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ÖZET
ATEŞ, Haydar, OECD Ülkeleri İle Türkiye’nin Yükseköğretim Finansman
Sistemlerinin Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Bir Finansman Modeli Önerisi,
Doktora Tezi, Ankara (2013).
Bu çalışmada; OECD ülkelerinin yükseköğretim finansman sistemlerinin
incelenmesi ve Türkiye’de uygulanan sistem ile karşılaştırılarak, Türkiye için
uygulanabilir, tahsis edilen mali kaynakların etkin olarak kullanılmasına esas bir
yükseköğretim finansman modeli önerisi geliştirilmesi ile finansmanın verimli
olarak kullanılabilmesi için alınması gereken yönetsel ve fiziki yerleşime ilişkin
öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla; öncelikle yükseköğretimin eğitim sistemindeki yeri ve önemi, tarihsel
gelişimi, süreç içerisinde finansman yöntemlerindeki gelişmeler, eğitimin
finansmanını etkileyen temel unsurlar ve gelişmiş ülkeler tarafından halen
uygulanan yükseköğretim finansman sistemleri genel olarak özetlenmiştir.
Sonrasında, Türkiye ile seçilmiş OECD ülkelerinin yükseköğretim sistemleri
genel hatlarıyla, finansman yöntemleri ise detaylı olarak ele alınmıştır.
Daha sonra; Türkiye’deki yükseköğretim sistemi ve finansmana ilişkin bilgiler ile
yükseköğretim konusundaki kısa, orta ve uzun dönem değerlendirmeler
ışığında nasıl bir finansman yönteminin uygulanabileceği ve sağlanan
kaynakların daha etkin ve verimli olarak kullanılabilmesine yönelik alınması
uygun yönetsel ve fiziksel önlemler için öneriler getirilmiştir.
Araştırmada; Türkiye’de yükseköğretime gittikçe artan bir talep ve yetişmiş
insangücü gereksiniminde artış eğilimine karşın, yükseköğretime tahsis edilen
kamu kaynaklarının, mevcut yapının sürdürülebilmesi ve gelişimi için yeterli
olmadığı, yükseköğretim kurumu sayısındaki artışa karşın tahsis edilebilen
kaynakların sürekli azalma eğiliminde olduğu, gelişmiş OECD ülkelerinin
ortalamalarının gerisinde olduğu, kamu kaynakları dışındaki kaynakların da çok
yetersiz olduğu, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılamaması yanında,
küresel rekabet için gerekli insangücünün yetiştirilebilmesi için gerekli eğitim
ortamının tam olarak sağlanamadığı, özellikle yükseköğretim kurumlarının

vix

eğitim ve yaşam konusundaki fiziki koşullarının çağdaş standartlara henüz
ulaşamadığı değerlendirilmiştir.
Bu nedenle çalışmada; eğitime tahsis edilen kamu ve özel kaynakların
artırılmasına yönelik öneriler yanında, tahsisli kaynakların etkin ve verimli olarak
kullanılabilmesi, ülke gereksinimi ve küresel rekabet için gerekli insangücünü
yetiştirmek için yapılması gerekli olan yönetsel ve fiziki düzenlemeler için de
öneriler

getirilmiştir.

boyutlarından

Bu

yönetim,

kapsamda;
dağıtım,

yükseköğretim

denetim,

finansmanının

ücretlendirme

ve

alt

harcama

kapsamında gelişmiş ülkelerde uygulanan bir kısım sistemler, karşılaştırmalı
eğitim yöntemi kullanılarak Türkiye yükseköğretim finansman sisteminde
yararlanılabilecek şekilde öneriler geliştirilmiştir. Finansmanın yönetiminde,
yükseköğretim kurumlarının yönetimlerine tam finansal özerkliğin verilmesi,
kaynakların dağıtımında “blok” halinde yükseköğretim kurumları yönetimlerine
aktarılması, özel bir yükseköğretim finansman denetim biriminin kurulması,
yükseköğretimin paralı olması, bunun karşılığında isteyen tüm öğrenciler için
gelir düzeyleriyle ters orantılı olacak şekilde burs/kredi sisteminin kurulması,
“kupon sistemi”nin uygulanması yükseköğretimin finansman kaynaklarının
artırılabilmesi için alınması gereken önlemlerden bir kısmıdır. Ayrıca, finansman
kaynakların daha etkin ve verimli olarak kullanılabilmesine yönelik bazı yönetsel
ve fiziki yerleşime ilişkin öneriler de geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karşılaştırmalı Yükseköğretim Sistemi, Yükseköğretimin
Yönetimi, Yükseköğretimin Finansmanı, OECD, Türkiye
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ABSTRACT
ATEŞ, Haydar, Comparing OECD countries’ higher education financial systems
with Turkey and developing higher education finance model proposal for
Turkey, Ph. D. Dissertation, Ankara (2013).
In this study; it is aimed to analyze the higher education financial systems in
OECD countries and compare them with the current system in Turkey, then to
improve an applicable financial model for Turkish higher education system,
besides to improve some proposals for higher education administration system
and campus system which are related with financial system to improve
efficiency and productivity of financial resources.
First of all, the place and importance of university education in education
system, its history, the development of financial techniques, the fundamental
factors affecting the education and the financial system currently used in the
developed countries have been summarized. Later, the higher education
systems of some OECD countries with Turkey have been analyzed in general
and their financial systems have been analyzed in details.
As a following step, some recommendations have been given regarding to
some financial techniques, managerial and structured measures that can be
taken related to the effective and efficient use of sources in the light of the
information related to Turkish university education and financial relations along
with the short-term, middle-term and long-term evaluations.
In the study, it is analyzed that there is an increasing demand for university
education and a need for human power in Turkey, the public resource allocated
is not enough for the continuity and development of university education.
Despite the increase in number of universities, the resources have been
decreasing and Turkey is far behind the OECD countries. Besides the public
resources, other sources are not enough as well. These resources are not used
effectively and efficiently. In addition, the school climate which is necessary to
educate students, especially the physical settings for education and life are not
up to modern standards.
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Therefore, in the research recommendations have been formulated to increase
the public and private resources allocated to university education, to use the
current resources effectively and efficiently. In addition, some suggestions have
been given to improve the physical conditions to raise the necessary human
power for the country and for the global competition. In this context, it is aimed
to improve some proposals for Turkey’s higher education financial system’s
subsystems which are management, distribution, supervising, fees, and
expenditure. International comparative education method is used to analyze
data and to make comparison. Some proposals are giving financial autonomous
to higher education institutes, using “block” system to transfer financial
resources from government to institutions, setting up “fee-paying” system for
higher education, to establish special “financial supervising board”, to create a
new scholarship and credit / loan system related with families’ income level, to
modify and apply “coupon system” for students, to create new financial
resources for higher education, and using cost-effective methods to obtain
better result from financial system. In addition these, some proposals are put on
the agenda about administration and campus systems to use financial
resources in effective way.

Key Words: Comparative Higher Education System, Higher Education
Management, Higher Education Financing, OECD, Turkey
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CRUCH : Şili Üniversiteleri Rektörler Konseyi
DPT : Devlet Planlama Teşkilatı
EAG : OECD Eğitime Bakış Raporu
EC : Avrupa Komisyonu
EFTA : Avrupa Serbest Ticaret Birliği
EMA: Education Maintenance Allowance
ERG : Eğitim Reformu Girişimi
Estyn: Galler Eğitim-Öğretim Denetim Kurumu
FATİH: Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi
FE: Further Education
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FEZ : Mali ve Ekonomik Birim
GDP (GSMH): Gayri Safi Milli Hasıla
HEFCE: İngiltere Yükseköğretim Finansman Kurulu
IIEP : Uluslararası Eğitim Planlama Enstitüsü
IT : Bilgi Teknolojisi
KDV : Katma Değer Vergisi
KERIS : G. Kore Eğitim Araştırma ve Bilgi Kurumu
KICE : G. Kore Program ve Geliştirme Enstitüsü
KMKY : Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı
LEA : Yerel Eğitim Ajansı
LLSC: Yerel Öğrenme ve Beceri Konseyi
LSC: Öğrenme ve Beceri Konseyi
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
MEB-IKOP : Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri Projesi
MECESUP : Yükseköğretimde Kalite ve Eşitliğin Geliştirilmesi Programı
NME: Hollanda Eğitim Bakanlığı
OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OFSTED: İngiltere Eğitim Standartları Ofisi
ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
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PLN : Polonya Zlotisi
PSU: Şili Üniversite Giriş Sınavı
QMUL: Londra Kraliçe Mary Üniversitesi
SETA: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
SKMOE: Güney Kore Eğitim Bakanlığı
SSDF: Savunma Sanayii Destekleme Fonu
STK : Sivil Toplum Kuruluşları
TL : Türk Lirası
TÜSİAD : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu
UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNESCO : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu
WB : Dünya Bankası
YÖK : Yükseköğretim Kurulu
YURT- KUR : Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
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BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1. PROBLEM DURUMU
Eğitim; bireylerin ve oluşturdukları toplumun tüm yaşamını etkileyen ve
şekillendiren önemli bir olgudur. Eğitim felsefesinin temelinde; toplumların
devamlılığının sağlanması ve güçlendirilmesi, toplumsal kültürün gelecek
nesillere aktarılması, bu kapsamda toplumsal sistemlerin gereksinme duyduğu
insangücünün çağın ve geleceğin gereksinmelerine uygun olarak yetiştirilmesinin
yatmakta olduğunu söyleyebiliriz. Bu görev başlangıçta aileler ve yakın çevre
tarafından yerine getirilmiştir. Ancak; yerleşik toplumlara ve dolayısıyla toplumsal
sistemlere geçiş, işbölümü ve uzmanlaşma kavramları gündeme gelmeye
başladığında, aile ve yakın çevreden alınan eğitim yeterli olmamaya başlamış,
insanoğlu eğitim hizmeti için çeşitli arayışlara girmiş, eğitime ilişkin örgün ve
yaygın toplumsal sistemler oluşturulmaya başlanmıştır.
11.

yüzyıldan

itibaren

örgün

eğitim

kurumlarında

verilmeye

başlanan

yükseköğretim, özellikle sanayi devrimi sonrasında 21. yüzyıldan itibaren daha
büyük bir ivme kazanmıştır.
18. yüzyıldan itibaren; eğitimin devletin temel görevlerinden olmasına ilişkin
görüşlerle birlikte, eğitimin getirilerinden birinin de insan sermayesinin değerini
artırması olduğu, bu nedenle eğitim için yatırım yapılması gerektiğine ilişkin
görüşler gündeme gelmeye başlamıştır.
Bu yüzyılın başında, özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere,
yükseköğretime olan talepte büyük bir artış gözlenmiştir.
Türkiye’de kurulan üniversite sayısı 170’i geçmiştir. Bu rakam gün geçtikçe
artmaktadır. İlk dönemlerde eğitim kurumları ve özellikle üniversiteler “elit”
eğitimin bir aracı ve aristokrat ailelerinin çocuklarının gittiği bir kurumken, içinde
bulunduğumuz “bilgi çağı”nda yükseköğretim bir alanda uzmanlaşmak ve iş
bulabilmek için zorunlu eğitim olma yönündedir.
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Johnstone (2004), tüm ülkelerde “kitlesel” eğitime geçiş uğraşılarının arttığını
vurgulamaktadır. Yükseköğretim kademesinde okullulaşma oranlarının yüksek
olduğunu, gelişmiş ülkelerde de yükseköğretime olan talep ile yararlananların
arttığını belirtmektedir.
Söz konusu talep, diğer etkenlerin yanında, yükseköğretimin yüksek bireysel
getirisinin de etkisiyle, öğrencilerden ve ailelerinden gelirken, konunun önemini
değerlendiren hükümetler tarafından da desteklenmektedir.
Ekinci (2009)’a göre; yükseköğretim talebi ve desteği birçok gerekçeye
dayandırılabilir.

Öğrenciler

açısından,

ağırlıklı

olarak,

gelecekte

olacağı

varsayılan mesleki gelişim ve sosyal statü ile bunlara bağlı bireysel gelir artışıyla
açıklanabilir. Bazı ülkelerde ise talep, nüfus artış hızının yüksekliği ve
yükseköğretim

kademesi

öncesindeki

okullulaşma

oranları

artışıyla

desteklenmektedir. Bu durumun, Türkiye için geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Nitekim; zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının da etkisiyle devlet, zaten
toplumun eğitime olan yüksek düzeydeki talebinin daha da artma eğilimi
nedeniyle ortaya çıkacak siyasal baskı ve yükseköğretimin dışsallıkları, sağladığı
toplumsal, kültürel ve ekonomik yararlar nedeniyle, yükseköğretim talebini
karşılamaya yönelik çalışmalara ağırlık vermeye başlamış, bu yöndeki girişimleri
desteklemek üzere yükseköğretim yasal mevzuatında ve özellikle vakıf
yükseköğretim kurumları kurulmasına ilişkin mevzuatta düzenlemeler yapmıştır.
Johnstone (2005, Akt: Ekinci, 2009); yükseköğretimdeki gelişmelerle ilgili
tartışmaların, artık bu talebin karşılanıp karşılanmaması noktasında olmayıp, hızlı
ve nitelikli biçimde nasıl karşılanacağı aşamasında olduğunu belirtmektedir. Bu
durumun ortaya çıkardığı sorunlar birbirleriyle bağlantılı üç boyutta ele alınabilir:
Giriş, maliyet ve etkililik.
Ekinci (2011)’ye göre; yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve katılımın artırılması
uğraşılarının arka planında, siyasal gelişmeler kapsamında demokratikleşme ve
insan hakları yanında, esasında yükseköğretim yoluyla zenginliğe ulaşma ve
yoksulluğu azaltma arasında değişik düzeylerde kurulan ilişki söz konusudur.
Mikro düzey ilişki, yükseköğretime katılanların belirli istihdam alanlarında yer
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alabilmeleri nedeniyle sağladıkları kişisel getirilerle açıklanırken, makro düzey
ilişki, ülkelerin sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için yükseköğretimin rolü ile
açıklanmaktadır.
Bu değişim; 1990’lı yıllardan itibaren “küreselleşme” olgusunun da etkisiyle,
ekonomideki temel girdinin “bilgi” ve “bilgiye dayalı işgücü” olacağına ilişkin
görüşe

dayandırılmaktadır.

Gelişmekte

olan

ülkelerde

yükseköğretim

kademesine yönelmeye etki eden unsurlardan birisi de, Dünya Bankası’nın
yükseköğretim politikasını bu anlayışa uygun olarak değiştirmesidir. Dünya
Bankası ve UNESCO tarafından hazırlanan raporda, küreselleşme döneminde,
gelişmekte olan ülkelerde, yükseköğretimin bilgi ve ekonomi açısından önemine
değinilerek, bu ülkelere yükseköğretim sistemlerini geliştirme ve yaygınlaştırma
konusunda önerilerde bulunulmuştur (World Bank, 2000, Akt: Ekinci, 2011).
Bir ülkenin insan sermayesinin değeri, tüm ülke için bir gösterge olarak alınabilir
ve kamuya maledilebilir. Bu nedenle, devletin temel görevlerinden birisi olan
eğitimin kamu yönetimi ve kamu ekonomisi içindeki yerinin belirlenmesinde yarar
vardır.
Kamu ekonomisi kuramına göre kamu hizmetleri 4 gruptan oluşmaktadır. Bunlar;
Tam Kamusal, Yarı Kamusal, Özel ve Erdemli Hizmetler’dir. Yarı kamusal
hizmetler devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince üretilebilen, bölünebilir ve
pazarlanabilir

dolayısıyla

gerektiğinde

fiyatlandırılabilir

nitelikler

taşıyan

hizmetlerdir (Söyler, 2009).
Yarı kamusal hizmetin en önemli özelliği, yararlananlara doğrudan katkı
sağlamanın yanında, toplumun diğer bireylerine sağladığı marjinal sosyal
yararların da olmasıdır. Bu sosyal yararlar alanyazında “dışsallıklar” olarak
adlandırılmaktadır (Ekinci, 1999; Alkin, Yıldırım ve Özer, 2006).
Yükseköğretim

hizmetleri;

sağladığı

doğrudan

kişisel

ve

dolaylı

sosyal

yararlarından dolayı yarı kamusal hizmetler grubu içerisinde yer almakta ve
ülkelerin; yasal, politik, ekonomik ve sosyal politikalarına göre bütçelendirilerek,
fiili olarak öz gelir ile özel gelir ve genel bütçeden finansman veya özel kişi, vakıf
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ya da firmaların katkılarıyla finanse edilmektedir (Maliye Bakanlığı, 2003, Akt:
Görücü, 2011).
Eğitim; hem tüketim hem de yatırım olarak değerlendirilmekte olup, alternatif bir
yatırım alanı olarak dikkat çekmektedir. Eğitimin kişisel kazanca etkisi, ekonomik
büyüme ve gelişme ile gelir dağılımı açısından önemli yeri vardır.
Ancak; eğitim hizmetinin genelde devlet tarafından sunulması ve finansmanın
ağırlıklı olarak kamu kaynaklarından karşılanması bazı önemli sorunlara da yol
açmıştır.
Gershuny (1987, Akt: Aslan, 2011)’ye göre; kapanan veya yakıt, elektrik ve su
giderlerini karşılayamayan okullar, araç ve gereçten yoksun eğitim, personel
yetersizliği, kalabalık sınıflar, ikili eğitim, çok sınıflı derslikler; bitmeyen kaynak
tartışmaları ve yarım kalan araştırmalar bunlardan bazılarıdır. Parasız eğitimde
ısrar etmenin, mutlaka ödenmesi gereken ve belli bir aşamadan sonra büyüyen
bir maliyeti vardır. Eğitim de dahil hizmet maliyetleri ve fiyatlarının artmasıyla,
"refah devleti krizi" denilen ve artık devletin birçok hizmeti bedelsiz veya düşük
bedelle sunmasının olası olmadığı bir aşamaya gelinmiştir.
Gerçekte

eğitimin

ve

özellikle

yükseköğretimin

finansmanı

konusu,

ilk

üniversiteler olan Bologna ve Paris üniversitelerinin kuruluşundan beri arayış
içerisinde olunan bir konudur. Nitekim her iki üniversitenin de ana finansman
kaynağı öğrenciler olmasına karşın, zaman içerisinde ana finansman kaynağında
değişiklikler olmuş ve diğer finansman kaynakları sisteme dahil edilerek kaynak
çeşitliliği ortaya çıkmıştır.
Ana finansman kaynağı, zaman zaman üniversite yönetimine ağırlığını koymaya
ve üniversitelerin özerkliğine etki etmeye çalışmıştır. Ancak süreç içinde
finansman konusunda kaynak çeşitliliği artmış, finansman tartışmalarında
“bireysel ve toplumsal getiri” konusu ön plana çıkmaya başlamıştır.
Teknolojik gelişmeler nedeniyle küreselleşmeye devam eden, çok çeşitli ve
süratli iletişim olanaklarının kullanıldığı dünyamızda, her alandaki gelişmelere
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paralel olarak eğitimin de önemi artmakta, her yaştaki insanın eğitim gereksinimi
sağlayan eğitim sistemleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Bu sistemlerden yükseköğretim sistemi; özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş
ülkelerde, mesleki gelişim açısından en önemli kademe olup, bireysel getirisi en
yüksek olarak değerlendirilen, toplumsal getirisi konusunda ise yoğun çalışmalar
devam eden eğitim kademesidir.
Son çeyrek yüzyılda; yükseköğretimi daha da yaygınlaştırma ve katılım oranını
artırma; gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde siyasi bir amaç haline
dönüşmüştür. Bu amaca yönelik uğraşıların büyük ölçüde başarıya ulaştığı elde
edilen somut verilerden görülebilmektedir.
Eğitim kademelerinin getirilerine bakıldığında; eğitim araştırmacılarının ulaştığı
sonuç, genel olarak ilk ve orta öğretimde kamusal, yükseköğretimde ise bireysel
yararlar daha yüksektir. Diğer bir ifadeyle, yükseköğretim öncesi eğitim
kademelerinde

bu

hizmetten

yararlanan

kesim

ağırlıklı

olarak

toplum,

yükseköğretim seviyesinde ise bireydir. Buna göre, ilk ve orta öğretim büyük
ölçüde toplum tarafından (vergilerle), yükseköğretim ise öğrenim gören bireylerce
finanse edilmelidir. Finansmana katılım, sağlanan yarara paralel olmalıdır.
Buradan çıkan sonuç, yükseköğretimin paralı olması gerektiğidir (Ekinci, 1999;
Ergen, 1999; Aslan, 2011).
Son yıllarda, Avrupa’daki yükseköğretim sistemleri, öğrenci kaydının hızlı artışı,
özel finansman sıkıntısı ile birlikte kamu maliyesinde göreceli bir azalma, küresel
ve bilgiye dayalı ekonomideki yeniliklerin ve araştırmanın öneminin artmasına
neden olmuştur. Yükseköğretim kurumları daha geniş rekabet gibi ulusal ve
uluslararası gelişmelerden etkilenen büyük bir dönüşüm geçirmektedir (Eurydice,
2008).
Bu temel değişimleri ele alma ve Avrupa’da yükseköğretiminin kalitesini artırma
düşüncesi,

yükseköğretim

kurumlarının

yönetim

yapılarının

yeniden

değerlendirilmesine yol açmıştır. Uluslararası ilişkilerin büyük bir hızla geliştiği ve
“küreselleşme”nin rekabeti esas alan ortamında, yetişmiş insan unsurunun önemi
de giderek artmaktadır (Zachial, 2008).
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Dünyadaki her ekonomik sistemde ve değişik koşullar altında çalışabilecek
yeteneklerde

insanların

yetiştirilmesiyle

birlikte,

değişimi

ve

gelişimi

destekleyecek ARGE faaliyetleri açısından da uluslararası anlayışa ve niteliklere
sahip bireylerin yetiştirilmesi önem taşımaktadır.
Uygun niteliklere sahip insangücünün yetiştirilebilmesi için gerek ulusal ve
gerekse

uluslararası

kurum

ve

kuruluşlar,

yükseköğretimin

finansmanı

konusunda çalışmalar ve arayışlara devam etmektedir. Bu kapsamda başta AB
ülkeleri olmak üzere, BM, OECD gibi uluslararası kuruluşlar son dönemde bu
konuya ilişkin çalışmalar yapmış, araştırma raporları yayınlamışlardır.
Bir kısım OECD ülkeleri kamu ağırlıklı finansman yöntemlerini geliştirirken, bir
kısım ülkeler ise ağırlıklı olarak özel finansman kaynaklarına yönelmektedir.
AB’ye yeni üye olan bazı Doğu Avrupa ülkeleri de eğitim ve özellikle
yükseköğretim konusunda yoğun çalışma içerisinde olup, bu konunun finansmanı
için yöntem geliştirme gayreti içindedir. Bir kısım Doğu Asya, Latin Amerika ve
Pasifik bölgesi ülkeleri ise, ekonomik kalkınma için yükseköğretime özel önem
vermiş ve bu eğitim kademesinin finansmanı için özgün yöntemler geliştirmiş ve
geliştirmeye devam etmektedirler.
Kavak (2010)’a göre, son yıllarda yükseköğretim alanındaki yaygınlaşmaya
karşın Türkiye’de yükseköğretime katılım düzeyi gelişmiş ülkelerin oldukça
altındadır. Öte yandan, yükseköğretime arz ve talep arasındaki açık, azalma
eğilimi olsa da devam etmektedir. Bu eğilimler; Türkiye’de yükseköğretime olan
talebin yoğunluğunu ve öte yandan yükseköğretimle ilgili kapasite artışlarının
henüz toplam talebe yanıt vermede yetersiz olduğunu gözler önüne sermektedir.
Türkiye’de yükseköğretimin geleceğine ilişkin değerlendirmelere baktığımızda, bu
konudaki talebin artacağını ve dolayısıyla başta finansman olmak üzere
yükseköğretime ilişkin konularda bir an önce projelerin hayata geçirilmesi
gerektiği söylenebilir.
Kavak’a göre Türkiye, insan sermayesi konusunda yetersizlik yaşamaktadır
(Türkiye’de yükseköğretim görmüş nüfus % 10 düzeyindedir. AB 2020 hedefi %
40, ABD’nin hedefi ise % 60’dır). Türkiye’nin hedefleri, Avrupa’yla bütünleşmek
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ve 2023’de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Bu nedenle,
kaynaklar büyümeye eşlik edemese dahi büyüme yönündeki baskı devam
edecektir. Bu durum, Türkiye’de yükseköğretimin finansmanı konusunun, eğitim
alanında çözülmesi gereken öncelikli sorunlar arasında yer alması gerektiğini
vurgulamaktadır.
Kavak (2011)’e göre; genel olarak eğitimin finansmanı özel olarak da
yükseköğretimin finansmanı konusu, eğitim politikalarının en çetin konuları
arasındadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, eğitime olan talepteki hızlı
artışlar ve finansmanda temel eğitime ağırlık verilmesi yönündeki politika ve
eğilimler çerçevesinde, yükseköğretim için yeterli nitelik ve nicelikteki arzın
oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Eğitimin finansmanı alanındaki anahtar
sorular şunlardır: Kim yararlanıyor? Kim ödüyor? Kim ödemelidir? Bu bağlamda,
yükseköğretimin finansmanı, yükseköğretim fırsatlarından yararlanmada adalet
ve etkinlik kavramlar çerçevesinde ele alınmakta ve tartışılmaktadır.
Türkiye’de son dönemde yükseköğretimin finansmanı konusunda çalışmalar
yoğunlaşmış olup, yükseköğretime gittikçe artan talep, buna karşılık finansman
yetersizliği uzmanları arayışlara yönlendirmiştir. Ayrıca; yükseköğretim kurumu
sayısında son 5-6 yıllık dönemdeki artış, bu artışı destekleyecek finansman
konusunda yeni arayışlara neden olmuştur. Her şeyi kamudan bekleyen bir
anlayışın geçerli olmadığı yönünde görüşler ağırlık kazanırken, yalnızca özel
finansman kaynaklarının da bu gereksinimi karşılamaya yetmeyeceği konusunda
anlayış birliği mevcuttur. Kamu ve özel finansman dengesine yönelik tartışmalar
devam etmektedir.
OECD (2012) verileri incelendiğinde;
finansman

kaynaklarının,

tüm

Türkiye’de

ülkeler

üzerinde

yükseköğretime ayrılan
ağırlığını

hissettiren

“küreselleşme” olgusu ve küresel ekonominin gereklerini karşılayacak düzeyin
çok altında kaldığı, GSMH’dan eğitime ve özellikle yükseköğretime ayrılan paylar
açısından, kurucu üyesi olduğu OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığı,
öğrenci başına harcama olarak yine OECD ortalamasının üçte biri oranında bir
harcama seviyesinde bulunduğu görülmektedir.
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Yükseköğretim olan talep arttıkça, Türkiye’de, 2002-2010 döneminde GSMH
içinde yükseköğretim bütçe payı % 0.66 ile % 0.91 arasında değişmiştir. Öğrenci
başına cari harcama ise, 1995 yılında 1.230 $ iken, 2001 yılında 1.480 $, 2009
yılında 3.695 $ olmuştur (YÖK, 2001; MB, 2010).
OECD ülkelerinde yükseköğretimdeki öğrenci başına ortalama harcama,
Türkiye'de öğrenci başına yapılan harcamanın yaklaşık 3.5, ABD’de ise yaklaşık
5 katıdır. Yükseköğretim için öğrenci başına daha fazla harcama yapan gelişmiş
ülkelerin eğitim sistemleri ve çıktıları ortadadır. Burada temel sorun, küresel
yarışa ayak uydurmaya çalışan gelişmekte olan ülkelerin bu açığı nasıl
kapatacaklarıdır (Aslan, 2011).
Etkin bir finansman sistemi; adalet, etkinlik ve ilave kaynakların harekete
geçirilmesi amaçlarını büyük ölçülerde gerçekleştirmek zorundadır (Ekinci, 1999).
Buna karşılık, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede, yükseköğretim
finansman sisteminin genelde merkeziyetçi, piyasaya duyarsız ve rekabetten
uzak olduğu, hizmetlerin vergilerle finanse edildiği ve herkes için neredeyse
bedelsiz olarak sunulduğu, etkin ve adil olmayan bir yapıya sahip olduğu
görülmektedir (Aslan, 2011).
Türkiye’de yükseköğretimin finansmanı konusundaki arayışlara yanıt verecek,
öncelikle mevcut kaynakların daha etkin kullanımını esas alan ve süreç içinde
daha fazla kaynağı harekete geçirecek uygun bir yöntemin bulunmasında, ülke
koşulları ve gerçekleri göz önünde bulundurularak bir model geliştirilirken, bu
konuda uzun süreli deneyime sahip, ağırlıklı olarak kamu finansmanını öne
çıkaran ülkelerle, bunun tersi bir yaklaşımla özel finansmanı ön planda tutan
OECD ülkelerinin bilgi birikiminden yararlanmanın, bu araştırmanın yapılması için
“uluslararası karşılaştırmalı eğitim”’ yönteminden yararlanılmasının uygun bir
yaklaşım olacağı değerlendirilmiştir.
1.2.

PROBLEM CÜMLESİ
OECD ülkeleri ile Türkiye’nin yükseköğretim finansman sistemleri

karşılaştırılarak, Türkiye için uygulanabilir, fırsat eşitliği ve adaleti sağlayabilecek
bir finansman modeli nasıl olabilir?
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1.3.

ALT PROBLEMLER

1.3.1. Yükseköğretim finansmanının yönetimi ile bu kapsamda dağıtımı ve
denetimi açısından Türkiye ve OECD ülkelerinin durumu nedir? Türkiye’deki
sisteme ilişkin hangi düzenlemeler yapılmalıdır?
1.3.2. Yükseköğretimin ücretlendirilmesi açısından Türkiye ve OECD ülkelerinin
durumu nedir? Türkiye’deki sisteme ilişkin hangi düzenlemeler yapılmalıdır?
1.3.3. Yükseköğretim harcamaları açısından Türkiye ve OECD ülkelerinin
durumu nedir? Türkiye’deki sisteme ilişkin hangi düzenlemeler yapılmalıdır?
1.4.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Yükseköğretimin finansmanının kimler tarafından ve nasıl karşılanacağı

konusu, gerek Türkiye’de ve gerekse diğer ülkeler ile konuyla ilgili kurum ve
kuruluşlarda üzerinde tartışmalar ve araştırmaların geçmişi, üniversitelerin ilk
örneklerinden olan Bologna ve Paris üniversitelerine kadar gitmektedir.
Yükseköğretimin finansmanında temel alınan göstergelerden ve tartışmaların
odağında olan noktalardan birisi; bu eğitimden yararlananların kişisel getirisinde
sağladığı artış ile bu eğitimin toplumsal getirisi arasında bir değerleme yapmak
ve finansman kaynağının çoğunlukla kamudan mı, yoksa bireyden mi
karşılanması gerektiği konusunda farklı düşünceleri ortaya koymaktır.
Yükseköğretimin finansmanı konusu, Türkiye açısından özel bir öneme sahiptir.
Eğitime ayrılan kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılması ve toplumsal
getirisi en fazla olan eğitim kademesine aktarılmasının, kalkınma için önemli
olduğu değerlendirilmektedir. Zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılmış olması,
ortaöğretim kademesini bitiren öğrencilerin yükseköğretime devam etmesini ve
daha üst bir eğitimle, uygun koşullarda yaşamını sürdürmesini sağlayacak
meslek sahibi olmasını özendirecek bir etken olacağından, gelecek dönemde
yükseköğretime olan talebin daha da artacağını ve talebi karşılamak için gerekli
finansmanı sağlamak konusunun öncelikli olacağını söylemek olasıdır.
Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulaştığı sonuçlardan da
yararlanılarak, Türkiye’de yükseköğretimin finansmanı için uygun bir model
önerisi ile kaynakların daha maliyet-etkin kullanılabilmesine yönelik olarak
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alınması uygun olarak değerlendirilen önlemlere ilişkin öneriler getirilmesi
hedeflenmiştir. Çalışmanın bu boyutta katkı getirmesi beklenmektedir.
1.5.

KURAMSAL ÇERÇEVE

1.5.1.

Eğitim finansmanına ilişkin kavramlar
Diğer toplumsal sistemlerde olduğu gibi eğitim sisteminden de tahsis

edilebilen kaynaklarla en üst düzeyde etkinlik ve verim beklenmektedir. Bunun
nedeni, ekonominin temel kuralı olan gereksinimlerin sınırsız, ancak kaynakların
sınırlı olmasıdır. Her toplumsal sistem temelde mali kaynağa gereksinme
duyduğundan, bu kural eğitim sistemi için de geçerli ve son derece önemlidir. Bu
nedenle, bu bölümde; izleyen bölümlerde kullanılacak olan eğitimin finansmanına
ilişkin temel kavramlara açıklık getirilmeye, söylem ve terim birliği sağlanmaya
çalışılmıştır.
1.5.1.1. Harcama kavramı, çeşitleri ve gruplandırılması
Eğitim harcaması genel olarak; eğitimi finanse eden devlet, kişi, kurum
ve kuruluşların, eğitim hizmetinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak satın
aldıkları mal, hizmet, yatırım vb. için ödedikleri bedeldir.
Eğitim için yapılan harcamalar; eğitim ekonomistleri tarafından genelde kamusal,
kişisel ve toplumsal harcamalar olarak gruplandırılmaktadır.
Coombs ve Hallak (1987)’a göre kamusal harcamalar, eğitim hizmetinin
sunulması için kamunun yüklendiği harcamaları ifade eder. Kamu harcamaları,
devlet

tarafından

vergi,

harç

ve

diğer

kamu

gelirlerinden

karşılanan

harcamalardır. Bu kapsamda; öğretmen, yönetici, uzman, idari ve yardımcı
personelin ücretleri, işletme ve bakım giderleri, öğretim materyali, bina ve ek
tesislerin yıllık kiraları yer alır.
Kişisel harcamalar, istenen eğitim hizmetini satın almak için, eğitim hizmetini
satın alanın, yani öğrencinin kendisinin, velisinin ya da ailesinin yaptığı
harcamaları ifade eder (Bray, 1996, Akt: Ergen, 1999).
Eğitim için yapılan bu iki grup harcamanın toplanması ile toplumsal harcamalar
elde edilir. Her iki harcamanın net tutarları esas alınmalı, aynı harcamanın birden
fazla olarak hesaplanmasının önüne geçilmelidir. Örneğin, öğrenci nedeniyle
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çalışan ebeveyne uygulanan vergi indirimleri, çocuk parası vb. adı altında elde
edilen ek kazançlar, öğrencilere sağlanan maddi destek kişisel harcamalardan
düşülmeli ve net tutar ortaya konmalıdır (Ekinci, 1999; Tural, 2002. S: 113).
Kamusal, kişisel ve toplumsal harcamalara ilişkin farklı tanımlama ve gruplamalar
yapılabilir.
Eğitim için yapılan kamu harcamalarını; bütçe tekniği açısından, cari harcamalar,
yatırım harcamaları ve transfer harcamaları olarak gruplandırabiliriz.
Eğitim sisteminin kısa vade içinde kullandığı, kural olarak yararları bir mali yıl
içinde elde edilen ve her mali yıl satın alınması gereken mal ve hizmetlere
yapılan ödemeler cari harcamaları oluşturur (IIEP, 1985, Akt: Ergen, 1999).
Coombs ve Hallak (1987)’a göre; cari harcamalar, personele yapılan ücret
ödemeleri, sağlık giderleri, burs ve kurs ücretleri gibi personel giderleri, yolluk ve
harcırahlar, işletme, bakım-onarım harcamaları, tüketim malları alımları vb.
harcamalar, danışmanlık hizmet alımları ile diğer harcamalar yer alır. Cari
maliyetler genel olarak bir mali yıl içinde tüketilebilir, bu nedenle de düzenli olarak
yenilenmesi gereken mal ve hizmetlerdir.
Aynı yazarlar; yatırım harcamalarını; yıllara sari olarak planlanan, kullanım süresi
daha uzun olan mal ve hizmetler için yapılan, uzun dönemde yenilenmesine
gereksinme duyulan harcamalar olarak tanımlamışlardır. Yatırım harcamaları,
uygun bir şekilde korunduğunda uzun yıllar yararlanılacak, daha dayanıklı mal ve
hizmetlerle ilgili olduğundan, bunların kullanım sürelerini uzatan büyük bakım ve
onarımlar için yapılan harcamalar da yatırım harcamaları tanımının içine girer.
Transfer harcamaları ise; cari harcamalar ve yatırım harcamaları dışında kalan,
eğitim kurumlarına bütçeden yapılan yardımlar, öğrencilere verilen burs ve
yardımlar, döviz kuru farkları vb.dir. Transfer harcaması, genel olarak satın alma
gücünün bir kurum ya da kişiden diğerine aktarılmasıdır.
Transfer harcamaları kaleminden öğrenci bursları, harç kredileri, öğrenim
kredileri, barınma ve beslenme yardımları vb. şeklinde öğrencilere aktarılan
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paralar, aynı dönem içinde hem öğrenci tarafından okul için harcanabilir, hem de
üniversitenin bütçesinde görülebilir (Ergen, 1999; Türkmen, 2009).
Eğitim harcamalarının tahmin edilmesi de önemli bir konudur. Bu bilgi eğitimin
dışsal ve içsel kaynak düzeyinin değerlendirilmesi için gereklidir. Bu yöntem,
eğitim sektörünün ulusal ekonomi içindeki yerinin belirlenmesi amacına hizmet
eder (Hallak, 1974, Akt: Ergen, 1999). Bunun için eğitim harcamalarının düzenli
olarak raporlanması, gelişiminin incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
1.5.1.2. Maliyet kavramı
Maliyet genelde sadece ürün veya hizmetin üretilmesi için yapılan
harcamalar olarak düşünülür. Oysaki gerçek maliyet, ürün veya hizmet karşılığı
alıcıdan ödeme gelene kadar yapılan ve katlanılması gereken tüm harcamalardır.
Bunlara; ürün veya hizmet üretilmeden önceki çalışma ve araştırmalar, ürün veya
hizmetin üretimi, pazarlanması, dağıtımı, satışı ve ödeme yapılana kadar
beklenen sürede çıkan harcamalar ile bütün sürecin yönetimi ile ilgili harcamalar
dahildir. Mal veya hizmet üretimi ile ilgili kararlar alınırken maliyet, düşünülmesi
gereken temel unsurdur. Bu nedenle maliyetin doğru hesaplanması, mal veya
hizmetin üretiminin devamı için büyük önem taşır.
Bircan (1988)’a göre; eğitim hizmetinin sağlayıcısı eğitim kurumları, tüketicileri ise
öğrenci ve ailelerdir. Eğitimde maliyet, eğitim hizmetinin üretilmesi için harcanan
değerlerin parasal karşılığıdır. Eğitimin tüketicileri açısından öğrenim harçları ve
toplanan vergilerin eğitime ayrılan bölümüdür.
Tural (2002,

s:119)’a göre eğitimde maliyet

kavramı,

eğitim hizmetini

gerçekleştirmek üzere kullanılan girdilerin ekonomik değeridir. Bu ekonomik
değer, finansal harcamaların yanında parasal olmayan giderleri de kapsar.
Ekinci (1999)’ye göre; yükseköğretim hizmeti maliyetini özel ve toplumsal maliyet
olarak iki grupta toplayabiliriz. Özel maliyet; yükseköğretim hizmetinin alıcısı olan
öğrenciler ve/veya ailelerinin katlandıkları parasal maliyet ile öğrencilerin
eğitimleri süresince gelir getirici bir işte çalışmayarak eğitimlerine devam etmeleri
nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının toplamından oluşmaktadır.
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Bircan (1988)’a göre özel maliyet içinde; öğrencilerin kayıt harçları, öğrenim araç,
gereç ve malzemeleri için yaptıkları parasal harcamalar yer almaktadır.
Vazgeçme veya yaygın kullanımıyla Fırsat Maliyeti olarak da isimlendirilen
maliyet kalemi, öğrencinin eğitimine devam etmemesi durumunda para
kazanacağı bir işte çalışacağı varsayımını esas almaktadır. Bu varsayımın
gerçekleşme durumunu ölçmek zordur. Bu nedenle Fırsat Maliyeti’nin ölçümünde
güçlükler söz konusudur.
Bircan, yükseköğretimin toplumsal maliyetini; yukarıda belirtilen özel maliyetler ile
kamunun yükseköğretim hizmeti için yaptığı harcamalar nedeniyle toplumun
katlanmak durumunda kaldığı maliyetlerin toplamı olarak tanımlamıştır. Fırsat
Maliyeti burada toplum için de söz konusu olmaktadır. Eğitim dışı alanlardaki
üretim olanaklarından kesinti yapılarak aktarılan kaynaklar, toplum için bir
vazgeçme veya Fırsat Maliyeti oluşturmaktadır.
Ekinci (1999); yükseköğretimde toplumsal maliyetin hesaplanmasının amacının,
toplumun bu hizmete harcadığı finansmanın boyutunu ortaya koymak ve bu
eğitim vasıtasıyla elde ettiği yararları karşılaştırmak suretiyle kaynakların etkin
olarak kullanılma durumunu ortaya koymak olduğunu vurgulamıştır. Uygulamada,
bütçeden ayrılan kaynaklar dikkate alınmakta ve toplumun gerçek olarak eğitime
ayırdığı kaynaklar göz ardı edilebilmektedir.
Kişi ve kurumların yaptığı harcamaların, Fırsat Maliyeti ile birlikte eğitimin
maliyetini oluşturduğu belirtilmesine karşın, ekonomistleri tatmin edecek gerçek
maliyet kavramı ise aslında Fırsat Maliyeti’ne karşılık gelmektedir. Fırsat Maliyeti
(vazgeçme veya alternatif maliyet), finansman kaynaklarının en uygun kullanımı
sonucu elde edileceği umulan parasal değer olarak tanımlanmaktadır (Ekinci,
1999; Tural, 2002, s: 115).
Tural (2002, s: 116); Fırsat Maliyeti kavramının parasal maliyet ya da harcama
kavramından çok daha geniş bir anlama sahip olduğunu belirtmektedir. Günlük
dilde maliyet genelde parasal anlamda kullanılmaktadır, ancak Fırsat Maliyeti,
harcanan parayla temsil edilen gerçek kaynaklar anlamında kullanılır. Bu gerçek
kaynaklar sadece satın alınan kaynakları değil, aynı zamanda alınıp satılmayan
kaynakları da içerir demektedir.
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Woodhall (1987, Akt: Tural, 2002, s: 117); Fırsat Maliyetini ölçmek güç, bununla
birlikte eğitime ayrılan gerçek kaynaklarla, bu kaynakların Fırsat Maliyeti arasında
ayrım

yapmanın

önemli

olduğunu

vurgulamaktadır.

Maliyet

-

yarar

çözümlemelerinde parasal harcamalardan çok Fırsat Maliyeti kullanılmaktadır.
IIEP (1985, Akt: Ergen, 1999)’a göre; eğitim için kullanılan kaynaklar, gerçek ve
parasal kaynaklar olarak ikiye ayrılabilir. Gerçek kaynaklar; öğretmenleri, eğitim
teçhizatını, laboratuvar donanımını, döşeme-demirbaş ve fiziki tesisleri vb. ifade
eder. Parasal kaynaklar ise, bu kaynakları satın almak için kullanılırlar.
Ekonomistler için en temel ve en geniş maliyet kavramı olan Fırsat Maliyeti,
eğitim

sisteminin

girdilerinin

fiyatının

miktarla

çarpılarak

bulunabilecek

harcamalar yerine, en karlı seçenekli kullanımlarında elde etmeleri olası değeri
ifade eder.
Maliyet hesaplamalarında; verilerin kullanılma amacına göre, sabit ve değişken
maliyetler, girdi ve faktör maliyetleri, toplam, birim ve marjinal maliyetler gibi
gruplamalar yapılabilir.
Sabit maliyet; işin yoğunluğuna göre miktarı değişmeden, düzenli olarak
yapılması gereken harcamalardır. Bunlar; kira giderleri, amortismanlar, faiz
giderleri, sabit ücretler, patent harcamaları, sigorta gibi giderlerdir. Bu giderler,
mal veya hizmet üretimi ve satışı olmasa da yapılmak zorundadır. Örneğin, tatil
döneminde okullar kapalı olsa da, öğretmen ve yöneticilere ücretleri ödenecektir.
Değişken maliyetler ise, işin yoğunluğuna bağlı olarak azalan veya artan, üretim
ve satış olduğu sürece yapılması zorunlu harcamalardır. Değişken maliyetlere
örnek olarak, üretilen malzeme maliyeti, satış komisyonu vb. verilebilir (Tural,
2002, s: 121).
Girdi maliyeti, doğrudan madde, direkt işçilik ile mal ve hizmet üretimine bağlı
olan genel üretim unsurlarının maliyetidir.
Eğitim girdileri fiziksel birimlerle ölçüldüğünde, reel kaynak maliyeti terimleriyle,
örneğin öğretmen sayısı, ders saati, ders kitabı sayısı, kullanılan alanın
yüzölçümü sayısından ifade edilebilir (Ergen, 1999).
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Prakash (1996)’a göre girdiler, eğitim kurumlarının ödediği fiyat esas alınarak
parasal değerle de ifade edilebilir. Girdi maliyeti, girdi - çıktı oranlarının
belirlenmesi açısından önemlidir
Faktör maliyeti, tüketici tarafından bir mal için ödenen fiyattan vergi ya da resmin
indirilmesiyle bulunan fiyattır.
Eğitimde faktör maliyeti öğretmen, kitap, araç - gereç, bina, tesis vb. girdilerin
fiyatı ile miktarlarının çarpımıdır
Prakash (1996, Akt: Ergen, 1999)’a göre; toplam eğitim maliyetleri söz konusu
olduğunda, toplum açısından faktör maliyetleri, fırsat maliyetinden vazgeçilen
kazançların düşülmesiyle elde edilen doğrudan harcamaları içerir. Bu harcamalar
birey tarafından yapılabileceği gibi, kamu tarafından da yapılabilir. Bu
harcamalar, reel olarak sabit fiyatlarla veya nominal olarak cari fiyatlarla
hesaplanabilir. Faktör maliyetlerinin büyüklüğü, bu girdilerin satın alındığı
piyasaların özelliğiyle yakından ilgilidir. Eğitim hizmetinin arzı açısından tekel
özelliği taşıyan devletin, girdi hizmetlerinin satın alınması açısından da tekel
özelliği taşıdığı görülmektedir.
Okul sisteminde toplam maliyet; belirlenen sayıda öğrenciye eğitim hizmeti
verilebilmesi için, üstlenilmesi gerekli bütün maliyete karşılık gelmektedir. Kamu
açısından ele alındığında toplam harcamalar; bütçe döneminde yapılan cari
harcamalar ile yatırıma ve transferlere yapılan harcamaları kapsamaktadır. Bu
harcamaların boyutu, bütçe dönemi kesin hesaplarıyla elde edilmekte ve bütçede
yer alan başlangıç ödeneğiyle arada önemli farklılıklar olabilmektedir (Ekinci,
1999; Ergen, 1999; Kesik, 2003; Tural, 2002, s: 122).
Woodhall (1987, Akt: Ergen, 1999)’a göre; birim maliyet, toplam maliyetin öğrenci
sayısına bölünmesiyle elde edilir. Birim maliyetler eğitimin tür ve kademelerine
göre hesaplanabilir. Anlamlı bir gösterge elde edebilmek için birim maliyetlerin
eğitimin tür ve kademelerinin yanı sıra, değişik coğrafi ve sosyo-ekonomik
bölgelerde de hesaplanması gerekli olabilir. Ancak, elde edilen farklı birim
maliyetlerinin karşılaştırılabilmesi için, dönüştürme yöntemlerinin kullanılması
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gerekir. Öğrenci sayısı arttıkça birim maliyetler azalıyorsa, ölçeğe göre artan
getiriler, değişmiyorsa ölçeğe göre sabit getiriler, artıyorsa ölçeğe göre azalan
getiriler söz konusudur.
Marjinal maliyet ise, eğitim kurumuna kabul edilen son öğrenci için yüklenilmesi
gereken maliyettir. Uygulama açısından daha anlamlı bir değer elde edebilmek
için, marjinal maliyetin tek bir öğrenci yerine, küçük bir grup öğrenci için
hesaplanması daha uygun olacaktır (Ergen, 1999; Tural, 2002, s: 122).
Coombs ve Hallak (1987)’a göre; ölçek ekonomileri dikkate alındığında, eğitim
sistemine yeni giren öğrenciler için marjinal maliyet, halen sistemde olan öğrenci
başına maliyetten düşük olacaktır. Bundan azami yararı elde edebilmek için
eğitim kurumlarında kullanılmayan kapasitenin ortaya çıkarılması gerekir.
Okulların nereye kurulacağı ve demografik veriler de bu konuda belirleyici olan
etmenlerdir. Okulların kırsal kesime yaygınlaştırılması söz konusu olduğunda
marjinal maliyetler, ortalama maliyetlerden yüksek olabilir.
Ekinci (1999)’ye göre maliyet, yükseköğretimin finansmanında öncelikle ele
alınmalıdır. Yükseköğretimin topluma ve bireylere sağladığı getirilerin içeriğinin
bilinmesi, finansman yönteminin belirlenmesinde önemlidir.
Gürüz ve diğerleri (1994, Akt: Ekinci, 1999)’ne göre; yükseköğretimin kamuya
maliyeti şu etkenlerden oluşmaktadır;
- “Yükseköğretim kurumundaki personelin ücretleri, öğretim ve araştırma
altyapısı ve bunlara yapılan harcamalar,
- ARGE giderleri,
- Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor giderleri,
- Öğrencilerin, eğitim nedeniyle feragat ettikleri vazgeçme maliyetidir.”
1.5.1.3. Maliyet analizi
Eğitimde maliyet analizleri, eğitim planlamacıları ve politika belirleyicilerin
çıkış noktalarındandır. Eğitim sisteminin yapısı, gelecek için seçilecek hedeflerin
doğruluk ve etkinliğinin önkoşulu durumundadır. Böylece, eğitim ekonomistleri;
eğitim planlamacıları ve politika belirleyicilerin gerçekçi, etkili ve nesnel
projeksiyonlar hazırlamalarında rehberlik etmek konumunda olmuşlardır. Öte
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yandan,

maliyet

analizleri

eğitim

harcamalarının

uluslararası

karşılaştırılmalarında kullanılan verileri de sağlamaktadır (Ergen, 1999; Tural,
2002, s: 131).
Maliyet analizleri; uluslararası kuruluşlar (OECD, UNESCO, Dünya Bankası vb.)
ve karşılaştırmalı eğitimciler tarafından ülke, eğitim kademesi, bölge, öğrenci
başına da yapılabilmektedir. Analiz sonuçları; akademik başarıyla ilişkilendirildiği
gibi, eğitim bütçesi ve yatırımların yapılacağı bölge, eğitim kademesi, kurum,
projeler vb. için de kullanılabilmektedir. Analizlerin; kalkınma planlarına uygun
nicelik

ve

nitelikte

insangücü

yetiştirilmesine

ilişkin

yatırım

alanlarının

belirlenmesine de katkı sağlayabilmektedir.
IIEP (1985) ve Woodhall (1987, Akt: Ergen, 1999)’a göre; eğitim politikacısının
veya plancısının maliyet analizine ihtiyaç duyduğu dört temel alan vardır. Bunlar;
eğitime ayrılan kaynakların kestirimi, eğitimin geliştirilmesine yönelik uygulamalar
için gerekli kaynakların değerlendirilmesi, alternatif proje ya da programlar
arasında seçim yapılması ve kaynak kullanımının izlenmesi ve iyileştirilmesidir.
Coombs ve Hallak (1987); eğitimde maliyet analizi yapılırken dikkat edilecek
noktanın, maliyet analizinin yapıldığı kesimin olduğunu belirtmektedir. Maliyetin
kamu veya özel olması, kamu maliyeti ise merkezi veya yerel olduğu
belirlenmelidir.
Yine aynı araştırmacılara göre; analizin reel veya cari değerler üzerinden
yapılacağı, ulusal veya uluslararası olduğu önemli olabilir.
Eğitimde maliyet analizi için kullanılan yöntemler vardır. Bunlar; maliyet-fizibilite
analizi, maliyet–etkililik analizi ve kaynak kullanımı analizi yöntemleridir.
Coombs ve Hallak (1987); eğitimin geliştirilmesi için alınacak kararlara yönelik
kaynakların değerlendirilmesi için maliyet – fizibilite analizinin yapılması
gerektiğini vurgulamaktadır. Analiz, bir projenin sisteme etkisi ile olası birim
maliyetin birlikte düşünülmesiyle yapılabilir. Eğitimde reform yapmak isteyen
yetkililerin, önce kararların maliyet boyutunu ve tahsisli kaynaklarla yapılıp
yapılmayacağını bilmesi gerekir.
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Tural (2002, s: 139)’a göre; maliyet - etkililik analizi, aynı hedefe yönelik alternatif
proje ve programlar arasında seçim yapılmasıdır. Yapılacak seçimin ölçütleri,
alternatif projelerin maliyetleri ve etkililikleri yani belirlenen hedeflere ulaşmaya ne
kadar hizmet edecekleridir.
Coombs ve Hallak (1987)’a göre; alternatif eğitim yatırımı projelerinin, eğitim
çıktısı başına (mezun başına, öğrenci başına vb.) göreli maliyetleri dikkate
alınarak karşılaştırılmalarına maliyet - etkililik analizi denmektedir.
Projenin maliyet ve etkililiğinin değerlendirilmesinde en çok karşılaşılan sorun,
etkililiği artırmaya yönelik hareketlerin maliyetleri artırmasıdır. Etkililik kendi içinde
çok boyutlu bir kavramdır. Çünkü ortada ulaşılmak istenen birden fazla amaç
olabilir. Projeler arasında seçim yaparken, her birinin ulaşılmak istenen
hedeflerden bir ya da bir kaçına daha çok hizmet ettiği değerlendirilmelidir. Bu
zorluk, maliyet - etkililik analizinin uygulama alanını daraltmaktadır (Ergen, 1999).
Coombs ve Hallak (1987), eğitimin boyutu arttıkça birim maliyetlerin düşeceğini
vurgulamaktadır. Birim maliyetlerin azalması; eğitimde maliyet-etkililik analizinin
iyileştirilmesi için bir çıkış noktası olabilir. Bu noktada; iyileştirme ekonomik
açıdan etkili, eğitim açısından etkili olmayabilir. Çünkü birim maliyetleri azaltma
yönündeki uygulamalar, eğitimde niteliği olumsuz yönde etkileyebilir.
Ergen (1999)’e göre; yükseköğretimde etkin sınıf büyüklüğüne ulaşmak
maliyetler açısından bir zorunluluk olarak görünmektedir. Çünkü eğitim
kademeleri yükselip, programlar daha bilimsel ve teknik oldukça; çeşitlilik,
genişlik ve uzmanlık gereksinimleri, dolayısıyla birim maliyetler artmaktadır.
Optimum sınıf büyüklüğü ve eğitim kurumunun kurulacağı yer, yükseköğretim
kademesinde daha da önem kazanmaktadır. Çünkü her şehir halkı, kendi
üniversitesine sahip olmayı ve bunun maliyetinin de bütçeden karşılanmasını
isteyebilir.
IIEP (1985, Akt: Ergen, 1999)’ye göre; kaynak kullanımı analizi, kaynak
kullanımının izlenmesi ve iyileştirilmesidir. Bunun için birim ve toplam maliyetlerin
değerleri ile maliyetleri belirleyen unsurların bilinmesi gerekir Böylece, fiziki ve
beşeri kapasitenin ne kadarının kullanıldığına ilişkin bilgiler elde edilerek, maliyet
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azaltıcı önlemler açısından değerlendirilebilir. Geleneksel alışkanlıklar, eğitim
tesisleri ve uzman kadroların eksik kullanımına yol açabilmektedir. Daha uygun
akademik

