibi prestijli 

üniversitelerin eğitim fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. Bunun temelinde, 
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mezunların oldukça zor olan üniversite giriĢ sınavını baĢarıyla geçtikleri için daha 

yetenekli oldukları ve belirli bir potansiyel taĢıdıklarına dair düĢünce yer almaktadır.  

 Yükseköğretime giriĢ sınavı eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Öğrencilere çocukluk yıllarından baĢlayarak kitapçıklar ve sınavlara yönelik 

kitaplarda yapmaları gerekenler anlatılmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilerin 

yaratıcılıkları ve bireysel otonomileri yok olmakta ve üniversiteye veya iĢe 

girdiklerinde de yaratıcı olmak yerine yapılması gerekenleri anlatan kılavuz veya 

kitapçıklara ihtiyaç duymaktadırlar (Doyon, 2001:448). Öte yandan, çoktan seçmeli 

sorular yoluyla daha objektif olmayı amaçlayan sınavın yapısı, öğrencilerin ezber 

yeteneklerini geliĢtirmekte, ancak yaratıcı kapasitelerini yok etmektedir. Ortaöğretim 

sistemi ve öğrenciler bütünüyle yükseköğretime giriĢ sınavlarına odaklanmaktadır; 

bu da öğrencilerin sosyal faaliyetlere katılımını ve iletiĢim becerilerinin geliĢmesini 

olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte, ilk ve ortaöğretim hayatları sınavlarla 

geçen öğrenciler üniversiteye girdikten sonra bir rahatlama dönemine girmektedirler. 

Bu da yükseköğretimde üretkenliği ve yaratıcılığı azaltmaktadır.  

 Yükseköğretime giriĢin sınav odaklı ve rekabetçi yapısı Japonya‘da paralel 

özel öğretimin yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. Bu durum ise hem kaynakların etkin 

kullanılmamasına hem de öğrencilerin bütün vaktini okul ve  paralel özel öğretim 

kurumları arasında geçirmesine neden olmaktadır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 

akademik baĢarılarını geliĢtirmek ve üniversiteye giriĢ Ģanslarını arttırmak amacıyla 

juku adındaki ülkemizdeki dershane benzeri paralel özel öğretim kurumlarına devam 

etmektedir. Aileler genel olarak lise müfredatının öğrencileri yükseköğretime giriĢ 

sınavlarına hazırlamakta yetersiz olduğunu düĢünmektedir. Juku‘ya katılım yaygın 

olmakla birlikte, öğrencinin baĢarı düzeyi, yaĢadığı Ģehrin büyüklüğü ve ailesinin 

gelir düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak farklılaĢmaktadır. Öğrenciler baĢvuracakları 

üniversiteyi belirlerken juku‘ların yaptığı gerçek sınava çok benzeyen deneme 

sınavında aldıkları puanı dikkate almaktadır. Bu nedenle, yüksek puanlı ve prestijli 

Tokyo ve Kyoto üniversitelerine baĢvurular çok yüksek değildir (Takeuchi, 

1997:186).  
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2.1.2. Yunanistan 

 Yunanistan‘da eğitim Anayasa gereği devletin sorumluluğundadır ve 

okulöncesinden yükseköğretime kadar eğitimin bütün kademelerinde ücretsizdir. 

Özel okulların sayısı oldukça azdır; ancak yükseköğretim yalnızca devlet 

yükseköğretim kurumları tarafından verilmektedir. Yunan eğitim sisteminde 

ortaöğretimden yükseköğretime geçiĢler dıĢında diğer eğitim kademeleri arası 

geçiĢlerde sınav yoktur.  

Ġlk ve ortaöğretim  

Yunanistan‘da 6 yıllık ilkokul (dimotiko) eğitimi 6-12 ve 3 yıllık ortaokul 

(gymnasio) eğitimi 12-15 yaĢlar arasında zorunludur. Ġlkokul 6. sınıfı bitiren 

öğrencilere verilen mezuniyet sertifikası ile ortaokula devam edilmektedir. 

Ortaokullar gündüz okullarıdır; ancak bu ortaokulların yanı sıra 14 yaĢın üzerindeki 

çalıĢan öğrencilere yönelik akĢam ortaokulları, müzik, spor ve belli bir sosyal, 

kültürel veya dini kimlikleri olan öğrencilerin eğitim gereksinimlerini karĢılamak 

için çoklu kültür ortaokulları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için de özel 

eğitim ortaokulları bulunmaktadır. Ortaokulu bitiren öğrencilere lise eğitimine 

devam hakkı tanıyan mezuniyet sertifikası verilmektedir. Ortaöğretime geçiĢte 

herhangi bir sınav bulunmamaktadır.  

Ortaöğretim zorunlu olan ortaokul eğitimi ile lise eğitimi olmak üzere iki 

kademeden oluĢmaktadır. Ortaöğretim II.kademe, genel liseler (geniko lykeio) ve  

meslek liseleri (epaggelmatiko lykeio-EPAL) ile meslek okullarından (epaggelmatiki 

scholi-EPAS) oluĢmaktadır. Liselerde eğitim süresi 3 yıl olup, akĢam liselerinde 4 

yıldır.  

Genel liselerin 1.sınıfı daha çok oryantasyon programı niteliğindedir. 2.sınıfta 

teorik, fen ve teknoloji olmak üzere üç farklı alana ayrılmakta ve lise son sınıfta da 

aynı Ģekilde devam etmektedir. Ancak, yalnızca teknoloji alanı lise son sınıfta 

teknoloji ve üretim ile bilgi hizmetleri kolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel 

lise mezunlarına son sınıfta yapılan sınav sonrasında mezuniyet sertifikası 

verilmektedir. Meslek liselerinde genel dersler ile mesleki-teknik dersler 

bulunmaktadır. Meslek liselerinin 1.sınıfında verilen genel dersler tüm eğitim 
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programının %70‘ini, meslek dersleri ise %30‘unu oluĢturmaktadır. Meslek lisesi 

mezunlarına genel lise mezunlarına eĢdeğer bir mezuniyet sertifikası verilmektedir.
24

   

Mesleki eğitim kapsamında meslek liselerinin (EPAL) yanı sıra 2 yıllık eğitim 

veren meslek okulları (EPAS) bulunmaktadır. Bu okullarda bütün eğitim süresi 

boyunca meslek dersleri verilmektedir. Meslek okullarından mezun olanlara 

ortaöğretim sonrası mesleki eğitime devam olanağı tanıyan mezuniyet sertifikası 

verilmektedir.  

Meslek liselerindeki eğitim kalitesinin yetersiz olması, meslek lisesi 

mezunlarının iĢgücü piyasasında pek fazla talep görmemesi ve yükseköğretime 

eriĢimin daha fazla olması nedeniyle öğrencilerin büyük bir kısmı genel liselere 

devam etmektedir (OECD, 1997:55). 

 Örgün mesleki eğitim veren mesleki eğitim enstitüleri (institouta 

epaggelmatikis katartisis-IEK) ortaöğretim sonrası mesleki eğitim Ģeklinde 

sınıflandırılmakta ve meslek liselerinin verdiği sertifikaya eĢdeğer bir mezuniyet 

sertifikası vermektedir. Bu sertifika mezunların iĢgücü piyasasına giriĢlerine olanak 

tanımaktadır. Mesleki eğitim enstitüleri hem ortaokul hem de lise mezunlarını kabul 

etmektedir.
25

  

 Yükseköğretim 

 Yunanistan‘da yükseköğretim sistemi üniversiteler ve teknoloji sektörü 

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Üniversite sektörü; üniversiteler, politeknikler,  

güzel sanatlar yüksekokulları ve açık Helen üniversitesi, teknoloji sektörü ise; 

teknoloji enstitüleri ve öğretmen okullarından oluĢmaktadır. Bu kurumların yanı sıra, 

üniversite sektörü kategorisinde sayılan yüksek askeri eğitim enstitüleri, üniversite 

dıĢı yükseköğretim olarak kabul edilen dini okullar, dans ve drama okulları, turizm 

okulları ve polis akademileri bulunmaktadır. Üniversitelerde eğitim süresi tıp 

fakülteleri hariç 4 yıl, teknik üniversitelerde 5 yıl, diğer kurumlarda ise genel olarak 

3 yıldır. 2006 yılı itibarıyla Yunanistan‘da üniversite sektöründe 23, teknoloji 

                                                 
24

 Education System in Greece 2005-2006. 14 Mart 2008. Eurybase The Information Database on 

Education Systems in Europe.                                 

 <http://www.eurydice.org/ressources/ eurydice/eurybase/pdf/0_integral/EL_EN.pdf> 
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sektöründe 15 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Teknoloji enstitülerinin çeĢitli 

bölgelerde bağımsız bölümleri de vardır.  

Üniversitelere kıyasla daha çok uygulamalı eğitim veren teknoloji 

enstitülerinin amacı uygulamalı araĢtırma yapmak ve araĢtırma sonuçlarını üretim 

süreçlerine aktararak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Açık Helen 

Üniversitesi ise 1998 yılında lisans ve lisansüstü uzaktan eğitim programları ve 

yaĢam boyu eğitim faaliyetleri sunmak amacıyla kurulmuĢtur. Üniversite dıĢı 

yükseköğretim kurumları mesleki veya bazı özel eğitim gerektiren alanlarda çeĢitli 

eğitimler sunmaktadır. Anayasa gereği bu kurumlarda eğitim süresi 3 yılın üzerinde 

olamamaktadır.
26

  

Yükseköğretimde geniĢleme ve yükseköğretime eriĢim  

Yükseköğretime olan talebin artmasıyla birlikte Yunanistan‘da alternatif 

yükseköğretim kurumları açılmıĢtır. 1974 yılında yükseköğretim düzeyinde mesleki 

teknik eğitim veren kurumlar açılmıĢ, bu kurumlar 1982 yılında teknoloji 

enstitülerine dönüĢtürülmüĢtür. Yükseköğretime giriĢ sınavlarındaki rekabet ve 

sınırlı kontenjanlar nedeniyle açıkta kalan öğrencilere yönelik olarak 1990‘larda 

ortaöğretim sonrası mesleki eğitim veren mesleki eğitim enstitüleri kurulmuĢtur 

(OECD, 1997:37). 

Yükseköğretimde geniĢleme öğrenci sayısı açısından incelendiğinde, 1982 

yılında 92.174 olan öğrenci sayısı 2005 yılına kadar yaklaĢık altı kat artarak 

646.587‘ye ulaĢmıĢtır (Bkz.ġekil 2.6). Bu geniĢlemede 1982 yılında kurulan 

teknoloji enstitülerinin büyük katkısı olmuĢtur. Teknoloji enstitülerinde 1984 yılında 

38.853 olan öğrenci sayısı 2005 yılında 223.187‘ye yükselmiĢtir. Yükseköğretim 

öğrenci sayısındaki artıĢ yalnızca yükseköğretime yerleĢenlerin artmasından 

kaynaklanmamaktadır; bunun yanı sıra öğrencilerin normal mezuniyet süresini 

aĢarak sistemde daha fazla kalmaları da bu artıĢta etkili olmaktadır. Örneğin, 1992 

yılında öğrencilerin %44‘ü formel eğitim süresini aĢmıĢtır (OECD, 1997:39). 
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ġekil 2.6. Yunanistan’da Yükseköğretim Öğrenci Sayısı (1982-2005) 

 

Kaynak: OECD verilerinden derlenmiĢtir. 

Yunan eğitim sisteminde 1964 yılı bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde yapılan 

reformlarla yükseköğretime eriĢimi artırmak amacıyla ücretsiz eğitim yükseköğretim 

kademesinde de uygulanmaya baĢlamıĢ, ortaöğretime geçiĢ sınavları kaldırılmıĢ ve 

yükseköğretime giriĢ sistemi değiĢtirilerek geçmiĢte her bölüm tarafından ayrı ayrı 

yapılan sınavlar birleĢtirilerek merkezi giriĢ sınavı uygulanmaya baĢlamıĢtır (OECD, 

1997:35).  

ġekil 2.7. Yunanistan’da Ortaöğretim Mezunları ve Yükseköğretim 

Kontenjanları (1998-2005) 

Kaynak: OECD, Psacharopoulos and Tassoulas (2004) 
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Yükseköğretime eriĢimi artırma çabalarına rağmen yükseköğretim 

kontenjanları ortaöğretim mezunlarının gerisinde kalmıĢtır. ġekil 2.7‘de görüldüğü 

üzere, yükseköğretim kontenjanları 1998-2005 yılları arasında çok fazla artıĢ 

göstermemiĢ ve yaklaĢık 75.000-80.000 düzeyinde kalmıĢtır. Aynı Ģekilde 

ortaöğretim mezunlarında da 2001 yılındaki düĢüĢ hariç genel olarak sabit bir trend 

göze çarpmaktadır. Aynı düzeyde devam eden ortaöğretim mezun sayısı karĢısında 

yükseköğretim kontenjanları sınırlı düzeydedir. 

Yükseköğretime giriĢ  

 Yükseköğretime giriĢin temel koĢulu 12 yıllık eğitim sonrasında alınan lise 

mezuniyet sertifikasıdır. Yükseköğretim kurumlarına yerleĢmek isteyen lise 

mezunlarının Eğitim Bakanlığının her yıl Haziran ayında yazılı olarak uyguladığı 

merkezi yükseköğretime giriĢ sınavına girmeleri gerekmektedir. Yükseköğretim 

kontenjanları yıllık olarak Ulusal Yükseköğretim Kurulu ve Teknoloji Eğitim Kurulu 

tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretime giriĢ sınavındaki sorular ortaöğretim 

boyunca uygulanan müfredatı kapsayacak Ģekilde 4 alandan oluĢmaktadır. Ancak, 

bazı programlar için adaylar beĢinci bir alanda daha test edilmektedir; örneğin 

mimarlık fakültesine girmek isteyen adaylara merkezi sınavdaki 4 alana ilave olarak 

mimari çizim alanında da sınav uygulanmaktadır. Adaylar kendi alanlarıyla ilgili  

yükseköğretim kurumu ve programına dair tercihlerini yükseköğretime giriĢ sınavı 

baĢvurusu sırasında öncelik sırasına göre bildirmektedir. Yükseköğretim kurumlarına 

yerleĢtirme adayların sınav puanı, tercihleri ve kontenjanlara göre yapılmaktadır 

(OECD, 1997:57). 

Üniversite sektöründeki yükseköğretim kurumlarına yerleĢtirme genel lise 

mezunları için yapılmaktayken, 2007-2008 döneminden itibaren meslek lisesi 

mezunlarına da bu kurumlarda öğrenim görme hakkı tanınmaya baĢlamıĢtır. Açık 

Helen üniversitesine giriĢ için 23 yaĢın üzerinde olma Ģartı aranmakta olup, giriĢte 

herhangi bir sınav uygulanmamaktadır. Teknoloji enstitüleri ve öğretmen okullarına 

giriĢ için adayların genel veya meslek liselerini baĢarıyla tamamlamıĢ olmaları ve 

merkezi yükseköğretime giriĢ sınavına girmeleri gerekmektedir. Teknoloji 

enstitülerine girmek isteyen genel lise mezunları üniversiteye giriĢteki prosedürlere 

tabidir. Meslek lisesi mezunları ise merkezi sınavda iki genel alan ve bir meslek 
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alanındaki soruları cevaplayarak elde ettiği puan sonucunda ve mevcut kontenjanlar 

çerçevesinde teknoloji enstitülerine yerleĢtirilmektedir.
27

  

 Merkezi yükseköğretime giriĢ sınavlarının organizasyonu ve yönetimi Eğitim 

Bakanlığının GiriĢ Sınavları Dairesinin sorumluluğundadır. Bu Daire sınavların 

hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için her yıl 3 tane komite 

oluĢturmaktadır. Merkezi Komite üniversite profesörlerinden, okul danıĢmanlarından 

ve lise öğretmenlerinden oluĢmakta olup, soruların ve sınav konularının 

derlenmesinden sorumludur. Lise müdürünün baĢkanlığında lise öğretmenlerinden 

oluĢan Merkezi Sınav Komitesi sınav tarihinde sınavın sağlıklı bir Ģekilde 

uygulanmasından sorumludur. Değerlendirme Komitesi okul danıĢmanları ve 

seçilmiĢ lise öğretmenlerinden oluĢmakta ve sınavların değerlendirilmesinden 

sorumludur. Her bir sınav iki değerlendirici tarafından değerlendirilmekte olup, bu 

iki değerlendirme puanının ortalaması alınarak adayın baĢarı puanı oluĢturulmaktadır 

(OECD, 1997:57-58).  

Eğitim Bakanlığı merkezi yükseköğretime giriĢ sınavı sistemini değiĢtirmenin 

yollarını araĢtırmaktadır. Bunun temel sebebi lise öğrencilerinin lise eğitiminin son 

iki yılını merkezi giriĢ sınavına hazırlanmakla geçirmeleri, sınavda seçtikleri alanlar 

dıĢındaki dersleri önemsememeleri ve sosyal faaliyetlere katılmamalarıdır.  

Yükseköğretime giriĢ sisteminin değerlendirilmesi 

Eğitim kalitesindeki sorunlar 1990'lardan itibaren Yunan eğitim 

politikalarında öncelikli hale gelmeye baĢlamıĢtır. Yükseköğretime giriĢte uygulanan 

merkezi sınav nedeniyle genel liseler yükseköğretime hazırlık kademesine dönüĢerek 

geçiĢ koridoru niteliğine bürünmüĢ ve adayları giriĢ sınavına hazırlayan dershane 

sayısı hızla artmıĢtır. Diğer yandan, dershaneler öğrenciler, aileler ve öğretmenler 

tarafından zaman ve para harcanmaya değer tek eğitim kurumu olarak görülmeye 

baĢlamıĢtır.  

 Üniversite ve kontenjan sayısındaki artıĢa rağmen üniversitelerin talebi 

karĢılayamaması nedeniyle, sınırlı kontenjanlar karĢısında ortaya çıkan Ģiddetli 
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rekabet lise kademesindeki eğitimin kalitesini düĢürmektedir. Nesnelliğinin ve 

güvenilirliğinin artırılması amacıyla merkezi hale getirilen yükseköğretime giriĢ 

sınavları, öğrencilerin yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ölçmekten uzak bir yapıya 

sahiptir ve öğrencileri ezberlemeye yönelterek yaratıcılıklarının geliĢmesini 

engellemektedir.  

 Yunan eğitim sisteminin etkin olmamasının nedenlerinden biri de toplumda 

yükseköğretime olan yüksek talebe karĢın Anayasa gereği özel yükseköğretim 

kurumlarının açılamamasıdır. Yükseköğretim kontenjanlarının talebe oranla sınırlı 

kalması, Yunan öğrencilerin yurt dıĢındaki üniversitelere yönelmesine neden 

olmuĢtur. Bu çerçevede, 2004 yılı itibarıyla yaklaĢık 70.000 öğrencinin Yunanistan 

dıĢındaki üniversitelerde öğrenim gördüğü tahmin edilmektedir (Psacharopoulos and 

Tassoulas, 2004:249).   

2.2. Merkezi Sınav Olmayan Ülkeler 

2.2.1. Almanya  

 Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında Almanya‘nın Doğu ve Batı Almanya olarak 

ikiye ayrılması iki farklı eğitim sisteminin oluĢmasına neden olmuĢtur. Batı Almanya 

geleneksel eğitim sistemini sürdürmüĢ, Doğu Almanya ise Sovyet modelini 

benimsemiĢtir. Ġki sistem arasındaki en büyük fark Batı Almanya‘nın öğrencileri 

yeteneklerine göre 4. sınıfta, Doğu Almanya‘nın ise 10. sınıfta ayırmasıdır.  1990 

yılında iki ülkenin yeniden birleĢmesiyle Doğu Almanya eğitim sistemini bütünüyle 

Batı Almanya eğitim sistemine uyumlu hale getirmiĢtir. Bu dönüĢümün temel hedefi 

sertifika ve diplomaların ülke genelinde tanınmasını sağlamaktır (Stevenson and 

Shin-Ying, 1997:33).  

Ġlk ve ortaöğretim
28

 

 6-18 yaĢlar arasında eğitim zorunludur. Bütün çocuklar 6 yaĢında okula 

baĢlamakta ve 4 yıl boyunca ilkokulda (Grundschule) eğitim almaktadır. Ġlkokuldaki 

ders saatleri diğer ülkelerden daha kısadır. 4 yıllık ilkokul eğitiminin amacı 

ortaöğretime temel oluĢturmaktır. Ġlkokul tamamlandıktan sonra öğrenciler 
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 Alman eğitim sisteminde ortaöğretim, ortaokul (lower secondary) ve lise (upper secondary) 

eğitimini kapsamaktadır. 
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ilkokuldaki puanları, ilgi alanları, öğretmenlerinin tavsiyeleri ve ailelerinin tercihleri 

doğrultusunda Hauptschule, Realschule, Gymnasium veya Gesamtschule‘ye devam 

etmektedir (Stevenson and Shin-Ying, 1997:33) . 

 Hauptschule 

Hauptschule en temel düzeyde 9. sınıf, bazı eyaletlerde ise 10. sınıf sonuna 

kadar eğitim vermektedir. Bu okullara giriĢte geçmiĢ akademik performans dikkate 

alınmamakta olup, birçok eyalette eğitim sonunda bitirme sınavı yapılmamaktadır. II. 

Dünya SavaĢından bu yana Hauptschule‘ye devam eden öğrencilerin payı 

azalmaktadır; çünkü toplumda bu okulların marjinal ve göçmen gruplar için 

olduğuna dair bir algı geliĢmiĢtir. 5. sınıfta Hauptschule‘ye devam eden öğrencilerin,  

puanlarının iyi olması kaydıyla diğer okul türlerine geçiĢi mümkündür. 9. veya 10. 

sınıfta birçok öğrenci okul bitirme sertifikası (Hauptschulabchluss) almaktadır. 

Ancak, mezun olan öğrencilerin zorunlu eğitim yaĢı olan 18 yaĢına kadar yarı-

zamanlı veya tam-zamanlı eğitime devam etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin bir 

bölümü tam-zamanlı bir meslek okuluna giderken, birçoğu da yarı-zamanlı eğitimin 

paralelinde kamu hizmetinde çıraklık yapmakta veya istihdam edilmektedir. 

Hauptschule mezunlarının üniversiteye giriĢi imkansız olmamakla birlikte oldukça 

zordur. AkĢam okulları veya tam-zamanlı yetiĢkin okulları bu mezunların 

üniversiteye eriĢiminde alternatif yollar sağlamaktadır (Stevenson and Shin-Ying, 

1997:34).  

Realschule 

Realschule‘de eğitim 5-10. sınıflar arasında devam etmekte olup, 

Hauptschule‘ye kıyasla daha yoğun bir müfredat uygulanmaktadır. Realschule‘de 

baĢarılı olan öğrencilerin 10. sınıftan sonra Gymnasium‘a geçiĢ Ģansları vardır. 

Realschule mezunlarının büyük bir kısmı yarı-zamanlı bir meslek okuluna devam 

edip aynı zamanda kamu hizmetinde staj yapabilmekte veya istihdam edilmektedir. 

Diğer mezunlar ise bazı mesleki veya teknik okullara devam etmektedir. (Stevenson 

and Shin-Ying, 1997:34).  
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     Meslek okulları 

Yarı-zamanlı (Berufsschule) ve tam-zamanlı (Berufsfachschule) olmak üzere 

ortaöğretim düzeyinde eğitim veren çeĢitli meslek okulları bulunmaktadır. Yarı-

zamanlı okullarda mesleki derslere ağırlık verilmekte ve yarı-zamanlı eğitim çıraklık 

eğitimiyle birleĢtirilmektedir. Tam-zamanlı meslek okullarında ise çıraklık eğitimi 

bulunmadığı için yarı-zamanlı meslek okullarına kıyasla genel akademik eğitime 

daha fazla ağırlık verilmektedir. Realschule‘den sonra meslek okulunu bitirenlerin 

orta düzey iĢ pozisyonlarına yönelik ileri eğitim veren teknik enstitülere 

(Fachschule) giriĢ olanakları vardır (Stevenson and Shin-Ying, 1997:35).  

Öğrencilerin mühendislik, endüstri, tarım, sosyal alanlar veya tasarımda 

ihtisaslaĢtığı teknik liselerde (Fachoberschule) 2 yıllık eğitim verilmektedir. Bu 

okullardan mezun olanlara Fachabitur adında bir mezuniyet sertifikası verilmektedir. 

Fachabitur‘un tek dezavantajı yalnızca ortaöğretimdeki uzmanlaĢma alanıyla ilgili 

bir yükseköğretim programına devam etme olanağı sunmasıdır. Teknik lise 

mezunlarının birçoğu teknik üniversitelere devam etmektedir.  

Gymnasium  

Gymnasium ortaöğretim sistemindeki en akademik okuldur. Gymnasium‘da 

Hauptschule ve Realschule‘den farklı olarak 9 yıllık bir eğitim verilmektedir. Ġlkokul 

4. sınıfta baĢarılı olan öğrencilere 5. sınıfta Gymnasium‘a devam etmeleri yönünde 

tavsiye verilmektedir (Stevenson and Shin-Ying, 1997:36). 5.-10. sınıflar arasında alt 

düzey ve 11.-13. sınıflar arasında üst düzey (Oberstufe) olmak üzere 9 yıllık 

Gymnasium eğitimi iki kademeden oluĢmakta ve yalnızca alt düzey eğitimi baĢarıyla 

tamamlayan öğrenciler Oberstufe‘ye devam edebilmektedir. Gymnasium‘un            

11. sınıfının ikinci döneminde öğrenciler üniversiteye giriĢte sınava tabi olacakları 

dersleri belirlemektedir.  

Gesamtschule 

Ortaöğretim sisteminin 3 farklı okul türünden oluĢan hiyerarĢik yapısının yanı 

sıra birçok eyalette çok amaçlı okullar (Gesamtschule) bulunmaktadır. 

Gesamtschule‘nin amacı Hauptschule, Realschule ve Gymnasium‘un temel 

özelliklerini tek bir müfredatta toplamaktır. Öğrenciler Gesamtschule‘ye 5.-10. 
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sınıflar arasında kaydolmakta ve bu eğitimin üzerine 3 yıl daha eğitim 

alabilmektedir. Gesamtschule yapısal hiyerarĢiyi ortadan kaldırarak birçok yetenek 

ve ilgi alanını bütünleĢtirmek amacıyla oluĢturulan bir okul türü olduğu halde 

istenilen sonuçlar elde edilememiĢ ve öğrenciler tarafından pek fazla talep 

görmemiĢtir.   

Yükseköğretim 

Alman yükseköğretim sistemi temelde üniversiteler ve politekniklerden  

(Fachhochschulen) oluĢan ikili bir kurumsal yapıya sahiptir. Üniversiteler genel ve 

teknik üniversiteler ile tasarım, pedagoji ve teoloji gibi belli alanda ihtisaslaĢarak 

eğitim veren üniversiteleri kapsamaktadır. Fachhochschulen ise mühendislik, 

yönetim bilimleri, bilgi teknolojileri ve iletiĢim gibi meslek alanlarında uygulamalı 

eğitim veren kurumlardır (Ertl, 2005:207). Üniversiteler ve Fachhochschulen 

arasındaki en temel fark bu kurumlara giriĢ koĢullarıdır. Üniversitelere giriĢte 

Abitur
29

 sertifikası temel Ģart iken, Fachhochschulen‘e giriĢte ortaöğretimde mesleki 

bir eğitim almıĢ olmak gerekmektedir. Bu iki farklı yapı arasındaki diğer bir önemli 

fark ise üniversitelerin araĢtırma odaklı olması ve doktora derecesi verme hakkına 

sahip olmasıdır. Ayrıca, Fachhochschulen‘de uygulama ağırlıklı ve mesleki bir 

eğitim verilirken, üniversitelerde araĢtırmaya yönelik teorik bir eğitim verilmektedir.  

Yükseköğretimde geniĢleme ve yükseköğretime eriĢim 

Almanya‘da 1970‘lerin baĢından itibaren ortaöğretim ve yükseköğretime olan 

talep artmaya baĢlamıĢ ve öğrenci sayısında büyük bir artıĢ ortaya çıkmıĢtır. Ancak, 

yükseköğretim kurumları ve akademik personel artıĢı öğrenci sayısı artıĢını 

yakalayamamıĢtır. Bunun sonucunda 1990‘larda Batı Almanya‘da yükseköğretimde 

aĢırı kalabalıklaĢma, yetersiz bütçe ve personel sorunları ortaya çıkmıĢtır. 1991 

yılında 248.828 olan öğrenci sayısı 2000‘de 2.054.838‘e yükselmiĢ ve 2006‘da aynı 

düzeyde kalmıĢtır. Bu artıĢta üniversitelerin yanı sıra Fachhochschulen‘deki öğrenci 

sayısındaki artıĢ da önemli bir rol oynamıĢtır. 1999-2003 döneminde 

                                                 
29

 Gymnasium‘un veya çok amaçlı okulların son sınıfında uygulanan Abitur sınavı müfredat temelli 

bir sınav olup, Gymnasium‘un son iki yılındaki okul baĢarısı Abitur sertifikasındaki puanın %64‘ünü 

ve yazılı sınavlar da %36‘sını oluĢturmaktadır. Abitur sınavı her eyaletteki eğitim bakanlığı tarafından 

yapılmaktadır. Öğrencinin uzmanlaĢtığı alanda 2 yazılı sınav, isteğe bağlı bir alanda 1 yazılı sınav ve 

diğer bir seçmeli alanda da 1 sözlü sınav olmak üzere Abitur sınavı toplam dört bölümden 

oluĢmaktadır. Sınavlar diğer okullardaki öğretmenler tarafından değerlendirilmektedir. 
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üniversitelerdeki öğrenci sayısı %10 oranında artarken, Fachhochschulen‘deki 

öğrenci sayısı %25 oranında artmıĢtır. 2007 yılı itibarıyla yükseköğretim 

öğrencilerinin %71‘i (yaklaĢık 1.376.000 öğrenci) üniversitelerde, %29‘u da 

(572.000 öğrenci) Fachhochschulen‘e devam etmektedir. 

Bu geniĢlemede yükseköğretim kurumlarının sayısının artması etkili 

olmuĢtur. 1992 yılında 318 olan yükseköğretim kurumu sayısı 2007‘de 383‘e 

çıkmıĢtır. 2007 yılı itibarıyla Almanya‘da 103 üniversite ve 176 Fachhochschulen 

bulunmaktadır. Alman yükseköğretim sisteminin geniĢlemesinde özel üniversitelerin 

önemli bir katkısı olmamıĢtır. 1992-2007 döneminde özel yükseköğretim kurumu 

sayısı 19‘dan 62‘ye çıkmıĢ olmakla birlikte, özel yükseköğretim kurumlarında 

öğrenim gören öğrencilerin tüm yükseköğretim öğrencileri içindeki payı % 8,5 

düzeyinde kalmıĢtır (Ertl, 2005:210). Yükseköğretime yerleĢenlerin sayısı 1998-2005 

döneminde önemli oranda artmıĢ olmakla birlikte (Bkz.ġekil 2.8) bu artıĢ daha çok 

Fachhochschulen kontenjanlarının artmasından kaynaklanmaktadır.   

ġekil 2.8. Almanya’da Yükseköğretime YerleĢen Sayısı (1998-2005) 

 

Kaynak: OECD verilerinden derlenmiĢtir. 

BirleĢmelerinden önce Doğu ve Batı Almanya arasında yükseköğretime 

eriĢimde büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. Doğu Almanya‘da ekonominin 

ihtiyaçları ile iĢgücünün eğitimi arasında iliĢki kurmayı amaçlayan ve merkezi olarak 

yapılan insangücü planlaması çerçevesinde yükseköğretime eriĢim merkezi olarak 

kontrol edilmiĢ ve yükseköğretime giriĢte özellikle belli alanlarda kontenjan 
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sınırlaması uygulanmıĢtır. Batı Almanya‘da ise yükseköğretime eriĢim açıktır ve 

öğrenci sayısı yükseköğretim kapasitesinin üzerinde bir artıĢ göstermeden önce 

herhangi bir kontenjan sınırlaması uygulanmamıĢtır. 1990 yılında birleĢmeyle 

birlikte hızlı bir politik, ekonomik ve sosyal yeniden yapılanma süreci baĢlamıĢ ve 

kaçınılmaz olarak eğitim sistemleri de bu dönüĢümden etkilenmiĢtir. BirleĢme Doğu 

Almanya‘daki gençlerin yükseköğretime eriĢimini artırmıĢtır.  

Hızla artan öğrenci sayısı ve aĢırı öğrenci yükü yükseköğretime giriĢ 

problemini ortaya çıkarmıĢtır. Bütün ortaöğretim mezunlarının yasal olarak 

yükseköğretime giriĢ hakkı bulunmaktayken, mezunların tamamını kabul 

edebilmenin önünde çeĢitli kısıtlar olduğundan; aĢırı kalabalık olan ve belli bir 

sınırın üzerindeki bölümlerde kontenjan sınırlaması ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Bu 

doğrultuda, öğrencilerin yükseköğretime giriĢi ve ülke çapında yayılmasını sağlamak 

üzere merkezi yerleĢtirme kurumu olan ZVS (Zentralstelle für die Vergabe von 

Studienplätzen)  kurulmuĢtur (Rudder, 1999:576).  

Yükseköğretime giriĢ 

 Almanya‘da yükseköğretime giriĢte ilkesel olarak sınırlama 

bulunmamaktadır. GeçmiĢte Gymnasium‘u tamamlayan ve lise bitirme sınavı 

sonucunda mezuniyet sertifikası olan Abitur‘u alan bütün öğrenciler tercih ettikleri 

üniversitede istedikleri yükseköğretim programına devam edebilmekteydi; ancak son 

50 yılda Abitur sertifikasına sahip olanların sayısı artmıĢ ve bu durum üniversite 

kontenjanlarının sınırlandırılması uygulamasına yol açmıĢtır. Bunun sonucunda, bazı 

programlara giriĢte Abitur yeterli olmakla birlikte, birçok programda mezunların boĢ 

kontenjan oluĢmasını beklemeleri gerekmekte, bazı programlara giriĢ içinse 

üniversitelerce yapılan diğer sınav ve mülakatlara girmeleri gerekmektedir 

(Stevenson and Shin-Ying, 1997:37-38).  

 Kontenjan sınırlamasının olduğu programlarda öğrencilerin Abitur puanları 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu programlara girebilmek için ZVS‘ye baĢvurmaları 

gerekmektedir. BoĢ kontenjan oluĢması durumunda öğrenciler, Abitur puanlarına, 

baĢvuru yaptıkları tarihten itibaren bekleme sürelerine ve bazı özel sınavlardan 

aldıkları puanlara göre baĢvurdukları programa yerleĢtirilmektedir. Ancak, bu 
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yerleĢtirme baĢvurulan üniversiteler bazında değil, daha çok programlar bazında 

yapılmaktadır. Kontenjan sınırlaması olmayan programlar için öğrenciler doğrudan 

üniversitelere baĢvuru yapabilmektedir (Stevenson and Shin-Ying, 1997:37).  