takvimler

ve

eğitim

tesislerinin

kapalı

olduğu

saatlerin

de

değerlendirilmesiyle, hem maliyetler azaltılabilir, hem de daha çok öğrenciye
eğitim sunulması gerçekleştirilebilir.
Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim sektöründe de kaynaklar sınırlı, gereksinimler
gün geçtikçe arttığı sürece, kaynak kullanımı konusunda daha kapsamlı analizler
yapılması ve kaynakların etkin kullanımı konusu eğitim sektöründeki yerini ve
önemini korumaya devam edecektir.
1.5.1.4. Eğitim gelirleri ve harcamalarını etkileyen unsurlar
Uygulamada; eğitim maliyet ve harcamalarının nesnel sınırlayıcısı olan
eğitim hasılatının, kamu kaynaklarından eğitime ayrılan payın bürokrat veya
politikacı tarafından belirlenmesinin yanı sıra, eğitim sektörünün gelirlerini
etkileyen bazı değişkenler vardır (Ergen, 1999).
Eğitim gelirlerini etkileyen değişkenler olarak; enflasyon, rakip kamu hizmetlerine
olan talep, ekonomik büyüme, eğitim gelirlerinin çeşitliliği ve esnekliği, dış ticaret
ve dış yardımlar alınabilir.
Enflasyon:
Enflasyon oranı, eğitim gelirlerini etkileyen önemli bir etkendir. Bu nedenle; eğitim
finansmanına ilişkin çalışmalarda reel rakamlar esas alınması daha gerçekçi
planlamalara ışık tutacaktır. Enflasyon, eğitim dışı etkenlerden kaynaklandığı
kadar,

eğitim

sisteminin

de

enflasyonun

artmasına

neden

olabileceği

değerlendirilmelidir.
Eğitim planlamacıları; eğitim sisteminin getirisinin, maliyetin üstünde olmasını
sağlayacak projeler geliştirmeli, eğitim politikaları kalkınma planlarıyla uyumlu
olmalıdır. Yüksek enflasyon, eğitim sisteminin kalitesini de etkileyen önemli bir
sorun olabilir. Bu nedenle; eğitim plancıları, kamu dışı kaynak yaratma konusunu
daima göz önünde bulundurmalıdır.
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Rakip kamu hizmetlerine olan talep:
Eğitimin genel bütçeden alacağı payı etkileyen ve bu payı sınırlayabilen bir etken
de rakip kamu hizmetlerine olan talep ve uygulanan politikanın eğitim hizmeti ile
diğer rakip kamu hizmetlerine olan bakışıdır.
Bir ülkenin anayasasıyla belirlenmiş devlet anlayışı, devletin topluma karşı
yüklendiği zorunlu hizmetleri belirler. Öte yandan küresel etmenler veya toplumun
sosyo-ekonomik yapısı, alternatif alanlara daha fazla finansman ayırma gereğini
ortaya koyabilir. Bu öncelik, kriz koşulların yarattığı bir durum olabileceği gibi,
kalkınma planlarındaki değişiklik gibi süreklilik gösteren veya göreceli olarak uzun
süren bir durum da olabilir.
Ekonomik büyüme:
Eğitim,

daha nitelikli

insangücü

sağlama

yoluyla

ulusal gelire katkıda

bulunabileceği gibi, eğitime yapılan yatırımların ulusal gelir üzerinde yaratacağı
çoğaltan etkisiyle de katkısı söz konusudur (Coombs ve Hallak, 1987).
Ancak, Ergen (1999)’e göre; eğitime yapılan yatırımların üretken kapasiteye
dönüşmesi diğer alternatif yatırım alanlarınkinden daha uzun süreceğinden, bu
çoğaltan etkisinin görece düşük olacağı söylenebilir. Bu durumda eğitime
ayrılacak kaynakların büyüklüğünün, eğitimin katkısıyla orantılı veya bundan
daha büyük olup olmayacağını, ülkenin içinde bulunduğu kurumsal, toplumsal ve
siyasi iklim belirler. Ulusal gelirden eğitime ayrılan paydaki küçük bir yüzde
iyileşme eğitim sistemi için büyük oranda bir artışı ifade edebilir. Ancak eğitim
gelirlerinin temel kaynağı olan devlet bütçesi her zaman ulusal gelirle aynı oranda
büyümeyebilir.
Ergen; eğitime bütçeden ayrılan kaynakların bütçeyle aynı oranda büyümesi
durumunda eğitim gelirlerinde istikrarlı bir artıştan söz edilir demektedir. Sürekli
büyüyen bir ekonomide, böyle istikrarlı artışlar, yapılmak istenen kapsamlı
niteliksel değişimler veya genişlemeler için bütçeden yeterli kaynaklar elde
edilemeyeceğinin göstergesidir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında yerel
kaynaklardan yararlanma olanakları

araştırılmalı

veya kapasite kullanım
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oranlarının yükseltilmesine çalışılmalı ya da birim öğrenci maliyetlerinin yüksek
olduğu kademelerde okullaşmanın genişlemesi durdurulmalıdır.
Eğitim gelirlerinin çeşitliliği ve esnekliği:
Coombs ve Hallak (1987)’a göre; eğitime tahsisli kaynakların çeşitliliği ve
esnekliği, eğitim gelirlerinin boyutunu ve devamlılığını belirler. Kamu bütçesinin
ana gelir kaynağı vergiler olduğundan, bütçeye hangi gelir çeşidinden daha fazla
kaynak toplandığı, eğitime hangi vergi çeşidinden kaynak aktarımının planlandığı
eğitim sektörü açısından önemlidir. Eğitim finansmanı açısından sorun olmaması
için; eğitime aktarılan finansmanın, esnek vergi türlerinden olması gereklidir.
Burada dikkate alınacak önemli bir konu da, eğitime tek bir vergi kaynağı yerine,
farklı kaynaklardan alınacak vergilerin planlanarak, bir sektördeki sorun nedeniyle
ortaya çıkacak finansman daralmasının başka bir kaynaktan dengelenmesidir.
Dış ticaret:
Dış ticaretteki dalgalanmalar, ülke ekonomik sistemlerine etki ettiği gibi, eğitimin
finansmanını da etkiler. Bu nedenle; eğitime kaynak planlaması yapılırken, kamu
bütçesine esas vergi gelir kaynaklarındaki çeşitlenme gibi, ihracat gelirlerinden
aktarılacak kaynaklarda da çeşitliliğe gidilmeli, tek malın ihracat geliri yerine,
birden fazla maldan elde edilen ihracat gelirlerinden eğitime kaynak aktarılması
planlanmalıdır.
Dış yardımlar:
Yabancı ülkelerden veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan yardım
ve krediler, özellikle ekonomisi yeterince güçlü olmayan gelişmekte olan
ülkelerdeki eğitim sektörü için bir gelir kaynağıdır. Bu dış yardımlar; uluslararası
kurum ve kuruluşların desteklediği büyük çaptaki eğitim projeleri ile araştırma ve
geliştirme (ARGE) çalışmaları açısından önemli işlev görebilir. Burada dikkat
edilecek nokta, alınacak yardım ve kredinin doğru yerde kullanılması ve eğitim
veya ARGE’de iyileştirme ve kapasite artışına yardımcı olmasıdır. Özellikle
Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası kanallarıyla eğitime sağlanan dış yardımlar
son 10 yıllık dönemde daha fazla önem kazanmış, eğitim projelerinin ve özellikle
teknik eğitim projelerinin bir bölümü sağlıklı bir gelir kaynağına kavuşmuş,
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değişim programlarıyla, eğitici ve öğrenciler gelişmiş ülkelere giderek eğitim
görme olanağı kazanmıştır.
1.5.1.5. Eğitim maliyetlerini etkileyen hususlar
Eğitim maliyetlerinin belli bir zaman süreci içinde nesnel ve sonsal
belirleyicisi, o dönemde eğitim sistemi için yaratılabilen kaynaklar olmakla birlikte,
bütçe

maliyet

ve

harcamalarını

etkileyen

bazı

temel

içsel

ve

dışsal

değişkenlerden söz edilebilir. Bu değişkenler; eğitime olan talep, eğitimde
kullanılan teknoloji ve eğitim sisteminin yapısı, öğretmen ücretleri, okul terki ve
sınıf tekrarı oranları, kapasite kullanım oranları ve piyasa güçleridir (Ergen,
1999).
Eğitime olan talep:
Coombs ve Hallak (1987); eğitime olan talebin, bu sektörün maliyet ve
harcamaları belirleyen dışsal bir etmen olduğunu belirtmektedir. Eğitim sektörüne
olan talep, demografik nedenlerle olabileceği gibi, eğitimde fırsat eşitliğini
hedefleyen politikalar, toplumun eğitimden olan ve artan beklentileri veya
kalkınma planlarındaki yeni uzmanlık alanlarına yönelik hedeflenen insangücü
yapısı nedeniyle artabilir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında başdöndürücü bir
hızla değişen teknoloji de, uygun nitelikte insangücü yetiştirilmesi konusunda
eğitim sistemini zorlayabilir.
Burada; eğitimde fırsat eşitliği kavramını da açıklamakta yarar vardır. Eğitimde
fırsat eşitliği; toplumda din, dil, ırk, cinsiyet, siyasal ve felsefi düşünce, toplumsal
sınıf ve köken, aile gibi sosyo-ekonomik özellikler ve yapıları esas alan bir ayrım
yapılmaksızın, tüm bireylerin gizilgüç ve yeteneklerini en uygun koşullarda
geliştirmede, eğitim hizmetinden eşit ölçüde yararlanma hakkının yasalarla
güvence altına alınması, bu hakkın, bireylerin zihinsel kapasite ve uğraşıları
ölçüsünde kullanabilecekleri olanaklarla desteklenmesidir (Ekinci, 1999).
Hükümetlerin artan eğitim talebi baskısını karşılama çabaları, eğitimin maliyetinin
artışının en büyük belirleyicisidir. Bu baskılar dışında, eğitimin kendi talebini
kendisinin yaratması da söz konusudur. Çünkü bir eğitim kademesinden mezun
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olan kişi, daha yüksek eğitim kademelerine devam etme arzusunu taşıyabilir
(Ergen, 1999).
Nitekim zorunlu eğitim süresi arttıkça bir üst eğitim kademesine olan talep de
artmaktadır. Türkiye’de 2011 yılında yapılan yasal düzenlemeyle zorunlu eğitim
12 yıla çıkarılmış olup, bu durum gelecekte yükseköğretime olan talebin büyük
oranda artmasına da neden olabilecek ve ek finansman gereksinimi ortaya
çıkabilecektir.
Eğitimde kullanılan teknoloji ve eğitim sisteminin yapısı:
Eğitim teknolojilerinin; diğer alanların teknolojileriyle kıyaslandığında, fikri
gelişmelere karşın emek–yoğun olduğu söylenebilir. Bu nedenle; eğitim
bütçelerinin büyük bir kısmı öğretmen ücretlerine harcanmakta, girişilen nitelik
iyileştirme

projeleri

birim

öğrenci

maliyetlerini

artırmaktadır.

Öğretmen

ücretlerinde azaltma ise yeni nitelikli öğretmen alınamamasına neden olabilir.
Özellikle ilk ve ortaokul kademeleri için geliştirilen eğitim teknolojisi projeleri
(FATİH vb.) çok büyük mali kaynaklara gereksinme göstermekte, bu tip projeler
başta öğretmen yetiştirme olmak üzere eğitimin diğer önemli yatırım projelerinin
mali kaynaklarını, proje süresini, eğitim sistemi için sağlayacakları önemli
gelişmeleri ve başta yükseköğretim olmak üzere eğitimin diğer kademelerinin
finansman kaynaklarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Eğitim kademelerinde geçen toplam süre, eğitimin amaçları ve eğitim
programları, yıllık eğitim süresinin uzunluğu, haftalık ders saati, öğrenme
sürecinin temel özellikleri, kaynakların kullanımı, öğretmenlerin nicelik ve niteliği
ile istihdam olanakları gibi eğitim sisteminin yapısal özellikleri, aynı zamanda
eğitim sürecinin maliyetini de büyük ölçüde belirleyen etkenlerdir.
Öğretmen ücretleri:
Öğretmenler ve eğitim sistemindeki diğer personelin ücretleri, tüm ülkeler
açısından

eğitimin

maliyetini

belirleyen,

finansman

kaynaklarının

büyük

bölümünün kullanıldığı önemli bir etkendir. Bir örnek olmak üzere, MEB 2010 yılı
Bütçe Tasarısı’nda ödeneklerin kullanım alanları aşağıdaki tablodadır.
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Tablo-1: MEB 2010 Yılı Bütçe Tasarısında Personel Giderleri

Kaynak: MEB 2010 Yılı Bütçe Tasarısı

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; yaklaşık 800 bin öğretmeni istihdam eden MEB
personel giderlerinin, sosyal güvenlik ödemeleri ile birlikte tüm bütçenin yaklaşık
% 83’ünü oluşturduğu görülmektedir.
Yükseköğretim kurumları kapsamında öğretmen ücretlerine örnek olmak üzere
de, Akgeyik (2013) tarafından SETA adına hazırlanan “Ulusal ve Uluslararası
Karşılaştırmalarla Öğretim Üyeliği Maaşı” konulu rapordan alınan tablo
aşağıdadır.
Tablo-2: Çeşitli Ülkelerdeki Öğretim Üyeliği Maaşının Karşılaştırılması

Kaynak: Akgeyik, 2013
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Tabloda da görüldüğü gibi, yükseköğretim kademesinde de öğretim kadrosu
ücretleri kıdem esasına göre önemli farklılıklar içeren bir yapıdaysa, eğitim
sistemi açısından deneyimli öğretim kadrosu çalıştırmanın maliyeti daha yüksek
olacaktır.
Öğretmen niteliklerinin geliştirilmesine yönelik harcamalarla birlikte, nitelikleri
geliştirilen öğretmenlerin sistemde daha uzun süre kalabilmesi için gerekli ücret
iyileştirmeleri de eğitim maliyetini artırıcı etmendir. Bu nedenle eğitim yöneticileri
ve plancılar, yetiştirilen ve nitelikleri geliştirilen öğretmenleri sistem içinde daha
uzun süre tutacak ve yapılan yatırımın geri dönüşünü sağlayacak projeleri de
düşünmek durumundadır.
Okul terki ve sınıf tekrarı oranları:
Coombs ve Hallak (1987)’a göre; yüksek orandaki okul terki ve/veya sınıf tekrarı
oranları, eğitimde birim maliyetleri yükselten önemli etkenlerden birisidir.
Türkiye’de, eğitim sisteminde belirli süre sonunda başarısız olan öğrencinin
sistem dışına çıkarılması

uygulamasının değiştirilmesi, bir kısım eğitim

kademeleri için mali kolaylıklar getirilmesi ve eğitim ücretlerinin kaldırılmasına
ilişkin yasal düzenlemeler; öğrencilerin çalışma azmi, eğitimlerini bir an önce
başarıyla tamamlama konusunda kendilerini zorlamalarını olumsuz yönde
etkileyebilecek, çok sayıdaki sınıf tekrarları da eğitimin finansmanı açısından
olumsuzluklara ve zaten yetersiz olan kaynakların israfına yol açabilecektir. Bir
örnek olmak üzere, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından 2008-2009 öğretim
yılı ortaöğretim sınıf tekrar oranları belirlenmiştir.
Araştırmaya göre, ortaöğretimde sınıf tekrar oranları, eğitim kurumunun türüne
göre % 14 düzeylerine kadar ulaşmaktadır (ERG, 2009). Özellikle eğitim
finansmanının

ağırlıklı

olarak

kamu

kaynaklarından

sağlandığı

değerlendirildiğinde bu oranlar, aynı oranda, finansman kaybına da neden
olmaktadır.
Yükseköğretimde son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle, daha önce
herhangi bir nedenle yükseköğretim kurumlarından ayrılanlara tekrar eğitime
dönme olanağı tanınması, yükseköğretimde parasız eğitim uygulaması nedeniyle
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öğrencide oluşabilecek güdüleme eksikliği vb. düzenlemeler, sınıf tekrarı ile
birlikte, yükseköğretim kurumlarında talebi artıracak ve sağlanacak hizmet arzını
zorlayabilecektir. Bu durumda, yeni eğitim tesisleri, ilave öğretim kadrosu
gereksinimi vb. konuları gündeme gelecek, arz etkenlerinde artış sağlanamazsa,
bu durum eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecektir.
Kapasite kullanım oranları:
Öğretmenlerin, bina ve tesislerin, eğitim araç-gereçlerinin etkili bir şekilde
kullanılması, atıl işgücü ve kapasite olmaması, birim öğrenci maliyetlerini azaltıcı
etkiye sahiptir.
Özellikle yükseköğretim kademesinde, büyük kaynaklar harcanarak oluşturulan
laboratuvarlar, buralarda kullanılan cihaz ve malzemeler, ARGE merkezleri, bina
ve diğer tesislerin etkin ve verimli olarak kullanılamaması, atıl kapasite
yaratılması, bu tip projelerin uzun dönemli olarak dikkate alınmadan inşa edilmesi
durumunda eğitimin maliyetleri süratle artacak, yatırım için planlanan kaynaklar
etkin şekilde kullanılamamış, eğitimin kalitesini artırıcı etki elde edilememiş
olacaktır.
Piyasa güçleri:
Eğitim harcamaları da, diğer sektörlerde olduğu gibi piyasa koşullarından önemli
oranda etkilenmektedir. Eğitim kurumları da, piyasa ekonomisi koşulları altında,
varolan

fiyatları

ödemek

zorundadır.

Eğitim

sektörünün

belirli

mal

ve

hizmetlerden büyük boyutta tüketmesi, bunların piyasa fiyatlarını etkilemesine yol
açmaktadır.
Örneğin büyük bir eğitim yatırımı projesi (FATİH vb.), piyasa fiyatlarını ve böylece
sistemdeki diğer alıcıları etkileyebilir. Böyle büyük yatırımlarda; yerli üretim ve
kaynaklara öncelik verilmesi, ömür devri maliyeti azaltmak için entegre lojistik
destek planlarının başlangıçta hazırlanarak firmalara verilmesi, böylece firmaların
ve

yatırımlarının

uygun

alanlara

yönlendirilmesi

kaynaklarda

tasarrufu

sağlayabilir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde, başta teknolojik yetersizlikler
olmak üzere bazı alanlardaki eksiklikler, eğitim sistemlerine ayrılan kaynakları
olumsuz

yönde

etkileyebilmektedir.

Gelişmekte

olan

ülkelerdeki

eğitim
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yetkililerinin dikkat etmesi gereken önemli bir konu, eğitim araç-gereçlerinin
yurtiçi olanaklarıyla üretilememesi ve dolayısıyla ithalat yoluyla sağlanması
durumudur. Bu alanda yapılacak büyük yatırımlardan önce kapsamlı piyasa
araştırması

yapılarak, amaca en uygun sistemin seçilmesinin yanında,

kaynaklarda tasarruf sağlayan ve yedek parça ile bakım kolaylıkları olanlar tercih
edilmelidir.
Eğitim maliyetlerinin piyasa koşullarından etkilenmesinin bir diğer boyutu da
işgücü piyasasındaki dalgalanmalardır. İnsangücünün hem en büyük arz edeni,
hem de en büyük talep edeni olan eğitim sistemi bu piyasadaki iniş çıkışlardan
kaçınılmaz olarak en çok etkilenen sektördür (Ergen, 1999).
1.5.1.6. Yükseköğretimin finansmanının yönetimi ve kullanımını etkileyen diğer
önemli kavramlar
a. Finansal Özerklik:
Yükseköğretimin finansmanının yönetiminde, planlama ve uygulama
açısından en önemli kademe yükseköğretim kurumunun yönetimidir. Bu
kademenin sistemdeki etkinliği, kendisine sağlanan özerklik derecesiyle yakından
ilgilidir.
Sözlük anlamı olarak özerklik “bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı
olarak kendini yönetme hakkı”dır. Malch (1950, Akt: Doğramacı, 2000) özerkliği,
kendi kendini yönetmek yetkisi, hatta hakkı olarak tanımlamaktadır.
Yükseköğretim kademesinde özerklik denince; yükseköğretim kurumunda kime
eğitim verileceği, eğitimi kimin vereceği, ne öğretileceği, neyin araştırılacağı,
kimin mezun olacağı gibi konularda karar alırken, kurum yönetiminin ne derece
yetkili

olduğu

akla

gelmektedir.

Belirtilen

konularda

dünyadaki

hiçbir

yükseköğretim kurumunun tek başına karar yetkisi olmadığından, tamamen özerk
üniversite

yerine;

özerkliğin

derecesinden

(bağıl

özerklik)

sözetmek

gerekmektedir (Erdem, 2011).
Bu nedenle, OECD; 1980 yılında, 12 ülkeden seçilen 52 üniversitede bir
araştırma yapmıştır. Bu araştırmada; yönetimle ilgili olan 20 konuda alınan
kararların (profesörlerin atanması, öğretim üyesi kadrolarının fakülteler arasında
dağılımı, yeni bir fakülte kurulması, öğretim üyelerinin bir üst maaş kademesine
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geçirilmesi, bir müfredat programında ders değişikliği, bir fakültede yeni bir
program açılması, bir araştırma projesinin kabulü vb.) hangi kademe tarafından
alındığını değerlendirerek, sonuçta “Bağıl Özerklik Endeksi” (Relative Index of
Autonomy) isimli bir ölçek geliştirmiştir (Gürüz ve Diğerleri, 1994; Akt: Erdem,
2011).
Dünyanın herhangi bir ülkesinde tam anlamıyla “Finansal Özerklik”e sahip
üniversite

bulunduğunu

söylemek

güçtür.

Bunun

nedeni,

üniversitelerin

gereksinmeleri için gerekli olan finansmanı kendilerinin karşılama olanağı
bulunmamasıdır. Devlet (veya bağlı bulunulan vakıf, özel kuruluş vb.), uygulanan
finansman

sisteminin

özelliğine

uygun

olarak

üniversitelere

finansman

sağlamaktadır. Günümüzde, finansman yönünden özerk üniversite denince,
devlet kontrolü altında bütçeyi serbestçe düzenleyen ve yöneten, finansman
açısından tüzel kişiliği olan kurum akla gelmektedir (Korkut, 2001).
b. Fon Sistemi
Gelişmiş ülkelerde de kamu merkezi bütçe sisteminde yer alan, farklı
amaç ve yöntemlerle kullanılan fon sistemi, Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra
yaygınlaşmaya başlamış bir sistemdir. Fon; belirli bir amaç veya birbiriyle ilişkili
amaçların

gerçekleştirilebilmesi

için,

finansman

kaynaklarının

toplanıp

harcandığı, bütçeyle bağlantılı veya tümüyle bütçe dışındaki kamusal niteliğe
sahip özel hesaplar şeklinde tanımlanmaktadır (Sayıştay, 2001).
Türkiye’de; kamu harcama sisteminde, daha az formalite ile daha kolay işlem
yapabilmek, karar sürecini kolaylaştırmak amacıyla fon sistemi uygulanmaktadır.
1990’lı yıllara kadar bütçe dışında tutulan fonlar, 1993 tarihinden itibaren bütçe
içine alınmış, Merkez Bankası bünyesinde Hazine adına açılan bir hesapta
toplanmış ve dağıtımı da bu hesaptan yapılmaya başlanmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYK) (2003)’na göre; yasal
mevzuata göre oluşturulmuş fonların gelirleri, Merkez Bankası nezdinde ve
Hazine Müsteşarlığı adına açılan “müşterek fon” hesabına yatırılır. Aktarılan
fonlar arası pay ve kesintiler, Merkez Bankası tarafından yapılır. Yasaya göre,
fonlar, harcamaları mevzuatta yer alan esaslara uygun olarak yaparlar. Fonlara
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ait gelirlerin tahsil ve takip edilmesi, gelir kayıtları, muhasebe işlemleri ve
denetimlerine ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nca
müşterek olarak tespit edilir. Fonların muhasebe işlemleri de, yasadaki esaslara
göre yürütülür.
Türkiye’de halen uygulanan fonlar; bütçe içi ve dışı fonlar olarak gruplandırıldığı
gibi, Sayıştay denetimine tabi fonlar ve Sayıştay denetimi dışındaki fonlar olarak
da iki gruba ayrılmaktadır. Bu husus, fonların kurulmasına ilişkin yasal mevzuatta
belirtilir. Bütçe içi fonlar; kaynağını bütçeden alan, bütçede tertibi olan, ancak
kullanımında özelliği olan (giderleri temel mevzuat dışında, özel mevzuatına
uygun şekilde esnek olarak yapılan) fonlardır. Bütçe dışı fonlar ise, gelir ve gideri
bütçe ile ilişkilendirilmeyen fonlardır (Sayıştay, 2001).
Anayasa’nın 160. Maddesinde, Sayıştay’ın; genel ve katma bütçeli dairelerin
bütün gelir ve giderleri ile mallarını, TBMM adına denetleme ve rapor verme
görevi bulunmaktadır.
c. Blok Bütçe Sistemi
Kamu bütçesinin dağıtımında; belirli ölçütler kullanılmasını esas alarak
hesaplanan bütçenin, bir bütün olarak aktarıldığı, “çıktı” esaslı bir performans
bütçe sistemidir. Bu sistem; merkezi otoritenin kontrolünü azaltmakta, bütçeyi
kullanan bakanlık ve/veya kurumların inisiyatifi ön plana çıkmaktadır. Merkezi
hükümet; bütçe üzerindeki kontrolünü, çıktılar üzerinde etkin bir denetim sistemi
ile sağlamaktadır (Meyers, 1999, s: 540). İngiltere’de 1982 yılından beri kullanılan
bu

sistem,

bütçe

aktarılması

yanında,

belirli

amaca

yönelik

fonların

aktarılmasında da kullanılabilmektedir. Ülkeler, “Blok” bütçenin belirlenmesinde
yıllık veya daha uzun süreli (5 yıl vb.) dönemleri esas almaktadır. Süre sonunda;
GSMH ile bağlantılı oransal artış veya farklı “bütçe büyüme faktörleri” dikkate
alınarak yeniden değerlendirme yapılmakta ve/veya ölçütler değerlendirilerek
tahsis edilen bütçede değişiklik yapılabilmektedir. Dönem içindeki “Blok” bütçe ek
gereksinimleri için yedek fon vb. sistemler kullanılarak ek kaynak gereksinimleri
karşılanabilmektedir.
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Bir kısım OECD ülkeleri tarafından, yükseköğretim kurumlarına kamu bütçe
tahsisleri genelde “Blok” olarak yapılmaktadır. Yükseköğretim kurumlarına “Blok”
bütçe tahsisinde ölçütler olarak; öğrenci sayısı, yetkin öğretim elemanı sayısı,
ARGE kapasitesi, projeler vb. gibi performans ölçütlerinden bir veya birkaçı
kullanılarak tahsis edilecek bütçe hesaplanmakta, bütçe kuruma bütün olarak
aktarılmakta ve ayrıntılı planlama kuruma bırakılmaktadır.
1.5.2.

Yükseköğretimin finansmanı ve finansmanı etkileyen unsurlara

ilişkin araştırmalar
Yükseköğretimin finansmanı konusu, tarihte kurulan ilk üniversiteler olan
Bologna ve Paris üniversiteleri de dahil olmak üzere üzerinde çalışılan, değişik
yöntemler geliştirilen ve yükseköğretim kurumlarının yönetim sistemi de dahil
olmak üzere bilinirliğini, dünya çapında bir eğitim kurumu olmasını, gerek içinde
bulunduğu toplum ve gerekse uluslararası alandaki önemli konulara ilişkin
araştırmalar yapmasını, projeler geliştirmesini ve gerektiğinde çağa yön
verebilmesini etkileyebilecek bir konu olması nedenleriyle, yükseköğretim
alanındaki araştırmacıların üzerinde çalıştığı ve önem verdiği bir alandır.
1.5.2.1. Yükseköğretim finansmanının kuramsal temelleri
Bu

bölümde;

tarihsel

süreç

içinde

yükseköğretim

finansmanı

konusundaki kuramsal altyapı ortaya konulacak, daha sonra, konuya ilişkin
olarak yapılan uluslararası çalışmalar ile özellikle Türkiye’de yapılan çalışmalara
yer verilerek, bu alanyazında işlenen temel konular ile çıktıları özetlenecektir.
Yükseköğretimin finansmanı ve uygulanan yöntemler, bu yöntemlerin uygulandığı
yükseköğretim yönetim sistemi ve politikası ile yakından ilişkilidir. Finansman
sistemi, bu yönetim yapısını desteklemekte ve/veya bu yönetim yapısı tarafından
şekillendirilmektedir. Bu nedenle bu iki sistem arasında yakın bir etkileşim ve
güçlü bir bağ vardır. Yükseköğretimin tarihsel süreci incelendiğinde de,
yönetimde söz sahibi olmak isteyen güçlerin finansman desteğini önemli bir etken
olarak kullanma isteğini görmek olasıdır.
Dünyada yükseköğretim sistemlerine bakıldığında, bu alanda; ABD ve İngiltere
gibi Anglo-Sakson ülkeleri ile Almanya, İsveç, Hollanda gibi Kıta Avrupa’sı
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ülkelerinin söz sahibi olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeninin, bu ülkelerde
yüzyıllardır süregelen kültürel, sosyo-ekonomik, teknolojik alanlardaki gelişim ve
değişimi yaşamalarının olduğu değerlendirilmektedir. Günümüzde yükseköğretim
kurumları çeşidi artmıştır (Gürüz, 2001). Bunlar:
- “Araştırma üniversiteleri,
- Kitlesel eğitim üniversiteleri,
- Mesleki ve teknik yükseköğretim kurumları,
- Uzaktan eğitim kurumları,
- Vakıf yükseköğretim kurumları,
- Kar amaçlı ve ticari yükseköğretim kurumları,
- Şirket bünyelerindeki eğitim birimleridir.”
Dünyada, yükseköğretimin yönetiminde iki tür üniversite yönetim sistemi vardır.
Bu sistemler ABD, Avustralya, İngiltere, İrlanda, Kanada ve İsrail’de uygulanan
“Anglo-Sakson Modeli” ile Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda,
İsviçre, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Norveç, Portekiz ve Yunanistan’da
uygulanan “Kıta Avrupa’sı Modeli”dir. “Anglo-Sakson Modeli” ağırlıklı olarak
adem-i merkeziyetçi, “Kıta Avrupa’sı Modeli” ise önemli ölçüde merkezi yapıdadır
(Gürüz, 2001).
Anglo-Sakson Modeli:
Bu modeli; ABD, Avustralya, İngiltere, İrlanda, Kanada ve İsrail uygulamaktadır.
Bu modelde, merkezi hükümetin yükseköğretim kurumları üzerindeki etkisi
oldukça sınırlı veya dolaylıdır. Yükseköğretim kurumları ara kuruluşlar tarafından
yönetilmektedir.

Yönetimle

görevli

olan

kuruluşlar,

devlet

ve

kurumsal

düzeydedir. Bu kuruluşların bünyesinde, ilgili yükseköğretim kurum mensubu
yoktur veya az sayıdadır. Yükseköğretim kurumları, kurum dışındaki şahıslardan
oluşan yönetim kurulu vasıtasıyla yönetilmektedir (Erdem, 2011).
Eğitim sistemi için gerekli olan kaynakların nereden sağlanacağı ve nasıl
dağıtılacağına

ilişkin

değerlendirilmektedir.

kararlar

etkinlik

ve

eşitlik

ölçütlerine

göre
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Ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, karma bir mal olan yükseköğretimin
finansmanı yöntemleri genel olarak üç grupta toplanabilmektedir. Bu finansman
türleri de doğrudan finansman, kısmi finansman ve dolaylı finansman olarak
sıralanabilir (Hesapçıoğlu, 1994).
Yükseköğretim hizmetinin finansmanında Anglo-Sakson ülkelerinde doğrudan
finansman, kısmi finansman ve dolaylı finansman şeklinde üçlü bir ayrım kabul
edilmektedir (Ekinci, 1999).
Doğrudan ve kısmi finansman yöntemlerinde yükseköğretim hizmetinin devlet
tarafından

sunulması

nedeniyle

bu

ayrımı

kolaylaştırmak

için;

kamu

kaynaklarından finansman, özel kaynaklardan finansman ve karma finansman
olarak ele alınmaktadır (Tural, 1995).
Anglo-Sakson ülkelerinde genelde kabul gören finansman yöntemi ”özel
kaynaklarla finansman” yaklaşımıdır. Bu yöntem; finansmanın büyük oranda
hizmet alan bireylere ödettirilmesi ilkesine dayanmaktadır Bu yaklaşım, aynı
zamanda yükseköğretim finansman yaklaşımları içerisinde, dünya ülkelerinde en
fazla tercih edilenidir (Douglas ve Ziderman, 1992).
Kıta Avrupa’sı Modeli:
Yükseköğretim kurumları genelde eğitim bakanlığına bağlıdır. Bir kısım
ülkelerdeki

mesleki

yükseköğretim

kurumları,

eğitim

bakanlığı

dışındaki

bakanlıklara bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Federal sistemle yönetilen
ülkelerdeki yükseköğretim kurumları, bünyesinde yer aldıkları eyalet eğitim
bakanlığına bağlıdır. Rektör, genelde bir kurul tarafından ve yükseköğretim
kurumu kadrosundaki profesörlerden seçilir, eğitim bakanı veya devlet başkanı
tarafından atanır. Bazı ülkelerde (örneğin Almanya) eyalet eğitim bakanı, seçilen
rektörü veto edebilmektedir. Rektörlük görev süresi genelde kısadır ve yetkileri
sınırlıdır (Gürüz, 2001).
Gürüz’e

göre,

koordinasyonu,

eğitim
ulusal

bakanlıkları;
düzeyde

yükseköğretim

standartların

kurumlarının

oluşturulması

ve

genel

bütçenin

hazırlanması, bazı ülkelerde ise verilecek eğitimin içeriği ve profesör düzeyinde
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atamalar da dahil olmak üzere tam yetkiye sahip olacak şekilde, ülkeler arasında
farklı oranlarda gözetim ve denetim yetkilerine sahiptir.
Bu modelde; yükseköğretimin finansman kaynaklarının büyük bir kısmını
karşılayan

devlet,

yükseköğretim

sisteminin

örgütlenmesini

de

kendisi

yapmaktadır. Bu finansman yönteminde de haliyle yükseköğretimin eğitim istemi
içerisinde bulunanlara faydası ile topluma faydası arasında doğrudan bir ayrım
yapma söz konusu olmamaktadır (Akalın, 1997).
1990’lı yıllardan itibaren ülkeleri ve birçok toplumsal sistemi, bu kapsamda da
yükseköğretim sistemlerini etkileyen “küreselleşme” olgusu da yükseköğretimin
yönetimini ve bu kapsamda finansman sistemlerini şekillendiren bir akım olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, yükseköğretimin yönetimi ve finansmanına
ilişkin çalışmalarda bu olgunun etkilerini de değerlendirmek yararlı olacaktır.
Giddens (1990)’e göre küreselleşme; endüstriyel gelişim sonrasında dünya
çapında

postmodern

döneme

ilişkin

bir

algı

olarak

tanımlanabilir.

Küreselleşmenin temelinde, uluslararası ekonomik ilişkiler sonucu oluşan piyasa
ekonomisi vardır. Aynı zamanda, çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelerin sonucu
olarak değerlendirilmektedir. Küreselleşme; yalnızca ekonomiye dayalı ve tek
yönlü değildir. Ayrıca siyasi, kültürel ve teknolojik boyutları vardır.
Dünyada

çeşitli

ülkeler

tarafından

uygulanan

yükseköğretim

finansman

sistemleri; özel finansman olarak adlandırılan ve kamu kaynaklarından katkı
olmadan öğrenciler ve/veya ailelerin karşıladığı eğitim ücretleri ile finansmanı
sağlayan kurumlardan, öğrencilerin yaşamsal giderleri dahil olmak üzere,
yükseköğretim kurumlarının finansmanının tümüyle kamu tarafından karşılandığı
geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının başlıca finansman kaynakları (Gürüz, 2001):
- “Kurumun bedeli karşılığında yaptığı hizmetler, projeler,
- Kamu kaynakları,
- Kurumun kendi gelirleri (Yatırımlardan sağlanan gelirler, yardımlar ve
bağışlar),
- Öğrencilerin ve/veya ailelerinin ödediği öğrenim ücretleridir.”

34

Gürüz ve diğerleri (1994)’ne göre; tüm dünyada kamu yükseköğretim
kurumlarının ana finansman kaynağı kamu bütçesidir. Kamu tarafından
karşılanan finansmanın oranı, çoğu ülkede % 80 ve üzerindedir. Kamu
finansmanının en düşük olduğu ülkeler ABD ve Japonya (% 59–63)’dır.
Benson (1987, Akt: Erdem: 2011)’a göre; yükseköğretimin ağırlıkla kamu
tarafından finansmanı, ayrıca öğrencilerin kişisel gereksinmelerinin de kamu
tarafından karşılanmasının temelinde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlama düşüncesi
vardır.
OECD’nin ve diğer uluslararası kuruluşların eğitime ilişkin verilerine bakıldığında,
genel olarak tüm ülkelerde GSMH'nın önemli bir bölümü (% 8'e kadar değişen
oranlar) eğitim için ayrılmaktadır. Bunun altında yatan temel düşünce, eğitim
ekonomistlerinin de genelde üzerinde mutabık kaldıkları gibi, eğitimin ekonomik
büyüme için gerekli olması, yani temel bir yatırım olarak görülmesi ve eğitimde
fırsat eşitliğinin sağlanmasının aynı zamanda sosyal adaleti sağlayacağının
görülmesidir.
Eğitim

politikası

oluşturucuların

ve

eğitim

yöneticilerinin,

yükseköğretim

finansman sistemlerinin değerlendirilmesinde kullandıkları bazı temel ölçütler
vardır. Bunlar:
- “Sağlanan hizmetlerin yeterliliği,
- Kaynak dağılımında ve kullanımında etkinlik,
- Kaynak dağılımında adalettir.”
Kaynak dağılımında ve kullanımında etkinliğin değerlendirilmesin de iki temel
ölçüt; maliyet-fayda (cost-benefit) analizi ve maliyet-etkililik (cost-effectiveness)
yaklaşımlarıdır. Etkinlik standartlarının yükseltilebilmesi için, hükümetlerin kaynak
yönlendirme gücünü kullanması gerekir.
Yükseköğretim finansman sistemi tartışmalarında temel bazı sorulara yanıt
aranmakta, tartışmalar bu sorular çevresinde şekillenmektedir. Konuya ilişkin
araştırmaların hedefinde de bu sorulara en uygun yanıtı bulmak yatmaktadır.
Bunlar:
- Kim yararlanmaktadır? Kim ödemektedir? Kim ödemelidir? sorularıdır.
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Ekinci (1999), Tural (2002, s: 193), Bircan (1988), Kesik (2003) ve Ergen (1999);
yükseköğretimin

finansmanı

için

kullanılan

üç

temel

yöntemi;

kamu

kaynaklarından finansman, özel kaynaklardan finansman ve karma finansman
yöntemi olarak belirtmektedir.
Yükseköğretimin kamu kaynaklarıyla finansmanı:
Yükseköğretimin finansmanında kamu kaynakları, dünyadaki birçok ülkede
ağırlıklı olarak gündemdedir. Bu sistemde; kamu bütçesi ile sağlanan doğrudan
finansman yanında, kredi, burs vb. yöntemlerle dolaylı finansman da sistemde
ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Düşük gelir düzeyine mensup bireylerin
yükseköğretim olanaklarından yararlandırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması
düşüncesi vb. nedenlerle kamu kaynaklarıyla finansman konusu ön plana
çıkmaktadır.
Kamu kaynaklarıyla finansmanda gelirin akışı aşağıdaki şekildedir.
Şekil-1: Yükseköğretimde Kaynakların Kamu Kesimince Sağlanması Durumunda
Elde Edilen Gelir Akışı

Bu sistemde kaynaklar, devlet tarafından, doğrudan üniversitelere veya burs
komisyonu ve araştırma kurulları vasıtasıyla dolaylı olarak yükseköğretim
sistemine aktarılmaktadır.
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Ekinci (1999); kamu kaynaklarıyla finansman yaklaşımında, yükseköğretimin tam
kamusal bir mal olarak sayıldığını ve finansmanın vergiler yoluyla kamu
tarafından karşılandığını vurgulamaktadır. Kamu, toplumun ve üretim sisteminin
istemlerine uygun eğitim olanağı sunmaktadır.
Bu sistemde kamu kaynaklarından yalnızca kamu yükseköğretim kurumları değil,
özel yükseköğretim kurumları da yararlanmaktadır.
Kamu kaynakları, temelde eğitim ve ARGE için yükseköğretim kurumlarına tahsis
edilmektedir. Her iki görev, yükseköğretimin gelişimi açısından birbirini
tamamlayıcı özelliktedir. Kaynakların bu iki alan arasında dağıtımı konusu
genelde bir tartışma konusu olup, uzlaşı sağlanması oldukça güç görülmektedir.
Ancak; gelişmiş ülkelerde öğrenci başına tahsis edilen kaynağın % 40’lara varan
düzeyde ARGE’ye aktarılması, gelişmekte olan ülkeler için yol gösterici bir
uygulamadır.
Kamu kaynaklarının yükseköğretim kurumlarına aktarılmasında farklı ölçütler
kullanılmaktadır. Bunlar; öğrenci sayısı, yetkin öğretim kadrosunun durumu,
ARGE çalışmaları, projeler vb. gibi olabilmektedir. Kullanılan ölçütler ülkelerin
politikasına göre değişmekle birlikte, öğrenci sayısı genelde kullanılan bir ölçüt
durumundadır.
Kesik

(2003),

kamu

kaynaklarından

yükseköğretim

kurumlarına

kaynak

aktarımında kullanılan yöntemleri; girdiye dayalı kaynak tahsisi, çıktıya dayalı
kaynak tahsisi, ARGE için kaynak tahsisi, öğrenci kredileri ve burslar olarak
sıralamaktadır.
a. Girdiye dayalı kaynak tahsisi:
Bu sistemde kaynaklar maliyete bağlı olarak tahsis edilmektedir. Bu
sistemde önemli nokta, kaynak tahsis ederken maliyetleri belirleyebilecek ve
yükseköğretim programları arasındaki maliyet farklarını ortaya koyabilecek ölçme
araçlarına sahip olmaktır.
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Kesik (2003); girdiye dayalı kaynak tahsisinde kullanılan yöntemleri; harcama
kalemi bazında ödenek tahsisi, formüle dayalı bütçeleme, görüşme yoluyla ve
önceki yıla göre ödenek tahsisi ile sıfır tabanlı bütçeleme olarak sıralamaktadır.
(1)

Harcama kalemi bazında ödenek tahsisi
Bu yöntemde; yükseköğretim kurumlarının faaliyetleri, kurumsal,

fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmaya göre ayrılarak, harcama kalemi bazında
ödenek tahsisi yapılmaktadır (Massy ve Hulfactor, 1993, Akt: Kesik, 2003).
Bu yöntem gelişmekte olan bir kısım ülkelerde kullanılmaktadır. Yükseköğretim
kurumları tahsis edilen ödenekleri belirlenen amaçlar için kullanmak zorundadır.
Tahsis edilen ödenekleri gelecek yıllara aktarma konusunda sınırlamalar
olabilmektedir. Planlamalar genelde kısa vadeli olmaktadır.
(2)

Formüle Dayalı Bütçeleme
Bu sistem; kamu kaynaklarının azalması sonucu, yükseköğretim

ödeneklerine talebin ve rekabetin artması nedeniyle, kamu kaynaklarının
kurumlar arasında adil dağıtılması düşüncesinden kaynaklanmıştır (Kesik, 2003).
Bütçelerin parlamento onayına sunulmasına gerek olmayıp, ödenekler yapılan
faaliyetlerin maliyetine göre tahsis edilmektedir.
Bu sistemde; ödenek tahsisinde belirli akademik alanlar, program veya kurumlar
için maliyet veya farklı katsayılar kullanılabilmektedir. Benzer kurumlara aynı
esaslara göre ödenek tahsis edilerek, eşit işlem yapılması yanında, açık ve
rekabete dayalı bir ortam yaratılmaktadır. Bu sistem; kamu denetimine açık olup,
kurumları devletin eğitim politikasına uymak konusunda teşvik edebilmektedir
(Kesik, 2003).
Kesik; bu sistemin ARGE faaliyetlerinde kullanmanın zor olduğunu belirtmektedir.
Kurumların

özelliğine

göre

ayrıcalık

söz

konusu

olduğunda

sorunlar

başlamaktadır. Bu nedenle, ödenekler esas ve ek olmak üzere ikiye ayrılarak
tahsis edilebilmektedir. Esas ödeneğin tahsisinde bütün yükseköğretim kurumları
için aynı esaslar kullanılırken, ek ödenek tahsisinde kurumların özelliği dikkate
alınabilmektedir. Bu sistemin uygulanabilmesi için birim maliyetlerin belirlenmesi
ve ödenek tahsis esaslarının tespiti önemlidir.
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(3)

Görüşme Yoluyla ve Önceki Yıla Göre Ödenek Tahsisi
Bu sistemde; yükseköğretim kurumlarının etkinlik veya performansları

gibi ölçütler dikkate alınmadan ödenek tahsisi yapılmaktadır. Genelde önceki yıl
ödenekleri

dikkate

alınarak,

artış

oranı

tüm

kurumlara

aynı

şekilde

uygulanmaktadır (Salmi, 1991, Akt: Kesik, 2003). Bu yöntem; kurumun
gereksiniminden fazla veya eksik ödenek tahsisi durumu ortaya çıkarabilmekte,
gelişen durumlara göre ödenek tahsisini engelleyebilmektedir. Bu sistem ödenek
tahmin mekanizmalarının geliştirilmesi ve esnekliğin sağlanmasını olumsuz
yönde etkilemektedir.
(4)

Sıfır Tabanlı Bütçeleme
Bu yöntemde geçmişe ait bütçeler dikkate alınmadan, hedefi

başarmak ve kapasite dikkate alınarak ödenek tahsisi yapılmaktadır. Hedef ve
öncelikler belirli bir mantık esasına göre hazırlanmaktadır (Kesik, 2003).
Girdiye dayalı yöntemler genel olarak değerlendirildiğinde, hesap verme
açısından bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Devlet gizli veya açık olarak arzı
belirlediğinden, işgücü piyasasının taleplerinden uzaklaşılabilmektedir. Devlet,
yükseköğretim hizmeti için kaynak yoluyla kısıtlamalar getirebilmektedir. Ayrıca;
kaynak tahsis şekli, kurumları homojen bir yapıya doğru yönlendirmektedir.
b. Çıktıya Dayalı Kaynak Tahsisi
Bu sistemin esası, kaynak tahsisinde girdileri değil, çıktıları esas alarak,
kullanılan kaynaklar ile çıktılar arasındaki ilişkinin düzeyini ortaya koymaktır.
Öğrenci başarısı ön plana çıkmakta, çıktının niceliği yerine nitelik konusu
değerlendirilmektedir.
Bu yöntemin uygulaması performansa dayalı olduğundan ve İngiltere, Danimarka
ve İsveç gibi ülkelerde, yükseköğretim bütçesinin % 5-10’u gibi bir oranında
verildiğinden, kesin sonuçlarının alınması ve sistemin tüm öğeleriyle uygulanması
bir süre alacaktır.
Albrecht ve Ziderman (1992, Akt: Kesik, 2003); performansı geliştirmek için
yeterli teşvik sistemi geliştirilemediğinden, yöntemde bir sorun olduğunu
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belirtmektedir. Ayrıca, sistemin esası niteliği artırmak olduğundan, özellikle
gelişmekte olan ülkelerde uygulanmasında bazı güçlükler olabilecektir.
Kalkınma planlarının öngördüğü nicelik ve nitelikte insangücünü yetiştirmek
isteyen ülkeler, süreç içinde bu yöntemi uygulayacak sistemleri geliştirmek
durumundadır. Kalkınma planlarından bağımsız olarak veya hedeflere tam
hizmet etmeyen bir yükseköğretim, ülkeleri; önemli ölçüde kaynak kaybı başta
olmak üzere, eğitilmiş işsizler ordusu yaratılması gibi bir sorunla da karşı karşıya
bırakacaktır.
c. Araştırma Ödeneği Tahsis Yöntemleri
Bu ödenekler niteliği gereği, eğitim için tahsis edilen ödeneklerden farklılık
göstermektir. Bu kapsamda; proje finansmanı, programların finansmanı, bölüm
araştırma ödenekleri ve kurum bazında ödenek tahsisi gibi yöntemler
kullanılmaktadır.
Proje finansmanı, belirli projelere ödeneğin blok halinde aktarılması şeklinde
uygulanmaktadır. Her projenin özelliğine ve proje planına göre harcama kuralları
belirlenebilmektedir.
Program finansmanı, birimlerin ortak projelerinin bir araya getirilmesiyle ortaya
çıkan programlara tahsis edilmektedir.
Bölüm araştırma ödenekleri; araştırmanın eğitimin bir parçası olduğundan
hareketle, diğer ödeneklerden ayrı tahsis edilmektedir.
Kurum bazında ödenek tahsisinde; ödenek kuruma blok halinde verilmekte,
kaynağın hangi projeler için kullanılacağına kurum karar vermektedir.
Bu finansman yöntemi ile ilgili bazı eleştiriler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.
Ekinci (1999); yükseköğretimin kamu kaynaklarıyla finansmanı ve piyasa
mekanizmasına bırakılmaması gerektiğini ileri süren görüşlerin dayandığı bazı
gerekçeleri ortaya koymuştur. Bunlardan dikkati çekenler; fırsat eşitliği, eğitim
hizmetinin niteliği ve piyasa koşullarının yetersizliğidir. Bu görüşe sahip olanların
savunduğu gerekçeler ise şu şekildedir:
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- “ Yükseköğretimin kamu tarafından finansmanı makro etkinliği artırır. Çünkü
yükseköğretim bir kamusal maldır ve toplum için dışsal yararları vardır. Eğer
yükseköğretim piyasa mekanizmasına terk edilirse, bu eğitim kademesine
optimal kaynak tahsis edilmez ve optimal sayıda öğrenci eğitim alamaz. Bu da
kalkınma için gerekli insangücünün yetiştirilmesini olumsuz etkiler. Ayrıca;
yükseköğretimin piyasa kaynaklarıyla finansmanı ile etkinlik arasında her zaman
doğrudan bir ilişki kurulamaz. Alacağı diploma ile yapmak istediği iş arasında
açık ve somut bir ilişki kuramayan öğrenci genellikle etkinlik çabası içinde olmaz.
- Fiyatlar yoluyla finansman, ulusal gelirin dengeli olarak dağıtılmadığı
ülkelerde, düşük gelir düzeyine sahip kesimden gelen yetenekli öğrencilerin bu
eğitimden yararlanmasını kısıtlayarak, ulusal ekonomi açısından etkinliğin
azalması ve kaynak kaybına yol açabilir.
- Kamu kaynaklarıyla finansman; alt sosyal kesimlerden gelen bireylere
yükseköğretim olanağı sağlayarak, gelir dağılımının dengelenmesine yardımcı
olabilir.
- Devletin sağladığı finansman; eğitime ilişkin bireysel karar ve tercihlerde,
yetenekleri ve işgücü piyasasına uygun seçim olanağı sağlayabilir.
- Yükseköğretimin özelleştirilmesi, tarafsızlık ve nesnellik gerektiren bilimsel
çalışmaları olumsuz yönde etkileyebilir.”
Ekinci (1999)’ye göre; sisteme yönelik eleştiriler şunlardır:
- “Yalnız kamu kaynaklarına bağımlılık, bu kaynakların herhangi bir nedenle
azalması sonucu, eğitim için ayrılan kaynakların da olumsuz etkilenmesine yol
açar. Bu husus eğitim kurumlarının gelir esnekliğini ortadan kaldırabilir.
- Kamu kaynaklarıyla finansman, eğitime olan istemi artırmakta, ancak
öğrenciyi çalışmaya zorlayıcı bir etken bulunmamaktadır.
- Yükseköğretimden çoğunlukla orta ve yüksek gelir grubuna mensup bireyler
yararlandığından, gelir düzeyi düşük kesimden alınan vergilerin, gelir düzeyi
yüksek kesimlere aktarılması söz konusu olabilmektedir.
- Gelişmekte

olan

ülkelerde

yükseköğretime

girişin

bazı

nedenlerle

sınırlanması, eşit katılım olmadığından, dağıtılan eşit kamu kaynağı, yüksek gelir
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grubunun vergilerle finanse edilen kaynaktan daha büyük pay almasına neden
olabilmektedir.
- Kamu kaynağı ile finansman, yüksek gelir grupları lehine olduğundan sosyal
adalete uygun değildir.
- Bu yöntemle sağlanan ödenek sisteminde, kaynak planlanmasında etkinliği
denetleyen

bir

mekanizma

ve

bütçenin

hazırlanmasında

göz

önünde

bulundurulacak ölçüt yoktur.
- Bu sistemin bir sonucu da, eğitim hizmetinin niteliğinin düşüklüğüdür. Çünkü
sistemde

ödül

ve

ceza

mekanizması

yer

almaması,

niteliği

olumsuz

etkilemektedir.”
Akalın (1980, Akt: Ekinci, 1999)’a göre, bu finansman yaklaşımında eğitimin
bireysel getirileri göz ardı edilmektedir. Bu yöntemde; eğitimden yararlanmada
bireyler arası rekabetin olmadığı, fiyat mekanizması ile rakiplerin dışarıda
tutulmadığı varsayılmaktadır. Bireyler, bu toplumsal maldan bir ölçüte bağlı
olmadan yararlanmaktadır.
Yükseköğretimin özel kaynaklarla finansmanı:
Özel kaynaklara dayalı yükseköğretim finansman yaklaşımının esası, hizmet
bedelinin yararlanana ödettirilmesidir. Anglo-Sakson düşünceden beri süregelen
bir yaklaşımdır.
Gelişmekte olan ülkeler ve hatta bir kısım gelişmiş ülkeler; artan nüfusla birlikte,
yükseköğretim hizmeti alacak vatandaş sayısının artması, gelişen teknoloji
nedeniyle ortaya çıkan yeni uzmanlık alanları için yükseköğretim verme
gereksinimi, küreselleşme nedeniyle artan rekabet karşısında daha fazla nitelikli
insangücü hazırlama gibi güçlükler karşısında, tüm bunları gerçekleştirecek
finansal kaynakların gün geçtikçe azalması sorununu yaşamaktadırlar.
Bu sorunlar nedeniyle, yükseköğretim için gereksinme duyulan daha fazla kamu
desteği, kaynak tasarrufu yapılmak zorunda kalınan diğer alanlardaki hizmetleri
aksatmakta, bu durum toplumsal sorunlara neden olabilmektedir.
Bu soruna çözüm bulabilmek için; yükseköğretimin bireysel getirisinin yüksekliği
de göz önünde bulundurularak, bu eğitim kademesinde özel kaynakların payının
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artırılması, özel yükseköğretim kurumları kurulumunun teşvik edilmesi, kamu
yükseköğretim kurumlarının kendisinin gelir kaynakları yaratması gibi konular
gündeme gelmiştir.
Bu yöntemi savunanlar, bu eğitimden yararlanacak olanların ödeyeceği bedelin
en iyi şekilde, rekabetin söz konusu olduğu piyasa mekanizmasıyla oluşacağını
öne sürmektedirler (Harding, 1985, Akt: Ekinci, 1999).
Ekinci (1999), bu sistemi savunanların gerekçelerini şu şekilde özetlemektedir:
- “Kaynak dağılımında etkinliği artırır. Arz ve talep dengesi daha kolay biçimde
sağlanır.
- Bu yöntem, yükseköğretim hizmetinin savurganca tüketimini engeller. Fiyat
ödeyen, bundan azami yararı elde etmeye çalışır.
- Öğrenciler alan seçiminde daha duyarlı davranırlar. Bu da kaynak
kullanımında etkinliği artırır.
- Yükseköğretimin parasız sunulması, fırsat eşitliğini sağlayamamaktadır.
- Kamu harcamaları için toplanan vergiler üst sınırlara ulaşmıştır. Kamu
gelirlerinin sınırlılığı, yükseköğretimin hizmetinin de sınırlı kaynaklarla verilmesine
neden olmaktadır.
Özel finansmana yönelik eleştirilerde vardır. Bunlar;
- Kurumların yaptığı tanıtım aileleri yanlış tercihe yönlendirebilir. Talebin az
olduğu yerlerde yeterli okul bulunmaması da olumsuz bir etken olarak ortaya
çıkabilecektir.
- Bu yönteme getirilen diğer bir eleştiri ise, piyasa mekanizmasının yeterli
nitelik ve nicelikte yükseköğretim hizmetini sağlayamayacağıdır. Ayrıca, kamu
desteğinin eşitlik ve etkinlik açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilmektedir.”
Gerçekte, tümüyle özel finansmanla desteklenen yükseköğretim sisteminin
olduğu bir ülke yoktur. Bu tip kurumların; bir kısım ülkelerde yaygın olarak, kar
amacı gütmeyen vakıflar veya dini kurumlarca işletildiği görülmektedir (Ekinci,
1999).
Özel finansman yaklaşımı, eğitim hizmetlerinin özelleştirilmesini esas almaktadır.

43

Bu nedenle, bir kısım ülkelerde uygulanan kupon sisteminin de bu kapsamda ele
alınması uygun olacaktır.
Kupon sistemi
Kupon sisteminin temeli, Milton Friedman (1962, Akt: Ekinci, 1999; Erdem,
2011)’a dayanmaktadır. Friedman, 1962 yılında yayınlanan “Capitalism and
Freedom”

adlı

eserinde,

eğitim

karma

malının

“kupon

yöntemi”

ile

özelleştirilmesini gündeme getirmiştir. Friedman’a göre; eğitim için ayrılan
finansmanın kupon yoluyla kullanımı, okul seçme özgürlüğüne ve okullar arası
rekabete katkıda bulunmaktadır. Kupon sistemi; eğitim için ayrılan paranın, kamu
kurumları tarafından doğrudan eğitim kurumlarına aktarılması yerine, bu paranın
kullanım yetkisinin, “Okul Kuponu” veya “Eğitim Çeki” yoluyla öğrenci veya
velisine, velinin de bu belgeyi çocuğunu göndereceği okulun yönetimine
bırakması esasıdır.
Bu yöntemde; devlet öğrencilere kupon vermek suretiyle, yükseköğretimi
istedikleri kurumdan alma olanağı sağlamaktadır. Devlet böylece; yükseköğretim
hizmeti için girişimde bulunmamakta, bu hizmetin özel sektörden alınması
yönünde olanak sağlamaktadır.
Kupon sisteminin uygulanması konusunda bazı farklı düşünceler ortaya atılmıştır.
Bunlar; Friedman’ın Piyasa Modeli, Jenck’in Denkleştirici Piyasa Modeli ve Levin
Modeli’dir.
Friedman’ın piyasa modeli:
Friedman

(1962);

sağlanabilmesi

eğitimle

için

kupon

yoksulluğun
sisteminin

azaltılması

ve

uygulanmasını,

fırsat
devlet

eşitliğinin
okullarının

kalitesinden yoksul aile çocuklarının da yararlanabileceğini ileri sürmüştür.
Friedman’ın modeli; okullara doğrudan kaynak aktarma yerine, kaynağın kupon
vasıtasıyla öğrencilere verilmesi, çocukların okula bu şekilde başvurabilmesi,
okulun kupon karşılığı kaynağı devletten almasını esas almaktadır. Okulun,
kupon bedeli üstünde bir kaynağı isteme, öğrenciyi seçme ve giriş koşullarını
belirleme hakkı vardır.
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Bu sistem, okullar arası rekabeti geliştirmekte, kaynak tahsisinde adaletsizlikler
olduğu şeklindeki düşünceleri bir ölçüde ortadan kaldırmaktadır.
Jenck’in denkleştirici piyasa modeli:
Jenck (1970, Akt: Kesik, 2003)’e göre; bu modelin Friedman’ın modelinden farkı,
okulların kupon değerinin üzerinde bir kaynağı isteme hakkının olmamasıdır.
Böylece, okula giden öğrencilerin yüksek veya düşük gelirli ailelerin çocukları
olması

nedeniyle

okullar

arasında

oluşabilecek

gelir

farkları

ortadan

kaldırılmaktadır. Ayrıca; gelirin durumuna göre, okula ek kaynak sağlayabilmek
için ikinci bir kupon da verilebilmektedir.
Levin modeli:
Levin (1991, Akt: Kesik, 2003), yükseköğretim için uygulanabilecek bir model
geliştirmiştir. Sistem aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:
- “Öğrenci sayısı, yükseköğretim kurumunun alacağı yardımı doğrudan
belirlemektedir.
- Belirli kalite standartlarına ulaştıklarından dolayı devlet yardımı almaya hak
kazanan yükseköğretim kurumları birbirine denk kabul edilmekte, bu da sektöre
yeni öğretim kurumlarının girmesine olanak vermektedir.
- Kupon, zorunlu olarak karşılıksız bir yardım olmayıp, borçlanma ve
karşılıksız yardımların birleşiminden oluşabilir.
- Levin; bu uygulamada bilgilenmenin oynadığı önemli rolü dikkate alarak, bu
bilgileri

toplayıp

kullanıcılara

sunacak

bir

kuruluşun

olması

gerektiğini”

belirtmektedir.
Wiseman (1987, Akt: Ekinci, 1999)’a göre, uygulamadaki değişik kupon
yöntemlerinin esası, okul seçimi için ailelere nakde çevrilebilir bir kupon
verilmesidir. Böylece aileler, bu hizmeti en iyi veren kurumlara yönlenebilecektir.
Böylece devlet hem sosyal devlet olma görevini yerine getirmekte, hem de özel
sektörün bu alanda yatırım yapmasını özendirmektedir.
Kesik (2003), kupon sisteminin yükseköğretime yönelik getirilerini şu şekilde
sıralamaktadır:
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a. “Bireylere okumak istediği yüksek öğretim kurumunu seçme özgürlüğünü
sağlamak,
b. İnsanların kendi geleceklerini kendilerinin planlamasına fırsat vermek,
c. Okullar arası rekabeti sağlamak,
d. Eğitimde fırsat ve olanak eşitliğini sağlamaktır.”
Ekinci (1999)’ye göre, kupon sistemine getirilen eleştiriler, devletin harcamalarını
artıracağı noktasında toplanmaktadır. Bu nedenle kupon sisteminin varlıklı aileler
için değil, düşük gelirli aileler için uygulanması kabul gören bir uygulamadır.
Yükseköğretimin kamu ve özel kaynaklarla finansmanı:
Bu finansman yönteminde, yükseköğretim hizmeti, ülkenin eğitim politikası
doğrultusunda, kamu veya özel kaynaklar ağırlıklı olmak üzere sunulmaktadır.
Ekinci (1999); finansman yönteminin belirlenmesi öncesinde, yükseköğretim
hizmetini diğer ekonomik mallardan farklı kılan özellikleri ele almıştır. Bu
kapsamda üç farklı maldan söz edilmektedir. Bunlar; yalnızca bedelini
ödeyebilenlerin sahip olduğu ve yararlandığı “özel” ya da “kişisel” mallar, tüm
bireylerin birlikte eşit olarak tükettikleri “kamusal” ya da “toplumsal” mallar,
sonuncusu ise hem kişisel hem de toplumsal mal özelliği gösteren “karma mal”
ya da “yarı kamusal mal”dır.
Devrim ve Tosuner (1988, Akt: Ekinci, 1999), eğitim hizmetinin “bölünebilirlik” ve
“pazarlanabilirlik” özellikleri ile “özel mal”, “dışsallık” niteliği ile “kamu malı”
olduğunu

belirtmişlerdir.

Dışsallık

özelliği

eğitime

karma

mal

özelliği

kazandırmaktadır.
Aynı

araştırmacılar,

tam

kamusal

malların

bölünebilir

ve

pazarlanabilir

olmadıklarını belirterek, piyasa mekanizması tarafından üretilmelerinin olanaklı
olmadığını vurgulamıştır.
Meriç (1995)’e göre, eğitim; kişisel getirileri yanında, dışsallık sonucu topluma da
yarar sağladığından “tam kamusal mal” niteliğinde değildir.
Değerlendirmeler ve yukarıda açıklanan tespitler, eğitimin yarı kamusal bir mal
olduğu konusundaki görüşleri desteklemektedir.
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Woodhall (1987, Akt: Ekinci, 1999)’a göre, yükseköğretimin sağladığı bireysel ve
toplumsal getirilere göre fiyatlandırılması ve yararlanan tüm kesimlerce
karşılanması esas olmalıdır.
Böylece, yükseköğretimden yararlanan kesimler, yani toplum ve bireyler, bu
hizmetin bedelini yarar ölçüsünde birlikte karşılayacaktır.
Bu yöntemi savunanlar (Tilak, 1993; Tural, 1995; Woodhall, 1997; Wiseman,
1987, Akt: Ekinci, 1999), yararlarını şu şekilde belirtmektedirler:
- “Düşük gelir düzeyine mensup bireyler için sağlanan kamu desteği, bu
hizmetin alınmasında eşitlik ve adaleti sağlayabilir.
- Kişisel getirilerin yüksekliği, bireylerin yükseköğretimin maliyetine katılımına
olumlu bakışı sağlar.
- Yükseköğretim

kurumları

öğrenci

için

rekabet

etmek

durumunda

olacaklarından daha etkin olabilirler.
- Yükseköğretim kurumları gelir bakımından öğrenim ücretlerine kısmen
bağımlı olursa, öğrencilerin gereksinme ve isteklerine daha duyarlı olurlar.
- Kurumların öğrenim ücreti uygulaması ve devletin öğrencilere destek
sağlaması, kurumsal özerkliği ve çeşitliliği özendirebilir.
- Yükseköğretim finansman kaynaklarının çeşitlenmesi, diğer yöntemlere
kıyasla eşitlik, adalet ve etkinliği daha iyi sağlayabilir.
- Kamu yükseköğretim kurumlarına özel kurum ve kuruluşlarca sağlanan
bağış ve yardımlarla birlikte, bireylerin öğrenim katkı payı vermesi, kamu
bütçesinin daraldığı dönemlerde eğitimin kalitesinin düşmesini önleyebilir.
- Finansman kaynaklarının çeşitlenmesi, özerklik konusundaki sorunları
azaltabilir.
- Özel yükseköğretim kurumlarına yapılacak kamu yardımı, bu kurumlara
ödenen harçları azaltabilir ve kamunun bu kurumlar üzerinde denetimine olanak
verebilir.
- Kamu ve özel yükseköğretim kurumlarının kamu yardımı alması, eğitim ve
işgücü piyasasında eşitsizlikleri azaltabilir.
- Kurumların çeşitli kaynaklardan gelir sağlamaları kaynak kullanımında
etkinliğe olumlu katkı sağlayabilir.
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- Kamu katkısı, eğitim sektörünün yetersizliklerini giderebilir.
- Kamu harcamalarını fazla zorlamadan yükseköğretime yönelik finansman
arzının artmasını sağlayabilir. “
Yükseköğretimin; diğer öğretim kademelerine göre daha yüksek maliyetine
karşın, bireysel getirisinin yüksek olması, bu maliyetin yararlanan kesimlerle
birlikte karşılanması üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı bir konudur. Lee
(2002, Akt: Erdem, 2011)’ye göre, yükseköğretime ayrılan kamu kaynakları çoğu
ülkede azalmaya devam etmektedir. Bu nedenle; yükseköğretim kurumları,
finansman kaynaklarını artırmak ver çeşitlendirmek için alternatif arayışlara
devam etmektedir.
Yukarıda temel esasları anlatılan, eğitimde finansman yaklaşımlarını gerekçeler
ve sınırlılıkları esas almak üzere kıyasladığımızda karşımıza çıkan tablo şudur:
Tablo–3: Eğitim Finansman Yaklaşımlarının Gerekçeleri ve Sınırlılıkları
Finansman
Yaklaşımları

Gerekçeleri

Kamu finansmanı:  Fırsat ve olanak eşitliğini
yükseltir.
Vergilerden
 Dışsal yararları göz önüne alır.
sağlanan
 Eğitim ve işgücü piyasası
kaynaklarla
hakkında bilgi edindirerek iyi
finansman.
kararlar alınmasının temelini
oluşturur.
 Ölçek ekonomisine uygun
eğitim planlaması yapılmasını
kolaylaştırır.
Özel finansman:
 Bedel ödeme, kullanımda
etkinliği artırır.
Eğitimden
 Eğitim sürecini sorgulama
doğrudan
olanağı sağlar.
yararlananların
 Bireysel tercihler dikkate alınır.
(öğrenci ve aileler)
öğrenim fiyatı
ödeyerek kaynak
sağlamaları.

Sınırlılıkları
 Kamusal kaynaklar
daralabilir.
 Sistemi sorgulama
ve değerlendirme
olanağı sunmaz.
 Bireysel tercihler
dikkate alınmayabilir.

 Eğitimden
yararlanmada
eşitsizlikler artar.
 Eğitimde bireysel
yararlar ön plana
geçer, dışsallıklar
ihmal edilir.
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Karma finansman:  Eğitimden yararlanan tüm
kesimlerin eğitime ilgi düzeylerini
Eğitimin çok yönlü
yükseltir.
finansmanı (Kamu,  Bir kaynaktaki daralma, başka
öğrenci ve aileler,
bir kaynakla telafi edilebilir.
işverenler,
 Hem etkinlik hem de eşitliğe
gönüllüler vb.).
katkıda bulunur.

 Maliyetlere, hangi
kesimin hangi
düzeyde katkıda
bulunacağının
saptanması güçtür.
 Böyle bir sistemi
kurma ve yönetme
maliyeti yüksektir.

Kaynak: Tural, N., Eğitim Finansmanı. Ankara: Anı Yayınları, 2002. s.193

Yukarıdaki tabloda yer alan, finansman sistemlerinin gerekçeleri ve sınırlılıkları
incelendiğinde, finansman konusunda tüm tarafları tam olarak memnun eden bir
yöntemin bulunmasının zor olduğu görülebilmektedir. Nitekim paydaşların katkı
oranları ülkeden ülkeye, hatta aynı ülkede bütçe dönemleri arasında dahi
farklılıklar gösterebilmekte, özellikle kamu finansman kaynaklarından kesintiler
toplumsal gerilimlere ve yönetimlere karşı tepkilere neden olabilmektedir.
Belirtilen finansman yöntemlerinin uygulamaya geçirilebilmesi için, devletler
tarafından kullanılan bazı planlama yöntemleri konusu da yükseköğretim
finansman sisteminin önemli basamaklarındandır.
Yükseköğretim Finansmanının Planlanma Yöntemleri
Yükseköğretimin finansmanının planlanması için ülkeler tarafından farklı
yöntemler geliştirilmiştir.
Dünya ülkelerinde yükseköğretim kurumlarının finansmanını planlarken kullanılan
başlıca dört yöntem vardır. Bunlar; Pazarlık ve Anlaşma Yöntemi, Girdilere Göre
Bütçe Hazırlama Yöntemi, Çıktılara Göre Bütçe Hazırlama Yöntemi ve
Öğrencilerin Tercihlerine Göre Bütçe Hazırlama Yöntemi’dir (Gürüz, 2001).
a. Pazarlık ve anlaşma yöntemi:
Bu yöntem bir kısım gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Bu
ülkelere örnek olarak Yunanistan, İtalya, Brezilya ve Arjantin verilebilir. Bu
yöntemin temel özelliği, bütçenin hazırlanmada geçerli bir ölçütten ziyade
kamuyla olan ilişkilerin ön planda olması ve kamu bürokrasinin yükseköğretim
bütçesine tam anlamıyla hakim olmasıdır. Genelde uygulanan yöntem, bütçeyi bir
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önceki yıla ait bütçeyi belirlenen bir oranda artırmaktır. Yükseköğretim kurumları,
kendi bütçeleri üzerinde gerçek bir kontrole sahip değildirler.
b. Girdilere göre bütçe hazırlama yöntemi:
Birçok ülke – özellikle gelişmiş ülkeler - bu yöntemi kullanmaktadır (Kanada,
Çin, İngiltere, Fransa, Macaristan, Endonezya, Japonya, Norveç, İsveç ve ABD)
(Erdem, 2011). Bu yaklaşımda amaç, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli
şekilde kullanmaktır.
Bu yöntemde ödeneklerin harcama alanlarına yönelik olarak; öğrenci sayısı,
öğretim kadrosu ve diğer personelin durumu, bina, teçhizat ile araç-gereç durumu
gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. Üniversitenin gelişmişlik düzeyi ve içinde
bulunduğu çevrenin özellikleri bu yöntemde kullanılan önemli ölçütlerdir. Bu
ölçütlere dayalı farklı formüller geliştirilmiştir.
Taşar (2011)’e göre; bu finansman yaklaşımında para aktarımı, taraflar arası
pazarlık/görüşmeler yoluyla da yapılabilmektedir. Yıllık bütçenin harcanma
düzeyi, ertesi yıl bütçesi için önemli bir gösterge olarak alınabilmektedir. Sistem;
paranın verimlilik ve saydamlık temelinde kullanımından çok, zamanında
kullanılıp kullanılmadığına odaklanmaktadır.

Mevcut

yaklaşımda,

denetim

sisteminin belge temelli işlemesi, kamu kaynaklarının verimsizlik temelinde
kullanımına neden olabilmektedir.
Bu yöntemde üniversiteler büyük ölçüde finansal özerkliğe sahiptir. Kurum
bünyesinde kaynağın dağıtımı ve verimli kullanımı için uzmanların görev yapması
ve finansal analiz alt yapısı kurulması gerekmektedir. Ayrıca; bu yöntemi kullanan
ülkelerde, bütçe hazırlayan kamu birimi ve yükseköğretim kurumu gerekli ve
yeterli uzmanlık düzeyine sahip olmalıdır.
c. Çıktılara Göre Bütçe Hazırlama Yöntemi:
Erdem (2011); “girdilere göre bütçe hazırlama yöntemi”nin yukarıda
belirtilen sakıncalarını

giderebilmek

için;

Hollanda,

Finlandiya,

İsrail

ve

Danimarka’da çıktılara göre bütçe hazırlama yönteminin kullanıldığını, bu
yöntemin, öğrencilerin istediği yükseköğretim kurumuna girebildiği ve öğrencilere
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sağlanan desteklerin hibe şeklinde olduğu ülkelerde uygulandığını belirtmektedir.
Bu yöntem ayrıca, yükseköğretimin normal süresi içinde tamamlanabilmesi için
gereken ölçütleri göz önüne almaktadır.
Friedman (1962) araştırmasında; “kimin parası, kimin için harcanmaktadır?”
sorusuna ilişkin olarak bazı tespitlerde bulunmuştur. Friedman’a göre; insanlar,
kendi paralarını harcamada daha dikkatli davranırken, başkalarının parasını
harcarken aynı dikkati göstermeyebilirler. Serbest pazar ekonomisinde kuruluşlar
da aynı şekilde kendi paralarını harcadıklarında daha dikkatli davranırlar. Kamu
ekonomisinde ise siyasetçiler, kendilerinin değil “halkın parasını” harcarlar. Kamu
kesiminde, kamunun parasını harcayan politikacı veya kamu görevlileri, genellikle
kendi paralarını harcarken gösterdikleri dikkati göstermeyebilirler.
Friedman, bu nedenle; kamu hizmeti için genel bütçeden ayrılan finansmanın,
verimlilik ve görünürlük

temelinde kullanılabilmesi için, doğrudan kamu

yükseköğretim kurumlarına aktarılması yerine, bu hizmeti alanların inisiyatifiyle
kullanılmasını önermektedir. Bu yöntem, kamu kaynaklarının kullanımında
müşteriyi esas almaktadır. Kamu hizmetinde kalitenin sağlanması, bu yaklaşımın
ana hedefleri arasındadır. Friedman; eğitim için ayrılan finansmanın dağıtım ve
harcanmasın

öğrenci/veli

inisiyatifinin

esas

alınmasını,

böylece

kamu

kaynaklarının daha etkin kullanılacağını belirtmektedir.
Oosterbeek (1998) ve Ensor (2003, Akt: Taşar, 2011), talep kanalından
finansman yaklaşımının temel özelliklerini şu şekilde belirlemiştir.
(1) “Müşteri inisiyatifi ön plandadır.
(2) Eğitimin hedef kitlesinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır.
(3) Veliye/öğrenciye okul seçme şansı vermektedir.
(4) Eğitim kurumları arası rekabeti öngörmektedir.
(5) Kamu finansman kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlamaktadır.”
Bhatia, Yesudian, Gorter ve Thankappan (2006, Akt: Taşar, 2011) ise, talep
kanalından finansman yaklaşımının avantajlarını ve dezavantajlarını şu şekilde
sıralamaktadır:
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Avantajları;
(1) “Kamu

finansman

kaynaklarının

ekonomik

kullanımına

katkı

sağlayabilir,
(2) Eğitim kurumları arası rekabeti getirebilir,
(3) Veliye/öğrenciye okul seçme özgürlüğü tanıyabilir,
(4) Eğitim kurumlarını değişime zorlayabilir,
(5) Devletin, kamu ve özel okullara eşit mesafede durmasını sağlayabilir,
(6) Eğitim hizmetinin sunumunda, bireylere fırsat ve olanak eşitliği
sağlayabilir.
Dezavantajları;
(1) Uygulama maliyeti yüksek olabilir,
(2) Sistemi oturtmak zor olabilir veya uzun zaman alabilir,
(3) Hedef kitleye ulaşmak zor olabilir,
(4) Suistimaller söz konusu olabilir,
(5) Ahlaki değerlere olumsuz etki yapabilir,
(6) Yolsuzluklar gündeme gelebilir.”
d. Öğrencilerin Tercihlerine Göre Bütçe Hazırlama Yöntemi:
Bu yöntem, “Pazarlık ve Anlaşma Yöntemi”nin ağırlığı azaltılarak, “Çıktılara
Göre Bütçe Hazırlama Yöntemi”nin ağırlığını artırarak oluşturulmuştur. Bu
yönteme en yakın uygulama Şili’dedir. Bu yöntemde:
- Devlet; belirli ölçütlere göre öğrenci başına yapacağı finansman desteğini
belirleyerek, öğrenciye bu tutarı çek veya makbuz olarak ödemektedir.
- Yükseköğretim kurumları öğrenim ücretlerini kendileri tespit etmekte ve
bütçelerini, gelirlerine göre hazırlamaktadır.
- Öğrenciler yükseköğretim kurumunu özgür iradesiyle seçebilmekte ve
istenen öğrenim ücreti ile devlet finansman desteği arasındaki farkı kendi
kaynaklarıyla karşılamaktadır (Erdem, 2011).
Burada dikkati çeken husus; talep edilen öğrenim ücreti ile devletin verdiği
finansman desteği arasındaki farkın karşılanmasında, öğrencinin kaynakları
yetersizse ne yapacağıdır. Bu sorunun çözülmesi için birçok ülkede öğrenciye,
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uygun koşullarda ve mezuniyet sonrası çalışmaya başladıktan belli bir süre sonra
ödemeye başlamak üzere borçlanma (kredi) olanağı sağlanmasıdır. Bu destek,
kamu tarafından sağlanabildiği gibi, bankalar ve/veya diğer kurum ve kuruluşlar
tarafından da verilebilmektedir.
Öğrenci; aldığı yükseköğretim karşılığı uzun vadeli olarak borçlanmakta,
mezuniyet sonrası işe girdikten sonra, kendisine, diğer eğitim kademelerine
kıyasla

daha

yüksek

getiri

sağlayan

bu

hizmetin

alınmasında

sorun

yaşamamaktadır. Bu sistemde temel anlayış, satın alınan mal için bir bedel
ödenmesi ve bu bedelin diğer mal ve hizmet alımlarında olduğu gibi borçlanma
yoluyla sağlanmasıdır. Özellikle öğrencinin, yükseköğretimin maliyetine katılma
zorunluluğu olan sistemlerde, yeterli gelir düzeyine sahip olamayan bireylerin bu
yöntemi kullanması kaçınılmaz olmaktadır.
1.5.2.2. Yükseköğretim finansmanına ilişkin olarak yurtdışında yapılan çalışmalar
İnsan sermayesi kuramı kapsamında A. Smith (1776); "Eğitim yoluyla
elde edilen nitelikler (bilgi, beceri vb.) daima bir harcamayı gerektirir. Yapılan bu
harcamalar, bireyin şahsında gerçekleşmiş bir sermayedir. Bu sermaye, aynı
zamanda topluma da aittir" demiştir.
ABD’li ekonomist Irving Fisher (1906) ise; “The Nature of Capital and Income”
isimli eserinde, sermayenin, belli bir andaki herhangi bir stok olup gelecekte
hizmet akımı sağladığı ve okullar için harcanan kaynakların, gelecekte potansiyel
bir gelir akımı sağlaması bakımından bir yatırım, bir sermaye birikimi olduğunu
söylemiş, bunun hem birey hem de toplum için bir yatırım olduğu görüşlerini
ortaya koymuştur.
A. J. Culyer (1973), “The Economics of Social Policy” isimli yayınında, insan
sermayesi için; "Bireye mal olmuş hünerler ve diğer vasıfların değeridir" demiştir.
İnsan sermayesi kuramına göre, bireyin verimliliği ya da üretim gücünü artıran
etkinlikler insan sermayesi kavramı içinde düşünülebilir ve bireyde eğitimle
oluşturulan ve verimliliği etkileyen bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal birikimi
açıklar.
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İnsan sermayesi kuramına göre, bireyin verimliliğini ya da üretim gücünü artıran
her türlü etkinlik insan sermayesi kavramı içinde düşünülebilir. İnsan sermayesi
kavramı; eğitim ve yetiştirme süreçleriyle oluşturulan ve verimliliği sağlayan
bilişsel, devinsel (psiko-motor) ve duyuşsal birikimi anlatır.
Eğitimle ilgili alanlar ve bu kapsamda eğitimin finansmanı konusunda ulusal ve
uluslararası boyutta çok sayıda araştırma ve çalışmalar yapılmış, raporlar
yayınlanmıştır. Bu çalışmalar, konuya ilişkin politika geliştiren yönetimlere ışık
tutmuş, diğer ülkelerin deneyimlerinden yararlanma olanağı sağlamıştır.
Psacharopoulos (1987), kazanç fonksiyonunu formüle ederek, kazanç - eğitim
ilişkisini açıklamaya çalışmıştır. Psacharopoulos’a göre, kazanç farklılıklarının
eğitimden kaynaklanan kısmı, eğitim düzeylerine göre değişmekle birlikte, alfa
katsayısının ortalama değeri 0.77'dir. Bir başka deyişle, bireylerin kazanç
farklılıklarının

büyük

bir

bölümü

(yaklaşık

dörtte

üçü)

eğitimden

kaynaklanmaktadır.
Psacharopoulos’un çalışması, eğitim için sağlanan finansmanın boşa harcanan
bir kaynak olmadığı, tersine dışsallıkların yanında ekonomik getirisi yüksek olan
bir yatırım olduğunu vurgulaması açısından önemlidir.
Lott (1987) tarafından yapılan ve Meriç (2013) tarafından çevirisi yapılan, “Eğitim
Niçin Devlet Tarafından Sunulmaktadır?” konulu çalışmada, devletin eğitimdeki
rolü ve refah transferinin sağlanabilmesi için eğitimin bir araç olarak kullanılması
konusu ele alınmıştır.
Lott’un araştırmasına göre; eğitim yoluyla refah transferine ilişkin ekonomistler
tarafından kabul edilen hipotez, West (1970) tarafından sunulmuştur. ABD ve
İngiltere'de, eğitim tarihi üzerine yapılan çalışmalar, zorunlu ve ücretsiz eğitime
yönlendiren en önemli etkenin, refah transferinin eğitimcilere sağlanması
düşüncesinin olduğunu ortaya koymuştur.
Ekonomik büyüme ve eğitim arasındaki ilişki konusunda pek çok çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmaların bir özeti, Tilak (1989)'ın çalışmasında verilmiştir.
İnsan sermayesi kuramının esası, eğitimin, insangücünün verimliliğine olumlu
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yönde etki ederek ekonomik büyümeye katkı sağladığıdır. Eğitimin, verimlilik
üzerindeki etkisi süreklidir. Bunun bir diğer dışsallığı da, eğitimli ebeveynler
vasıtasıyla daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesidir. Ekonomik büyüme ile ilgilenen
kurum ve araştırmacılar, insan sermayesinin gelişmesi ve kullanımının, ekonomik
büyümenin ve özellikle kişi başına ekonomik büyümenin belirleyicisi olduğunu
vurgulamaktadır.
Kaiser ve diğerleri (1992); o dönemde ismi Avrupa Topluluğu olan AB ülkelerine
yönelik olarak yapılan çalışmada, üye ülkelerin; 1980-1987 dönemine ait
yükseköğretim

harcamalarını

ve

zaman

içindeki

değişimini

incelemiştir.

Araştırmada; yükseköğretim harcamalarının üye ülkeler arasında önemli
farklılıklar

gösterdiği,

öğrencilere

sağlanan

finansman

desteği

dikkate

alınmadığında, üye ülkeler arasında büyük bir farklılık olmadığı, öğrenci başına
ortalama harcamaların, üniversite dışındaki yükseköğretim ortalamasından daha
düşük olduğu, yükseköğretime az veya çok harcama yapan ülkeler arasındaki
farkta dönem içinde artış olduğunu belirtmişlerdir.
Araştırmada, ülkeler arasındaki bu farklılıklara ilişkin olarak iki olası açıklama
getirilmiştir. Bunlardan birisinin; yükseköğretimin gelişmekte olduğu ülkelerde
harcamaların daha az, gelişmiş olduğu ülkelerde daha yüksek olduğu, ikincisinin
ise; harcamalardaki artışın, gelişen sistemlerde istikrarlı sistemlerden daha
yüksek olduğu şeklindeki varsayımlardır. Sonuç olarak, yükseköğretim sisteminin
gelişim aşamasıyla, yükseköğretim harcamalarındaki farklılık arasında bir ilişki
bulunduğu değerlendirilmiştir.
Lieberman (1993) ise yaptığı çalışmada, öğrenci başına maliyet konusunu ele
almış ve eğitimin kamuya olan maliyetinin istatistiklerde yer almayan bölümlerini
analiz etmiştir. İstatistiklerde yer almayan ek cari harcama kalemlerinin boyutunu
ortaya koyarak, bu maliyet göz önüne alınmadığı takdirde, hesaplanan eğitim
maliyetinin gerçeği yansıtmayacağını belirtmiştir.
Hindistan’da birim maliyetleri analiz eden Prakash (1996) çalışmasında; birim
maliyetlerdeki farklılaşmaları; yükseköğretim sisteminin yapısı, okullaşma oranları
ve yoğun ders programları arasındaki etkileşime, okullaşma oranları ile birim

55

maliyet arasındaki etkileşime ve grup büyüklüğü ile eğitimin türü arasındaki
etkileşime bağlamıştır.
Psacharopoulos, “The Value of Investment in Education: Theory, Evidence, and
Policy (2006)” isimli araştırmasında, eğitime yapılan yatırımın getirisi üzerinde
durmuş ve çalışmasını sayısal verilerle desteklemiştir. Araştırmada, eğitim
yatırımın değerini hesaplama konusundaki “girdi” ve “çıktı” yöntemlerini
açıklamış, eğitime yapılan yatırımın insan sermayesine yapılan yatırım olduğu
konusunu vurgulamıştır.
Eğitim konusunda çalışmalar yapan önemli uluslararası kuruluşlardan birisi,
UNESCO bünyesinde yer alan ve 1963 yılında kurulmuş olan IIEP (International
Institute for Educational Planning)’dir. Söz konusu kuruluş tarafından eğitim
alanında hazırlanmış çok sayıda yayın vardır. Eğitimin finansmanı da önemli
çalışma alanlarından birisidir. Bu kapsamda hazırlanan yayınlardan “Financing
Education: Redesigning National Strategies and the Global Aid Architecture”
(IIEP, 2010), eğitimin finansmanına ilişkin politikalara ışık tutacak ve bu alanda
uluslararası yardım konusundaki çalışmalara esas olacak şekilde temel esasları
ortaya koymuştur.
Brenneman ve diğerleri (2010); “Good Policy, Good Practice II. Improving
Outcomes and Productivity in Higher Education: A Guide for Policymakers” isimli
çalışmada, yükseköğretim finansmanına ilişkin araştırmalara temel teşkil
edebilecek analizler yapmışlardır.
Araştırmada, finansmanın eğitimde verimliliğin artırılması ve geliştirilmesinde çok
önemli bir etken olduğu vurgulanmaktadır. Etkin finansman politikası; kurumsal
ödenekler, eğitim politikaları ve öğrencilere yapılan mali yardım politikaları ile
ilişkilendirilmektedir. Ülkenin eğitim politikası hedeflerinde netlik yoksa sistemin
işletilmesinde de sorunlar yaşanabilmektedir. Eğer eğitime sağlanan kamu
kaynaklarında

aşırılığa

gidilmişse,

bu

durum

eğitim

sisteminin

tasarruf

planlamasını ve tasarrufu gerçekleştirmesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle;
kamu ödeneklerinin dağılımı ülke hedefleriyle orantılı olmalı, eğitim politikası ve
eğitim ücretleri ile ücretlerin, ailelerin gelir düzeyiyle olan ilişkisi ve kamu kaynaklı
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mali yardım programları dikkate alınmalıdır. Bu alanlardaki çalışmalar ülkenin
politik hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
OECD, eğitime ilişkin raporlarında, ülkelerin eğitimle ilgili verilerini karşılaştırmalı
olarak sunmakta ve ülkeler arasındaki bilgi alışverişini sağlamaktadır.
Her yıl yayınlanan “Eğitime Bakış” raporları, eğitimle ilgili diğer verilerin yanında
finansmana ilişkin olarak ayrıntılı bilgileri de kapsamaktadır. Genel raporlar
yanında, belli alanlar ve/veya bir ülkeyi esas alan raporlar, ülkelerin eğitim
sistemlerine ve bu kapsamda finansman sistemlerine katkı sağlamaktadır.
Raporlara göre, OECD ülkelerinde ortaöğretim sonrasında üniversiteye girme
oranlarında artış gözlenmektedir.
Aşağıdaki

grafikte,

OECD

ülkelerinde

yükseköğretime

geçiş

oranları

karşılaştırılmaktadır. Yeni Zelanda, Macaristan ve İspanya dışındaki tüm
ülkelerde, 1995’e kıyasla 2009’da üniversite giriş oranlarında artış olduğu,
1995’de OECD ortalaması yaklaşık % 38 iken, bunun 2009’da % 60’lara ulaştığı
görülmektedir. Bu tablo, artan öğrenci sayısı ile birlikte yükseköğretim için ek
finansman kaynağı gereksinimini de gündeme getirmektedir (OECD, 2012).
Şekil-2: OECD Ülkelerinde Üniversite Düzeyi Eğitime Giriş Oranları (%)

Kaynak: OECD, Education At A Glance, 2012
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Aşağıdaki tabloda, OECD ülkelerinde ortaöğretim sonrası üniversiteye giriş
oranları görülmektedir.
Tablo-4: OECD Ülkelerinde Üniversiteye Giriş Oranları (1995-2010)

Kaynak: OECD Indicators, 2012
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Tabloya göre, 1995-2010 döneminde üniversite’ye girişte, ülkeler bazında
yaklaşık % 100 ile % 200 arasında bir artış olduğu gözlenmektedir. OECD
ortalaması ise % 37’den % 62’ye yükselmiştir. Bazı ülkeler’de giriş oranları %
90’ların üzerindedir. Türkiye’de ise 1995’de % 18 olan oran, 2010’da % 40’lara
yükselmiştir.
Aşağıda Tablo-5’de ise; 1997-2010 döneminde, 25-64 yaş arası nüfusun değişik
eğitim kademelerine katılım durumu görülmektedir.
Tablo incelendiğinde; OECD ülkelerinde yükseköğretim gören 25-64 yaş nüfusun
oranının % 10 ile % 100’e varan oranlarda arttığı görülmektedir.
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Aşağıdaki tabloda ise; 2010 yılı baz alınmak üzere 2010, 2015 ve 2020 yılları
için, OECD ülkelerinde değişik yaş gruplarındaki öğrenci sayıları tahmini
projeksiyonu görülmektedir.
Tablo-6: OECD Ülkelerinde Öğrenci Sayısal Projeksiyonu (2010, 2015 ve 2020)

Kaynak: OECD Indicators, 2012

Tablo incelendiğinde; OECD ülkelerinde yükseköğretime katılacak 20-29 yaş
öğrenci sayısının, 2015 yılında yaklaşık 36 Milyon 401 Bin olacağı, artışın
oransal olarak, 2010 yılı baz (100) alındığında % 112 olacağı görülmektedir.
OECD ülkelerinde, yükseköğretimin ekonomik getirisine ilişkin olarak yapılan
çalışmanın sonucu aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo-7: OECD Ülkelerinde Yükseköğretimin Bireysel Getirisi (2008 veya en son
uygun yıl)

Kaynak: OECD Indicators, 2012

Tabloda; yükseköğretime katılan bireyler için yapılan ortalama harcamanın
36.085 $ olmasına karşılık, eğitim sonrası bireyin ekonomik getirisinin, yapılan
harcamanın yaklaşık 3 katı olarak ortalama 137.201 $ olduğu ve elde edilen artı
değerin yaklaşık 101.116 $ olduğu görülmektedir. Yine aynı çalışmada
yükseköğretimin ekonomik getirisinin % 10.8 olduğu görülmektedir.
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OECD tarafından yayınlanan 2012 yılı “Eğitime Bakış” (Education at a Glance)
raporunda, eğitimin finansmanının önemine ilişkin olarak “Eğitimin Ekonomide
Sağladığı Avantajlar” konusu ele alınmıştır. Rapora göre; en temel seviyede,
daha fazla eğitime sahip olmanın, insanların, 2008 yılında başlayan genel
ekonomik kriz sırasında işlerine devam etmelerini ve işsiz kalmamalarını
sağladığı açıktır. Krizin başladığı 2008 ile 2010 yılları arasında genel işsizlik
oranları OECD ülkelerinde ortalama olarak lise mezunu olmayanlarda % 8.8'den
% 12.5'e, lise mezunu olanlarda ise % 4.9'dan % 7.6'ya çıkmıştır. Yükseköğretim
görenlerde ise söz konusu dönemde çok daha düşük bir oranla, % 3.3'ten %
4.7'ye çıkmıştır.
OECD

ülkeleri

bütünüyle

ele

alındığında,

2010

yılında

işsizlik

oranı

yükseköğretimli erkeklerde lise mezunu erkeklerden % 30 daha azken,
yükseköğretimli kadınlarda % 40 daha azdır. Ayrıca, küresel kriz sırasında
yükseköğretim görmüş çalışanlar ile eğitim düzeyi daha düşük olanlar arasındaki
gelir farklılıkları sadece devam etmekle kalmayıp, daha da artmıştır.
OECD ülkelerinde ortalama olarak yükseköğretimli bir erkek, 2008 yılında, en
fazla lise mezunu olan bir erkekten % 58 daha fazla kazanabilirken, 2010 yılında
bu fark % 67'ye çıkmıştır. Benzer şekilde, kadınlardaki fark % 54’ten % 59'a
çıkmıştır. Bu veriler, OECD ülke ekonomilerinin insangücü gereksinmelerini
karşılamak için yüksek niteliklere sahip çalışanlara olan talebin, küresel kriz
sırasında da genel olarak artmaya devam ettiğine işaret etmektedir.
Toplumsal sistemler ve özellikle ekonomik sistem daha yüksek seviyede beceriye
sahip insangücüne gereksinme duymaya devam ettikçe, yükseköğretime
yapılacak yatırımlar ve dolayısıyla yükseköğretimin finansmanı önemli bir etken
olmaya devam edecektir.
Gerçekten de eğitime yatırımın hem bireyler hem de toplumlar için güçlü
avantajlar sağlaması, söz konusu raporda verilerle desteklenmekte ve konuya
ilişkin bulgular açıklanmaktadır. Krizin devam ettiği 2009 yılında birçok OECD
ülkesinde gerek kamu gerekse özel sektör eğitim yatırımlarının kayda değer
ölçüde artması da dikkat çekici bir konudur.
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Raporda; ülkelerden elde edilen veriler dikkate alındığında, 2008 ve 2009
yıllarında 31 OECD ülkesinden 24'ünde eğitime yapılan yatırımda artış
görülmektedir. Yine verilere göre, 26 ülkede GSMH azalmasına karşın, eğitimin
bütün kademelerinde ülkeler, kurum ve kuruluşlar ile öğrenciler ve aileleri
tarafından yapılan eğitim harcamalarında artış görülmektedir. Elde edilen veriler,
ülkeleri fakirleştiren küresel krizden çıkış için yine ülkelerin eğitime ağırlık
verdiklerini ve eğitimin finansmanını karşılamak için diğer gereksinmelerden
feragat ettiklerini göstermektedir.
Yükseköğretimin finansmanında, özellikle ARGE kaynaklarının kullanılması ve
bilimsel bilgi üretimi konusunda ülkeler arasında farklı uygulamalar olmasına
karşın, bu konuda ileri derecede uygulamalar geliştirmiş ve sistem kurmuş ülkeler
mevcuttur. Yükseköğretimin araştırma kapasitesinin geliştirilmesi konusundaki
uygulamalardan birisi de “Araştırma Üniversiteleri”nin kurulmasıdır.
Araştırma üniversiteleri; ağırlıklı olarak lisansüstü eğitim vermekte ve esasında
ARGE ile görevlendirilen üniversitelerdir. Bu üniversitelerde, lisansüstü öğrenci
oranı lisans öğrencilerine oranla çok yüksektir. Ayrıca, öğretim elemanlarından
doktora olanların sayısı daha fazla, öğretim elemanı başına öğrenci sayısı ise
daha azdır (Gürüz ve diğerleri, 1994). ABD’de araştırma üniversitelerine büyük
önem verilmiş, adeta üniversite kavramı araştırma ile özdeşleşmiş hale gelmiştir.
Günümüzde; belirli bilimsel konular, teknolojik gelişime ilişkin çalışmalar,
uzmanlığına başvurulan kurumlar sözkonusu olduğunda dünya çapında belirli
yükseköğretim kurumlarının isimlerinin ilk akla gelen husus olmasının temelinde
bu uygulama yatmaktadır.
1.5.2.3. Yükseköğretim finansmanına ilişkin olarak Türkiye’de yapılan çalışmalar
Bu bölümde; yükseköğretimin finansmanına ilişkin araştırma, çalışma ve
raporlar, kronolojik sırayla ve yükseköğretimin finansmanı konusunun yoğun
olarak ele alınmaya başladığı 1970’li yıllardan itibaren yer almaktadır.
Türkiye’de eğitimin finansmanı ve bu kapsamda yükseköğretimin finansmanına
ilişkin olarak yapılan çalışmalar, başlangıçta ağırlıklı olarak durum tespiti,
finansmana ilişkin kuramsal altyapı, harcamaların yapıldığı alanlar, maliyetler ve
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bunların karşılanma yöntemlerini ortaya koyarken, 1990’lı yıllarda eğitimin
finansmanının önemli bir sorun alanı olduğu ve önlem alınması gerektiğine ilişkin
raporlar (Örneğin; Kavak ve Ekinci tarafından 1994 yılında yayınlanan “Eğitimin
Finansmanı Sorunu ve Maliyetlerin Azaltılmasına İlişkin Alternatif Stratejiler”
konulu çalışma) yayınlanmaya başlamış, eğitimin finansmanı için model önerileri,
genelde 2000’li yıllardan itibaren ağırlıklı olarak gündeme gelmeye başlamıştır.
Toprak (1978, Akt: Ergen, 1999) tarafından yapılan araştırma sonucunda,
üniversite öğrencilerinin sayısal gelişiminde yetersiz kalan bir yönlendirme
gözlendiği belirtilerek “gerek duyulmayan bilim dallarındaki ilerleme, diğer bilim
dallarından daha hızlı olmaktadır” şeklinde bir değerlendirmeye ve bütçe
olanaklarının

diğer

eğitim

kademeleri

arasında

en

pahalıya

mal

olan

yükseköğretimde, toplum için gereğinden fazla yetişkin elemanın bulunduğu bilim
dallarında tüketildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Adem (1982) tarafından yapılmış olan “Kalkınma Planlarında Eğitimimizin
Hedefleri ve Finansmanı” isimli araştırmada; eğitimdeki sayısal gelişmeler,
bölgeler arası ile kentsel ve kırsal kesim arasında eğitim alanındaki eşitsizlikler,
her eğitim kademesinin ve bu kapsamda yükseköğretimin finansmanı konuları
incelenerek sorun alanları için öneriler getirilmiştir.
Söz konusu çalışmada dikkati çeken konulardan birisi de, o dönemdeki YÖK
yasasının (1750 sayılı yasa) yetersiz olduğunu vurgulayarak, yükseköğretim
kurumlarının finansmanı konusunda ayrı bir yapı kurulması konusunun gündeme
getirilmiş olmasıdır. Günümüzde de tartışma konusu olan ve çeşitli araştırmacılar
tarafından önerilen; yükseköğretim kurumlarına mali özerklik verilmesi, bütçe
tahsislerinde belirli ölçütlerin esas alınması, yükseköğretime tahsis edilen
doğrudan ve dolaylı finansman kaynaklarının yetersizliği konuları gündeme
getirilmiştir. Yükseköğretim için ayrılan kaynaklar ve fakülteler bazında öğrenci
başına birim maliyet hesaplamaları yapılarak bütçe plancılarına ışık tutulmuştur.
Öneriler arasında mesleki ortaöğretim kurumlarının geliştirilmesi, böylece daha
nitelikli meslek elemanı yetiştirilerek, yükseköğretimin yükünün azaltılması
suretiyle bilimsel araştırma etkinliklerine ağırlık verilmesi yer almaktadır.
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Adem (2013); “Mesleki ve Teknik Eğitimin Finansmanı” konulu çalışmasında; bu
eğitim için 1968 - 1978 döneminde harcanan finansman kaynağının tespitiyle
birlikte, bu alandaki okullaşma oranlarını, değişik mesleki ortaöğretim kurumlarını
ele alarak öğrenci birim maliyetlerini incelemiştir. Bu alandaki gelişim seyrinin de
ele alındığı çalışmanın sonunda; mesleki ve teknik eğitim plan hedeflerinin
yeniden belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli finansman
kaynaklarının daha gerçekçi kestirilmesi için ayrıntılı çalışmalar yapılması
gerektiğini belirtmiştir.
Bircan (1987) tarafından; Beşinci Kalkınma Planı istihdam bölümüne katkı
sağlamak amacıyla, DPT bünyesinde “Beşinci Plan Öncesinde İstihdam
Yaklaşımları (1963-1984)” isimli bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada; istihdam
kavramı, Türkiye’deki istihdama ilişkin tahminler ve bu amaçla kullanılan
yöntemler incelenmiş, işgücü piyasasındaki gelişmelerle, artan istihdamın
gereksinme duyduğu insangücünün eğitilmesi boyutu ve bu maksatla kaynak
planlanması konusuna dikkat çekilmiştir.
Bircan; sektörel bazda istihdamın eğitim kademelerine göre dağılımına ilişkin
1960 ve 1980 yılı değerleri esas alarak, bu alanda 20 yıllık bir dönemdeki
değişimi incelemiştir. Kalkınma politikaları içinde istihdamın boyutu, “beşeri
sermaye” kuramı kapsamında ele alınarak, bu kapsamda öneriler getirilmiştir.
Öneriler arasında; eğitim-insangücü-istihdam ilişkisinde paralellik sağlanması ile
genç nüfusun istihdamı için eğitilmesi ve bu maksatla kaynak ayrılarak gerekli
yatırım yapılması konuları, beşeri sermayenin güçlendirilmesine dikkat çekmesi
açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’de eğitimin ve bu kapsamda yükseköğretimin finansmanı konusundaki
kapsamlı araştırmalardan biriside, Bircan ve diğerleri (1989) tarafından; Devlet
Planlama Teşkilatı (DPT) adına 1979-1987 dönemindeki öğrenci harcamalarını
inceleyen rapordur. Bu çalışmada, eğitim kademelerindeki öğrenci birim
maliyetleri hesaplanmış, bu hesaplamalarla, finansman talepleri ve tahsislerde,
talep artışıyla paralel olarak ortaya çıkacak eğitim arzının gelişimi, yapının
bilinmesi ve uzun dönemli eğitim planlama çalışmalarına katkı sağlanması
hedeflenmiştir.
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Savaş

ve

Ertel

(1987),

Türkiye’de

1982-1986

dönemi

yükseköğretim

finansmanını incelemişlerdir. Çalışmada; eğitim bütçesinin, kamu bütçesi ve
GSMH içindeki yeri ile harcamaların türlerine göre dağılımı ele alınmış,
üniversitelerdeki birim öğrenci

maliyetleri

bütçe raporları

esas

alınarak

hesaplanmıştır. Yükseköğretime sağlanan kamu finansman desteğinin, toplam
yükseköğretim kaynakları içindeki payının, 1983 yılında % 96.1’e çıktığını, birim
öğrenci maliyetlerinin dönem içinde artış gösterdiğini ortaya koymuşlardır.
Kalkınma planlarında yer alan eğitim hedeflerine ulaşmak için eğitimin çeşitli tür
ve düzeylerine yapılan harcamaların belirlenmesi ve çözümlenmesinin yapıldığı
bir başka araştırmada Martı (1987, Akt: Ergen, 1999) tarafından yapılmıştır.
Araştırmada, kamu yükseköğretim kurumlarında; 1963, 1983 ve 1992 yılları için
ortalama birim cari harcamalar hesaplanmıştır. Bu harcamalar, 1993 yılı baz
kabul edilerek, İstanbul ili geçinme indeksiyle sabitleştirilmiştir. Çalışma
sonucunda; planlı dönemde, eğitimde plansız bir politika izlendiği, 1963-1992
döneminde kamu harcamaları içinde eğitim harcamalarına göreli bir öncelik
verildiği ve eğitim sektörüne yapılan harcamaların, genel kamu harcamalarından
fazla gerçekleştiği değerlendirmelerine ulaşılmıştır.
Maliye Bakanlığı’nca yapılan ve üçüncü ve dördüncü beş yıllık kalkınma planları
dönemlerini kapsayan çalışmada, Dikmelik (1987, Akt: Ergen, 1999); 1973-1983
yılları arasında eğitim harcamalarının gelişimi incelemiş, konsolide bütçeden
çeşitli eğitim kademelerinin aldıkları paylar ve bu kademeler için kalkınma
planlarında öngörülen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını, sayısal verilere dayanarak
ortaya koymaya çalışmıştır.
Sözkonusu çalışmanın bulguları arasında, GSMH ile eğitim harcamaları arasında
doğrusal ve pozitif bir ilişki olduğu, konsolide bütçe harcamaları ile eğitim
harcamaları arasında ise ters yönde bir ilişki olduğu yer almıştır. Araştırmadaki
diğer bulgular ise; finansmanı ağırlıkla devlet tarafından üstlenilmiş bulunan
eğitim kesimine gereken önemin verilmediği, kaynakların dağılımında plan
hedefleriyle uygunluğun sağlanamamış olduğu, sorunların çözümü için kamu
tarafından eğitime ayrılan payın artırılması ve kaynakların uygun dağılımının

66

sağlanması

için

eğitimde

planlamaya

önem

verilmesi

gerektiği

değerlendirmeleridir.
Baskan tarafından 1990 yılında hazırlanan “1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun örgüt yapısı ve yönetim süreçleri
açısından karşılaştırılması” konulu doktora tezinde, 10 yıl ve daha uzun süre
görev yapmış olan 2578 öğretim üyesine yönelik ölçek uygulanmasında;
yükseköğretim kurumlarındaki akademik özerklik konusunun büyük ölçüde dile
getirilmesi ve bu konudaki yasal düzenlemelere olan gereksinimin yanında,
finansal özerkliğin sağlanması konusu da gündeme getirilmiş, bu konuya ilişkin
yasal düzenlemeler yapılması önerilmiştir.
Maliye Bakanlığı (1992, Akt: Ergen, 1999) tarafından yapılan çalışmada, kamu
eğitim

harcamalarıyla

ilgili

1980-1992

dönemindeki

sayısal

gelişmeler

ayrıntılarıyla ortaya konulmuştur. Raporda; MEB ile yükseköğretim kurumlarının
harcama ve ödenekleri ayrı ayrı ele alınmış, yükseköğretim kurumlarındaki döner
sermaye harcamaları, öğrenci harçları, gelir gerçekleşmeleri, araştırma fonları,
kira ödenekleri, kapalı mekanların durumu, sosyal tesisler ve taşıt durumları ile
ilgili bilgiler sunulmuştur.
Kavak ve Ekinci tarafından 1994 yılında yapılan “Eğitimin Finansmanı Sorunu ve
Maliyetlerin Azaltılmasına İlişkin Alternatif Stratejiler” konulu çalışma, Türkiye’de
eğitimin finansmanı konusuna ve bu konuya ilişkin olarak yaşanması olası
sorunlara dikkat çeken önemli bir çalışmadır. Bu dönemden önce yapılan
çalışmalarda

genelde

eğitime

yapılan

harcamalar

ve

bu

kapsamda

yükseköğretim maliyetleri sayısal verilerle ortaya konulmuştur. Bu araştırmalar,
genelde “durum tespiti” yapan ve bütçe plancılarına ışık tutan çalışmalardır. Bu
çalışmada ise yalnız maliyetlerle plancılara ışık tutan veriler değil, ayrıca eğitimin
ve bu kapsamda yükseköğretimin finansmanı konusunun, Türkiye’deki eğitim
sektörü açısından önemli bir sorun alanı olduğu ve bu sorunun çözümüne yönelik
stratejiler geliştirilmesi gerektiği konusu gündeme getirilmek suretiyle, bütçe
plancılarına ek olarak yükseköğretim plancıları ve yöneticilerine de ışık tutulması
esas alınmıştır.
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Araştırmada; eğitime tahsisli finansman kaynaklarının yetersizliğine dikkat
çekilerek, eğitimde maliyetlerin azaltılmasına yönelik öneriler getirilmiştir.
a. “Eğitim

yöneticileri,

eğitim

sisteminin

mevcut

yapı

ve

işleyişini

değiştirmeksizin, girdilerin miktarı, kalitesi ve oranlarını değiştirerek veya girdileri
daha etkin kullanarak maliyetleri etkileyebilirler.
b. Eğitim yöneticileri, sisteme yeni teknolojiler getirerek ve sistemin temel
tasarımını değiştirerek etkinliği artırabilirler. Örneğin; ekiple öğretim, TV ile eğitim,
dil laboratuarı vb.
c. Daha radikal bir çözüm, yeni bir eğitim sistemi tasarlamak olabilir.”
Aynı araştırmada, eğitimin finansmanı ve ideolojisi konusu incelenmiş ve insan
verimliliğinin önemi ve bunun artırılması konusu ele alınmıştır. Araştırmada;
eğitim sektörünün kazanacağı büyük önemin altında yatan temel faktörün; 21.
yüzyılda hem küresel, hem bölgesel ekonomik rekabeti belirleyecek insan
verimliliğinin olacağı, insanın verimlilik ve üretkenliğini belirleyecek temel etkenin
alınan iyi ya da kötü eğitim olacağı belirtilmektedir. 20. yüzyılın; ekonomik ulusal,
bölgesel ya da küresel rekabette emek/insan verimliliği dışında başka konuların
da belirgin bir biçimde öne çıktığı bir yüzyıl olduğu; özellikle sermayenin
verimliliği, devlet teşvik ve yönlendirmelerinin, vergiler ve eş etkili tedbirlerin,
miktar kısıtlamaları vb. küresel, bölgesel hatta ulusal bazda mal ve hizmet
dolaşımının yönünü ve miktarını belirlediği vurgulanmıştır.
Araştırmada; 21. Yüzyılın; yukarıda belirtilen ve verimlilik dışında mal ve hizmet
ticaretinin miktarı ve yönünü belirleyecek etmenlerin ortadan kalkacağı bir dönem
olacağı ve tümü devlet yönlendirmeli ve devlet tercih eksenli faktörlerin yerini,
bireylerin eğitim düzeyinin alacağı bir üretkenlik zemini alacağı tespiti yapılmıştır.
Kavak ve Ekinci’nin araştırmasında; eğitim sektörü, bu sektörün finansman biçimi
ve devlet ile ilişkisinin önemine değinilerek, bu önemin hem daha artacağı, hem
de şekil değiştireceği vurgulanmıştır. Ayrıca; her sektörde ve her konuda olduğu
gibi, üretimin finansmanı ile söz konusu üretimin etrafında oluşan değerler
sistemi arasında bir illiyet bağı olduğu belirtilmiştir. Bu illiyet bağının da en güçlü
olduğu sektörlerin başında eğitim sektörünün geldiği vurgulanarak, konuya
öncelikle finansman açısından yaklaşarak; önemli olan sektörün finansman
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yapısı ile yurttaşlara taşıdığı ya da taşımak istediği ideoloji arasında bağ
kurabilmek olduğu belirtilmiştir.
Ataünal (1998), tarafından yapılan ve 1923-1998 döneminde yükseköğretim
sistemini

inceleyen

çalışmada

ulaşılan

sonuçlar

arasında;

yükseköğretime olacak yoğun talebin farkına varılamadığını,

1960’larda

bu boşluğu, kar

amaçlı ve daha düşük nitelikte eğitim veren yüksekokulların değerlendirdiğini
belirtmiştir. Çalışmada, 1981 ve sonrasında; yükseköğretimde gereksinim
duyulan planlayıcı, yönlendirici, eşgüdüm sağlayıcı ve denetleyici bir organ olarak
YÖK’ün yer aldığı bir dönem olduğu yer almaktadır.
Ekinci (1999) tarafından hazırlanan “Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri
Öğrencilerinin Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Görüşlerinin Öğrencilerin
Sosyo-ekonomik Özellikleri Temelinde Değerlendirilmesi” konulu doktora tezi,
yükseköğretimin finansmanı konusuna, öğrenci açısından da bakan ve özellikle
ülkenin gerçeklerine uygun olarak sağlıklı veriler elde edilmesi açısından önemli
bir örnektir.
Ekinci’nin

araştırmasında;

eğitimde

ve

yükseköğretimde

fırsat

eşitliği,

yükseköğretimin ekonomik boyutları ve finansmanı ve bu kapsamda maliyetler,
getiriler, finansman yaklaşımlarına ilişkin kuramsal çerçeveyle birlikte Türkiye’de
yükseköğretimin finansmanı konusu ele alınmıştır.
Araştırmada incelenen ana hususlar; öğrencilerin sosyo-ekonomik özellikleri,
öğrencilerin yükseköğretimin kişisel getirilere ilişkin görüşleri, yükseköğretim
maliyetlerine öğrenci katılımını öngören finansman yaklaşımlarının gerekçelerine
ilişkin öğrenci görüşleri ile yükseköğretim maliyetlerine öğrenci katılımını öngören
finansman yaklaşımlarının gerekçelerine ilişkin görüşlerin bazı değişkenler
bakımından karşılaştırılmasıdır.
Ekinci’nin araştırması sonucu, yükseköğretimin finansmanı konusunda getirilen
öneriler ana esasları ile şu şekildedir:
- “Öğrencilerin yükseköğretimden zihinsel özellikler ve yetenek temeline
dayalı olarak yararlanabilmesi için, yükseköğretim öncesi eğitim düzeylerinde tüm
toplum kesimlerine yönelik olarak daha nitelikli bir eğitimin sunulması,
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- Birinci öğretim öğrencilerine uygulanan katkı payı oranlarının, ikinci öğretim
düzeyine çıkarılması, ikinci öğretim öğrencilerine uygulanan ücretin artırılması,
- Fırsat eşitliği için; düşük sosyo-ekonomik gruplara yönelik burs ve kredi
olanaklarının

yükseköğretim

öncesi

düzeylere

kadar

yaygınlaştırılması,

yükseköğretim düzeyinde ise, devlet, yalnızca alt sosyal kesimlerden gelen ya da
ödeme gücü olmayanlara yeter miktarda yardım sağlanması,
- Üniversitelerin belirli ölçütlere göre kendi öğrenci katkılarını kendilerinin
belirlemesi,
- Üniversitelerin çeşitli bölümlerinin getiri oranları araştırılarak, öğrenim
ücretlerinin belirlenmesinde getiri oranlarının dikkate alınması,
- Yükseköğretimin toplumsal yararının karşılığı olan maliyetlerin devlet
tarafından, bireysel getirilerin karşılığı olan maliyetin yararlananlar tarafından
karşılanmasına ilişkin yöntemler geliştirilmesi,
-

Tüm öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde yükseköğretimden yararlanma

şansının artırılması,
- Öğrencilere, öğrenim ücretinin öğrenim süresi içinde ya da çalışma yaşamı
içinde ödeme tercihi verilerek, alt sosyo-ekonomik gruplardan gelen öğrencilerin
yükseköğretime girişte ekonomik bakımdan dezavantajlı olma durumunun
azaltılması,
- Yükseköğretim kurumlarının gelir bakımından öğrenci katkılarına bağımlı
hale getirilerek, bu kurumların öğrencilerin gereksinimlerine daha duyarlı
olmalarının sağlanması,
- Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılan devlet yardımlarının, kurum
yerine, devlet üniversitelerinde öğrenci başına yapılan harcamaları geçmeyecek
şekilde öğrencilere yapılması ve öğrencilerin bu hizmeti istedikleri kurumdan
almalarının sağlanmasıdır.”
Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TUSİAD) tarafından 2000 yılında
“Yükseköğretimin Finansmanı” konulu bir rapor hazırlanmıştır. Rapordaki ana
esaslar özetle şu şekildedir:
Dünya Bankası tarafından eğitimin kişisel ve toplumsal getirileri üzerine yapılan
araştırmalarda;
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- Eğitim kademesinin yükselmesiyle bireysel getirinin arttığı,
- Yükseköğretim için sağlanan kamu katkısından üst gelir gruplarının daha
fazla yararlandığı, ülkenin gelir düzeyi azaldıkça yararlanma oranının daha
belirgin

olduğu

belirtilmektedir.