Üniversite dıĢındaki yükseköğretim kurumlarına (Fachhochschulen) giriĢ için 

meslek liselerinin (Fachoberschulen) verdiği mesleki olgunluk sertifikası  

(Fachhochschulreife) gerekmekle birlikte zorunlu değildir. Abitur sertifikası ile de 

Fachhochschulen‘e yerleĢmek mümkündür. Fachhochschulen‘e devam eden 

öğrencilerin %80‘i daha önceki eğitim kademelerinde mesleki eğitim almıĢtır. Diğer 

yandan, Fachhochschulen‘e giren öğrencilerin %40‘ı Abitur sertifikasına sahiptir 

(Ertl, 2005:221). 

Yükseköğretime öğrenci seçiminde yalnızca Abitur puanları ve bekleme 

sürelerinin yeterli olmadığı düĢüncesiyle, 2004 yılında üniversiteler ve Rektörler 

Komitesinin isteği doğrultusunda ilgili mevzuat değiĢtirilmiĢtir. Buna göre, 2005-

2006 döneminden itibaren kontenjanların %20‘si Abitur puanlarına, %20‘si bekleme 

sürelerine ve kalan %60‘ı da mülakat ve sınav gibi her yükseköğretim kurumunun 

kendi belirlediği yöntemlere göre doldurulmaktadır (Ertl, 2005:221). Yükseköğretim 

kurumlarının öğrenci seçme sürecine katılmalarında, Almanya‘da öğrencilerin 

baĢladıkları programdan mezun olmadan ayrılma veya baĢka bir programa geçme 

oranlarının yüksek olması etkili olmuĢtur.  

 Yükseköğretime giriĢ sisteminin değerlendirilmesi 

Alman eğitim sistemi büyük bir dönüĢüm geçirmiĢ ve Batı ile Doğu 

Almanya‘nın birleĢmesi sonucunda Doğu Almanya eğitim sisteminin Batı Almanya 

eğitim sistemine uyumlu hale getirilmesi için yapısal değiĢikliklere ihtiyaç 

duyulmuĢtur. Alman okullarındaki çıraklık sistemi dünya çapında baĢarılı 

bulunmakla birlikte, üniversiteye giriĢte meslek okullarının prestijinin arttırılması 

ihtiyacı devam etmektedir.  

Alman eğitim sistemi, öğrencileri eğitim sürecinin oldukça baĢında 

yönlendirmekte ve aslında yükseköğretime öğrenci seçimini erken yaĢlarda 

yapmaktadır. Avrupa ülkeleri içinde en seçici ortaöğretim sistemine sahip olan 

Almanya‘da gençlerin yalnızca %40‘ı yükseköğretime giriĢ koĢullarını yerine 
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getirebilmektedir. Gymnasium, Realschule ve Hauptschule‘den oluĢan üç parçalı 

ortaöğretim sisteminde yalnızca Gymnasium mezunları Abitur sertifikası alma 

Ģansına sahiptir. Mesleki eğitim süresince kazanılan niteliklerin yükseköğretime 

giriĢte tanınmasının, Alman eğitim sisteminin üç parçalı yapısından kaynaklanan 

sorunları azaltacağı ve yükseköğretime eriĢimi geliĢtireceği düĢünülmektedir.    

Gymnasium‘un son sınıfı olan 13.sınıfta uygulanan Abitur sınavının genel 

olarak adil olduğu düĢünülmekle birlikte, bu sınavda baĢarılı olmak geçmiĢte olduğu 

gibi öğrencinin istediği üniversitenin istediği programına giriĢini garanti 

etmemektedir. Öte yandan, üniversitelere giriĢte boĢ kontenjanlara göre yerleĢtirme 

yapılması; öğrencilerin ikamet ettikleri bölgenin oldukça uzağındaki bir üniversiteye 

gitmelerine veya Abitur sınavında baĢarılı olup sertifikalarını aldıkları halde 

istedikleri programda boĢ kontenjanın ortaya çıkması için uzun yıllar beklemelerine 

neden olmaktadır.  

Okul müfredatlarının, Abitur sınavlarının içeriğinin ve değerlendirmesinin 

eyaletlerce ayrı ayrı yapılması öğrencilerin karĢılaĢtırılabilirliğini azaltmakta ve 

üniversiteye giriĢte adaletsizliklere yol açmaktadır. Eyaletler arasında öğrencilerin 

üniversiteye giriĢlerinde önemli bir rol oynayan Abitur sınavlarında soruların zorluk 

derecesi ve öğrencilerden beklenen cevaplar farklılaĢtığından, özellikle kontenjan 

sınırlaması olan yükseköğretim programlarına giriĢte eyaletler arası farklılıklar 

nedeniyle daha yüksek puan alan öğrenciler lehine bir avantaj sağladığı için bu 

sınavların adaletsizlik yarattığı düĢünülmektedir. Üniversiteye giriĢin temel Ģartı olan 

Abitur sertifikası alabilmek için öğrencilerin 13 yıllık bir eğitimi tamamlamaları 

gerekmektedir. Ancak, yükseköğretim öncesi eğitim süresinin bu kadar uzun olması 

Alman eğitim sistemindeki öğrencilere uluslararası bir dezavantaj getirmektedir 

(Stevenson and Shin-Ying, 1997:39).  

Gymnasium‘da geçen eğitim süresi boyunca öğrenciler oldukça çok 

ihtisaslaĢtığı halde, üniversiteye giriĢte yalnızca Abitur puanı dikkate alındığı için bu 

ihtisaslaĢma değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, ortaöğretimde verilen eğitim ile 

yükseköğretimde öğrencilerden beklenenler arasında uyumsuzluk ortaya 

çıkmaktadır. Ortaöğretim kurumlarının çok çeĢitli hale gelmesi nedeniyle, 

ortaöğretim yükseköğretime yönelik genel bir hazırlık niteliğini kaybetmektedir. 
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Üniversitelere giriĢte, ortaöğretim sonunda alınan Abitur sertifikasına ilave olarak 

belli yükseköğretim programları ve kurumlarına giriĢte daha spesifik niteliklerin 

aranması, Abitur sertifikasının kapsamının daraltılması ve yükseköğretim 

kurumlarının kendi öğrencilerini seçmedeki rolünün gözden geçirilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

1980‘lerde yükseköğretime eriĢimi yaygınlaĢtırma ve hak kazanan herkese 

eriĢim fırsatı sunma politikası ile kontenjan, personel sayısı ve bütçeyi sınırlama 

politikaları arasında tutarsızlık göze çarpmaktadır. Bir yandan 1960‘larda 

ekonomideki hızlı büyüme ile nitelikli iĢgücüne olan ihtiyacın fazla olması 

sonucunda yükseköğretime eriĢimin artırılmasına yönelik politikalar uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Ancak, diğer yandan 1990‘larda ekonomideki büyümenin yavaĢlaması, 

yükseköğretim mezunlarının çok fazla olması ve iĢsizliğin artmasına rağmen bu 

politikaların uygulanmasına devam edilmiĢtir. Bunun yanı sıra, öğrenci sayısındaki 

artıĢa rağmen yükseköğretim kurumlarına ilave personel alınmamıĢ ve yalnızca 

geçici bir süre için ilave mali kaynak sağlanmıĢtır (Rudder, 1999:576). 

Sonuçta, yükseköğretime eriĢimin önünü açan politikalardan vazgeçmek 

toplumda tepki toplayacağı için, bütçe ve personelin sınırlanması gibi daha örtülü 

politikalar uygulanmaya baĢlamıĢtır. Hükümetlerin kalıcı mali krizleri sonucunda 

yükseköğretimin kamu finansmanı istikrarlı bir düzeyden tasarruf düzeyine doğru 

gitmiĢtir. Bu nedenle, yükseköğretime eriĢimin yaygınlaĢtırılmasına ekonomi 

açısından ihtiyaç duyulmadığı gibi bu konu siyasiler tarafından da artık ilgi 

görmemiĢtir (Rudder, 1999:575). Bütün bunların sonucunda, yükseköğretim 

politikalarında nicelik yerine kalite ve etkinliğin ön plana çıkması gerektiği 

düĢünülmektedir.    

 Alman yükseköğretim politikalarında genel olarak üniversite sektörünün 

geniĢlemesine yönelik herhangi bir plan bulunmamaktadır. Yeni eğitim programları 

genelde eskileri kapatılarak açılmakta, akademik personel sayısı ve yükseköğretim 

bütçesi azaltılmakta ve yükseköğretim kurumları arasında rekabet artmaktadır. Öte 

yandan, Alman yükseköğretim sistemi öğrenci sayısının mevcut kontenjanlara 

uyumlu hale getirilmesi gerçeğini kabullenmek zorundadır. BaĢka bir deyiĢle, 
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eriĢimin sınırlandırılması ve yükseköğretime giriĢte seçiciliğin arttırılması 

gerekmektedir (Rudder, 1999:579). 

2.2.2.  Polonya  

Ġlk ve ortaöğretim 

Polonya‘da eğitim 7-16 yaĢlar arasında zorunludur. Eğitim sisteminde 1999 

yılında yapılan reform öncesinde ilköğretim 8 yıl boyunca kesintisiz olarak 

verilmekteyken, 1999-2000 öğretim döneminden itibaren ilköğretim ilkokul ve 

birinci kademe ortaöğretim Ģeklinde ayrılmıĢ ve ilkokul eğitimi 7-13 yaĢlar arasında 

olmak üzere 6 yıla çıkarılmıĢtır. Bu reform kapsamında ilkokul eğitimi iki aĢamaya 

ayrılarak, ilk 3 yılı kapsayan birinci aĢamada okulöncesi eğitimden ilkokula geçiĢin 

kolaylaĢtırılmasına yönelik bütünleĢtirilmiĢ bir eğitim sunulmaktadır.   

1999 reformuyla birlikte 13-16 yaĢlar arasında ortaöğretim birinci kademede 

eğitim veren ortaokullar (gymnasium) açılmıĢtır. Bu kademede öğrencilerin 

yeteneklerini ve ilgi alanlarını belirlemek ve öğrencileri yönlendirmek amacıyla 

temel düzeyde olmak üzere çok çeĢitli derslerin olduğu bir eğitim verilmektedir. 

Ortaöğretimin ikinci kademesini oluĢturan lise düzeyinde çok çeĢitli okul 

türleri bulunmaktadır. Bu okulları temel olarak genel ve meslek liseleri Ģeklinde 

ayırmak mümkündür; ancak Polonya eğitim sisteminde meslek lisesi mezunlarının 

eğitim olanaklarını artırmak amacıyla tamamlayıcı okullar bulunmaktadır. 

Ortaöğretim ikinci kademedeki okul türleri aĢağıdaki gibidir: 

 Temel meslek liseleri: Eğitim süresi 2-3 yıldır. Bu okulların mezuniyet 

sınavında baĢarılı olanlara mesleki yeterlilik diploması verilmektedir. Temel 

meslek lisesi mezunlarının 2 yıllık tamamlayıcı genel lise veya 3 yıllık 

tamamlayıcı teknik lise eğitimine devam etmeleri mümkündür.  

 Genel liseler: Eğitim süresi 3 yıldır. Genel lise mezunları olgunluk sınavında 

(matura) baĢarılı oldukları takdirde yükseköğretime giriĢ için yeterlilik 

sertifikası almaktadır.  

 Özel liseler: Eğitim süresi 3 yıldır.  Bu liselerde meslek liselerinde uygulanan 

eğitimin benzeri bir eğitim verilmektedir; ancak özel lise mezunlarının 
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olgunluk sınavına girerek yükseköğretime giriĢ için yeterlilik sertifikası alma 

hakları bulunmaktadır.  

 Teknik liseler: Eğitim süresi 4 yıldır.  Teknik lise mezuniyet sınavında 

baĢarılı olanlara mesleki yeterlilik diploması verilmektedir. Bununla birlikte, 

mezunların olgunluk sınavına girerek yükseköğretime giriĢ için yeterlilik 

sertifikası alma hakları bulunmaktadır.  

 Tamamlayıcı genel liseler: Eğitim süresi 2 yıldır. Temel meslek lisesi 

mezunlarının olgunluk sınavına girerek yükseköğretime giriĢ için yeterlilik 

sertifikası alabilmelerine yönelik genel eğitim verilmektedir. 

 Tamamlayıcı teknik liseler: Eğitim süresi 3 yıldır. Temel meslek lisesi 

mezunlarına teknik bir eğitim verilerek yapılan sınavda baĢarılı olmaları 

kaydıyla mesleki yeterlilikler diploması almalarına ve olgunluk sınavına 

girerek yükseköğretime giriĢ için yeterlilik sertifikası almalarına olanak 

sağlanmaktadır.
30

  

Ortaöğretim sonrası meslek yüksekokullarında 19-20/21 yaĢlar arasında 

eğitim verilmekte olup, bu okullara diploma puanlarına bakılarak genel lise 

mezunları kabul edilmektedir. Eğitim süresi mesleğe göre değiĢmekle birlikte, birçok 

okulda 2-2,5 yıldır.  Bu okullarda öğretmen eğitimi, ekonomi ve yönetim, sanat, 

sağlık bilimleri, teknoloji, tarım, balıkçılık, turizm ve otelcilik gibi çok sayıda alanda 

eğitim imkanı sunulmaktadır. 

Yükseköğretim 

Polonya eğitim sisteminde yükseköğretim kurumları, 2005 yılında 

değiĢtirilen Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde, üniversiteler ile diğer 

yükseköğretim kurumları olarak tanımlanmaktadır. Üniversiteler en az bir birimi 

(örn.fakülte) doktora derecesi veren yükseköğretim kurumlarıdır. Diğer 

yükseköğretim kurumları lisans ve master programları açısından üniversitelerle aynı 

eğitimi vermektedir; ancak bu kurumların doktora programı açma yetkisi 

                                                 
30

 The Education System in Poland 2005-2006. 14 Mart 2008. Eurybase The Information Database on 

Education Systems in Europe. 

<http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/eurybase/pdf/0_integral/PL_EN.pdf> 
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bulunmamaktadır. Bu kurumlar yalnızca lisans derecesi veren yüksek meslek 

okullarını da kapsamaktadır.
31

  

 Yükseköğretimde geniĢleme ve yükseköğretime eriĢim 

Polonya yükseköğretim sisteminde komünist dönemde hızlı bir geniĢleme 

gerçekleĢmiĢtir. Buna göre, 1946 yılında 54 olan yükseköğretim kurumu sayısı 1989 

yılında 97‘ye ve aynı dönemde öğrenci sayısı da 86.500‘den 378.000‘e yükselmiĢtir. 

Bu dönemde, yükseköğretim sistemindeki kitleselleĢme uluslararası eğilimlere 

paralel bir geliĢme göstermiĢtir (Fulton et al, 2007:12). 1990 yılında komünist 

olmayan bir hükümetle birlikte liberal bir Yükseköğretim Kanunu çıkarılarak özel 

yükseköğretim kurumlarının açılmasına olanak sağlanmıĢ ve devlet üniversitelerinin 

akademik özgürlüğü artırılmıĢtır (Pawlowski, 2004:64). Bu kanun ile yükseköğretim 

kurumlarına mali özerklik verilmiĢ; iç yönetimde belli bir düzeyde özgürlük 

sağlanmıĢ; devlet yükseköğretim kurumlarına öğrenim ücreti yoluyla gelir yaratma 

imkanı verilmiĢtir. Devlet üniversitelerinde tam zamanlı öğrenim ücretsiz olmaya 

devam etmiĢtir; ancak bu kurumların ikinci öğretim programları açmalarına ve 

toplam öğrenci sayısının %50‘sini aĢmamak kaydıyla bu programlara öğrenci 

almalarına olanak sağlanmıĢtır (Fulton et al, 2007:17-18). Yeni kanun ile 

yükseköğretimde hem kurum sayısında, hem de öğrenci sayısında çok hızlı bir artıĢ 

gerçekleĢmiĢtir.  

Polonya‘da 1989 yılında 97 olan yükseköğretim kurumu sayısı 2005 yılında 

427‘ye yükselmiĢtir. Bu kurumların 126‘sı devlet, 301‘i özel yükseköğretim 

kurumudur (Fulton et al, 2007:18). Kurum sayısındaki bu artıĢ, yaklaĢık 43 yıl süren 

komünist dönemdeki artıĢ ile karĢılaĢtırıldığında, özel yükseköğretim kurumu 

açılmasına imkan veren Yükseköğretim Kanununun etkisi açıkça görülmektedir. 

Özel yükseköğretim kurumları devlet yükseköğretim kurumlarına kıyasla çok daha 

küçüktür. 2003-2004 öğretim döneminde devlet yükseköğretim kurumlarına devam 

eden öğrencilerin tüm öğrenciler içindeki payı %70 iken, öğrencilerin %30‘u özel 

yükseköğretim kurumlarına devam etmiĢtir.  
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Komünist rejimin son 15 yılında (1975-1989) öğrenci sayısı söz konusu rejim 

dönemi boyunca ulaĢtığı en yüksek düzeyden düĢmeye baĢlamıĢ ve 1989 yılında bu 

düĢüĢ oranı %45‘lere ulaĢmıĢtır. Ancak, bu dönemi izleyen yıllarda yükseköğretim 

talebi hızla artmıĢtır. 1991-2005 arasında yükseköğretim öğrenci sayısı yaklaĢık 

%500 oranında artmıĢtır. 1990-1991 öğretim döneminde devlet yükseköğretim 

kurumlarında yaklaĢık 390.000 olan öğrenci sayısı, 1999-2000 öğretim döneminde 

bir milyonun üzerine çıkmıĢ ve 2003-2004 döneminde 1.306.000‘e ulaĢmıĢtır. 1990-

1998 döneminde artıĢ oranı %10‘lar düzeyindeyken, bu oran giderek azalmıĢ ve 

2002 yılından itibaren %2,7‘ler düzeyinde kalmıĢtır (Bkz. ġekil 2.9).  

Özel yükseköğretim kurumlarındaki geniĢleme çok daha hızlı olmuĢtur. Özel 

üniversitelerdeki öğrenci sayısının artıĢ oranı 1993-1996 yılları arasında %70, 1996-

1998 döneminde %60 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ancak, bu hızlı artıĢ zamanla 

yavaĢlamıĢ ve artıĢ oranı 2002-2004 döneminde %3,2‘lere gerilemiĢtir. 1999 yılında 

420.000 olan öğrenci sayısı 2004‘te 545.956‘ya yükselmiĢtir (Bkz. ġekil 2.9) (Fulton 

et al, 2007:19). 

ġekil 2.9. Polonya’da Yükseköğretim Öğrenci Sayısı (1990-2002) 

 

Kaynak: Pawlowski (2004) verilerinden derlenmiĢtir. 
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2003 yılı Polonya yükseköğretim sisteminde hızlı geniĢlemenin en son yılı 

olarak kabul edilmektedir. Nüfus projeksiyonlarında çağ nüfusunun gelecek 

dönemde azalacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde 

öğrenci sayısındaki artıĢın durağan olacağı, bu dönem sonrasında yükseköğretime 

yerleĢenlerin giderek azalacağı ve sonunda %30 oranında düĢeceği öngörülmektedir. 

2003 yılında yükseköğretim kontenjanları ilk defa aday sayısından daha fazla 

olmuĢtur (Pawlowski, 2004:66). 

Yükseköğretimde geniĢleme en çok sosyal bilimler, iĢletme ve hukuk 

alanlarında olmuĢ ve 1990‘larda söz konusu alanlara olan talebi karĢılamak için bu 

alanlarda yoğunlaĢan özel yükseköğretim kurumlarının sayısı hızla artmıĢ ve son 

yıllarda azalmaya baĢlamıĢtır. 2002 yılında yükseköğretim mezunlarının %40‘ı 

sosyal bilimler, iĢletme ve hukuk alanlarından mezun olmuĢtur. Öte yandan, Polonya 

yükseköğretim sistemi temel bilimler, mühendislik, beĢeri bilimler ve sanat 

alanlarındaki öğrenci sayısı oranları açısından OECD ülkeleri arasında son sıralarda 

yer almaktadır (Fulton et al, 2007:20).  

Yükseköğretime eriĢimi geliĢtirmek için yükseköğretimin coğrafi 

eriĢilebilirliği artırılmıĢtır. Bu çerçevede, çoğunlukla özel yüksek meslek okulları 

olmak üzere yükseköğretim kurumları küçük Ģehirlere ve Ģehir merkezlerine uzak 

yerleĢim yerlerine yaygınlaĢtırılmıĢtır (Fulton et al, 2007:35). Kırsal kesimden 

yükseköğretime devam eden öğrencilerin bütün yükseköğretim öğrencileri içindeki 

payı iki katına çıkmıĢ ve 2002-2005 döneminde %10‘dan %20‘ye yükselmiĢtir. 

Halihazırda yükseköğretim kurumları 100 Ģehir ve beldede yerleĢik durumdadır. 

Yükseköğretime eriĢimde coğrafi eĢitsizlikler azaltılmıĢ olmakla birlikte, küçük ve 

kentsel olmayan bölgelerde kurulan yükseköğretim kurumlarının sundukları 

programlar kısıtlıdır (Fulton et al, 2007:68). 

Yükseköğretimde alana ve programın özelliğine bağlı olarak öğrenim süreleri 

kısaltılmıĢtır. Bazı lisans programlarının süresi 3 yıla indirilmiĢ, bazı programların 

süresi 4 yıl olarak kalmaya devam etmiĢ ve yüksek lisans programları 3 veya 4 

dönem olarak verilmeye baĢlamıĢtır (Fulton et al, 2007:21). Bazı programlarda 

eğitim sürelerinin kısaltılması yükseköğretim arzının artırılmasına ve dolayısıyla da 

eriĢimin artırılmasına belli ölçüde katkıda bulunmuĢtur. Bununla birlikte, 1990 
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yılından itibaren yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim programları açmasına 

olanak sağlanmıĢtır. Ġkinci öğretim programlarının birinci öğretim programlarından 

tek farkı eğitimin ücretli olmasıdır. Ġkinci öğretim programları Polonya‘da öğrenci 

sayısının ve yükseköğretime eriĢimin artmasına katkı sağlamıĢtır.  

 Yükseköğretime giriĢ 

Yükseköğretime giriĢin temel koĢulu 2005-2006 döneminden itibaren genel, 

özel ve teknik lise öğrencilerine merkezi olarak uygulanmaya baĢlayan olgunluk 

sınavıdır; ancak bazı durumlarda yükseköğretim kurumları ilave giriĢ sınavları 

yapabilmektedir. Bu yeni uygulamanın amacı; yükseköğretime eriĢimi daha bütüncül 

bir sistem içerisinde sağlamak ve yükseköğretime giriĢ standartlarını daha net hale 

getirmektir (Fulton et al, 2007:69).  

Polonya‘da olgunluk sınavı zorunlu olmamakla birlikte, yükseköğretime 

devam etmek isteyen lise öğrencilerinin bu sınava girmeleri gerekmektedir. Olgunluk 

sınavı yaz ve kıĢ dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa uygulanmakta olup; yazılı 

ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Yazılı sınavın içeriği Polonya‘nın 

her yerinde aynı olup, sorular Merkezi Sınav Komisyonunca hazırlanmaktadır. 

Ancak, sözlü kısımda Polonya dili ve azınlık dili ile ilgili sorular okuldaki 

öğretmenler tarafından, yabancı dil soruları ise bölgesel sınav komisyonu tarafından 

hazırlanmaktadır. Yazılı kısım Polonya dili; modern diller; biyoloji, kimya, fizik, 

coğrafya, tarih, müzik tarihi, sanat tarihi, matematik, sosyal bilgiler, dans, felsefe, 

Latince ve antik kültür alanları arasından seçilen bir alan ve yalnızca azınlık okulu 

mezunları için azınlık dili alanlarındaki sorulardan oluĢmaktadır. Sözlü kısımda ise 

öğrenciler Polonya dili, azınlık dili ve yabancı dil alanlarından ikisini seçmektedir. 

Sınava giren öğrenciler basit düzeydeki soruların yanında arzu etmeleri halinde yazılı 

kısımda üç ve sözlü kısımda bir ilave alan seçerek ileri düzey soruları da 

cevaplayabilmektedir. Her alan 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.  

2005 yılı öncesinde uygulanan olgunluk sınavı, sınavın yapıldığı okullardaki 

öğretmenler tarafından değerlendirilmekteyken; yeni sistemde olgunluk sınavının 

yazılı kısmı bölgesel sınav komisyonlarına kayıtlı müfettiĢler tarafından, sözlü kısım 
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aynı komisyona bağlı bir müfettiĢ ile ilgili alanda aynı okuldan olmamak kaydıyla iki 

öğretmen tarafından değerlendirilmektedir.  

Yükseköğretim kurumları öğrenci kabulünde olgunluk sınavını 

değerlendirmeye alma konusunda genel kurallara uymakla birlikte, ek kontenjanlar 

dahil kendi kabul koĢullarını ve prosedürlerini tanımlayabilmektedir. Yükseköğretim 

kurumlarına giriĢ koĢulları her kurumun senatosu tarafından belirlenmektedir. GiriĢ 

koĢulları bir yükseköğretim kurumunda bütün programlar için aynı olabileceği gibi, 

programlar itibarıyla farklılaĢtırılabilmektedir. Bununla birlikte, aynı programlara 

giriĢ koĢulları farklı yükseköğretim kurumlarında farklılaĢabilmektedir. 

Yükseköğretim kurumları her yıl Mayıs ayı sonuna kadar giriĢ koĢullarını ve 

prosedürlerini ilan etmek zorundadır. Yükseköğretime giriĢte tıp, diĢ hekimliği, 

ebelik ve hemĢirelik gibi her sağlık biliminin azami kontenjanları, yükseköğretim 

bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde, ilgili yükseköğretim kurumunun 

öğretim altyapısı ve bu alanlardan mezun olanlara olan talep dikkate alınarak 

belirlenmektedir. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçimi fakültelerde veya diğer 

eğitim birimlerindeki yönetici tarafından oluĢturulan kabul komiteleri tarafından 

yapılmaktadır. 

Üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları arasında lisans programlarına 

giriĢ koĢulları açısından fark bulunmamaktadır. Lisans programlarına giriĢin temel 

Ģartı olgunluk sınavıdır. Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarının kendilerine 

baĢvuran adaylara olgunluk sınavında yer alan alanlarda giriĢ sınavı yapmalarına 

gerek kalmamıĢtır. Ancak, her yükseköğretim kurumu lisans programlarına giriĢte 

olgunluk sınavının hangi sonuçlarının ve bu sonuçların hangi oranda 

değerlendirileceğini belirleyebilmektedir. Öğretmen ve yabancı dil öğretmeni 

yetiĢtiren kolejler ile sosyal hizmet kolejleri, olgunluk sertifikasına sahip olan 

ortaöğretim mezunlarına açıktır. Diğer yandan, adayların baĢvuru sürecinde olumlu 

sonuç alması gerekmektedir. Kabul koĢulları ve prosedürleri her kolejde oluĢturulan 

Program Kurulu tarafından belirlenmektedir. Öğretmen ve yabancı dil öğretmeni 

yetiĢtiren kolejlere giriĢte adayların öğretmenlik mesleği için gerekli sağlık 

koĢullarını sağladıklarını gösteren sağlık raporu almaları gerekmektedir.  
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Olgunluk sınavının yanı sıra yükseköğretim kurumları ilave giriĢ sınavları 

yapabilmektedir. Ancak, yükseköğretim kurumları; adayların olgunluk sınavında 

değerlendirilmeyen bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulması veya 

adayın olgunluk sertifikasının yurt dıĢında alınmıĢ olması durumunda, 

yükseköğretimden sorumlu bakanın onayını alarak ilave giriĢ sınavı 

yapabilmektedir.
32

 

 Yükseköğretime giriĢ sisteminin değerlendirilmesi 

 Polonya yükseköğretim sistemi komünizmin çöküĢünden sonra çok kısa bir 

sürede büyük bir dönüĢüm geçirmiĢtir. Birçok yönden Polonya modern, yaratıcı, yeni 

eğilimlere ve değiĢime ayak uydurabilen yükseköğretim sistemlerine sahip ülkeler 

arasına katılmıĢtır. Polonya politik ve sosyo-ekonomik geçmiĢi açısından 

değerlendirildiğinde müdahalenin zor olduğu alanlarda çeĢitli kararlar almayı 

baĢarmıĢ, bu kararlar doğrultusunda birtakım yeni politikalar benimsemiĢ ve söz 

konusu politikaları büyük bir kararlılıkla etkin bir Ģekilde uygulamıĢtır.  

Polonya‘da 1990‘larda baĢlayan yükseköğretimdeki hızlı geniĢleme sürecinde 

eriĢim yükseköğretim arzının artırılması yoluyla geliĢtirilmiĢtir. Ancak, bu geniĢleme 

köklü yükseköğretim kurumlarına kıyasla daha çok yeni açılan diğer yükseköğretim 

kurumu kategorisindeki kurumlar ile özel yükseköğretim kurumları yoluyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yükseköğretim kurumlarının hem nicelik olarak artması, hem de 

coğrafi dağılımının geliĢtirilmesi eriĢimin artmasına katkıda bulunmuĢtur (Fulton et 

al, 2007:117). 

Yükseköğretime eriĢim artırılmakla birlikte, yükseköğretimde geniĢleme daha 

çok özel yükseköğretim kurumları ile sağlandığı için; öğrencilerin bir kısmı yalnızca 

küçük beldelerde daha düĢük statüdeki özel yükseköğretim kurumlarına devlet 

yükseköğretim kurumlarına kıyasla daha yüksek öğrenim ücretleri ödeyerek 

eriĢebildiğinden dezavantajlı konuma gelmekte ve bu durum eriĢimde fırsat eĢitliğini 

zedelemektedir.  
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Yükseköğretime giriĢ sistemi 2005 yılında uygulamaya konulan yeni 

olgunluk sınavı ile daha objektif hale getirilmiĢtir. Bununla birlikte, bütün lise 

türlerinde olgunluk sınavına girme olanağı olmamasına rağmen, temel meslek lisesi 

mezunlarının yükseköğretime eriĢiminin artırılması için tamamlayıcı liseler 

kurulmasının, fırsat eĢitliğinin sağlanması açısından çok önemli bir politika olduğu 

düĢünülmektedir.   

Yükseköğretime eriĢimde sağlanan olumlu geliĢmelere rağmen, 

yükseköğretim imkanlarının adil bir Ģekilde sunulması ve farklı sosyo-ekonomik 

gruplar için eriĢilebilir olması konusunda bazı sorunlar önemini korumaktadır. ÇeĢitli 

araĢtırmalar yükseköğretime eriĢimin öğrencilerin ve ailelerinin eğitim ve gelir 

düzeyleri ile yakından iliĢkili olduğunu göstermektedir
33

 (Fulton et al, 2007:69). 

Yükseköğretime eriĢimde fırsat eĢitliğini olumsuz etkileyen bir baĢka sorun 

da devlet yükseköğretim kurumlarında ayrımcılığa neden olan öğrenim ücreti 

uygulamasıdır. Öğrenim ücretlerinin farklılaĢtırılması uygulamasının temel amacı 

gelir düzeyi yetersiz öğrencilerin yükseköğretime eriĢimini artırmak ve gelir düzeyi 

daha iyi olan öğrencilerden öğrenim ücreti alarak yükseköğretim kurumuna gelir 

yaratmaktır. Ancak, uygulama sonuçlarına göre; Polonya‘nın en iyi yükseköğretim 

kurumlarında öğrenim ücreti ödenmeyen programların kontenjanları, büyük oranda 

ailelerinin eğitim düzeyi çok yüksek olan öğrenciler tarafından doldurulmaktadır 

(Fulton et al, 2007:69-70). Dolayısıyla, yükseköğretime eriĢimi artırma amacı taĢıyan 

bu politika tersine fırsat eĢitsizliğine neden olmakta ve en çok ihtiyaç duyan 

kesimlerin yükseköğretime eriĢimini kısıtlamaktadır.  

                                                 
33

 Örneğin, babası yükseköğretim mezunu bir öğrencinin yükseköğretime devam etme olasılığı babası 

ilkokulu bile tamamlamamıĢ bir öğrencinin 9 katıdır. 
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3. TÜRKĠYE’DE YÜKSEKÖĞRETĠME ERĠġĠM 

Türkiye‘de yükseköğretimde geniĢleme süreci çerçevesinde bu bölümde 

yükseköğretime eriĢim ve giriĢ sisteminin geliĢimi incelenmiĢtir. Bu kapsamda, 

yükseköğretime eriĢim ve giriĢ sistemine iliĢkin olarak kalkınma planlarında 

öngörülen politikalara; Türkiye‘de yükseköğretime giriĢ sisteminin tarihsel geliĢimi 

ile sistemde yapılan değiĢikliklerin etkileri ve ortaya çıkan sorunlara yer verilmiĢtir. 

Ayrıca, mevcut yükseköğretime giriĢ sistemi ve yükseköğretim arzı itibarıyla 

eriĢimin bugünkü durumu değerlendirilmiĢtir. 

3.1.  Kalkınma Planlarındaki Yükseköğretime EriĢime ĠliĢkin Politikaların 

Değerlendirilmesi 

I. (1963-1967) ve II. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (BYKP) (1968-1972) 

döneminde yükseköğretim dahil bütün eğitim sisteminin insangücü ihtiyacı 

çerçevesinde planlanması ve kiĢilerin yükseköğretim hizmetinden kabiliyetleri 

oranında faydalanması yaklaĢımı ön plandadır. Bunun baĢlıca sebebi; 

yükseköğretimde yalnızca kalkınmanın gerektirdiği nitelikli insangücünün 

yetiĢtirilmesi yoluyla kısıtlı fiziki, beĢeri ve mali kaynakların verimli Ģekilde 

kullanılmaya çalıĢılmasıdır.  

Fırsat eĢitsizliğinin azaltılması I. BYKP‘den bu yana öncelikli bir politika 

olarak kalkınma planlarında yer almıĢ ve özellikle gelir düzeyinin yetersiz olması 

nedeniyle eğitim hizmetlerinden faydalanamayan kesimlerin eğitime eriĢimini 

artırmak üzere burs imkanlarının artırılması politikası önerilmiĢtir. 

I. ve II. BYKP‘de ortaöğretimin temel görevinin üst okulları besleme olduğu 

kabul edilmiĢ ve ortaöğretim yükseköğretime geçiĢ kademesine indirgenmiĢtir. Bu 

yaklaĢımın etkileri günümüzde de ortaöğretim kademesinde hissedilmektedir.    