Alt

gelir

grubu

çocuklarının

ailelerinin

yükseköğretime girebilmek için ortaöğretim kademelerine ulaşma güçlüğü
olduğu, ortaöğretimi tamamlasalar bile, yükseköğretim için vazgeçmek zorunda
oldukları gelir önemli olduğundan, bu eğitimden yoksun kalabilmektedirler.
Aynı raporda; yükseköğretim gibi maliyeti yüksek bir eğitimi, her isteyene parasız
olarak sunacak ülke olmadığının daha iyi anlaşıldığı belirtilmektedir. Eğitim
harcamalarının bir kısmını, insan ihtiyaçlarını tatmin edici niteliğinden ötürü
tüketim harcaması olarak kabul etmenin olası olduğu, eğitim yatırımının daha çok
uzun

vadeli

bir

yatırım

niteliğinde

olduğu

vurgulanmıştır.

Eğer

eğitim

harcamalarının ağır basan niteliği tüketim olsaydı, tüketim harcamalarının
kısılmasının ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olmazdı şeklinde bir tespite
ulaşılmıştır. Eğitim harcamalarının yatırım özelliğinden ötürü bu harcamaların
kısılması veya yeterli olmaması ekonomiyi ve gelişmeyi de etkileyeceği, yatırım
amacıyla yapılan eğitim harcamalarına, eğitimden yarar gören toplumun ve
eğitim alan fertlerin birlikte katılması gerektiği belirtilmiştir.
Raporda; YÖK yasasının da, aynı görüş ve mantıkla yükseköğretimin cari hizmet
giderlerinin devlet ve öğrenci tarafından karşılanacağını ve devlet katkısının, cari
hizmet maliyetlerinin yarısından az olamayacağını hükme bağlamıştır diye
belirtilerek, yükseköğretimin paralı olması gerektiği vurgulanmıştır.
Yine aynı raporda TUSİAD tarafından bazı öneriler de gündeme getirilmiştir. Bu
öneriler

şunlardır:

Türkiye’de

eğitimin

niteliğinin

yükseltilmesi

için

yeni

düzenlemeler yapılmasına gereksinim vardır. Dünyadaki özelleştirme süreci
Türkiye’de de başlamış olup, devletin üstlendiği birçok kamu hizmeti niteliğindeki
tesisler özelleştirilmektedir. Devletin üstleneceği hizmetler konusunda yeni
görüşler benimsenmektedir. Teknolojinin gelişmesi, bilgi, iletişim araçlarının
yaygınlaştırılması ve sınır tanımaması, giderek insanlarımızı yükseköğretime
yönlendirmiştir.
verememektedir.

Yükseköğretim
Eğitim

talebine

yasalarında

devlet

yapılması

bütçesi
önerilen

artık

yanıt

değişikliklerin,
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küreselleşme ve özelleşme sürecinde tek amacı vardır; gençlerimizi dünya ile
rekabet edebilecek şekilde yetiştirmek, yükseköğretim kapılarını, yeteneğine göre
herkese açmaktır.
Baskan (2001, 2002), hazırladığı; “Türkiye’de Yükseköğretimin Gelişimi” konulu
bildiri ile “The Development of Higher Education in Turkey” konulu bildirilerde;
Yükseköğretim kurumları, genel anlamda, toplumun yüksek düzeydeki insangücü
gereksinimini karşılamak, kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak,
bilimsel araştırmalar yoluyla toplum sorunlarının çözüme kavuşturulmasında
yardımcı olmak görevlerini üstlenmiş kurumlar olarak ele alınmış ve Türkiye’de
yükseköğretimin tarihsel gelişimi incelenmiştir.
Baskan; Cumhuriyet öncesi ilk yükseköğretim kurumlarının kurulduğu 1773
yılından itibaren kurumların geçirdiği aşamalar, yapısal ve yönetsel değişimleri
incelemiş, yönetimin bir parçası olan finansman konusunu da ele almıştır. Bu
süreçte; yükseköğretim kurumlarında köklü değişikliklerin yapıldığı tarihlerle, bu
tarihlerdeki

önemli

değişiklikler

ve

değişiklikler

sonucu

yükseköğretim

kurumlarında nitelik ve nicelik yönünden gözlenen değişimler ve gelişmeler
vurgulanmıştır. Bu kapsamda; 1981 yılında yürürlüğe giren YÖK Yasası’nın, Türk
yükseköğretim sistemine getirdiği önemli yapısal değişiklikler ayrıntılı olarak ele
alınmıştır.
Tural (2002),

“Eğitim Finansmanı”

isimli

kitabında;

eğitimin finansmanı

konusundaki kuramsal çerçeve ile birlikte, yükseköğretim finansman sistemleri ile
bu sistemlerin gerekçeleri ve sınırlılıkları konusu incelenmiştir. Bu kapsamda;
eğitim - ekonomi ilişkileri ile eğitimin finansmanı, ulusal ekonomi ve eğitimin
finansmanı, devlet türleri ve eğitimde finansman yaklaşımları, eğitim yönetiminin
yapılanması ve eğitim finansmanı ilişkileri, kamu gelirleri ve Türkiye’nin bütçe
süreci, eğitimde bütçe yönetimi ve Türkiye’de eğitim finansmanı politikaları
konularında, eğitim finansmanı alanında bilgi vermenin yanında bu konuda
çalışma yapacak araştırmacılara önemli bir kuramsal altyapı sağlamaktadır.
Türkiye’deki eğitim finansman politikalarının incelenmesinde, ilgili yasal mevzuat
ve mevcut

finansal kaynakların yanında,

kalkınma planlarında eğitimin

finansmanına ilişkin olarak uygulanan ilke ve politikalar, milli eğitim şuralarında
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eğitimin finansmanı konusunda ortaya konan öneriler ile her kademe eğitimdeki
finansmanın genel değerlendirmesi yapılmıştır.
Tural (2002, s: 327)’ın çalışmasında; kamu yükseköğretim kurumlarında eğitim
gören öğrencilerin ailelerinin, gelir düzeyine göre % 20’lik dilimlere ayıracak
şekilde çalışma yapılması, böylece; kimlerin yükseköğretimden yararlandığının
belirlenmesinin yanında, yükseköğretim maliyetlerine öğrenci ve ailelerin
katılmasını öngören düzenlemeler için gerekli verilerin ortaya konması hususunu
gündeme getirmiştir.
Kesik (2003) tarafından yapılan “Yükseköğrenimde Yeni Bir Finansman Modeli
Önerisi:

Bütünsel

Model”

isimli

çalışmada;

“insan

sermayesi”

kuramı,

yükseköğretimin bir iktisadi mal olarak değerlendirilmesine ilişkin kuramsal
inceleme, yükseköğretimin getirisine ilişkin konular, yükseköğretimin ekonomik
kalkınma ile ilişkisi, kalite ve performans yönetimi ile yükseköğretim finansman
yöntemleri ele alınmıştır. Yükseköğretimin finansmanı kapsamında; kamu
kaynaklarıyla finansman, harçlar ve özel kaynaklar yoluyla saptanması konusu,
bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliği ile “kupon sistemi”nin kuramsal çerçevesi
ile uygulama örnekleri incelenmiştir. Çalışmada; Türkiye’deki yükseköğretim
finansmanı konusu ayrıntılı olarak ele alındıktan sonra, “küreselleşme” ile ortaya
çıkan rekabet ortamının getirdiği sorunlar ışığında, “bütünsel model” olarak
isimlendirilen bir öneri getirilmiştir.
Kesik’in çalışmasında; idari etkinlik, kamu ve özel kaynakların yükseköğretim
kurumlarına tahsisinde takip edilecek yöntemler, performans, yönetim ve denetim
konuları, kalite, üniversite-sanayi işbirliği, harç uygulaması, kredi ve burs sistemi,
yurt sistemi, döner sermayeler, vakıf yükseköğretim kurumlarının finansman
sistemi konularına ilişkin öneriler yer almıştır.
Önerilen modelde; kamu kaynaklarından daha fazla pay almak yerine,
yükseköğretim kurumlarının kaynak yaratma arayışı içinde olmaları, finansman
konusunda karar verme ve yürütme sürecinin birbirinden ayrı tutulması,
yükseköğretim kurumlarına ödenek tahsisinde; standart birim maliyetlere, öğrenci
sayısına, kaliteye, araştırma kapasitesine ve performansa dayalı bir formül
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geliştirilmesi önerilmiştir. Oluşturulacak yeni sistemin temel unsurları olarak;
yükseköğretim kurumlarının finansal özerkliğinin artırılması, blok bütçe sisteminin
uygulanması, performans yönetimi, toplam kalite yönetimi ile iç mali kontrol ve
dış yönetim belirlenmiştir.
YÖK (2005) tarafından, yükseköğretim talebinin karşılanması için bir kaynak
araştırma sonuç raporu hazırlanmıştır. Söz konusu rapora göre; yükseköğretim
kurumlarına hazineden gelen kaynağın % 25’i yatırım için, kalan tutar cari
gereksinmelere harcanmaktadır. Döner sermayeden elde edilen gelirin yaklaşık
yarısı

araştırmalar

için

harcanmakta,

kalan

tutar

araştırmacılara

ise

ödenmektedir. Öğrencilerden alınan katkı paylarının yaklaşık % 75’i, yine
öğrencilerin sağlık, beslenme vb. gereksinmeleri için harcanmaktadır.
Rapor; öğrenciler için finansal destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
1961’de yayınlanan yürürlükteki yasasında, dikkati çeken yönlerden birisinin,
verilen

kredilerden

faiz

alınmaması

hükmü

olduğunu

vurgulamaktadır.

Günümüzde doğru bir yaklaşım olmadığı değerlendirilen bu hüküm nedeniyle,
yüksek enflasyon döneminde faiz tahakkuk ettirilmediği için anaparalar eriyip
gitmiş, kaynağın dönüşümü sağlanamamış, yük diğer kamu hizmetleri için ayrılan
kaynakların üzerine binmiştir. Bu yasadan 35 yıl sonra 1996’da bir düzenleme
yapılarak, öğrencilere verilen kredilerden, toptan eşya fiyat endeksine göre
“değer sabitleme yöntemi” uygulamasına başlanmıştır.
Rapora göre, kurumun gelirinin % 90’nı kamu bütçesinden, diğer % 10’luk kısmı
yasal kesintiler ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Hazineden gelen ödeneğin
yarısına

yakını

cari

giderlere

harcanmaktadır.

2001-2004

yılları

bütçe

gerçekleşmesine göre; gelirin 1/3’ü cari giderlere, 1/3’ü kredilere, diğer 1/3’ün ise
yatırımlara harcandığı tespit edilmiştir. Kuruluş yasasının 22. maddesi; bütün
yurtlar işletilmek üzere üniversitelere tahsis edilir dediği halde, kanunun bu
hükmü tam olarak yerine getirilememiştir.
Raporda; Türkiye’nin kalkınması için, devletin vatandaşların eğitim talebini
karşılamasının kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızla
gelişmesine paralel olarak, artan eğitim taleplerinin, kamu bütçelerinden
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karşılanamaması durumu ortaya çıkmıştır. Bazı ülkeler özel eğitimi özendirmeye
yönelirken, İngiltere İşçi Partisi 1997’de, diğer vaatleri ile birlikte, eğitim talebine
çare bulacağını öne sürerek seçimi kazanmıştır. İlk iş olarak parasız
yükseköğretim devrinin kapandığını ilan ederek, daha iyi eğitim verebilmek ve
çocukları dünya ile rekabet edecek şekilde yetiştirmek için herkesin öğrenim
parasını ödemesini istemiştir.
Raporda da belirtildiği gibi, Türkiye’nin bütçesinin İngiltere, Amerika, Çin,
Japonya gibi gelişmiş ülkelerden daha iyi olmadığı açıktır. Türk çocuklarına daha
iyi eğitim verilmesi, onların dünya ile rekabet edecek güçte eğitilmeleri, başta
İngiltere, ABD, Çin ve diğer gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi; eğitim alan
kesimin, yani öğrenci katkısının belli düzeyde artırılmasıyla bağlantılıdır.
Raporda; günümüzde de tartışmaları devam eden, yükseköğretime girebilmek
için, ortaöğretim mezunlarının yaklaşık % 80’nin özel dershanelere devam ettiği,
yükseköğretime ulaşabilme şansının ise yaklaşık % 30 olduğu vurgulanmaktadır.
Öğrenci, dershaneye verdiği ücreti (ortalama 3.000 TL) yükseköğretim kurumuna
verdiği takdirde, yükseköğretime girme şansı % 100 olabilecek, ayrıca istediği bir
alanda eğitim görme şansı olabilecektir.
Parası olmayanların ne olacağı konusu da raporda gündeme getirilmiştir.
Gerçekte uygulamada; mali durumu iyi olmadığı için özel dershaneye
gidemeyenlerin, yükseköğretime girebilme şansı da düşüktür. Bireylerin mali
yetersizlik nedeniyle bu eğitimden yoksun kalmamaları için, İngiltere ve ABD gibi
ülkelerde uygulandığı gibi, öğrencilere yeterli öğrenim kredisi sağlanmalıdır.
Yükseköğretim öğrencileri, devlet garantisi altında, gereksinimi olan öğrenim
kredisini banka veya kredi veren kuruluşlardan alabilir. Öğrenimi süresince kredi
faizi

devlet

tarafından

karşılanacaktır.

Bu

uygulamada;

yükseköğretim

kurumlarının finansman kaynakları artacağı için, derslik sayısı çoğalacak, öğretim
görevlisi sayısı artırılabilecektir.
Mutluer, Öner ve Kesik (2005)’in yazdığı “Bütçe Hukuku” isimli kitapta;
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, bütçeye ilişkin kuramsal çerçeve ortaya
konduktan sonra, kamu kurumlarının bütçelerinin hazırlanması, kabul ve
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uygulama süreci, denetim esasları ve bütçenin tüm uygulama sürecinde ortaya
çıkacak sorunlara ilişkin yol gösterici hususlar, süreçte görev alan tüm
kademelerin yapması gereken görevler, konuya ilişkin yasalar çerçevesinde
ortaya konmuştur.
İnaç, Güner ve Sarısoy (2006), “Eğitimin Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Üzerindeki Etkileri” konulu araştırma ile eğitim ve ekonomik büyüme ve kalkınma
konusuna dikkat çekmiş ve aradaki önemli doğrusal ilişkiye dikkat çekerek
eğitimin finansmanı konusunun kalkınmadaki önemini vurgulamışlardır.
Araştırmada, eğitimin; sanayileşme, ulusal gelirin adil olarak dağılımı, verimlilikte
artış, siyasi istikrarın sağlanması, kültürel ve sosyal kalkınma üzerindeki katkıları
incelenmiş ve pozitif bir ilişki olduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda; eğitime
kamusal desteğin başlıca gerekçesinin, eğitimin özel finansmanının gelir dağılımı
sonuçlarına ilişkin düşüncelerden doğduğu tespitidir. Zengin kişiler tıpkı, araba,
ev ve giyime harcadıkları gibi, gençlerin eğitimine de daha fazla para
harcayacaktır. Bir çocuğun yaşam şansının, ebeveynlerinin refahına ya da ana
babasının içinde yaşadığı toplumun istikrarına bağlı olmaması konusunda yaygın
bir kanaat vardır. Fırsat eşitliği konusundaki düşünceler, devletin eğitim
hizmetlerinin sunumunda bir rol oynaması gerektiği hususunda hemen hemen
evrensel bir görüş birliğine yol açmıştır.
Eğitim ve büyüme konusunda ampirik bir çalışma yapan Alan B. Kruger ve Mikael
Lindahl (2001, Akt: İnaç, Güner ve Sarısoy, 2006)'in buldukları sonuca göre,
eğitim seviyesinin düşük olduğu ülkelerde eğitim ve büyüme arasında istatistiksel
olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki çıkmıştır.
Çalışmaya göre; eğitime yapılan yatırımlar, gelir dağılımı ve ekonomik büyüme
üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu tespit, eğitimde fırsat eşitliğinin de ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Eğitimli insanlar, işgücü olarak da
daha

verimli

bir

hale

gelmektedirler.

Beşeri

sermayenin

bütün

üretim

faktörlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan önemli iktisatçıların bu görüşleri,
eğitimin ekonomiye yapacağı katkıyı vurgulama açısından oldukça önemlidir.
Küreselleşme sürecinde, teknolojinin hızla gelişmesi ve uluslararası rekabetin
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çok daha fazla hissedilmesi, gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler arasındaki
farkların ancak nitelikli insan gücü ile kapatılabileceğini göstermiştir. Sonuç
olarak, beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki genellikle bulunan pozitif
korelasyon ve gelir dağılımındaki adaletsizliği azaltmada eğitimin rolü, eğitimin
ekonomideki olumlu etkilerini gösteren önemli bulgulardır.
Baykal (2006), “1980 Sonrası Türkiye’de Kamusal Eğitim Harcamalarının Analizi
(1980-2003)” isimli araştırmasında, eğitime yapılan harcamaların seyrini sayısal
verilerle ortaya koymuş ve bazı değerlendirmeler yapmıştır. Araştırmada, eğitimin
maliyetine farklı bir gözle bakılması gerektiğini vurgulamıştır. Baykal’a göre eğitim
maliyeti kavramının ayrı bir niteliği vardır. Bundan dolayı eğimdeki maliyet
kavramının genel özellikleri iktisattaki maliyet kavramından farklı düşünülmelidir.
Bu anlamda eğitim maliyeti; eğitim hizmeti için yapılan (dolaylı / dolaysız)
harcamalar ile bireyin ve toplumun yaptığı harcamalar ve alternatif maliyet gibi
toplum ile bu eğitimden yararlanan bireylerin sağlayacağı ücret farkları ve üretime
yaptıkları katkılar karşılaştırılarak, verimliliği kestirebilmek için uygulanmakta olan
ekonomik çözümlemedir (Adem, 1993, Akt: Baykal, 2006) denmektedir. Bu
anlamda eğitimin toplumsal maliyeti, kamusal ve özel maliyetler ile vazgeçme
(alternatif) maliyetinin toplamıdır. Konu ile ilgili bir çalışmada, OECD ülkeleri
üzerinde “Gini Katsayısı” ölçümü ile kamusal eğitim harcamalarının gelir
eşitsizliğini azaltıp azaltmadığı üzerinde olmuştur.
Çalışmada; GSMH’dan eğitim harcamalarına önemli kaynakların ayrıldığı
ülkelerde, zamanla gelir eşitsizliğinin azaldığı sonucuna varılmıştır. Bu sonucun
ise, beşeri sermayedeki artışın, diğer faktörlerden daha fazla ekonomik büyümeyi
teşvik ettiği vurgulanmaktadır. Eğitim hizmetlerinin kamu kesimince finanse
edilmesinin gerekçeleri; eşitlik, sosyal devlet anlayışı, borçlanma olanağının
olmaması ve dışsallık olarak sıralanabilir Eğitim hizmetinin kamu kesimince
finansmanının gerekçelerinden biri de sosyal devlet anlayışıdır. Bu anlayışa göre
gelirden bağımsız olarak fırsat eşitliğinin sağlanması için, hizmetin kamu
kesimince düşük bedelle veya bedelsiz sunulması gerekmektedir. Eğitim hizmeti
insanların temel gereksinimlerinden olduğundan, kamu sektörü bu hizmetlerin
maksimum düzeyde sunulmasını garanti etmelidir denmektedir.
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Baykal’ın araştırmasına göre, eğitim ekonomisindeki tartışmalardan biri de
devletin eğitim finansmanında üstlendiği rol ile gelir dağılımına etki etmesidir. Bu
etki, Friedman tarafından önerilen kupon sistemi ile açıklanmaktadır. Yöntem,
eğitim hizmetlerinin özel ve sosyal faydası arasında bir ayrım yaparak,
finansmanın bu ayrıma göre yapılması gerektiği görüşünü benimser. Bu yöntem,
eğitim hizmetlerine olan özel talebin öğrenciler tarafından, sosyal talebin ise
devlet tarafından karşılanmasını öngörmektedir. Bununla beraber düşük gelirli
ailelerin çocuklarının özel talebi, gelir dağılımında adaletin sağlanması amacı ile
devlet tarafından sübvansiyon ile karşılanacaktır. Bu sayede devlet öğrencilere
kredi ve hibe şeklinde satın alma gücü transfer etmiş olacak ve gelir dağılımına
etki etmiş olacaktır.
Çalışmada elde edilen ilk bulgu, kamu sektöründeki büyümenin GSMH’da
büyüme etkisi yarattığıdır. Tahmin sonuçlarında bu etkinin pozitif ve 0,6306
olduğu tespit edilmiştir. Bir başka anlatımla, kamu sektöründeki bir birimlik artış,
toplam ürün büyüme oranında 0,6306 birimlik artışa neden olmaktadır. Kamu
sektörü büyüklüğü olarak konsolide bütçe harcamaları kabul edildiğinden, bu
harcamalar doğrudan GSMH’yı artırmaktadır sonucuna ulaşılmıştır.
Baykal, eğitim harcamaları ve bu harcamaların ekonomik etkileri konusunda
yapılan çalışmaların sonucunda;
- “Eğitim ile kişisel gelir arasında pozitif bir ilişki olduğu,
-

Eğitim kademeleri yükseldikçe kişisel gelirin daha fazla arttığı,

-

Kişisel gelir artışının önemli bir kısmının kişisel eğitim düzeyi artışı ile

açıklanabileceği,
-

Eğitimin kişisel bir harcamadan daha çok toplumsal bir yatırım harcaması

olarak değerlendirilmesi gerektiği,
-

Eğitimin gelir dağılımı üzerinde pozitif etkisi olduğu,

-

Okuma yazma oranları ile kişi başına düşen milli gelir arasında doğrusal bir

ilişki olduğu,
-

Ülkelerin eğitim harcamaları seviyesi ile gelişmişlik düzeyleri arasında

doğrusal bir ilişki olduğunu” belirtmiştir.
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Aynı araştırmadaki diğer tespitler ise şu şekildedir: Eğitime ayrılan kaynakların
artırılması ve eğitim yatırımlarının özendirilmesi için, eğitime yapılan katkıların
tamamının

vergiden

düşülmesinin

sağlanması

yerinde

olacaktır.

Vergi

yasalarında; kamu eğitim kurumlarına yapılan nakdi ve ayni yardımların
tamamının vergi matrahından indirilmesi, özel eğitim kurumlarında toplam
öğrenci sayısının % 10’una kadar okutulan burslu öğrencilerin Katma Değer
Vergisi (KDV)’inden istisna tutulması, özel eğitim harcamalarının, kazancın %
5’ini aşmamak üzere matrahtan indirilmesi olanağı uygulamaları getirilmiştir. Bu
uygulamalar yerinde olmakla birlikte, ilgili yıl matrahını aşan yardımların sonraki
yıl matrahlarından düşülmemesi, özel eğitim giderlerinin kazançtan indirilmesinin
% 5 ile sınırlandırılması gibi uygulamaların genişletilmesi gerekmektedir.
Baykal; eğitimin ekonomik etkileri bölümünde üzerinde durulduğu üzere, eğitimin
sosyal faydasının en yüksek olduğu eğitim kademesinin ilköğretim olduğunu
belirtmiştir. Özel faydanın, en yüksek olduğu aşama ise yükseköğretimdir. Başka
bir ifadeyle, öğretim kademeleri ilköğretimden üniversiteye doğru yükseldikçe,
özel fayda da toplumsal faydayı aşmaktadır. Baykal, özellikle yükseköğretim
karma malının fiyatlanmasında, bedelin bir kısmını gelir durumu yeterli olan
kullanıcıya ödetmenin gündeme getirilmesi konusunu önermektedir.
YÖK (2007) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”nde,
yükseköğretimin finansmanı konusu ayrı bir bölüm olarak ele alınmış ve bu
konuda uygulanması gereken stratejiye ilişkin ana esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu YÖK strateji belgesinde yükseköğretimin finansmanına ilişkin
tespitler ve gelişmiş ülkelerin finansman sistemleri de dikkate alınarak, gelecek
döneme ilişkin öngörü ve değerlendirmeler özetle şu şekildedir:
Yükseköğretim, özellikle 18. yüzyıldan itibaren genelde kamu hizmeti olarak
varsayılmış ve finansmanı, ağırlıklı olarak kamu kaynaklarından karşılanmıştır.
Ancak, yükseköğretim kademesinde mevcut ve artacağı değerlendirilen talep
dolayısıyla, yalnızca kamu finansmanı ile sağlıklı olarak sürdürülebilmesi
sorgulanmaktadır. Bu bağlamda:
- “Yükseköğretim

giderlerinin,

tarafından da karşılanması,

kamu

kesimi

yanında

diğer

paydaşlar

79

-

Yükseköğretim kurumlarının gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi,

-

Kamu kaynaklarının daha verimli dağıtılması ve kullanılması için yeni

yöntemler geliştirilmesi doğrultusunda arayışlara girişilmiştir.”
Belgeye göre, yükseköğretim kurumlarının paydaşları; kamuya ilave olarak bu
eğitim kademesinden yararlanan öğrenciler, ARGE alanında ise sanayicilerdir.
Bu nedenle; eğitimin finansmanı için öğrenci katkı payı, ARGE için ise sanayi
desteği gündemdedir. Eğitim ve ARGE bütçelerinin birbirinden ayrılması için
çalışılmaktadır.
Strateji Belgesi’nde; yükseköğretim finansman gereksiniminin % 70-80’ni
oluşturan eğitim giderlerinin, öğrenci katkı payları ve toplumsal getiri nedeniyle,
devlet katkı payı ile karşılanması görüşü ağır basmaktadır. OECD tarafından
yapılan araştırmada; yükseköğretimin birey için getirisi ABD ve İngiltere’de
yaklaşık % 15, İsveç, Fransa, Holanda ve Danimarka’da yaklaşık % 10 olarak
belirlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde bu oranların daha da yüksek olduğu
değerlendirmekte, parasız yükseköğretim poitkasıyla, düşük gelir grupları
aleyhine, daha üst gelir gruplarına dolaylı kaynak aktarıldığı belirtilmektedir. Bu
görüşe karşı olanlar, anayasalarda da yer alan “eğitimde fırsat eşitliği”nin
bozulacağı tezini gündeme getirmektedirler.
Söz konusu belgede belirtildiği gibi, bu konuda, ülkelerde değişik uygulamalar
mevcuttur. Fransa, Almanya, İrlanda, Finlandiya gibi ülkelerde yükseköğretim bir
kamu hizmeti olarak nitelendirilmekte, öğrenim ücreti alınmamaktadır. Bir kısım
ülkelerde

ise

öğrencilerden

alınan

katkı

payları

artırılmış,

düşük

gelir

gruplarından gelen öğrenciler için, uygun kredi/burs sistemleri kurulmuştur. Bir
kısım Asya ve Pasifik ülkelerinde, yükseköğretimde paralı sisteme geçilmiştir.
Strateji belgesinde; yükseköğretim eğitim giderleri için kamu finansmanının
dağıtımında, performans ölçütlerini esas alan uygulamaların yaygınlaştığı
belirtilmektedir. Bu uygulamalarda; genellikle öğrenci sayıları esas olarak
alınmakta, kaydolan, mevcut ve/veya mezun olan öğrenci sayılarına göre
finansmanın dağıtımı yapılmaktadır.
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Strateji Belgesi’ndeki diğer bir tespit de; eğitimde olduğu, gibi ARGE
kaynaklarının da kamu kaynakları dışından sağlanması çalışmalarıdır. ABD,
Hollanda, İsveç üniversitelerinde, ARGE çalışmalarına harcanan fonlar 19802001 yılları arasında yaklaşık iki misli artmıştır. İngiltere’de ise üniversitelerin
2000 yılı ARGE kaynaklarının yaklaşık % 35’i özel kuruluşlarca karşılanmıştır.
Belgeye göre, ARGE için sağlanan kamu kaynaklarının

yükseköğretim

kurumlarına dağıtımında önemli politika değişiklikleri gözlenmiştir.
- ARGE kaynakları, kamuca belirlenen “öncelikli alanlar”a kaydırılmaktadır.
Küreselleşen ekonomilerde; teknolojik rekabette önde olmayı hedefleyen ülkeler,
genelde uygulamalı fen ve sağlık bilimlerine öncelik vermekte, diğer bilim
alanlarına yeterince kaynak ayıramamaktadırlar.
- ARGE fonları çoğunlukla, proje bazında ve “güdümlü” araştırmalara
dağıtılmakta,

üniversitelere

tahsis

edilen

“araştırma

bütçeleri”

gittikçe

azalmaktadır.
- Gelişmekte olan ülkelerdeki fon dağıtımında, “işlevsellik” ön plana çıkmakta,
uzun vadeli araştırmalar ve bağımsız araştırmacılar yerine, kısa vadede
ekonomiye katkı sağlayacak araştırmalar esas alınmaktadır.
- Performansı ve rekabeti esas alan fon dağıtımı, seçilen yükseköğretim
kurumlarının ARGE’de daha güçlenmesi, diğerlerinin ise ARGE alanından
çekilmesini gündeme getirmekte, bu uygulama “araştırma üniversiteleri”nin
diğerlerinden ayrılmasına neden olmaktadır (örneğin, İngiltere’de 2002-2003
öğretim yılında ARGE fonlarının yaklaşık % 75’i, toplam 135 üniversiteden
yalnızca 25 adedine tahsis edilmiştir).
Belgede; ülkede yeterince yetkin araştırmacı varsa, ARGE kaynaklarının en
güçlü altyapı ve akademik kadroya sahip yükseköğretim kurumlarına sağlanması
olasıdır denmektedir. Böylece, ARGE kaynakları; rasyonel anlayışla sınırlı bir
etkinlikle verimli olarak kullanılabilmektedir.
Strateji

Belgesi;

yükseköğretimin

finansmanı

alanındaki

gelişmelerin,

yükseköğretim kurumları bünyesinde piyasa değerlerinin gittikçe yaygınlaşmasını
sağladığını belirtmektedir. Üniversitelerin, bu sürece uyum sağlayabilmesi için
daha yüksek oranda mali özerklik verilerek, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi,

81

kamu kaynaklarına bağımlılıklarının azaltılması ve akademik özerkliğin de
artırılması süretiyle, tam özerkliğe sahip olacakları değerlendirilmektedir.
Yine aynı belgede, “Yükseköğretimin Finansmanı Konusunda Stratejik Seçmeler”
başlığı altında, öngörülen düzenlemelerin ana esasları ortaya konmuştur:
Yükseköğretim stratejisinin başarısı için tutarlı bir finansman stratejisinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi, finansman
alanında şu konularda seçme yapmak durumundadır. Bunlar;
- Öngörülen hedeflere ulaştıracak yeterli kaynağın sağlanması,
- Üniversite yönetimlerine, kaynakları verimli kullanma olanağı sağlayacak bir
bütçe sisteminin kurulması,
- Üniversitelerde kullanılan kaynaklar için etkin denetim sistemi oluşturulması,
- Yükseköğretimden yararlananlar için, bu eğitim kademesinin finansmanına
katılım şekli ve tutarı,
- YÖK’ün, bütçe sürecinde etkin rol almasına olanak verecek yöntemlerin
geliştirilmesi olarak sayılabilir.
Strateji Belgesi’ndeki saptamaya göre, devletin; yirmi yıllık bir süreçte
yükseköğretime ayrılan kaynağı GSMH’nın % 1,082’sinden % 1,935’ine
çıkarması gerekiyordu. Ancak, bu hedefe ulaşılamadığı, hedefe ulaşabilmek için,
yükseköğretime tahsisli kaynakların artırılması gerekmektedir denerek, bunun
ertelenebilecek bir konu olmadığı vurgulanmaktadır. Devletin bu kaynağı
harekete geçirmesinde zorluk varsa, bunun yükseköğretimden yararlananların
katılım payını artırarak gerçekleştirilmesi, bunun için de gelişmiş ülkelerdeki
uygulamalardan yararlanma düşüncesi belirtilmiştir.
Belgeye göre; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (KMYK)
gereği, hedef belirleyerek planlama yapıp bütçesini oluşturacak kuruma, bütçe
sınırları içinde kalmak ve özellikle kendi yarattığı kaynaklardan karşılanması
koşuluyla personel alımı yetkisinin verilmesi gerekmektedir. Diğer önemli bir konu
da; mevcut ücret sistemi yerine, tarafsız değerlendirmelere dayanan, belli ölçüde
performansa dayalı ücret sisteminin uygulanması, personele verilecek kadro
güvencesinin belirlenecek kurallara bağlanmasının düşünülebileceğidir.
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Strateji Belgesi; üniversitelerde üst yöneticiye bağlı olarak yetişmiş personelin
görev alacağı bir iç denetim mekanizması, ayrıca Sayıştay tarafından yapılan dış
denetimi öngörmektedir. Belge üzerinde yapılan denetim anlayışı, yerindelik ve
performans denetimi şekline dönüştürülmüştür. Üniversitelerin yönetim etkinliğini
yükseltebilmek, saydamlığını ve hesap verebilirliğini artırabilmek için muhasebe
sistemlerini de uygun hale getirmek gerekecektir.
Strateji belgesinde, yükseköğretimin finansman stratejisinin üzerinde durması
gereken konulardan birisi de, devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınan harç,
ya da ücretlerin düzeyinin ne olacağı olarak belirlenmiştir. Belgede maliyetin,
toplum ve yararlanan arasında belli bir biçimde bölüşülmesi gerektiğini
belirtmektedir.
Belgede; yükseköğretim kademesine genelde toplumdaki gelir düzeyi yüksek
kesimlerden öğrenci geldiği, bu kesime parasız eğitim hizmeti verilmesinin, gelir
düzeyi düşük gruplardan, yüksek olan gruplara kaynak transferi anlamına geldiği
ileri sürülmekte, gelir düzeyi düşük gruplardan gelenlerin eğitim ücretlerinin burs
ya

da

kredi

olarak

kamu

tarafından

karşılanması

durumunda,

paralı

yükseköğretimin daha adil bir politika olacağı savunulmaktadır.
Belgede; finansal özerklik konusundaki araçlardan birisinin, üniversitelerin öz
gelirlerinin kullanılmasında serbest bırakılması olduğu belirtilmektedir. Bu
kaynaklardan kesinti olmamalı, vergi alınmamalıdır. Bu kapsamda; özellikle
üniversite döner sermayelerine hükümetlerin müdahale yolları tıkanmalıdır
denmektedir.
Strateji belgesinde yer alan diğer önemli bir konu da; fikri mülkiyet gelirlerdir.
Türkiye’de üniversitelerin bu haklarını ticarileştirme olanağı henüz mevcut
değildir. Üniversitelerin, bu kaynaktan yararlanması için gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır denmektedir.
Ekinci (2009) tarafından “Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve
Maliyetleri” konulu bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada; 3 üniversitede bireysel
maliyet, kamusal maliyet ve toplam birim öğrenci maliyetlerinin belirlenmesi ve
bunları oluşturan bileşenlerin ortaya konulması hedeflenmiştir.
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Araştırmada aşağıdaki konular alt sorun alanı olarak belirlenmiş ve yanıt
aranmıştır;
a. “Öğrenciler üniversiteye hazırlık amacıyla ortalama ne kadar harcama
yapmaktadır ve bu harcamaların yıllık hanehalkı gelirlerine oranı nedir?
b. Öğrencilerin yükseköğretime devam etmeleri nedeniyle yaptıkları doğrudan
bireysel harcamaların öğrenci başına ortalama miktarı ve bu harcamalar içinde
(a) üniversiteye hazırlık amaçlı harcamalar, (b) kişisel harcamalar ve (c) öğrenim
ücretleri bileşenlerinin payları nedir?
c. Öğrencilerin öğrenim süresince yaptıkları doğrudan harcamaların (öğrenim
ücreti + kişisel harcamalar) yıllık hanehalkı gelirine oranları nedir?
d. Öğrencilerin yükseköğretime devam etmeleri nedeniyle oluşan bireysel
öğrenci maliyetleri ve bu maliyetler içinde (1) öğrencilerin doğrudan harcamaları
ve (2) bireysel kazanç kayıpları (vazgeçme maliyetleri) bileşenlerinin payları
nedir?
e. Yükseköğretimin kamusal öğrenci maliyetleri ve bu maliyetler içinde (a)
öğrencilerin bir işte çalışmayarak yükseköğretime devam etmeleri nedeniyle
oluşan kamusal gelir kayıpları (vazgeçilen vergiler) ve (b) kamu cari harcamaları
bileşenlerinin payları nedir?
f. Yükseköğretimde toplam birim öğrenci maliyetleri ve bu maliyetler içinde
bireysel ve kamusal maliyetlerin payları nedir?”
Araştırma sonucunda;
a. “Araştırma kapsamındaki öğrencilerin tamamına yakınının üniversiteye
hazırlık

harcaması

yaptığı

ve

harcamaların

hanehalkı

gelirleriyle

karşılaştırıldığında önemli miktarlara (4.475 TL) ulaştığı, öğrencilerin ailelerinin
hanehalkı

gelirleri

ile

yaptıkları

harcamalar

arasında

olumlu

bir

ilişki

gözlemlendiği,
b. Toplam birim öğrenci maliyeti (15.339 TL) içinde, genel olarak bireysel
öğrenci maliyetinin (8.692 TL) payının kamusal öğrenci maliyetinden (6.647 TL)
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.”
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Mutluer (2008) tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yükseköğretimin Başlıca
Sorunları ve Sorunlara Çözüm Önerileri” adlı çalışmada; yükseköğretimin diğer
sorunlarıyla birlikte finansman konusu da ele alınmıştır. Çalışmada; 5018 sayılı
yasayla gündeme gelen, performans esaslı bütçe sistemi ve stratejik plan
hazırlama kapsamında üniversiteler tarafından yapılması gereken işlemler, gerek
YÖK ve gerekse üniversiteler bünyesinde yapılması gereken düzenlemelere
ilişkin öneriler getirilmiştir. Finansman konusundaki öneri, yükseköğretim
öğrencilerinin

finansmana

katkı

sağlamasına

esas

bir

düzenlemenin

getirilmesidir. Bu kapsamda; öğrencilerin finansmana katkısı için, kamu
tarafından verilecek kredi ve/veya bursların kullanılabilmesi için “kupon sistemi”
benzeri bir sistemin de kullanılması konusu önerilmiştir.
Yine Ekinci (2011) tarafından, “Bazı Sosyo-ekonomik Etmenlerin Türkiye’de
Yükseköğretime Katılım Üzerindeki Etkileri” incelenmiştir. Bu çalışmada;
yükseköğretim öğrencilerinin bir kısım sosyo-ekonomik özelliklerinin dağılımları
ile nüfusun aynı özelliklerinin dağılımlarının karşılaştırılmasıyla bu etmenlerin
yükseköğretimden yararlanma üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada şu
sonuçlara ulaşılmıştır:
a. “Gelire göre sıralı % 20’lik Türkiye ve üniversite öğrencileri hanehalkı
gruplarının yıllık kullanılabilir gelirlerinin yüzdelik dağılımları birbirine benzerdir ve
yükseköğretime girişte gelir doğrudan belirleyici etkiye sahip değildir.
b. Yükseköğretimden yararlanmada anne - babanın eğitim düzeyi belirleyici
bir etkendir ve özellikle yükseköğretim mezunu ebeveynlerin çocukları nüfus
içindeki paylarına göre çok daha yüksek oranda yükseköğretimde temsil
edilmektedirler.
c. Daha yüksek gelirli ve eğitimli ailelerin çocukları, daha prestijli ve daha
yüksek getirisi olduğu varsayılan alanlarda daha yüksek oranda temsil
edilmektedirler.
d. Yükseköğretim sistemi çok büyük ölçüde kentsel yerleşim birimlerinden
gelen öğrencilere (% 92) hizmet etmektedir.”
Bu araştırmada elde edilen sonuçlardan 1. ve 3. sıradakiler, yükseköğretimin
finansmanı ve özellikle bu finansmanın esas kaynağı ile doğrudan ilişkilidir.
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Türkmen (2009) tarafından, “Yükseköğretim Sistemi İçin Bir Finansman Modeli
Önerisi” isimli çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada bazı tespitler yapmış ve bir
model önerisi getirmiştir. Tespitler ve önerilen model özetle şu şekildedir:
Dünyada ve Türkiye’de eğitim alanında yaşanan gelişmeler kapsamlı reform
ihtiyacını belirgin hale getirmektedir. Mevcut finansman yol ve yöntemleri, yani
sistemin neredeyse tamamen kamu eliyle finansmanı, ne sürdürülebilir ne de
verimlidir. İlk ve ortaöğretimde yaşanan sayısal ve (kısmi) kalite iyileşmeler de
yükseköğretime olan talebi artırmakta, bu da zaten mevcut talebi karşılamakta
zorlanan sisteme ilave darboğazlar getirmektedir.
Çalışma, yükseköğretimin finansmanının kamu kaynakları yerine, bu eğitim
kademesinden faydalanan birey ve hane halklarının daha yoğun katılımı ile
karşılanmasını esas alan bir model önerisi sunmaktadır. Özel finansman gelire
dayalı kredi sistemi ile yürütülecektir. Başarılı ve yoksul öğrencilerin başarı
durumlarına göre değişik oranlarda burslu olmalarına olanak tanınacak,
öğrenciler kredilerini çalışma hayatında belirli bir gelir seviyesine eriştiklerinde
geri ödemeye başlayacaktır. Üniversiteler de gelir ve giderlerini finansal esneklik
ile uyumlu bir şekilde belirleyebileceklerdir. İdari ve kurumsal özeklikler finansal
özerkliğin tamamlayıcı ve sistemin diğer önemli ayaklarıdır.
Türkmen’e göre; yükseköğretim talebinde yaşanan artışı yalnız Türkiye’ye özgü
bir gelişme değildir. Bütün ülkelerde yükseköğretim kademesindeki okullaşma
oranları ve öğrenci sayılarında artış yaşanmaktadır. Dünyada 1991’de yaklaşık
68 milyon olan öğrenci sayısı 2004’de 132 milyona yükselmiştir. Benzer şekilde
OECD ülkeleri için yükseköğretim okullaşma oranı 1995-2007 arası % 37’den %
57’ye çıkmıştır. Avrupa üniversitelerinin göreli düşük performansları değişik
sebeplerle ilişkilendirilebilir.
Ploeg and Veugelers (2008, Akt: Türkmen, 2009) ‘Avrupa Üniversitelerinin
verilere dayalı olarak reformu’ çalışmasında; AB üniversitelerinin ABD, Avustralya
ve Çin üniversitelerinden daha düşük bir performans göstermelerinin arkasında
kamuya dayalı finansman ve üniversite yönetim yapılarını göstermektedir.
Çalışmada öne çıkan hususları kısaca vurgulamakta fayda bulunmaktadır:
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- “Kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı için bu kaynakların üniversitelerin
daha rekabetçi olmalarını teşvik ve çıktılara dayalı olarak kullandırılması
zorunluluğuyla,
- Avrupa ölçeğinde deneye dayalı (ampirik) bulgular yükseköğretimde özel
fayda (getiri) oranlarının yüksekliğine işaret etmektedir.” Bu ise özellikle harçların
artırılması yoluyla öğrencilerin sistemin finansmanına daha yoğun katılımı
ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bedava eğitim kendiliğinden eşit erişim ve daha
çok

okullaşma

oranını

beraberinde

getirmemektedir.

Dolayısıyla,

eşitlik

perspektifinden yola çıktığımız halde, örneğin, asgari ücretle çalışan bir
vatandaş, zaten düşük olan gelirinden vergisini vermekte, düşük gelire sahip
olması sebebiyle aslında belki de çok da başarılı olan çocuğunu dershaneye ve
dolayısıyla üniversiteye gönderememekte ve bu vergi gelirleriyle

kamu

yükseköğretim sistemini finanse etmektedir.
Türkmen; OECD çalışmasında da vurgulandığı üzere, parasız eğitimin
kendiliğinden eşit erişim ve daha çok okullaşma oranını beraberinde getirmediğini
belirtmektedir. Hatta, Türkiye örneğinde bir aşama daha ileri giderek bedava
eğitimin (dolaylı vergilerin yüksekliği gibi vergi sistemindeki anormallikler,
dershane talepleri vb. nedenlerle) eşit erişim ve daha çok okullaşma oranını
olumsuz etkilediğini söylemek olasıdır. Burada yükseköğretim finansmanında
dikkat edilmesi gereken ahlaki husus, yetenekli bir öğrencinin ekonomik
durumundan bağımsız olarak mümkün olan en ileri seviyede ve mümkün olan en
iyi eğitim kurumlarından eğitim alabilmesidir.
Araştırmada; artan yükseköğretim talebi ile eşzamanlı olarak sıkı kamu
finansman gerçekleri beraber değerlendirildiklerinde kamu finansmanının aslında
sisteme aşağı yönlü bir kalite baskısı getirdiğini görmek olasıdır denmektedir.
Eğer yükseköğretimden yararlananlara maliyetlerin bir kısmını kendilerinin
karşılamasının talep edilmesi haksızlık ise, bunun yükseköğretim almayanlardan
talep edilmesi daha büyük bir haksızlıktır.
Türkmen; özet olarak kamu politikalarının tasarımı sürecinde karar vericiler
genellikle eşitlik (hakkaniyet) ve verimlilik arasında bir tercih yapmak durumunda
kalabilirler demektedir. Pek çok sosyal politika tasarımı sürecinde karar vericiler
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eşitlik ve verimliliğe atfettikleri nispi önem ve bu önemle şekillenen ağırlıklar
neticesinde

temel

program

parametrelerini

oluştururlar.

İlk

etapta

yükseköğretimde de böyle bir tercih olduğu düşünülebilir. Yani yükseköğretimin
paralı hale getirilerek verimliliğin artırılabileceği, öte yandan bunu eşitlik ilkesini
zedeleyebileceği öne sürülebilir. En sade anlatımıyla, yükseköğretimde böyle bir
ikilemden söz etmek olası değildir. Düzgün tasarlanmış bir paralı yükseköğretim
sistemi, hem verimliliği artıracak hem de eşitlik ilkesinin gözetilmesine çok ciddi
ve somut katkılar sağlayacaktır.
Kavak tarafından 2010 yılında hazırlanan ”2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim:
Eğitim Sistemine Bakış” konulu rapor, Türkiye’deki eğitim sektörünü tüm
yönleriyle inceleyen ve 2050 yılına kadar eğitim sistemindeki olası gelişmeleri
değerlendirerek eğitim planlamacılarına ve bu kapsamda eğitimin finansmanına
ilişkin çalışma yapanlara önemli ipuçları veren bir çalışmadır.
Raporda; “Nüfus, Eğitim ve Kalkınma Arasındaki İlişkiler”, “Yükseköğretimde
Öğrenci Sayıları ve Okullaşma Oranları”, “Yükseköğretim: Uzun Vadeli Büyüme
Senaryoları ve Öngörüler” kapsamlı olarak ele alınmış, mevcut veriler ve
geleceğe yönelik beklentiler dikkate alınarak eğitim için ek finansman sağlama ve
bu kaynakların etkin kullanımına ilişkin şu tespit ve öneriler yapılmıştır: Kavak;
halihazırda eğitimin finansmanı konusunun “sosyal adalet” açısından ciddi
anlamda sorgulanır konumda olduğunu belirtmektedir. İlke olarak hükümetler
kaynak tahsisinde önceliği okul öncesi eğitim ve ilköğretime kaydırmalı,
yükseköğretimde hizmetten yararlananların maliyete katılım düzeyi artırılmalıdır.
Yükseköğretimde bu düzenlemelerle eşzamanlı olarak, bugünkü yaklaşımdan
farklı bir biçimde ve öğrencilerin gelir düzeyiyle ilişkilendirilmiş bir burs ve kredi
sistemi oluşturulmalı, ekonomik olarak gelir düzeyi düşük öğrencilere daha fazla
destek sağlanmasını gündeme getirmektedir.
Araştırmada, eğitim sisteminin uzun vadeli finansman yöntemleri/araçlarını şöyle
belirtmektedir: Öngörülen “Eğitim Ana Programı”nın kısa ve orta vadeli
döneminde (2011-2023), kamu bütçesinden eğitime ayrılan payın % 20’lere
çıkarılması gerekmektedir. 4306 Sayılı Yasa kapsamında ilköğretim ve
ortaöğretime ek kaynak sağlamaya yönelik olarak uygulamaya konulan “Eğitime
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Katkı Payı” uygulama süresi, yeni gelir kaynakları eklenerek 2011 yılından 2023
yılına kadar uzatılmalıdır demektedir.
Araştırmada; sekiz yıllık zorunlu eğitimle birlikte yaygınlaşmaya başlayan
“toplumsal sahiplenmişlik”, eğitime doğrudan katkı sağlama faaliyetleri ve sosyal
sorumluluk projeleri gibi eğitimle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) faaliyetleri ve
özel sektör katkıları ya da sosyal sorumluluk projeleri daha ileriye götürülmelidir
denmektedir. Bu bağlamda, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları
“Türkiye’nin geleceğine yatırım” konusunda “proje” bazında yeni kampanyalara
özendirilmelidir. Özellikle mesleki eğitim ve yükseköğretim kurumlarının gelir
getirici etkinlik kapasitelerinin daha etkili bir biçimde kullanılmasını önermektedir .
Yine

Kavak

(2011b)

tarafından

hazırlanan

“Türkiye’de

Yükseköğretimin

Görünümü ve Geleceğe Bakış” konulu çalışmada; Türkiye’nin demografik yapısı
ve yetişkin nüfusun eğitim kompozisyonu özetlenmiş, sonrasında yükseköğretim
arzı ve talebi ile katılım eğilimleri, yükseköğretim yatırımları ile uzun dönemde
yükseköğretim konusundaki eğilimler ele alınmıştır. Söz konusu araştırmada ele
alınan konular özetle şu şekildedir: 1970’li yıllardan itibaren yükseköğretim
alanındaki talep artışıyla başlayan yükseköğretim kademesini genişletme
uğraşıları,

yükseköğretimi

yayma

çabaları,

mesleki

yüksek

okulları

yaygınlaştırma, vakıflara yükseköğretim kurumu açılma izninin verilmesi,
açıköğretimin yaygınlaştırılmasıi politikaları içinde bulunduğumuz yüzyılda da
önemini ve güncelliğini korumaktadır. Bu kapsamda, yükseköğretim arzı ve talebi
arasında mevcut açığın giderilmesi, niteliğin geliştirilmesi ve yükseköğretim almış
nüfusu artırma uğraşıları gündemde olmaya devam etmektedir.
Çalışmada; 5-24 yaş arası okul çağ nüfusunda 2025’lerde bir azalmanın
görülebileceği, toplam nüfusa oranının % 34,5’lerden % 29,6’lara gerileyeceği
belirtilmektedir. Bu durum, gelecekte; çocuklar, gençler ve yetişkinlerin eğitimi
için daha fazla fırsat sağlayabilecektir.
Çalışmada; yükseköğretim kademesindeki arz ve talep dengesizliğiyle bu
durumdan doğan sorunlar, Türkiye’nin önemli gündem maddelerinden biridir
denmektedir.

Veriler

dikkate

alındığında,

son

birkaç

yıllık

dönemde

yükseköğretim talebi yaklaşık 1.5 ile 1.9 milyon civarındadır. Bu talebe karşılık
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olarak arz, 2000’li yılların başından itibaren 2 kattan fazla bir artışla yaklaşık 600
bine ulaşmıştır. Helen talebin karşılanma oranı % 40’lardadır. Bu eğitim
kademesine

katılım

eğilimine

bakıldığında,

2000’lerin

başından

itibaren

yükseköğretimde okullaşma % 16’lardan % 29’lara ulaşmıştır. Gelişmiş ülkelerde
bu oran % 60’ların üzerine çıkmıştır.
Kavak; yükseköğretime devam eden bireylerin yaş durumunda da bir değişimin
gözlendiği ve bu eğitimi takip eden 18-22 yaş grubunun nüfus içindeki payının %
11’lerden % 19’lara yükseldiğini belirtmektedir. Bu veri, yetişkin nüfusun
yükseköğretime olan talebinin daha da artması olasılığını göstermektedir.
Bu veriler; Türkiye’de yükseköğretim kapasitesinin talep karşısında yeterli
olmadığını, gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça geride kaldığını göstermektedir. Bu
kapsamda, arzın artırılması çabalarının da, özellikle öğretim kadrosunun yeterli
olmaması nedeniyle, yükseköğretim kademesinde nitelik konusunu gündeme
getirdiği vurgulanmaktadır (Kavak, 2011b).
Söz konusu çalışmada, yükseköğretimde öğrenci başına harcama, GSMH
içindeki yükseköğretim payı, kamu bütçesi içinde yükseköğretim payı gibi konular
da ele alınmıştır.
Kavak; ulusal ve uluslararası verilerin değerlendirilmesi sonucu, Türkiye’de
eğitime yapılan kamu harcamalarının ve özellikle de yükseköğretime yapılan
harcamaların gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını vurgulamaktadır. Türkiye bu
açığı kısmen özel harcama yoluyla karşılamaya çalışmaktadır. Türkiye’de
ailelerin, çocukların eğitimi için, gelişmiş ülkelerden daha fazla ekonomik
fedakarlıkta bulundukları konusu da dikkati çekmektedir.
Kavak çalışmasında, yükseköğretimde beklenen gelişmeleri şöyle belirtmektedir:
Hem devlet ve hem de vakıf yükseköğretim kurumları kurulması girişimleri,
yükseköğretim kapasitesinin artırılmasına devam edileceğini işaret etmektedir.
Bu durum, gelecek dönemde, daha iyi öğrenci girdisi sağlama yönünde uğraşıları
artıracaktır. Bu eğilim, öncelikle devlet-vakıf üniversiteleri rekabeti artırması
yanında,

aynı

artırabilecektir.

zamanda
Bu

devlet

rekabet,

üniversiteleri

yükseköğretim

aralarındaki
ücretlerinin

rekabeti

de

düşmesi

ve
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yükseköğretimin niteliğinin artırılmasına katkı sağlayabilir. Burada önemli olan
husus, yükseköğretime ilişkin düzenlemelerin, uygun rekabet ortamını sağlayıp
sağlayamayacağıdır.
Kavak’a göre; yükseköğretimi bir bütün olarak iyileştirme bağlamında ise, şu
konuların/kavramların ön plana çıkması beklenmektedir;
- “Yüksek kalitede bir yükseköğretim yönetimi: güçlü yetkiler, güçlü bir hesap
verme sistemi, sağlıklı bir rekabet ortamı (öğrenciler ve kurumlar arasında),
stratejik planlama ve performansa dayalı bir bütçeleme sistemi,
-

Kaliteli bir eğitim ve araştırma ortamı ve olanakları,

-

Hem adalet hem de kalite için kaçınılmaz bir koşul olarak; sadece

yükseköğretimde değil, her kademede eşit eğitim fırsat ve olanaklarının
sağlanmasıdır.”
“Yeni Yönelişler ve Sorunlar” konulu “Uluslararası Yükseköğretim Kongresi”nde
Kavak (2011a) tarafından, “Türkiye’de Yükseköğretimde Büyüme: Yakın
Geçmişe Bakış ve Uzun Vadeli (2010-2050) Büyüme Projeksiyonları” konulu bir
bildiri sunulmuştur. Bu araştırmada, Yükseköğretim Stratejik Planı’nda öngörülen
sayısal veriler de esas alınarak, yükseköğretim sistemine ilişkin değerlendirme ve
senaryolar ve bu kapsamda finansman konusunda göz önünde bulundurulması
gereken hususlar gündeme getirilmiştir. Araştırmaya göre; YÖK, hazırladığı
Stratejik Plan’la beşer yıllık dönemler halinde 2010-2025 dönemi için okullaşma
oranı hedefleri öngörmüştür.
Kavak; bu hedeflere göre yükseköğretimdeki okullaşma oranlarının 2010 yılında
% 40.7 (% 30’u açık öğretim öğrenci payı), 2025 yılında ise % 65 (% 15’i açık
öğretim öğrenci payı) olması öngörülmüştür demektedir. Buna karşılık DPT
(2000) uzun vadeli strateji planında 2023 yılına kadar % 50’ye, Dokuzuncu
Kalkınma Planı (DPT, 2006) ise 2012-2013 öğretim yılında % 48’e (örgün
yükseköğretim % 33) ulaşılmasını öngörmüştür. TÜBİTAK (2005) ise 2023 yılına
kadar net okullaşma oranının % 50’ye yükseltilmesini hedeflemiştir. Öte yandan
Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin çalışmasında,

yükseköğretimdeki net

okullaşma oranının 2025 yılında % 60’a yükseltilmesi öngörülmektedir.
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Bu sayısal veriler dikkate alınarak yükseköğretim çağ nüfusundaki eğilimler
değerlendirildiğinde: TÜİK 1990-2010 nüfus projeksiyonuna (TÜİK, 2006, Akt:
Kavak, 2011a) göre, 1999-2008 dönemi yükseköğretim çağı (17-21 yaş)
nüfusunun ise 6 milyon 818 binden 6 milyon 285 bine gerilediği gözlenmektedir.
Buna göre yükseköğretim çağ nüfusu son on yılda 533 bin azalmıştır. 1999-2008
döneminde, yükseköğretimdeki öğrenci sayısı yaklaşık % 75’lik bir artışla 1
milyon 15 bin’den 1 milyon 781 bin’e yükselmiştir. Yıllık artış oranları % 2.9 ile %
9.4 arasında değişmektedir. Kız öğrencilerin artış oranı erkeklerden daha fazla
olmuş ve toplam öğrenci içindeki kız öğrenci oranı % 40.2’den % 42.7’ye
yükselmiştir. AB ülkelerinde kadınların yükseköğretime katılımları erkekleri
aşmıştır (100 erkeğe karşılık 123 kadın).
Kavak; vakıf yükseköğretim kurumlarıyla ilgili gelişmelere bakıldığında, 19992008 yılları arasında vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin toplam yükseköğretim
içindeki payı da % 4’ten % 9.1’e yükselmiştir.
Kavak’a göre; yaş kompozisyonundaki gelişmeler incelendiğinde; Türkiye’deki
yükseköğretim

öğrencilerinin

%

79’unun

18-22

yaş

aralığında

olduğu

gözlenmektedir. 1999-2008 döneminde 18-22 yaş grubunda azalma olduğu,
buna karşılık 23 yaş ve üzeri öğrenci oranının arttığı, % 11’lerden % 19’lara
yükseldiği

gözlenmiştir.

yelpazesinin

genişleme

Bu

bağlamda,

ve

yaş

yükseköğretim

ortalamasının

artma

öğrencilerinin
eğiliminde

yaş

olduğu

söylenebilir. Ülkeler arasında farklılıklar olmakla birlikte, yaşam boyu öğrenme
yaklaşımı doğrultusunda, yaşlı öğrencilerin yükseköğretime katılımları büyüme
eğilimindedir.
Kavak, yükseköğretimdeki Brüt Okullaşma Oranları (BOO) son 10 yılda her yıl
artan bir biçimde % 14.8’den % 28.6’ya, açık öğretim dahil edildiğinde
yükseköğretimdeki BOO % 21’den % 46.9’a yükseldiğini belirtmektedir. Nüfusun
2010-2050 arasındaki değişim süreci değerlendirildiğinde; yükseköğretim sistemi
aşırı talep baskısı altında bulunan Türkiye, gelecek 5-6 yıllık döneme azalan bir
çağ nüfusuyla girecektir. Yükseköğretimde hem devlet hem de vakıf üniversitesi
yatırımlarının yoğunlaşmaya başladığı bir dönemde, bu nüfus azalması,
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yükseköğretim kademesini yaygınlaştırmanın yanında, kaliteyi de geliştirme
bakımından bir fırsat sunabilir.
Araştırmada, yükseköğretimin seyrine ilişkin olarak iki senaryo öngörülmüştür.
Senaryo-1’e (orta düzey) göre, okullaşma oranında 2010’dan itibaren istikrarlı ve
kademeli bir büyüme hedeflenmiştir. Bu bağlamda, yükseköğretim okullaşma
oranının 2023 yılında % 45’e, 2050 yılında % 70’e ulaşması öngörülmektedir. Bu
senaryodaki okullaşma oranı hedefleri çerçevesinde, 2010-2050 döneminde
öğrenci sayısının 2 milyon 166 binden 4 milyon 450 bine yükselmesi
beklenmektedir. Öğrenci sayısında 40 yıl içinde iki katı aşan (% 105) bir büyüme
ortaya çıkacaktır.
Senaryo-2’ye (yüksek düzey) göre ise; Türkiye’de yükseköğretimin daha hızlı
büyüyeceği ve bu büyümenin, ilk dönemde (2010-2023) daha yüksek düzeyde
olacağı öngörülmüştür. Bu çerçevede; yükseköğretim okullaşma oranının 2023
yılında % 60’a, 2050 yılında ise daha ılımlı bir yükselme eğilimiyle % 90’a
ulaşması hedeflenmiştir. Bu senaryodaki okullaşma oranı hedeflerine göre, 20102050 döneminde yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 2 milyon 166 binden 5 milyon
721 bine yükselecektir. Öğrenci sayısı % 164 oranında artacaktır. Bu artış, ilk
dönemde daha yüksek oranda olacaktır. Okullaşma oranı hedefinin 2023 yılı için
% 60 olarak öngörülmesi, aynı zamanda öğrenci sayısının da ikiye katlanması
anlamını taşımaktadır.
Yine aynı araştırmada, vakıf yükseköğretim kurumlarında uzun vadeli büyüme
eğilimleri de incelenmiştir. Vakıf yükseköğretim kurumları payının 2023 yılında %
23, 2050 yılında ise % 30’a ulaşması öngörülmüştür. Buna göre Senaryo-2
çerçevesinde, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci sayısının 2010-2023
döneminde yaklaşık üç kat, 2023-2050 yılları arasında ise % 80 civarında artması
beklenmektedir. Başka bir deyişle, uzun vadeli öngörülerin ilk periyodunda vakıf
yükseköğretim kurumlarında bir “öğrenci patlaması” yaşanması beklenmektedir.
Bu hızlı çıkış beklentisinin ardında; yukarıda belirtildiği gibi vakıf yükseköğretim
kurumu sayısının son on yılda büyük ölçüde artması ve bu üniversitelerdeki
programların aktif duruma gelmesiyle, tam kapasiteye 10 - 15 yıllık bir sürede
erişilebileceği düşüncesi yatmaktadır.
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Aynı araştırmada, genel olarak yükseköğretimdeki büyüme öngörüleriyle de
tutarlı biçimde lisansüstü öğretim payının 2023 yılında % 18, 2050 yılında ise %
20’ye ulaşması öngörülmüştür. Buna göre Senaryo-2 çerçevesinde, lisansüstü
öğretimdeki öğrenci sayısının 2010-2023 arasında 260 binden 733 bine, 20232050 arasında ise 733 binden bir milyon 144 bine (% 56 artış) ulaşması
beklenmektedir.
Kavak; Senaryo-2 kapsamındaki uzun vadeli öngörülerin ilk periyodunda
lisansüstü öğretimin daha hızlı büyümesini öngörmüştür. Bu hızlı çıkış
beklentisinin ardında; hem kamu hem de vakıf üniversitelerindeki hızlı büyüme
beklentisinin ortaya çıkaracağı öğretim üyesi talebi ve son on yıldaki hızlı
büyümede görüldüğü gibi üniversite mezunlarının lisansüstü öğretime ilişkin
yüksek talep eğilimi bulunmaktadır. Bununla birlikte, halen iş hayatında olan
bireylerin, “yaşam boyu öğrenme” kapsamında lisansüstü programlara olan
ilgisinin de artması beklenmektedir.
Araştırmada, Türkiye’de yükseköğretimde sağlıklı ve hedeflenen düzeyde bir
artışın gerçekleştirilebilmesi için sunulan bazı öneriler ise şunlardır:
- “Her şeyden önce orta ve uzun vadeli bir yükseköğretim eylem planına
gereksinim vardır. Bu planda; büyüme hedefleri, öğrenci sayıları, öğretim üyesi,
fiziki yapı gereksinimi ve tüm bunlar için gerekli finansman planı yer almalıdır.
- Yükseköğretim harcamalarının GSMH içindeki payı % 1’in üzerine
çıkarılmalıdır.
- Yükseköğretime ayrılan kamu bütçesi artırılmalıdır.
- Yeni açılan yükseköğretim kurumlarının, daha kısa sürede aktif duruma
gelebilecekleri kentlerde (Örneğin; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya
vb. cazibe merkezleri) yoğunlaşmasına özen gösterilmelidir.
- Yurtiçi ve yurtdışı öğretim üyesi yetiştirme konusu, sadece Yükseköğretim
Kurulu aracılığıyla ve tek elden yürütülmeli, yetiştirme ve istihdam süreci sıkı bir
biçimde izlenmelidir.
- Yükseköğretime

erişimde

ve

öğretimini

sürdürmede

güçlük

çeken

öğrencilere sağlanacak destekler (üniversite harçları ve yaşam giderleri için)
artırılmalıdır.

94

- Vakıf yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilere de, uzun vadeli
borçlanmaya dayalı mali destekler için düzenlemeler yapılmalıdır.
- Son

yıllarda

sürdürmelerine

kız

çocuklarının

yönelik

kampanya

eğitime
ve

pozitif

çekilmesine
ayrımcılık

ve

eğitimlerini

uygulamalarının

ortaöğretim ve yükseköğretimdeki kız öğrencilerini de kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılması gerekir.
- Yükseköğretimi yaygınlaştırma politikaları uzun dönemde devam etmelidir.”
Araştırmaya göre, yükseköğretim çağ nüfusuna ilişkin eğilimler de bu
yaygınlaşmaya

olumlu

etkide

bulunacaktır.

Dahası,

yükseköğretimin

yaygınlaştırılması politikaları, sadece ulusal gereksinimler temelinde değil,
küresel gereksinimler de dikkate alınarak yürütülmelidir. Hangi senaryo
çerçevesinde ele alırsak alalım, Türkiye’de yükseköğretimin gelecek 40 yılda
sayısal olarak büyümeye devam edeceği açıktır.
Albayrak ve Özkaynak (2011) tarafından, Üniversite - Sanayi işbirliğinin
incelendiği bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada; üniversitelerin temel politikaları ile
üniversite ve sanayinin birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan hedefleri
arasında uygun bir denge ve anlayış sağlanabildiği takdirde, üniversite - sanayi
işbirliğinde her iki tarafın önemli yararlar sağlayacağı işbirliklerinin kurulması
olasıdır denmektedir. Akademisyenlerin sanayi ile işbirliği içinde olmaları her
şeyden önce onlara öğretim ve araştırma konularında ciddi birikimlerle donanma
olanağı verecek, ayrıca öğrencilerin de bu ilişkilerden eğitim açısından doğrudan
yararlanmaları olası olabilecektir.
Aynı araştırmada; bu faaliyetler aynı zamanda teknoloji transferi vasıtasıyla
toplumun üretkenlik ve refah seviyesinde artış sağlarken akademisyenlere de bu
bilgi

birikimine

katkı

sağlayacak

yeni

araştırma

olanakları

yaratacaktır

denmektedir.
Ekinci

(2011)

tarafından,

“Bazı

Sosyo-ekonomik

Etmenlerin

Türkiye’de

Yükseköğretime Katılım Üzerindeki Etkileri” konulu bir araştırma yapılmıştır.
Araştırmaya göre; son 20-25 yılda, yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve
katılımın artırılması, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tümünde siyasi bir
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hedef olarak alınmıştır. Bu hedefe ulaşmaya yönelik uğraşıların büyük oranda
başarıya ulaştığı nicel verilerde görülmektedir. Dünyada, 1960’larda 13 milyon
olan yükseköğretim öğrencisi sayısı, 1995 yılında 82, 2005 yılında 137, 2007
yılında ise 152.5 milyona ulaşmıştır. Yükseköğretim kademesindeki öğrenci
sayısı, tüm dünyada, her 15 yılda bir yaklaşık % 100 artmaktadır (UNESCO,
2009, Akt: Ekinci, 2011).
Ekinci, Türkiye’de bu ivmenin daha da yüksek olduğunun söylenebileceğini
belirtmektedir. ÖSYM’nin 2010 verilerine göre, 2000-2001 akademik yılında
yaklaşık 1.6 milyon olan öğrenci sayısı, 2009-2010 akademik yılında 3.5 milyona
yükselmiştir.
Ekinci; yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve katılımın artırılması uğraşılarının
temelinde demokratikleşme ve insan hakları konusundaki siyasi gelişmelerle
birlikte, esasında yükseköğretim yoluyla zenginliğe ulaşma ve yoksulluğu azaltma
arasında kurulan ilişkiye vurgu yapmaktadır.
Araştırmanın “Ekonomik Özelliklerin Yükseköğretimden Yararlanma Üzerindeki
Etkileri” bölümünde; Türkiye’de hanehalkı gelirleri, % 20’lik dilimlere göre ele
alınmıştır. Araştırmada, % 20’lik gruplardan ilkinin toplam gelirdeki payı % 5,8,
ikinci grup % 10,6, üçüncü grup % 15,2, dördüncü grup % 21,5 ve beşinci grup
ise % 46.9’unu alabilmektedir. Beşinci % 20’lik dilim, toplam ulusal gelirin %
46,9’unu almakta, bu grup birinci % 20’lik grubun aldığı % 5.8’lik payın sekiz
katından fazlasını almaktadır. Çalışmaya göre, ulusal gelirin % 68.4’ünün, dört ve
beşinci gruplarca paylaşıldığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye’de gelir
dağılımının adil olmadığını ortaya koymaktadır (TUİK 2010, Akt: Ekinci, 2011). Bu
oranlar ekonomik olanaklarla elde edilebilecek yararların adil olmayan biçimde
belirli gruplarda toplanma olasılığı anlamına gelmektedir.
Araştırmada elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve her gelir diliminden
benzer sayıda öğrencinin yükseköğretim kademesinden yararlanmış olduğu
dikkate alındığında, ulusal gelirin dağıtımındaki çarpık yapının yükseköğretim
kademesine geçişi fazla etkilemediği gibi bir sonuca ulaşılabilir. Diğer bir ifadeyle,
en yüksek ve en düşük gelire sahip hanehalkı dilimlerinden yükseköğretime
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benzer oranda öğrenci geldiği söylenebilir. Ancak, bu sonuç, ailelerin ekonomik
durumunun, yükseköğretim kademesine geçişte hiçbir etkisin olmadığı anlamına
gelmemelidir. Ailenin ekonomik durumu, yükseköğretim kademesine geçişi
doğrudan

etkilemese

dahi,

üniversite

veya

program

seçiminde

etkili

olabilmektedir.
Günay (2011) tarafından “Türkiye’de Yükseköğretimin Finansmanı: Kriterler,
Zorluklar ve Alternatif Stratejiler” konulu bir araştırma yapılmıştır.
Araştırmaya göre; Türkiye’de yükseköğretime yapılan kamu ve özel harcamaların
yetersizliği, yükseköğretime erişimde fırsat eşitliğinin sağlanamamış olması ve
verimsizlik

mevcut

yükseköğretim

finansman

sisteminin

yetersizliğini

göstermektedir. Gelecekte genç nüfusta görülecek artışla beraber yükseköğretim
talebinde görülecek artış ve yükseköğretimde kaliteyi geliştirici atılımların
getireceği maliyetlerle beraber finansman modelinde değişiklikler yapmak zorunlu
hale gelecektir. Vakıf üniversitelerine öğrenci talebini artıracak stratejiler
belirlenmesinin zorunluluğu da ortadadır. Yeni model yükseköğretime yapılan
toplam harcamaların (özellikle özel harcamaların) artırılmasını hedeflemelidir.
Araştırmada; artan yükseköğretim kaynaklarıyla beraber yükseköğretimde
verimliliği artırmak ve öğrenciler arasında yükseköğretime erişimde fırsat eşitliğini
sağlamak amaç olmalıdır şeklinde bir tespit yapılmıştır. Çalışmada önerilen ve
dünyada da yaygın olarak kullanılan yükseköğretimde maliyet paylaşımı
sisteminin, Türkiye’ye nasıl bir modelle uygulanabileceği konusunda ciddi bir
çalışma gerekmektedir. Yükseköğretimde maliyet paylaşımı sistemi ile asıl amaç
gelir durumundan bağımsız tüm öğrencilere yükseköğretim olanağı sağlamaya
çalışmak olduğundan, öncelikle çok iyi bir gelir dağılımı, yükseköğretim
harcamaları ve gelir durumuna göre okullaşma oranı analizinin yapılması
gerekliliği ortaya konmaktadır.
Araştırmada; başka göstergelerde kullanılarak (örneğin;

yükseköğretimde

personel gelirlerinin dağılımı, mezuniyet oranları, mezunların mezun oldukları
alanlara göre dağılımları, okulu bırakma oranları gibi) yükseköğretimde eşitlik ve
verimlilik daha geniş kapsamda incelenmeli, yükseköğretim sisteminde görülen
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verimsizlik ve eşitsizliğin ortaöğretim sisteminden de kaynaklanabileceği
unutulmamalı ve ortaöğretim sistemi içinde benzer şekilde çalışmalar yapılmalıdır
denmektedir.
Taşar (2011) tarafından, “Yüksek Öğretim Kurumlarına Ayrılan Finansmanın,
Talep Kanalından (Demand-Sıde) Kullanımı: Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye
Projeksiyonu” konulu bir araştırma yayınlanmıştır.
Araştırmaya göre; Türkiye’de yüksek öğretim taleplerinin karşılanması amacıyla
genel bütçeden ayrılan paranın, arz kanalından, çok katlı bürokrasi eliyle dağılımı
ve harcanması bir verimsizlik döngüsünü de beraberinde getirmiştir. Türkiye’de
kamu kaynaklarının dağılımında ve kullanımında arz kanalından finansman
yaklaşımının bırakılarak, birçok gelişmiş ülkede, yaygın bir biçimde uygulanan
talep kanalından finansman yaklaşımının esas alınması, kamu kaynaklarının
verimlilik

ve

hesap

verebilirlik

temelinde

kullanılmasına

katkı

yapabilir

denmektedir.
Araştırma, talep temelinden finansman yaklaşımın dayandığı “Okul Temelli
Yönetim Yaklaşımı” temelinde yapılan araştırmalarda büyük oranda olumlu
sonuçlar elde edildiğini belirtmektedir. Türkiye’nin demokratik hukuk yapısının
gelişmiş batı ülkeleri ile benzerlikler göstermesi ve okul temelli yönetim
yaklaşımın

Türkiye’de

araştırmalarda

olumlu

uygulanabilirliği
sonuçların

bağlamında

alınması,

talep

yurt

içinde

temelinden

yapılan

finansman

yaklaşımının, Türkiye’de uygulanabileceğinin işareti olarak görülebilir sonucuna
ulaşılmıştır.
Aynı araştırmanın diğer bir bulgusuna göre; talep kanalından finansman
yaklaşımına dayalı kupon sisteminin Türkiye’de uygulanması durumunda; eğitim
için

ayrılan

parasal

harcanmasında ise

kaynakların,

verimlilik

dağılımında

eşitlik

ve hesap verebilirlik

ve

hakkaniyet,

ölçütleri

sağlanabilir.

Türkiye’de, kupon sisteminin uygulanmasıyla, gelir düzeyi düşük ailelerin
çocuklarının da, özel üniversitelerde okumalarının önü açılmış olabilir. Bu
uygulama, özel ve kamu üniversitelerini müşteri kapma yarışına iterek,
üniversiteler arasında bir rekabet oluşturabilir. Rekabet ortamı, yükseköğretim
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çıktılarında bir nitelik artışı sağlayabilir. Kupon sisteminin uygulanması, müşteri
inisiyatifini ön plana çıkaracağından, eğitim için ayrılan kaynakların amacı
doğrultusunda harcanmasını garanti edebilir tespitine ulaşılmıştır.
Aslan (2011); etkin bir finansman sisteminin adalet, etkinlik ve ilave kaynakların
harekete geçirilmesi

amaçlarını

ciddi

ölçülerde gerçekleştirmek

zorunda

olduğunu belirtmektedir. Buna karşılık, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
birçok ülkede, yükseköğretim finansman sisteminin merkeziyetçi, piyasaya
duyarsız ve rekabetten uzak olduğu, hizmetlerin vergilerle finanse edildiği ve
herkes için neredeyse parasız olarak sunulduğu etkin ve adil olmayan bir yapıya
sahip olduğu görülmektedir.
Araştırmaya göre, diğer taraftan, özellikle Türkiye’de yükseköğretime ayrılan
kaynakların küresel ekonominin gereklerini karşılayacak düzeyin çok altında
kaldığı, GSMH’dan eğitime ve yükseköğretime ayrılan paylar itibariyle uzun
zamandan beri üyesi olduğu OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığı,
öğrenci başına harcama olarak yine OECD ortalamasının üçte biri kadarlık bir
harcama seviyesinde bulunduğu görülmektedir.
Araştırma; yükseköğretim için öğrenci başına daha fazla harcama yapan gelişmiş
ülkelerin eğitim sistemleri ve çıktıları ortadadır demekte, temel sorunun, baş
döndüren küresel yarışta gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye’nin bu açığı nasıl
kapatacakları? olduğunu ortaya koymuştur. Bu soruya verilebilecek genel yanıt,
yükseköğretim sisteminin, mevcut kaynakların daha etkin ve daha adil
kullanılmasını sağlayacak ve daha fazla kaynağı harekete geçirecek şekilde
yeniden yapılandırılması gerektiği şeklindedir.
Aslan; anayasasında “üniversitelerin devlet tarafından kurulacağının” yazılı
olduğu ve “özel üniversite”nin bulunmadığı Türkiye’de; idari ve mali bakımdan
tam anlamıyla devlet güdümünde, merkeziyetçi, rekabetin olmadığı, adil ve etkin
olmayan bir şekilde vergilerle finanse edilen bir yükseköğretim sistemi mevcuttur
demektedir. Bunun sonucu ise, öğrenci başına gelişmiş dünya standartlarını
tatmin etmeyecek düzeyde harcama yapabilen bir yükseköğretim sistemidir.
Ayrıca,

yükseköğretim

sistemi,

finansman

politikasının

vergiler

yoluyla
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toplanabilen az miktardaki kaynağın hiçbir etkinlik ve adalet ölçüsü olmaksızın
dağıtılması esasına dayandığı, rekabetin olmadığı, tüketici tercihlerine duyarsız,
vakıf üniversitelerinin payının % 10 gibi son derece düşük seviyelerde olduğu,
çağdaş eğitimin gereklerini yerine getiremeyen bir yapıya sahiptir denmektedir.
Araştırmada; etkin, adil ve kaynak üreten bir finansman sisteminin kurulabilmesi
için, faydaların büyük ölçüde yararlananlara kaldığı yükseköğretimde maliyete
katılımın da buna paralel olması gerektiğinin anlaşılması gerektiği belirtilmektedir.
Yükseköğretimde finansman sisteminin arzulanan özelliklere sahip bir yapıya
kavuşturulmasının

temel

şartı,

devlet

üniversitelerinde

öğrenim

ücreti

uygulamasına başlanması ve bu ücretlerin öğrenci ailelerinin mensup oldukları
gelir gruplarına göre farklılaştırılmasıdır. Paralı eğitim, ilgililerin yükseköğretim
talebini bireysel fayda-maliyet değerlendirmelerine göre belirlemelerine yol
açarak etkinliğe; gelir düzeyine ayarlı olarak uygulanabildiği takdirde, hem
etkinliğe hem de adalete katkıda bulunacaktır. Ayrıca, bu yöntem, ilave
kaynakların harekete geçirilmesi amacına da hizmet edecektir.
Aslan; bütün bu katkıları yapacağı varsayılan paralı eğitimin gerçekten başarılı
olabilmesi için, üniversitelerin idari ve mali özerkliklerinin sağlanması ve
aralarındaki

rekabete

ilişkin

bütün

engellerin

kaldırılması

gerektiğini

vurgulamaktadır. İdari ve mali özerklik, bu rekabete katkıda bulunacaktır
demektedir.

Ancak,

rekabetin

yeterli

düzeyde

olabilmesi

için

vakıf

üniversitelerinin de yeterince güçlü olmaları gerekmektedir. Devlet üniversiteleri
doğrudan kamu fonlarıyla desteklenirken vakıf üniversitelerinin sadece öğrenciler
kayıt yaptırınca para elde edebildikleri bir sistemle gerçek rekabetin sağlanması
olası değildir. Olması gereken, devletin gelir kategorilerine göre her durumda
sağlayacağı yardımın, öğrenciler tarafından özel veya devlete ait hangi
üniversitede kullanılmak isteniyorsa orada kullanılabilmesine izin verilmesi
önerisini getirmiştir.
Akça (2011) tarafından, Türkiye için yükseköğretim finansman modeli öneren bir
çalışma yapılmıştır.
Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre, Türkiye’de nüfus hızla artmaktadır. Genç
nüfustaki yüksek oran, yükseköğretim kademesine yönelik talepte artış
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olacağının göstergesidir. Ailelerin büyük bölümü, çocuklarının yükseköğretim
almasını istemektedir. Bilinçli veya bilinçsiz bu eğilim, yükseköğretime olan
talepte artış olmasında önemli rol oynamaktadır.
Akça; Türkiye’de yükseköğretimin sürekli ve kaliteli olarak verilebilmesi için,
“gelire bağlı krediler”’i finansman yöntemi olarak önermektedir. Bu yöntemde,
öğrenci yükseköğretimin başlangıcında, aldığı eğitimin gelecekte elde edeceğini
değerlendirdiği gelirle bağıntılı olarak kredilendirme yoluna gitmektedir. Kredi,
kamudan veya özel sektör kaynaklarından olabilir. Bu uygulamayla, kamunun
finansman

yükü

önemli

ölçüde

azalabilecektir.

Sistemin

uygulanmasını

kolaylaştırıcı önlemlerin alınmasıyla, zaman içinde sistem kendi finansmanını
yapabilecek bir düzeye ulaşacaktır.
Hastürk (2012) tarafından yapılan çalışmada; 5018 sayılı yasa gereği kamu
kurum ve kuruluşları ve bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının hazırlamaları
gereken stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusu ele alınmıştır.
Bu çalışmada, plan hazırlığında performans ölçütleri olarak; girdi, çıktı, verimlilik,
sonuç ve kalite göstergeleri ele alınmıştır.
Çalışmaya göre, girdi göstergeleri; hizmet veya ürünün üretimi için gereken mali,
fiziki ve beşeri kaynaklar şeklinde tanımlanmıştır. Bu göstergeler, ölçmeye esas
başlangıç durumunu ortaya koymaktadır.
Çıktı göstergeleri, ürün ve hizmetin miktarıdır. Bu göstergeler, üretilen mal ve
hizmetin niceliği konusunda bilgi vermekte, ancak, amaç ve hedefe ulaşma
derecesi veya mal/hizmetin kalitesi ile üretim süreci etkinliğini tek başına
açıklayamamaktadır.
Verimlilik göstergeleri; birim çıktı başına girdi veya maliyet olup, girdi ile çıktı
arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Sonuç göstergeleri; çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi
konusundaki başarısını gösterirler. Sonuca ulaşmadaki başarı düzeyi etkinlikle
açıklanmaktadır. Bu göstergeler, stratejik amaç ve hedeflere ulaşma derecesini
ortaya koymaları bakımından önemli olarak değerlendirilmektedir.
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Kalite göstergeleri ise, mal veya hizmetten yararlananların beklentilerinin
karşılanmasında ulaşılan düzeydir.
Akgeyik (2013) tarafından SETA adına hazırlanan araştırmada; yükseköğretim
finansman kaynaklarının önemli bir bölümünün kullanıldığı öğretim kadrosu
ücretlerine ilişkin olarak, uluslararası ölçekteki durum, kamu çalışanlarının
ücretlerine göre durum, öğretim üyeleri ölçeğinde akademisyen ücretleri ayrıntılı
olarak incelenmiş, tüm bu veriler ışığında Türkiye için bir öğretim üyeliği maaş
modeli önerisi geliştirilmiştir.
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BÖLÜM 2
YÖNTEM
2.1. MODEL
Bu araştırma “betimsel” olup, “alanyazın incelemesi” ve “içerik analizi”
yapılmak suretiyle elde edilen bilgiler değerlendirilerek sonuca gidilmeye
çalışılmış, araştırmada kullanılan nicel veriler ise istatistiki yöntemlerle analiz
edilmiştir.
2.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ
Araştırmanın evrenini OECD ülkeleri oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem
olarak; İngiltere, Hollanda, Polonya, Doğu Asya ülkelerinden Güney Kore ile Latin
Amerika’dan

Şili

alınmıştır.

Araştırmanın

kapsamı

içinden

bu

ülkelerin

seçilmesindeki temel düşünce; uluslararası karşılaştırmalı eğitimin temel
felsefesine uygun olarak;

hepsinin OECD üyesi olarak benzer ekonomik

normlara sahip olması ve ekonomide serbest piyasa sistemini kullanması,
yükseköğretimde karma finansman (kamu veya özel finansman ağırlığı
değişmekle birlikte) sistemini kullanması, yükseköğretim sistemlerinin benzer
yapılara sahip olması ve diğer OECD ülkelerine kıyasla bu eğitim kademesinin
gelişim hızının yüksekliği, 1960’larda Türkiye ile benzer durumdaki G. Kore’nin
özellikle ekonomik kalkınmasında yükseköğretime verdiği önem, AB’ye yeni üye
olan Polonya’nın eğitim sistemi ve bu kapsamda son dönemde yükseköğretimde
yaptığı

ilerleme

de

dikkate

alınmıştır.

Şili,

OECD

ülkeleri

arasında

yükseköğretimin finansmanında önemli değişikliklere gitmesiyle dikkati çekmiş,
bazı hazırlık çalışmaları yapmış, yeni finansman sisteminin uygulanmasında,
tepkilerin yanında önemli ölçüde geri besleme de sağlamaya başlamıştır.
2.3. VERİ KAYNAKLARI
Araştırmanın verileri olgusal türdeki verilerden oluşmaktadır. Araştırmaya
temel teşkil eden veriler; OECD, UNESCO IIEP ve AB tarafından hazırlanan
uluslararası alanyazın ile AB ve OECD ülkeleri tarafından hazırlanan ulusal
raporlardan alınmış, Asya, Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerindeki
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yükseköğretim kurumları ile Türkiye’deki kamu yükseköğretim kurumlarının
finansmanına ilişkin ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilmiş, Türkiye’den
elde edilen verilerden bir kısmı TÜİK, YÖK, TÜSİAD raporları, bütçe yasaları,
konuya ilişkin yayınlanmış olan ulusal araştırma raporları, tezler, makaleler,
bildiriler ve değerlendirmelerden elde edilmiş, bir kısım verilere ise konunun
uzmanlarıyla görüşme yapılarak ulaşılmış, konuya ilişkin yeni eğilimlerin de
değerlendirilmesi esas alınmıştır.
Özellikle OECD ülkelerine ilişkin verilerin toplanmasında, OECD’nin yıllık yayını
olan “Education at a Glance”deki tablolardan ağırlıklı olarak yararlanılmıştır. AB
ülkelerine

ilişkin

kullanılmıştır.

verilerin

Araştırma

toplanmasında
alanını

teşkil

ise

“Eurydice”

eden

ülkelere

ağırlıklı
ilişkin

olarak
verilerin

toplanmasında, yukarıda belirtilen kaynaklara ek olarak, bu ülkeler tarafından
hazırlanan raporlar, eğitim bakanlıklarının yayınları, OECD, Dünya Bankası ve
UNESCO IIEP ile diğer uluslararası kuruluşların bu ülkelere özgü raporlarından
yararlanılmıştır.
2.4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ
Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde; öncelikle veriler, “alt
problemler”de yanıt aranan sorular esas alınmak üzere oluşturulan “tema”lara
göre gruplanmıştır. Tema esaslı veri grupları; “Yükseköğretimin Yönetimi”,
“Yükseköğretim
Kaynağı”,

Finansmanının

“Yükseköğretim

Yönetimi”,

Finansmanının

“Yükseköğretimin
Dağıtımı”,

Finansman

“Yükseköğretim

Finansmanının Denetimi”, “Yükseköğretimin Ücretlendirilmesi” ve “Yükseköğretim
Harcamaları”dır. Tema bazında gruplanmış verilerin yer aldığı tablolar, grafikler,
raporlar, çizelgeler incelenmiş ve elde edilen verilerin anlamlandırılmasında
“karşılaştırmalı eğitim” yönteminden yararlanılmıştır. Özellikle ülkeler arasında ve
bir ülkenin verilerinin birbiriyle olan ilişkisinin incelenmesinde, David Phillips ve
Michele Schweisforth’un Comparative and International Education (2006) ve
Patricia K. Kubou ve Paul R. Fossum’un Comparative Education (2007) isimli
yayınlarından yararlanılmıştır.
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Eğitim finansmanına ilişkin birden çok etmenin etkileşim içinde olduğu verilerin
çözümlenmesinde, “Comparative and International Education” da yer alan ve
Bray ve Thomas tarafından geliştirilen “Karşılaştırmalı Eğitimin Çözümlemesinin
Çerçevesi” ile “Comparative Education”un 7 nci bölümündeki “Eğitime İlişkin
Analizlerde Çerçeve oluşturulması”ndan yaralanılmıştır.
Bray ve Thomas’ın aşağıda şekilde yer alan “Karşılaştırmalı Eğitimin
Çözümlemesinin Çerçevesi”; ülke ve birim temelinde çok yönlü karşılaştırmalı
çalışma yapanlar için önerilmiştir. Bray ve Thomas’ın çalışmasında, alt ve üst
seviye arasındaki ilişkiyi, eğitimin diğer alt etmenleriyle birlikte, 3 eksenli vektörel
yapıyla hazırlanan “küp”te ortaya konmuştur.
Şekil-3: Karşılaştırmalı Eğitimin Çözümlenmesinin Çerçevesi (Bray ve Thomas)

Kaynak: Phillips ve Schweisfurth (2006), Comparative and International Education:
An Introduction to theory, method, and practice (Ateş tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir)

Karşılaştırmacılar bazen makro düzeye çok fazla odaklanırlar ve mikro düzeye
daha az dikkat edebilirler. Ülke düzeyinde olaylara bakış her zaman uygun
olmayabilir. Diğer kademelerin de çözümlenmesi, eğitim alanında alt düzeyde
neler olduğunu ortaya çıkararak anlamamız açısından büyük değer taşır.
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Bray ve Thomas’ın hazırladığı çerçeve, karşılaştırmalı eğitimcilerin mikro düzeye
odaklanması ve tüm ayrıntıları göz önünde bulundurmayı sağlayan bir çıkış
noktası vermektedir (Phillips ve Schweisforth, 2006, s: 23).
Bu sistem; her bir küpün ayrı ayrı ele alınıp incelenmesi, sonrasında yine aynı
yöntemle parçaların bir araya getirilerek bütün oluşturulmasını temel almaktadır.
Bu çerçeve, konunun en ince detaylarına kadar incelenmesi ve ayrıntıların ortaya
konulması, sonrasında tüme varım yöntemiyle bütüne ulaşmayı esas alan bir
sistem sunmaktadır.
Bray ve Thomas’ın çerçevesinden yararlanılarak, bu tez kapsamında toplanan
verilerin çözümlenmesi için, aşağıda Şekil-4’deki yöntem izlenmiştir.
Şekil – 4: Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Verilerin Karşılaştırmalı Eğitimin
Çerçevesi Yöntemiyle Çözülmesi (A)

Bu tezde; Bray ve Thomas hazırladığı küpteki “çalışma alanı”nda belirtildiği gibi
bir ülkenin tüm eğitim kademelerine ilişkin çözümleme yapılmadığı, yalnızca
seçilmiş olan ülkelerin “yükseköğretimin finansmanı” konusu incelendiğinden,
yukarıda Şekil-4‘deki küpte “çalışma alanı”na bir ülkenin eğitim kademeleri
yerine, incelenen 6 ülke (Türkiye, İngiltere, Hollanda, G. Kore, Polonya, Şili)
alınmıştır.
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Bray ve Thomas’ın küpündeki “konumsal olmayan nüfus grupları” yerine
“yükseköğretimin finansmanının boyutları” alınmıştır. “Eğitim ve toplumla ilgili
etmenler” bölümüne “tema esaslı veri grupları” yerleştirilmiştir.
Yukarıda belirtilen düzenlemelerle, Bray ve Thomas’ın küpünden, tezin amacına
uygun olarak yararlanılmıştır. Hazırlanan küpün kullanılmasına ilişkin detaylar,
aşağıdaki şekildedir.
Şekil – 5: Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Verilerin Karşılaştırmalı Eğitimin
Çerçevesi Yöntemiyle Çözülmesi (B)
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Şekil-5’deki “küp”te siyah renkle işaretlenen tali “küp”ün açılımı Şekil-6’tedir.
Seçilen küpün bileşenleri (Hollanda) X (Yükseköğretimin Yönetimi Verileri) X
(Yükseköğretim Harcama Verileri)’dir. Seçilen “küp”ün tekrar açılımında,
harcamalara ilişkin veriler, örnek olmak üzere A’dan H’ya kadar harflerle,
yükseköğretimin yönetimi ile ilgili veriler 1, 2, 3 rakamlarıyla numaralandırılmıştır.
Şekil-6: Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Verilerin Karşılaştırmalı Eğitimin
Çerçevesi Yöntemiyle Çözülmesi (C)

Örneğin incelenmek için seçilen H1 alt “küp”ündeki veriler, Şekil-6’nın son
kısmında yer alan tabloya aktarılmıştır. Böylece karşılaştırma yapılacak
alanlardaki verilerin, diğer tüm verilerle eşleştirilerek, sonuçta ulaşılan bulgunun
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her yönüyle ele alınması esas alınmıştır. Tabloda karşılaştırılan verilerin birbiriyle
ilişkili olup olmadığı konusu (+, -) işaretiyle veya araştırmacının belirleyeceği bir
yöntemle işaretlenerek, incelenmek üzere değerlendirilmektedir. Burada; verilerin
birbiriyle olan ilişkisinin derecesi ve etkileme düzeyi, araştırmacının o ülke ile ilgili
bilgi birikimiyle bağlantılıdır. Bu nedenle, araştırmacının, çözümleme öncesinde
ilgili ülkenin sistemini; bizzat o ülkede araştırma, inceleme ve görüşmeler
yaparak, bunu yapma olanağı yoksa, o ülkenin inceleyeceği sistemine ilişkin
kuramsal altyapı ve uygulamaya ilişkin raporlarını kapsamlı olarak incelemek
suretiyle ortaya koyması gerekmektedir.
Bray ve Thomas’ın “Karşılaştırmalı Eğitimin Çözümlenmesinin Çerçevesi”nden
yararlanarak, bilgisayar ortamında verilerin çözümlenmesinde, veri sayısı
yukarıda belirtildiği gibi tablolara aktarılarak incelenecek derecede azsa,
çözümleme “Microsoft Excel”, “Microsoft Word” vb. programlar yardımıyla
hazırlanan tablolar kullanılarak yapılabilir. Bu tezde bu yöntem kullanılmıştır.
Hazırlanan tablolar, “ülkelerin incelenmesi” bölümünde “değerlendirme” alt
başlıklarında kullanılmak suretiyle, bir sonraki bölümde yoruma esas bulgulara
dönüştürülmesi, her ülkenin incelenen sisteme ilişkin verileriyle diğer ülkelerin
karşılaştırılması ve yorumlara ulaşılması sağlanmıştır.
Ayrıca; bu çerçeveyi çok sayıda veri içeren ve veriler arasında çok yakın ilişki
olduğu değerlendirilen karşılaştırmalı eğitim çözümlemelerinde kullanmak için
farklı bir yöntem kullanmak gerekebilir. Örneğin bu tezde yalnızca yükseköğretim
finansmanına

ilişkin

veriler

incelenmiştir.

İncelenen

ülkenin

tüm

eğitim

kademelerine ilişkin finansman ve tüm eğitim kademelerinin yönetim sistemi
incelenmesi ve bunların karşılaştırılan diğer ülkelerin verileriyle bir araya
getirilmesi durumunda, iç içe “üç boyutlu vektörel çözümleme tabloları”nın
devreye girmesi gerekir. Böyle kapsamlı bir karşılaştırma için bir bilgisayar
yazılımı hazırlanabilir. Bu yazılım, “Windows” yazılım mimarisi (iç içe açılan
pencereler) mantığını da kullanarak, “üç boyutlu uzayda” “ ve “üç eksenli vektör
çözümlemesi” esasına göre, Linux veya bu amaca uygun bir programla
gerçekleştirilebilir. Böyle bir bilgisayar yazılımı, karşılaştırmalı eğitimciler için çok
büyük

bir

kolaylık

sağlayabilecektir.

Daha

sonra

yapılması

planlanan

araştırmalarda, böyle bir mimari yapının nasıl tasarlanacağı konusunun ele
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alınması ve karşılaştırmalı eğitimcilerin yapacakları çalışmalarda izleyecekleri
yöntemin “nasıl”ına ilişkin olarak alana katkı sağlanması planlanmaktadır.
Bu tezde; çözümlenen verilerin bulgulara dönüştürülmesi ve yorumlanmasına
esas olmak üzere, “tema esaslı veri grupları”, alt problemler esas alınarak
aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.
Tablo– 8: Alt Problemler ve Karşılık Gelen Tema Esaslı Veri Grupları
Alt Problem

Tema Esaslı Veri Grupları

Yükseköğretim finansmanının
yönetimi, dağıtımı ve denetimi
açısından Türkiye’nin OECD
ülkelerine göre durumu nedir?

Yükseköğretimin Yönetimine İlişkin
Veriler
Yükseköğretim Finansmanının
Yönetimine İlişkin Veriler
Yükseköğretim Finansmanının
Denetimine İlişkin Veriler
Yükseköğretim Finansmanının
Dağıtımına İlişkin Veriler

Yükseköğretimin ücretlendirilmesi
açısından Türkiye’nin OECD
ülkelerine göre durumu nedir?

Yükseköğretimin Ücretlendirilmesine
İlişkin Veriler

Yükseköğretim harcamaları
açısından Türkiye’nin OECD
ülkelerine göre durumu nedir?

Yükseköğretim Harcamalarına İlişkin
Veriler

Veriler

çözümlenirken;

verilerin

Yükseköğretimin Finansman Kaynağına
İlişkin Veriler
birbiriyle

ilişkisinin

ve

etkileşiminin

belirlenmesinde, “Karşılaştırmalı Eğitimin Çözümlemesinin Çerçevesi”ndeki temel
düşünce esas olmak üzere boyutlar verilerin özelliğine göre belirlenmiştir. Bu
çözümlemede; finansman sisteminin kendine özgü yapısı nedeniyle, bir veri veya
veri grubunun, finansmanın birden fazla boyutuyla ilişkili olabileceği dikkate
alınarak, öncelikle “tema” bazında veriler gruplanmış, sonra hangi grubun, hangi
alt probleme ilişkin çözümlemede kullanılacağı belirlenmiştir. Böylece, bir alt
probleme karşılık olarak birden fazla “tema esaslı veri grubu” kullanılmıştır.
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BÖLÜM 3
ÜLKELERİN İNCELENMESİ
Bu bölümde, giriş bölümünde belirlenen alt problemlerin sırası dikkate alınarak ve
ülkeler bazında; “yükseköğretim finansmanının yönetim, dağıtım ve denetim
sistemi”

ile

“yükseköğretim

ücretlendirme

ve

“yükseköğretim

FİNANSMAN

SİSTEMİNİN

sistemi”

harcamaları” incelenmiştir.
3.1.

İNGİLTERE

YÜKSEKÖĞRETİM

İNCELENMESİ
3.1.1. İngiltere’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimi
İngiltere’nin tek bir metin olarak düzenlenmiş bir anayasası yoktur.
Parlamento’nun çıkardığı yasalar, gelenekler ve mahkeme kararlarına dayalı bir
kurallar dizisi mevcuttur.
19. yüzyıla kadar; genelde özel girişimin kontrolünde olan yükseköğretim
kurumları, zaman içinde finansman bakımından devlete bağımlı hale gelmiş,
günümüzde kamu eğitim kurumları olarak benimsenmiş durumdadırlar.
Yükseköğretim sistemine yeni bir yaklaşım getirmek için, 20. yüzyıl ortalarında
gündeme gelen politeknik üniversiteleri, yerel yönetimlere bağlı yükseköğretim
kurumları olarak gündeme gelmiş, 1990’lı yılların başında üniversitelerle
aralarındaki farklılıklar ortadan kaldırılmıştır.
İngiltere’de, eğitim konusundaki sorumluluklar; aşağıda teşkilatı görülen Eğitim
Bakanlığı’nca yürütülen merkezi yönetim, yerel yönetim, diğer gönüllü kuruluşlar,
eğitim kurumlarındaki yönetim kurulları ve öğretmenler arasında dağıtılmıştır.
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Şekil-7: İngiltere Eğitim Bakanlığı Teşkilatı İle Finansman, Denetim ve Araştırma
İle İlgili Diğer Özerk Kurum ve Kuruluşlar

İngiltere Eğitim Bakanlığı’nın teşkilatında, finansmanla ilgili ana birimler olarak;
Altyapı ve Finansman Direktörlüğü, Strateji ve Performans Direktörlüğü, Finans

112

ve Ticaret Direktörlüğü ve buna bağlı olarak çalışan Eğitim Finansmanı İcra
Şefliği vardır.
Bakanlık teşkilatının dışında özerk yapıda ve yükseköğretim finansman
sisteminde doğrudan ve dolaylı olarak görevi olan; Üniversite Ödenekleri
Konseyi, İngiltere Yükseköğretim Fon Konseyi, Yükseköğretim Finansman
Kurulları ile Yükseköğretim Araştırma Topluluğu bulunmaktadır.
Bu kurumların görevi, yapısı, çalışma esasları ve finansman sistemindeki rolleri
özet olarak aşağıdadır.
Üniversite Ödenekleri Konseyi
İngiltere’de 1988 yılında kabul edilen ve çerçeve yasa niteliği taşıyan Eğitim
Reformu Yasası, yükseköğretimin genel yönetiminin yeniden düzenlenmesiyle
birlikte, yükseköğretimin finansmanı ile de ilgili önemli değişiklikler getirmiştir.
1919 yılından beri, üniversite finansmanıyla görevli olan, bunların gelişme
hedefine uygun kaynak gereksinimini belirleyen ve hükümet politikası için gerekli
öneride bulunan “Üniversite Tahsisleri Kurulu”, bu yasayla kaldırılmış ve
“Üniversite Ödenekleri Konseyi” kurulmuştur. Üniversiteler, doğrudan veya dolaylı
kamu finansmanını bu merkezî kuruluş aracılığı ile sağlamaktadır (Doğramacı,
2007).
Aşağıdaki şemada, Üniversite Ödenekleri Konseyi tarafından merkezi olarak
kontrol

edilen

finansman

kaynağının,

merkezi

kurumlarına akış sistemi ana esaslarıyla görülmektedir.

bütçeden

yükseköğretim
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Şekil-8: İngiltere’de Yükseköğretim Kurumlarına Finansman Tahsisi

Yükseköğretim Finansman Kurulları
İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’de, 1992 yılında, bölgesel bazda ve
özerk yapıda kurulan Yükseköğretim Finansman Kurulları; eğitim ve araştırma
yanında, kütüphaneler, müzeler, galeriler ve koleksiyonların finansmanıyla da
sorumludur. Bu kurullar, ayrıca, kurumların envanterindeki taşınmazların
korunması ve yenilerinin alınması için destek sağlamaktadır (Türkoğlu, 1999).
1999 yılında kabul edilen finansman dağıtım yöntemi, yükseköğretim kurumlarına
benzer faaliyetlerde benzer oranlarda kaynak verilmesini esas almaktadır.
Merkezi yönetim tarafından “blok” halinde Yükseköğretim Finansman Kurulları’na
aktarılan kaynakların, yükseköğretim kurumlarına dağıtımı yine bu kurulların
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görevidir. Kaynak tahsis edilen yükseköğretim kurumları, “finansal özerkliğe”
sahip

olmaları

nedeniyle,

bu

kaynakları,

özgün

planlamalarına

göre

harcayabilmekte; ancak, parlamentonun ve HEFCE’nin denetimine de açıktırlar.
Bu kurullar kaynakları tahsis ederken öğrenci sayısını belirleyebilmekte; ancak
yükseköğretim kurumları isterse, ek kaynak talep etmemek koşuluyla daha fazla
öğrenci almak konusunda serbesttirler.
İngiltere Yükseköğretim Fon Konseyi (HEFCE)
İngiltere Yükseköğretim Fon Konseyi (HEFCE)’ne merkezi yönetim tarafından
tahsis edilen fonlar, her yıl; öğretim, araştırma ve özel finansman arasında
dağıtılmaktadır. Fonun ana görevi, yükseköğretim kurumları bünyesinde
yapılacak araştırmaların finansman desteğinin sağlanmasıdır.
Üniversitelere yapılan finansman desteği, kurum tarafından geliştirilmiş olan
formüllerle

hesaplanmaktadır.