II. BYKP‘de teknik okul mezunlarının kendi ihtisas alanlarındaki 

yükseköğretim programlarına devam etmelerine iliĢkin bir politikadan bahsedilerek, 

bugünkü uygulamanın temelleri atılmıĢtır. Genel bir değerlendirme yapmak 

gerekirse, mesleki eğitimden yükseköğretime geçiĢlerin sınırlandırılması bütün 

kalkınma planı dönemleri boyunca mesleki eğitimin istenilen nitelik ve niceliğe 

ulaĢtırılmasını engellemiĢ ve öğrencilerin çok büyük bir kısmının genel (akademik) 
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eğitime yönelerek yükseköğretim önünde yığılmasına neden olmuĢtur. Bu yığılmanın 

nedenlerinden biri de III. BYKP‘den (1973-1977) itibaren dile getirildiği üzere 

eğitim sisteminde yönlendirmenin yapılmamasıdır. Yönlendirmenin olmaması 

sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmı genel ortaöğretimi tercih etmekte ve mesleki 

ve teknik eğitime devam edenler yeteneklerinden ziyade sosyo-ekonomik koĢulları 

nedeniyle bu alana yönelmek zorunda kalmaktadır. Öte yandan, kaynakların etkin 

kullanılması amacıyla önemli bir miktar kaynak harcanan mesleki eğitim 

mezunlarının kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına yönelmesini teĢvik 

edici düzenlemelerin yapılması ve etkin bir mesleki rehberlik sisteminin kurulması 

V. (1985-1989) ve VI. BYKP‘den (1990-1994) günümüze kalkınma planlarında 

özellikle vurgulanmaktadır. VII. BYKP‘de (1996-2000) ilk defa ortaöğretimden 

mezun olan her öğrencinin yükseköğretime devam etmek istemesi sonucunda birkaç 

yılını özel dershanelerde harcadığına dikkat çekilmiĢ ve zaman ve kaynak israfına 

neden olan dershanelerin örgün eğitim kurumlarına dönüĢmelerinin destekleneceği 

belirtilmiĢtir. 

III. BYKP‘de yükseköğretim kademesinde 1-2 yıllık ve mesleklere 

uygulayıcı eleman yetiĢtiren bölümlerin kurulması gerektiğinden söz edilmiĢ ve plan 

döneminde meslek yüksekokulu (MYO) açılmasının temelleri atılmıĢtır. 

Yükseköğretime olan talebin baskısının en çok hissedilmeye baĢladığı dönem III. 

BYKP dönemi olup, önlisans ve açıköğretim programlarına bu dönemde 

baĢlanmıĢtır. III. BYKP‘den itibaren altyapısı hazırlanmadan plansız bir Ģekilde 

yükseköğretim kurumu açma eğilimi ortaya çıkmıĢ ve günümüzde hala devam 

etmektedir. Yükseköğretimde kapasite artırılırken insangücü ihtiyacının yanı sıra 

sosyal talebin de dikkate alınması hususu ilk defa VI. BYKP‘de dikkate alınmıĢtır. 

Yükseköğretimde özellikle öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının yüksek olması, II. 

BYKP‘den günümüze yükseköğretim arzının artırılmasını sınırlayan baĢlıca faktör 

olarak önemini korumaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretimi de kapsayan 

eğitimde nitelik sorunu I. BYKP‘den itibaren devam etmektedir. 

VII. BYKP‘den itibaren eğitimin amacı bilgi çağı insanının yetiĢtirilmesi 

olarak belirlenmiĢ ve eğitimde verilen bilginin yanı sıra öğrencilerin çeĢitli 

becerilerinin geliĢtirilmesi ve eğitim programlarının bu yönde geliĢtirilmesi gerektiği 
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vurgulanmıĢtır. VII. BYKP‘den itibaren özellikle yükseköğretim kademesinde 

öğrencilerin eğitim harcamalarına katılması politikasından söz edilmiĢ ve bu politika 

daha sonraki planlarda da yer almaya devam etmiĢtir. Ancak, VII. BYKP‘den bu 

yana katkı paylarının yükseköğretim kurumlarının gelirleri içindeki payında önemli 

bir değiĢiklik olmamıĢtır. 

VIII. BYKP‘de (2001-2005), geçmiĢ planlarda yer aldığı Ģekliyle mesleki 

eğitim mezunlarının kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına devam 

etmelerinin teĢvik edilmesi politikası yerine, yükseköğretime giriĢ sınavlarında genel 

liseler ile mesleki ve teknik lise mezunları arasındaki farklı değerlendirmelerin 

ortadan kaldırılması politikasından söz edilmiĢtir. Bu politikanın temelinde, 

yükseköğretime geçiĢlerin sınırlandırılması nedeniyle mesleki eğitime olan talebin 

azalması ve dolayısıyla mesleki eğitimin yaygınlaĢtırılmaya çalıĢılması yer 

almaktadır. Öte yandan, VIII. BYKP‘de ÖSYM‘nin yeniden yapılandırılması 

gerektiği dile getirilmiĢtir.  

Bu tezin temelini oluĢturan IX. Kalkınma Planında (2007-2013) ise; eğitim 

sisteminin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli 

kullanılması ve eğitim sisteminin sınav odaklı yapısından kaynaklanan öğrenciler ve 

aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin hafifletilmesi 

hedeflenmektedir. Bununla birlikte, yükseköğretime giriĢ sisteminde yönlendirmenin 

önemine vurgu yapılmıĢ ve özel dershanelerin özel okullara dönüĢtürülmesine 

yönelik teĢviklerin sağlanacağı ifade edilmiĢtir. I. BYKP‘den IX. Kalkınma Planına 

kadar yükseköğretim arzı ve yükseköğretime giriĢ sistemine iliĢkin politikalar ve 

uygulamalar değerlendirilerek, tezin ilerleyen bölümlerinde çeĢitli çözüm önerilerine 

değinilmiĢtir. 

3.2. Türkiye’de Yükseköğretime GiriĢ Sisteminin Tarihsel GeliĢimi 

Yükseköğretime giriĢ sistemi tarihsel süreç içerisinde birçok değiĢiklik 

geçirmiĢtir. Sistemin bugünkü yapısına ulaĢmasında, bütün dönemler boyunca 

yapılan her değiĢiklik sonucunda ortaya çıkan sorunların giderilmesi için sistemde 

iyileĢmeyi sağlamaya yönelik yeni değiĢiklikler etkili olmuĢtur. Ülkemizde 
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yükseköğretim tarihi boyunca yapılan en köklü değiĢiklik yükseköğretime giriĢ 

sisteminin merkezi hale getirilmesi olmuĢtur.  

3.2.1. Merkezi yerleĢtirme öncesi yükseköğretime giriĢ sistemi 

Cumhuriyetin yeni kurulduğu dönemde yükseköğretime olan talep çok 

yüksek olmadığı için üniversitelere öğrenci seçimi büyük oranda sınavsız yapılmıĢtır. 

Ancak, bu dönemde ortaöğretim sonunda birtakım sınavlar yapılmıĢ ve 

yükseköğretime giriĢte kullanılmıĢtır.  

1926-1935 yılları arasında bütün ortaöğretim müfredatını kapsayan sözlü Lise 

Mezuniyet Sınavı yapılmıĢtır. Bu sınavda baĢarılı olan öğrenciler lise mezuniyet 

derecesi alma ve yükseköğretimde istediği fakülteye baĢvurma hakkına sahip 

olmuĢtur.  

1936-1954 yılları arasında Lise Bitirme Sınavı ve Devlet Olgunluk 

Sınavı‘ndan oluĢan ikili bir sınav sistemine geçilmiĢtir. Lise Bitirme Sınavında 

baĢarılı olan öğrenciler liseden mezun olma hakkını elde ederken, yükseköğretime 

giriĢ için Devlet Olgunluk Sınavı‘na girmeleri gerekmiĢtir. Bu dönemde Lise Bitirme 

Sınavı bir bakıma eleme sınavı niteliğinde olmuĢtur. Devlet Olgunluk Sınavı Milli 

Eğitim Bakanlığı tarafından yılda iki defa uygulanan ve dört saat süren yazılı bir 

sınav olup, değerlendirme iĢlemi liselerde kurulan komisyonlar tarafından 

yapılmıĢtır. Değerlendirmede birliğin sağlanması amacıyla, sınavdan sonra açılmak 

üzere değerlendirme komisyonlarına cevap anahtarı ve not baremleri gönderilmiĢtir. 

1955 yılında ise Lise Bitirme Sınavı ve Devlet Olgunluk Sınavı birleĢtirilerek Devlet 

Lise Sınavı adıyla tek bir sınav haline getirilmiĢ ve 1955-1968 yılları arasında 

uygulanmıĢtır. Bu sınavın soruları ilk üç yıl Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp 

liselere gönderilmiĢ olup, daha sonra merkezi uygulama bırakılarak sınavlar liseler 

tarafından uygulanmaya baĢlamıĢtır. Devlet Lise Sınavları‘nda baĢarılı sayılmak için 

öğrencilerin lise son sınıftaki performansları da kanaat notu olarak değerlendirmeye 

katılmıĢtır (Dökmen, 1992:8-9).  

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde okullaĢma oranlarının artırılması amacıyla 

eğitim kurumlarının sayısı artırılmaya baĢlamıĢtır. Ancak, yükseköğretim kurumu ve 

kapasite artıĢı ortaöğretim kurumlarının gerisinde kalmıĢ ve yükseköğretim 
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kurumları giderek artan bir taleple karĢılaĢmaya baĢlamıĢtır. Öte yandan, özellikle 

bazı mesleklerin öne çıkmasıyla ilgili fakültelere olan talep diğer fakültelerin 

oldukça üzerinde olduğu için yığılmalar artmıĢtır. 1960‘lara kadar sınavsız 

yerleĢtirme yapan fakülteler kontenjanlarını aĢan talep karĢısında belli bir seçme 

iĢlemine gereksinim duymuĢlardır. Söz konusu seçme iĢleminde baĢvuru sırasını 

dikkate alma ve ihtiyaç kadar adayı kabul ettikten sonra kayıtları durdurma, 

fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu 

mezunlarını kabul etme, baĢvuranları lise bitirme derecesine göre sıralayarak bu 

sıraya göre öğrenci alma gibi yöntemler kullanılmıĢtır. 

ÖSYM kurulmadan önce yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleĢtirme 

sisteminde merkezileĢme, üniversitelerin kendi içinde ve üniversitelerin bir araya 

gelerek merkezi seçme sistemi oluĢturması Ģeklinde iki aĢamada gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Birinci sistemde, üniversiteler bütün fakültelere öğrenci seçiminde tek bir sınav 

yapma yoluna gitmiĢ, baĢvuru, yerleĢtirme ve kayıt iĢlemleri merkezileĢtirilmiĢtir.  

Ankara Üniversitesi 1962-1964 döneminde öğrenci seçiminde baĢvuruların 

üniversitede oluĢturulan tek bir kayıt merkezine yapıldığı, test yöntemiyle yapılan tek 

bir sınavın uygulandığı, adayların tercihlerini belirttiği, yerleĢtirmenin adayların 

sınavdan aldıkları puanlar ve baĢvuru sırasında belirttikleri tercihlere göre yapıldığı 

bir sistem uygulamıĢtır. 1963 yılında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) baĢarılı bir 

Ģekilde uygulanan bu merkezi sistemin Türkiye‘deki bütün üniversiteleri kapsayacak 

Ģekilde geniĢletilmesi imkanını araĢtırmak amacıyla bir komisyon kurmuĢ ve bu 

komisyonun önerileri çerçevesinde ‗Üniversitelerarası Kayıt ve GiriĢ Ġmtihanı 

Yönetmeliği‘ adıyla bir yönetmelik hazırlanmıĢtır (Mıhçıoğlu, 1974:16-17). Bu 

yönetmeliğin 1964 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 

birlikte yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde merkezileĢmenin ikinci 

aĢamasını oluĢturan sisteme geçilmiĢtir. Adı geçen yönetmeliğin 12. maddesine göre 

üniversitelerarası giriĢ sınavının ÜAK tarafından iki yılda bir belirlenen üniversitenin 

sorumluluğunda yapılması gerekmektedir (Dökmen, 1992:13-14). 1964-1966 

döneminde bu görevi Ankara Üniversitesi yerine getirmiĢ; 1966-1973 döneminde ise 

üniversitelerarası giriĢ sınavı Ġstanbul Üniversitesi tarafından yürütülmüĢtür. 1964-
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1965 dönemi, merkezi sistem olarak adlandırılan yükseköğretime giriĢ sisteminin ilk 

uygulama yılıdır (Mıhçıoğlu, 1970:57). 

3.2.2.  Yükseköğretime giriĢ sisteminde ÖSYM öncesi yaĢanan sorunlar 

ve ÖSYM’nin kuruluĢu 

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme iĢlemi uzun bir dönem boyunca 

yazılı ve/veya sözlü sınavlar yoluyla yapılmıĢtır; ancak yükseköğretime talebin 

düĢük olduğu dönemlerde bu sınavların fakültelerdeki sınav komisyonlarınca 

değerlendirilmesinde herhangi bir güçlükle karĢılaĢılmamıĢtır. Yükseköğretim 

kurumlarına baĢvuran öğrenci sayısının mevcut kontenjanlardan daha hızlı artması 

ile birlikte bu sınavların uygulanması ve değerlendirilmesinde sorunlar ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Fakültelerdeki sınav komisyonları binlerce sınav kağıdını kısa 

bir süre içerisinde değerlendirmek zorunda kalmıĢ ve değerlendirmede birliği ve 

nesnelliği sağlamak adına fakültelerdeki sınav komisyonlarının sayısı sabit 

tutulmuĢtur. Diğer yandan, sınav sorularının ölçme ve değerlendirme konularında 

uzman olmayan kiĢilerce hazırlanması nedeniyle sınavın güvenilirliği ve geçerliliği 

tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bu sorunlar yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve 

yerleĢtirme sınavlarında çok sorulu ve objektif testlerin kullanılmasını gerektirmiĢtir. 

Test biçimindeki sınavlara yönelmede aday sayısındaki artıĢın yanı sıra 

değerlendirmenin objektif bir Ģekilde yapılması ihtiyacı da etkili olmuĢtur. 

1960 yılına kadar Ġstanbul Teknik Üniversitesi (ĠTÜ) ve Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi adayların lise bitirme derecesini dikkate almayıp, 

matematik, geometri, fen bilimleri, tarih, coğrafya, mantık, felsefe, Türkçe ve 

kompozisyon dallarında her biri iki veya üçer saat ve art arda üç gün süren, 3-4 

klasik türde sorudan oluĢan sınavlar yaparak öğrenci seçme yoluna gitmiĢtir. 

ĠTÜ‘den farklı olarak Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılan sınavlarda fen bilimleri, 

geometri ve coğrafya alanları yerine adayların sosyoloji, psikoloji ve Ġngilizce, 

Fransızca veya Almanca dillerinden biri olmak üzere yabancı dil bilgileri 

değerlendirilmiĢtir (Mıhçıoğlu, 1962:6). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesine öğrenci seçmek için kullanılan yöntemin yarattığı sıkıntılar aĢağıdaki 

satırlarda açıkça ortaya konmaktadır:  
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―Mensubu bulunduğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girmek 

için müracaat eden öğrenci sayısının yıldan yıla artması, eskiden beri kullanılan 

klasik sınav sisteminin yetersiz bir hale geldiğini bize açıkça göstermekte idi. Şekil 

ve mahiyet itibariyle bildiğimiz kompozisyon tipi klâsik yazılı sınavların aynı olan 

bu giriş sınavları, müracaat sayısının yüzlerle sayıldığı yıllarda ihtiyacı bir 

dereceye kadar karşılayabiliyordu. Fakat müracaatlar binleri bulunca bu usulün 

gerek sıhhat, gerek sür’at bakımından ihtiyaca cevap veremez hale geldiği görüldü. 

Sıhhat bakımından ihtiyaca cevap veremiyordu, çünkü her konuya ait sınav 

kâğıtlarını gruplara ayırıp iki veya üç ayrı şahsa okutmak gerekiyor, bu ise 

değerlendirmede ölçü birliğini ortadan kaldırmak suretiyle önemli takdir farklarına 

yol açıyordu. Kazanan ve kazanamayan öğrenciler arasındaki puan farkının 

ondabirlerle ölçüldüğü bir sınavda, klâsik yazılı sınavlarda çok büyük olduğu 

tecrübelerle sabit bulunan takdir farklarının ne kadar açık haksızlıklara meydan 

verebileceği ortadadır.  

 

Bu sınavlar sür’at bakımından da ihtiyaca cevap veremiyordu, çünkü binlerce sayfa 

tutan kâğıtların eldeki mahdut zaman içinde okunması –çeşitli şahıslara dağıtılmış 

olmalarına rağmen- güçlükle mümkün oluyordu. Gerçekten, liselerin bütünleme 

sınavları dolayısıyle bahis konusu giriş sınavları ancak Eylül sonlarında 

yapılabildiğinden, sınav sonuçlarının Ekim ayı içinde alınması gerekiyordu. 

Sınavlara katılan öğrenci sayısı arttıkça bu süre içinde işlerin bitirilmesi güçleşiyor, 

sistemde değişiklik yapılmadığı takdirde Üniversitede fiilen beş ay kadar olan 

öğretim yılının daha da kısalması tehlikesi beliriyor, bu süreyi uzatmak hususundaki 

teşebbüslerin başarı şansı azalıyordu.‖ (Mıhçıoğlu, 1962:1-2) 
 

Yükseköğretime giriĢin üniversiteler tarafından ayrı sınavlarla 

gerçekleĢtirilmesi emek, zaman ve kaynak israfına yol açtığı için hem adaylar hem 

de yükseköğretim kurumlarını sıkıntıya sokmuĢtur. Aday sayısında mükerrerlikler 

nedeniyle suni artıĢların ortaya çıktığı bu sistem, öğrencilerin sınavlara katılabilmek 

için Ģehirden Ģehre koĢuĢturmak zorunda kalmasına, aynı gün ve saatlere 

rastlayabilen sınavlardan birine katılıp diğerine katılamamalarına neden olmuĢtur. 

Öte yandan, öğrencilerin bir yükseköğretim programına yerleĢmek için çok çeĢitli 

fakültelere aynı anda müracaat etmeleri sonucunda yükseköğretim kurumları 

kalabalık öğrenci kitlelerini imtihan etmekte yukarıda da dile getirilen birçok 

güçlükle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Siyasal Bilgiler Fakültesinin 1960-1961 öğretim 

döneminde yaptığı giriĢ sınavlarına iliĢkin süreçteki sorunları Ģu Ģekilde 

özetleyebiliriz: 

―Bir derse ait kâğıtları yabancı dillerden her biri için bir kişi, diğer konular için iki 

veya üçer kişi okurdu. 1960-61 ders yılı için 10.000 lira kâğıt okuma parası 

verilmişti. Aynı yıl giriş sınavları, üçbine yakın adayı üç gün müddetle işgal etmiş, 

sınavlara nezaret eden öğretim üye ve yardımcıları ile Fakültenin eski mezunları 

arasından tedarik edilen çok sayıdaki gözcü, diğer işlerini ve resmi görevlerini 

bırakarak üç gün müddetle sadece bu işle uğraşmışlardı.  

 

Eski sistemde sınav kâğıtlarının okunması ise geceli gündüzlü çalışmalarla bir ay 

içinde güç bitirilebiliyordu. Sınav kâğıtları Profesörler Odasına getirilen çelik bir 
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dolap içinde muhafaza ediliyor ve orada okunuyor, kapıda gündüz ve gece devamlı 

olarak bir odacı hizmete hazır bulunduruluyor, Fakülte otomobili bir ay müddetle 

gece yarılarına kadar kâğıt okuyan öğretmenlere servis yapıyordu.‖ (Mıhçıoğlu, 

1962:6)  

 

Yükseköğretime öğrenci seçiminde yaĢanan bu sorunlar, Siyasal Bilgiler 

Fakültesinden baĢlamak üzere daha etkin bir sistem arayıĢına neden olmuĢtur. Bu 

çerçevede, 1961-62 ders yılı için müracaat eden öğrenci sayısının bütün tahminleri 

altüst ederek beĢ bini aĢması ile Siyasal Bilgiler Fakültesine öğrenci seçimi için 

hazırlanan yeni sınav sistemi uygulamaya konulmuĢ (Mıhçıoğlu, 1962:2) ve ilk kez 

klasik sınavlara kıyasla daha pratik, daha objektif ve geçerliliği daha yüksek olan test 

usulü sınavlar kullanılmaya baĢlamıĢ, kayıt, değerlendirme ve sınav sonuçlarını 

duyurma iĢlemleri kolaylaĢtırılmıĢtır. Söz konusu sistem, daha önce ayları bulan giriĢ 

sınavlarını değerlendirme sürecini yaklaĢık iki güne indirerek büyük bir baĢarı elde 

etmiĢtir. Ankara Üniversitesi Senatosu 21 Kasım 1961 tarihinde bu sistemi 

incelemek üzere bir komisyon kurulmasını kararlaĢtırmıĢ (Mıhçıoğlu, 1962:111) ve 

komisyonun sunduğu rapor doğrultusunda yeni sistem Ankara Üniversitesi‘nin diğer 

fakültelerine de yaygınlaĢtırılmıĢtır. Siyasal Bilgiler Fakültesinde uygulanan yeni 

sistem, bugünkü yükseköğretime giriĢ sisteminin altyapısını teĢkil etmektedir.  

ÜAK‘ın 1963 yılında Ankara Üniversitesi‘nde baĢarıyla uygulanan merkezi 

sistemin diğer üniversitelere yaygınlaĢtırılması kararı çerçevesinde; merkezileĢmenin 

ilk adımı niteliğini taĢıyan ―1964-1974 dönemi yükseköğretime giriĢ sisteminin‖, 

merkezi sistemde olması gereken bütün özellikleri taĢımadığı için ―kısmi merkezi 

sistem‖ olarak tanımlanması daha uygun olacaktır. Merkezi yükseköğretime giriĢ 

sisteminde baĢvuru, kayıt, sınavın hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile 

sınav sonuçları doğrultusunda yükseköğretim kurumlarına yerleĢtirmenin tek bir 

merkez tarafından yapılması ve bütün yükseköğretim kurumlarının veya büyük bir 

kısmının sisteme katılımının sağlanması gerekmektedir (Dökmen, 1992:15).  

Ankara Üniversitesi‘nin sorumluluğunda olduğu 1964-1966 döneminde kısmi 

merkezi sistem Ģu Ģekilde uygulanmıĢtır:  

“…Adaylar girmek istedikleri kurumları da belirttikleri bir “başvurma belgesi”ni 

doldurarak postayla, yani bulundukları yerden ayrılmak zorunda kalmaksızın, aday 

kayıtlarını yaptırdılar. Bulundukları yerlere yakın bir kentte, test yöntemiyle yapılan 

bir tek sınava girdiler. Sınav sonuçları elektronik makinelerle yanlışsız olarak 

değerlendirildi. Adaylar, önceden hazırlanan bir program uyarınca, daha önce 
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belirttikleri tercihler ve sınavda aldıkları puanlar göz önünde bulundurularak çeşitli 

kurumlara ayrıldılar. Kurumlara göre düzenlenen “kazananlar listeleri” basın 

yoluyle, üniversitelerde, liselerde ve Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilgililere 

duyuruldu. Kurumlar kontenjanlarının büyük bir bölümünü bu listelere göre kayıt 

yaparak doldurdular. Ama kontenjanlar yine de dolmadı. Bunun başlıca nedeni 

özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi 

genellikle çok rağbet gören mesleklere hazırlayan kurumların Merkezi Sistem’in 

dışında kalmış olmaları ve onların ayrı olarak yaptıkları sınavda başarı gösteren 

adayların Merkezi Sistem’e üye kuruluşlara kayıtlarını yaptırmamaları ya da 

kayıtlarını sildirip oralara gitmeleriydi. Söz konusu öğrenciler genellikle sisteme 

üye kuruluşlar içinde fazla rağbet görenlerin listelerinde yer aldıkları için, bu gibi 

ayrılmalar Merkezi Sistem içinde daha az rağbet gören kurumlardan daha çok 

rağbet görenlere doğru yoğun bir öğrenci akınına yol açmakta ve böylece de 

Merkezi Sistem’in işleyişinde güçlükler doğurmaktaydı. Nedeni ne olursa olsun, bu 

kontenjan boşlukları, yedek başvurmalar kabul edilerek ve yine öğrencilerin 

tercihleri alınarak asıl kayıtlardaki yönteme benzer bir yöntemle dolduruldu. Sistem 

genellikle iyi işledi ve hükümetlerin sonradan yaptıkları istekler üzerine tanınan 

sınırlı sayıdaki ek kontenjanlar dışında bütün kontenjanlar doldurularak 

üniversiteler öğretime zamanında başlayabildiler.‖ (Mıhçıoğlu, 1974:18-19). 

 

Kısmi merkezi sistem 1966 yılında ÜAK‘ın kararıyla Ġstanbul 

Üniversitesi‘nin sorumluluğuna geçmiĢtir. Ġstanbul Üniversitesi‘nin sorumlu olduğu 

1968 yılından itibaren, kısmi merkezi sistemde Ankara Üniversitesi dönemindeki 

uygulama farklılaĢtırılmıĢ ve adayların sınav baĢvurusu sırasında tercihlerinin 

alınması, dolayısıyla da merkezi yerleĢtirme terk edilmiĢtir. Tercihlerin sınav 

öncesinde alınmamasına gerekçe olarak ‗adayların kararsızlık içinde bulunmaları ve 

sınavda aldıkları puanlara göre tercihlerini değiĢtirebilecekleri‘ gösterilmiĢtir 

(Mıhçıoğlu, 1974:40). Bu uygulama halihazırda kısmi merkezileĢme olarak 

adlandırılabilecek yükseköğretime giriĢ sisteminin merkezilikten giderek 

uzaklaĢmasına neden olmuĢtur.  

Kısmi merkezi yükseköğretime giriĢ sisteminin uygulandığı dönemde 

merkezi yerleĢtirme yapılmadığı için yükseköğretim kontenjanlarının 

planlanamaması nedeniyle kontenjanların geç doldurulması veya doldurulamaması 

gibi sorunlar yaĢanmıĢtır.  Adayların sınav öncesinde tercihleri alınmadığı için, sınav 

sonuçları alındıktan sonra adaylar yükseköğretim kurumları ile karĢı karĢıya 

bırakılmıĢlardır (Mıhçıoğlu, 1974:20). Adaylar merkezi sınavdan aldıkları puanlarla 

birçok fakülteye ayrı ayrı baĢvuru yaptıkları için yerleĢtirmede mükerrerlikler ortaya 

çıkmıĢtır. Örneğin, bir aday aynı anda tercih etmiĢ olduğu altı üniversitenin tümüne 

yerleĢtirilmiĢtir. Bunun sonucunda, 1969 yılından baĢlamak üzere yükseköğretim 

kurumları taban puanlarını açıklama yoluna gitmiĢlerdir. Ancak bu uygulama 



 Türkiye‘de Yükseköğretime EriĢim 

 

 

91 

 

yerleĢtirme iĢlemini daha da karmaĢık hale getirmiĢtir. Adayların büyük bir kısmı 

ilan edilen taban puanlarının altında kaldığı için kontenjanlar doldurulamamıĢ ve 

yükseköğretim kurumları kontenjanlarını doldurana kadar taban puanlarını kademeli 

olarak ve bazen aynı gün içerisinde birkaç kez olmak üzere sürekli azaltmak, kesin 

kayıt öncesi ön kayıt yapmak ve yedek listesi oluĢturmak zorunda kalmıĢlardır.  

“Öğrencilerin tercihleri konusunda kimsenin bir fikri olmadığı için fakültelerin 

hiçbir temele dayanmadan belirleyip ilan ettikleri bazı puanların üstünde puan 

tutturanlar önce ön kayıt yaptırmaya çağırıldılar ve sonra bu listelerden kesin kayıt 

yaptırılmak üzere birçok listeler ilan edildi. Kontenjanlar dolmayınca yeni listeler 

ilan ediliyor, ama adı çıkan öğrenciler başka kurumlara da ön kayıt 

yaptırdıklarından oralara gidebiliyor ve dolayısıyla kesin kayıt için başvuranlar çok 

az oluyor, bu yüzden de kayıtlar aylar boyu ilanlar yapıldığı halde kapanmıyordu. 

İstanbul Üniversitesi sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylardan tercihlerini de 

alarak kayıt yapmak yoluna gidiyor, ama belirli bir üniversite ile sınırlı kalan bu 

yöntem olumlu sonuç vermiyor, orada da kayıtlar öteki üniversitelerin 

fakültelerinde olduğu gibi geç kapanıyordu.” (Mıhçıoğlu, 1974:20) 
 

Yükseköğretime giriĢ sistemi yalnızca yükseköğretim kurumları açısından 

değil, adaylar açısından da önemli sorunlara neden olmuĢtur. Örneğin, merkezi 

sınavdan aldığı puanla farklı illerdeki yükseköğretim kurumlarından herhangi birine 

kesin kayıt yaptırması aday açısından büyük belirsizlikler yaratmıĢtır; çünkü 

kontenjanların doluluğuna göre taban puanları günden güne düĢürülmüĢtür. Diğer 

yandan, o dönemde iletiĢim teknolojilerinin bugünkü kadar geliĢmiĢ olmadığı 

dikkate alındığında; adayların aynı gün içerisinde bile değiĢebilen taban puanlarını 

izlemesi, taban puanlarının kendi puanlarına uygun olduğu anda o ilde bulunarak 

süreyi kaçırmaması ve kesin kayıt yaptırması olanaksızdır. YerleĢtirmenin merkezi 

olmamasından kaynaklanan karmaĢıklık, yükseköğretim kurumlarının 

kontenjanlarını dolduramamasına ve eğitim döneminin ortasında radyolarda 

duyurular yapmasına yol açmıĢtır (Dökmen, 1992:16).  

1973-1974 döneminde yükseköğretime giriĢ Hacettepe Üniversitesinin 

sorumluluğuna geçtiğinde yerleĢtirmenin daha sağlıklı bir Ģekilde yapılması 

amacıyla, yeniden öğrencilerin sınav öncesinde tercihlerinin alınması yöntemine 

geçilmiĢtir; ancak öğrencilerin kazandıkları yükseköğretim programına kayıt olma 

zorunlulukları olmadığı için boĢ kalan kontenjanların doldurulabilmesi amacıyla 

yedek liste oluĢturulmasına devam edilmiĢtir. 1964-1974 döneminde bütün 

yükseköğretim kurumlarının merkezi sisteme katılmaması; adayların hem bu 

kurumların sınavlarına hem de merkezi sınava girerek bağımsız sınav yapan 
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kurumların sınav sonuçlarını beklemeleri nedeniyle, merkezi sisteme bağlı 

yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının doldurulmasında gecikmelere neden 

olmuĢtur. Bu dönemde ortaya çıkan bir baĢka sorun ise, bazı yükseköğretim 

kurumlarındaki birtakım öğretim üyelerinin kendilerine kontenjan ayırarak sınavsız 

öğrenci almaları nedeniyle yükseköğretime giriĢte nesnelliğin ve adaletin 

sağlanamamasıdır (Dökmen, 1992:17).  

Yukarıda belirtilen sorunların giderilmesi için yükseköğretim kurumlarına 

öğrenci seçme ve yerleĢtirme iĢleminin en adil, objektif, ekonomik ve etkin bir 

Ģekilde nasıl gerçekleĢtirilebileceğine iliĢkin arayıĢlar, seçme ve yerleĢtirme 

iĢlemlerinin sistematik, merkezi ve standart bir biçimde uygulanmasını sağlayacak 

merkezi bir kuruluĢun oluĢturulmasını gerekli kılmıĢtır. Bu doğrultuda, 1974 yılında 

ÜAK üniversiteye giriĢ sınavlarının tek merkezden yapılmasını uygun bulmuĢ ve  

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. maddesine dayanarak 19 Kasım 1974 

tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezini (ÜSYM) 

kurmuĢtur. 1974-1981 yılları arasında varlığını sürdüren ÜSYM ile birlikte, 

yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleĢtirme iĢlemi tek elden ve belli 

ölçülere uygun olarak iĢleyen standart bir uygulama ile gerçekleĢtirilmeye baĢlamıĢ 

ve ÜSYM 1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. ve 45. 

maddeleriyle ÖSYM
34

 adı ile Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluĢ haline 

getirildikten sonra da bu süreç aynı Ģekilde devam etmiĢtir (Dökmen, 1992:1). 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10. maddesinde; 

“Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği 

esaslar  çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla 

sınavları hazırlayan ve yapan, öğrenci isteklerini de göz önünde tutarak 

Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren, öğrenci 

adaylarının yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu 

faaliyetlerle ilgili araştırmalar ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna 

bağlı bir kuruluştur. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yükseköğretim kurumlarının isteği üzerine 

yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sınav ve 

değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca verilecek 

diğer işleri yapar”  

denilmekte ve ÖSYM‘nin kuruluĢuna esas teĢkil eden temel görevleri 

tanımlanmaktadır.  

                                                 
34

 1975-1981 dönemi yükseköğretime giriĢ sistemi anlatılırken ÜSYM yerine ÖSYM adı 

kullanılacaktır.  
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3.2.3.  Öğrenci seçme ve yerleĢtirme sisteminin geliĢimi (1975-2007)  

Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleĢtirme sınavı 1975 

yılından günümüze birçok değiĢiklik geçirmiĢtir. Bugünkü adı Öğrenci Seçme Sınavı 

(ÖSS) olan yükseköğretime giriĢ sınavı çeĢitli isimlerle anılmıĢ olup, 1975-1980 

döneminde ―Üniversitelerarası Seçme Sınavı (ÜSS)‖; 1981 yılında iki aĢamalı bir 

yapıya dönüĢtürülen ―Üniversitelerarası Seçme ve YerleĢtirme Sınavı (ÜSYS)‖nın 

ilk aĢaması ―Üniversitelerarası Seçme Sınavı (ÜSS)‖ ve ikinci aĢaması 

―Üniversitelerarası YerleĢtirme Sınavı (ÜYS)‖; 1982 yılında ilk aĢaması ―Öğrenci 

Seçme Sınavı (ÖSS)‖ ve ikinci aĢaması ―Öğrenci YerleĢtirme Sınavı (ÖYS)‖ olan 

―Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sınavı (ÖSYS)‖ ve 1999 yılından itibaren de tek 

aĢamaya indirilen ―Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)‖ olarak adlandırılmıĢtır. ġekil 

3.1‘de kronolojik olarak gösterilen tarihsel geliĢimi içinde öğrenci seçme ve 

yerleĢtirme sınavının yalnızca ismi değiĢtirilmemiĢ, sınavın yapısında da köklü 

değiĢiklikler gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÜSS 1974 ve 1975 yıllarında aynı gün sabah ve öğleden sonra birer olmak 

üzere iki oturumda uygulanmıĢ, adaylardan yükseköğretim programlarına iliĢkin 

tercihleri de toplanmıĢ ve adaylar puanlarına ve tercihlerine göre yükseköğretim 

programlarına merkezi olarak yerleĢtirilmiĢtir. Bu sınavda adaylar fen bilimleri, 

sosyal bilimler, genel yetenek ve yabancı dil alanlarında değerlendirilmiĢ, adaylara 

azami 30 adet yükseköğretim programını tercih etme hakkı tanınmıĢtır. 

Yükseköğretim kontenjanları genel ve mesleki ortaöğretim mezunları için ayrı ayrı 

belirlenmiĢtir.  ÜSS 1976-1980 yıllarında aynı günde ve bir oturumda uygulanmıĢ ve 

azami tercih sayısı 1976 yılında 20‘ye, 1977 yılında da 18‘e düĢürülmüĢtür. 
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ġekil 3.1. Türkiye'de Yükseköğretime GiriĢ Sisteminin GeliĢimi 

 

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıĢtır. 
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1975-1980 döneminde tek aĢamalı olan sınav 1981 yılından itibaren iki 

basamaklı bir sınav haline getirilmiĢtir. Ġki basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı 

oluĢturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nisan, ikinci basamağı oluĢturan Öğrenci 

YerleĢtirme Sınavı (ÖYS) ise haziran ayı içinde uygulanmıĢtır. 1981 yılından 

itibaren sınavda uygulanan testlerin yapısı da değiĢtirilmiĢtir. 1981 öncesinde 

adaylara fen bilimleri, sosyal bilimleri, genel yetenek ve yabancı dilden oluĢan dört 

test verilirken, iki aĢamalı hale getirilince sınavın birinci basamağı olan ÖSS‘de 

sözel ve sayısal bölümlerden oluĢan bir test verilmiĢ, ikinci basamak olan ÖYS‘de 

ise fen bilimleri, matematik, Türkçe, sosyal bilimler ve yabancı dilden oluĢan beĢ test 

verilmiĢtir. 1981-1986 döneminde ÖSS seçme, ÖYS ise seçme ve yerleĢtirme 

amacına yönelik olarak uygulanmıĢ ve ÖSS‘de belli bir puanın üzerinde baĢarı 

gösteren adaylar ÖYS‘ye girme hakkını elde etmiĢlerdir. 1982 yılından itibaren 

yükseköğretime giriĢte adayların ortaöğretim baĢarısı da dikkate alınmaya baĢlamıĢ; 

adayların diploma notları Ortaöğretim BaĢarı Puanı (OBP) adı altında belli 

ağırlıklarla sınav puanlarına katılmıĢtır. OBP‘nin yükseköğretime giriĢ sınavına 

katılmasında; 

 Ortaöğretim baĢarı ortalamalarının ve diploma notlarının 

yükseköğretime giriĢ sınavı puanlarıyla istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢkisi olduğunu ortaya koyan çalıĢmalar, 

 Ortaöğretim baĢarı ortalamaları okul döneminde uygulanan çok sayıda 

sınavın bileĢkesi niteliğinde olduğu için seçme iĢleminin geçerliliğini 

artırması, 

 Yükseköğretimde fırsat eĢitliğinin geliĢtirilmesine belli bir düzeyde 

katkı sağlaması, 

 Öğrencileri ortaöğretim süresi boyunca baĢarılı olmaya teĢvik etmesi 

gibi faktörler etkili olmuĢtur (Dökmen, 1992:60).  

OBP belli katsayılarla çarpılarak ÖSS ve ÖYS puanlarına ilave edilmiĢ ve 

adayların daha önce bir yükseköğretim programına yerleĢmiĢ olma durumuna göre 

farklılaĢtırılmıĢtır. Buna göre, daha önce bir yükseköğretim programına yerleĢmiĢ 

adayların OBP‘leri, ÖSYS‘ye ilk defa girecek olan veya daha önceki sınavlarda 

herhangi bir yükseköğretim programına yerleĢmemiĢ adaylardan daha düĢük bir 
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katsayı ile çarpılmaya baĢlamıĢtır. Bu uygulamanın temel gerekçesi; herhangi bir 

programa yerleĢip belli bir süre öğrenimlerine devam eden öğrenciler baĢka bir 

programa geçmek üzere yeniden ÖSYS‘ye girdiğinde, bu kiĢilerin daha önce devam 

ettiği yükseköğretim programlarında boĢalan kontenjanların doldurulmasının 

mümkün olmaması; bu yükseköğretim programlarının kontenjanlarının sınava 

yeniden girecek adaylar tarafından iĢgal edilmesi nedeniyle söz konusu programlarda 

okumaya oldukça istekli olan adayların açıkta kalmasına ve kaynak israfına neden 

olmasıdır. Dolayısıyla, daha önce bir yükseköğretime yerleĢmiĢ adayların 

OBP‘lerinin daha düĢük bir katsayı ile çarpılarak ÖSS ve ÖYS puanlarına 

katılmasının yeniden sınava girme konusunda caydırıcı olacağı, adayların tercih 

yaparken daha özenli olmalarını ve istemedikleri programları tercih etmemelerini 

sağlayacağı ve belli ölçüde kaynak israfının önüne geçileceği düĢünülmüĢtür 

(Dökmen, 1992:63-64).  

1984 yılında mezun oldukları alanla ilgili bir yükseköğretim programını 

tercih etmeleri durumunda meslek lisesi mezunu adayların OBP‘leri diğer 

mezunlardan daha yüksek bir katsayı ile çarpılarak ÖSS ve ÖYS puanlarına dahil 

edilmiĢtir. Bu uygulamanın amacı, meslek liselerinin kuruluĢ amacına hizmet ederek 

meslek lisesi mezunlarını kendi alanlarında yükseköğrenim görmeye teĢvik etmek ve 

kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamaktır.   

1981-1986 döneminde yalnızca seçme amacına hizmet eden ÖSS, 1987 

yılından itibaren yerleĢtirme için de kullanılmaya baĢlamıĢtır. Buna göre, adaylara 

ÖSS sonuçları ile MYO‘lara, açıköğretim programlarına ve özel yetenek sınavıyla 

öğrenci alan yükseköğretim programlarının bir kısmına yerleĢme olanağı 

sağlanmıĢtır. ÖSYS‘de 1987 yılında yapılan diğer bir değiĢiklik de; ÖYS‘nin farklı 

yükseköğretim programlarına uygun olacak Ģekilde yeniden düzenlenmesidir. Bu 

çerçevede, yükseköğretim programları Fen ve Mühendislik Bilimleri, Ġktisadi ve 

Sosyal Bilimler ve BeĢeri Bilimler olmak üzere üç ana gruba ayrılmıĢ ve adaylar 

ÖYS‘de yalnızca tercihte bulunduğu alanlarla ilgili testleri cevaplama olanağına 

sahip olmuĢtur (Dökmen, 1992:58).  

1999 yılında iki basamaklı sınavın ikinci basamağı kaldırılmıĢ, sınav ÖSS adı 

altında tek basamaklı bir sınav haline getirilmiĢtir. Aynı yıl ayrıca genel ve mesleki 

ortaöğretimdeki alanlardan mezun olanların aynı alandaki yükseköğretim 
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programlarına yerleĢtirilmelerinde OBP‘nin daha yüksek bir katsayı ile çarpılması 

uygulamasına da geçilmiĢtir. Ancak, kendi alanlarından farklı bir yükseköğretim 

programını tercih eden adayların OBP‘si daha düĢük bir katsayı ile çarpılmaya 

baĢlamıĢtır. Farklı katsayı uygulamasının amacı, öğrencilerin ortaöğretim boyunca 

aldıkları eğitimi tercih ettikleri yükseköğretim programlarıyla daha uyumlu hale 

getirmektir. Amacı açısından uygun olan bu düzenlemede mesleki lise mezunlarının 

önünde genel lise mezunlarına kıyasla oldukça sınırlı sayıda yükseköğretim programı 

seçeneği bulunması gerçeği göz ardı edilmiĢtir. 1999 yılı öncesinde yükseköğretime 

giriĢte meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında bir programı tercih etmeleri 

durumunda yüksek katsayı ve farklı bir programı tercih etmeleri durumunda genel 

lise mezunlarıyla eĢit katsayı uygulamasının amacı mesleki eğitimi özendirmektir. 

Ancak, 1999 yılından itibaren bozulan eĢitlik nedeniyle katsayı uygulaması teĢvik 

edici olmaktan ziyade mesleki eğitime devam etme konusunda caydırıcı bir nitelik 

kazanmıĢ ve 1999‘dan bu yana kamuoyunda tartıĢmalı bir konu haline gelmiĢtir. 

1999 yılındaki değiĢiklikte önceki yıllarda uygulanan ÖSS‘de herhangi bir değiĢiklik 

yapılmamıĢ, sınavda sorulara temel teĢkil eden bilgilerde temel eğitim müfredatının 

üstüne çıkılmamıĢtır.  

2001 yılında 4702 sayılı Kanunun
35

 2. maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununda yükseköğretime giriĢle ilgili esasların düzenlendiği 45. maddesine; 

“(e) Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri 

takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların 

uygulandığı, öncelikle kendi mesleki ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya 

bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler. 

Sınavsız olarak meslek yüksekokullarına devam ederek mezun olan öğrencilerin 

yüzde onundan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans 

programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanır” 

 

fıkrası eklenmiĢtir. Sınavsız geçiĢ uygulaması ile mesleki eğitime olan talebin 

artırılması planlanmıĢtır; ancak, bu uygulama mesleki eğitimin kalitesinin düĢmesine 

ve toplumda mesleki eğitim algısının olumsuz yönde değiĢmesine neden olmuĢtur.  

2006 öncesi ÖSS‘nin bütün ortaöğretim müfredatını kapsamaması nedeniyle 

ortaöğretimde eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemesi ve yükseköğretime 

                                                 
35

 ―Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî 

Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli Ve 3418 Sayılı Kanunda DeğiĢiklik Yapılması ve 

Bazı Kâğıt Ve ĠĢlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim 

Bakanlığının TeĢkilât Ve Görevleri Hakkında Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ 
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yerleĢen öğrenci kalitesinin düĢmesi sonucunda 2006 yılında ÖSS‘nin yapısı 

değiĢtirilmiĢtir. ÖSS tek aĢamada ve tek oturumda uygulanmaya devam etmektedir; 

ancak 1999 yılından beri uygulanan ÖSS‘den farklı olarak soruların bir kısmı önceki 

yıllarda olduğu gibi ÖSS tipinde, bir kısmı ise tüm lise müfredatı göz önünde 

tutularak hazırlanmaktadır. 1999-2006 arasında uygulanan ÖSS‘de sorular bütün lise 

türleri için ortak müfredat olan 9.sınıf ve öncesini kapsamakta olup, l0. ve 11. 

sınıflarda alınan derslerdeki baĢarı OBP ile değerlendirilmiĢtir. Bütün lise türleri için 

eĢitliği amaçlayan bu uygulama sonucunda, ortaöğretim kademesinde 10. ve 11. 

sınıfta normal müfredat konuları iĢlenmeyerek ÖSS‘nin kapsadığı müfredat üzerinde 

durulmuĢ; dolayısıyla ortaöğretimden yükseköğretime geçen öğrencilerin bilgi ve 

becerileri yükseköğretim için yetersiz kalmıĢ ve hem ortaöğretimde hem de 

yükseköğretimde nitelik düĢmüĢtür.  

ġekil 3.2. Türkiye'de Ortaöğretimden Yükseköğretime GeçiĢ Sistemi 

 

Kaynak: YÖK, 2006 
 

2006 yılından bu yana uygulanmakta olan yükseköğretime giriĢ sistemi ġekil 

3.2‘de gösterilmektedir. 2006 yılından itibaren uygulanan ÖSS, yükseköğretime 

baĢvuran adaylar arasından baĢarı ve yetenek açısından üstün olanları seçmeyi ve 

yükseköğretime devam edebilmek için gerekli asgari bilgi ve beceri donanımına 
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sahip olanları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda; ortaöğretim kurumlarında 

kazanılması beklenen okuduğunu anlama, matematik ile ilgili iĢlemleri yapabilme, 

fen bilimleri ve sosyal bilimlerdeki temel kavramlarla düĢünebilme gibi temel bilgi 

ve beceriler ölçülerek, farklı yükseköğretim programlarına yerleĢtirmeye esas olacak 

farklı puanlar elde edilmekte ve yerleĢtirme bu puanlar ve adayların tercihleri 

çerçevesinde sıralama (eleme) yoluyla yapılmaktadır (YÖK, 2006:91). 

3.3. Yükseköğretime EriĢim ve Yükseköğretime GiriĢ Sistemindeki Sorunlar 

Ülkemizde yükseköğretim arzının 1950‘lerden baĢlayarak artan 

yükseköğretim talebini karĢılayamaması, yükseköğretimde öğrenci seçme ve 

yerleĢtirme iĢleminin bir sınav aracılığıyla olmasını zorunlu kılmıĢtır. Tarihsel süreç 

içerisinde yükseköğretime giriĢ sistemi çeĢitli aĢamalardan geçmiĢ ve bütün bu 

süreçler sonucunda, yükseköğretime giriĢ için baĢvuran aday sayısının fazla olması 

nedeniyle ve değerlendirmenin daha objektif yapılması amacıyla çoktan seçmeli 

sorulardan oluĢan merkezi giriĢ sınavı (en son haliyle ÖSS) yapılması yolu 

seçilmiĢtir.  

Yükseköğretime eriĢimin merkezinde yer alan ÖSS çok sayıda sorun ve yan 

etkinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunların baĢında yükseköğretim 

arzının talebe kıyasla yetersiz kalması sonucunda, yükseköğretim önündeki 

yığılmalar ile adayların paralel özel öğretime katılımının artması gelmektedir. 

Yükseköğretime giriĢ sınavı adayları yeterliliklerini göz önüne almaksızın 

yalnızca aralarındaki sıralamaya bakarak yükseköğretim kurumlarına 

yerleĢtirdiğinden, ortaöğretimden yükseköğretime geçenlerin yetersizliklerini göz 

ardı etmektedir. Bununla birlikte, yükseköğretime geçiĢte adayların yalnızca ÖSS 

puanları ve ortaöğretim baĢarıları değerlendirilmekte ve diğer nitelikleri 

değerlendirme dıĢı kalmaktadır. Öte yandan, mevcut sistemde yerleĢtirme yapılırken 

adayların diğer adaylara kıyasla puan üstünlüğünün esas alınması sonucunda 

adayların ilgi ve yetenekleri göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla, adaylar gelecekte 

belki de hiç ilgi duymayacağı meslek alanlarına yerleĢtirilebilmektedir. 

 

 



 Yükseköğretime  EriĢimin Değerlendirilmesi ve Türkiye Ġçin Politika Önerileri 

 

100 

 

―Örneğin fen alanında baĢarılı bir öğrenci, tıp, fen bilgisi öğretmenliği, bilgisayar 

mühendisliği ya da mimarlık programlarını tercih edebilmektedir. Sistem bu 

alanların her birinde çalıĢmak için adayda bulunması gereken özel nitelikleri 

aramadığından, aday, aldığı puana göre özel nitelikler gerektiren ve birbirinden 

önemli ölçülerde farklı olan bu alanlardan birine yerleĢebilmektedir.‖ (YÖK: 

2006:97). 

Tablo 3.1. ÖSS ile Tercih Sırasına Göre Lisans Programlarına YerleĢtirilen 

Aday Sayısı ve Adayların Tercih Sırasına Göre Dağılımı (2005) 

Tercih Sırası Aday Sayısı 

Lisansa 

YerleĢenler 

Ġçindeki Pay (%) 

Kümülatif Aday 

Sayısı 

Kümülatif Olarak 

Lisansa YerleĢenler 

Ġçindeki Pay (%) 

1 18.364 9,2 18.364 9,2 

2 17.123 8,6 35.487 17,9 

3 15.403 7,8 50.890 25,6 

4 14.074 7,1 64.964 32,7 

5 13.133 6,6 78.097 39,3 

6 11.361 5,7 89.458 45,1 

7 10.838 5,5 100.296 50,5 

8 9.968 5,0 110.264 55,5 

9 9.048 4,6 119.312 60,1 

10 8.454 4,3 127.766 64,3 

11-24 70.785 35,7 198.551 100,0 

 
198.551 100     

Kaynak: YÖK, 2006 

ÖSS‘ye giren adayların tercih ettikleri programlar ile yerleĢtirildikleri 

programlar arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Tablo 3.1‘de 2005 ÖSS ile 

lisans programlarına yerleĢenlerin tercih sırasına göre dağılımı verilmektedir. Buna 

göre, adayların yalnızca %9,2‘si ilk tercihlerine yerleĢtirilirken, ilk üç tercihinden 

birine yerleĢtirilenlerin oranı %25,6‘dır. Dördüncü tercihle onuncu tercihleri 

arasındaki programlara yerleĢtirilenlerin oranı %38,7 olup, onuncu tercihten sonraki 

tercihlerine yerleĢtirilen adayların oranı ise %35,7‘dir. Tablo 3.1‘den de görüldüğü 

üzere adayların tercihleri ile yerleĢtirildikleri programlar arasındaki bu farklar, 

yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminde birtakım verimsizliklere yol 

açmaktadır. Adayların çok büyük bir kısmının pek fazla tercih etmedikleri 

programlara yerleĢtirilmeleri ve bunun sonucunda öğrenimleri sırasındaki 

memnuniyetsizlikleri; öğrencilerin yeniden ÖSS‘ye girmelerine neden olmaktadır. 
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ÖSS‘nin çoktan seçmeli sorulardan oluĢması sonucu objektif bir 

değerlendirme olanağı elde edilse de, bu sorular ile öğrencilerin analiz, sentez, 

değerlendirme, ifade etme ve kurgulama becerileri ile yaratıcılıkları 

ölçülememektedir. Bununla birlikte, ÖSS‘nin çoktan seçmeli testlerden oluĢan 

yapısı, öğrencilerin zamana karĢı yarıĢarak hızlı soru çözmeye odaklanmalarına ve 

eğitim sisteminin ÖSS odaklı hale gelmesine neden olmaktadır. Sınav odaklı eğitim 

sistemi çerçevesinde, müfredat dıĢı okuma, sosyal ve öteki uğraĢlar, değiĢik faaliyet 

ve projelere katılım adaylar tarafından zaman kaybı olarak görülmektedir. Bu 

nedenle, ortaöğretim temel amaçlarını gerçekleĢtirmekten giderek uzaklaĢmakta ve 

kendini ifade etme becerileri yeterince geliĢmemiĢ, toplumdan kopuk ve sosyal 

faaliyet deneyimi yetersiz bir mezun profili üretmektedir (YÖK, 2006:98). 

Yükseköğretime giriĢte çok sayıda aday arasından yalnızca %22‘lik bir kısmın örgün 

öğretime yerleĢtirilmesi sonucu ortaya çıkan rekabet; ortaöğretimde sınavı amaç, 

eğitimi araç haline getirmektedir.  

Ortaöğretimden yükseköğretime geçiĢin sınav ile gerçekleĢtirilmesi; 

öğrenciler ve aileleri üzerinde mali, sosyal ve psikolojik yüklerin oluĢmasına ve 

ÖSS‘nin toplumsal bir olgu haline gelmesine neden olmaktadır. ÖSS sonucunda 

herhangi bir yükseköğretim programına yerleĢememe veya istemedikleri bir 

programa yerleĢme olasılıkları etrafında Ģekillenen gelecek kaygısı, adayların 

özgüven duygusunun geliĢimini olumsuz yönde etkilemektedir. Adayların ÖSS‘ye 

hazırlık süreci, adaylar kadar ailelerini de etkilemekte ve adayların bir yükseköğretim 

programına yerleĢememesi aileler içinde çeĢitli gerilimlere neden olmaktadır. 

YerleĢemeyen adayların büyük bir kısmı yükseköğretime yerleĢme Ģanslarını 

yeniden denemek üzere ÖSS baĢvurularını iki, üç ve belki de daha fazla sayıda 

tekrarlamaktadır. Bu da gençlerin hayatlarının birkaç yılını ve enerjilerini ÖSS‘ye 

hazırlık için harcamasına neden olmaktadır. Bu süreçte, adaylar zamanlarının büyük 

bir kısmını, ÖSS baĢarısını artırdığına inandıkları dershanelerde geçirmektedir. 

Dershanelere katılım ise ailelerin gelirlerinin bir kısmını herhangi bir eğitim 

kademesinde yer almayan dershanelere aktarmasına yol açmaktadır.  
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3.3.1. Yükseköğretim talebi karĢısında yükseköğretim arzının 

yetersizliği 

Yükseköğretim çağ nüfusunun
36

 2005-2050 dönemindeki geliĢimini gösteren 

ġekil 3.3 incelendiğinde, 2008 yılından itibaren çağ nüfusunun 2017 yılına kadar 

artacağı ve daha sonra 2025-2027 dönemindeki küçük artıĢ hariç 2050 yılına kadar 

sürekli azalacağı tahmin edilmektedir. Bugüne kadar gençlerin yükseköğretim 

talebini karĢılamada yetersiz olan ülkemizde, değiĢen ve geliĢen dünyadaki eğilimler 

de dikkate alındığında, yükseköğrenim talebinin daha da artacağı tahmin 

edilmektedir. Dolayısıyla, baĢta gençler olmak üzere eriĢimin artırılması için 

yükseköğretim arzının bir an önce artırılması büyük önem taĢımaktadır.  

ġekil 3.3. Türkiye'de Yükseköğretim Çağ Nüfusu 2005-2050 

 
 
Kaynak: DPT verilerinden derlenmiĢtir. 

 

(1) 2008 yılına kadar 17-20 yaĢ grubu, 2005-2006 döneminde liselerin 4 yıla çıkarılması nedeniyle 

2009 yılından itibaren 18-21 yaĢ grubu yükseköğretim çağ nüfusu olarak alınmıĢtır.  

 

                                                 
36

 Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından 21 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan Basın Bülteni ile 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak 2007 yılı nüfusu 70,5 milyon olarak 

açıklanmıĢtır. Ancak, TÜĠK yeni sistemin verilerini esas alan nüfus projeksiyonunu henüz 

yayınlamamıĢtır. Bu çalıĢmada yıllar itibarıyla nüfus verisine ihtiyaç duyulduğundan, seri halinde 

nüfus verisi sağlaması ve Dokuzuncu Kalkınma Planı ve diğer ulusal dokümanlar ile uyumlu olması 

açısından "Ulusal Nüfus Projeksiyonları 1990-2050" adlı DPT hizmet içi yayını kullanılmıĢtır. 
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Yükseköğretim kurumu sayısı ve kontenjanları ile ifade edilen yükseköğretim 

arzı; kısıtlı bütçe imkanları, ortaöğretimde artan mezun sayısı, yükseköğretime geçiĢ 

öncesinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilememesi, 

yükseköğretim kademesinde kurumlar arası kalite farklılıkları, yükseköğretime giriĢ 

ve yükseköğretim sistemindeki verimsizlikler nedeniyle bütün dönemler boyunca 

talebi karĢılamakta yetersiz kalmıĢtır. 

ġekil 3.4. Yükseköğretime GiriĢ Sınavına BaĢvuran Sayısı, Toplam ve Örgün 

Öğretime YerleĢme Oranı (1983-2008) 

 

Kaynak: ÖSYM ve DPT verilerinden derlenmiĢtir. 

Yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuran sayısıyla ifade edilen yükseköğretim 

talebinin ve talebin arzı karĢılama oranını ifade eden yükseköğretime yerleĢme 

oranlarının yıllar itibarıyla geliĢimi ġekil 3.4‘te gösterilmektedir. Buna göre, 

yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuran sayısı 1983-2008 döneminde çok hızlı bir 

artıĢ göstermiĢ ve 1983 yılında 361.158 olan baĢvuran sayısı 2008 yılında 

1.646.376‘ya yükselmiĢtir. ġekil 3.4‘te görüldüğü üzere, baĢvuran sayısındaki artıĢ 

karĢısında yükseköğretim programlarına yerleĢme oranı 1993 yılına kadar azalan bir 

seyir izlemiĢtir. Ancak, 1992 yılında kurulan 21 devlet üniversitesi ve 2 yüksek 
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teknoloji enstitüsü ile ikinci öğretim programlarının açılmasının yükseköğretim 

kontenjanlarına katkısı sonucunda 1993 yılından itibaren yerleĢme oranları artmaya 

baĢlamıĢtır. Yükseköğretim arzında 1983-2007 dönemindeki artıĢa rağmen örgün 

öğretim programlarına yerleĢme oranı bu dönem süresince %20-25‘ler, açıköğretim 

programlarına yerleĢenler de dahil edildiğinde toplam yerleĢme oranı %30-35‘ler 

düzeyinde kalmıĢtır. Ancak, örgün öğretim kontenjanlarında yapılan %28‘lik artıĢ 

nedeniyle 2008 yılında bu oranlar sırasıyla %30,7 ve %50,6‘ya yükselmiĢtir.   

ġekil 3.5. Ortaöğretim Mezun Sayısı ve Yükseköğretim Arzı (1995-2008) (1) 

 

Kaynak: MEB ve ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

(1) 2008 yılı ortaöğretim mezun sayısı verisi henüz yayınlanmadığından Ģekilde yer 

almamaktadır. 

Yükseköğretime olan talep ortaöğretim arzı ile doğrudan iliĢkilidir. Bu 

nedenle, ülkemizde talep karĢısında yükseköğretim arzının yeterliliği 

değerlendirilirken, ortaöğretim mezun sayısı ile yükseköğretim kontenjanlarının 

karĢılaĢtırılması gerekmektedir. ġekil 3.5‘te görüldüğü üzere, 1995 yılında örgün 

yükseköğretim kontenjanları ile ortaöğretim mezun sayısı arasındaki fark 2003 yılına 

kadar giderek kapanmıĢ; ancak, ortaöğretimde okullaĢma oranlarının artması ve 

2002-2007 yılları arasında yükseköğretim kontenjanlarının durağan bir seyir izlemesi 
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nedeniyle fark yeniden açılmaya baĢlamıĢtır. Ortaöğretim mezun sayısı, açıköğretim 

ve örgün öğretimi kapsayan toplam yerleĢen sayısı ile karĢılaĢtırıldığında, ülkemizde 

yükseköğretim arzının ortaöğretim mezunlarının yükseköğretim talebini karĢılamak 

için büyük oranda yeterli olduğu görülmektedir. Ancak, yükseköğretime giriĢ 

sınavına baĢvuran adaylar genel olarak örgün öğretime yerleĢemedikleri ve baĢka 

alternatifleri kalmadığı için açıköğretim programlarını tercih etmektedir. 

ġekil 3.6. Yükseköğretim Kontenjanları, Yükseköğretime YerleĢtirilen ve Kayıt 

Yaptıran Sayısı (1990-2007) 

 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

Öğretim elemanı sayısı, yükseköğretim bütçesi ve yükseköğretim 

öğrencilerinin mezuniyet sürelerinin artması gibi faktörler yükseköğretim 

kontenjanlarının artırılmasını sınırlandırmaktadır. Ancak, yükseköğretime yoğun bir 

talep olmasına rağmen kontenjanların kullanımında önemli kayıplar olduğu dikkati 

çekmektedir. Yükseköğretim kontenjanları ile örgün öğretim programlarına 

yerleĢtirilenler ve bu programlara kayıt yaptıran sayısı karĢılaĢtırıldığında özellikle 

1995-2007 döneminde kontenjanların doldurulamadığı görülmektedir. Bununla 

birlikte, yükseköğretime yerleĢtirilenler ile kayıt yaptıranlar karĢılaĢtırıldığında 

farkın daha da açıldığı görülmektedir (Bkz. ġekil 3.6). Yükseköğretim 

kademesindeki bu verimsizlik büyük oranda ortaöğretimde öğrencilerin yeterince 

yönlendirilmemesi ve yükseköğretime giriĢ sisteminden kaynaklanmaktadır. 
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Verimsizlik talebin daha çok olduğu örgün öğretim programları yanında 

açıköğretim programlarında da görülmektedir. 2007 yılında açıköğretim 

programlarına yerleĢtirilen 233.733 adayın %82‘si kayıt yaptırmıĢtır. 1999 yılında 

açıköğretim programlarında kontenjan sınırlaması kaldırılmıĢ; açıköğretim 

programlarına yerleĢen sayısı 1999-2002 döneminde artmıĢ; ancak açıköğretime 

talep fazla olmadığı için 2003 yılından itibaren önemli bir artıĢ göstermemiĢtir. 

3.3.2. Yığılmalar  

Yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuran aday sayısı 1995-2007 dönemi 

boyunca ortaöğretimden mezun sayısının yaklaĢık 2,5-3 katı seviyesinde kalmıĢtır
37

. 

Yükseköğretim önündeki bu yığılma ÖSS‘ye baĢvuranlar içinde artan ortaöğretim 

mezun sayısının yanı sıra, daha önceki yıllarda ÖSS‘ye girip yerleĢemeyenler, bir 

yükseköğretim programında okuduğu halde baĢka bir program veya yükseköğretim 

kurumuna geçmek üzere yeniden ÖSS‘ye baĢvuranlar ve bir yükseköğretim 

programından mezun olduğu halde baĢka bir programda daha öğrenim görmek üzere 

ÖSS‘ye baĢvuranlardan kaynaklanmaktadır. Daha önce yükseköğretime 

yerleĢtirilenlerin ÖSS‘ye girmek üzere yeniden baĢvurması sonucu artan yığılmalar; 

yükseköğretime giriĢte suni bir talep oluĢmasına neden olmaktadır. 

Yığılmada en etkili faktör yükseköğretim kontenjanlarının ÖSS‘ye baĢvuran 

aday sayısı karĢısında yetersiz kalmasıdır. Ancak, yükseköğretimde yaratılan 

kapasitenin yetersiz kalmasının yanında yükseköğretim öncesi eğitim kademelerinde 

yönlendirme faaliyetlerinin etkin olmaması ve özellikle mesleki eğitime etkin bir 

yönlendirme yapılmaması, yükseköğretim kurumları arasında eğitimin kalitesi 

açısından önemli farklılıklar bulunması yığılmayı artırmıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, 

özellikle genel ortaöğretim mezunlarının yaĢamlarını yönlendirebilecek mesleki 

donanımdan yoksun olmaları yığılmayı artıran önemli bir faktördür (Bircan ed., 

2007). Bununla birlikte, yükseköğretim mezunlarının istihdam edilebilirliğinin ve 

gelir düzeylerinin daha iyi olması ortaöğretimden mezun olan hemen hemen herkesin 

yükseköğretime yönelmesine neden olmaktadır.  

                                                 
37

 Liselerin 4 yıla çıkarılması nedeniyle ortaöğretimden mezun sayısı yalnızca 2008 yılına özgü olmak 

üzere azalmıĢtır; dolayısıyla bu çalıĢmada daha doğru bir değerlendirme yapmak üzere 2007 yılı ÖSS 

sonuçları dikkate alınmıĢtır. 
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Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

2007 yılı ÖSS‘ye baĢvuran adayların öğrenim durumuna göre örgün öğretim 

programlarına yerleĢenler içindeki payları ile toplam yerleĢenler içindeki payları 

ġekil 3.7 ve ġekil 3.8‘de gösterilmektedir. Ortaöğretim mezunları örgün öğretime 

yerleĢtirilenlerin %43,7‘sini oluĢtururken, önceki yıllarda yerleĢtirilemeyenlerin 

oranı ortaöğretim mezunlarından yüksek olup %46,7‘dir. Bunun nedeni, önceki 

yıllarda yerleĢtirilemeyenlerin paralel özel öğretimden daha fazla yararlanmaları ve 

ÖSS‘ye daha uzun süre hazırlanmalarıdır. Tüm programlara yerleĢenler 

incelendiğinde, ortaöğretim mezunlarının payı daha da düĢmektedir. Ancak, bu 

durumun ortaöğretim mezunlarının açıköğretim programlarına yerleĢememelerinden 

ziyade, ÖSS‘ye ilk giriĢleri olduğu için, daha fazla hazırlanarak örgün 

yükseköğretime giriĢ Ģanslarını bir kez daha denemek istemelerinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Öte yandan, bir yükseköğretim programına kayıtlı veya bir 

yükseköğretim programından mezun olduğu halde ÖSS‘ye girerek yükseköğretime 

yeniden yerleĢenlerin payı örgün öğretime yerleĢenler içinde %9,6 ve tüm yerleĢenler 

içinde ise %18,6‘dır. Özellikle 2007 yılı itibarıyla bir yükseköğretim programına 

devam etmekte olan 37.729 adayın ikinci kez yerleĢtirilmesi yükseköğretimde 

kapasite kaybının önemli bir göstergesidir. Yükseköğretimde boĢaltılan 37.729 

kontenjanın geri dönüĢü yoktur; çünkü ara sınıflara yeniden yerleĢtirme yapılması 

mümkün değildir. Bununla birlikte, söz konusu yeniden yerleĢtirmeler; 37.729 

ġekil 3.7. Öğrenim Durumuna Göre  

Tüm Programlara YerleĢenlerin  

Dağılımı (2007) 

 

Ortaöğretim 

mezunu %43,7

Bir yükseköğretim programına kayıtlı veya 

bir yükseköğretim programından mezun                       

%9,6

Önceki 

yıllarda 

yerleĢmemiĢ
%46,7

ġekil 3.8. Öğrenim Durumuna  

Göre Örgün Öğretime YerleĢenlerin  

Dağılımı (2007) 

 

Ortaöğretim 

mezunu %33,6

Bir yükseköğretim programına kayıtlı veya bir 
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Önceki 
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ortaöğretim mezununun açıkta kalmasına ve sonraki yıllarda yeniden ÖSS‘ye 

girmesine neden olmakta; yığılmaları artırmaktadır. 

ġekil 3.9. ÖSS’ye BaĢvuran Adayların BaĢvuru Sayısına Göre Dağılımı (2005) 

 

Kaynak: YÖK, 2006 

ÖSS‘ye girenlerin baĢvuru sayısına göre dağılımını gösteren ġekil 3.9‘da, 

tekrarlanan ÖSS baĢvurularının zaman içinde azalarak, özellikle ikinci baĢvurudan 

sonra sönümlenmeye baĢladığı görülmektedir (YÖK, 2006:93). ÖSS‘ye ilk kez 

girenler baĢvuran adayların %39,3 ile en büyük kısmını oluĢtururken, daha önce 

yerleĢtirilemedikleri veya yerleĢtirildikleri yükseköğretim programından memnun 

olmadıkları için sınava ikinci kez girenler %28,8‘ini oluĢturmaktadır. BaĢvuran 

adayların %22‘lik kısmı ise ÖSS‘ye üçüncü ve dördüncü kez girenlerdir. 