Hesaplamaların

yapılmasında

genellikle

kurumların öğretim ve araştırma hacimleri göz önünde bulundurulmaktadır.
HEFCE bu hesaplamaların yer aldığı bilgileri her yıl yayınlar ve bu sayede
kurumlar sonuçları karşılaştırabilirler. Yardımlar; öğretim, araştırma ve bunlarla
bağlantılı faaliyetlerin yürütülmelerini sağlamaktadır. Bu yardımlar “blok” hibeler
şeklinde olmaktadır. HEFCE, tahsis ettiği fonun hangi projeler için kullanılacağını
belirtmemektedir. Yükseköğretim kurumları fonları, kendi araştırma planlarına
uygun olarak kurum içinde istedikleri gibi harcayabilmektedir. Öğretim, araştırma
ve bağıntılı faaliyetlerin fonları birbirinden tamamen ayrıdır (Karataş, 2006).
İngiltere’de, 1992 yılında; “Further and Higher Education Act” adı altında çıkarılan
yasanın amacı, etkin, verimli ve nitelikli öğretim ve araştırmaları fon desteği ile
teşvik ederek öğrenciler, ekonomi ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktır
(Doğramacı, 2007).
HEFCE tarafından tahsis edilen araştırma fonlarının yükseköğretim kurumlarına
tahsisi, aşağıdaki şemada belirtildiği gibi doğrudan olmaktadır.
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Şekil-9: İngiltere Yükseköğretim Fon Konseyi (HEFCE) Araştırma Fonlarının
Tahsisi

HEFCE araştırma fonlarının çoğu; yükseköğretim kurumlarından, ulusal ve
uluslararası standartlarda kendilerini kanıtlamış kurumlar arasında seçimle
dağıtılır. Eğitimin kalitesi düzenli olarak değerlendirilir. Aşağıda Tablo-9’da
belirtilen bu yardımların içinde; araştırma altyapısının finansmanı ile sürekli
akademik personelin ücretleri, binaların, kütüphanelerin ve merkezi bilgisayar
ağlarının masrafları yer almaktadır (HEFCE, 2012).
Aşağıdaki tabloda, İngiltere Yükseköğretim Fon Konseyi (HEFCE) tarafından
yükseköğretim kurumlarına sağlanan fon tutarları yer almaktadır.
Tablo-9: İngiltere Yükseköğretim Fon Konseyi (HEFCE) Tarafından Sağlanan
Fonların Enstitü ve Projelere Dağılımı (2006-2008)

Kaynak: HEFCE (2012)
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HEFCE tarafından 2013-2014 eğitim yılı için planlanan toplam kaynağın tutarı ise
4 milyar 472 milyon pound olup, bu fonun kullanım alanları itibariyle planlaması
aşağıdaki grafiktedir.
Şekil-10: İngiltere Yükseköğretim Fon Konseyi (HEFCE) Tarafından 2013-2014
Eğitim Yılı İçin Planlanan Fonlar ve Kullanım Alanları

Kaynak: HEFCE (Erişim 2013), http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/invest/institns/annallocns/

Yükseköğretim Ulusal Araştırma Komisyonu
Yükseköğretim sistemindeki toplam 113 üniversitede bulunan öğrenci sayısı hızla
artmaktadır. İngiltere’de yükseköğretim görmüş olan nüfusun aktif nüfusa oranı;
25-64 yaş arası % 38 (OECD ortalaması % 31), 25-34 yaş arası % 46 (OECD
ortalaması % 38), 55-64 yaş arası ise % 30 (OECD ortalaması % 23)’dür
Ortaöğretimi
edebilmekte,

bitiren

öğrencilerden

üniversiteye

giren

%

63’ü

üniversite

öğrencilerden

%

eğitimine
51’i

devam
eğitimini

tamamlayabilmektedir. İngiltere, yükseköğretim görmüş nüfus açısından OECD
ortalamasının üzerinde ve 41 ülke arasından 8. sıradadır (OECD, 2012).
Bu artış hızı, öğrenci başına tahsis edilen kaynağın azalmasına neden olmakta
ve yükseköğretimde değişimi zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca, finansmandaki
bu azalma, yükseköğretimin kalitesine ilişkin soruları gündeme getirmektedir.
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Bu sorunların çözülebilmesine ilişkin çalışmalar yapmak için 1996’da kurulan
“Yükseköğretim

Ulusal

Araştırma

Komisyonu”nun;

yükseköğretimin

şekillendirilmesi, amaçların ve hedeflerin belirlenmesi, ve gelecek 20 yıllık
döneme ilişkin eğitimin planlanması konusunda merkezi hükümete önerilerde
bulunmak görevleri vardır (Karataş, 2006).
Mesleki Eğitim ve İş Konseyi
Eğitim konusunda merkezi sorumluluk Eğitim Bakanlığı’nda iken, mesleki eğitim
ve özgün eğitsel konular Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğundadır (Türkoğlu,
1999).
Çalışma Bakanlığı bu görevini, 1987 yılında kurulmuş olan Mesleki Eğitim ve İş
Konseyi vasıtasıyla, konuyla ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla
işbirliği ve eşgüdüm içerisinde yerine getirmektedir.
Çalışma Bakanı, mesleki eğitimde amaç ve öncelikler konusunda karar verme
yetkisine sahip olmasının yanında, aynı zamanda mesleki eğitimden de
sorumludur. Bakanlık, Mesleki Eğitim ve İş Konseyi yoluyla bu sorumluluğu
yürütür.
Mesleki Eğitim ve İş Konseyi’nin ana görevi, mesleki eğitime ilişkin strateji ve
ulaşılacak niteliklerin belirlenmesidir.
Aşağıda Şekil-11’de mesleki eğitime ilişkin teşkilatlanma görülmektedir.
Mesleki Eğitim ve İş Konseyi coğrafi olarak dağılmıştır. Mesleki eğitim dersleri,
zorunlu eğitim sonrasında; eğitim kurumları, mesleki eğitim organları, özel
mesleki eğitim şirketleri ve işverenler tarafından verilmektedir (Türkoğlu, 1999).
Konsey çalışmasını; Eğitim ve Beceri Departmanı, Çalışma ve Emekli
Departmanı ve Ticaret ve Endüstri Departmanı ile özerk yapıdaki Mesleki
Nitelikler ve Program Ajansı, Sektör Beceri Geliştirme Ajansı, Britanya Endüstri
Konfederasyonu ve Eğitim ve Beceri Konseyleri ile koordineli olarak yürütür.
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Şekil-11: İngiltere’de Mesleki Eğitimin Teşkilatlanması

Mesleki eğitim kurumları olan üniversiteler ve kolejler; yerel eğitim ajansları (LEA)
ve İşçi Eğitim Birliği (WEA)’ne bağlıdır (CEDEFOP, 2005).
Mesleki eğitim için finansman akış sistemi aşağıdaki şekildedir.
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Şekil-12: İngiltere’de Mesleki Eğitimin Finansman Akışı

İngiltere’de; mesleki örgün eğitimin yanında, bireylere mesleki yetenek
kazandırma eğitimi için de merkezi yönetim tarafından finansman sağlanmakta
olup, bu kaynakların boyutu aşağıdaki tablodadır.
Tablo-10: İngiltere’de Mesleki Yetenek Kazandırmak İçin Kamu Tarafından
Sağlanan Finansman Kaynakları (2003)
Finansmanın Amacı

Tutarı
(Milyon Avro)

Gençler İçin Mesleki Yetenek Kazandırma

930

25 Yaş Üzeri Mesleki Yetenek Kazandırma

825

İşbirliği Yapan Kurum ve Kuruluşlara Sağlanan Kaynak

43

Toplam

1.798

Kaynak: CEDEFOP, 2005

Yükseköğretim Kurumları
Yükseköğretimin başlıca düzenleyicileri; üniversiteler, tarım okulları, güzel
sanatlar akademisi ve din okulları gibi uzmanlaşmış kurumlar dahil olmak üzere,
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diğer yükseköğretim kurumlarıdır. Açık üniversiteler uzaktan eğitim yoluyla
yükseköğretim vermektedirler (Türkoğlu, 1998, s: 325).
İngiltere’de yükseköğretim kurumları; kuruluş amacına göre farklı teşkilat
yapısına sahiptir. Kurumun; genel yükseköğretim kurumu, mesleki yükseköğretim
kurumu, özel maksatla kurulmuş yükseköğretim kurumu vb. olması durumuna
göre yapısı da farklılık gösterebilmektedir. HEFCE’den kaynak alan üniversite
sayısı 129, diğer yükseköğretim kurumları sayısı 187 (HEFCE, 2013)’dir.
Yükseköğretim

kurumlarından

yaygın

olanı

üniversiteler

olduğundan,

yükseköğretim kurumlarının genel yapısı hakkında bilgi verebilmek amacıyla, bir
üniversitenin (Londra Üniversitesi) teşkilatı ana esaslarıyla aşağıdaki şekildedir.
Şekil-13: İngiltere’de Yükseköğretim Kurumlarının Genel Yapısı

Birleşik Krallık’ta bir merkezi kuruluş olan Konsey’in yanı sıra, üniversitelerin
yönetimiyle sorumlu ve üniversitelere yönetici ataması yapan bir “Court” veya
“Council” mevcuttur (Doğramacı, 2007).

121

Üniversitenin en yüksek makamı “Court”dur ve personelden oluşan üyeler ve
seçimle gelmiş dış üyeleri içerir. Üniversitenin genel politikasıyla ilgili konulardan
sorumludur. Örnek olmak üzere; Londra Üniversitesi Konseyi 19 üyeden
oluşmakta olup, bunların 10’u üniversite dışındandır. Konsey yılda birkaç defa
toplanır (Londra Üniversitesi’nde yılda 6 kez toplanmaktadır). Konseyin çalışması
için bazı alt birimler kurulabilir. Bunlar; finans ve yatırım, hesap denetimi ve risk,
yönetim ve para getiren faaliyetler vb.dir (QMUL, 2013).
Bu konseyin altında üniversite konseyi yer alır. Genel olarak; öğretim
üyelerinden, bölüm başkanlarından, eğitim personeli olmayan üyelerden ve
sendika temsilcilerinden oluşur. Fakültelerin yetkisi dışında kalan konularda karar
verme yetkisine sahiptir. Üniversiteler yönetimsel kolaylık nedeniyle birbirlerine
yakın olan bölümleri fakülteler şeklinde bir araya toplar. Fakülteler, yeni derslerin
onaylanması ve diplomaların teslimi gibi karar ve önlemleri almakla sorumludur
(Türkoğlu, 1998, s: 301).
Konseyle birlikte ikinci yönetim birimi olarak senato vardır. Senato, genelde
akademik faaliyetlerden sorumludur. Bu kapsamda; akademik standartların
belirlenmesi, araştırma vb. görevleri yürütür. Senato’da; başkan, başkan
yardımcıları, dekanlar, araştırma bölümü başkanı, seçilmiş öğretim üyeleri,
öğrenci birliği temsilcileri ve seçilmiş öğrenciler yer alır. Senato yılda birkaç kez
toplanır (Londra Üniversitesi’nde yılda 6 kez toplanmaktadır) (QMUL, 2013).
Yükseköğretim kurumunun sorumlusu genellikle “yönetici” adını alırken, bir
üniversitede en önemli otorite “Başkan”dır. Başkan, üniversitenin yönetiminden
sorumludur. Fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri ve destek üniteleri ile
üniversite bünyesindeki diğer kurum ve kuruluşlar Başkan’a bağlıdır. Başkan,
yönetim görevini; Konsey’in ve Senato’nun belirlediği genel politikalara uygun
olarak, hem akademik, hem de finansal özerkliğin sağladığı yetkilerini de
kullanarak yerine getirir.
Birleşik Krallık’taki bu genel uygulamaya istisna olarak, Oxford ve Cambridge gibi
üniversitelerde en kıdemli öğretim kadrosundan teşkil edilen “Regent House”
bulunur.

“Vice-Chancellor”,

“Regent

House”

tarafından,

üniversitenin
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kuruluşundaki kolej müdürleri arasından Oxford’da 4 yıl, Cambridge’te 2 yıl
süreyle seçilir. Galler’de ise “Vice-Chancellor”, üniversitede bulunan fakülte
dekanlarının arasından, rotasyon usulüyle belirlenir (Doğramacı, 2007).
İngiltere’de tüm yükseköğretim kurumları özerk bir yapıya sahiptir. Her kurum
vereceği lisans öğrenimi ve derslerle ilgili kararları verir ve uygulayacağı kuralları
belirler. Bazı üniversiteler teknoloji veya uygulamalı bilimler gibi alanlarda
uzmanlaşmışlardır.
1992 yılında çıkarılan yasa; üniversite statüsünü isteyen yükseköğretim
kurumlarının, önemli öğrenim alanlarıyla ilgili uzmanlaştırılmış dersler vermek
zorunda olduğunu belirtmektedir. Kurumlar; eğitim ve değerlendirme yöntemlerini
kendileri belirler, ancak Yükseköğretim Finansman Konseyi tarafından belirlenen
ilkelere uymak zorundadırlar. Yükseköğretim kurumları mezunlarına kendi özel
belgelerini vermektedir, ancak verilen derslerin genel ve mesleki nitelikleriyle ilgili
referanslara sahip olmak zorunluluğu vardır (Türkoğlu, 1998, s: 325, 326).
İngiltere, AB tarafından yürütülen Bologna Süreci’nde yükseköğretim kurumlarını
gözden geçirmekte ve ölçütler koyarak akademik kalitesini artırmaya yönelik
çalışmalar yapmaktadır.
İngiltere’de işgücü kalitesini artırmak için; 1989 yılından itibaren başlatılan
yükseköğretim okullulaşma oranı artırma çalışması, 1995 yılına kadar öğrenci
sayısında yaklaşık % 70 artışla sonuçlanmıştır. 1989 yılında her 6 gençten 1’i
yükseköğretim geçerken, 1995 yılında her 3 gençten 1’ine yükselmiştir. Ancak,
öğrenci sayısındaki artış, yükseköğretim için ek finansman gereksinimini de
ortaya çıkarmıştır (Türkoğlu, 1999).
Yükseköğretim için finansman kaynağı sağlamanın temelinde dikkate alınan
etkenlerden biri de, eğitim sonucu elde edilen kaliteli işgücünün ülkeye
sağlayacağı katma değer ve harcanan kaynakların eğitimli işgücü vasıtasıyla ülke
ekonomisine sağlayacağı önemli kaynaktır.
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Yükseköğretim Finansmanının Denetimi
İngiltere’de yükseköğretimin ve finansmanın denetim sistemi ile ilgili birimler
aşağıda Şekil-14’dedir.
Şekil-14: İngiltere’de Yükseköğretim Finansmanının Denetim Sistemi

Yükseköğretim Finansman Konseyi Kalite Değerlendirme Bölümü, yüksek
öğretimin kalitesini kontrol ederken, 1992 yılında çıkarılan “Zorunluluk Yasası” ile

124

Üniversite

Ödenekleri

Konseyi

Denetleme

Kurulu’na

eğitimin

kalitesini

değerlendirme görevi verilmiştir.
Yukarıdaki

şekilde

belirtilen

kurullar;

İngiltere

yükseköğretim

finansman

sisteminin yönetim ve dağıtımı ile ilgili görevleri yaparken, bir kısmı, diğer kamu
kurumlarıyla

ilgili

görevlerine

ek

olarak,

aynı

zamanda

yükseköğretim

kurumlarına tahsis ettikleri finansmanın denetiminden de doğrudan sorumludur.
Üniversite Ödenekleri Konseyi; yükseköğretim kurumlarına merkezi bütçeden
kaynak tahsis eden esas kurum olmasının yanında, bünyesindeki denetleme
birimiyle, aynı zamanda verdiği kaynağın denetiminden de sorumludur.
ARGE kaynaklarını tahsis eden HEFCE ise, aynı zamanda bu kaynakların
denetimini de yapmaktadır.
Kalite Güvence Ajansı; eğitimin kalitesinin ölçülmesi yanında, çıktılardan yola
çıkarak finansman kaynaklarının çıktıya etkisini de incelemekte ve gerekirse
finansman sisteminin denetlenmesi konusunu rapora dahil edebilmektedir.
Yukarıda belirtilen kurumlar; yükseköğretim finansman sisteminin bütünüyle ilgili
denetim yaparken, bunlardan yükseköğretim kurumlarını finansman yönünden
denetleyen birimler aşağıda Şekil-15’dedir. Sistemde dikkati çeken konu,
Parlamento’nun

da

gerektiğinde

yükseköğretim

kurumlarının

finansman

denetimini yapmasıdır.
Şekil-15: İngiltere’de Yükseköğretim Kurumlarının Finansman Denetim Sistemi
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Kalite Güvence Ajansı
Erasmus programlarına katılan üniversiteler kredi transfer sistemini kullanmakta
ve diploma eki vermektedir. Kalite güvencesi konusunda ise, kurumsal idarede
kalite ve standartların yakalanmasına çalışılmaktadır. İç kalite mekanizmaları
sağlam çalışan ve güvenli veriler sağlayan üniversitelerde, dış kalite çalışmaları
yapılmaktadır. 1997 yılında kurulan “Kalite Güvence Ajansı” özerk bir kuruluştur.
Ajansın görevleri; kalite konusunda kamu yararına olan standartları korumak,
yüksek öğretim idaresinde sürekli gelişimi teşvik etmek ve yüksek öğretim
kurumlarına

hedeflerini

belirlemelerinde,

açık

ve

kesin

dış

referanslar

yayınlayarak yardımcı olmaktır.
Kalite Güvence Ajans’ının, bir kurumu ya da programını kapatma yetkisi yoktur.
Fakat Ajans “güvensizlik” sundu ise, kurum gerekli düzenlemeleri bir yıl içinde
yerine getirmek zorundadır. Bir yılın sonunda istenilen düzenlemeler yapılmaz
ise, Ajans uygun finansman kurulunu haberdar ederek kurumun finansmanının
kesilmesini sağlayabilir (MEB, 2007).
İngiltere’de akreditasyon sistemi yoktur, ancak hükümet üniversiteler tarafından
verilen akademik unvanları takip etmektedir.
Yükseköğretim Finansman Kurulları (Konseyleri)
Nisan 1993’de yapılan yasal düzenlemeyle; İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve
Galler’de kurulan 4 konsey (Council), yükseköğretim kurumlarını denetleme ve
finansman tahsisi görevini yerine getirmektedir.
Yükseköğretim ve uzaktan eğitim okul ve kuruluşlarının denetim ve kontrolü için
özel bir kurul yoktur. İngiltere ve Galler’de yerel eğitim yetkilileri (LEA), Kuzey
İrlanda’da; eğitim ve kütüphane kurulları, fon kurulları, yerel otoriteler, mali
denetim

komisyonları,

ulusal

sağlık

servisleri,

ulusal

denetim

kurulları,

kaynakların etkili kullanımını sağlamak ve etkili organizasyon ile ana yönetim
rollerine sahiptir.
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Ulusal Mali Denetim Ofisi
Ulusal Mali Denetim Ofisi, kamu kaynaklarının kullanımında hükümet kurullarının
ekonomik durum üzerine etkisi ve etkinliği konusunda Parlamentoya rapor verir.
Majestelerinin Baş Müfettişleri (HMCI)
1997 tarihli Eğitim Yasası’na göre, 1998’den beri İngiltere Okul Standardizasyon
Ofisi (OFSTED)’nde, Galler’de Eğitim ve Öğretim Denetim Ajansı (Estyn)’nda
görev yapan Majestelerinin Baş Müfettişleri (HMCI)’ne, yerel eğitim yetkilileri
(LEA)’nin denetimi görevi verilmiştir. Denetimin amacı; yerel eğitim yetkililerinin
stratejik yönetim çalışmalarının, özel eğitim önceliklerinin belirlenmesinin ve
okulların performans değerlendirmesinin yapılmasıdır (MEB, 2007).
Denetimin üç şekli vardır. Bunlar; yerel eğitim yetkilileri (LEA)’nin tek olarak
denetlenmesi (kurumsal denetimler), LEA’ların bir kısmının, tek konuya yönelik
denetimleri

ve

eğitim

sistemi

için

belirlenen

esasları

gözden

geçirme

denetimleridir. Yükseköğretim kurumları; eğitim ve değerlendirme yöntemlerini
kendileri belirler, ancak, Yükseköğretim Finansman Konseyi’nin belirlediği
hususları yerine getirmek zorundadırlar.
3.1.2. İngiltere’de yükseköğretimin ücretlendirilmesi
İngiltere’de, 1997 yılı öncesinde yükseköğretim hizmeti parasız olarak
sunuluyordu. 1997 yılında yapılan seçimlerde İşçi Partisi, eğitim konusunu ön
plana çıkarmıştır. Seçimi kazandığı takdirde çocuklar için daha iyi eğitim
vereceğini vaat eden parti, seçimi kazandıktan sonra yayınladığı raporla (Dearing
Raporu), artık parasız yükseköğretim verilmeyeceğini belirtmiş, gençlerin küresel
rekabet için, daha iyi eğitim alması ve bunu sağlayabilmek için kaynak gerektiğini
belirterek, bunun için kamu bütçesi yeterli olmadığından, yükseköğretim için
herkesin para ödemesini istemiştir (Barr, 2012).
1997 yılından itibaren her öğrenciden 1.000 Pound talep edilmiş, ayrıca,
parasızlık nedeni ile yükseköğretimden yoksun kalmaması için, mali durumu
yetersiz olanlara devletin borç para vermesi istenmişti. İngiltere’de; 2006 yılından
itibaren üniversiteler, öğrenciden alacakları ücretleri 3.000 Pound tavanı içinde
kalarak kendileri belirlemekteydi. Yükseköğretim öğrencileri kredi sağlayan
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kurumlardan, eğitim ve geçinme için ayrı ayrı kredi alabilmekte, ayrıca devlet
tarafından bazı alanlarda işgücü gereksinimini karşılamak amacıyla burs
sağlanmaktaydı (Barr, 2012).
2012 yılında, yükseköğretimin finansmanı konusunda yeni bir reform yapılmıştır.
Bu, 1990’lı yıllardan itibaren yapılan 4. reformdur. İngiltere, 1990 yılındaki
reformda sabit geri ödemeli kredi sistemi, 1998’de en düşük gelir seviyesi için
yıllık 1.000 Pound öğrenim ücreti ödeme zorunluluğu getirmiş, 2006 yılında
yapılan reformda ise bu tutar 3.000 Pounda çıkarılmıştır. 2012 reformunda,
üniversitelerce öğrenciden alınabilecek tutar 9.000 Pound’a yükseltilmiştir. Bu
önemli bir artış olup, 2006 reformundaki üst sınır 3 kat artırılmıştır. Halen
uygulanma ve sonuçların değerlendirilmesi devam eden sistemde, üniversitelerin
öğrenci kaybetmemesi için çok titiz hesaplar yapması gerekmektedir.
2012 reformuyla öğrencilere; aldıkları öğrenim kredisi için, aşağıdaki tabloda
görülen geri ödeme planı getirilmiştir.
Tablo–11: İngiltere’de 2012 Yılından İtibaren Uygulanan Yükseköğretim Öğrenci
Kredilerinin Geri Ödeme Planı

Kaynak: Barr, 2012

Yeni plana göre; yıllık geliri 21.000 Pound ve daha aşağı olan mezunlar, aldıkları
öğrenim kredisi için geri ödeme yapmayacaklardır. 50.000 Pound yıllık geliri
olanlar, aldıkları kredi karşılığı aylık 217.50 Pound geri ödeme yapacaklardır. Bu
sistemin uygulama sonuçları önümüzdeki 4-5 yıllık dönemde görülmeye
başlayacaktır.
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OECD

tarafından

hazırlanan

ve

üye

ülkelerdeki

kamu

yükseköğretim

kurumlarındaki öğrencilerin ödedikleri öğrenim ücretinin durumu aşağıdaki
grafikte gösterilmektedir.
Şekil–16: OECD Ülkelerinde Kamu Yükseköğretim Kurumlarındaki Tam Zamanlı
Öğrencilerden Tahsil Edilen Yıllık Öğrenim Ücreti ($) (2008-09)

Kaynak: OECD Indicators, 2011

Yukarıdaki grafiğe göre İngiltere; kamu yükseköğretim kurumlarındaki ortalama
öğrenim ücreti açısından, OECD ülkeleri arasında üst sıralarda, Japonya ve
Avustralya ile aynı dilimde (4.000-5.000 $) yer almaktadır (OECD, 2011).
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AB Komisyonu tarafından hazırlanan “Ulusal Öğrenci Ücretleri ve Destek
Sistemleri, 2011/12” raporuna göre, İngiltere’de yükseköğretim ücretleri ve buna
karşılık alınan burs tutarına ilişkin olarak hazırlanan grafik aşağıdadır.
Şekil-17: İngiltere’de Yükseköğretim Ücretleri ve Öğrencilere Sağlanan Destekler

Kaynak: National Student Fees and Support Systems 2011/2012, European Commission

İngiltere’de lisans düzeyindeki bütün yükseköğretim öğrencileri, 2011/2012 eğitim
döneminde; yıllık olarak en fazla 3.889 Avro olmak üzere öğrenim ücreti
ödemiştirler. Lisansüstü öğrenci ücretlerinin asgari sınırı 3.918 Avro, üst sınır ise
36.583 Avro olarak gerçekleşmiştir. Lisans öğrencilerinin yaklaşık % 60’ı,
ödedikleri ücrete karşılık en fazla 3.348 Avro burs alabilmiştir. Bu burs tutarı,
ülkenin değişik bölgelerinde farklılık gösterebilmektedir (EC, 2012).
OECD’nin 2012 yılı raporundan alınmış olan aşağıda Şekil-18’deki grafikte,
İngiltere’nin yükseköğretimi ücretlendirmesine ilişkin durum ile ücret karşılığı
kamu bursu ve kredisi alan öğrencilerin oranı, OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı
olarak gösterilmektedir.
Grafiğe göre, İngiltere yükseköğretim kurumlarında ortalama öğretim ücreti 4.700
$ olup, öğrencilerin yaklaşık % 95’i ücreti ödeyebilmek için kamu kaynaklı
kredilerden yararlanmaktadır.
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Şekil–18: OECD Ülkelerinde Kamu Yükseköğretim Kurumlarında Tahsil Edilen
Yıllık Öğrenim Ücreti İle Kamu Bursu ve/veya Kredisi Kullanan Tam Zamanlı
Öğrencilerin Oranı Arasındaki İlişki ( $) (2008-09)

Kaynak: OECD Indicators, 2012

Tablo-12’de, öğrencilere sağlanan kaynaklar ile öğrenim ücretleri görülmektedir.
Tablo–12: İngiltere’de Tam Zamanlı Yükseköğretim Öğrencilerine Dağıtılan
Finansal Yardımın Öğrenim Ücreti İle Karşılaştırılması (2008-09)

Kaynak: OECD Indicators, 2012

İngiltere’de yükseköğretim öğrencilerinin % 37’si yalnızca kamu kredisi
kullanmaktadır. Sadece burstan yararlanan öğrenci oranı % 8’dir. Hem kamu
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kaynaklı kredi, hem de burstan yararlanan öğrencilerin oranı % 50, kredi veya
burstan yararlanmayan öğrencilerin oranı ise % 6’dır. Yine aynı tabloya göre,
öğrenim ücretini ödeyebilmek için burs almayan öğrencilerin oranı % 42.7’dir.
AB ülkelerinde; yükseköğretim bursu alan öğrencilerin oranı, burs için belirlenen
temel ölçütler, bursun kullanılabileceği alanlar, uluslararası öğrencilerden burs
almaya hak kazanan öğrencilerin durumu ve yurtdışında eğitim gören
öğrencilerden burs hakkı kazananlara ilişkin esaslar aşağıda Tablo-13’dedir.
Tablo-13’de; yükseköğretim öğrencilerine finansal destek kapsamında, bir kısım
AB ülkelerinin burs politikaları görülmektedir.
Tabloya

göre,

İngiltere’de;

yükseköğretim

öğrencilerinden

%

25’i

burs

alabilmektedir. Bu burslar “ihtiyaç esası”na göre verilmektedir ve yaşamsal
gereksinimler için kullanılabilmektedir. Uluslararası öğrenciler ve yurtdışında
öğrenim görecek yükseköğretim öğrencilerine burs verilmemektedir (EU, 2011).
Tablo–13: Yükseköğretim Öğrencilerine Finansal Destek Kapsamında AB
Ülkelerinin Burs Politikaları

Kaynak: Key data on education in Europe, 2012
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Aşağıdaki Tablo-14’de ise, AB ülkelerinde yükseköğretim öğrencilerinden devlet
kredisi alanların durumu görülmektedir.
Tabloya göre; İngiltere’deki yükseköğretim öğrencilerinin % 90’ı devletten kredi
alabilmektedir. Bu krediyi herhangi bir sınırlama olmadan tüm öğrenciler
alabilmekte ve yaşamsal gereksinimleri için kullanabilmektedir. Tabloda dikkati
çeken diğer bir konu ise; diğer ülkelerle kıyaslandığında kredi kullanan öğrenci
oranının en yüksek olduğu ülkenin İngiltere olduğudur (EU, 2011).
Tablo–14: Yükseköğretim Öğrencilerine Finansal Destek Kapsamında AB
Ülkelerinin Kredi Politikaları

Kaynak: Key data on education in Europe, 2012

İngiltere’de hem kamu, hem de özel finansman kuruluşları, yükseköğretim almak
isteyenleri 10 yıldan 25 yıla varan vadelerde, düşük faizli yükseköğretim kredileri
ile fonlayabilmektedir. İngiltere’de uygulanan finansal sistem, kredilendirme
sürecinin verimli işlemesini sağlama, kredilendirilen fonları tekrar finansman
sistemine kazandırma, geri ödenmeme riskini minimize etme ve devlet gözetimi
altında faaliyetlerini sürdürme özelliklerine sahiptir (D. Teker, S. Teker, 2011).
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İngiltere’de; okul öncesinden üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde
uygulanan “Kupon Sistemi”, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarıyla sınırlı
tutulmuştur. Sistem, ülke genelinde yaygın olmamakla birlikte, seçilen kırsal
bölgelerde etkin bir biçimde uygulanmaktadır. Uygulamanın temel hedefi, gelir
düzeyi düşük ailelerin çocuklarının eğitime devamını sağlamaktır. Sistem,
eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, daha çok kırsal/kenar bölgelerde
uygulanmıştır. Kupon sisteminin uygulandığı bölgelerde olumlu sonuçlar elde
edilmiştir. Ancak, sistemin ülke geneline yaygınlaştırılamaması, eğitimde fırsat
eşitliğini tam olarak sağlayamadığı iddialarının doğmasına neden olmuştur (D.
Teker, S. Teker, 2011). Kuponlar, Yerel Eğitim Ajansları (LEA) vasıtasıyla ve
Şekil-17’de belirtilen tutarlara uygun olarak dağıtılmaktadır.
3.1.3. İngiltere’de yükseköğretim harcamaları
OECD tarafından 2009 yılında yapılan çalışmada, kuruluşa üye ülkeler ile
yine OECD ile işbirliği yapan ülkeler tarafından, her eğitim kademesi için yapılan
harcamaların, toplam kamu harcamalarına göre oranları ile yine eğitim
harcamalarının, ülkelerin GSMH’larına olan oranları belirlenmiş olup, bu rapordan
yararlanılarak

hazırlanan

kamu

eğitim

harcamaları

aşağıdaki

tabloda

görülmektedir.
Tablo–15: OECD Ülkelerinde Eğitime Yapılan Toplam Kamu Harcamaları (2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012
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Tablo incelendiğinde, İngiltere’nin toplam kamu harcamalarının % 11.3’ünü eğitim
için harcadığı görülmektedir. Bu harcama oranının; OECD ortalaması olan %
13’den düşük, ancak AB ortalaması (EU21) olan % 11.5’e yakın olduğu
görülmektedir. Tablodaki veriler; İngiltere’nin yükseköğretim harcamalarının,
toplam kamu harcamalarının % 1.6’sını oluşturduğu, bunun OECD ortalaması
olan % 3.2 ve AB ortalaması (EU21) olan % 2.7’den düşük olduğu görülmektedir.
Yine aynı tabloya göre, İngiltere’nin kamu eğitim harcamalarının GSMH’nın %
5.6’sı olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 5.8 ve AB ortalaması (EU21) olan
% 5.8’in çok az altında olduğu görülmektedir. İngiltere’nin kamu yükseköğretim
harcaması GSMH’nın % 0.8’i olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 1.4 ve AB
ortalaması (EU21) olan % 1.4’ün oldukça altındadır.
OECD (2012) tarafından yapılan bir diğer çalışmada; üye ülkelerin yükseköğretim
için kamu kaynaklarından ve özel kaynaklardan sağladığı finansman desteğinin
GSMH’ya oranı incelenmiştir.
Sözkonusu çalışmaya ilişkin grafik aşağıda Şekil-19’da görülmektedir.
Grafikte; her ülkeye ait olan gösterge barının gri olan kesimi, yükseköğretim için
yapılan kamu harcamalarının GSMH’ya oranını göstermektedir. Gösterge barının
üst kısmında yer alan mavi kesim ise, ilgili ülkede yükseköğretim için yapılan özel
harcamaların GSMH’ya oranını göstermektedir.
Grafiğe göre, İngiltere’de kamu ve özel kaynaklardan yükseköğretime yapılan
harcamaların toplamı, 2009 yılındaki GSMH’nın % 1.3’ü dolayında olup, OECD
ortalaması olan % 1.6’nın altındadır (OECD, 2012).
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OECD tarafından; 2000 yılı baz (100) alınmak suretiyle 2000-2008 döneminde
yükseköğretimdeki öğrenci sayısı, yükseköğretim harcamaları ve yükseköğretim
kurumlarında öğrenci başına yapılan harcamalara ilişkin bir çalışma yapılmıştır.
OECD tarafından yapılan bu çalışmada, seçilen dönem içinde; üye ülkelerdeki
yükseköğretim harcamalarındaki değişim, tam zamanlı öğrenci sayısındaki
değişim ve öğrenci başına yapılan harcamadaki değişim incelenmiştir.
Sözkonusu çalışma sonuçlarına ilişkin verilerle hazırlanan grafik aşağıda Şekil20’dedir.
Aşağıdaki grafiğe göre; 2000 yılı baz (100) alındığında 2000-2008 döneminde
İngiltere’de yükseköğretim gören öğrenci sayısı yaklaşık % 108, toplam
yükseköğretim harcamaları yaklaşık % 142, yükseköğretimdeki öğrenci başına
harcama ise yaklaşık % 130 artmıştır.
Şekil-20: Yükseköğretim Kurumlarındaki Harcamaların Faktörlere Göre Değişimi
(2000-2008 Arası Değişim, 2000=100)

Kaynak: OECD, EAG Indicators, 2012
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Bir kısım OECD ülkelerinde, yükseköğretim eğitim harcamaları kapsamında hane
halkı için sağlanan doğrudan kamu desteği ve diğer özel kaynak girdileri ise
aşağıdaki tablodadır.
Tablo–16: Yükseköğretim İçin Hanehalkına ve Diğer Özel Harcamalara Sağlanan
Toplam Kamu Desteğinin, Toplam Kamu Eğitim Harcamalarına ve GSMH’ya
Oranı (2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012

Tabloya göre; İngiltere’deki yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın %
45.8’i doğrudan kamu desteğidir. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in
altındadır. Kalan % 54.2 ise kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek
olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 20.5’in oldukça üzerindedir. Bu tutarın %
3.7’si burs ve hane halkına sağlanan destek, % 33.8’i öğrenci kredisi, % 16.6’sı
ise transferler ve diğer özel ödemeler şeklindedir.
Bu kaynakların OECD ülkelerindeki dağılımı aşağıda Şekil-21’deki grafikte
görülmektedir. Grafiğe göre, İngiltere; yükseköğretime sağlanan dolaylı kamu
desteği açısından, OECD ülkeleri arasında Şili’den sonra ikinci sıradadır ve
transfer ödemeleri ile diğer özel kaynak aktarımları açısından ilk sıradadır.
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Şekil-21: OECD Ülkelerinde Yükseköğretime Sağlanan Kamu Desteği (2008)

Kaynak: OECD, EAG, 2011

OECD (2012) tarafından yapılan araştırmada, eğitime harcamalarının GSMH’ya
oranları ve bu oranın eğitim kademeleri arasında dağılımı Tablo-17’dedir.
Tablo–17: Eğitim Seviyelerine Göre Eğitim Kurumlarına Yapılan Harcamaların
GSMH’ya Oranı (1995, 2000, 2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012
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Tablo incelendiğinde; İngiltere’nin kamu ve özel kaynaklardan toplam olarak
eğitime harcadığı tutar, 1995 yılında GSMH’nın % 5.2’si iken, bu oranın 2000
yılında % 4.9’a düştüğü, 2005 yılında % 6, incelenen dönemin sonu olan 2009
yılında ise 2005 yılı ile aynı oranda ve % 6 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Harcamaların

genel

durumuna

bakıldığında,

2005

yılı

hariç,

OECD

ortalamalarının 0.2-0.3 puan aşağısındadır.
Yükseköğretime

yapılan

harcamaların

seyri

incelendiğinde

ise;

1995’de

GSMH’nın % 1.1’i olan tutar, 2000’de % 1’e düşmüş, 2005’de % 1.3, incelenen
dönemin sonu olan 2009’da, 2005 yılı ile aynı oran muhafaza edilerek % 1.3
olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar, OECD ortalamalarının 0.2-0.3 puan
aşağısındadır.
Aşağıdaki tabloda ise; OECD (2012) ülkeleri ile kuruluşla işbirliği içinde olan
ülkelerde, 2000-2009 arasındaki dönemde yükseköğretim için aktarılan kamu
kaynakları

ile

yine

yükseköğretim

kurumları

için

yapılmış

olan

özel

harcamalardaki değişimin oranları görülmektedir.
Tablo–18: Yükseköğretim Kurumlarına Yapılan Kamu ve Özel Harcamaların
Oranı (2000-2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012
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Tabloya göre; İngiltere’de 2009 yılında yükseköğretime tahsis edilen kamu
kaynağında, 2000 yılına göre % 117, özel kaynaklarda ise % 334 artış
gerçekleşmiştir. Kamu kaynaklarındaki artış, aynı dönemdeki OECD ortalaması
olan % 138’e göre daha düşük iken, özel kaynaklardaki artış, aynı dönemdeki
OECD ortalaması olan % 216’dan daha yüksektir.
OECD tarafından 2009 yılında yapılan araştırmada; kuruluşa üye ülkeler ile
kuruluşla işbirliği halinde olan ülkeler tarafından yapılan yükseköğretim
harcamalarından; ARGE’ye, yükseköğretim kurumlarındaki eğitimi destekleyen
yan sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve yükseköğretim kurumlarındaki
doğrudan eğitim hizmetine harcanan kaynakların, ülkelerin GSMH’larına ve
OECD ortalamalarına olan oranları incelenmiştir. Söz konusu inceleme sonuçları
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo–19: Eğitim Kurumlarına Yapılan Harcamaların Hizmet Kategorisine Göre
GSMH’ya Oranı (2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012

Tablo

incelendiğinde,

İngiltere’nin;

GSMH’sının

%

1.3’ü

tutarındaki

yükseköğretim harcamalarından % 0.67’ini doğrudan eğitim hizmetine, % 0.12’ini
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eğitimi destekleyen yan sistemlere ve kalan % 0.5’i ise ARGE’ye harcadığı
görülmektedir.
OECD ülkelerinde, kişi başına GSMH’dan eğitime harcanan tutar ise aşağıdaki
tabloda görülmektedir.
Tablo–20: Eğitim Kurumlarında Öğrenci Başına Yapılan Harcamaların Kişi Başı
GSMH’ya Oranı (2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012

Tablo incelendiğinde; İngiltere’de kişi başına GSMH’nın % 31’inin eğitime
harcandığı, eğitim için ayrılan kaynağın % 47’nin (% 18’i ARGE) ise
yükseköğretim için olduğu görülmektedir.
Aşağıdaki Tablo-21‘de, OECD ülkelerinde, 2005 yılı baz (100) alınmak suretiyle,
1995-2009 döneminde yükseköğretime tahsisli toplam kaynaklardaki değişim,
öğrenci sayısındaki değişim ve öğrenci başına yapılan harcamaların durumu
görülmektedir.
Tablo incelendiğinde; İngiltere’de yükseköğretime ayrılan kaynak, 2005 yılı baz
(100) alındığında 1995 yılında % 61 (OECD ortalaması % 67), 2000 yılında % 65
(OECD ortalaması % 61) iken, 2009 yılında % 127 (OECD ortalaması % 118)
olmuştur.
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Tablo–21: Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Başına Yapılan Harcamaların
Tüm Hizmet Kategorileri ve Değişik Etkenlere Göre Oranı (1995, 2000, 2005,
2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012

Yükseköğretimdeki öğrenci sayısına bakıldığında; yine 2005 yılı baz (100)
alınmak üzere; 1995 yılında % 83 (OECD ortalaması % 72), 2000 yılında % 93
(OECD ortalaması % 86) ve 2009 yılında % 105 (OECD ortalaması % 110)’dir.
Öğrenci başına yapılan harcamaya bakıldığında ise; 1995 yılında % 74 (OECD
ortalaması 94), 2000 yılında % 70 (OECD ortalaması % 95) olduğu, 2009 yılında
ise önemli bir artışla % 120 (OECD ortalaması % 109) olduğu görülmektedir.
OECD ülkelerinde ve kuruluşla işbirliği halinde olan ülkelerde, her kademe
eğitimde öğrenci başına yapılan yıllık harcama tutarlarından; doğrudan eğitim
faaliyetine harcanan kaynaklar, eğitimin daha uygun koşullarda yapılabilmesi için
eğitim kurumlarında kurulmuş olan yardımcı ve destek sistemlerine (ulaştırma,
iaşe, barınma vb.) harcanan kaynaklar ve tüm eğitim kademelerinde ARGE
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faaliyetleri için yapılan harcamalar, 2009 yılı itibariyle aşağıda Tablo-22‘de
görülmektedir.
Tablo–22: OECD Ülkelerinde Eğitim Kurumlarında Öğrenci Başına Doğrudan
Eğitim, Destek Sistemleri ve ARGE’ye Yapılan Harcamaların Tutarı (2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012

Tablo’ya göre; İngiltere’de yükseköğretimdeki öğrenci başına yıllık harcamanın
16.338 $ olduğu, bunun 8.368 $’ının doğrudan eğitime, 1.521 $’ının eğitime
yardımcı sistemlere ve 6.449 $’ının ARGE için harcandığı görülmektedir.
Yukarıda belirtilen harcamaların, diğer OECD ülkeleri ile karşılaştırmasını ve
İngiltere’nin diğer ülkelere göre durumunu gösteren grafik aşağıda Şekil-22‘dedir.
Aşağıdaki grafik incelendiğinde, İngiltere’de öğrenci başına yapılan harcamanın,
OECD ülkeleriyle kıyaslandığında ortalamaya yakın olduğu görülmektedir.
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Aşağıdaki tabloda ise; OECD ülkelerinde, 2009 yılı itibariyle, öğrencilerin
yükseköğretimde ortalama kalış süresi ve yükseköğretim süresince öğrenci
başına yapılan toplam harcamalar görülmektedir.
Tablo–23: OECD Ülkelerinde Yükseköğretim Süresince Öğrenci Başına Yapılan
Ortalama Toplam Harcama (2009)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2012

Tablo incelendiğinde; İngiltere’de öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış
süresinin 4.34 yıl olduğu (OECD ortalaması 3.97 yıl), öğrenci başına yapılan
toplam harcamanın ise 70.951 $ (OECD ortalaması 59.386 $) olduğu
görülmektedir.
Yukarıdaki harcamaların OECD ülkelerindeki durumu ve İngiltere’nin bu ülkeler
arasındaki yerini gösteren grafik aşağıda Şekil-23‘dedir.
Grafik incelendiğinde, İngiltere’de; yükseköğretimde kalış süresince öğrenci
başına yapılan harcamanın, OECD ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir.
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Şekil-23: OECD Ülkelerinde Yükseköğretimde Ortalama Kalış Süresince Öğrenci
Başına Toplam Harcama (2009)
(ABD Doları)

Kaynak: OECD, EAG Indicators (2012)

3.2.

HOLLANDA

YÜKSEKÖĞRETİM

FİNANSMAN

SİSTEMİNİN

İNCELENMESİ
3.2.1. Hollanda’da yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimi
Hollanda parlamenter sisteme dayalı anayasal monarşi ile yönetilmektedir.
Eğitimden merkezi düzeyde Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı sorumludur.
Eğitimin sorumluluğu, merkezi hükümet, vilayetler ve belediyeler arasında
paylaşılmıştır (NME, 2012).
Hollanda; eğitim sistemi, Anayasanın 23. Maddesine göre şekillenmiştir. Bu
madde, bireylere; dini inanç, politik ve eğitsel görüşlerine göre okul açma ve
okulun seçimi özgürlüğünü tanımaktadır. Anayasa gereği devlet; eğitim ve
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yönetim bakımından benzer programlar ve yasal statüye tabi resmi ve özel eğitim
kurumlarına eşit finansman aktarma zorunluluğuyla, yerel yönetimlere, kamu
görevi kapsamında eğitim hizmetini xerme sorumluluğunu getirmiştir. Bu
uygulama, eğitim sisteminde okul türüyle, sistemin yönetimi ve denetimi için
yetkili kurumların çeşitlenmesi sonucuna yol açmıştır.
Anayasadaki; bireyin siyasi, dini ve eğitsel görüşüne uygun eğitim verilmesi ve
eğitim alması özgürlüğü, bütün eğitim kademelerinde devlet okullarıyla birlikte
farklı dini inanca mensup gruplarla, farklı siyasi ve eğitsel görüşlere uygun özel
ve tüzel kişi ve kuruluşlarca açılan geniş bir özel okul ağı oluşmuştur
(Eğitimcilerin Dünyası, 2013).
Hollanda'da, ülke yönetim sistemine paralel olarak eğitimin yönetiminde de yetkili
üç yönetim kademesi vardır: Devlet düzeyinde bütün eğitim sisteminin
düzenlenmesi sorumluluğuna sahip merkezi hükümet, il bazında gözlem ve
denetimle görevli il yönetimi, yerel düzeydeyse yürütmeyle görevli yerel yönetim
birimleri vardır (Eurydice, 2012).
Hollanda eğitim sistemi, ülke bazında merkezi olarak düzenlenmiştir. Okulların
yönetimi yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğundan, ayrıca yerel nitelik
taşımaktadır (Eurydice, 2012).
Aşağıdaki Şekil-24’de, Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın teşkilatı
görülmektedir.
Eğitim Bakanlığı’nın; Yükseköğretim, Mesleki Eğitim, Bilim ve Açıköğretim
Direktörlüğü, devletin yükseköğretim programlarının yönetimini sağlar. Bakanlığın
diğer birimlerinin de, özellikle araştırma ve yenilik projeleri ile Ekonomi Bakanlığı
ile ilişkiler konusunda görevleri vardır (NME, 2012).
Şekilde yer alan; Hollanda Araştırma Organizasyonu ARGE kaynağı dağıtım ve
denetimi, Denetim Komiteleri ve Bağımsız Mali Denetim Kurumları ise denetim
konusunda sistemde yer alan özerk kurum ve kuruluşlardır.
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Şekil-24: Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın Teşkilatı

Hollanda’da üniversitelerin yönetimindeki ana unsurlar ise aşağıdaki şekildedir.
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Şekil-25: Hollanda’da Üniversite Yönetimindeki Ana Unsurlar

Hollanda’da

üniversiteler,

Eğitim,

Kültür

ve

Bilim

Bakanlığı’na

bağlıdır.

Hollanda’da her üniversite, 1996’dan önce “İcra Kurulu” ve “Üniversite Konseyi”
adlı iki kurul tarafından yönetilmekte, 3 üyeli İcra Kurulu’nun rektör dışındaki iki
üyesi kraliçe tarafından atanmakta ve bu iki üyeden biri başkan olarak
görevlendirilmekteydi (Doğramacı, 2007).
Aynı kaynağa göre, Üniversite Konseyi; öğretim üyeleri, öğrenci, idari ve teknik
personelin yanı sıra bakan tarafından atanan üniversite mensubu olmayan
kişilerden oluşmakta, rektör ise dekanlar tarafından seçilmekteydi. 1997’de
çıkarılan “Üniversite Yönetimini Modernleştirme Yasası” ile her üniversite için,
üyeleri bakan tarafından atanan 5’er üyeli bir “Denetleme Kurulu” kurularak; İcra
Kurulu ile dekan atanması ve görevinden alınması yetkileri, bu kurula verilmiştir.
Ayrıca, Üniversite Konseyi’ne ait yetkilerden, örneğin bütçe onaylama, önemli bir
bölümü de İcra Kurulu’na devredilmiştir.
Yükseköğretim kurumlarında üst düzey yönetim organları, yönetim kurulu ve
başkan (rektör veya müdür)’dır. Üniversitede; aralarında rektörün de bulunduğu
ve Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı’na karşı sorumlu olan; öğretim üyeleri,
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asistanlar, öğrenciler ve diğer çalışanların temsilcilerinden oluşan 30 kişilik
yönetim kurulu, üst düzey yönetim organlarıdır (Eğitimcilerin Dünyası, 2013).
Yükseköğretim kurumlarının özerkliği yönünde yukarıda belirtilen düzenlemelere
karşın, anayasaya göre; merkezi yönetimin bütün eğitimden sorumlu olması,
yükseköğretimin

finansmanının

yönetimce

merkezi

karşılanması

ve

yükseköğretim kurumlarının yöneticileri, öğretim kadrosu ve diğer görevli
personelinin farklı statüleri dolayısıyla, yükseköğretim kurumlarındaki belirli
konularda merkezi yönetimin yetki ve sorumlulukları

devam etmektedir

(Eğitimcilerin Dünyası, 2013).
Yükseköğretim Finansman Sistemi
Hollanda'da tüm resmi ve özel okulların giderleri hükümet tarafından karşılanır.
Yönetim, denetim ve finansman sorumluluğu; Tarım, Çevre ve Balıkçılık
Bakanlığı’na ait olan okullar dışında, eğitim alanına ayrılan bütçenin yönetimi
Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı’na aittir. Bakanlık, resmi ve özel okullara aynı
ölçütlere göre bütçelerini verir (Karataş, 2009).
Hollanda’da

yükseköğretim

kurumlarına

finansman

sağlayan

kuruluşlarla finansman akışı aşağıdaki şekildedir.
Şekil-26: Hollanda’da Yükseköğretim Finansmanının Akış Sistemi

kurum

ve
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Kamuya ait yükseköğretim kurumlarına ödenek tahsisi, Eğitim, Bilim ve Kültür
Bakanlığı’nca yapılmaktadır. Bu kaynak tahsisleri “blok” halindedir ve kullanılma
şekli

tümüyle

yükseköğretim

kurumu

sorumluluğundadır.