ÖSS‘ye baĢvuran adaylar içinde öğrenim durumuna göre yerleĢme oranlarını 

gösteren ġekil 3.10 incelendiğinde; önceki yıllarda yerleĢemeyen adayların ÖSS‘ye 

daha iyi hazırlanmaları nedeniyle hem örgün öğretim programlarına hem de tüm 

programlara yerleĢme oranının ortaöğretim mezunlarından daha fazla olduğu 

görülmektedir. Öte yandan, bir yükseköğretim programına kayıtlı veya bir 

yükseköğretim programından mezun adayların yerleĢme oranı ise %2,1‘dir. Bu 

adayların yerleĢme oranının düĢük olması, tüm baĢvuranlar içindeki oranının 
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yalnızca %16 olmasından kaynaklanmaktadır. 2007 ÖSS‘ye baĢvuran söz konusu 

adayların %13‘ü yükseköğretime yerleĢtirilmiĢtir. 

ġekil 3.10. Öğrenim Durumuna Göre YerleĢme Oranları (2007) 

 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

3.3.3. Paralel özel öğretimin
38 

yaygınlaĢması 

KiĢisel getiri oranları eğitimin diğer kademelerinden önemli derecede yüksek 

olduğu için yükseköğretime olan talep giderek artmıĢ, ancak yükseköğretime giriĢ 

için baĢvuranlara kıyasla kontenjanlar sınırlı kaldığı için rekabet ortaya çıkmıĢ ve 

özellikle prestijli üniversitelerin belli programlarından mezun olan kiĢilerin daha iyi 

iĢ olanaklarına sahip olmaları ve daha yüksek gelir elde etmeleri bu rekabeti daha da 

Ģiddetli hale getirmiĢtir. Bu rekabetçi sistemde öğrencileri yükseköğretime giriĢ 

sınavına hazırlamak için de mevcut eğitim sistemine paralel bir eğitim sistemi ortaya 

çıkmıĢtır. Rekabetin yanı sıra ortaöğretim kurumları arasındaki kalite farklılıklarının 

da etkisiyle paralel özel öğretimin kurumsallaĢmıĢ Ģekli olan büyük bir dershane 

sektörü oluĢmaya baĢlamıĢtır. Ülkemizdeki dershane sayısı 1960‘larda artmaya 

baĢlamıĢ; 1984 yılında 3035 sayılı Kanun ile dershanelerin eğitim sisteminin bir 

                                                 
38

 Paralel özel öğretim: Örgün öğretim dıĢında yer alıp, okulda verilen eğitime destek verme veya 

öğrencileri çeĢitli sınavlara hazırlama amacına yönelik olarak verilen kâr amaçlı eğitimdir. Private 

tutoring kavramının karĢılığı olarak kullanılmaktadır.  
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parçası olarak tanınmasıyla birlikte dershane sektöründe büyüme hız kazanmıĢ ve 

1984 yılında 174 olan dershane sayısı 2007-2008 öğretim döneminde 4.031‘e 

ulaĢmıĢtır (MEB, 2007). 

Kutu 3.1. Paralel özel öğretim ve örgün eğitim sistemi üzerindeki etkileri 

Paralel özel öğretim varlığını örgün eğitim 

sisteminin varlığına bağlı olarak sürdürdüğü, Ģekli 

ve büyüklüğü örgün eğitime paralel olarak 

değiĢtiği için gölge eğitim sistemi olarak da 

tanımlanmaktadır (Bray, 1999:17). 

Paralel özel öğretim genel olarak üç farklı 

biçimde yapılmaktadır. Bunlar, öğreticinin veya 

öğrencinin evinde yüz yüze öğretim, okulda 

günlük ders programı tamamlandıktan sonra okul 

öğretmeni tarafından verilen eğitim ve ülkemizde 

dershane olarak adlandırılan kâr-amaçlı okul 

benzeri merkezlerde sınıf düzeninde uzman 

öğretmenlerce verilen eğitimdir. Bunların yanı 

sıra, çok yaygın olmamakla birlikte telefon, posta 

veya internet aracılığıyla da bu eğitimden 

yararlanma imkanları bulunmaktadır.  

Paralel özel öğretim örgün eğitim sisteminde 

öğretim ve öğrenme dinamiklerini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Okulda bu eğitimden faydalanan 

öğrencilerle faydalanamayan öğrencilerin bir 

arada olması olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 

Bazı öğretmenler ortaya çıkan bu farklılıkları 

gidermek üzere sınıfın ortalama öğrenme 

düzeyinin gerisinde kalan öğrencilere yardımcı 

olmaya çalıĢırken, bazı öğretmenler paralel özel 

öğretimden faydalanan öğrencileri norm kabul 

edip öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıklarının 

daha da artmasına neden olmaktadır. Bu durum 

çocuklarının sınava hazırlayan paralel özel 

öğretim kurumlarından faydalanması için aileler 

üzerinde baskı oluĢturmaktadır (Bray, 2003:29).  

Paralel özel öğretimin örgün eğitim sistemi 

üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır: 

 Paralel özel öğretimden faydalanan 

öğrencilerin bir kısmı sınavlarda nasıl 

baĢarılı olacaklarını öğrendikleri sürece, 

okul eğitimine ilgi göstermenin gereksiz 

olduğuna kanaat getirmektedir.  

 Paralel özel öğretim öğrencilerin analiz, 

sentez ve yorumlama becerilerinden 

ziyade ezberleme becerilerini geliĢtirerek, 

öğrencileri daha çok sınıf geçme ve sınav 

odaklı bir eğitim almaya yöneltmekte ve 

öğrencilerin kiĢisel geliĢimlerine katkı 

sağlayacak olan sosyal faaliyetlere 

yeterince zaman ayıramamalarına neden 

olmaktadır. 

 Gelir düzeyi yüksek olan ailelerin 

çocuklarının paralel özel öğretime eriĢimi 

daha fazla iken, düĢük gelir gruplarında 

yer alan öğrencilerin paralel özel öğretime 

eriĢimi daha zor olmakta ve bu da fırsat 

eĢitsizliğine neden olmaktadır. 

 Paralel özel öğretim örgün eğitimde 

verilen eğitimin tekrarı niteliğinde 

olduğundan, hem mali kaynakların hem 

de insan kaynaklarının verimsiz 

kullanılmasına yol açtığı ve örgün 

eğitimde yaratıcılığın geliĢmesinin önüne 

geçtiği için ekonomileri de olumsuz 

yönde etkilemektedir. 
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Dershaneler eğitim sistemini ilköğretimden ortaöğretime kadar sınav odaklı 

bir yapıya dönüĢtüren ÖSS‘ye hazırlıkta ortaöğretime destek mahiyetinde ortaya 

çıkmıĢtır; ancak eğitim hizmetinin yanı sıra sundukları rehberlik hizmeti ve kısmen 

de olsa sosyalleĢtirme fonksiyonlarıyla dershaneler okuldaki eğitim sistemini ikame 

eden paralel bir eğitim sistemine dönüĢmüĢtür. Öte yandan, toplumda dershaneye 

gitmeden ÖSS‘nin kazanılamayacağına dair yaygın bir kanaat oluĢması sonucunda 

dershaneler, öğrencilerden öğretmenler ve velilere kadar eğitim sisteminin tüm 

paydaĢlarınca iĢlevleri kabul gören kurumlar haline gelmiĢtir (TED, 2005: 35).  

Tablo 3.2. Türk Toplumunda Dershane Algısı 

Size göre dershaneye gitmeden üniversite 

giriĢ sınavını kazanmak mümkün mü? 

C
ev

a
p

sı
z 

M
ü

m
k

ü
n

 

Ç
o

k
 z

o
r
 

M
ü

m
k

ü
n

 

d
eğ

il
 

F
ik

ri
m

 y
o

k
 

T
o

p
la

m
 

Lise Son Sınıf Öğrencileri 1 41,4 48,1 9,5  100 

Lise Mezunları 1 35,2 53 10,7  100 

Üniversite Öğrencileri 0,5 49,1 42,8 7,6  100 

Veliler 2 21 49,9 17,8 9,3 100 

Öğretmenler 0,6 36 53,3 10,1  100 

Kaynak: TED, 2005 

Türk Eğitim Derneği (TED)‘in 2005 yılında yaptığı ‗Türkiye‘de Üniversiteye 

GiriĢ Sistemi AraĢtırması‘ dershaneler ve dershanelerin eğitim sistemindeki yerine 

iliĢkin çok önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. ÖSS‘de baĢarılı olabilmek için 

dershane eğitimi toplumun önemli bir kesimi tarafınca zorunlu görülmektedir. Tablo 

3.2‘de görüldüğü üzere lise son sınıf öğrencileri, lise mezunları, üniversite 

öğrencileri, veliler ve öğretmenlerden oluĢan eğitim sisteminin hemen hemen bütün 

paydaĢlarının yaklaĢık yarısı dershaneye gitmeden üniversite giriĢ sınavını 

kazanmanın çok zor olduğu kanaatindedir. Öte yandan, okuldaki öğretmenlerin 

%53,3‘ünün de bu kanaati paylaĢıyor olması ortaöğretim sisteminin kalitesi 

açısından oldukça düĢündürücüdür. TED (2005)‘in araĢtırmasında lise son sınıf 

öğrencilerinin %57,8‘i, lise mezunlarının %77,4‘ü, üniversite öğrencilerinin %57‘si 
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ve öğretmenlerin %72,4‘ü dershaneye gitmede en büyük etkenin okuldaki eğitimin 

üniversiteye giriĢ sınavını kazanmada yetersiz kalması olduğunu ifade etmiĢtir. 

ġekil 3.11. Dershane ve Dershanede Görev Yapan Öğretmen Sayısı (1995-2008) 

 

Kaynak: MEB 2007-2008 Ġstatistiklerinden derlenmiĢtir. 

ġekil 3.12. Dershaneye Giden Öğrenci Sayısı (1995-2008)

 

Kaynak: MEB 2007-2008 Ġstatistiklerinden derlenmiĢtir. 

Okulda verilen eğitimden farklı olarak dershanelerde sınava odaklanan bir 

eğitim verilmektedir. Okuldaki eğitime kıyasla daha az öğrenciden oluĢan sınıflarda 

eğitim verilmesinin yanı sıra, öğrenci-öğretmen iliĢkisinin daha fazla olması 

dershaneleri  daha çekici hale getirmektedir. Öte yandan, dershanelerin ÖSYS‘de 

baĢarılı olmanın anahtarı olarak görülmesi dershaneye giden öğrenci sayısının ve 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

1
9

9
5

-

1
9

9
6

1
9

9
6

-

1
9

9
7

1
9

9
7

-

1
9

9
8

1
9

9
8

-

1
9

9
9

1
9

9
9

-

2
0

0
0

2
0

0
0

-

2
0

0
1

2
0

0
1

-

2
0

0
2

2
0

0
2

-

2
0

0
3

2
0

0
3

-

2
0

0
4

2
0

0
4

-

2
0

0
5

2
0

0
5

-

2
0

0
6

2
0

0
6

-

2
0

0
7

2
0

0
7

-

2
0

0
8

Dersane Sayısı

Öğretmen Sayısı

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1
9

9
5

-1
9
9

6

1
9

9
6

-1
9
9

7

1
9

9
7

-1
9
9

8

1
9

9
8

-1
9
9

9

1
9

9
9

-2
0
0

0

2
0

0
0

-2
0
0

1

2
0

0
1

-2
0
0

2

2
0

0
2

-2
0
0

3

2
0

0
3

-2
0
0

4

2
0

0
4

-2
0
0

5

2
0

0
5

-2
0
0

6

2
0

0
6

-2
0
0

7

2
0

0
7

-2
0
0

8

Öğrenci Sayısı



 Türkiye‘de Yükseköğretime EriĢim 

 

 

113 

 

sektörün büyümesiyle birlikte dershanede görev yapan öğretmen sayısının artmasına 

neden olmuĢtur (Bkz.ġekil 3.11 ve ġekil 3.12).  

Son on yılda dershaneye giden öğrenci sayısı yaklaĢık üç kat artarak 2007-

2008 öğretim döneminde 1.122.861‘ye ulaĢırken, aynı dönemde dershane sayısı 

4.031‘e ve öğretmen sayısı da 1995-1996 döneminde 12.430‘dan 2007-2008 

döneminde 48.855‘e yükselmiĢtir. Bütün eğitim kademelerinde dershaneye giden 

öğrenciler içinde ortaöğretimi takviye etmek üzere dershaneye gidenlerin oranı %17 

iken, ÖSS‘ye hazırlık için dershaneye giden öğrencilerin oranı %53‘tür. Buna göre 

dershaneye giden öğrencilerin yaklaĢık %70‘inin dershane eğitimine ihtiyaç duyması 

büyük oranda ortaöğretim düzeyindeki eğitim kalitesinin yetersizliği ve üniversiteye 

giriĢin sınav ile gerçekleĢtirilmesi ile iliĢkilidir. 

TÜĠK tarafından yapılan 2002 Türkiye Eğitim Harcamaları AraĢtırmasına 

göre ülkemizde hanehalkı tarafından yapılan eğitim harcamaları toplam eğitim 

harcamalarının % 32,85‘ini oluĢturmaktadır. KiĢi baĢına milli gelir itibarıyla geliĢmiĢ 

ülkelerin gerisinde kalınmasına rağmen hanehalkı harcamalarının bu kadar yüksek 

olması toplumda eğitime büyük önem verildiğini göstermektedir.  

TÜĠK‘in araĢtırması dershanelere aktarılan kaynakların toplam eğitim 

harcamalarının önemli bir kısmını oluĢturduğunu ortaya koymaktadır. AraĢtırmaya 

göre dershanelere yapılan harcamalar toplam eğitim harcamalarının %3,1‘ini 

oluĢturmakta olup, bu harcamalara lise mezunu olup üniversiteye hazırlananların 

yaptığı harcamalar da ilave edildiğinde bu oran yaklaĢık %4,5‘e yükselmektedir. 

Dershaneler için yapılan harcamalar hanehalkı tarafından yapılan eğitim 

harcamalarının yaklaĢık %9,5‘ini oluĢturmaktadır. Dershane harcamalarına lise 

mezunu olup üniversiteye hazırlananların harcamaları da dahil edildiğinde bu oran 

%13,7‘ye yükselmektedir. TÜĠK‘in araĢtırmasında lise mezunu olup üniversiteye 

hazırlananların yaptığı harcamalar içinde dershaneler için yapılan harcamalar 

ayrıĢtırılmamıĢ ve özel dershaneler için yapılan harcamalara dahil edilmemiĢtir; 

çünkü bu kiĢiler herhangi bir eğitim kademesinde yer almamaktadır. Ancak, bu 

kiĢilerin harcamaları içinde dershaneler haricinde yapılan diğer özel harcamaların 

ihmal edilebilir olduğu düĢünülmektedir. Dolayısıyla, dershanelere aktarılan 
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kaynaklar incelenirken lise mezunu olup üniversiteye hazırlananlar için yapılan 

harcamaların dahil edilmesi gerekmektedir.  

Kutu 3.2. ÇeĢitli ülkelerde paralel özel öğretim 

Paralel özel öğretim Asya ülkeleri baĢta olmak 

üzere birçok ülkede büyük bir sektör haline 

gelmiĢtir. Bunun baĢlıca sebebi, baĢta 

yükseköğretime geçiĢ olmak üzere, eğitim 

kademeleri arasındaki geçiĢin çok fazla rekabet 

yaratan ve öğrencileri yarıĢtıran bir sınav 

aracılığıyla sağlanmasıdır. Merkezi sınav 

uygulayan ülkelerin eğitim sistemleri, belli 

kurumlara yerleĢebilmek için daha özgün ve 

spesifik sınavların uygulandığı ülkelere göre, 

paralel özel öğretime daha fazla mahkum 

olmaktadır. Eğitim seviyesi arttıkça kiĢilerin 

ortalama gelir düzeyinin artması da paralel özel 

öğretimin yaygınlaĢmasına neden olmaktadır. 

Paralel özel öğretim kiĢilerin eğitimde daha uzun 

süre kalmasına yardımcı olduğu için de toplumun 

tüm kesimlerince iyi bir yatırım olarak 

görülmektedir. Ancak, bu yaklaĢım daha çok 

Singapur, Hong Kong ve Türkiye gibi yaĢam 

standartları arasındaki farklılaĢmanın belirgin 

olduğu ülkelerde geçerlidir. Öte yandan, paralel 

özel öğretimin yaygınlaĢmasında öğrenci-merkezli 

olmaktan çok öğretmen-merkezli eğitim sistemleri 

de etkili olmaktadır; çünkü öğretmen-merkezli 

eğitim   sistemlerinde daha  yavaĢ öğrenen   kiĢiler 

genellikle ihmal edildiğinden, bu kiĢiler verilen 

eğitimi yakalayabilmek adına paralel özel öğretime 

baĢvurmaktadır (Bray, 2003:26). Kim (2004)‘in 

araĢtırmasına göre Kore‘de okul kalitesinin düĢük 

olması paralel özel öğretime olan talebi 

artırmaktadır. Paralel özel öğretimde öğrencinin 

öğretmenden beklentisi okul öğretmeninden 

beklentisine göre oldukça yüksektir. Okul 

eğitimini paralel özel öğretimle destekleyen  

öğrenciler öğrenim hayatları boyunca baĢarı 

Ģanslarının arttığına inanmaktadır (Tansel ve Bircan, 

2004:1). 

GeliĢmekte olan ülkelerde yükseköğretime geçiĢe 

yönelik paralel özel öğretim talebinin yüksek olması 

genel olarak; üniversite sayısının yetersiz olması, 

yükseköğretim öncesi eğitim kademelerinde sınıf 

mevcudunun fazla olması ve kamu eğitim 

harcamalarının düĢük olması ile açıklanmaktadır 

(Tansel ve Bircan, 2004:1). Eğitim sistemindeki bu 

yetersizlikler karĢısında paralel özel öğretim 

piyasanın doğal tepkisi olarak ortaya çıkmaktadır. 

Paralel özel öğretim Japonya, Kore, Hong Kong ve 

Tayvan gibi Doğu Asya ülkelerinde uzun süredir 

önemini koruyan bir konudur. Ancak, son dönemde 

diğer Asya ülkelerinde, Afrika,  Avrupa  ve  Kuzey 

Amerika‘da da önemli ölçüde geliĢmiĢtir. Örneğin, 

Yunanistan‘da 2000 yılında yapılan bir araĢtırmaya 

göre en iyi sekiz üniversiteye devam eden 

öğrencilerin %80‘i paralel özel öğretim almıĢtır. 

Kore‘de yapılan bir araĢtırma sonucunda 

ortaöğretim öğrencilerinin %56,3‘ünün paralel özel 

öğretimden faydalandığı ve 1998 yılında ilk ve 

ortaöğretim düzeyinde paralel özel öğretime yapılan 

harcamaların GSYĠH‘taki payının %2,9 olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Aynı dönemde Kore‘de kamu 

eğitim harcamalarının GSYĠH içindeki oranı 

%3,4‘tür (Kim, 2004:1). Tayvan eğitim istatistikleri 

1998 yılında 5.536 paralel özel öğretim kurumunda 

1.891.096 öğrencinin kayıtlı olduğunu 

göstermektedir. Kıbrıs‘ta 2003 yılında üniversiteye 

devam eden 1.120 öğrencinin %86,4‘ü paralel    

özel öğretimden faydalanmıĢtır. Hong Kong‘ta 1998  
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Tablo 3.3. Türkiye’de Hanehalkının Gelir Düzeyine Göre Dershaneye Giden 

Öğrencilerin Oranı 

Gelir Düzeyi Gözlem Sayısı 
Dershaneye 

Gitmeyenler (%) 

Dershaneye 

Gidenler (%) 

250 TL.'den az 46.533 68,54 31,46 

250-500 TL. arası 47.314 53,1 46,9 

500-750 TL. arası 14.333 38,37 61,63 

750-1.000 TL. arası 5.671 30,56 69,44 

1.000-1.500 TL. arası 2.175 28,46 71,54 

1.500-2.000 TL. arası 967 28,65 71,35 

2.000 TL.'den fazla 1.114 24,33 75,67 

Cevapsız 1.893 70,95 29,05 

Toplam 120.000   
Kaynak: Tansel and Bircan, 2005 

TÜĠK‘in araĢtırmasına göre 2002 yılında ülkemizde dershane harcamaları 

2008 yılı fiyatlarıyla 967.050.404 TL. ve lise mezunu olup üniversiteye giriĢ için 

hazırlananların yaptığı harcamalar dahil edildiğinde ise 1.397.529.605 TL. olup, aynı 

Kutu 3.2 (devam) 

yılında altı ortaöğretim kurumunun katıldığı bir 

araĢtırmaya göre ortaöğretimin son iki yılında 

paralel özel öğretimden faydalanan öğrencilerin 

oranı %70,3‘tür (Bray, 2005:3). 

Paralel özel öğretimin yaygınlaĢmasına neden 

olan faktörler ülkelerin eğitim sistemlerine göre 

farklılaĢmakla birlikte, bu eğitimden  faydalanan  

öğrencilerin okul baĢarısının artması ve uzun 

dönemde daha iyi gelir elde etmeleri bu 

büyümede etkili olmuĢtur. 

Paralel özel öğretimin uygulanma biçimlerinde 

farklılıklar olsa da, birçok ülkede örgün eğitim 

öğretmenleri bu hizmeti sunmaktadır. Ancak, 

Avustralya, Fransa ve Singapur‘da örgün eğitim 

öğretmenlerinin kendi öğrencilerine ders 

vermeleri yasaklanmıĢ olup, Lübnan ve Nijerya  

gibi ülkelerde bu konuda herhangi bir kısıtlama 

bulunmamaktadır. Öğretmen ücretlerinin düĢük 

olduğu ülkelerde kısıtlamanın olmaması eğitim 

sistemini olumsuz yönde etkilemektedir; çünkü bu 

durum öğretmenlerin okulda müfredatı yeterince 

kapsamamasına ve eksik kalan kısımlar için 

öğrencileri okul sonrası paralel özel öğretime 

katılmaya zorunlu kılmasına neden olmaktadır. 

Birçok ülkede yüz yüze öğretim yaygın olmakla 

birlikte, özellikle ABD gibi yüksek gelirli ülkelerde 

internet üzerinden bir eğitim yazılımı aracılığıyla 

paralel özel öğretim uygulanmaktadır. GeliĢen 

teknoloji sayesinde Hindistan‘daki öğretmenler 

aracılığıyla ABD‘deki öğrencilere paralel özel 

öğretim verilmektedir. 



 Yükseköğretime  EriĢimin Değerlendirilmesi ve Türkiye Ġçin Politika Önerileri 

 

116 

 

dönemde yükseköğretim bütçesi 2008 yılı fiyatlarıyla 3.872.749.950 TL.‘dir. TED 

(2005)‘in araĢtırmasına göre ülkemizde dershane harcamaları 2004 yılında 2008 yılı 

fiyatlarıyla 2.354.612.625 TL. olup, aynı dönemde yükseköğretim bütçesi 

4.771.878.149 TL.‘dir. Burada önemli olan husus örgün eğitim içinde yer almayan 

ve herhangi bir diploma derecesi vermeyen dershanelere, TÜĠK verilerine göre 

devlet yükseköğretim kurumları için ayrılan bütçenin yaklaĢık dörtte biri kadar, TED 

verilerine göre ise yaklaĢık yarısı kadar kaynak aktarılmasıdır. Bu durum eğitime 

ayrılan kaynakların etkin olarak kullanılmadığının en önemli göstergesidir. 

Kutu 3.3. ÇeĢitli ülkelerde paralel özel öğretime yönelik olarak uygulanan politikalar 

Paralel özel öğretimin hızla büyümesi karĢısında 

çeĢitli ülkelerde farklı politikalar uygulanmıĢtır. 

Bu politikaları genel olarak müdahale etmeme, 

yasaklama, tanıma ve düzenleme ve aktif bir 

biçimde teĢvik etme olmak üzere dört kategoride 

toplamak mümkündür. Müdahalesizlik genel 

olarak öğretmen ücretlerinin düĢük olduğu ve 

öğretmenlerin ilave gelir yaratmasına müdahale 

etme konusunda hükümetlerin zayıf kaldığı 

ülkelerde görülmektedir. Çin‘de, Vietnam‘da ve 

Doğu Avrupa‘da 1990‘larda piyasa ekonomisine 

geçildiğinde öğretmen ücretleri çok düĢük 

düzeylerde olduğu için, öğretmenlerin paralel özel 

öğretim hizmeti sunmalarına iliĢkin herhangi bir 

müdahale olmamıĢtır. Mauritius ve Kore gibi 

ülkelerde paralel özel öğretimin yaygınlaĢmasının 

eğitim, toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz 

etkilerinin farkına varılmıĢ ve Mauritius‘ta 

ilköğretimin yalnızca ilk üç sınıfında ve Kore‘de 

tamamıyla paralel özel öğretim yasaklanmıĢtır. 

Ancak, yasaklama politikası paralel özel öğretim 

faaliyetlerini durdurmada yetersiz kalmıĢtır. 

Paralel özel öğretime olan talebin  azaltılması için   

Mauritius ve Kore‘de okullar arasındaki farkların 

ve eĢitsizliklerin giderilmesine yönelik politikalar 

uygulanmaya baĢlamıĢ; Mauritius‘ta okullara 

kabulün sınav yerine ikamet edilen bölgeye göre 

yapılması uygulamasına, Kore‘de ise okullara 

yerleĢtirmenin kura ile yapılması uygulamasına 

geçilmiĢtir. Ancak, Kim ve Lee (2001:15) 

ortaöğretim eĢitleme politikasının, öğrencilerin 

okullar arasındaki farklılıklar ortadan kalktığı için 

okulda verilen eğitimi yetersiz bulmaları nedeniyle 

paralel özel öğretime olan talebi arttırdığını ortaya 

koymaktadır. Hong Kong‘ta ise daha çok tanıma ve 

düzenleme politikası uygulanmaktadır. Paralel özel 

öğretim kurumları Eğitim Bakanlığına kayıtlı hale 

getirilmiĢ, paralel özel öğretim kurumu açmanın 

kriterleri belirlenerek fiziki ortamın eğitime uygun 

ve güvenli olması, ücretlerin çok yüksek olmaması 

sağlanmıĢtır. Singapur ve Tayvan gibi ülkelerde ise 

paralel özel öğretimin olumsuz yönlerinin varlığı 

kabul edilmekle birlikte olumlu etkileri öne 

çıkarılarak paralel özel öğretim aktif bir Ģekilde 

teĢvik edilmektedir (Bray, 2003:63). 

Tansel ve Bircan (2004) tarafından TÜĠK‘in 1994 Hanehalkı Harcamaları 

AraĢtırması verileri kullanılarak yapılan bir çalıĢmaya göre; hanehalklarının %80-
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87‘si aylık gelirinin % 1-15‘ini çocuklarının kurs, özel ders ve dershane giderleri için 

ayırmaktadır. Farklı gelir gruplarında dersaneye gidenlerin oranı Tablo 3.3‘te 

gösterilmiĢtir. Buna göre, hanehalkının geliri arttıkça öğrencilerin dershaneye gitme 

oranı artmaktadır. Öte yandan, düĢük gelir gruplarında bile çocukların dershaneye 

gitme oranının %30 ile %70 arasında değer alması ülkemizde dershanelerin 

üniversite giriĢte temel koĢul olarak algılandığını açıkça göstermektedir. 
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4. GENEL DEĞERLENDĠRME VE POLĠTĠKA ÖNERĠLERĠ 

4.1. Genel Değerlendirme 

4.1.1. Yükseköğretimde GeniĢleme ve EriĢim 

II. Dünya SavaĢından sonra ortaya çıkan hızlı nüfus artıĢı sonucunda 

yükseköğretim çağ nüfusundaki artıĢ, bilgi toplumuna geçiĢle birlikte ulusların 

rekabet gücünü artıran bilginin merkezi olan yükseköğretimin, istihdam edilebilirliği 

ve geliri artırması nedeniyle bireylerin refah düzeyine etkisinin yanı sıra ekonomik 

ve sosyal kalkınmaya katkısı, tüm dünyada yükseköğretime olan talebin artmasına ve 

yükseköğretimde hızlı geniĢlemeye neden olmuĢtur.  

Yükseköğretimde geniĢleme sürecinde, kitlesel yükseköğretim günümüzde en 

belirgin eğilim olarak ortaya çıkmıĢtır. Kitlesel yükseköğretime ulaĢmaya çalıĢan 

ülkelerde sürekli olarak karĢılanamayan bir yükseköğretim talebinin varlığı 

sonucunda, yükseköğretimde geniĢlemenin sağlanması ve eriĢim olanaklarının 

artırılması hemen hemen bütün ülkelerde öncelikli politika alanları haline gelmiĢtir. 

Ancak, öncelikli politika alanı olmasına rağmen bazı ülkeler; yükseköğretime ayrılan 

finansman kaynaklarının yetersiz kalması, esnek olmayan yönetim biçimleri, 

dünyadaki yeni eğilimlere hızla adapte olamama ve yükseköğretim talep eden 

nüfusun fazla olması gibi nedenlerle, okullaĢma oranı ile ifade edilen 

yükseköğretimde geniĢleme açısından diğer ülkelerin gerisinde kalmıĢtır. 

Yükseköğretimin, geliĢmekte olan ülke konumundan geliĢmiĢ ülke konumuna 

geçiĢte önemli bir katkısı bulunmaktadır. GeliĢmekte olan ülkelerde yükseköğretim 

düzeyinde eğitim almıĢ nüfusun payının düĢük olmasının yanı sıra, geliĢmiĢ ülkelere 

kıyasla demografik yapı içerisinde genç nüfusun payının yüksek olması bu ülkeler 

için önemli bir fırsattır. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde dünyadaki 

yükseköğretim öğrencilerinin büyük bir kısmını oluĢturması beklenen geliĢmekte 

olan ülkelerde, demografik yapı sonucu ortaya çıkan fırsat penceresinin nasıl 

değerlendirileceği ve kitlesel yükseköğretim talebinin hangi araçlarla karĢılanacağı, 

bu ülkelerin geliĢmesini belirleyen en temel faktör olacaktır. 

Yükseköğretim sistemleri toplumun artan beklentileri ile azalan kamu 

kaynakları arasında sıkıĢıp kalmıĢ; bu beklentileri karĢılayabilmek için yeni 

arayıĢlara girmiĢtir. Kamu kaynaklarının artan yükseköğretim talebini karĢılamakta 
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yetersiz kalması sonucunda, kamu sektörü dıĢındaki aktörlerin yükseköğretimde 

geniĢleme sürecine katılımı ve katkısı giderek daha fazla vurgulanmaya baĢlamıĢtır. 

Bu çerçevede, özel üniversiteler yoluyla yükseköğretimde özel sektörün rolü ile 

kamu kaynaklarından sübvanse edilen yükseköğretimde, öğrenciler ve ailelerinin 

eğitim maliyetine katılımı giderek artırılmaktadır.  

ABD ve Japonya gibi geliĢmiĢ ülkeler, öğrenim ücretleri, özel yükseköğretim 

kurumları ve yükseköğretimde çeĢitlilik olmak üzere bütün araçlardan faydalanarak 

yükseköğretimde geniĢlemeyi sağlamıĢ ve geliĢmiĢ ülkeler arasında yerlerini 

almıĢlardır. Aynı Ģekilde, Polonya da özel üniversiteler ve üniversiteler dıĢındaki 

diğer yükseköğretim kurumlarını yaygınlaĢtırarak, geniĢlemenin araçlarından 

faydalanmıĢtır. Polonya‘da ayrıca, yükseköğretimde alana ve programın özelliğine 

bağlı olarak öğrenim süreleri kısaltılmıĢ; bazı lisans programlarının süresi 3 yıla 

indirilmiĢ, bazı yüksek lisans programları da 3 dönem olarak verilmeye baĢlamıĢtır. 

Program sürelerinin kısaltılması yükseköğretime eriĢimin artırılmasına belli ölçüde 

katkıda bulunmuĢtur. 

Tüm dünyada yaygınlaĢan yükseköğretimde kitleselleĢme eğilimi, Türkiye‘de 

yükseköğretim kurumu sayısında en büyük artıĢın yapıldığı ve ikinci öğretim 

uygulamasının baĢlatıldığı 1992 yılından itibaren etkisini göstermeye baĢlamıĢtır. 

Türkiye‘de yükseköğretimde geniĢleme sürecinde 1992-1994 ve 2006-2008 

dönemleri olmak üzere iki dönüm noktası olduğu söylenebilir. Birinci dönemde 

kurulan 23 devlet üniversitesi ve 2 yüksek teknoloji enstitüsü, örgün yükseköğretim 

öğrenci sayısındaki artıĢa ivme kazandırmıĢtır. Ancak bu süreçte, söz konusu 

dönemde kurulan yükseköğretim kurumlarının bir kısmının, yönetim sorunları ve 

kurumsal kapasitenin yetersizliği gibi nedenlerle altyapılarını geç tamamlaması 

sonucunda, öğrenci sayısı artıĢında gecikmeler olmuĢtur. Kurulduklarından itibaren 

tahsis edilen ödeneklerle bugünkü öğrenci sayıları karĢılaĢtırıldığında, bu 

üniversitelerde öğrenci sayısı açısından hala istenilen düzeye ulaĢılamadığı 

görülmüĢtür. Ġkinci dönemde kurulan 41 devlet üniversitesinin katkısının ise 

gelecekte ortaya çıkması beklenmekle birlikte; bu katkı söz konusu üniversitelerde 

yönetimin etkinliğine, geliĢme planlarına ve kaynakların etkin kullanımına bağlı 

olacaktır.  
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Türkiye‘de yükseköğretimde geniĢleme sürecinde, kurum sayısındaki artıĢta 

özellikle 1996 yılı sonrasında vakıf üniversiteleri etkili olmuĢtur; ancak kurum 

sayısındaki artıĢ öğrenci sayısına yeterince yansımamıĢ ve vakıf üniversitelerine 

devam eden öğrencilerin toplam örgün öğretim öğrencileri içindeki payı 2008 yılı 

itibarıyla ancak %8,6 düzeyine ulaĢmıĢtır. Dolayısıyla, 1992-2008 döneminde 

öğrenci sayısındaki artıĢ vakıf üniversitelerinden ziyade devlet üniversitelerinden 

kaynaklanmaktadır.  

Türkiye‘de Anayasanın 130. maddesi hükümleri çerçevesinde, halihazırda 

yükseköğretimde geniĢlemenin en önemli araçlarından biri olan özel yükseköğretim 

kurumu bulunmamaktadır. Ancak, yükseköğretimin tarihsel geliĢim süreci içerisinde, 

1960‘larda özel yükseköğretim kurumu deneyimi olmuĢ ve bu kurumlarda öğrenci 

sayıları kısa sürede artmıĢtır. Özel yükseköğretim kurumlarının varlığı uzun 

sürmemiĢ ve söz konusu kurumlar 1971 yılında Anayasaya aykırı bulunarak 

akademilere bağlanmıĢtır. Öte yandan, özel yükseköğretim kurumu deneyiminin yanı 

sıra Türkiye‘nin yükseköğretimde çeĢitlilik deneyimi de bulunmaktadır. 