Yükseköğretim

yönetimi, yatırım bütçesi ile bağlı birimlerine ayıracağı bütçeyi kendisi
belirlemektedir.
Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı; tahsis edilen finansmanı öğrenci sayısıyla
sınırlamaktadır. Ancak, yükseköğretim kurumu isterse, bakanlık tarafından
belirlenen sayıdan daha fazla öğrenci almak konusunda yetkilidir. Bu durumda;
ortaya çıkacak finansman sorununu çözmek kendi sorumluluğu olup, isterlerse
kendi finansman kaynaklarını kullanabilmektedirler (Karataş, 2009).
Yükseköğretim kurumları eğitim, ARGE ve diğer faaliyetler için “blok” olarak
tahsis edilen kaynakları kullanabilmekte, ARGE için ayrıca ödenek almakla
birlikte, gerektiğinde dış piyasadan da finansman sağlayabilmektedir (OECD,
2009a).
Kamu tarafından “Blok” olarak yapılan kaynak tahsisleri; eğitim, tesis yapımı,
bakımı

ve

onarımlarıyla,

kapsamaktadır.

atıl

Yükseköğretim

durumdaki
kurumları,

personele

devletten,

verilen

blok

olarak

ücretleri
verilen

kaynaktan fazlasını isteyemezler. Blok tahsislerin tutarının belirlenmesi için
performans ve kalite gibi ölçütler kullanılmaktadır. Bu kaynaklar gerektiğinde
daha sonraki yıllara da aktarılarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle kurumlar
isterse bu kaynakları nemalandırabilirler (Karataş, 2009).
ARGE yardımları, “Araştırma Organizasyonu” aracılığıyla tahsis edilmektedir. Bu
kaynağın aktarılması için, yükseköğretim kurumunun araştırma kalitesi ve
kamuyla ilgili alanlarda araştırmalar yapması önemli bir etkendir. Ödenekler proje
esasına göre tahsis edilmekte ve bu projelerin “Araştırma Organizasyonu”nca
kabul edilmiş olması gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan
araştırmacıların ücretleri de bu kurum tarafından ödenmektedir. Ayrıca, bireysel
araştırmalar yapanlara da, rekabet koşulları esas alınarak fonlardan yararlanma
olanağı sağlanabilmektedir.
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Üniversitelere ilişkin finansal rakamlar incelendiğinde; gelirlerin temel olarak üç
kalemden oluştuğu görülmektedir:
- Hükümet Katkısı: Büyük

kısmını

öğrencilerden

alınan

paylar

oluşturmaktadır. Yurtdışından gelen öğrenciler daha fazla harç (lisans 2.5003.000 Avro, lisansüstü 10.000 Avro’ya kadar değişen rakamlar) ödemektedirler.
Başarılı olan öğrenciler burs alabilmektedir.
- Sübvansiyonlar: Daha çok ARGE için kullanılmaktadır.
- Proje esaslı sağlanan gelirler.
Toplam harcamaların % 20’si sübvansiyon, hibeler, AB fonları yoluyla ve bilimsel
araştırma yapan vakıflar ile sanayi sektörü tarafından finanse edilirken, % 80’ini
devlet karşılamaktadır. İkincil ve üçüncül kaynakların önemi artarken, devlet
kaynaklarının önemi azalmaktadır. Üniversitelere bakanlık tarafından kaynaklar
“çıktı” esaslı tahsis edilmektedir. Kaynakların % 30’u eğitime ayrılırken, % 70’i
araştırmaya tahsis edilmektedir. Bu temel ayrım, değişken ve sabit kaynaklara
ayrılmaktadır ve hükümet tarafından, mezun olacak öğrenci sayısına ilişkin çıktı
hedefi belirlenmektedir (MEB, 2007).
Yükseköğretimdeki kaynak gereksinimini belirleyen önemli etken olan öğrenci
durumu incelendiğinde; 2007 verilerine göre, 25-64 yaş arası nüfusun % 31’i
yükseköğretimi tamamlamış olup, bu oran OECD ortalaması olan % 28’in
üzerindedir. Bu oran; yüksek gelirli ülkelerden Danimarka, Norveç, ABD, Kanada,
Avustralya, Japonya ve Güney Kore’den düşük olup, Almanya, Fransa ve
İspanya’nın ise üzerindedir. 25-34 yaş arası yükseköğretim mezunlarının oranı %
37 olup, OECD ortalaması olan % 34’ün üzerindedir. 45-54 yaş arası
yükseköğretim mezunları oranı ise % 30 olup, OECD ortalaması olan % 25’in
üzerindedir (OECD, 2009a).
Hollanda’da uzun süreli yükseköğretim gören ve genç-yetişkin olarak adlandırılan
25-34 yaş arası nüfusun oranı % 35 olup, OECD ortalaması olan % 26’nın
oldukça üzerindedir. Yine aynı yaş grubundan, kısa süreli yükseköğretim
mezunlarının oranı % 2 olup, bu yaş grubunda kısa süreli yükseköğretim
mezunlarının OECD ortalaması % 10’dur (OECD, 2009a).
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Öğrenci sayısı, maliyet hesaplamasında esas alınmaktadır. Bunun dışında başarı
oranındaki artış, araştırma sayısındaki artış gibi hususlar da kaynak tahsisinde
etkili olmaktadır. Kaynaklar, Eğitim Bakanlığı’nın tahsis ettiğinden farklı şekilde
kullanılabilmektedir (örneğin eğitim ve araştırmaya verilen oranlar değiştirilebilir).
Bu

nedenle

hükümetin

belirlediği

hedeflerden

daha

farklı

sonuçlar

alınabilmektedir (çıktılara ilişkin % 39 yerine % 50 gerçekleşme vb.) (MEB, 2007).
Yükseköğretim kurumları, gereksinme duydukları takdirde piyasadan kaynak
alabilirler, ancak tüm sorumluluk kendileri üzerindedir. Eğer bütçe açığı varsa,
bunu ertesi yıl yapılacak kaynak tahsislerinden karşılayabilirler (Karataş, 2011).
Üniversiteler doğrudan değil, Eğitim Bakanlığı aracılığıyla Maliye Bakanlığı ile
bağlantı sağlamaktadır. Üniversitelerin bütçeleri “Blok” (Lump-sum) olarak tahsis
edilmektedir. Buna göre her fakülte, tüm kaynak akışlarını dikkate alarak kendi
bütçe tekliflerini İcra Kurulu’na sunmakta, nihai hale getirilen bütçe Eğitim
Bakanlığı’na gönderilmektedir. Eğitim Bakanlığı ise iki yıl önceki rakamları ve
elde edilen çıktıları değerlendirerek ödenek tahsisatını gerçekleştirmektedir.
Üniversitelerin Mali ve Ekonomik Birimlerinin (FEZ); tahsis edilen ödenekleri,
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, üniversite içerisinde
farklı alanlarda kullandırma yetkisi bulunmaktadır (MEB, 2007).
Okul-sanayi işbirliği sağlanmışsa, bunun sonucunda elde edilen kaynak ilgili
üniversiteye tahsis edilmektedir. Yükseköğretime ayrılan toplam ödenek sabit
olduğundan, ARGE konusunda daha başarılı olan üniversitelerin ödeneği daha
yüksek olmaktadır. Bu uygulama, üniversitelerin ARGE çalışmalarında üretilen
değeri artırmak konusunda güdülenmesini sağlamaktadır.
Yükseköğretim Finansmanının Denetimi
Hollanda’da yükseköğretim kurumlarının, finansman dahil denetimi ile ilgili
birimler aşağıdaki şekildedir.
Anayasa gereği, kamu ve özel okulların tümü devletin denetimine tabidir. Bu
görevi, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’nın Eğitim Denetimi Direktörlüğü yerine
getirir.
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Şekil-27: Hollanda’da Yükseköğretim Kurumlarının Finansman Denetim Sistemi

Yapılacak denetimin esasları yasalarla belirtilmiştir. Bu kapsamda; okullardaki
denetçilerin görevlerine ilişkin yönergelerin hazırlanması, denetim etkinliklerine
ilişkin bilgi alınması ve yıllık denetim planlarının değerlendirilmesi yetkisi
bakanlıktadır. Okul Denetleme Dairesi’nin görevleri şu şekildedir;
a. “Eğitim kurumlarında yasal düzenlemelere uyulup uyulmadığım denetlemek,
b. Olağan okul ziyaretleri ile okulların düzenli işleyip işlemediğini yerinde
görmek,
c. Okul yöneticileri, öğretmenler, bölgesel ve yerel yönetim birimleriyle
görüşerek, eğitim sisteminin genel durumu ve gidişi konusunda bilgi edinmek,
onlara danışmanlık yapmak ve eğitimin gelişmesini desteklemek,
d. Eğitim Bakanı’nı bilgilendirmek ve ona danışmanlık yapmak,
e. Her öğretim yılında, okullarda yapılan denetim etkinliklerinin sonuçlarını
raporlaştırmak ve yayınlamaktır” (Eurydice, 2012).
Eğitim Denetimi Direktörlüğü’ne bağlı “Eğitim Teftiş Kurulu”, hem kamu ve hem
de özel öğretim sisteminin denetimini yapmakla görevlidir. Teftiş Kurulu’nun
çalışmaları eğitim yasasıyla belirlenmiştir. Eğitim Kültür ve Bilim Bakanlığı, Teftiş
Kurulu’nun kamu görevlisi statüsündeki üyelerinin atanmaları ile gerekli parasal
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kaynağı

sağlamakla

görevlidir.

Müfettişler

Konseyi,

Teftiş

Kurulu’nun

organizasyonu ve görevlerinden sorumludur.
Teftiş Kurulu Konseyi üyelerine Genel Müfettiş de dahildir. Ayrıca, bölge
merkezlerinin başkanları da bu konseye katılırlar. Eğitim Teftiş Kurulu, eğitim
denetiminden sorumludur. Anayasa ve buna bağlı düzenlenen Eğitim Yasası’nda
müfettişlerin yetkileri belirlenmiştir. Teftiş Kurulu’na bağlı müfettişler, Hollanda
eğitim kuruluşları ile özel okulların eğitim kalitesini yükseltmeye çalışmaktadır. Bu
görevi okul ve kurumlara düzenli ve sistemli ziyaretlerle geçekleştirirler. Teftiş
Kurulu’nun bulguları raporla okul/kurumlar ile Bakanlık ve Parlamento’ya
gönderilir. Teftiş Kurulu’nun Görevleri;
a. Kanuni düzenlemelere uygunluk sağlamak (kontrol),
b. Kamu eğitiminde güncelliği sağlamak (örneğin okul ziyaretleri sırasında)
(değerlendirme),
c. Anayasal özerklik yetkisiyle öğretmenler, bölgesel ve yerel yetkililerle
eğitimin gelişmesini yükseltmek ( ilerletme),
d. Hem kişisel girişimleri, hem de teklifleriyle bakanlığa rehberlik etmek ve
rapor vermek (raporlama)’tir.
Yükseköğretimde Teftiş Kurulu’nun ilave iki görevi vardır:
a. Yeniden

gözden

geçirme

çalışmalarını

değerlendirme

(yeniden

değerlendirme),
b. Yeniden gözden geçirme kurulunun elde ettiği bulgularının ilgili kuruluşlarda
izledikleri yolun değerlendirilmesidir.
Yükseköğretim yasasına göre, yükseköğretimi denetlemek görevi Eğitim, Kültür
ve Bilim Bakanlığı sorumluluğunda Teftiş Kurulu’na verilmiştir (MEB, 2007).
MEB raporuna göre; her üç ayda bir fakülteler ve “Koordinasyon Kurulu” bir araya
gelerek bütçe gerçekleşmeleri ile beklentileri içeren üç aylık bir mali rapor
hazırlamakta ve Yürütme Kurulu’na sunmaktadır. Eğitim Bakanlığı’na bilgi için
yıllık raporlar gönderilmektedir. Üniversiteler kendilerine verilen kaynakları
istedikleri gibi kullanabilmektedir. Harcamalar bağımsız denetim birimleri
tarafından (Price Waterhouse Coopers vb.) denetlenmektedir, ancak bu denetim
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mali niteliktedir. Mali denetim dışında, kurallara uygunluk, bilgi teknolojileri (IT),
performans denetimleri de yapılmaktadır.
Yine aynı rapora göre; eğitim ve araştırmadaki dış kalite güvencesi, iç denetimi
tamamlamak üzere, dış uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Kalite güvence
sisteminin amacı, kalitenin geliştirilmesi ile bilgi elde etmek ve sunmaktır. Bu
maksatla, 6-8 üyeden oluşan “Denetim Komiteleri” oluşturulmaktadır. Üyeler,
üniversite ve yüksekokullardan öğretim üyeleri, sanayi temsilcileri, yabancı
uzmanlar ve öğrencilerden oluşmaktadır. Bu komiteler bütün dersleri inceledikten
sonra bir rapor hazırlamaktadır. Denetim komiteleri bütün üniversitelerde ve altıyedi yıllık meslek yüksekokullarındaki tüm dersleri periyodik olarak altı yılda bir
denetlemektedir.
Üniversite ve yüksekokulların uygulayacakları öz-değerlendirme hakkında komite
tarafından bir protokol hazırlanmaktadır. Sonradan komitenin yaptığı iki günlük
ziyaret sırasında, öğrencilerin de görüşleri alınarak değerlendirme yapılmakta,
sonuçları

ve

önerileri

kapsayacak

şekilde

hazırlanan

rapor

kamuya

sunulmaktadır. Komitenin raporu tamamlamasının ardından, Teftiş Kurulu
tarafından ilgili kuruma ziyaret yapılmakta, rapor çerçevesinde denetim
yapılmaktadır. Bu rapor Bakanlık ve ilgili kuruma sunulmaktadır (MEB, 2007).
3.2.2. Hollanda’da yükseköğretimin ücretlendirilmesi
Hollanda’da yükseköğretim öğrencilerinin tümü eğitim ücreti ödemektedir.
Öğrenim ücreti merkezi olarak belirlenmektedir ve bu miktar öğrenciler tarafından
ödenmek durumundadır.
Aynı seviyedeki ikinci bir lisans programına kayıtlı öğrenciler, farklı ücretler
ödemektedir. Farklı ücretler, yüksek öğretim kurumlarınca belirlenmektedir.
Aşağıdaki tabloda bazı OECD ülkelerinde, 2008-2009 akademik yılına ait
yükseköğretim öğrenim ücretlerinin durumu görülmektedir. Tabloya göre; 20082009 döneminde Hollanda’da yükseköğretim kurumları tarafından tahsil edilen
yıllık öğrenim ücreti 1.851 $’dır.
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Tablo–24: Yükseköğretim Kurumları Tarafından Yıllık Olarak Tahsil Edilen Tam
Zamanlı Öğrenci Ortalama Öğrenim Ücreti (2008-09)

Kaynak: OECD Indicators, 2011

Aşağıdaki grafik, kamu yükseköğretim kurumları öğrenim ücreti için kamu bursu
ve krediden yararlanan öğrencilerin oranını, karşılaştırmalı olarak göstermektedir.
Grafiğe göre; Hollanda’daki kamu yükseköğretim kurumlarındaki ortalama
yükseköğretim ücreti olan 1.851 $’ı ödemek üzere, kamu kaynağından
yararlanan öğrencilerin oranı yaklaşık % 96 civarındadır. Şekle göre Hollanda;
tahsil ettiği bu ücret ile OECD ülkeleri arasında, Portekiz, İtalya ve İspanya ile
birlikte aynı dilim (1.000-2.000 $) içinde ve oransal olarak diğer ülkelerden daha
az öğrenim ücreti uygulayan ülkeler arasındadır.
Kamu ve özel okulların dışında, eğitim sisteminde yer alan ve ticari amaçla
kurulmuş olan okullar da mevcuttur, bu okullarda okumanın bedeli yıllık ortalama
10.000-15.000 Avro olup, genellikle Devlet tarafından finanse edilen okullarda
başarılı olamayan öğrencilerin tercih ettikleri ve eğitim sistemi içerisinde sayıca
az olan okullardır.
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Şekil–28: OECD Ülkelerinde Kamu Desteği Alan Yükseköğretim Öğrencileri
Yüzdesi ve Ortalama Öğrenim Ücretleri (2008-09)

Kaynak: OECD, EAG, Indicators, 2011

Aşağıdaki tabloda, Hollanda’da yükseköğretim kredi ve burslarından yararlanan
öğrencilerin durumu görülmektedir.
Tablo-25: Hollanda’da Yükseköğretimde Kredi ve Burs Kullanan Öğrencilerin
Oranı

Kaynak: EU, 2011
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Yükseköğretim öğrencilerinin % 11’i yalnızca kamu kaynaklı kredi kullanmakta
olup, sadece burslardan yararlanan öğrencilerin oranı % 63’dür. Hem kredi, hem
de burslardan yararlanan öğrencilerin oranı % 21, kredi veya burslardan
yararlanmayan öğrencilerin oranı ise % 5’dir. Yine aynı tabloya göre; aldığı burs
tutarı öğrenim ücretinden fazla olan öğrencilerin oranı % 67.8, öğrenim ücretinin
bir kısmını karşılayabilecek kadar burs alan öğrencilerin oranı % 12.2, öğrenim
ücretini ödeyebilmek için burs almayan öğrencilerin oranı ise % 20’dir.
Hollanda’da; yükseköğretim süresinde burs alan öğrencilerin oranı, bu burslar
için belirlenen temel ölçütler, bursların kullanılabileceği harcama alanları,
uluslararası öğrencilerden burs almaya hak kazanan öğrencilerin durumu ve
yurtdışında eğitim gören öğrencilerden burs almak üzere hak kazanabilen
öğrencilere ilişkin esaslar aşağıdaki tablodadır.
Tablo-26: Hollanda’da Burs Kullanan Öğrencilerin Durumu

Kaynak: EU, 2011

Öğrencilerden % 75’i burs alabilmektedir. Burslar “ihtiyaç esası”na göre
verilmekte, yaşamsal gereksinimler ve öğrenim ücreti için kullanılabilmektedir.
Tüm tam zamanlı öğrencilerin devletten burs alma hakkı bulunmaktadır.
Ortalama olarak 96 ile 266 Avro arasında değişen burslar, standart bir lisans
programına kayıtlı öğrenciler için geçerlidir.
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Öğrencinin ailesinin geliri, aileyle beraber yaşayıp yaşamadığı gibi etkenler esas
alınarak, yıllık olarak, 219 ile 239 Avro arasında değişen burslar verilmektedir.
Öğrenciler, yaşam giderlerini (aylık 289 Avro) ve harç ücretlerini (aylık 135 Avro)
karşılamak için karşılıklı burs almaktadır. Faiz oranı, hükümet tarafından ödenen
faiz oranına eşittir.
Uluslararası öğrenciler bazı özel fonlardan, AB ülkelerinden gelen öğrenciler tam
burstan yararlanabilmektedir. Belçika ve Almanya’da eğitim görenler ile belirli
alanlarda yurtdışında öğrenim göreceklere de burs verilmektedir (EU, 2011).
Yükseköğretim öğrencilerinden kredi alanların durumu Tablo-27’dedir.
Tablo-27: Hollanda’da Kredi Kullanan Öğrencilerin Durumu

Kaynak: EU, 2011

Hollanda’daki yükseköğretim öğrencilerinin % 31’i kredi alabilmektedir. Bu krediyi
normal öğretim süresi ve ek 6 aylık sürede tam zamanlı eğitim gören öğrenciler
alabilmekte ve yaşamsal gereksinimleri ile öğrenim ücreti için kullanabilmektedir.
Hollanda’da eğitim gören uluslararası öğrenciler bu krediden yararlanabilmekte,
yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin bir kısmı da bu krediyi kullanabilmektedir.
3.2.3. Hollanda’da yükseköğretim harcamaları
Hollanda’da eğitim ve yükseköğretim için yapılan kamu harcamaları ve
GSMH’ya olan oranları Tablo–28‘de görülmektedir.
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Tablo-28: Hollanda’da Kamu Eğitim Harcamalarının Durumu

Kaynak: OECD, 2012

Tablo incelendiğinde, Hollanda’nın toplam kamu harcamalarının % 11.5’ini eğitim
için harcadığı ve bu tutarın OECD ortalaması olan % 13’den düşük olduğu
görülmektedir.
Tabloda, yükseköğretim harcamalarının, toplam kamu harcamalarının % 3.7’sini
oluşturduğu,

bunun OECD ortalaması

olan % 3.1’den

yüksek

olduğu

görülmektedir.
Yine aynı tabloya göre, Hollanda’nın kamu eğitim harcamalarının GSMH’nın %
5.9’u olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 5.8’e yakın olduğu görülmektedir.
Tabloya göre, Hollanda’nın kamu yükseköğretim harcaması GSMH’nın % 1.6’sı
olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 1.4’ün üzerindedir.
Aşağıdaki grafikte, Hollanda’da; üniversitelere ve uzmanlık düzeyinde eğitim
veren diğer yükseköğretim kurumlarına sağlanan kamu kaynağının, GSMH’ya
olan oranı görülmektedir.
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Şekil–29: Hollanda’da Üniversiteler ve Uzmanlık Yükseköğretim Kurumlarına
Sağlanan Kamu Kaynaklarının GSMH’ya Oranı (1995:2007)

Grafikte; 1995 yılında üniversitelere sağlanan kamu kaynağının GSMH’ya olan
oranının % 0.90’a yakınken, bu oranın 2007 yılına gelindiğinde % 0.70’lere
düştüğü görülmektedir. Uzman yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın
ise, 1995 yılında % 0.40 iken, bu oranın büyük değişikliğe uğramadan devam
ettiği ve 2007’de % 0.38 civarında gerçekleştiği görülmektedir (SEO, 2009).
OECD tarafından; 2000 yılı baz (100) alınmak suretiyle 2000-2008 döneminde
öğrenci

sayısı,

harcamalar

ve

öğrenci

başına

harcamalardaki

değişim

incelenerek Şekil–20 (s. 136)’deki grafik hazırlanmıştır. Söz konusu grafik
incelendiğinde; incelenen dönemde Hollanda’da yükseköğretim gören öğrenci
sayısı yaklaşık % 129, toplam yükseköğretim harcamaları ise yaklaşık % 127
artmıştır.
Hollanda tarafından yükseköğretime ayrılan kaynağın GSMH’ya oranı Tablo29‘dadır.
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Tablo–29: Hollanda’da Yükseköğretim Kurumlarına Sağlanan Kaynakların
GSMH’ya Oranı (1995:2007)

Kaynak: OECD, 2012

Hollanda’da kamu ve özel kaynaklardan yükseköğretime yapılan harcamaların
toplamının, 2009 yılındaki GSMH’nın % 1.6’sı dolayında olduğu, bunun OECD
ortalaması olan % 1.6 ile aynı olduğu görülmektedir.
OECD ülkelerinde, yükseköğretim eğitim harcamaları kapsamında hane halkı için
sağlanan doğrudan kamu desteği ve diğer özel kaynak girdileri için yapılan
çalışmaya göre, OECD geneli ve Hollanda’daki durum aşağıda Tablo-30’dadır.
Tabloya göre, Hollanda’daki yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın %
72.6’sı doğrudan kamu desteğidir. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in
altındadır. Kalan % 27.4 ise kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek
olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 20.5’in üzerindedir.
Tablo–30: Hollanda’da Yükseköğretim Kurumlarına Sağlanan Doğrudan ve
Dolaylı Kaynakların GSMH’ya Oranı

Kaynak: OECD, 2012
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Bu kaynakların 2008 yılına ait dağılımı Şekil-21 (s. 138)‘deki grafiktedir. Grafiğe
göre, Hollanda; yükseköğretime sağlanan dolaylı kamu desteği açısından, OECD
ülkeleri arasında altıncı sıradadır. Transfer ödemeleri ve diğer özel kaynak
aktarımları olmaması dikkat çekmekte, desteğin burs ve krediden oluştuğu
görülmektedir.
Hollanda’da; eğitime yapılan harcamaların GSMH’ya oranı ve bu oranın eğitim
kademeleri arasında dağılımı Tablo-31’de görülmektedir.
Tablo–31: Hollanda’nın Kamu ve Özel Kaynaklardan Eğitime Harcadığı Tutar
(1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Tablo’ya göre; Hollanda’nın kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar
1995 yılında GSMH’nın % 5.4’ü iken, bu oranın 2000 yılında % 5.1’e düştüğü,
2005 yılında % 5.8 ve 2009 yıllarında ise % 6.2 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Harcamaların, OECD ortalamalarına yakın olduğu görülmektedir.
Yükseköğretime yapılan harcamaların seyri incelendiğinde; 1995’de GSMH’nın %
1.6’sı olan tutar, 2000’de % 1.4’e düşmüş, 2005’de % 1.5, 2009’da % 1.7 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oranlar OECD ortalamalarının % 0.1-0.4 puan üzerindedir.
Yükseköğretime aktarılan kamu ve özel kaynaklardaki değişim Tablo-32’dedir.
Hollanda’da, 2009 yılında, yükseköğretime ayrılan kamu kaynağında 2000 yılına
göre % 127, özel kaynaklarda ise % 161 artış gerçekleşmiştir. Kamu kaynağı
artışı, aynı dönemde OECD ortalaması % 138’e göre daha düşük olup, özel
kaynaklardaki artış da, aynı dönemde OECD ortalaması % 216’dan düşüktür.
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Tablo–32: Hollanda’nın Yükseköğretime Ayırdığı Kamu ve Özel kaynağının
Durumu (2000-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Hollanda yükseköğretim harcamalarından; ARGE, eğitimi destekleyen yan
sistemler ve doğrudan eğitime harcananların GSMH’ya oranı aşağıdaki
tablodadır.
Tablo–33: Hollanda’nın Yükseköğretime Ayırdığı Kaynakların Faktörlere dağılımı

Kaynak: OECD, 2012

Hollanda’nın, GSMH’sının % 1.68’i tutarındaki yükseköğretim harcamalarından %
1.08’ini doğrudan eğitim hizmetine, kalan % 0.60’ı ise ARGE’ye harcadığı
görülmektedir.
Hollanda’da, kişi başı GSMH’dan eğitime harcanan tutar Tablo-34‘dedir.
Hollanda’da kişi başı GSMH’nın % 28’inin eğitime harcandığı, eğitim için ayrılan
kaynağın % 43’ünün (% 15’i ARGE) yükseköğretim için olduğu görülmektedir.
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Tablo–34: Hollanda’nın Yükseköğretime Ayırdığı Kaynağın Kişi Başı GSMH’ya
Oranı

Kaynak: OECD, 2012

Hollanda’da, 2005 yılı baz (100) alınmak suretiyle, 1995-2009 döneminde
yükseköğretime tahsisli toplam kaynaklardaki değişim, öğrenci sayısındaki
değişim ve öğrenci başına yapılan harcamaların durumu Tablo–35’dedir.
Tablo–35:

Hollanda’nın Yükseköğretime Ayırdığı

Kaynaktaki ve Öğrenci

Sayısındaki Değişim (1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Hollanda’da yükseköğretime ayrılan kaynağın, 2005 baz (100) alındığında 1995
yılında % 82, 2000 yılında % 86 iken 2009’da % 117 olduğu görülmektedir.
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısına bakıldığında; yine 2005 baz (100) alınmak
üzere 1995’de % 82, 2000’de % 85 ve 2009’da % 114 olduğu görülmektedir.
Öğrenci başına yapılan harcamaya bakıldığında ise; 1995 yılında % 100, 2000
yılında % 101, 2009 yılında ise % 103 olduğu görülmektedir.
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Hollanda’da öğrenci başına yıllık harcama tutarları, doğrudan eğitime, eğitime
yardımcı sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve ARGE’ye harcananlar
olarak, 2009 yılı itibariyle aşağıda görülmektedir.
Tablo–36: Hollanda’da Eğitime Ayrılan Kaynakların Faktörlere Dağılımı

Kaynak: OECD, 2012

Tablo’ya göre; Hollanda’da yükseköğretimdeki öğrenci başına yıllık harcamanın
17.849 $ olduğu, bunun 11.479 $’ının doğrudan eğitime, 6.370 $’ının ise ARGE
için harcandığı görülmektedir. Bu harcamaların grafik olarak gösterilişi Şekil-22
(s. 146)‘dedir. Grafik incelendiğinde, Hollanda’da öğrenci başına harcamanın,
OECD ülkeleriyle kıyasla ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir.
Hollanda’da, 2009 yılı itibariyle, öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış
süresi ve yükseköğretim süresince öğrenci başına yapılan toplam harcamalar
aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo–37: Hollanda’da Yükseköğretimde Ortalama Kalış Süresi ve Öğrenci
Başına Harcama Tutarı

Kaynak: OECD, 2012
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Tablo incelendiğinde; Hollanda’da öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış
süresinin 5.02 yıl olduğu (OECD ortalaması 3.97 yıl), öğrenci başına yapılan
toplam harcamanın ise 89.604 $ (OECD ortalaması 59.386 $) olduğu
görülmektedir.
OECD ülkelerinin yükseköğretim harcama durumunun grafik olarak gösterilişi ise
Şekil-23 (s. 146)‘dedir. Grafik incelendiğinde, Hollanda’da; yükseköğretimde kalış
süresince öğrenci başına yapılan harcamanın, OECD ortalamasının oldukça
üstünde ve en yüksek harcamayı yapan ülkeler arasında olduğu görülmektedir.
3.3.

G. KORE YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

3.3.1. G. Kore’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimi
Güney Kore’de eğitimin yönetimi sorumluluğu, ulusaldan yerele doğru üç
düzeyden oluşmaktadır. Bunlar, Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişim Bakanlığı,
belediyeler/ilçeler düzeyinde Eğitim Ofisleri, kırsal kesimde Bölge Eğitim
Ofisleri’dir (OECD, 2006).
Eğitim Bakanlığı 2001 yılında yeniden yapılandırılarak, “Eğitim ve İnsan
Kaynakları Gelişim Bakanlığı” olarak adlandırılmıştır. Bakanın statüsü de, eğitime
verilen önemin bir göstergesi olarak, Başbakan Yardımcılığı’na yükseltilmiştir.
Bakanlık, eğitim konusunda merkezi otoritedir. Eğitimle ilgili ulusal politikaları
oluşturur ve politikaların diğer bakanlıklarla uyumu ve işbirliğini sağlar. Bakanlık
aynı zamanda, hazırlanan eğitim politikalarının uygulanması ve bölgesel
düzeydeki eğitim otoritelerini yönlendirmekten de sorumludur (OECD, 2006).
Güney Kore Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişim Bakanlığı’nın teşkilatı
aşağıdadır. Yeniden yapılandırılan Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişim Bakanlığı,
ana birimler olarak; Planlama ve Koordinasyon Ofisi, Eğitim Politika Ofisi,
Üniversite ve Kolej İşlemleri Ofisi, Genel Denetim Ofisi, Yaşamboyu Öğrenme ve
Mesleki Eğitim Bürosu, Bilgi Sistemleri ve İstatistik Bürosu ve Yerel Eğitim
Destek Bürosu’ndan oluşmaktadır.
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Şekil-30: Güney Kore Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişim Bakanlığı’nın Teşkilatı

Bakanlık teşkilatı dışında; eğitim konusundaki ulusal politikalara ve eğitim
sistemine katkı sağlamak üzere özerk kurum ve kuruluşlar da kurulmuştur.
Bunlar; Eğitim ve Araştırma Bilgi Servisi, Mesleki Eğitim Araştırma Enstitüsü,
Program ve Değerlendirme Enstitüsü ile Çalışma Bakanlığı bünyesindeki
İnsangücü Ajansıdır.
Bakanlığın bu yapılanması ile yükseköğretim kurumları (üniversiteler, açık
üniversiteler ve kolejler) ile ilgili tüm görev ve sorumluluklar ve politika
oluşturulması tek bir büroda toplanmıştır. Bu politikalar; insan kaynaklarının talep
ve arz durumu, akademik araştırma görevlileri, sanayi-üniversite işbirliği ve
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mesleki eğitim konuları olup, yapılanmada bunların birbiriyle ilişkilendirilmesi,
etkin uygulanma ve geliştirilmeleri esas alınmıştır.
Yükseköğretim sistemindeki bu gelişim ve kalkınmada yükseköğretime verilen
önem nedeniyle, bakanlık bünyesinde bu eğitim kademesi için ayrı bir birim
kurulmuştur. Bakanlık bünyesinde yükseköğretim kurumlarının işlemlerinden
sorumlu ana birim olan Üniversite ve Kolej İşlemleri Ofisi’nin ayrıntılı teşkilatı
aşağıdadır.
Şekil-31: Güney Kore Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişim Bakanlığı Üniversite ve
Kolej İşlemleri Ofisi Teşkilatı

Bakanlık dışında olup özerk yapıdaki kuruluşlardan Kore Eğitim ve Araştırma
Bilgi Servisi (Korea Education and Research Information Service-KERIS) 1999
yılında kurulmuştur. Ana görevi; en ileri düzeydeki bilgi teknolojilerini de etkin
şekilde kullanarak, eğitim ve araştırmalar için kaynaklara ulaşım olanağını ve
yaşam boyu öğrenme için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır.
Özerk kuruluşlardan Kore Program ve Değerlendirme Enstitüsü (Korea Institute
of

Curriculum and Evaluation-KICE),

1998 yılında,

hükümet

tarafından
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finansmanı sağlanan eğitim araştırma enstitüsü olarak kurulmuştur. Ana
görevleri; okul müfredatını, kitapları, eğitim materyallerini ve eğitim değerlendirme
sistemlerini geliştirerek eğitim sistemine katkı sağlamak ve kaliteli eğitim için
okullara, pratik ve örneğe dayalı program ve hizmetler vermektir.
Kore Mesleki Eğitim ve Öğretim Araştırma Enstitüsü (Korea Research Institute
for Vocational Education and Training) 1997 yılında kurulmuştur. Ana görevleri;
mesleki ve teknik eğitim ve öğretim konuları ile insan kaynaklarının geliştirilmesi
konusunda

araştırmalar

yapmak

ve

yaşamboyu

öğrenme

vasıtasıyla

vatandaşların mesleki eğitim kapasitesini geliştirerek hükümetin politikalarını
desteklemektir (OECD, 2006).
OECD raporuna göre; bölgesel eğitim yönetimi sisteminin temel unsuru olarak
her belediye/ilçede “Yerel Eğitim Ofisleri” mevcuttur. 1997 yılından itibaren
belediye/ilçelerde 16 adet, kırsal kesimde ise 195 ofis açılmıştır. Her ofiste
yürütme organı olarak bir “Yönetici” ve eğitimle ilgili önemli konularda karar
vermekle görevli bir

“Eğitim Kurulu” vardır. Yönetici, kurul tarafından 4 yıllık

dönem için seçilir. Eğitimle ilgili kural ve esasların belirlenmesi, bütçe planlaması,
harcama raporlarının hazırlanması, eğitim programının yürütülmesi, okul tesisleri
ve malzemenin bakım ve temini vb. yöneticinin görevidir.
Kararları vermekle görevli Eğitim Kurulu’nun bu kararları yerel konseyler
tarafından onaylanmalıdır. Bu kurullardaki sayı, her yerel yönetimce ayrıca
belirlenmekle birlikte, en az yedi kişiden oluşmaktadır.
Eğitim Bakanlığı’na ilave olarak, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji
Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı; insan kaynaklarının gelişimi, insangücünün
yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim konularındaki politikaların
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, ekonomik ve
sosyal gelişimi için ayrıntılı planları hazırlar ve insangücünün gelişimi için eğitim
programlarını yürütür.
Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, bilimsel ve teknik konulara ilişkin politikaların
belirlenmesi ve uygulanması ile araştırma enstitülerinin teknik gelişimi ve
yönetilmesinden sorumludur.
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Çalışma Bakanlığı, insangücü talebi ve arzı politikalarının oluşturulması ve
uygulanmasından sorumludur. Kore İnsangücü Ajansı, Çalışma Bakanlığı’na
bağlı olup, farklı düzeylerde mesleki ve teknik eğitimi sağlamakla görevlidir.
G.

Kore’de

yükseköğretimin

sisteminin

1960-2002

dönemindeki

gelişimi

aşağıdaki tablodadır.
Tablo-38: G. Kore’de Yükseköğretimin Sisteminin Gelişimi (1960-2002)
1960

1970

1980

1990

2000

2001

2002

85

232

357

556

1.194

1.261

1.303

Öğretim
Kadrosu

3.808

10.435

20.900

41.920

79.136

83.116

86.441

Öğrenci
Sayısı

10.041

201.436

601.494

1.490.809

3.363.549

3.500.560

3.577.447

Okullar

Kaynak: SKMOE (Erişim: 2013)

Yükseköğretimdeki talep artışıyla paralel olarak, yükseköğretim kurumlarında da
sayısal artış ve çeşitlenme oluşmuştur. G. Kore’de yükseköğretim kurumları
olarak; üniversiteler, endüstri, eğitim, açık, teknik, hava ve iletişim üniversiteleri,
teknik ve çok amaçlı yüksekokullar ve diğer eğitim kuruluşları mevcuttur.
Üniversiteler, kurucu kurumlara göre sınıflandırılırlar.
Şekil-32: Güney Kore’de Üniversite Çeşitleri
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Devletçe kurulup yönetilen üniversiteler ulusal üniversite (40 adet) olarak, yerel
hükümetler tarafından kurulup yönetilenler devlet üniversitesi (2 adet) ve tüzel
kurumlarca kurulup yönetilenlere özel üniversiteler (180 adet) denmektedir.
Toplam üniversite sayısı 222’dir (SKMOE, 2013).
G. Kore; üniversitelerin farklı programlarına kaydolan öğrencilerin, 1996-2006
dönemindeki sayıları aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo-39: G. Kore’de Farklı Üniversite Programlarına Kaydolan Öğrenci Sayısı
(1999-2006)

Kaynak: SKMOE (2013)

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, dönem içinde; üniversitelerde en fazla
öğrencinin mühendislik alanlarında, en az öğrencinin ise tıp alanında olduğu,
sosyal bilimlerdeki öğrenci sayısının ise sürekli artış içinde olduğu görülmektedir.
G. Kore’de kolejlerdeki 2-3 yıllık eğitim programlarına, 1999-2006 döneminde
başvuran öğrencilerin başvuru alanları ve sayıları aşağıdaki tablodadır. Tablo
incelendiğinde, dönem içinde; kolejlerde en fazla öğrencinin mühendislik
alanlarında, en az öğrencinin ise insanı bilimlerde olduğu görülmektedir.
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Tablo-40: G. Kore’de Kolejlere Başvuran Öğrencilerin Seçtikleri Programlar ve
Sayıları (1999-2006)

Kaynak: SKMOE (2013)

G. Kore’de farklı alanlarda kolej, lisans ve lisansüstü eğitim veren bütün
yükseköğretim kurumlarının türü ve 2013 yılı itibariyle sayısı ile bu kurumlardaki
öğretim kadrosu ve öğrenci sayıları ise aşağıdaki tablodadır.
Tablo-41: G. Kore’deki Yükseköğretim Kurumlarının Tür ve Sayısı
Yükseköğretim Kurumu Türü

Kurum
Sayısı

Öğretmen
Sayısı

Öğrenci
Sayısı

Kolejler

149

12.573

772.509

Üniversiteler

222

59.381

2.556.016

40

619

7.074

1098

5.124

309.559

1.509

77.697

3.645.158

Lisansüstü Eğitim Veren
Yükseköğretim Kurumları
Lisansüstü
Eğitim
Veren
Yükseköğretim Kurumları
Toplam

Bağımsız
Diğer

Kaynak: NKMOE (2013)

Devlet, üniversitelerin özerkliğini desteklemek amacıyla; öğrenci seçimleri de
dahil olmak üzere, yalnızca asgari temel gereksinimleri karşılamaktadır. Ulusal
düzeyde yapılan akademik sınavların değerlendirilmesi ile belgelerin ve
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standartların belirlenmesini üniversitelere bırakarak, üniversitelerin kendisi için en
uygun öğrenciyi seçmesi konusunda inisiyatif vermiştir.
G. Kore’de; 2023’e kadar, liseden mezun olup, yükseköğretime başvuracak
tahmini öğrenci sayısı ile bu öğrencilerden kayıt hakkı kazanabilecekler ve
kayıtlara ilişkin projeksiyon aşağıdaki şekildedir.
Şekil-33: G. Kore’de Liseden Mezun Olacak Öğrenci Sayısı İle Üniversiteye
Başvuracak Öğrenci Durumu ve Yükseköğretim Kurumlarının Kapasitesi Tahmini
(2000-2023)

Kaynak: SKMOE (2013)

Grafik incelendiğinde; 2023’e kadar olan dönemde lise mezunu sayısında azalma
olarak, dönem sonuna kadar yıllık yaklaşık 450 bine düşeceği, buna paralel
olarak; yükseköğretime başvuru sayısının da azalarak dönem sonunda yaklaşık
470 bine düşeceği, dönem sonunda yükseköğretim öğrenci kapasitesinin
yaklaşık 600 bin olacağı değerlendirilmiştir.
G. Kore’de üniversitelerin genel yapısı aşağıdaki şekildedir.
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Şekil-34: G. Kore’de Üniversite Teşkilatı

Üniversite’de mütevelli heyeti genel politikayı oluşturmakla görevli en üst karar
organıdır. Üniversite içi ve dışı üyelerden oluşmaktadır. Seçim esasları,
üniversitenin kuruluş belgesinde, devlet veya kurucu kurum tarafından belirlenir.
Üniversite dışı bağımsız üyelerin sayısı genellikle daha fazladır (örneğin Seoul
Üniversitesi’nde 16 üye olup, 8’i bağımsız üyedir). Bağımsız üyeler; eğitim
bakanlığından,

emekli

akademisyenlerden,

emekli

kamu

görevlilerinden,

endüstrideki firma yöneticilerinden, üniversiteler fon kurumundan vb. olabilir.
Heyet başkanı, heyet tarafından üyeleri arasından seçilir.
Denetçiler; yükseköğretim uzmanları ve finans uzmanlarından oluşur. Seçim
esasları

yükseköğretimin

kuruluş

belgesinde

belirlenir.

Bu

üyelerden,

yükseköğretim uzmanını hükümet önerebilir. Finans denetim uzmanını, finans
konusunda yetkili sertifikaya sahip olmak koşuluyla, üniversite konseyi önerebilir.
Üniversite Konseyi, senato olarak da isimlendirilmektedir. Başkan, dekanlar, okul
yöneticileri, akademik personel ve öğrenci temsilcilerinden oluşur.
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Komiteler; akademik konular, finans, akademik görevde yükselme, sosyal
faaliyetler ve tesisler ile personel konularında faaliyet gösterirler. Bunun dışında
farklı amaçlarla (araştırma, öğrenim ücreti, bilgi teknolojisi, mezunlar vb.) görev
yapan komiteler teşkil edilebilmektedir (SKMOE, 2013).
Üniversite eğitimi 4-8 yıl arasında olup, temel amaç bilimsel kuramları derinliğine
araştırabilmek, gelişim için gereken kapsamlı ve uygulamaya yönelik yöntem
geliştirmek ve kişilerin önderlik niteliklerini ön plana çıkarmalarını sağlamaktır.
Yükseköğretim kurumları; sosyal ve doğa bilimleri, sahne sanatları, mühendislik,
sağlık ve beden eğitimi alanlarında eğitim vermektedir. Bu programlar en az 2
veya 3 yıl sürmektedir (OECD, 2006).
Lisansüstü eğitim veren yükseköğretim kurumları,

bilimsel araştırmalara

odaklanmanın yanında, uygulamaya dayanan programlara da önem vermektedir.
Yüksek lisans programları 2 yıl veya daha fazla, doktora programları ise 3 yıl
veya daha fazla sürmektedir.
Yükseköğretim Finansmanının Dağıtımı
Güney Kore eğitim finansman yönetim sisteminde temel unsur finansmanın
kaynağıdır. Eğitimin finansmanı dört ana kaynaktan sağlanmaktadır. Bunlar
merkezi hükümet, bölgesel hükümetler, öğrenciler ve ebeveynler ile özel okulları
kuran kurum ve/veya şahıslardır (OECD, 2006).
G. Kore’de yükseköğretim kurumlarına finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar
aşağıdaki şekilde görülmektedir.
Finansman; merkezi hükümet, bölgesel hükümetler, aileler/öğrenciler, fon
sağlayan vakıflar ile özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.
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Şekil-35 Güney Kore’de Yükseköğretim Kurumlarının Finansman Kaynaklar

Aşağıdaki

şekilde;

G.

Kore’de

kamu

ve

özel

kaynaklardan

sağlanan

yükseköğretim finansman kaynağının GSMH’ya oranı, bazı OECD ülkeleriyle
mukayeseli olarak görülmektedir. G. Kore’de özel finansmanın, asıl finans
kaynağı olduğu görülmektedir.
Şekil-36: G. Kore Yükseköğretim Finansmanında Kamu ve Özel Kaynakların
GSMH’ya Oranları ve Bazı OECD Ülkeleri İle karşılaştırılması

Kaynak: OECD, 2012

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, G. Kore yükseköğretim finansmanının asıl
kaynağı aileler ve öğrenciler ile diğer özel kaynaklardır. Özel kaynakların tutarı,
kamu kaynaklarının 3.5 katıdır.
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G. Kore’de; kamu ve özel yükseköğretim kurumlarına finansmanının akışı
aşağıdaki şekildedir.
Şekil-37: Güney Kore’de Yükseköğretim Finansmanının Akışı

G. Kore’de merkezi bütçenin yaklaşık % 18’i eğitime tahsis edilmektedir. Örneğin,
2006 yılı eğitim bütçesinin tutarı 29 milyar ABD doları olup bu kaynağın yaklaşık
% 74’ü bölgesel eğitim yönetim birimlerine aktarılmıştır (SKMOE, 2013).
G. Kore’de 1965-2007 döneminde eğitim bütçesinin genel bütçeye oranı
aşağıdaki grafikte görülmektedir.
Grafik incelendiğinde; 1965 yılında genel bütçeye oranı yaklaşık % 16 olan eğitim
bütçesi, en yüksek orana yaklaşık % 24 ile 1996’da ulaşmış, 2000 yılından
itibaren genelde % 16-20 arasında değişmiştir.
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Şekil-38: G. Kore Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Genel Bütçeye Oranı (1965-2007)

Kaynak: SKMOE (2013)

Merkezi hükümetten “blok” olarak tahsis edilen kaynaklar, bölgesel yöneticiler
tarafından okullara ve yerel eğitim birimlerine aktarılmaktadır. Her yerel eğitim
biriminin bir kaynak dağıtım sistemi vardır. Bu sistemler okul başına veya sınıf
başına birim maliyet şeklinde olabilmektedir. Seçilecek yönteme yerel eğitim
birimleri karar vermektedir (OECD, 2006).
Şekil-39: G. Kore’de Yerel Eğitim Birimlerinin Finansman Kaynakları

Kaynak: SKMOE (2013)
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Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi; yerel eğitim birimlerine merkezi
hükümetten tahsis edilen kaynaklar ile yerel kaynakların durumu incelendiğinde,
yerel eğitim birimlerinin asıl kaynağının merkezi hükümet tarafından sağlanan
kaynaklar olduğu görülmektedir.
Eğitimin finansmanına olan katkı tutarları son dönemde artmış olmasına rağmen,
hükümetin ve özel okul kurucularının finansal desteği, gelişmiş ülkelere nazaran
daha azdır. Buna karşılık, eğitimin finansmanına katkının büyük bölümü
öğrenciler ve ailelerinden gelmekte olup, bu durum, devletin finansman
politkasına karşın, Güney Kore halkının eğitime verdiği önemi de göstermektedir.
Eğitim Bakanlığı bütçesi, genel ve özel ödenek kalemlerinden oluşmaktadır.
Genel bütçe kalemleri; idame-işletme harcamaları, burslar ve ulusal eğitim
kurumları ile destek birimleri bütçesinden oluşmaktadır. Özel bütçe kalemleri;
yerel eğitim birimlerine aktarılan kaynaklar, eğitimin geliştirilmesine yönelik
harcamalar ve kırsal gelişime yönelik vergi desteklerinden oluşmaktadır.
Yasalar gereği; merkezi hükümet, zorunlu eğitimdeki öğretmen ücretleri ve diğer
harcamaları karşılamak zorundadır. Bu tutar, vergi gelirlerinin yaklaşık % 12’sine
denk gelmektedir. Ayrıca merkezi hükümet, eğitimi desteklemek için toplanan
vergi gelirlerini yerel eğitim birimlerine aktarmaktadır. Merkezi hükümet, yerel
eğitim birimlerine kaynak aktarırken; burs kaynağını yıllık talep ve yerel
yönetimlerin vergi gelirlerinin tutarını dikkate alarak, eğitim vergisi gelirlerinin
dağıtımını ise o bölgedeki nüfusu esas alarak dağıtmaktadır (OECD, 2006).
Özel yükseköğretim kurumlarının esas finans kaynağı öğrenciler olup, finansal
desteğin yaklaşık % 75’i öğrenciler tarafından karşılanmaktadır. Merkezi
hükümet; özel okulların eğitime yönelik harcamalarını dikkate alarak vergi
muafiyeti, satınalmalardaki vergilerde indirim, eğitim kurumunun kaynaklarının
yetersiz kaldığı durumlarda öğretmen ücretleri ve diğer işletim maliyetlerine katkı
vermektedir. Özel okulların gelişimi ve tesislerinin yenilenebilmesi için gerekli
destek kredileri, doğrudan Kore Özel Okullar Destek Fonu (Korea Private School
Promotion Foundation)’ndan karşılanmaktadır.
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Diğer finansal kaynaklardaki artışa karşın; G. Kore yükseköğretim sisteminde
merkezi hükümet tarafından sağlanan kaynaklar ve öğrenciler tarafından ödenen
öğrenim ücretleri, ana finansman kaynakları olmaya devam etmektedir.
2001 yılından beri uygulanan “Okul Temelli Eğitim Bütçe Sistemi”; sağlanan
kaynakların harcanmasında okul yönetimine büyük inisiyatif vermekte, her
aktivite için belli tutarda mali kaynağı planlama yerine, okulun gereksinimleri
doğrultusunda harcamaları esas alarak, okul yönetimi tarafından belirlenen
öncelikli projelerin gerçekleştirilmesi suretiyle; kaynağın optimum kullanımı
yönünde, okul yönetimine özerklik veren bir sistem olarak yürütülmektedir
(OECD, 2006).
Yükseköğretim Finansmanının Denetimi
Sistem; yerel eğitim birimlere inisiyatif vermenin yanında, kaynakların denetimi
konusunda da yerel birimlere sorumluluk vermektedir. Merkezi hükümet
tarafından toplanan vergiler, bakanlık tarafından giderlerine ilişkin bir kesinti
sonrası,

yaklaşık

%

74

oranında,

verginin

toplandığı

yerel

yönetime

aktarıldığından, vergi verenler, eğitim vergisi olarak toplanan kaynakların
bulundukları

yerdeki

eğitim

kurumuna

döneceğinden

emin

olmakta

ve

harcamalarda daha dikkatli davranabilmektedir. Bu aynı zamanda bir öz denetim
sisteminin de oluşmasına katkı sağlamaktadır.
G. Kore’de yükseköğretim finansman denetleme sistemi aşağıdadır. Denetimde
asıl sorumluluk yerel eğitim birimlerindedir. Özel yükseköğretim kurumları kendi
öz denetimlerini yapmaktadır.
Şekil- 40: G. Kore’de Kamu Yükseköğretim kurumlarının Denetimi
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Üniversite denetim kurulu bünyesinde bulunan bağımsız mali denetçi de
finansman denetimiyle görevlidir. Üniversite mütevelli heyetleri, gerektiğinde
finans konuları ile ilgili denetim için karar alıp, görevlendirme yapabilirler.
Bu heyetler bünyesinde, kamu finans kurumları ile finans sağlayan vakıflardan
temsilci bulunmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının iç finansman denetimi, bünyesinde oluşturulmuş
finansman komiteleri vasıtasıyla yapılır.
3.3.2. G. Kore’de yükseköğretimin ücretlendirilmesi
Yükseköğretim öğrencilerinden tahsil edilen yıllık ücretler aşağıdaki
tablodadır.
Tablo-42: G. Kore’deki Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Ücreti

Kaynak: OECD, 2012

Tabloya göre; Kore’deki kamu yükseköğretim kurumlarındaki yıllık öğrenim ücreti
5.215 $’dır. Bu tutar, özel yükseköğretim kurumlarında 9.506 $’dır.
OECD

tarafından

hazırlanan

ve

üye

ülkelerdeki

kamu

yükseköğretim

kurumlarındaki öğrencilerin ödedikleri öğrenim ücretinin durumu Şekil-16 (s.
128)‘daki grafikte gösterilmektedir.
Söz konusu grafiğe göre, G. Kore; kamu yükseköğretim kurumlarındaki ortalama
öğrenim ücreti açısından, OECD ülkeleri arasında üst sıralarda ve ABD’den
sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Yükseköğretim öğrencilerine sağlanan mali kaynaklar ile bu kaynaklardan
ödenen yükseköğretim ücretleri yüzde olarak aşağıda Tablo-43’dedir.
Tabloya göre, G. Kore’deki yükseköğretim öğrencilerinin % 1.8’i, öğrenim ücretini
karşılayacak şekilde burs ve kredi alabilmektedir. Öğrenim ücretinin bir bölümünü
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karşılayabilecek şekilde burs ve kredi alan öğrencilerin oranı % 38.8, öğrenim
ücreti karşılığı burs ve kredi almayan öğrencilerin oranı % 59.5’dir.
Tablo-43: G. Kore’de Yükseköğretim Öğrencileri Kredi ve Burs Durumu

Kaynak: OECD, 2012

3.3.3. G. Kore’de yükseköğretim harcamaları
G. Kore’de gelişmenin ancak iyi bir eğitimle gerçekleşeceğine olan ve
gelişmiş ülkelerle paralellik gösteren politikanın başladığı 1960’lı yıllarda eğitime
yapılan yatırım dikkat çekmektedir. GSMH’dan eğitime ayrılan pay 1966’da % 8.7
iken, bu oran 1994’de % 12.56’ya yükselmiştir. Bu tutardan, okullar için harcanan
tutar ise; 1966’da GSMH’nın 4.35’i iken, 1994’de % 6.53’e yükselmiştir. Bu tutarın
dışındaki yaklaşık % 50’si ise okul dışı eğitim harcamalarına ayrılmıştır (OECD,
2006).
Burada okul içi ve dışı harcama kavramlarının da açıklanması gerekmektedir.
OECD tarafından yapılan tanıma göre okul içi harcamalar; okulların işletimi için
kamu tarafından tahsis edilen kaynaklar, öğrenciler ve veliler tarafından yapılan
ödemeler ve okulları desteklemek üzere kurulan fon gelirleri, vakıf gelirleri vb.dir.
Okul dışı harcamalar ise; öğrenciler ve veliler tarafından okul kitapları, kırtasiye,
ulaşım, eğitim programına ek aktiviteler, okul kıyafetleri, yurt ücretleri ve diğer
harcamalardır.
1994 yılında toplam okul içi harcamalar 24.4 Milyar $’dır. Bunun % 53.2’si
merkezi hükümet, % 2.4’ü yerel yönetimler, % 32.1’i öğrenciler ve kalan % 12.3
ise özel fonlardan karşılanmıştır. Öğrenciler tarafından okul içi harcamalara
sağlanan kaynaklar, 1980’li yılların ortalarına kadar artış göstermiş, bu tarihten
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sonra merkezi hükümetin eğitim yatırımları artmış, öğrenciler tarafından sağlanan
kaynaklar azalmıştır (OECD, 2006).
Eğitime ayrılan kaynaklardan, yükseköğretim kurumlarının iç harcamaları için
ayrılan oran; 1963’de % 14.3 iken, bu oran 1982’de % 31.2’ye yükselmiş, 1990
yılına gelindiğinde % 27.3 olarak gerçekleşmiş, bu tarihten sonra yeniden
yükselerek 1994’de % 30.2 olmuştur.
G. Kore; gelişmiş toplum yaratma, kalkınmada ileri teknoloji ve bilime verdiği
önem nedeniyle, yükseköğretime tahsis ettiği kaynakları artırma gayretlerine
devam etmektedir.
Merkezi hükümet bütçesi içinde eğitime ayrılan kaynaklar; 1985’de % 19.9 iken
1990’da % 22.8’e yükselmiş, 2000 yılından itibaren % 19.5 ile % 20.8 arasında
gerçekleşmiştir (OECD, 2006).
Yerel yönetimlerin eğitime ayırdığı kaynaklarda da sürekli artış gözlenmiştir. 2000
yılına kadar sürekli artan bu pay, 2005 yılında eğitim bütçesinin % 24’üne
ulaşmıştır.
Yükseköğretime geçişte, büyük üniversiteler; öğrencilerin orta öğrenimdeki başarı
notlarını % 50, yükseköğretime giriş sınavı da % 50 olarak değerlendirdiğinden,
sınav

hazırlığı

nedeniyle

ebeveynler

ve

öğrenciler

tarafından

yapılan

harcamalardaki artış, önemli bir sorun olarak gözükmekte ve yoğun olarak
tartışılmaktadır (OECD, 2006).
G. Kore’de her kademe eğitim ve yükseköğretim için yapılan tüm harcamalar,
toplam kamu harcamaları ve GSMH’ya olan oranları aşağıda Tablo-44’dedir.
Tablo incelendiğinde, G. Kore’nin toplam kamu harcamalarının % 15.3’ünü eğitim
için harcadığı, bu tutarın OECD ortalaması olan % 13’den ve AB ortalaması
(EU21) olan % 11.5’den yüksek olduğu görülmektedir. Tabloda; yükseköğretim
harcamalarının, toplam kamu harcamalarının % 2.6’sını oluşturduğu, bunun
OECD ortalaması olan % 3.2’den düşük, AB ortalaması (EU21) olan % 2.7’ye
çok yakın olduğu görülmektedir.
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Yine aynı tabloya göre, G. Kore’nin kamu eğitim harcamalarının; GSMH’nın % 5’i
olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 5.8 ve AB ortalaması (EU21) olan %
5.8’in

altında

olduğu

görülmektedir.