Üniversiteler, akademiler, meslek yüksekokulları, eğitim enstitüleri, 

konservatuarlardan oluĢan yükseköğretim kurumları 1981 yılında 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile yeniden organize edilerek, üniversiteler dıĢındaki 

kurumlar üniversitelere bağlanmıĢ ve bütün üniversiteler YÖK çatısı altında 

toplanmıĢtır. Bu dönemde yükseköğretim kurumlarının birbirinden farklı 

bakanlıklara bağlı olması yükseköğretimin yönetimi açısından çeĢitli sorunlara neden 

olduğu için, daha etkin bir yönetimin sağlanması amacıyla yükseköğretim 

kurumlarının merkezi bir kuruma bağlanması ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Ancak, 

bugünkü yükseköğretim sistemi kurumsal çeĢitlilik açısından değerlendirildiğinde, 

ülkemizde bütün üniversitelerde önlisans, lisans, master ve doktora programları 

bulunması, araĢtırma ve öğretim fonksiyonları açısından bir farklılaĢma olmaması ve 

üniversitelerin genel olarak öğretim fonksiyonuna odaklanması nedeniyle tek tipte 

bir yapılanma olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, yükseköğretim kurumlarının 

geliĢimini ve belli alanlarda öne çıkarak kaliteli eğitim hizmeti sunmalarını 

engellediği gibi, yükseköğretime eriĢimin daha fazla artırılmasının da önüne 

geçmektedir. Ayrıca, doktora öğrencilerinin üniversitelere göre dağılımı ve 2 yıllık 
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önlisans programlarının varlığı itibarıyla, yükseköğretim kurumlarının 

çeĢitlendirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapının hazır olduğu düĢünülmektedir. 

VII. BYKP‘den itibaren yükseköğretim kademesinde öğrencilerin eğitim 

harcamalarına katılması gerektiği vurgulanmaktadır. Yükseköğretimde geniĢlemenin 

araçlarından biri olan öğrenim ücretleri açısından değerlendirildiğinde, Türkiye 

OECD ortalamasının çok altında yer almaktadır. Ancak, düĢük öğrenim ücretlerine 

rağmen, Türkiye‘de öğrencilerin %90‘ı burs ve kredi imkanlarından 

faydalanmaktadır. Bu durum, burs ve kredilerin sosyo-ekonomik gruplara dağılımı 

açısından bir verimsizlik olduğuna iĢaret etmektedir. Ayrıca, yükseköğretim 

sisteminde yer alan bütün öğrencilerin eğitiminin kamu kaynaklarından sübvanse 

edilmesi, yükseköğretime eriĢim olanaklarının artırılmasını kısıtlamaktadır.  

Türkiye 2008 yılı itibarıyla %30 olan örgün yükseköğretim okullaĢma oranı 

ile kitlesel yükseköğretime geçiĢ süreci içindedir. Nüfus projeksiyonlarına göre; 

2005-2050 döneminde yükseköğretim çağ nüfusunun  2017 yılında en yüksek 

seviyeye ulaĢacağı tahmin edilmektedir. Bugüne kadar gençlerin yükseköğretim 

talebini karĢılamada yetersiz olan ülkemizde, önümüzdeki dönemde bu talebin daha 

da fazla artması beklenmektedir. Bu itibarla, yükseköğretime eriĢim olanaklarının 

hızla artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Yükseköğretim harcamalarının GSYĠH içindeki payı itibarıyla OECD 

ortalamasının altında olan Türkiye; özel üniversiteler, öğrenim ücretleri ve 

yükseköğretimde çeĢitlilik olan geniĢlemenin temel araçlarının bir kısmından hiç 

faydalanmamakta, bir kısmından da asgari düzeyde faydalanmaktadır. Ancak, 

önümüzdeki dönemde artması beklenen yükseköğretim talebi dikkate alındığında, 

halihazırda faydalandığı araçlarla bu talebi karĢılaması ve gençlerin yükseköğretime 

eriĢimini arzu edilen düzeyde artırması mümkün görünmemektedir.  

4.1.2. Yükseköğretime GiriĢ Sistemleri 

Yükseköğretime eriĢimin bir boyutu yükseköğretimde geniĢleme iken, diğer 

boyutu da yükseköğretime giriĢ sistemidir. Yükseköğretime giriĢ sistemleri ülkeden 

ülkeye farklılaĢmakta olup, ülkeleri genel olarak merkezi sınavın uygulandığı ve 

uygulanmadığı sistemler olarak gruplandırmak mümkündür.  
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Merkezi sınavın olduğu sistemler paralel özel öğretimin yaygınlaĢmasına ve 

ortaöğretimin daha çok yükseköğretime hazırlık kademesine dönüĢmesine neden 

olmuĢtur. Olgunluk sertifikası olan herkese eriĢimin açık olduğu merkezi olmayan 

sistemlerde ise, sertifika sahibi olan ortaöğretim mezunu sayısının artması; 

yükseköğretim kurumlarının ilave sınav ve mülakat yapmaları ihtiyacını doğurmuĢ; 

talebin fazla olduğu yükseköğretim programlarında kontenjan sınırlaması 

getirilmesine ve adayların tercih ettikleri programlarda boĢ kontenjan oluĢmasını 

beklemelerine yol açmıĢtır. BaĢarının ve birtakım becerilerin ölçülmesi ve 

değerlendirilmesinde koĢut olan sınav, ister ortaöğretim sonunda olgunluk sınavı, 

ister ortaöğretimden sonra yükseköğretime giriĢ sınavı adı altında olsun; ülke 

örneklerinde de görüldüğü gibi, yükseköğretime giriĢte mutlaka değerlendirmeye 

alınmaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretime giriĢ standartlarının net olarak ortaya 

konması için, birçok ülkede olgunluk sınavı veya yükseköğretime giriĢ sınavının 

uygulanmasında merkezileĢme eğilimi olduğu gözlenmiĢtir.  

ÇeĢitli ülkelerin genel olarak eğitim sistemi, yükseköğretimde geniĢleme 

süreci ve giriĢ sistemlerinin incelenmesi sonucunda; yükseköğretime eriĢimin temel 

olarak yükseköğretim arzı ile iliĢkili olduğu; ancak, Japonya gibi rekabet kültürünün 

toplumun her alanında yerleĢik olduğu bazı ülkelerde kültürel özelliklerin de eriĢimi 

etkilediği ve yükseköğretim arzının yeterli olmasına rağmen eriĢimde çeĢitli sorunlar 

olduğu ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca, Almanya örneğinde olduğu gibi, eğitim süreci 

içerisinde oldukça erken yönlendirme yapılmasının ortaöğretimde belli okul türlerine 

devam eden öğrencilerin yükseköğretime eriĢimini kısıtladığı görülmüĢtür. Bununla 

birlikte, incelenen ülkelerde meslek lisesi ve genel lise mezunlarının yükseköğretim 

kurumları arasında özellikle üniversitelere veya kendi alanları dıĢındaki programlara 

eriĢiminin geçmiĢte genel olarak kısıtlandığı; ancak bu uygulamanın sakıncalarının 

farkına varılması sonucunda meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime geçiĢinde 

sınırların kaldırılması yaklaĢımının giderek daha fazla benimsendiği ortaya çıkmıĢtır. 

Örneğin; Yunanistan‘da 2007-2008 döneminden itibaren meslek lisesi mezunlarına 

üniversitelerde öğrenim görme hakkı tanınmaya baĢlamıĢ; Polonya‘da ise meslek 

lisesi mezunlarının eğitim olanaklarını ve yükseköğretime eriĢimini artırmak 

amacıyla, genel liselerde verilen eğitime eĢdeğer düzeyde eğitim veren tamamlayıcı 

liseler açılmıĢtır. 
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Türkiye yükseköğretime giriĢ sisteminin merkezi olduğu ülkeler arasında 

olup, bugünkü yükseköğretime giriĢ sistemine geçiĢte; tarihsel geliĢim süreci 

içerisinde ortaya çıkan sorunların farkına varıldıkça sistemin daha iyi hale 

getirilmesine yönelik düzenlemeler etkili olmuĢtur. Yükseköğretime talebin yüksek 

olmadığı 1960‘lara kadar geçen dönemde, yükseköğretime öğrenci seçimi büyük 

oranda sınavsız yapılmıĢ; ancak talebin kontenjanları aĢması karĢısında belli bir 

seçme iĢlemine gereksinim duyulmaya baĢlamıĢtır. Türkiye‘nin de olgunluk sınavı 

deneyimi bulunmakla birlikte, o dönemde yükseköğretime olan talep bugünkü kadar 

yüksek olmadığı için herhangi bir sorun yaĢanmamıĢtır. YerleĢtirmenin merkezi 

olarak yapılmaması, geçmiĢ dönemde kontenjanların doldurulamamasına veya ancak 

eğitim-öğretim döneminin ortasında doldurulmasına neden olmuĢtur. Diğer yandan, 

merkezi seçme ve yerleĢtirme sistemi öncesinde, bazı öğretim üyelerinin kendilerine 

kontenjan ayırarak sınavsız öğrenci almaları nedeniyle, yükseköğretime giriĢte 

nesnellik ve adalet sağlanamamıĢtır. Bu sorunlar çerçevesinde, ÖSYM‘nin 

kuruluĢuyla birlikte, yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleĢtirme iĢlemleri merkezi 

hale getirilmiĢ; giriĢ sınavına baĢvuran aday sayısının fazla olması nedeniyle ve 

değerlendirmenin hızlı ve objektif bir Ģekilde yapılması amacıyla sınavda çoktan 

seçmeli sorulardan oluĢan merkezi giriĢ sınavı yapılması yolu seçilmiĢtir. 

Türkiye‘de yükseköğretime giriĢte merkezi sisteme geçiĢ sonrasında da 

sistemde yeni düzenlemeler yapılmıĢ ve bu düzenlemelerin bir kısmı çeĢitli sorunlara 

yol açmıĢtır. 1999 yılı öncesinde mesleki eğitimi özendirmek amacıyla, 

yükseköğretime giriĢte ortaöğretim baĢarı puanlarının hesaplanmasında meslek lisesi 

mezunlarına kendi alanlarında bir programı tercih etmeleri durumunda yüksek 

katsayı ve farklı bir programı tercih etmeleri durumunda ise genel lise mezunlarıyla 

eĢit katsayı uygulanırken, 1999 yılından itibaren bütün ortaöğretim mezunlarının 

kendi alanları dıĢındaki alanları tercih etmesi halinde ortaöğretim baĢarı puanları 

daha düĢük bir katsayı ile çarpılmaya baĢlamıĢtır. Bu uygulama, yükseköğretim 

programları itibarıyla meslek lisesi mezunlarının önündeki seçeneklerin genel 

liselere göre daha az olması nedeniyle, meslek lisesi mezunları aleyhine bir 

eĢitsizliğe yol açmıĢtır. Bunun sonucunda, mesleki eğitime olan talep ile mesleki 

eğitimin kalitesi azalmıĢ ve toplumda mesleki eğitim algısı olumsuz yönde 

değiĢmiĢtir.  
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Türkiye‘de, gerekçesi objektifliği ve güvenilirliği sağlamak ve aday sayısının 

çok olması nedeniyle uygulamayı daha ucuz ve kolay hale getirmek olan mevcut 

yükseköğretime giriĢ sınavı ÖSS‘nin çoktan seçmeli sorulardan oluĢan yapısı 

nedeniyle; öğrencilerin analiz, sentez, değerlendirme, ifade etme ve kurgulama 

becerileri ile yaratıcılıkları ölçülememektedir. Bununla birlikte, ÖSS ile 

yerleĢtirmede adayların diğer adaylara kıyasla puan üstünlüğünün, baĢka bir ifadeyle 

sıralamanın dikkate alınması sonucunda; ortaöğretimden yükseköğretime geçiĢ için 

yetersiz olan adaylar da yükseköğretime yerleĢtirilebilmektedir.  

Kâr amaçlı ve herhangi bir eğitim kademesinde yer almayan ve örgün 

eğitimin tekrarı niteliğinde bir eğitim hizmeti sunan dershanelerin kurulmasına izin 

verilen ülkemizde, öğrencilere yükseköğretim derecesi veren özel yükseköğretim 

kurumlarının açılmasını engelleyici düzenlemelerin bulunması; ülkemizde mali ve 

beĢeri kaynakların verimsiz kullanıldığının bir göstergesidir. TÜĠK verilerine göre 

2002 yılında dershanelere yapılan harcamalar 2008 yılı fiyatlarıyla yaklaĢık 1 milyar 

TL. olup, aynı dönemde yükseköğretim bütçesi yaklaĢık 4 milyar TL.‘dir. TED 

(2005)‘in araĢtırmasına göre ise 2004 yılında bu harcamalar 2008 fiyatlarıyla, sırası 

ile yaklaĢık 2,5 milyar TL. ve 5 milyar TL.‘dir. Hanehalklarının %80-87‘sinin aylık 

gelirinin %1-15‘ini paralel özel öğretim için ayırdığı ve düĢük gelir gruplarında bile 

çocukların dershaneye gitme oranının %30-70 arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Paralel 

özel öğretim talebinin yüksek olması; genel olarak yükseköğretim arzının yetersiz 

olması, eğitimin bütün paydaĢlarında dershaneye gitmeden ÖSS‘nin 

kazanılamayacağına dair bir kanaatin oluĢması ve ortaöğretimde okul türleri ve 

okullar arasındaki eğitim kalitesindeki farklardan kaynaklanmaktadır.  

Paralel özel öğretimin azaltılmasına yönelik olarak çeĢitli ülkelerde farklı 

müdahale biçimleri geliĢtirilmiĢtir. Bu müdahale biçimlerinden biri olan paralel özel 

öğretimin yasaklanmasının, Kore örneğinde olduğu gibi paralel özel öğretim 

faaliyetlerini durduramadığı anlaĢılmıĢtır. Bu nedenle, yasaklama yerine okullar arası 

farkların ve eĢitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar uygulanmaya 

baĢlamıĢtır. Öte yandan, dershanelerde belli standartların korunması, ücretlerin 

karĢılanamayacak düzeyde olmaması ve kayıt dıĢı ekonominin artmaması için 

yasaklama politikası yerine düzenleme ve denetleme politikasını uygulamanın daha 

doğru olacağı düĢünülmektedir.  
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4.1.3. Türkiye’de Yükseköğretime EriĢim Sürecindeki Temel Sorun 

Alanları 

Arzın talebi karĢılamakta yetersiz kalması, yığılmalar ve paralel özel 

öğretimin yaygınlaĢması Türkiye‘de yükseköğretime eriĢim ve giriĢ sisteminin temel 

sorun alanlarıdır. Arzın talebi hangi ölçüde karĢıladığını gösteren örgün öğretime 

yerleĢme oranları, yükseköğretim arzının artırılması için alınan tedbirlere rağmen, 

1983-2007 döneminde %20-25‘ler düzeyinde kalmıĢtır. Yükseköğretime giriĢte çok 

sayıda aday arasından yalnızca %22‘lik bir kısmın örgün öğretime yerleĢtirilmesi 

sonucu ortaya çıkan rekabet; ortaöğretimde sınavı amaç, eğitimi araç haline getirmiĢ 

ve yükseköğretim önündeki yığılmaları artırmıĢtır. Yığılmalar artan ortaöğretim 

mezun sayısının yanı sıra, önceki yıllarda yükseköğretime yerleĢemeyen, yerleĢtiği 

halde yeniden ÖSS‘ye giren ve bir yükseköğretim programından mezun adaylardan 

kaynaklanmaktadır. Yükseköğretim öncesi eğitim kademelerinde etkin bir 

yönlendirmenin olmaması nedeniyle ÖSS‘ye giren adayların tercih ettikleri 

programlar ile yerleĢtirildikleri programlar arasındaki farkların fazla olduğu 

görülmüĢtür. Bu farklar, önceki yıllarda bir yükseköğretim programına yerleĢtirilen 

adayların ÖSS‘ye yeniden baĢvurarak suni bir talep oluĢmasına ve yükseköğretimde 

kapasite kaybına yol açmaktadır. Genel ortaöğretim mezunlarının yaĢamlarını 

yönlendirebilecek mesleki donanımdan yoksun olmaları ve ÖSS‘ye ilk giriĢlerinde 

yerleĢemeyen adayların yükseköğretimin kendilerine bir gelecek yaratmak için tek 

Ģansları olduğuna inanmaları; gençlerin hayatlarının birkaç yılını ve enerjilerini 

ÖSS‘ye hazırlık için harcamasına neden olmakta ve yığılmaları artırmaktadır. 

Türkiye‘de yükseköğretim sisteminin geliĢim süreci boyunca öğretim üyesi 

ve öğretim elemanı sayısının yükseköğretimde geniĢlemeyi ve eriĢimi sınırlayan 

faktör olduğu; ancak yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sistemindeki 

verimsizliklerin de eriĢimi kısıtladığı ortaya çıkmıĢtır. Yükseköğretim sistemindeki 

verimsizlik kontenjanların artırılması olanağı bulunduğu halde bu artıĢın 

gerçekleĢtirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Yükseköğretime giriĢ sistemindeki 

verimsizlik ise kontenjanların etkin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. 

Yükseköğretim sisteminde öğretim elemanlarının dağılımındaki 

dengesizlikler nedeniyle mevcut fiziki ve beĢeri kapasitenin etkin 
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kullanılmamasından kaynaklanan verimsizliklerin yükseköğretime eriĢimi kısıtladığı 

ortaya çıkmıĢtır. Devlet ve vakıf üniversiteleri ile alan bazında lisans programlarında 

olmak üzere öğrenci ve öğretim elemanlarının dağılımındaki iki farklı dengesizliğin 

yükseköğretim sisteminde verimsizliğe neden olduğu görülmüĢtür. Vakıf 

üniversitelerinde öğrencilerin yalnızca %8,6‘sı öğrenim görmekte iken, öğretim 

elemanlarının %9,9‘u bu üniversitelerde görev yaptığından; vakıf üniversitelerinde 

öğrenci sayısının artırılması olanağı bulunmaktadır. Ġkinci verimsizlik, lisans 

programlarında alan bazında öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının dağılımından 

kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin %43‘ünün öğrenim gördüğü uygulamalı sosyal 

bilimlerde öğretim elemanlarının %20‘si; öğrencilerin %9‘unun öğrenim gördüğü 

sağlık bilimlerinde ise öğretim elemanlarının %36‘sı görev yapmaktadır. Bu itibarla, 

uygulamalı sosyal bilimler alanında öğretim elemanı yetiĢtirilmesine ihtiyaç 

duyulurken, sağlık bilimlerinde yükseköğretim kontenjanlarının artırılması olanağı 

bulunmaktadır.  

Yükseköğretim programları ve kurumları arasındaki geçiĢlerin çok katı 

olması nedeniyle kontenjanların etkin kullanılamamasının, yükseköğretime giriĢ 

sisteminde verimsizliklere neden olduğu görülmüĢtür. Bu verimsizliklerden 

birincisinin, yükseköğretime yerleĢtirilenlerle kayıt yaptıranlar karĢılaĢtırıldığında 

halihazırda talebi karĢılamakta yetersiz olan kontenjanların doldurulamaması olduğu, 

ikincisinin ise daha önce yerleĢtirildikleri halde yeniden ÖSS‘ye girerek ikinci kez 

yerleĢtirilen adayların kontenjanların yaklaĢık %10‘unu doldurarak yükseköğretimde 

kapasite kaybına yol açmaları olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu itibarla, söz konusu 

adayların 2007 yılı itibarıyla boĢalttığı yaklaĢık 38.000 kontenjanın yeniden 

kullanılması mümkün olmadığı gibi, ÖSS‘ye giren ortaöğretim mezunları arasından 

yaklaĢık 38.000 kiĢinin yükseköğretime geçiĢi bir sonraki yıla ertelenmiĢtir. Bu 

durum, yükseköğretim önündeki yığılmaları artırmaktadır.  
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4.2. Politika Önerileri 

ÇalıĢma kapsamında ulaĢılan bulgular ve yapılan değerlendirmeler ıĢığında,  

 Yükseköğretime talebin yüksek ve arzın sınırlı olduğu ülkemizde, 

talep eden genç nüfusun daha büyük bir bölümünün eriĢiminin sağlanması amacıyla, 

öğrenim ücretlerinin artırılması yoluyla öğrencilerin eğitim maliyetine katılımı 

artırılmalı, devletin öğrencileri sübvanse etmek için ayırdığı kaynaklar ilave kapasite 

yaratılması, rekabetin artırılması ve kalitenin geliĢtirilmesi için kullanılmalıdır. 

 Öğrenim ücretlerini karĢılayamadığı için yükseköğretime eriĢimi 

kısıtlanan sosyo-ekonomik düzeyi düĢük öğrencilerin eğitime tam eriĢiminin 

sağlanması için burs ve kredi olanakları artırılmalı, mevcut olanaklardan 

faydalanacak öğrencilerin seçim süreci daha etkin hale getirilerek, bu olanaklardan 

gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması sağlanmalıdır. 

 Yükseköğretimde geniĢlemeye ivme kazandırmak ve eriĢim 

olanaklarını artırmak amacıyla, özel yükseköğretim kurumu kurulmasına yönelik 

yasal düzenlemeler gerçekleĢtirilmeli ve YÖK tarafından özel yükseköğretim 

kurumu kurulması için gerekli asgari standartlar belirlenmelidir.  

 Özel sektörün yükseköğretimde geniĢleme sürecine katkısı ve 

katılımının olumsuz etkilenmemesi için, devlet yükseköğretim kurumlarında öğrenim 

ücretleri belirli bir düzeye kadar artırılmalı; devlet, vakıf ve özel yükseköğretim 

kurumları arasında öğrenim ücretleri açısından bir denge kurulmalıdır.  

 Fiziki ve beĢeri altyapısı yeterli olan vakıf üniversitelerinde 

yükseköğretim kontenjanları artırılmalı ve yeterli talebin yaratılması için vakıf 

üniversitelerinde öğrenim ücretleri düĢürülmelidir. Yükseköğretim sistemindeki 

payının artırılması için vakıf üniversitesi kurulmasına ve bu üniversitelerin özellikle 

büyük iller dıĢındaki illere yaygınlaĢtırılmasına yönelik teĢvikler geliĢtirilmelidir.  

 Üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyindeki eğitim 

programları gözden geçirilmeli ve bazı programların süresi kısaltılmalıdır. Bazı 

lisans programlarında eğitim süresinin 3 yıla indirilmesi için halihazırda güz ve bahar 

dönemi olmak üzere iki dönemden oluĢan eğitim-öğretimde üç veya dört dönemli 

sisteme geçilmelidir.  
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 Yükseköğretime eriĢimin artırılması için öğretim elemanı sayısı 

artırılmalıdır. Öğretim elemanı sayısının artırılması için öğretim üyesi yetiĢtirme 

programları yaygınlaĢtırılmalı, üniversitelere yeterli kadro sağlanmalı, üniversitelerin 

öğrenim ücretlerinin artırılması ile elde ettiği gelirlerden de faydalanarak araĢtırma 

görevlilerinden baĢlamak üzere öğretim elemanlarının özlük hakları iyileĢtirilmeli ve 

öğretim üyeliği mesleği cazip hale getirilmelidir.  

 Yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezlerinde sunulan 

eğitim programları çeĢitlendirilmeli, bu merkezlerde özellikle çalıĢan kesime yönelik 

olarak sunulan eğitim hizmetleri, baĢta bir yükseköğretim programından mezunlar 

olmak üzere toplumun diğer kesimlerinin yaĢam boyu eğitim ihtiyaçlarını da 

karĢılayacak Ģekilde geliĢtirilmelidir.  

 Yükseköğretime eriĢim artırılırken bütün ortaöğretim mezunlarının 

yükseköğretime geçiĢinin sağlanmasından ziyade, ortaöğretimdeki yönlendirme 

eksiklikleri giderilerek, mezunların ilgi ve yeteneklerine uygun meslek alanlarındaki 

yükseköğretim programlarına geçiĢi sağlanmalıdır. 

 Yükseköğretimde çeĢitliliğin sağlanması ve farklı ihtiyaçların 

karĢılanması amacıyla, yükseköğretim kurumları araĢtırma ve öğretim 

fonksiyonlarına göre farklılaĢtırılmalıdır. Bazı üniversitelerde yalnızca lisans 

eğitimine odaklanan bir yapıya, bazılarında lisans düzeyinin yanı sıra yüksek lisans 

programlarının olduğu bir yapı ile daha küçük bir kısmında da lisans ve yüksek lisans 

programlarının yanında ağırlıklı olarak doktora programlarının olduğu araĢtırma 

odaklı bir yapıya geçilmelidir. GeliĢimlerinin hızlandırılması, kalitesinin artırılması 

ve yükseköğretim talep eden adaylar için daha cazip hale getirilmesi amacıyla; 

önlisans düzeyinde eğitim veren MYO‘lar, finansman ve yönetim itibarıyla 

üniversitelerden bağımsız hale getirilerek ayrı bir yükseköğretim kurumuna 

dönüĢtürülmeli, kendi mali ve beĢeri kaynaklarını yönetebilmelidir. Bu çerçevede, 

üniversitelerde en az lisans düzeyinde bir eğitim verilmelidir. Mevcut yükseköğretim 

kurumlarının yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, belli alanlarda ihtisaslaĢmıĢ 

yükseköğretim kurumları ve teknoloji enstitüleri gibi birçok ilde eriĢimi artıracak 

farklı yükseköğretim kurumlarının açılması imkanı sağlanmalıdır.  
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 Meslek lisesi mezunlarının alanlarının devamı niteliğindeki MYO 

önlisans programlarına sınavsız geçiĢine imkan veren sistem yeniden düzenlenerek, 

sınavsız geçiĢ hakkı yalnızca baĢarılı meslek lisesi mezunlarına tanınmalı ve bu 

uygulama için belirli bir kontenjan ayrılmalıdır. Kontenjanların kalan kısmının 

doldurulması için adayların ÖSS‘ye girmeleri sağlanmalıdır. Bu uygulama ile, 

halihazırda kalitesi düĢük olan MYO‘ların kalitesinin artırılması ve toplumda 

MYO‘lar hakkındaki olumsuz algıların değiĢmesi sağlanacaktır.  

 Öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin 

azaltılması amacıyla, yükseköğretime giriĢ sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. Yılda 

bir kez uygulanarak hem dershanelere olan talebi artıran hem de öğrenciler üzerinde 

çok fazla stres yaratan ÖSS‘ye bir yılda çok sayıda giriĢ imkanı tanınmalı ve 

yükseköğretime yerleĢtirmede öğrencilerin baĢarılarından ziyade puan üstünlüğünü 

dikkate alan ÖSS, sıralama sınavı olmaktan çıkarılmalıdır. ÖSYM‘nin oluĢturacağı 

akredite sınıflarda adayların randevu yöntemiyle kendini hazır hissettiği zaman 

ÖSS‘ye girebilmesi sağlanmalıdır. Ancak, adayların ortaöğretim müfredatını 

kapsayan ÖSS puanlarının yanı sıra, bugünkü ÖSS ile ölçülmeyen analiz, sentez, 

değerlendirme, ifade etme ve kurgulama becerilerinin değerlendirildiği bir 

kompozisyon sınavının yapılması sağlanarak, bu sınavda aldıkları puanların da 

yerleĢtirme için ÖSS puanları ile birlikte değerlendirileceği bir sisteme geçilmelidir. 

Adayların söz konusu becerileri öğrenim hayatları boyunca geliĢtirebilecekleri ve 

sonradan kazanmaları zor olduğu için ve çok sayıda aday için değerlendirmenin 

zorluğu dikkate alındığında, adayların kompozisyon sınavına bir kez girmelerine 

imkan sağlanmalıdır. Kompozisyon sınavlarının değerlendirmesine yönelik olarak 

ÖSYM‘nin oluĢturacağı sınav komisyonlarınca kriterler belirlenmeli; Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı öğretmenler ve ÖSYM temsilcilerinden oluĢturulacak 

komisyonlarca değerlendirme bu kriterlere göre yapılmalıdır. Adayların ÖSS‘ye 

yeniden giriĢlerini azaltmak ve programlar ve yükseköğretim kurumları arası 

geçiĢlerin esnek hale getirilmesine temel oluĢturmak üzere; ÖSS‘de program/bölüm 

tercihi yerine fakülte tercihi yapılmalı ve program seçimi fakültelerde ortak derslerin 

tamamlanmasından sonra yapılmalıdır. Niteliği itibarıyla bazı programlar 

fakültelerde ortak derslerin planlanmasına ve dolayısıyla da fakülte tercihine elveriĢli 

olamayacağından, yükseköğretimin 1. sınıfının tamamlanmasını müteakip bugün 
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mevcut kontenjanlara kıyasla oldukça az olan yatay ve dikey geçiĢ kontenjanları 

ciddi oranda artırılmalıdır.  

 Bir yükseköğretim programında okuduğu halde baĢka bir programa 

veya yükseköğretim kurumuna geçmek üzere yeniden ÖSS‘ye baĢvuran adayların 

ÖSS‘ye baĢvurmaksızın program değiĢtirebilmeleri için, yükseköğretim programları 

ve kurumları arasındaki geçiĢler esnek hale getirilerek öğrenci hareketliliğine imkan 

veren bir yükseköğretim sistemine geçilmelidir. Yükseköğretim programlarında 

modüler ders sistemine geçilerek, öğrencilerin belirlenen ders kredisini 

tamamladıktan sonra diploma almaları sağlanmalı ve önlisans düzeyinden mezun 

öğrencilerin arzu etmeleri durumunda aldıkları eğitimi lisans düzeyinde 

tamamlamalarına imkan tanınmalıdır. Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundaki 

belirli bir programda temel ve seçmeli derslerde topladıkları krediler ile baĢka bir 

yükseköğretim kurumundaki programlara geçiĢine olanak sağlanmalıdır. 

Fakültelerde eğitim programları ilk bir veya iki yılı ortak dersler ve sonraki yıllar 

alan derslerinden oluĢacak Ģekilde planlanmalıdır. 

 Lisans düzeyinde sağlık bilimleri hariç öğretim üyesi baĢına öğrenci 

sayısının Türkiye ortalaması olan 37,4 öğrenciden düĢük olduğu matematik ve fen 

bilimleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, ziraat ve ormancılık alanları ile sağlık 

bilimlerinde tıp, diĢ hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve sağlık eğitimi alt alanlarında 

yükseköğretim kontenjanları artırılmalıdır. Söz konusu alanlar itibarıyla öğretim 

üyesi baĢına öğrenci sayısının düĢük olduğu üniversiteler belirlenerek, bu 

üniversiteler içinde fiziki altyapısı yeterli olanlardan baĢlamak üzere kontenjanlar 

artırılmalı ve altyapısı yetersiz olan üniversitelere yatırım ödeneği tahsisinde 

eksikliklerin giderilerek kontenjan artıĢının sağlanması için bu alanlara öncelik 

verilmelidir. 

ÇalıĢma kapsamında yukarıda değinilen son üç politika önerisi dahilinde; 

Türkiye‘de öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının bazı lisans alanlarında düĢük 

olması nedeniyle mevcut yükseköğretim kapasitesinin etkin kullanılmaması ve bir 

yükseköğretim programına devam ettiği halde giriĢ sınavına yeniden girenlerin yol 

açtığı kapasite kayıplarının azaltılmasının, 2009-2023 döneminde eriĢim düzeyine 

katkısını belirlemek amacıyla, bir sonraki bölümde projeksiyon çalıĢmalarına yer 

verilmiĢtir.
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5. TÜRKĠYE’DE 2023 YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠME ERĠġĠM: 

PROJEKSĠYON ÇALIġMALARI  

Yükseköğretim sisteminde eriĢimi kısıtlayan iki temel verimsizlik alanı 

bulunmaktadır. Birincisi mevcut yükseköğretim arzındaki verimsizlik, ikincisi ise 

yükseköğretime giriĢ sistemindeki verimsizliktir. Yükseköğretim arzındaki 

verimsizlik; mevcut fiziki ve beĢeri kapasitenin etkin kullanılmaması nedeniyle, 

yükseköğretim kontenjanlarının artırılması olanağı bulunduğu halde bu artıĢın 

gerçekleĢtirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Yükseköğretime giriĢ sistemindeki 

verimsizlik ise; yükseköğretim programları ve kurumları arasındaki geçiĢlerin esnek 

olmaması nedeniyle kontenjanların etkin kullanılmamasından kaynaklanmaktadır.  

ÇalıĢmanın bu bölümünde; Türkiye‘de yükseköğretime eriĢim düzeyinin 

artırılması amacıyla, yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sistemindeki 

verimsizliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin 2023 yılına kadar eğitim 

göstergelerine etkisi ve yükseköğretime eriĢim düzeyinde ortaya çıkması beklenen 

iyileĢmeler değerlendirilmiĢtir.  

Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminin etkinliğinin artırılmasının 

eriĢim düzeyine yapacağı katkıların belirlenmesi amacıyla; geleceğe yönelik 3 temel 

projeksiyon çalıĢması yapılmıĢtır. Birinci çalıĢma; yükseköğretim bütçesi ve öğretim 

üyesi sayısının geçmiĢ dönemdeki eğilimleri ile yükseköğretime giriĢ sisteminin 

mevcut yapısının devam etmesi halinde beklenen durumu ortaya koymakta ve  

çözüm önerisi içermemektedir. Bu itibarla söz konusu çalıĢma; politika önerileri 

çerçevesinde gerçekleĢmesi beklenen iyileĢmenin ve ilave katkının belirlenmesine 

baz oluĢturmak amacıyla yapılmıĢtır. 
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5.1. Baz Projeksiyon ÇalıĢması: Yükseköğretim Sisteminin Finansman, 

Akademik Personel ve GiriĢ Sisteminin Mevcut Yapısının Devam Etmesi 

Durumundaki GeliĢmeler 

Amaç:  

1995‘ten 2008 yılına kadar süregelen eğilimler çerçevesinde 2023 yılında 

yükseköğretim talebinin ne ölçüde karĢılanacağının tespit edilmesi temel amaçtır.  

Varsayımlar:  

 Öğretim üyesi sayısının doğrusal bir Ģekilde artacağı varsayılmıĢtır. 1992-

1994 döneminde kurulan devlet ve vakıf üniversitelerinin etkisi nedeniyle 

öğretim üyesi ve öğretim elemanı projeksiyonu 1993'ten itibaren 

baĢlatılmıĢtır; çünkü bu dönemden itibaren öğretim üyesi ve öğretim elemanı 

artıĢ oranı geçmiĢ dönemlere kıyasla daha hızlı olmuĢ ve bu eğilimin 2006, 

2007 ve 2008 yıllarında kurulan 41 adet devlet üniversitesi nedeniyle benzer 

Ģekilde süreceği varsayılmıĢtır. 

 Yükseköğretimde 2008 yılında öğretim üyesi baĢına düĢen 43,1 öğrencinin, 

2023 yılına kadar aynı düzeyde devam edeceği varsayılmıĢtır. 

 Vakıf üniversitelerindeki öğrenci sayısının 1996-2008 dönemindeki artıĢ 

oranında artacağı varsayılmıĢtır. 

 Örgün öğretim öğrencileri içinde lisansüstü öğrencilerinin payının geçmiĢ 

dönemdeki eğilimler çerçevesinde %10 olarak devam edeceği varsayılmıĢtır. 

 IX. Kalkınma Planı döneminin bitiĢ yılı olan 2013 yılında ortaöğretimde 

%100 okullaĢma oranına ulaĢılacağı varsayılmıĢtır. 

 2013 yılından itibaren 17 yaĢındaki çağ nüfusunun tamamının liseden mezun 

olduğu ve bütün lise mezunlarının ÖSS‘ye baĢvuracağı varsayılmıĢtır.  

 2007-2008 döneminde lise 3. sınıf öğrencilerinin tümünün 2009 yılında 

mezun olacağı varsayılmıĢtır. 

 YerleĢemeyen sayısının (yığılma) 1995-2008 dönemindeki artıĢ eğilimi baz 

alınarak artacağı varsayılmıĢtır. 
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 Açıköğretim programlarına yerleĢen aday sayısının 1995-2008 dönemindeki 

artıĢ eğilimi baz alınarak artacağı varsayılmıĢtır. 

 Yükseköğretim kontenjanlarının mevcut eğilimler çerçevesinde %5'inin boĢ 

kalacağı varsayılmıĢtır. 

 Yükseköğretim sektörü kapsamında 2006 yılında kurulan 15 devlet 

üniversitesi dahil olmak üzere 2008 Yılı Yatırım Programında tahsis edilen 

toplam yatırım ödeneğine ilave olarak, 2007 ve 2008 yıllarında kurulan 26 

devlet üniversitesi baĢına ortalama 10 milyon TL. ödenek tahsis edileceği; 

sektör toplam yatırım bütçesinin 2023 yılına kadar aynı düzeyde devam 

edeceği ve mevcut eğilimler çerçevesinde yatırım ödeneklerinin %65‘inin 

inĢaat iĢleri için kullanılacağı varsayılmıĢtır. 

 Yükseköğretimde 2005 yılında öğrenci baĢına 12 m2 olan fiziki alan 

ortalamasının aynı düzeyde devam edeceği varsayılmıĢtır.  

 Öğretim üyesi sayısının yükseköğretimde geniĢlemeyi sınırlandıran faktör 

olması nedeniyle, yükseköğretim bütçeleri çerçevesinde yaratılması gereken 

ilave öğrenci kapasitesinin, mevcut eğilimler çerçevesinde yükseköğretim 

kontenjanlarına 1/3 oranında yansıyacağı varsayılmıĢtır. 

Yöntem: 

Yükseköğretim öğrenci sayısı ve okullaĢma oranı tahmini:  

Öğretim üyesi sayısının yükseköğretim arzının artırılmasını sınırlayan faktör 

olması nedeniyle, yükseköğretim öğrenci sayısı öğretim üyesi sayısı projeksiyonuna 

göre tahmin edilmiĢtir. 1995-2008 döneminde izlediği seyrin devam edeceği 

varsayımından hareketle öğretim üyesi sayısının 2023 yılına kadar geliĢimi 

hesaplanmıĢtır. GeçmiĢ dönemlerde 43-50 arasında değerler alarak önemli bir 

değiĢiklik göstermeyen öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısı 2008 yılı itibarıyla 

43,1‘dir. Öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının 2009-2023 döneminde de 43,1 

olarak devam edeceği varsayılarak, bu dönem için örgün yükseköğretim öğrenci 

sayıları elde edilmiĢtir. Örgün öğretim öğrencileri içinde lisansüstü öğrencilerinin 

payının mevcut eğilimler çerçevesinde %10 olarak devam edeceği varsayımıyla; 
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önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları elde edilmiĢ; yükseköğretim çağı 

nüfusu kullanılarak, her dönem için örgün yükseköğretim okullaĢma oranı 

hesaplanmıĢtır. 

Yükseköğretim kontenjanlarının tahmini:  

1995-2008 döneminde yükseköğretime tahsis edilen yatırım ödenekleri ve 

yükseköğretim kontenjanlarının geliĢimi incelenmiĢtir. Yatırım ödeneklerinin 

ortalama %65‘inin inĢaat iĢleri için kullanıldığı ve öğrenci baĢına 12m2 fiziki alan 

düĢeceği varsayımlarından hareketle geçmiĢ dönemde yükseköğretimde yaratılması 

gereken ilave öğrenci kapasitesi hesaplanmıĢ ve yükseköğretim kontenjanlarındaki 

geliĢme ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre, yükseköğretim yatırımları için ayrılan 

kaynaklar ile yaratılması gereken ilave öğrenci kapasitesinin yükseköğretim 

kontenjanlarına, özellikle öğretim üyesi kısıtından dolayı, yaklaĢık 1/3 oranında 

yansıdığı görülmüĢtür.  

2008 Yılı Yatırım Programında yükseköğretim sektörü için ayrılan kaynak ile 

2007 ve 2008 yıllarında kurulan 26 devlet üniversitesine ayrılan kaynak toplanarak 

toplam yatırım bütçesi hesaplanmıĢ ve bu bütçedeki ödeneklerin %65‘inin inĢaat 

iĢleri için kullanılacağı varsayımından hareketle fakülte binaları için birim maliyet 

olan 846 TL
39

. kullanılarak oluĢturulması gereken fiziki alan hesaplanmıĢtır. 

Yükseköğretim yatırım bütçesi ile yükseköğretim kontenjanları arasında geçmiĢ 

dönemdeki iliĢki çerçevesinde, yaratılması öngörülen toplam fiziki alan öğrenci 

baĢına 12 m2‘ye bölünerek ilave öğrenci kapasitesi bulunmuĢ ve 15 yıllık dönemde 

bu kapasitenin kontenjanlara 1/3 oranında yansıyacağı düĢünülerek yıllık ilave 

yükseköğretim kontenjanları hesaplanmıĢtır. 2008 yılı kontenjanlarından baĢlayarak 

bu kontenjanlar ilave edilmiĢ ve 2009-2023 döneminde her yıl için yükseköğretim 

kontenjanları elde edilmiĢtir.  

 

 

 

                                                 
39

 26 Mart 2008 tarihli ve 26828 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bayındırlık ve Ġskan 

Bakanlığından; Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı 

Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 
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Yükseköğretime yerleĢen sayısının tahmini: 

1995-2008 döneminde örgün yükseköğretim kontenjanları ile örgün öğretim 

programlarına yerleĢen sayısı karĢılaĢtırılmıĢ ve genel olarak kontenjanların %5‘inin 

doldurulamadığı görülmüĢtür. Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminin 

esnek olmayan yapısından kaynaklandığı düĢünülen bu verimsizliğin, sisteme 

herhangi bir müdahale olmaması durumunda 2009-2023 döneminde de devam 

edeceği varsayılmıĢtır. Bu çerçevede, örgün yükseköğretim kontenjanlarının %95‘i 

hesaplanarak, her yıl için örgün öğretim programlarına yerleĢen sayıları elde 

edilmiĢtir. Açıköğretim programlarında herhangi bir kontenjan sınırlaması 

olmadığından,  bu programlara yerleĢen sayısının 1995-2008 döneminde izlediği 

seyrin aynı Ģekilde devam edeceği ve doğrusal olarak artacağı varsayılmıĢ ve 2009-

2023 döneminde her yıl için açıköğretime yerleĢen sayıları elde edilmiĢtir. Örgün ve 

açıköğretim programlarına yerleĢen sayıları toplanarak toplam yerleĢen sayıları 

hesaplanmıĢtır. 

Yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuran sayısının tahmini:  

Yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuranlar ortaöğretim mezunları ile 

yığılanlardan oluĢtuğundan, her iki grup için ayrı ayrı tahmin yapılmıĢ ve baĢvuran 

sayıları tahmin edilmiĢtir. Liselerin 4 yıla çıkarılması nedeniyle ortaöğretim mezun 

sayısının 2008 yılında azalacağı, 2008 yılı itibarıyla lise 3. sınıfa devam eden 

öğrencilerin tamamının 2009 yılında mezun olacağı varsayılarak bu yıllara iliĢkin 

mezun sayısı hesaplanmıĢtır. 2013 yılında ise ortaöğretimde %100 okullaĢma oranı 

hedefine ulaĢılacağı varsayılarak bu yıldan itibaren 17 yaĢ çağ nüfusunun tamamının 

ortaöğretimden mezun olacağı; 2009 yılından 2013 yılına kadar %100 okullaĢma 

oranına ulaĢılabilmesi için 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ortaöğretim mezun 

sayısının daha hızlı artacağı ve bu dönemde her yıl 2013 yılı ile 2009 yılı arasındaki 

farkın 1/3‘ü kadar ilave mezun olacağı varsayılmıĢtır. 

Yığılmaların 1995-2008 dönemindeki eğilimler çerçevesinde artacağı 

varsayılarak önümüzdeki dönemde her yıl için yığılanlar elde edilmiĢtir. 

Yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuran sayısı ise lise mezunları ile yığılanlar için 

bulunan değerler toplanarak tahmin edilmiĢtir.  
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Performans Göstergeleri:  

2009-2023 döneminde yükseköğretim arzının ve yükseköğretime giriĢ 

sisteminin yarattığı sonuçların temel göstergelerle ortaya konması için yukarıdaki 

baĢlıklarda değinilen yöntemlerle elde edilen veriler kullanılarak; örgün öğretim 

programlarına yerleĢme oranları, toplam yerleĢme oranları ve örgün yükseköğretim 

okullaĢma oranları elde edilmiĢtir.  

Sonuçlar:  

Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminde mevcut eğilimlerin 

devam etmesi ve sistemde köklü değiĢiklikler yapılmaması durumunda ve yukarıdaki 

varsayımlar ıĢığında; öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının ġekil 5.1‘de, örgün 

öğretim öğrenci sayısının ise ġekil 5.2‘de gösterildiği gibi artacağı tahmin edilmiĢtir 

(veriler için Bkz. Ek 2).  

ġekil 5.1. Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Projeksiyonu (2009-2023) 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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ġekil 5.2. Örgün Öğretim Öğrenci Sayısı Projeksiyonu (2009-2023) 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

Tablo 5.1‘de öğrenci, öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının 2008 

yılındaki mevcut durumu ile 2013, 2018 ve 2023 yılları için tahmin edilen değerleri 

gösterilmektedir. Buna göre, 2008 yılında 1.654.650 olan örgün öğretim öğrenci 

sayısının 2013‘te 1.923.553‘e, 2018‘de 2.277.747‘ye ve 2023‘te de 2.631.942‘ye 

ulaĢacağı ve önümüzdeki 15 yıllık dönemde bu hızlı artıĢta yeni kurulan 41 devlet 

üniversitesinin daha fazla etkili olacağı tahmin edilmektedir. Yükseköğretim öğrenci 

sayısındaki bu geliĢmelerle birlikte 2008 yılında %30,1 olan örgün yükseköğretim 

okullaĢma oranının, 2023 yılında %45,6‘ya yükselmesi beklenmektedir. 2009-2023 

döneminde yükseköğretim okullaĢma oranının artmasında çağ nüfusundaki azalma 

ile yeni kayıtların artmasının yanı sıra mezuniyet sürelerinin artması sonucu sistemde 

daha fazla öğrencinin kalmasının da etkili olacağı düĢünülmektedir. 
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Tablo 5.1. Yükseköğretim Göstergelerinde Mevcut Durum (2008) ve Gelecek 

Dönemdeki GeliĢmeler (2013, 2018 ve 2023) (1) 

  2008 2013 2018 2023 

Öğretim Üyesi Sayısı 
38.435  

(100) 

44.681  

(126) 

52.909  

(138) 

61.136  

(159) 

Öğretim Elemanı 

Sayısı 

98.766  

(100) 

113.057 

(115) 

131.760  

(133) 

150.463  

(152) 

Yükseköğretim Çağ 

Nüfusu 

5.048.000 

(100) 

5.430.000 

(108) 

5.675.000 

(112) 

5.195.000 

(103) 

Örgün Yükseköğretim 

Öğrenci Sayısı (2) 

1.654.650  

(100) 

1.923.553 

(116) 

2.277.747 

(138) 

2.631.942 

(159) 

Ortaöğretim Mezunu 

Sayısı 

729.535 

(100) 

1.411.000 

(193) 

1.356.000 

(186) 

1.310.000 

(180) 

Yığılmalar (3) 
812.861 

(100) 

1.240.932 

(153) 

1.356.547 

(167) 

1.472.162 

(181) 

Yükseköğretime GiriĢ 

Sınavına BaĢvuran 

Sayısı 

1.646.376 

(100) 

2.651.932 

(161) 

2.712.547 

(165) 

2.782.162 

(169) 

Örgün Yükseköğretim 

Kontenjanları 

529.444     

(100) 

648.859 

(123) 

768.274 

(145) 

887.689 

(168) 

Örgün Öğretim 

Programlarına 

YerleĢen Sayısı 

505.083 

(100) 

616.416 

(122) 

729.860 

(145) 

843.305 

(167) 

Açıköğretim 

Programlarına 

YerleĢen Sayısı 

328.432 

(100) 

332.050 

(101) 

381.866 

(116) 

431.681 

(131) 

Toplam YerleĢen Sayısı 
833.515  

(100) 

948.466 

(114) 

1.111.726 

(133) 

1.274.985 

(153) 

Örgün Öğretim 

Programlarına 

YerleĢme Oranı (%)  

30,7 23,2 26,9 30,3 

Toplam YerleĢme 

Oranı (%) 50,6 35,8 41,0 45,8 

Örgün Yükseköğretim 

OkullaĢma Oranı (%) 

(4) 

30,1 31,9 36,1 45,6 

Kaynak: ÖSYM ve DPT verileri ile yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

(1) 2008 verileri 100 kabul edilerek endeks oluĢturulmuĢ; her dönem verisinin altında endeks 

değerleri parantez içerisinde gösterilmiĢtir. 

(2) Lisansüstü öğrenciler dahildir. 

(3) Daha önce yükseköğretime yerleĢemeyenler ile bir yükseköğretim programına yerleĢtirilen 

veya bir yükseköğretim programından mezun adayları kapsamaktadır. 

(4) Lisansüstü öğrenciler hariçtir. 
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ġekil 5.3. Yükseköğretime GiriĢ Sınavına BaĢvuran ve Yükseköğretime 

YerleĢen Sayısı Projeksiyonu (2009-2023) 

 
Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

ġekil 5.4. Yükseköğretime GiriĢ Sınavına BaĢvuran Sayısı ve Yükseköğretime 

YerleĢme Oranı Projeksiyonu (2009-2023) 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminde mevcut durumun 

korunması durumunda 2009-2023 döneminde yükseköğretime giriĢ sınavına 

baĢvuran ve yerleĢen sayılarının ġekil 5.3‘te ve yerleĢme oranlarının da ġekil 5.4‘te 

gösterildiği gibi geliĢeceği tahmin edilmiĢtir (veriler için Bkz. Ek 2). Yükseköğretim 

kontenjanlarının yeterince artırılamaması ve yığılmaların etkisiyle 2008 yılında 

1.646.376 olan baĢvuran aday sayısının 2023‘te 2.782.162‘ye ulaĢması 

beklenmektedir. Bu artıĢta ortaöğretimde IX . Plan dönemi sonunda %100 okullaĢma 

oranına ulaĢılmasıyla birlikte mezun sayısının ve dolayısıyla da yükseköğretim talep 

eden nüfusun artmasının etkili olacağı düĢünülmektedir. 2013 yılına kadar baĢvuran 

sayısının hızla artacağı ve 2013-2023 döneminde durağan bir seyir izleyeceği ġekil 

5.3‘te görülmektedir. 2013 yılına kadar görülen hızlı artıĢ, 17 yaĢ çağ nüfusunun bu 

dönemdeki hızlı artıĢından kaynaklanmaktadır.  

Örgün öğretim kontenjanlarına kıyasla baĢvuran sayısının çok daha hızlı 

artması nedeniyle arzın talebi karĢılama oranını ifade eden yerleĢme oranlarının 

düĢmesi beklenmektedir. Buna göre, 2008 yılında %30,7 olan örgün öğretim 

programlarına yerleĢme oranının, 2013‘te %23,2, 2018‘de %26,9 ve 2023‘te de 

%30,3; açıköğretim programlarına yerleĢenler de dahil edildiğinde toplam yerleĢme 

oranının aynı dönemde sırası ile %35,8, %41,0 ve %45,8 olacağı tahmin edilmiĢtir. 

2013 yılına kadar yerleĢme oranının azalan bir seyir izleyerek 2008 yılındaki oranın 

altına düĢmesi; 2008-2013 döneminde 17 yaĢ çağ nüfusundaki artıĢa paralel olarak 

ortaöğretim mezun sayısının artması nedeniyle baĢvuran sayısındaki artıĢ hızının, 

kontenjanların artıĢ hızından daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre, 

yükseköğretim sistemimizin gençlerin talebini karĢılamakta yetersiz kalacağı açıktır. 

Açıköğretim programları dahil edildiğinde yerleĢme oranları yükselmekle birlikte, 

uzaktan eğitimin yükseköğretim niteliğinden daha çok toplumun bütün kesimlerinin 

eğitim ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik yaĢamboyu eğitim fonksiyonunu üstlenmesi 

gerektiği düĢünülmektedir. Bu çerçevede, örgün yükseköğretim arzının hem 

ülkemizin kalkınması hem de gençlerimizin yükseköğretim talebinin karĢılanması 

için hızla artırılması büyük önem taĢımaktadır.  
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5.2.  Ġkinci Projeksiyon ÇalıĢması: Lisans Düzeyinde Öğretim Üyesi BaĢına 

Öğrenci Sayısının DüĢük Olduğu Alanlarda Öğrenci Sayısının 

Artırılmasının Yükseköğretim Kontenjanlarına Etkisi 

Amaç:  

Lisans programlarında öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının düĢük olduğu 

alanlarda
40

 yükseköğretim kontenjanlarının artırılmasının 2023 yılında 

yükseköğretim arzının artırılmasına yapacağı katkının tespit edilmesi temel amaçtır.  

Varsayımlar:  

 Öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının çok düĢük olduğu sağlık bilimleri (7,3 

öğrenci) hariç tutulduğunda, 2008 yılı itibarıyla lisans düzeyinde öğretim 

üyesi baĢına ortalama öğrenci sayısı 37,4 olup; bu oranın altında kalan lisans 

düzeyindeki öğretim alanlarında öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının 

yükseltileceği ve fiziki alan ve donanım yetersizlikleri olması ihtimali dikkate 

alınarak kontenjan artıĢının kademeli olarak yapılacağı varsayılmıĢtır. 

 2008 yılı itibarıyla öğretim üyelerinin %92‘si lisans programlarında görev 

yapmakta olup, bu oranın 2023 yılına kadar devam edeceği varsayılmıĢtır. 

 2008 yılı itibarıyla örgün öğretim öğrencileri içinde lisans düzeyindeki 

öğrencilerin payı %58 olup, bu oranın 2023 yılına kadar devam edeceği 

varsayılmıĢtır. 

 2008 yılında örgün öğretim lisans kontenjanları bir önceki yıla göre %15,7, 

birinci öğretim lisans kontenjanları ise %10,3 oranında artmıĢtır. Buna göre, 

2008 yılında alan bazında lisans kontenjanlarındaki artıĢın ikili öğretim 

yapılan alanlarda %15,7 ve yalnızca birinci öğretim yapılan sağlık 

bilimlerinde ise %10,3 oranında yapıldığı varsayılmıĢtır. 

 Lisans programlarındaki öğretim üyeleri ve öğrencilerin 2023 yılına kadar 

alan bazındaki dağılımının 2008 yılındaki oranlarda devam edeceği 

varsayılmıĢtır (Bkz. Tablo 5.2).  

                                                 
40

 Önlisans düzeyinde öğretim üyesi ve öğretim elemanı baĢına öğrenci sayıları halihazırda çok 

yüksek olduğu için yalnızca lisans düzeyindeki alanlar değerlendirilmiĢtir. 
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Tablo 5.2. Lisans Düzeyindeki Öğretim Alanları Ġtibarıyla Öğrenci ve Öğretim 

Üyelerinin Dağılımı (2007-2008) 

  

Öğrenci Sayısı 
Öğretim 

Üyesi Sayısı 

Öğretim 

Üyelerinin Payı 

(%) 

Öğrencilerin 

Payı (%) 

Dil ve Edebiyat 43.404 1.013 2,9 4,5 

Matematik ve Fen Bilimleri 98.160 3.710 10,6 10,2 

Sağlık Bilimleri 83.976 11.448 32,7 8,7 

Sosyal Bilimler 94.154 2.938 8,4 9,8 

Uygulamalı Sosyal Bilimler 417.132 7.212 20,6 43,2 

Teknik Bilimler 174.383 5.784 16,5 18,1 

Ziraat ve Ormancılık 29.413 2.054 5,9 3,0 

Sanat 24.671 840 2,4 2,6 

Toplam 965.293 34.999 100,0 100,0 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

 Sağlık bilimlerindeki öğretim üyelerinin 2008 yılı itibarıyla %77‘si Tıp, 

%7,1‘i DiĢ Hekimliği, %3,7‘si Eczacılık ve %8‘i Veterinerlik alanlarında 

görev yapmakta olup, bu dağılımın 2023 yılına kadar devam edeceği 

varsayılmıĢtır. 

 Kontenjan artıĢı yapılması öngörülen bütün alanların/programların 

yükseköğretime yerleĢmek isteyen adaylar tarafından tercih edilir olduğu 

varsayılmıĢtır. 

Yöntem: 

Lisans alanları itibarıyla 2008 yılı kontenjanlarına iliĢkin veri 

bulunmadığından, alan bazında lisans kontenjanlarının 2007 yılından 2008‘e toplam 

lisans kontenjanlarındaki artıĢ oranında arttığı varsayımından hareketle alan bazında 

2008 yılı kontenjanları elde edilmiĢtir. Buna göre, 2007 ve 2008 yılı kontenjanları 

Tablo 5.3‘te gösterilmektedir. 
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Tablo 5.3. Lisans Öğretim Alanları Ġtibarıyla 2007 ve 2008 Yılı Kontenjanları 

Öğretim Alanları 

2007 yılı 

kontenjanları 

Tahmini 2008 yılı 

kontenjanları (1) 

Matematik ve Fen Bilimleri  22.788 26.366 

Sağlık Bilimleri     

     Tıp 5.064 5.586 

     DiĢ Hekimliği 1.150 1.268 

     Eczacılık 1.059 1.168 

    Veterinerlik 1.489 1.642 

Sosyal Bilimler 23.477 27.163 

Teknik Bilimler 39.448 45.641 

Ziraat ve Ormancılık 7.382 8.541 

 Kaynak: ÖSYM verileri ve yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

(1) Sağlık bilimlerinde ikili öğretim yapılmadığı için 2008 yılı kontenjanları yalnızca birinci 

öğretim lisans kontenjanlarındaki artıĢ oranı olan %10,3 kullanılarak hesaplanmıĢtır. Diğer 

alanlardaki 2008 yılı kontenjanları ise toplam lisans kontenjanlarındaki artıĢ oranı olan 

%15,7 kullanılarak hesaplanmıĢtır.  

 

Alan bazında öğretim üyesi sayısı 2013, 2018 ve 2023 yılları için 2008 

yılındaki oranlar kullanılarak hesaplanmıĢtır. Tablo 5.4‘te bu dönemler itibarıyla 

öğretim üyesi sayıları lisans alanları bazında gösterilmiĢtir.  

Tablo 5.4. Öğretim Alanları Ġtibarıyla 2013, 2018 ve 2023 Yılları Öğretim Üyesi 

Sayıları 

Öğretim Alanları 2013 2018 2023 

Matematik ve Fen Bilimleri 4.357 5.160 5.962 

Sağlık Bilimleri 13.446 15.922 18.397 

     Tıp 10353 12.260 14.166 

     DiĢ Hekimliği 955 1.130 1.306 

     Eczacılık 497 589 681 

    Veterinerlik 1076 1.274 1.472 

Sosyal Bilimler 3.451 4.086 4.722 

Teknik Bilimler 6.793 8.044 9.295 

Ziraat ve Ormancılık 2.412 2.857 3.301 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

Öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının çok düĢük olduğu sağlık bilimleri 

hariç tutulduğunda, 2008 yılı itibarıyla lisans düzeyinde öğretim üyesi baĢına 37,4 

öğrenci düĢmekte olup, ikinci öğretim öğrencileri dahil bu oranın altında kalan lisans 

alanları Tablo 5.5‘te gösterilmektedir. Buna göre, Matematik ve Fen Bilimleri, 
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Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler, Ziraat ve Ormancılık alanlarında 

kontenjan artıĢı mümkün görülmektedir. Söz konusu alanlar için 2013, 2018 ve 2023 

yıllarında öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısı hedefleri belirlenerek, tahmin edilen 

öğretim üyesi sayısı ile çarpılmıĢ ve olması gereken örgün öğretim öğrenci sayıları 

alan bazında hesaplanmıĢtır.  

Tablo 5.5. Öğretim Üyesi BaĢına Öğrenci Sayısı Ġtibarıyla Kontenjan ArtıĢı 

Yapılması Mümkün Olan Lisans Düzeyindeki Öğretim Alanları (2007-2008) 

 
Öğrenci Sayısı (1) 

Öğretim Üyesi BaĢına 

Öğrenci Sayısı 

Matematik ve Fen Bilimleri 98.160 26,5 

Sağlık Bilimleri (2) 83.976 7,3 

       Tıp 33107 3,8 

       DiĢ Hekimliği 5926 7,3 

       Eczacılık 4666 11,0 

       Veterinerlik 7775 8,5 

Sosyal Bilimler 94.154 32,0 

Teknik Bilimler 174.383 30,1 

Ziraat ve Ormancılık 29.413 14,3 

Kaynak: ÖSYM verilerinden derlenmiĢtir. 

(1) Ġkinci öğretim öğrencileri dahildir. 

(2) Sağlık bilimlerinde ikili öğretim bulunmamaktadır. Sağlık bilimleri kapsamında öğretim 

üyesi baĢına öğrenci sayısının düĢük olduğu alt alanlar gösterilmiĢtir. 

 Matematik ve fen bilimlerinde öğretim üyesi baĢına 26,5 öğrenci 

düĢmektedir. Bu alanda öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının 2013‘te 30, 

2018‘de 34 ve 2023‘te de 37 olmak üzere kademeli olarak yükseltilmesi 

hedeflenmiĢtir.  

 Sosyal bilimlerde öğretim üyesi baĢına 32 öğrenci düĢmektedir. Bu alanda 

öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının 2013‘te 34, 2018‘de 36 ve 2023‘te de 

37 olmak üzere kademeli olarak yükseltilmesi hedeflenmiĢtir. 

 Teknik bilimlerde öğretim üyesi baĢına 30,1 öğrenci düĢmektedir. Bu alanda 

öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının 2013‘te 33, 2018‘de 35 ve 2023‘te de 

37 olmak üzere kademeli olarak yükseltilmesi hedeflenmiĢtir. 
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 Sağlık bilimlerinde öğretim üyesi baĢına 7,3 öğrenci düĢmektedir. Sağlık 

bilimleri eğitim-öğretim teknikleri açısından diğer alanlardan farklı olduğu 

için alt alan bazında ele alınmıĢtır. Öğretim üyesi baĢına tıpta
41

 3,8, diĢ 

hekimliğinde 7,3, eczacılıkta 11, veterinerlikte 8,5 öğrenci düĢmektedir. Söz 

konusu alt alanlarda öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının kademeli olarak 

yükseltilmesine iliĢkin 2013, 2018 ve 2023 hedefleri Tablo 5.6‘da 

gösterilmektedir.  

Tablo 5.6. Sağlık Bilimlerinde Alt Alan Bazında Öğretim Üyesi BaĢına Öğrenci 

Sayısı Hedefleri (2013, 2018, 2023) 

  2013 2018 2023 

Tıp 6 8 10 

DiĢ Hekimliği 12 16 20 

Eczacılık 14 18 20 

Veterinerlik 12 16 20 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

 Ziraat ve ormancılık alanında öğretim üyesi baĢına 14,3 öğrenci düĢmektedir. 

Bu alanda öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının 2013‘te 16, 2018‘de 18 ve 

2023‘te de 20 olmak üzere kademeli olarak yükseltilmesi hedeflenmiĢtir. 

Öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısı kullanılarak 2013, 2018 ve 2023 

dönemleri için öğrenci sayıları hesaplanmıĢ; öğrenim süresi 4 yıl olan alanlarda 

öğrenci sayısının 1/4‘ü, 5 yıl olanlarda 1/5‘i ve 6 yıl olanlarda da 1/6‘sı 

yükseköğretim kontenjanı olarak kabul edilmiĢ ve alan bazında kontenjanlar elde 

edilmiĢtir. Söz konusu dönemler itibarıyla ilave toplam kontenjan artıĢından yıllık 

kontenjan artıĢları hesaplanmıĢ ve örgün öğretim kontenjanlarına ilave edilmiĢtir.  

Performans Göstergeleri: 

2009-2023 döneminde yükseköğretimde fiziki ve beĢeri kapasitenin daha 

etkin kullanılması sonucu sağlanan iyileĢmenin temel göstergelerle ortaya konması 

için; yukarıda değinilen yöntemle, alan bazında hedeflenen ilave yükseköğretim 

kontenjanları elde edilmiĢtir. 

 

                                                 
41

 Tıp Fakültelerinde Almanya‘da öğretim üyesi baĢına 22,5; Ġspanya‘da 14,4; Ġtalya‘da 11,8; 

Fransa‘da 10,8 öğrenci düĢmektedir (Sağlık Bakanlığı ve YÖK, 2008:31).  
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Sonuçlar:  

Öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısı itibarıyla yükseköğretim sistemindeki 

mevcut verimsizliklerin yukarıdaki varsayımlar ıĢığında azaltılması sonucunda; 

alanlar itibarıyla hesaplanan lisans kontenjanları Tablo 5.7‘de gösterilmektedir. Buna 

göre; öğrenci sayısının kademeli olarak artırılması halinde 2023 yılında 2008 yılına 

göre 121.380 ilave kontenjan yaratılabileceği tahmin edilmiĢtir.  

Tablo 5.7. Yükseköğretim Lisans Kontenjanlarında Önerilen Alanlar Ġtibarıyla 

Yaratılan Ġlave Kontenjanlar ve Mevcut Durum Değerlendirmesi (2008, 2013, 

2018 ve 2023) 

  

2008 2013 2018 2023 

ĠLAVE 

KONTENJAN 

(2023-2008) 

Matematik ve Fen Bilimleri 26.366 32.678 43.860 55.149 28.783 

Sağlık 

Bilimleri 

Tıp 5.586 10.353 16.347 23.609 18.024 

DiĢ Hekimliği 1.268 2.291 3.617 5.225 3.956 

Eczacılık 1.168 1.393 2.121 2.723 1.555 

Veterinerlik 1.642 2.582 4.076 5.887 4.245 

Sosyal Bilimler 27.163 29.331 36.774 43.679 16.516 

Teknik Bilimler 45.641 56.046 70.385 85.979 40.337 

Ziraat ve Ormancılık 8.541 9.650 12.857 16.505 7.964 

TOPLAM 117.375 144.323 190.036 238.755 121.380 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir.  

Önümüzdeki 15 yıllık dönemde matematik ve fen bilimlerinde 28.783, sağlık 

bilimlerinde toplam 27.780, sosyal bilimlerde 16.516, teknik bilimlerde 40.337, 

ziraat ve ormancılıkta da 7.964 ilave kontenjan açılabileceği tahmin edilmiĢtir (Bkz. 

Tablo 5.7). Bu çerçevede, 2008 yılı itibarıyla 272.584 olan örgün lisans programları 

kontenjanında fiziki altyapı eksikliklerinin giderilmesi halinde %44,5 ve 2008 yılı 

itibarıyla 529.444 olan örgün öğretim kontenjanlarında ise %22,9 oranında bir artıĢ 

yapılması olanağı bulunmaktadır. Baz projeksiyona göre, 2023 yılında toplam örgün 

öğretim kontenjanının 887.689 olacağı tahmin edilmiĢ olup, bu bölümde önerilen 

model sonucunda Tablo 5.7‘de özetlenen kontenjan artıĢları da dahil edildiğinde 

örgün öğretim kontenjanlarının 1.009.068‘e yükselmesi beklenmektedir.  
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5.3. Üçüncü Projeksiyon ÇalıĢması: Yükseköğretimde Kapasite Kayıplarının 

Azaltılmasının Etkisi 

Amaç:  

Yükseköğretim sisteminde programlar ve kurumlar arası geçiĢlerin esnek hale 

getirilmesinin, yaĢam boyu eğitim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi ve yükseköğretime 

giriĢ sınavı sonucunda tercihlerin ve yerleĢtirmenin fakülte bazında yapılmasının; bir 

programa kayıtlı olduğu veya bir programından mezun olduğu halde giriĢ sınavına 

baĢvuran aday sayısının ve dolayısıyla kontenjanların kullanımındaki 

verimsizliklerin azaltılmasına yapacağı katkının tespit edilmesi temel amaçtır.  

Varsayımlar:  

 2005, 2006 ve 2007 ÖSS sonuçlarına dayanarak bir yükseköğretim 

programında okuyan ve bir yükseköğretim programından mezun adayların 

yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuran toplam aday sayısı içindeki payının 

%16 olduğu; yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminin daha esnek 

hale getirilmesi sonucunda bu adayların 2/3 oranında azalacağı varsayılmıĢtır. 

 2005, 2006 ve 2007 ÖSS sonuçlarına dayanarak; bir yükseköğretim 

programında okuyan ve bir programdan mezun adayların örgün öğretim 

programlarına yerleĢme oranının %2 olduğu; giriĢ sınavı sonucunda bu 

gruptaki adayların %13‘ünün örgün öğretim programlarına ve %35‘inin 

açıköğretim dahil tüm programlara yerleĢtiği varsayılmıĢtır.  

Yöntem: 

Baz projeksiyondaki baĢvuran adayların %16‘sı hesaplanarak; 2009-2023 

döneminde mevcut sistemde herhangi bir değiĢiklik yapılmaması durumunda bir 

yükseköğretim programına kayıtlı (okuyan) ve bir yükseköğretim programından 

mezun aday sayısı (mezun) elde edilmiĢtir. Bu adaylar her yıl için toplam baĢvuran 

adaylardan çıkarılarak lise mezunu ve daha önce yerleĢemeyen aday sayısı 

bulunmuĢtur. Ayrıca, okuyan ve mezun adayların %13‘ünün örgün öğretim 

programlarına ve %35‘inin de tüm programlara yerleĢtiği varsayımından hareketle 

yerleĢen sayıları elde edilmiĢtir.  



 Yükseköğretime  EriĢimin Değerlendirilmesi ve Türkiye Ġçin Politika Önerileri 

 

148 

 

Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminin daha esnek hale 

getirilmesi sonucunda okuyan ve mezun adayların 2/3 oranında azalacağı 

varsayımından hareketle; daha önce hesaplanan adaylar üzerinden bu kategoride yer 

alan yeni aday sayısı hesaplanmıĢtır. Esnek yükseköğretim sisteminin etkisi 

çerçevesinde; elde edilen adayların %13‘ü ve %35‘i hesaplanarak örgün öğretime ve 

tüm programlara yerleĢen aday sayıları bulunmuĢtur.  

Okuyan ve mezun aday sayısının 2/3 oranında azalmasının üç Ģekilde etki 

yaratması beklenmektedir. Birincisi baĢvuran sayısının azalması; ikincisi bu adaylar 

içinde yükseköğretime yerleĢenlerin azalması nedeniyle diğer kategoride yer alan 

adaylardan daha fazla kiĢinin yükseköğretime yerleĢmesi sonucu bir sonraki yıla 

yığılanların azalması; üçüncüsü ise daha önce bu adaylar tarafından doldurulan 

kontenjanların boĢaltılması sonucu ortaya çıkan verimsizliklerin azaltılmasıdır. Bu 

itibarla, baz projeksiyonda hesaplanan baĢvuran aday sayısı söz konusu etkiler 

çerçevesinde yeniden hesaplanmıĢtır.  

Performans Göstergeleri: 

2009-2023 döneminde yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminin 

daha etkin ve esnek hale getirilmesi sonucu sağlanan iyileĢmenin temel göstergelerle 

ortaya konması için; yukarıda değinilen yöntemle, yükseköğretime giriĢ sınavına 

baĢvuran sayısındaki azalma ve kontenjan kullanımındaki verimlilik artıĢı elde 

edilmiĢtir. 

Sonuçlar:  

Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminin daha esnek hale 

getirilmesi halinde okuyan ve mezun sayısındaki azalmanın, 2013, 2018 ve 2023 

yıllarında baĢvuran aday sayısı ile yükseköğretime yerleĢen aday sayısına 

yansımaları Tablo 5.8‘de gösterilmektedir. Tabloda ayrıca söz konusu esnek 

yükseköğretim sistemine geçiĢin sağlayacağı katkının belirlenmesi ve karĢılaĢtırma 

yapılabilmesi amacıyla, yükseköğretim sisteminde mevcut eğilimlerin devam etmesi 

halinde tahmin edilen sonuçlara da yer verilmiĢtir. 
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Tablo 5.8. Yükseköğretime GiriĢ ve Yükseköğretim Sisteminde Mevcut Yapı ile 

Esnek Yapı Sonucu Tahmin Edilen GeliĢmeler (2013, 2018, 2023) 

    2013 2018 2023 

M
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Okuyan ve Mezun Aday 

Sayısı (1) 
424.309 434.008 445.146 

Diğer BaĢvuran Sayısı (2) 2.227.623 2.278.539 2.337.016 

Toplam BaĢvuran Aday 

Sayısı 
2.651.932 2.712.547 2.782.162 

Okuyan ve Mezun Adaylar 

Ġçinde Örgün Öğretime 

YerleĢen Sayısı  

55.160 56.421 57.869 

Okuyan ve Mezun Adaylar 

Ġçinde Toplam yerleĢen sayısı 
148.508 151.903 155.801 
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i Okuyan ve Mezun Aday 

Sayısı (1) 
141.436 144.669 148.382 

Diğer BaĢvuran Sayısı (2) 2.129.481 2.176.940 2.234.310 

Toplam BaĢvuran Aday 

Sayısı 
2.270.917 2.321.609 2.382.692 

Okuyan ve Mezun Adaylar 

Ġçinde Örgün Öğretime 

YerleĢen Sayısı  

18.387 18.807 19.290 

Okuyan ve Mezun Adaylar 

Ġçinde Toplam yerleĢen sayısı 
49.503 50.634 51.934 

F
a

rk
 (

Ġy
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eĢ
m
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Okuyan ve Mezun Aday 

Sayısı (1) 
282.873 289.339 296.764 

Diğer BaĢvuran Sayısı (2) 98.142 101.599 102.706 

Toplam BaĢvuran Aday 

Sayısı 
381.015 390.938 399.470 

Okuyan ve Mezun Adaylar 

Ġçinde Örgün Öğretime 

YerleĢen Sayısı  

36.773 37.614 38.579 

Okuyan ve Mezun Adaylar 

Ġçinde Toplam yerleĢen sayısı 
99.005 101.269 103.867 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

(1) Bir yükseköğretim programına kayıtlı veya bir yükseköğretim programından mezun adaylar 

(2) Lise mezunları ile bir yükseköğretim programına yerleĢemeyen adaylar 

Tablo 5.8‘den de görüldüğü üzere; esnek yapı ile 2013, 2018 ve 2023 

yıllarında yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuran toplam aday sayısında sırası ile 

381.015, 390.938 ve 399.470 düzeyinde bir azalma olması beklenmektedir. Bununla 

birlikte, söz konusu dönemler itibarıyla okuyan veya mezun adaylar içinde örgün 

öğretime yerleĢen sayısında 36.773, 37.614 ve 38.579 düzeyinde bir azalma olması 

beklenmekte olup, bu kontenjanların ortaöğretim mezunları ile daha önce bir 

yükseköğretim programına yerleĢemeyen adaylar tarafından değerlendirilmesi 

olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca, bir yükseköğretim programında okuyan adayların 

hem devam ettikleri programların hem de yeniden yerleĢtikleri programların 
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kontenjanlarını doldurmaları sonucunda, yükseköğretim kapasitesi iki kat ziyan 

edilmektedir. Bu itibarla; 2023 yılında okuyan ve mezun aday sayısının azaltılması 

ile örgün öğretim programlarında yaklaĢık 75.000 kontenjan kaybının önüne 

geçileceği tahmin edilmiĢtir.  

5.4. Yükseköğretim ve Yükseköğretime GiriĢ Sisteminde Mevcut Yapı ile 

Önerilen Ġki Yapının Gelecek Dönemdeki Yansımalarının 

KarĢılaĢtırılması 

Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sisteminde mevcut yapı ile önerilen 

iki yapının toplam etkisinin 5 yıllık dönemler itibarıyla göstergelere yansımaları 

Tablo 5.9‘da verilmiĢtir. Buna göre, etkin yapı ile yükseköğretime giriĢ sınavına 

baĢvuran sayısının 2013 yılında 401.497; 2018‘de 451.279 ve 2023‘te de 505.523 

kiĢi azalması, örgün öğretime yerleĢenlerin ise aynı dönemlerde sırası ile 25.603, 

69.026 ve 115.310 kiĢi artması beklenmektedir.  

ġekil 5.5 . Yükseköğretime GiriĢ ve Yükseköğretim Sisteminde Mevcut Yapı ile 

Önerilen Ġki  Yapının Toplam Etkisinin 100 Endeksine Göre KarĢılaĢtırılması 

(2023) (1) 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

(1) 2023 göstergelerinde mevcut yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sistemindeki 2023 

göstergeleri 100 kabul edilerek oluĢturulan endeks çerçevesinde, etkin yapıya iliĢkin gösterge 

değerleri hesaplanmıĢtır.  

 

0

20

40

60

80

100

120

Örgün Öğretim 

Öğrenci Sayısı

Yükseköğretime 

GiriĢ Sınavına 

BaĢvuran Sayısı

Örgün 

Yükseköğretim 

Kontenjanı

Örgün Öğretime 

YerleĢen Sayısı

Toplam 

YerleĢen Sayısı

Mevcut 

Yükseköğretime GiriĢ 

ve Yükseköğretim 
Sistemi (Endeks=100)

Daha Etkin 

Yükseköğretime GiriĢ 

ve Yükseköğretim 
Sistemi



 Türkiye‘de 2023 Yılında Yükseköğretime EriĢim: Projeksiyon ÇalıĢmaları 

 

 

151 

 

BaĢvuranları ve yerleĢenleri birlikte değerlendiren örgün öğretime yerleĢme 

oranlarının mevcut yapıdaki %23,2, %26,9 ve %30,3‘ten, esnek sistem sonrasında 

%28,5, %35,3 ve %42,1‘e yükseleceği tahmin edilmiĢtir (veriler için Bkz.Ek3). 

Yükseköğretime giriĢ ve yükseköğretim sistemindeki verimsizliklerin azaltılmasının 

2023 yılında yükseköğretime eriĢim düzeyinin artırılmasına sağlayacağı katkı ġekil 

5.5 ve ġekil 5.6‘da görülmektedir. Buna göre, mevcut sistemin daha etkin ve esnek 

hale getirilmesi ile özellikle yerleĢme oranlarında önemli bir iyileĢme sağlanması 

beklenmektedir. 

Tablo 5.9. Yükseköğretime GiriĢ ve Yükseköğretim Sisteminde Mevcut Yapı ile 

Önerilen Ġki Yapının Toplam Etkisinin Göstergelerle KarĢılaĢtırılması (2013, 

2018, 2023) 

  

  

Mevcut Yükseköğretime 

GiriĢ ve Yükseköğretim 

Sistemi (Baz Projeksiyon) 

Daha Etkin Yükseköğretime 

GiriĢ ve Yükseköğretim 

Sistemi (Önerilen Ġki Yapının 

Toplam Etkisi) 

Fark 

2013 2018 2023 2013 2018 2023 2013 2018 2023 

Örgün 

Öğretim 

Öğrenci 

Sayısı (1) 

1.923.553 2.277.747 2.631.942 1.944.035 2.338.089 2.737.995 20.482 60.341 106.053 

GiriĢ 

Sınavına 

BaĢvuran 

Sayısı 

2.651.932 2.712.547 2.782.162 2.250.435 2.261.268 2.276.639 -401.497 -451.279 -505.523 

Örgün 

Öğretim 

Kontenjan 

648.859 768.274 887.689 675.809 840.933 1.009.068 26.950 72.659 121.379 

Örgün 

Öğretime 

YerleĢen 

Sayısı 

616.416 729.860 843.305 642.019 798.886 958.615 25.603 69.026 115.310 

Örgün 

Öğretime 

YerleĢme 

Oranı (%) 

23,2 26,9 30,3 28,5 35,3 42,1 5,3 8,4 11,8 

Toplam 

YerleĢme 

Oranı (%) 

35,8 41,0 45,8 43,3 52,2 61,1 7,5 11,2 15,3 

Örgün 

OkullaĢma 

Oranı (%) 

(2) 

31,9 36,1 45,6 32,2 37,1 47,4 0,3 1,0 1,8 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

(1) Lisansüstü öğrenciler dahildir. 

(2) Lisansüstü öğrenciler hariçtir. 
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ġekil 5.6‘dan da görüldüğü üzere, yükseköğretime yerleĢme oranlarında 

önemli bir iyileĢme görülmekle birlikte, etkin yapının yükseköğretim okullaĢma 

oranına katkısı düĢüktür. Bu durum, lisans düzeyinde öğretim üyesi baĢına öğrenci 

sayısının düĢük olduğu alanlarda yükseköğretim kontenjanlarının artırılmasının 

yaratacağı etkinin düĢük olmasından kaynaklanmaktadır. Yükseköğretime giriĢ ve 

yükseköğretim sisteminin etkin hale getirilmesi; mevcut yükseköğretim altyapısının 

daha verimli kullanılmasını, yükseköğretimde kapasite artıĢından ziyade kapasite 

kaybının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Bu çerçevede, mevcut ve etkin yapı 

itibarıyla yükseköğretim okullaĢma oranlarında önemli bir farklılık olmayacağı 

ortaya çıkmıĢtır. 

ġekil 5.6. Yükseköğretime GiriĢ ve Yükseköğretim Sisteminde Mevcut Yapı ile 

Önerilen Ġki Yapının Toplam Etkisinin Göstergelerle KarĢılaĢtırılması ( 2023) 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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SONUÇ 

Tüm dünyada yükseköğretim sistemlerinin Ģekillenmesinde kilit rol oynayan, 

eriĢimin artırılması ve talebin büyük oranda karĢılanması anlamına gelen kitlesel 

yükseköğretim eğilimi, Türkiye‘de de özellikle 1992 yılından itibaren etkisini 

göstermeye baĢlamıĢtır. Bu eğilim çerçevesinde, Türkiye yükseköğretimde hızlı bir 

geniĢleme sürecine girmiĢ olmakla birlikte, 2008 yılı itibarıyla kitleselleĢme sürecini 

hala tamamlayamamıĢtır. Bu bağlamda, Türkiye %30 olan örgün yükseköğretim 

okullaĢma oranı ile kitlesel yükseköğretime geçiĢ süreci içindedir.  

2008-2017 döneminde geçmiĢ dönemlere kıyasla daha hızlı artması beklenen 

yükseköğretim çağ nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye‘de 

yükseköğretime olan talebin bugünkünden de hızlı artacağı tahmin edilmektedir. 

Önümüzdeki dönemde örgün yükseköğretim arzının hem ülkemizin kalkınması hem 

de gençlerimizin yükseköğretim talebinin karĢılanması için hızla artırılması 

gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye‘de yükseköğretime eriĢimin artırılması 

amacıyla, halihazırda örgün öğretimde gençlerin talebinin yalnızca %31‘lik bir 

kısmını karĢılayan yükseköğretim sisteminin performansının artırılması ve 

yükseköğretimde geniĢleme sürecine hız kazandırılması önem arz etmektedir.  

Yükseköğretime giriĢ sistemi ve geniĢleme hızı itibarıyla yükseköğretim 

sisteminin bugünkü performansının, mevcut finansman yapısı ve akademik personel 

sayısındaki eğilimler çerçevesinde devam etmesi durumunda, 2023 yılında 

yükseköğretime olan talebin 2008 yılına göre %69 oranında artması ve 2008 yılı 

itibarıyla 1.646.376 olan ÖSS‘ye baĢvuran aday sayısının 2023 yılında 2.782.162‘ye 

ulaĢması beklenmektedir. Bununla birlikte, 2008 yılında 505.083 olan örgün öğretim 

programlarına yerleĢen sayısının da, özellikle 2006, 2007 ve 2008 yıllarında kurulan 

41 devlet üniversitesinin etkisiyle, %67 oranında artarak 2023 yılında 843.305‘e 

ulaĢacağı tahmin edilmiĢtir. 2009-2023 döneminde yükseköğretim arzının artıĢ 

oranının, yükseköğretim talebinin artıĢ oranından daha yüksek olacağı tahmin 

edilmekle birlikte; 2008 yılı itibarıyla mevcut talebin yükseköğretim kapasitesine 

göre çok yüksek olması sonucunda 2023 yılında talebin büyük bir kısmının 

karĢılanamayacağı ortaya çıkmıĢtır. 2023 yılında arzın talebi karĢılama oranını ifade 

eden örgün öğretim programlarına yerleĢme oranının %30,3 ve açıköğretim dahil 
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tüm programlara yerleĢme oranının ise %45,8 olacağı tahmin edilmiĢtir. Bu sonuçlar 

ıĢığında, yükseköğretim sisteminin bugünkü performansı ile önümüzdeki dönemde 

gençlerin yükseköğretim talebinin karĢılanamayacağı ortaya çıkmıĢtır.  

Türkiye‘de öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının bazı lisans alanlarında 

düĢük olması sonucunda mevcut yükseköğretim kapasitesinin etkin kullanılmaması 

ve bir yükseköğretim programına devam ettiği veya bir programdan mezun olduğu 

halde yükseköğretime giriĢ sınavına yeniden girenlerin yol açtığı kapasite 

kayıplarının azaltılmasının, 2009-2023 döneminde eriĢim düzeyine katkısını 

belirlemek amacıyla yapılan projeksiyon çalıĢmalarında; yükseköğretime eriĢimin 

ilave kaynağa ihtiyaç duyulmaksızın belli oranda artırılabileceği ortaya konmuĢtur. 

Buna göre, lisans düzeyinde öğretim üyesi baĢına öğrenci sayısının düĢük olduğu 

matematik ve fen bilimleri, sosyal bilimler, teknik bilimler, sağlık bilimleri ve ziraat 

ve ormancılık alanlarında kontenjanların, muhtemel fiziki altyapı eksiklikleri dikkate 

alınarak 2023 yılına kadar kademeli bir Ģekilde artırılması ile ilave 121.380 kiĢilik 

kapasite yaratılabileceği ortaya çıkmıĢtır. Öte yandan, yükseköğretime giriĢ 

sınavında program/bölüm tercihi yerine fakülte tercihi yapılmasına yönelik 

düzenlemeler ile yükseköğretim programları ve kurumları arasındaki geçiĢlerin esnek 

hale getirilmesi sonucunda; giriĢ sınavına baĢvuran aday sayısının azalacağı tahmin 

edilmiĢtir. Bu çerçevede, bugünkü performansın devam etmesi halinde 2023 yılında 

yükseköğretime giriĢ sınavına baĢvuracağı tahmin edilen 2.782.162 adayın; mevcut 

yükseköğretim sisteminin performansının artırılması ve giriĢ sisteminde yeni 

düzenlemeler yapılmasının toplam etkisi ile 2.276.639 adaya düĢeceği tahmin 

edilmiĢtir. Bu etki ile, 2023 yılında örgün öğretim programlarına yerleĢme oranının 

%42,1‘e, toplam yerleĢme oranının da %61,1‘e yükselmesi beklenmektedir.  

Sonuç olarak; yapılan projeksiyonlar ile ortaya konduğu üzere, önümüzdeki 

dönemde giriĢ sınavı ve yükseköğretim programlarının esnek geçiĢlere imkan 

verecek Ģekilde yeniden yapılandırılması ve mevcut kapasitenin daha etkin 

kullanılması halinde, 2023 yılında yükseköğretim talebinin ancak %42‘lik bir 

kısmını karĢılayacak eriĢim düzeyine ulaĢılacaktır. Ancak, 2023 yılı itibarıyla iki 

milyonun üzerinde bir talep olacağı göz önünde bulundurulduğunda, talebi 

karĢılamak için mevcut sistemin performansı ile sistemde birtakım iyileĢtirme ve 
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düzenlemelerin yeterli olmayacağı ve baĢka araçlara gereksinim duyulacağı açıktır. 

Bu çerçevede, Türkiye‘de yükseköğretime eriĢimin gençler baĢta olmak üzere 

toplumun bütün kesimlerinin talebini karĢılayacak düzeyde artırılması; öncelikle 

öğretim elemanı yetiĢtirmeye hız kazandırılması, devlet ve vakıf üniversiteleri 

yoluyla geniĢlemenin yanı sıra özel üniversitelerin açılması, katkı paylarının 

artırılması yoluyla öğrenciler ve ailelerinin yükseköğretim maliyetine katkısının 

artırılması ve farklı ihtiyaçlara yönelik farklı yükseköğretim kurumları ve 

programlarının açılması olarak ifade edilen yükseköğretimde farklılaĢma ve çeĢitlilik 

gibi geniĢlemenin diğer araçlarından azami ölçüde faydalanılması ile mümkün 

olacaktır. 

ÇalıĢmada Türkiye‘de yükseköğretime eriĢime iliĢkin sorunların azaltılması 

için önerilen politika araçlarının, önümüzdeki dönemde eğitim sistemindeki 

paydaĢlar açısından doğrudan ve dolaylı birtakım etkileri olması kaçınılmazdır. Bu 

kapsamda; özellikle yükseköğretime giriĢ sınavının yeniden yapılandırılması ve 

öğrenim ücretlerinin artırılması öncelikli politika araçları olarak ortaya çıkmakta 

olup, söz konusu politikaların yansımalarının aĢağıdaki gibi olacağı tahmin 

edilmektedir. 

(1) Yükseköğretime giriĢ sınavının aynı yılda birden fazla giriĢe ve 

yerleĢtirmede fakülte tercihine imkan veren bir yapıya kavuĢturulması sonucunda, 

çalıĢmada ortaya konduğu üzere mali ve beĢeri kaynaklarımızın etkin 

kullanılmamasına yol açan, ancak yasaklandığı takdirde kayıtdıĢılığın artmasına 

katkıda bulunarak ülke ekonomisini daha da olumsuz etkilemesi muhtemel olan 

dershanelere talebin düĢeceği ve teĢvik edilmesi durumunda örgün öğretim 

sisteminin bir parçası haline geleceği tahmin edilmektedir. Bu itibarla, piyasa 

mekanizması içinde kendi dinamiklerine bırakıldığında, uzun vadede dershane 

sektörünün herhangi bir müdahaleye gereksinim olmaksızın eriyeceği 

düĢünülmektedir.  

(2) Yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının öğrenci sayısına paralel bir 

Ģekilde artırılması giderek daha zor hale gelmektedir; çünkü yükseköğretim artık elit 

bir kesime sunulan bir hizmet olmaktan kitlelere ulaĢan bir hizmete doğru büyük bir 

dönüĢüm geçirmektedir. Bu çerçevede, yükseköğretime eriĢim talebinin karĢılanması 
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için öğrenciler ve ailelerinin yükseköğretim maliyetine katılımı, baĢka bir ifadeyle, 

öğrenim ücretlerinin artırılması gerekmektedir. Ancak, yükseköğretime eriĢimin 

artırılması için tek baĢına öğrenim ücretlerinin artırılması yeterli olmayacaktır; gelir 

düzeyi düĢük olan bireylerin eriĢiminin sağlanması için burs ve kredi imkanlarının 

çeĢitlendirilmesi ihtiyacı da bulunmaktadır. Öğrenim ücretlerinin hangi 

mekanizmalarla ve ne ölçüde artırılacağı daha detaylı baĢka çalıĢmaları 

gerektirmekle birlikte, bu uygulamanın yükseköğretimde hem kaliteyi hem de 

verimliliği artırıcı yönde bir etki yaratacağı tahmin edilmektedir. Öğrenim 

ücretlerinin artırılmasının gelecek dönemde muhtemel etkilerini aĢağıdaki gibi 

özetlemek mümkündür: 

 

 Halihazırda kontenjanların artırılması açısından yeterli motivasyona sahip 

olmayan ve mevcut kapasiteyi verimli kullanmayan üniversitelerin 

kontenjanlarını artırması için önemli bir motivasyon aracı olacaktır; 

çünkü bugün itibarıyla gelir yaratmada yetersiz olan üniversiteler daha 

fazla öğrenci ile daha fazla özgelir yaratabilecektir.  

 Yükseköğretime yerleĢmiĢ olduğu halde giriĢ sınavına yeniden baĢvuran 

aday sayısında önemli bir azalma sağlayacağı için yükseköğretim 

kontenjanlarının ziyan edilmesinin önüne geçilecektir. Bugün neredeyse 

ücretsiz sunulan yükseköğretim hizmetinin bedelinin önemli bir kısmının 

öğrencilere yansıtılması, giriĢ sınavına baĢvuran adayların yerleĢmek 

istedikleri programları tercih ederken daha özenli davranmalarını 

sağlayacak ve mükerrer giriĢleri, dolayısıyla da yığılmaları azaltacaktır. 

Diğer bir deyiĢle, adaylar ilgi duymadıkları bir programa veya tercih 

etmedikleri bir yükseköğretim kurumuna kaydolmak istemeyeceği için, 

öğrenim ücretlerinin artırılması dolaylı olarak yönlendirmeyi daha sağlıklı 

hale getirecektir.  

 Üniversitelerin öğrenim ücretleri ile özgelirlerini artırmaları öğrenci 

sayısına, dolayısıyla da giriĢ sınavına baĢvuran adaylar tarafından tercih 

edilirliklerine bağlı olacağı için; üniversiteler arasında bugün varlığı 

tartıĢmalı olan rekabet canlanacak, üniversiteler elde ettikleri gelirleri de 

kullanarak eğitimin kalitesini artırmaya odaklanacaktır. Bunun diğer bir 
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dolaylı etkisi ise yönlendirme faaliyetleri üzerinde olacaktır; çünkü 

kontenjan yarıĢına girmesi olası üniversiteler ortaöğretim kurumlarında 

tanıtım faaliyetlerini artıracak ve bu da adayların kurumlar ve 

programlara iliĢkin bilgi düzeylerini geliĢtirerek daha doğru tercih 

yapmalarını sağlayacaktır. 

 Bu çalıĢma ile öğretim elemanı sayısının geçmiĢte ve gelecekte 

yükseköğretime eriĢimi kısıtlayan temel faktör olduğu ortaya konmuĢtur. 

Dolayısıyla, öğrenim ücretlerinin artırılması ile devletin yükseköğretim 

öğrencilerini sübvanse etmek için ayırdığı kaynaklar öğretim elemanı 

yetiĢtirmek için kullanılabilecektir. Öte yandan, idari ve mali açıdan özerk 

bir yükseköğretim sistemine bağlı olarak, öğrenim ücretlerinin artırılması 

ile üniversitelerin elde ettikleri gelirleri öğretim elemanlarının özlük 

haklarını iyileĢtirmede kullanma imkanı doğacaktır. Bununla birlikte, söz 

konusu iyileĢtirmede performansa dayalı bir sistemin benimsenmesi 

halinde öğretim elemanlarının niteliğinin geliĢtirilmesine katkı sağlanması 

muhtemeldir.  

 Öğrenim ücretlerinin artırılması ile elde edilen gelirler, kendi fiziki ve 

beĢeri kaynaklarını üniversitelerden bağımsız olarak yönetebilmeleri 

durumunda, MYO‘lar eğitim kalitesinin geliĢtirilmesine katkı 

sağlayacaktır. Kalitenin artması sonucu toplumdaki mesleki eğitim 

algısının olumlu yönde değiĢmesi ise ortaöğretim mezunlarının mesleki 

eğitime yönlendirilmesine olumlu etki yapacaktır.  
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EK 1. Fakülte ve Programlar Ġtibarıyla Öğrenci Cari Hizmet Maliyetlerine 

Öğrenci ve Devlet Katkısı, (2008-2009)  
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Tablo Ek 1.1. I Sayılı Cetvel (A) Öğrenci Cari Hizmet Maliyetleri, Öğrenci ve 

Devlet Katkısı (2008-2009) 

Grup 
Ortalama Cari 

Maliyet 
Öğrenci Katkısı Devlet Katkısı 

I 14.393 547 13.846 

II 5.192 457 4.735 

III 3.951 357 3.594 

IV 3.951 260 3.691 

V 2.124 260 1.864 

VI 2.596 372 2.224 

VII 2.831 358 2.473 

VIII 3.563 293 3.270 

IX 2.372 263 2.109 

X 2.139 290 1.849 

XI 1.901 263 1.638 

XII 1.781 263 1.518 

XIII 183 66 117 

 

Kaynak: 2008/14110 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

 

Tablo Ek 1.2. I Sayılı Cetvel (B) Öğrenci Cari Hizmet Maliyetleri, Öğrenci ve 

Devlet Katkısı, (2008-2009) 

Grup Ortalama Maliyet Öğrenci Katkısı Devlet Katkısı 

 I 7.903 545 7.358 

II 7.903 435 7.468 

III 3.561 210 3.351 

IV 2.139 176 1.963 

V 3.563 176 3.387 

VI 1.425 176 1.249 

VII 1.781 176 1.605 

VIII 283 239 44 

 

Kaynak: 2008/14110 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
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EK 2. Baz Projeksiyon ÇalıĢması Sonuçları: Yükseköğretim Sisteminin 

Finansman, Akademik Personel ve GiriĢ Sisteminin Mevcut Yapısının 

Devam Etmesi Durumundaki GeliĢmeler 
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Tablo Ek 2.1. Örgün Yükseköğretim Öğrenci Sayısı, Öğretim Üyesi ve Öğretim 

Elemanı Sayısı (2009-2023) 

  

Öğretim Üyesi 

Sayısı 
Toplam Öğretim Elemanı 

Örgün Yükseköğretim 

Öğrenci Sayısı 

2009 38.099 98.094 1.640.197 

2010 39.745 101.835 1.711.036 

2011 41.390 105.576 1.781.875 

2012 43.036 109.316 1.852.714 

2013 44.681 113.057 1.923.553 

2014 46.327 116.797 1.994.392 

2015 47.972 120.538 2.065.231 

2016 49.618 124.279 2.136.069 

2017 51.263 128.019 2.206.908 

2018 52.909 131.760 2.277.747 

2019 54.554 135.501 2.348.586 

2020 56.200 139.241 2.419.425 

2021 57.845 142.982 2.490.264 

2022 59.491 146.722 2.561.103 

2023 61.136 150.463 2.631.942 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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Tablo Ek 2.2. Ortaöğretim Mezunu Sayısı, Yığılmalar, BaĢvuran Sayısı ve 

Örgün Öğretim Kontenjanları (2009-2023) 

  

Ortaöğretim 

Mezunu Sayısı 
Yığılmalar 

Yükseköğretime 

GiriĢ Sınavına 

BaĢvuran Sayısı 

Örgün Öğretim 

Kontenjanları 

2009 966.588 1.148.440 1.779.449 553.327 

2010 1.114.725 1.171.563 2.286.288 577.210 

2011 1.262.862 1.194.686 2.457.548 601.093 

2012 1.410.999 1.217.809 2.628.808 624.976 

2013 1.411.000 1.240.932 2.651.932 648.859 

2014 1.434.000 1.264.055 2.698.055 672.742 

2015 1.439.000 1.287.178 2.726.178 696.625 

2016 1.422.000 1.310.301 2.732.301 720.508 

2017 1.388.000 1.333.424 2.721.424 744.391 

2018 1.356.000 1.356.547 2.712.547 768.274 

2019 1.319.000 1.379.670 2.698.670 792.157 

2020 1.293.000 1.402.793 2.695.793 816.040 

2021 1.291.000 1.425.916 2.716.916 839.923 

2022 1.302.000 1.449.039 2.751.039 863.806 

2023 1.310.000 1.472.162 2.782.162 887.689 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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Tablo Ek 2.3. Yükseköğretime YerleĢen Sayısı (2009-2023) 

 

Örgün Öğretime 

YerleĢen Sayısı 

Açıköğretim 

Programlarına YerleĢen 

Sayısı 

Toplam YerleĢen Sayısı 

2009 525.661 292.198 817.859 

2010 548.350 302.161 850.511 

2011 571.038 312.124 883.163 

2012 593.727 322.087 915.815 

2013 616.416 332.050 948.466 

2014 639.105 342.013 981.118 

2015 661.794 351.976 1.013.770 

2016 684.483 361.940 1.046.422 

2017 707.171 371.903 1.079.074 

2018 729.860 381.866 1.111.726 

2019 752.549 391.829 1.144.378 

2020 775.238 401.792 1.177.030 

2021 797.927 411.755 1.209.682 

2022 820.616 421.718 1.242.334 

2023 843.305 431.681 1.274.985 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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Tablo Ek 2.4. Yükseköğretime YerleĢme Oranları  (2009-2023) 

  

Örgün Öğretim 

Programlarına YerleĢme 

Oranı (%) 

Toplam YerleĢme 

Oranı (%) 

Örgün Yükseköğretim 

OkullaĢma Oranı (%) 

2009 29,5 46,0 29,3 

2010 24,0 37,2 30,0 

2011 23,2 35,9 30,6 

2012 22,6 34,8 31,2 

2013 23,2 35,8 31,9 

2014 23,7 36,4 32,5 

2015 24,3 37,2 33,2 

2016 25,1 38,3 33,9 

2017 26,0 39,7 34,8 

2018 26,9 41,0 36,1 

2019 27,9 42,4 37,8 

2020 28,8 43,7 39,8 

2021 29,4 44,5 42,0 

2022 29,8 45,2 43,9 

2023 30,3 45,8 45,6 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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EK 3. Yükseköğretime EriĢim Sürecinin Daha Etkin Bir Yapıya 

KavuĢturulmasının EriĢim Düzeyine Yapacağı Katkının Belirlenmesine 

Yönelik Projeksiyon ÇalıĢması Sonuçları 
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Tablo Ek 3.1. Örgün Öğretim Öğrenci Sayısı, BaĢvuran Sayısı ve Örgün 

Yükseköğretim Kontenjanları (2009-2023) 

 

Örgün Öğretim 

Öğrenci Sayısı 

Yükseköğretime GiriĢ 

Sınavına BaĢvuran Sayısı 

Örgün Yükseköğretim 

Kontenjanları 

2009 1.640.197 1.589.641 558.717 

2010 1.716.156 1.970.864 587.990 

2011 1.792.116 2.099.814 617.263 

2012 1.868.075 2.241.292 646.536 

2013 1.944.035 2.250.435 675.809 

2014 2.019.994 2.285.655 708.833 

2015 2.099.517 2.300.372 741.858 

2016 2.179.041 2.296.107 774.883 

2017 2.258.565 2.277.477 807.908 

2018 2.338.089 2.261.268 840.933 

2019 2.417.612 2.240.517 874.560 

2020 2.497.708 2.229.208 908.187 

2021 2.577.804 2.238.929 941.814 

2022 2.657.900 2.259.367 975.441 

2023 2.737.995 2.276.639 1.009.068 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 
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Tablo Ek 3.2. YerleĢen Sayıları ve YerleĢme Oranları (2009-2023) 

 

Örgün 

Öğretime 

YerleĢen Sayısı 

Toplam YerleĢen 

Sayısı 

Örgün 

Öğretime 

YerleĢme 

Oranı (%) 

Toplam 

YerleĢme 

Oranı (%) 

Örgün 

Yükseköğretim 

OkullaĢma 

Oranı (%) 

2009 530.781 822.979 33,4 51,8 29,3 

2010 558.591 860.752 28,3 43,7 30,1 

2011 586.400 898.524 27,9 42,8 30,8 

2012 614.209 936.297 27,4 41,8 31,5 

2013 642.019 974.069 28,5 43,3 32,2 

2014 673.391 1.015.405 29,5 44,4 33,0 

2015 704.765 1.056.742 30,6 45,9 33,7 

2016 736.139 1.098.078 32,1 47,8 34,6 

2017 767.513 1.139.415 33,7 50,0 35,6 

2018 798.886 1.180.752 35,3 52,2 37,1 

2019 830.832 1.222.661 37,1 54,6 38,9 

2020 862.778 1.264.569 38,7 56,7 41,1 

2021 894.723 1.306.478 40,0 58,4 43,4 

2022 926.669 1.348.387 41,0 59,7 45,6 

2023 958.615 1.390.295 42,1 61,1 47,4 

 

Kaynak: Yazarın hesaplamalarından derlenmiĢtir. 

 