Tabloya

göre,

G.

Kore’nin

kamu

yükseköğretim harcaması GSMH’nın % 0.9’u olup, bu oran da OECD ortalaması
olan % 1.4 ve AB ortalaması (EU21) olan % 1.4’ün altındadır.
Tablo-44: G. Kore’deki Yükseköğretim İçin Yapılan Kamu Harcamalarının
Durumu

Kaynak: OECD, 2012

OECD tarafından yapılan çalışmada; 2000 yılı baz (100) alınmak suretiyle 20002008 döneminde öğrenci sayısı, harcamalar ve öğrenci başına harcamalardaki
değişim incelenerek Şekil-20 (s. 136)‘deki grafik hazırlanmıştır. Söz konusu grafik
incelendiğinde; incelenen dönemde G. Kore’de yükseköğretim gören öğrenci
sayısı yaklaşık % 110, toplam yükseköğretim harcamaları ise yaklaşık % 162,
öğrenci başına harcama ise yaklaşık % 148 artmıştır.
OECD ülkeleri tarafından yükseköğretime ayrılan kaynağın GSMH’ya oranının
gösterildiği Şekil-19 (s. 135)‘da ise, G. Kore’de kamu ve özel kaynaklardan
yükseköğretime yapılan harcamaların toplamının, 2009 yılındaki GSMH’nın %
1.4’ü dolayında olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 1.6’dan düşük olduğu
görülmektedir.
G. Kore’de, yükseköğretim eğitim harcamaları kapsamında hane halkı için
sağlanan doğrudan kamu desteği ve diğer özel kaynak girdileri Tablo-45’dedir.
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Tabloya göre, yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın % 78’i doğrudan
kamu desteğidir. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in altında, ancak yakın
değerdedir. Kalan % 22 ise kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek
olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 20.5’in üzerindedir.
Tablo-45: G. Kore’deki Yükseköğretim İçin Sağlanan Doğrudan ve Dolaylı Kamu
Finansmanının Durumu

Kaynak: OECD, 2012

Bu kaynakların 2008 yılına ait dağılımı Şekil-21 (s. 138)‘deki grafikte
görülmektedir. Grafiğe göre, G. Kore; yükseköğretime sağlanan dolaylı kamu
desteği açısından, OECD ülkeleri arasında orta sıralardadır.
G. Kore’de, 1995-2009 döneminde, eğitime yapılan harcamaların GSMH’ya
oranları ve bu oranın eğitim kademeleri arasında dağılımı Tablo-46’da
görülmektedir.
Tablo-46: G. Kore’de Eğitim İçin Sağlanan Finansmanın GSMH’ya Oranı (19952009)

Kaynak: OECD, 2012
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G. Kore’nin kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar; 2000 yılında
GSMH’nın % 6.1’i iken, bu oranın 2005 yılında % 6.7’ye ve 2009 yılında ise % 8’e
yükseldiği görülmektedir. Harcamaların, oransal olarak OECD ortalamalarından
yüksek olduğu görülmektedir. Yükseköğretime yapılan harcamaların seyri
incelendiğinde; 2000’de GSMH’nın % 2.2’i olan tutarın,

2005’de % 2.3’e,

2009’da % 2.6’ya yükseldiği görülmektedir. Bu oranlar OECD ortalamasının 1.5
katından fazla, en yüksek orana sahip ilk üç ülkeden biridir.
G. Kore’de, 2000-2009 döneminde yükseköğretime aktarılan kamu ve özel
kaynaklardaki değişim oranı Tablo-47’dedir.
Tablo-47: G. Kore’de Yükseköğretim İçin Sağlanan Kamu ve Özel Finansmanın
Durumu

Kaynak: OECD, 2012

Tabloya göre; G. Kore’de 2009 yılında yükseköğretime tahsis edilen kamu
kaynağı 2000 yılına göre % 183, özel kaynaklarda ise % 157 artış
gerçekleşmiştir. Kamu kaynaklarındaki artış, aynı dönemdeki OECD ortalaması
olan % 138’e göre yüksek olup, özel kaynaklardaki artış ise, aynı dönemdeki
OECD ortalaması olan % 216’dan düşüktür.
G. Kore tarafından yapılan yükseköğretim harcamalarından; ARGE’ye, eğitimi
destekleyen yan sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve doğrudan eğitime
harcanan kaynakların GSMH’ya oranları incelenmiştir. Söz konusu inceleme
sonuçları aşağıda, Tablo-48‘dedir.
Tablo

incelendiğinde,

G.

Kore’nin;

GSMH’sının

%

2.58’i

tutarındaki

yükseköğretim harcamalarından % 2.18’ini doğrudan eğitim hizmetine, % 0.02’yi
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eğitimi destekleyen yan sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve kalan %
0.38’i ise ARGE’ye harcadığı görülmektedir.
Tablo-48: G. Kore’de Yükseköğretim İçin Sağlanan Kamu Finansmanının
Faktörlere Dağılımı

Kaynak: OECD, 2012

G. Kore’de, kişi başına GSMH’dan eğitime harcanan tutar Tablo-49‘dadır.
Tablo-49: G. Kore’de Kişi Başına GSMH’dan Eğitime ve Yükseköğretime
Harcanan Tutar

Kaynak: OECD, 2012

Tablo incelendiğinde; G. Kore’de kişi başına GSMH’nın % 31’inin eğitime
harcandığı, eğitim için ayrılan kaynağın % 35’inin ise yükseköğretim için
kullanıldığı görülmektedir.
G. Kore’de, 1995-2009 döneminde yükseköğretime tahsisli toplam kaynaklardaki
değişim ile öğrenci sayısındaki değişim, aşağıda Tablo–50’de görülmektedir.
Tablodaki yükseköğretimde öğrenci sayısına bakıldığında; 2005 yılı baz alınmak
üzere, 1995’de % 63, 2000’de % 91 ve 2009’da % 101 olduğu görülmektedir.
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Öğrenci başına yapılan harcamaya bakıldığında ise; 2000 yılında % 84, 2009
yılında ise % 128 olduğu görülmektedir.
Tablo-50: G. Kore’de Yükseköğretime Tahsisli Toplam Kaynaklardaki Değişim İle
Öğrenci Sayısındaki Değişim (1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

G. Kore’de öğrenci başına yıllık harcama tutarları; doğrudan eğitime, eğitime
yardımcı sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve ARGE’ye harcananlar
olarak, 2009 yılı itibariyle aşağıda Tablo–51’de görülmektedir.
Tablo’ya göre, G. Kore’de; yükseköğretimdeki öğrenci başına yıllık harcamanın
9.513 $ olduğu, bunun 8.030 $’ının doğrudan eğitime, 1.254 $’ının ise ARGE için
harcandığı görülmektedir.
Tablo-51: G. Kore’de Eğitim ve Yükseköğretim Harcamaları

Kaynak: OECD, 2012

Yukarıda belirtilen harcamaların grafik olarak gösterilişi Şekil-22 (s. 144)‘dedir.
Grafik incelendiğinde, G. Kore’de öğrenci başına yapılan harcamanın, OECD
ülkeleriyle kıyaslandığında ortalamanın altında olduğu görülmektedir.

191

G. Kore’de, 2009 yılı itibariyle, öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış
süresi ve yükseköğretim süresince öğrenci başına yapılan toplam harcamalar
Tablo-52’dedir.
Tablo-52: G. Kore’de Yükseköğretimde Ortalama Kalış Süresi ve Öğrenci Başına
Yapılan Harcama Tutarı

Kaynak: OECD, 2012

Tablo incelendiğinde; G. Kore’de öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış
süresinin 3.43 yıl olduğu (OECD ortalaması 3.97 yıl), öğrenci başına yapılan
toplam harcamanın ise 32.630 $ (OECD ortalaması 59.386 $) olduğu
görülmektedir.
Yukarıdaki harcama durumunun grafik olarak gösterilişi Şekil-23 (s. 146)‘dedir.
Grafik incelendiğinde, G. Kore’de; yükseköğretimde kalış süresince öğrenci
başına yapılan harcamanın, OECD ortalamasının altında olduğu görülmektedir.
3.4.

POLONYA

YÜKSEKÖĞRETİM

FİNANSMAN

SİSTEMİNİN

İNCELENMESİ
3.4.1. Polonya’da yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimi
Polonya’da yükseköğretim sistemi, 1989 yılındaki rejim değişikliğine kadar
tümüyle merkezi hükümetin kontrolündeyken, ülkenin rejim değişikliğiyle yeniden
yapılandırılmaya başlanmıştır (OECD, 1999).
Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı’nın teşkilatı aşağıda Şekil-41’dedir.
Bakanlığın yapılanmasında dikkati çeken husus, yükseköğretim için ayrı bir
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bakanlık kurulmuş olması ve bilimsel çalışmaların da bu bakanlığın görevleri
arasına dahil edilmesidir.
Şekilde,

bakanlık

dışında,

özerk

yapıdaki

kuruluşlar

olarak

görülen;

Yükseköğretim Genel Konseyi, Rektörler Kurulu ve Devlet Akreditasyon
Komitesi; sistemin dış değerlendirme ve hükümete yükseköğretime yönelik
politikalar konusunda girdi sağlamak açısından görev yapmanın yanında, diğer
AB ülkeleriyle entegrasyon ve akreditasyon açısından da katkı sağlamaktadırlar.
Şekil-41: Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı Teşkilatı

Yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, yapılanması ve eğitim faaliyetleri, esas
olarak 1990 yılında çıkarılan yasaya göre yürütülmektedir. Mesleki yükseköğretim
kurumları ise, 1997 yılında yürürlüğe giren yasaya göre faaliyet göstermektedir.
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Polonya’da üniversitelerin genel teşkilatı, aşağıda Şekil-42’dedir.
Şekil-42: Polonya’da Üniversite Teşkilatı

Üniversitede en üst düzey yönetim organı Başkan’dır ve yönetim konusunda tam
yetkilidir. Başkan’a yönetim konusunda yardım eden yönetim birimleri; Başkan
Yardımcıları, Danışman, Uluslararası İlişkiler Ofisi, ARGE Yönetim Ofisi, Eğitim
Kalite Ofisi ve diğer yardımcı idari unsurlardır. Fakülte, enstitü ve araştırma
merkezleri Başkan’a bağlıdır.
Polonya yükseköğretim sisteminde; kamu ve özel üniversiteler ile teknik
üniversiteler, tıp fakülteleri, denizcilik, ziraat, ekonomi, beden eğitimi, güzel
sanatlar ve din okulları ile öğretmen eğitim kurumları yer almaktadır. Kamu ya da
özel tüm yükseköğretim kurumları farklı bakanlıklara bağlıyken, 1997 yılında
çıkarılan yasayla tek bir bakanlığa bağlanmışlardır. Diğer AB ülkelerinden de
gelenlerle birlikte hızla artan öğrenci sayısı ile bunların eğitime ilişkin talepleri,
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yükseköğretim kurumlarının programlarını da etkilemiş, yapı ve içerik olarak daha
esnek ve çeşitli hale getirmiştir (OECD, 1999).
Polonya’da; rejim değişikliğinin yaşandığı 1990’ların başında; yükseköğretime
katılım % 11’ler düzeyindeyken, özellikle 1999 büyük eğitim reformundan sonra,
% 30’lar düzeyine çıkmıştır ve oran gün geçtikçe artmaktadır. Yükseköğretim
sisteminde yapılan köklü değişiklikler sonucu, akademik özerklik ve buna bağlı
program değişikliği, özel yükseköğretim sektörünün ortaya çıkması ve yeni
programların açılmasına neden olmuştur (OECD, 2006).
Polonya’daki yükseköğretim kurumları üç basamaklı eğitim sistemi üzerine
kurulmuştur. Yükseköğretim kurumlarının akademik özerkliği vardır. Doktora
derecesi yükseköğretim kurumlarına ek olarak, yasal olarak yetkilendirilmiş
araştırma ve geliştirme kurulları tarafından da verilebilmektedir. Doktora
programının içeriği yükseköğretim kurumlarınca belirlenmekte olup, doktora
öğrencilerinin zorunlu ders verme yükümlülüğü vardır (OECD, 1999).
Polonya yükseköğretim kurumlarında kalitenin artırılması ve kalite güvencesinin
sağlanmasına yönelik çalışmalar da önem verilen konulardandır. Avrupa Kredi
Transfer Sistemi (AKTS)’ne geçiş süreci devam etmektedir. Bu sistem, kredi
transferi ve ortalama için kullanılmaktadır. Devlet Akreditasyon Komitesi ise
eğitimin kalitesini değerlendirmekte ve belirlenen standartlara uygunluğu
sağlamak için çalışmaktadır. Yüksek Öğretim Genel Konseyi ile Rektörler
Kurulu’da, kalite güvence sistemi içinde yer alarak çalışma ve değerlendirmeler
yapmaktadır. Yükseköğretim kurumlarının iç değerlendirmesi için öğrencilere
uygulanan ölçeklerden çıkan sonuçlar, aynı zamanda dış değerlendirme için de
veri sağlamaktadır.
2003 yılında hazırlanan yasa; yüksek öğretim kurumları arasındaki rekabeti
artırarak,

Bologna

Süreci’nin

uygulanmasında

kurumlara

tam

özerklik

vermektedir (OECD, 2006).
Halen Polonya yükseköğretim sisteminin gelişimi, AB üyeliği yeni olmasına
karşın, diğer AB ülkelerine kıyasla oldukça yüksektir.
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Polonya’da

yükseköğretimin

finansmanında

belirleyici

kademe

merkezi

hükümettir. Yükseköğretimin tüm finansmanı kamu kaynaklarıyla karşılanmakta,
gerektiğinde yerel yönetimler de katkıda bulunmaktadır. ARGE finansman
gereksinimi ise rekabete dayalı olarak desteklenmektedir (Karataş, 2009).
Yükseköğretime sağlanan finansman, yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci
sayısı ile öğretim kadrosu sayısı esas alınarak belirlenmektedir (Karataş, 2009).
Bir kamu kurumu olan “Bilimsel Araştırma Komitesi”, ARGE finansmanında en
yetkili kurumdur. Bu kurum; eski sistemden piyasa ekonomisine geçiş sürecinde
önemli rol oynamıştır.
Komitede, mevzuata uygun olarak seçilen 60 akademisyen bulunmaktadır.
Komite, 12 akademik alana bölünmüş olup, her alanda asgari 1 görevli vardır.
Komite; yasalar ve yatırımlar da dahil ARGE’nin finansmanı konusunda bütün
kararları verme konusunda yetkilidir. Komitenin sorumluluk alanında; bilimsel
politikalar konusunda hükümeti bilgilendirmek, bilimsel ve teknolojik çalışmaların
bütçe planlamasını hükümetin onayına sunmak, yükseköğretim kurumları ve
araştırma merkezlerinin finansmanını sağlamak ve bu kurumları denetlemek,
bilimsel ve teknolojik alanlardaki uluslararası anlaşmaları imzalama vardır
(Karataş, 2009).
Komite; araştırmanın finansmanı konusunda kararını verme sürecinde, konuya
ilişkin uzmanların görüşlerini de almaktadır Komite; ARGE finansmanının
dağıtımında önemli yetkilere sahiptir. ARGE kaynakları dağıtılırken, devletin
politikaları gözönüne alınmaktadır. Finansman dağıtımında diğer bir ölçüt de,
yükseköğretim kurumların son beş yıllık dönemde çıkardıkları akademik
yayınlardır (Karataş, 2009).
3.4.2. Polonya’da yükseköğretimin ücretlendirilmesi
Polonya’da yükseköğretim için öğrenim ücreti yoktur. Tüm finansman
devlet tarafından karşılanmakta, yükseköğretim bedelsiz sunulmaktadır. Ancak;
bütün öğrenciler, aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, başvuru ücreti ile mezuniyet
ücreti ödemek zorundadır (EC, 2012).

196

Polonya’da yükseköğretim yıllık öğrenim ücretleri ve sağlanan mali destekler
aşağıda Şekil-43’deki grafikte görülmektedir.
Grafiğe göre, Polonya’da; lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler asgari 41
Avro

başvuru

ücreti

ödemektedir.

Öğrencilerin

%

23.6’sı

burslardan

yararlanmaktadır. Bu kapsamda, temel gereksinmeleri karşılamak üzere yıllık
630 Avro burs verilmekte, ayrıca başarılı öğrencilere ortalama 862 Avro, en fazla
da 3.155 Avro burs verilmektedir. Bu burs; kredi olarak, aileler için vergi kolaylığı
sağlanarak ve ailelerin bazı gereksinimlerinin karşılanması şeklinde olmaktadır
(EC, 2012).
Şekil–43: Polonya’da Yükseköğretim Yıllık Öğrenim Ücretleri ve Sağlanan Mali
Destekler (2010/11)

Kaynak: National Student Fees and Support Systems 2011/2012, European Commission

Başvuru ücreti; öğrenci kimlik belgesi, öğrenci kayıt evrakları ve diploma için
alınmaktadır. Ücretler yıllık olarak Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı tarafından
belirlenmektedir. Öğrenciler başvuru işlemleri esnasında da ücret ödemektedir.
Yukarıda belirtilen 41 Avro tüm bu ücretlerin karşılığıdır (EC, 2012).
Kısmi zamanlı (part-time) öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaktadır. Bu ücret,
öğrencinin ekonomik durumu ve derslerdeki başarısına bağlıdır. Bu ücret, eğitim
kurumlarının senatoları tarafından belirlenmektedir. Tam zamanlı öğrenciler;
öğrenim ücretini, başarısız oldukları ve bu nedenle tekrar ettikleri süreler için
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ödemektedir. AB ülkeleri ve EFTA ülkelerinden gelen öğrenciler; Polonya
vatandaşı olan öğrencilerle aynı işleme tabi tutulmakta, bunun dışındaki
uluslararası

öğrencilerin

ücretleri,

yükseköğretim

kurumlarının

senatoları

tarafından belirlenmektedir (EC, 2012).
Öğrencilere sağlanan finansal desteklerden; ihtiyaç temelli olanlar düşük gelirli
ailelerin çocukları, acil burs ve ödenekler engelli öğrenciler için, başarı temelli
burslar, akademik olarak başarı gösteren veya sanat ve sporda başarılı olan
öğrencilere verilmektedir.
İhtiyaç temelli burslar, ailenin kişi başına yıllık geliri 456.30 – 782.60 Polonya
Zlotisi (PLN) (138-236 $) olan öğrencilere verilmektedir. Ortalama ihtiyaç temelli
burs tutarı yıllık 2.595 PLN (782 $), ortalama başarı bursu tutarı yıllık 3.553 –
13.000 PLN (1071 – 3.919 $) kadardır (EU, 2012). Yükseköğretim kurumlarında
çocuğu okuyan düşük gelirli ailelere, yıllık olarak öğrenci başına 1.112 PLN (335
$) vergi indirimi uygulanmaktadır. Aile yardımı, engelli olan öğrencilerin ailelerine
verilmektedir (EC, 2012).
Bazı AB ülkelerinde öğrenim ücretinin toplam maliyeti karşılama oranı aşağıdaki
tabloda görülmektedir.
Tablo–53: Polonya’da Yükseköğretim Öğrenci Ücretleri

Kaynak: Key data on education in Europe, 2012

Yukarıdaki tabloya göre; Polonya’da, yükseköğretim maliyetinin % 38.9’u
öğrenim ücreti karşılığıdır.
3.4.3. Polonya’da yükseköğretim harcamaları
Polonya’da her kademe eğitim ile yükseköğretim için yapılan tüm
harcamalar, toplam kamu harcamaları ve bu harcamaların GSMH’ya olan
oranları aşağıdaki tablodadır.
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Tablo–54: Polonya’da Kamu Eğitim ve Yükseköğretim Harcamalarının Durumu

Kaynak: OECD, 2012

Tabloya göre; Polonya’nın toplam kamu harcamalarının % 11.5’ini eğitim için
harcadığı, bu tutarın OECD ortalaması olan % 13’den düşük olduğu, ancak AB
ortalaması (EU21) olan % 11.5’e yakın olduğu görülmektedir. Tabloda,
yükseköğretim

harcamalarının,

toplam

kamu

harcamalarının

%

2.4’ünü

oluşturduğu, bunun OECD ortalaması olan % 3.2’den ve AB ortalaması (EU21)
olan % 2.7’den düşük olduğu görülmektedir.
Tabloda, Polonya’nın toplam kamu harcamalarının % 11.5’ini eğitim için
harcadığı, bu tutarın OECD ortalaması olan % 13’den düşük olduğu, ancak AB
ortalaması (EU21) olan % 11.5’e yakın olduğu görülmektedir. Tabloda,
yükseköğretim

harcamalarının,

toplam

kamu

harcamalarının

%

2.4’ünü

oluşturduğu, bunun OECD ortalaması olan % 3.2’den ve AB ortalaması (EU21)
olan % 2.7’den düşük olduğu görülmektedir.
Yine aynı tabloya göre, Polonya’nın kamu eğitim harcamalarının GSMH’nın %
5.1’i olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 5.8’in altında olduğu görülmektedir.
Tabloya göre, Polonya’nın kamu yükseköğretim harcaması GSMH’nın % 1.1’i
olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 1.4’ün altındadır.
OECD tarafından yapılan çalışmada; 2000 yılı baz (100) alınmak suretiyle 20002008 döneminde öğrenci sayısı, harcamalar ve öğrenci başına harcamalardaki
değişim incelenerek Şekil-20 (s. 136)‘deki grafik hazırlanmıştır. Söz konusu grafik
incelendiğinde;

2000

yılına

göre,

söz

konusu

dönemde,

Polonya’da

yükseköğretim gören öğrenci sayısı yaklaşık % 120, toplam yükseköğretim
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harcamaları ise yaklaşık % 195, öğrenci başına harcama ise % 163 artmıştır. Söz
konusu dönem içinde Polonya, yükseköğretim harcamalarında AB ülkeleri
arasında ikinci, öğrenci başına harcamada birinci sıradadır.
OECD ülkeleri tarafından yükseköğretime ayrılan kaynağın GSMH’ya oranının
gösterildiği Şekil-19 (s. 135)‘da ise, Polonya’da kamu ve özel kaynaklardan
yükseköğretime yapılan harcamaların toplamının, 2009 yılındaki GSMH’nın %
1.5’i dolayında olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 1.6’ya yakın olduğu
görülmektedir.
Polonya’da, yükseköğretim eğitim harcamaları kapsamında hanehalkı için
sağlanan doğrudan kamu desteği ve diğer özel kaynak girdileri aşağıdaki
tablodadır.
Tablo–55:

Polonya’da

Yükseköğretime

Sağlanan

Doğrudan

ve

Dolaylı

Finansman Desteğinin Durumu

Kaynak: OECD, 2012

Polonya’daki yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın % 98.6’sı doğrudan
kamu desteğidir. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in oldukça üstündedir.
Kalan % 1.4 ise; kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek olup, bu
tutar OECD ortalaması olan % 20.5’in oldukça altındadır. Bu kaynakların 2008
yılına ait dağılımı Şekil-21 (s. 138)‘deki grafikte görülmektedir. Grafiğe göre,
Polonya; yükseköğretime sağlanan dolaylı kamu desteği açısından, OECD
ülkeleri arasında son sıralardadır.
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Polonya’da, 1995:2009 döneminde, eğitime yapılan harcamaların GSMH’ya
oranları ve bu oranın eğitim kademeleri arasında dağılımı Tablo-56’da
görülmektedir.
Tablo–56: Polonya’da Eğitime ve Yükseköğretime Sağlanan Finansmanın
GSMH’ya Oranı (1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Polonya’nın, kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar; 1995 yılında
GSMH’nın % 5.2’si iken, bu oranın 2000’de % 5.6’ya, 2005’de % 5.9’a yükseldiği
ve 2009’da ise % 5.8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Harcamaların, 2009 yılı
hariç, OECD ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Yükseköğretime
yapılan harcamaların seyri incelendiğinde; 1995’de GSMH’nın % 0.8’i olan tutar
2000’de % 1.1’e yükselmiş, 2005’de % 1.6 ve 2009’da % 1.5 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oranlar OECD ortalamalarına yakındır.
Polonya tarafından, yükseköğretime aktarılan kamu ve özel kaynaklardaki
değişim oranı aşağıdaki tablodadır. Tabloya göre, Polonya’da, 2009 yılında
yükseköğretime tahsis edilen kamu kaynağında; 2000 yılına göre % 211, özel
kaynaklarda ise % 183 artış gerçekleşmiştir. Kamu kaynaklarındaki artış, aynı
dönemdeki OECD ortalaması olan % 138’e göre çok yüksek olup, özel
kaynaklardaki artış ise, aynı dönemdeki OECD ortalaması olan % 216’dan
düşüktür.
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Tablo–57: Polonya’da Yükseköğretime Sağlanan Kamu ve Özel Finansmandaki
Değişim (2000-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Polonya yükseköğretim harcamalarından; ARGE’ye, eğitimi destekleyen yan
sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve doğrudan eğitime harcanan
kaynakların GSMH’ya oranları aşağıdaki tablodadır.
Tablo–58: Polonya’da Yükseköğretime Sağlanan Finansmanın Faktörlere
Dağılımı

Kaynak: OECD, 2012

Polonya’nın; GSMH’sının % 1.51’i tutarındaki yükseköğretim harcamalarından %
1.27’sini doğrudan eğitim hizmetine, kalan tutarı ise ARGE’ye harcadığı
görülmektedir. Polonya’da, kişi başına GSMH’dan eğitime harcanan tutar
aşağıdaki tablodadır.
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Tablo–59: Polonya’da Eğitime ve Yükseköğretime Sağlanan Finansmanın Kişi
Başına GSMH’ya Oranı

Kaynak: OECD, 2012

Tablo incelendiğinde; Polonya’da kişi başına GSMH’nın % 30’unun eğitime,
eğitim için ayrılan kaynağın % 41’inin ise yükseköğretim için harcandığı
görülmektedir.
Yükseköğretime tahsisli toplam kaynaklardaki değişim, öğrenci sayısındaki
değişim ve öğrenci başına yapılan harcamaların durumu ise aşağıdaki tablodadır.
Tablo–60: Polonya’da Yükseköğretime Harcamaları, Öğrenci Sayısı ve Öğrenci
Başına Harcamadaki Değişim (1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012
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Polonya’da yükseköğretime ayrılan kaynağın; 2005 yılına göre, 1995 yılında %
34, 2000 yılında % 57 iken, 2009 yılında % 117 olduğu ve OECD ortalamasına
çok yaklaştığı görülmektedir.
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısına bakıldığında; yine 2005 yılına göre, 1995
yılında % 35, 2000 yılında % 60 ve 2009 yılında % 96 olduğu görülmektedir.
Öğrenci başına yapılan harcamaya bakıldığında ise; 1995 yılında % 97, 2000
yılında % 96, 2009 yılında ise % 122 olduğu ve hem OECD ortalamasının hem
de % 113 olan AB (EU21) ortalamasının üzerine çıktığı görülmektedir.
Polonya’da öğrenci başına yıllık harcama tutarları; doğrudan eğitime, eğitime
yardımcı sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve ARGE’ye harcananlar
olarak, 2009 yılı itibariyle Tablo–61’de görülmektedir.
Tablo–61: Polonya’da Eğitimde ve Yükseköğretimde Kişi Başına Yapılan
Harcama Tutarının Faktörlere Dağılımı (2009)

Kaynak: OECD, 2012

Polonya’da; yükseköğretimdeki öğrenci başına yıllık harcamanın 7.776 $ olduğu,
bunun 6.502 $’ının doğrudan eğitime, 1.274 $’ının ise ARGE için harcandığı
görülmektedir.
Söz konusu harcamaların grafik olarak gösterilişi Şekil-22 (s. 146)‘dedir. Grafik
incelendiğinde, Polonya’da öğrenci başına yapılan harcamanın, OECD ülkeleriyle
kıyaslandığında ortalamanın altında ve son sıralardaki 6 ülke içinde olduğu
görülmektedir.
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Polonya’da, 2009 yılı itibariyle, öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış
süresi ve yükseköğretim süresince öğrenci başına yapılan toplam harcamalar
Tablo–62’de görülmektedir.
Tablo–62: Polonya’da Öğrencilerin Yükseköğretimde Ortalama Kalış Süresi Ve
Yükseköğretim Süresince Öğrenci Başına Yapılan Toplam Harcamalar (2008)

Kaynak: OECD, 2012

Polonya’da öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış süresinin 3.68 yıl olduğu
(OECD ortalaması 4.33 yıl), öğrenci başına yapılan toplam harcamanın ise
28.705 $ (OECD ortalaması 59.386 $) olduğu görülmektedir.
Söz konusu harcama durumunun grafik olarak gösterilişi Şekil-23 (s. 146)‘dedir.
Grafik incelendiğinde, Polonya’da; yükseköğretimde kalış süresince öğrenci
başına yapılan harcamanın, OECD ortalamasının oldukça altında ve en az
harcamayı yapan ülkeler arasında olduğu görülmektedir.
3.5.

ŞİLİ YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

3.5.1. Şili’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve denetimi
Şili Eğitim Bakanlığı; ülkedeki tüm eğitim sisteminin ve bu kapsamda
yükseköğretim

sisteminin

en

üst

düzeydeki

sorumlusudur.

Şili

Eğitim

Bakanlığı’nın teşkilatındaki ana unsurlar ile yükseköğretim konusunda çalışmalar
yapan diğer özerk kurum ve kuruluşlar aşağıdaki şekildedir.
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Şekil- 44: Şili Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilatı

Bakanlık,

bünyesinde

bulunan

“Yükseköğretim

Departmanı”

vasıtasıyla,

yükseköğretim konusunda esas koordinatör ve düzenleyicidir.
“Şili Üniversiteleri Rektörler Konseyi (CRUCH)” 1954 yılında kurulmuş olup,
üniversitelerin

ilgi

alanlarının

temsili

ve

üniversite

giriş

sınavlarının

yürütülmesinden sorumludur (OECD&World Bank, 2009).
Özerk kuruluşlardan olan “Yükseköğretim Konseyi”, tüm özel ve kamu
yükseköğretim

kurumlarının

tanınması,

yetkilendirilmesi,

faaliyetlerinin
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gözlenmesi işlevlerini yürütmektedir. Yükseköğretim Konseyi, aynı zamanda;
kamu ve özel üniversitelerin özerklik derecesini belirlemek ve verilen özerkliğin
değerlendirilmesini yapmakla görevlidir.
Şili’de;

üniversitelerin

Yükseköğretim

özerklik

Konseyi

derecesini

Değerlendirme

belirlemek

Komisyonu

üzere

üniversiteler,

tarafından,

aşağıdaki

konularda değerlendirmeye tabi tutulurlar (OECD&World Bank, 2009).
a. Öğrenci sınavları,
b. Finansman denetimleri,
c. Değerlendirme raporları,
d. Yükseköğretim kurumlarına yapılan ziyaretler.
Yeni kurulan yükseköğretim kurumları; kuruluşunun ilk 6 yılında yukarıda
belirtilen konularda değerlendirmeye tabi tutulurlar. 6. yılın sonunda, eğer
değerlendirmeden olumlu sonuç alınırsa kendilerine tam özerklik verilir. Kurum
değerlendirme sonucu yetersiz görülürse, Konsey tarafından 5 yıllık bir lisans
uzatma süresi verilir. 11. Yılın sonunda yapılan değerlendirmede kurum yeterli
görülürse tam özerklik verilir, yetersiz olarak değerlendirilirse kurumun lisansı
iptal edilerek faaliyetine son verilir.
Konsey; değerlendirme ölçütleri esas olmak üzere üniversitenin özerklik
derecesini (özerk, özerk olmayan) belirler. Konsey tarafından kendilerine özerklik
verilen yükseköğretim kurumları; yeni program ve bölüm açmak konusunda
yetkilidirler. Bu kurumlar, özerkliğe sahip olduktan sonra akreditasyon için
başvururlar. Tam özerklik verilmeyen kurumların akreditasyona başvurma hakları
yoktur (OECD&World Bank, 2009).
“Bilim ve Teknoloji Ulusal Komisyonu”, hükümete bilim ve teknoloji alanlarında
danışmanlık yapar, araştırmalar ile gelişme arasındaki bağı sağlar, ulusal ve
bölgesel politika ve programların eşgüdümünü sağlar.
2006 yılında kurulmuş olan “Ulusal Akreditasyon Komitesi”, kurumsal bazda ve
programların akreditasyon işlemlerinin yürütülmesiyle birlikte yükseköğretim
kurumlarının

kalite

güvencesine

yönelik

çalışmalarının

eşgüdümünden,
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görevlerine yönelik olarak kamuoyunun tam ve doğru olarak bilgilendirilmesinden
sorumludur (OECD ve Dünya Bankası, 2009).
Yükseköğretim Konseyi tarafından kendilerine tam özerklik verilen ve bunun
sonrasında

Ulusal

Akreditasyon

Komitesi’ne

akreditasyon

için

başvuran

kurumlar; ağırlıklı olarak kurumsal yönetim sistemi ve lisans düzeyindeki eğitim
faaliyetleri

açısından

değerlendirilir.

Kurum;

lisansüstü

eğitim,

araştırma

kapasitesi ve çalışmaları, destekleyen kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri, sürekli
eğitim açısından da değerlendirilir. Değerlendirme sonunda kurumların program
açısından statüleri (bağımlı, bağımsız) belirlenir. Akredite edilen üniversitelerin
öğrencileri, devlet destekli bazı özel burs ve kredi sistemlerine başvuru hakkı
kazanırlar.
Program akreditasyonu; teknik, uzmanlık alanları, lisans eğitimi, lisansüstü eğitim
programları

konularında

ulusal

standartlara

ulaşma

derecesi

yönünden

değerlendirilmeyi esas alır. Kurumsal ve lisans eğitimi akreditasyonu en az 2
yıllık, en fazla 7 yıllık olarak verilir. Lisansüstü eğitim akreditasyonları en fazla 10
yıllık olarak verilmektedir. Akreditasyon sürelerinin belirlenmesindeki esas, kurum
için yapılan değerlendirme raporlarıdır.
“Yükseköğretim Kredi Sistemi Yönetim Komisyonu”; öğrenci kredileri, kredi
başvurularının uygunluğunun kontrolü, bankalardan kredi sağlanması ve kredi
borçlarının satışı görevlerini yerine getirmektedir (Brunner, 2007).
Yükseköğretime ilişkin politikalar geliştirmek için hükümet tarafından oluşturulan
Yükseköğretim Danışma Konseyi, mevcut kamu desteği ağırlıklı eğitim
sisteminin, pazar ekonomisi koşullarına göre yapılanması ve özel sektör
kaynaklarıyla desteklenmesi, bunu yaparken farklılıkların muhafazası, hedeflerde
birliğin sağlanması ve sosyal refahın göz önünde bulundurulması konusunu
gündeme getirmiştir (Brunner, 2007).
“Yükseköğretim Başkanlık Danışma Konseyi”, Devlet Başkanı’na yükseköğretim
konularında danışmanlık yapmak üzere, büyük çaptaki öğrenci olayları
sonrasında

kurulmuş

olup,

bütün

yükseköğretim

kurumları

temsilcilerinden oluşmaktadır (OECD&World Bank, 2009).

ve

öğrenci
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Şili’de 3 tip yükseköğretim kurumu vardır. Bunlar; üniversiteler, belirli bir alanda
uzman enstitüler ve teknik eğitim merkezleridir. Yükseköğretim kurumlarının
çeşitleri ile bu kurumlara ait sayısal veriler aşağıdaki tablodadır.
Tablo–63: Şili Yükseköğretim Kurumları

Kaynak: Indices, 2007
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Şili’de toplam 209 yükseköğretim kurumu olup; bunun 61 adedi üniversite, 43
adedi uzmanlık enstitüsü, 105 adedi ise teknik eğitim merkezidir. 61 üniversitenin
25 adedi devlet (CRUCH), 32’si ise özel üniversitedir. 43 adet uzmanlık
enstitüsünün 29’u, 105 teknik eğitim merkezinin ise 21’i özerktir.
Üniversiteler; her türlü akademik, profesyonel ve teknik eğitimi veren kurumlardır.
Mesleklere yönelik akademik dereceleri veren tek kurumdur.
Şili’de iki çeşit üniversite vardır. Kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren geleneksel
üniversiteler ve 1980 yılından itibaren çıkarılan yasa gereği özel sektör tarafından
kurulan özel üniversitelerdir. 1991 yılında kurulmuş olan 3 bölgesel Katolik
üniversitesi

hariç,

diğer

geleneksel

üniversiteler,

1981

yılından

önce

kurulmuşlardır.
25 adet geleneksel üniversite, “Şili Üniversiteleri Rektörler Konseyi (CRUCH)”
üyesidir. Bu nedenle “CRUCH üniversiteleri” olarak anılırlar. Verdikleri eğitim
açısından, geleneksel üniversitelerle diğer üniversiteler arasında bir fark olmayıp,
her iki grup üniversitede, genelde 5 yıl süreli lisans düzeyinde eğitim
verilmektedir. Üniversiteler bünyesinde lisansüstü eğitim de verilmektedir
(Brunner, 2007).
Uzman enstitüler, belli bir alanda uzmanlık düzeyinde veya teknik eğitim verirler.
Bu kurumlar akademik derece vermezler. Uzmanlık alanında lisans düzeyinde
eğitim programları sunmazlar. Bu enstitüler 4 yıllık bir eğitim vermektedirler.
Tamamı özel ve kendi finansmanını sağlayan kurumlardır Teknik eğitim
merkezleri, yalnızca teknik konularda 2-2,5 yıl süreli eğitim verebilmektedir. Hepsi
özel kurumlardır.
Şili’de üniversite teşkilatı aşağıdaki şekildedir. Aşağıdaki teşkilat genel bir yapı
olup, üniversitenin özelliğine göre değişebilmektedir. Üniversitenin teşkilatında,
kurumun özelliğine göre bazı farklılıklar olmakla birlikte, genel olarak; Başkan,
Üniversite Konseyi, Senato ve Değerlendirme Konseyi yönetimle ilgili ana
birimlerdir.
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Şekil- 45: Şili’de Üniversite Teşkilatı

Başkan; üniversitede en üst düzey otoritedir. Öğretim üyeleri tarafından 4 yıllık
dönem için seçilir. Akademik ve finansal özerklik açısından tam yetkilere sahiptir.
Üniversite Konseyi’nin ana görevi, uygulanacak stratejiyi belirlemektir. Üniversite
başkanının başkanlık ettiği konseyde; Başkan Danışmanı, dekanlar ve 3 öğretim
üyesi üniversite bünyesinden, ayrıca Devlet Başkanı tarafından atanmış olan 2
üyeden oluşmaktadır.
Senato, belirlenen stratejinin uygulanmasına yönelik esasları belirlemekle
görevlidir. Öğretim üyeleri, öğrenciler ve üniversite idari birimlerinden katılan
üyelerden oluşur (Örnek; Şili Üniversitesi Senato’sunda 29 öğretim üyesi, 7
öğrenci temsilcisi ve 2 idari personel mevcuttur).
Değerlendirme Konseyi; değerlendirme sisteminin koordinesi, değerlendirme
ölçütleri ve akreditasyon esaslarının belirlenmesinden sorumludur. Üniversite
başkanı tarafından önerilen ve senato tarafından atanan, en kıdemli öğretim
üyelerinden oluşmaktadır (Şili Üniversitesi’nde 5 profesör).
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Danışman (Provost); Başkan’a, akademik ve finansman konuları ile yasal ve
öğrencilere ilişkin konularda yardımcıdır. Başkan’ın yokluğunda görevine vekalet
eder.
Başkan yardımcıları; Başkan’a değişik alanlarda (akademik konular, finansman,
ARGE, dış ilişkiler vb.) yardımcı olmak üzere yönetim sisteminde yer alırlar.
Fakülte, enstitü ve araştırma merkezleri doğrudan Başkan’a bağlıdırlar.
Üniversitelerin özerklik derecesine, Eğitim Yüksek Konseyi karar vermektedir.
Kurulduktan

sonra

bu

konsey

tarafından

değerlendirilen

yükseköğretim

kurumlarına, koşulları uygun olduğu sürece, en az 6 yıllık ve en fazla 11 yıl süreli
olarak, belirli derecede özerklik verilmektedir. Süre sonunda; ülke hedeflerine
uygunluk açısından değerlendirilen kurumlara ya tam özerklik verilmekte, ya da
kapatılmaktadır (OECD&World Bank, 2009).
Sözkonusu yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci durumu aşağıdaki
tablodadır.
Tablo–64: Şili’de Yükseköğretimde Kayıtlı Öğrenci Durumu

Kaynak: INDICES - 2007

Şili’de; akademik personel, kamu personeli değildir. Her kurum kendi
gereksinimine uygun personeli, kendi belirlediği kurallar çerçevesinde seçer.
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Yükseköğretim kurumlarında 2 grup akademik personel vardır. Bunlar tam
zamanlı çalışan personel ile sözleşme ile çalışan diğer personeldir. Tam zamanlı
personel, yeterli deneyime sahipse ve değerlendirme sisteminde başarılı olursa,
yönetim kademelerinde görev alabilirler. Bu personelin değerlendirilmesinde;
deneyim süresi, öğrenci değerlendirmesi ve yayınlarının durumu esas alınır.
Yükseköğretimin finansmanının Dağıtımı
Şili’de yükseköğretim finansman kaynakları, farklı kurumlar ve yöntemlerle
aktarılmakta ve yönetilmektedir. Finansman sisteminde yer alan kaynaklar;
Doğrudan Kamu Ödenekleri, Dolaylı Kamu Ödenekleri, Rekabet Fonları ve diğer
kaynaklardır.
Şili yükseköğretim sisteminde yükseköğretim kurumlarına sağlanan finansman
kaynakları ve çeşitleri aşağıdaki şekildedir.
Şekil-46: Şili Yükseköğretim Kurumlarının Finansman Kaynakları ve Çeşitleri
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Doğrudan Kamu Ödenekleri (Direct Public Grant - Aporte Fiscal Directo, AFD),
CRUCH üniversiteleri için temel finansman kaynağıdır. Bu kaynağın tahsisinde
esas alınan ölçütler; üniversite öğrenci sayıları, verilen dersler, yüksek lisans ve
doktora yapmış olan akademik personel sayısı, araştırma ve yayınların
durumudur. AFD’nin hedefi; büyük çapta, daha kapsamlı ve daha fazla ve
yoğunlukta araştırma yapan kurumlar oluşturulmasını teşviktir (OECD&World
Bank, 2009).
Dolaylı Kamu Ödenekleri (Public Indirect Grants - Aporte Fiscal Indirecto, AFI);
en yüksek puanları alan 27.500 öğrenciye sahip olan üniversitelere verilir. Bu
öğrenciler 5.500’er kişilik 5 gruba bölünür. En üstteki grupta bulunan 5.500
öğrenci, en alttaki grupta (22.000 ile 27.500 arası) bulunan öğrencilere göre 12
kat fazla burs alırlar. AFI’nin hedefi; en iyi öğrenciler arasında kaliteyi daha da
yükseltecek bir yarışma ortamı oluşturmak ve ödüllendirmektir.
Doğrudan fonlar; genelde gelir durumu daha düşük ailelerden gelen öğrencilerin
bulunduğu, eğitim düzeyi yüksek olan kurumlara verilmektedir. Dolaylı olarak
aktarılan kaynaklar ise; lisans, lisansüstü, teknik eğitim, araştırma ve kurumsal
yönetimi daha da geliştirme ve kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda
ek olarak; Akademik Yenilik Fonu ve Performans Anlaşmaları Fonları’da
sistemde yer almaktadır. Tüm bu kaynaklar Dünya Bankası ve Şili Hükümeti
tarafından müşterek olarak MECESUP (Yükseköğretimde Kalite ve Eşitlik
Geliştirilmesi Programı) kapsamında sağlanmaktadır.
Bu kaynakların yıllar itibariyle gelişimine bakıldığında; 1995-2007 döneminde
AFD’den sağlanan kaynak % 29 oranında artmış, AFI kaynağı ise genelde sabit
kalmıştır. Performans Anlaşmaları Fonu ise % 178 artış göstermiştir. Kurumsal
Gelişim Fonu zamanla azalarak, yerini yarışmayı teşvik eden fonlara bırakmıştır.
Genel politika, büyük finansman kaynaklarının mevcut durumunun muhafaza
edilerek, yarışmayı teşvik eden fonların ve daha çok projeleri finanse eden
kaynakların artırılması yönündedir.
Aşağıdaki grafikte; 1995-2007 döneminde Şili yükseköğretim kurumlarına
sağlanan finansman kaynakları görülmektedir.
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Şekil-47: Şili’de Yıllık Olarak Yükseköğretim Kurumlarına Dağıtılan Mali Kaynak
(1995-2007)

(Milyon Şili Pezosu)

Kaynak: OECD&World Bank, 2009, MINEDUC, 2007

Grafikte görüldüğü gibi, 1995-2007 döneminde doğrudan kamu ödenekleri
kaynağında sürekli bir artış devam etmektedir. 1995 yılında 90 Milyar Şili Pezo’su
(179 Milyon $) olan kaynak 2007 yılında yaklaşık 120.000 Şili Pezo’suna (238
Milyon $) ulaşmıştır. Bunun dışındaki kaynaklarda, 2002-2004 döneminde
rekabete yönelik fonlar hariç, önemli bir artış gözlenmemiştir.
Yükseköğretim kurumları ayrıca vergi indirimleri yoluyla dolaylı kamu desteği de
almaktadır. Bu kapsamda; mobilya, teçhizat alımı, altyapı yenilemesi, akademik
gelişim ve araştırma projelerinde % 50 oranında vergi indirimi uygulanmaktadır.
Rekabeti Teşvik Eden Fonlar (Fondo Competitivo), projeler arası yarışmayı
teşvik, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi geliştirmek, yasalarla kurulan
sistemin ilk aşamada denenmesi ve sonrasında kalite güvencesini sağlamak,
kurumların altyapı, teçhizat ve yönetiminin güçlendirilmesi için kaynak sağlamak,
yeni kamu finansal modelleri geliştirmek ve fon önerileri hazırlamak için kullanılır.
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Yükseköğretime ilişkin politikalar geliştirmek için hükümet tarafından oluşturulan
Yükseköğretim Danışma Konseyi (Higher Education Advisory); mevcut kamu
desteği ağırlıklı eğitim sisteminin, pazar ekonomisi koşullarına göre yapılanması
ve özel sektör kaynaklarıyla desteklenmesi, bunu yaparken farklılıkların
muhafazası, hedeflerde birliğin sağlanması ve sosyal refahın göz önünde
bulundurulması konusunu gündeme getirmiştir.
Konsey tarafından hükümete; kamu tarafından yükseköğretime sağlanan
kaynakların düşük olduğu, özel harcamaların hakim unsur olduğu, halkın
çoğunlukla gelir düzeyi düşük olduğu için, yükseköğretim harcamaları ve özellikle
üniversite ücretlerinin gelir düzeyi düşük aileler tarafından karşılanmasındaki
zorluk nedeniyle, yükseköğretime tahsis edilen kamu kaynaklarının artırılması ve
bu kapsamda sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilere öncelik
verilmesini önermiştir.
Önerilen sistemin uygulaması etkisini göstermiş, 1990 yılında yaklaşık 250 bin
olan öğrenci sayısı 2006 yılında 650 bine yükselmiştir. Bu artış, özel
üniversitelerde % 900, kamu üniversitelerinde ve bağımlı özel statüdeki
üniversitelerde % 160 dolaylarında olmuş, uzmanlık enstitülerinde oran biraz
yükselmiş, teknik eğitim merkezlerinde biraz düşüş gözlenmiştir (Uribe ve
Salamanca, 2007, Akt: Brunner, 2007).
Öğrenci sayısındaki bu artışın nedeni; öğrencilere sağlanan burs veya kredi
şeklindeki kamu desteğinin artmasıdır. Böylece, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki
nüfus gruplarından yükseköğretime katılım sayısı artmış ve eşitlik büyük ölçüde
sağlanabilmiştir.
Aşağıdaki

tabloda;

1990-2006

döneminde

farklı

sosyo-ekonomik

düzey

gruplarından yükseköğretime katılım durumu görülmektedir. Q1 en üst düzey
gelir grubu, Q5 en alt düzey gelir grubu nüfusu göstermektedir. En üst düzey gelir
grubundan yükseköğretime katılım oranı, 1990’larda % 4.6 iken bu oran 2006’da
% 17.3’e (Yaklaşık % 13 artış) çıkmış, en alt düzey gelir grubunda ise % 39.7’den
% 80’e (Yaklaşık % 40 artış) çıkmıştır.
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Şekil-48: Şili’de Hanehalkı Gelir Durumuna Göre Yükseköğretime Katılım Oranı
(1990-2006)

3.5.2. Şili’de yükseköğretimin ücretlendirilmesi
Şili’de yükseköğretim, büyük ölçüde öğrenciler tarafından ödenen ücretler
ile finanse edilmektedir. Şili’deki kamu öğretim kurumlarında uygulanan öğretim
ücreti ortalama yıllık 3.140 $’dır (OECD, 2007).
OECD tarafından hazırlanan, kişi başına GSMH’dan yükseköğretim ücreti olarak
ayrılan tutarın oranına ilişkin tablo aşağıdadır.
Tablo–65: Kişi Başına GSMH’dan Üniversite Ücreti Olarak Ayrılan Oran

Kaynak: OECD, EAG, 2007: Background Report: World Bank World Economic Indicators
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Yukarıdaki tabloya göre; Şili’de kişi başı GSMH’dan üniversite ücreti olarak
ayrılan tutarın oranı, kamu üniversiteleri için % 27.9, özel üniversiteler için ise %
32’dir. Bu oranlarla Şili; OECD ülkeleri arasında kamu üniversite ücretleri
açısından en yüksek, özel üniversite ücretleri açısından ise, ABD’den sonra kişi
başına GSMH’dan en fazla pay ayıran ülke durumundadır ve oranlar oldukça
yüksektir. Son birkaç yıllık dönemde Şili’de görülen büyük çaptaki öğrenci
olaylarının temelinde de, diğer etkenlerle birlikte, kişi başına gelirin önemli bir
kısmının ayrıldığı, bu yüksek orandaki öğrenim ücretleri ile yükseköğretimin
kalitesinin artırılması istekleri gelmektedir.
Aşağıdaki Tablo-66’da, Şili’deki CRUCH üniversitelerinin gelir kaynakları oransal
olarak görülmektedir.
Tablo incelendiğinde; Şili’deki CRUCH üniversitelerinin gelir kaynaklarının, esas
olarak; kamu kaynakları, öğrenim ücretleri ve kendi faaliyetlerinden elde ettikleri
gelirler

olduğu

görülmektedir.

Genel

ortalamalara

bakıldığında;

kamu

kaynaklarının oranının % 17.3, öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin % 33.7
ve faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin oranının % 49 olduğu görülmektedir.
Dikkati çeken konu, öğrencilerden alınan ücretin kamu kaynaklarının yaklaşık iki
katı olmasıdır.
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Aşağıdaki grafikte, 2000-2007 döneminde kamu tarafından yükseköğretime
sağlanan kaynakların dağıtım oranları görülmektedir.
Şekil–49: Şili’de Yükseköğretime Sağlanan Kamu Kaynaklarının Dağılımının
Gelişimi (2000-2007)

Kaynak: Tertiary Education in Chile, OECD and IBRD/ The World Bank, 2009

Yukarıdaki grafik incelendiğinde; öğrenci ücretlerinin diğer kaynaklara göre
oransal yüksekliğine karşılık, kamu tarafından yükseköğretime sağlanan
kaynaklardan, doğrudan öğrencilere sağlanan finansal desteğin (burs ve kredi)
oranının, 2000 yılında % 33.7 olmasına karşın, 2007 yılında % 48.7’ye yükseldiği
ve yüksek öğretime ayrılan kamu kaynaklarının yarısına yakınının öğrencilere
aktarıldığı görülmektedir.
Şili’de, öğrencilere burs vermek üzere fonlar ve devlet garantili kredi sistemleri
vardır. 1995-2007 döneminde; öğrenci bursu olarak yapılan kamu harcamaları %
321, devlet garantili krediler ise % 448 artış göstermiştir.
Öğrencilere

sağlanan

burslar,

öğrenim

ücretlerinin

%

63-70’ini

karşılayabilmektedir. Bu tutar dışında kalan öğrenim ücreti için öğrenciler, kredi
almak durumundadır. Şili’de devlet garantili iki kredi sistemi vardır. Sistemlerden
biri yalnızca CRUCH öğrencileri içindir. Her iki kredi sisteminde de koşullar
olarak; asgari PSU (Üniversite Giriş Sınavı) puanı ile kredi almaya uygun diğer
ölçütleri karşılama zorunluluğu vardır (OECD&World Bank, 2009).
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3.5.3. Şili’de yükseköğretim harcamaları
Şili tarafından her kademe eğitim ile bu kapsamda yükseköğretim için
yapılan tüm harcamalar, toplam kamu harcamaları ve GSMH’ya olan oranları
aşağıdaki tablodadır.
Tablo-67: Şili’de Kamu Eğitim ve Yükseköğretim Harcamalarının GSMH’ya Oranı

Kaynak: OECD, 2012

Tablo incelendiğinde; Şili’nin toplam kamu harcamalarının % 19.1’ini eğitim için
harcadığı, bu tutarın OECD ortalaması olan % 13’den ve AB ortalaması (EU21)
olan % 11.5’den yüksek olduğu görülmektedir. Tabloda, yükseköğretim
harcamalarının, toplam kamu harcamalarının % 4.3’ünü oluşturduğu, bunun ise
OECD ortalaması olan % 3.2’den yüksek olduğu görülmektedir.
Yine aynı tabloya göre, Şili’nin kamu eğitim harcamalarının GSMH’nın % 4.5’i
olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 5.8’in altında olduğu görülmektedir.
Şili’nin kamu yükseköğretim harcaması GSMH’nın % 1’i olup, bu tutar OECD
ortalaması olan % 1.4’ün altındadır.
OECD tarafından yapılan çalışmada; 2000 yılı baz (100) alınmak suretiyle 20002008 döneminde öğrenci sayısı, harcamalar ve öğrenci başına harcamalardaki
değişim incelenerek Şekil–20 (s. 136)’deki grafik hazırlanmıştır. Söz konusu
grafik

incelendiğinde;

2000

yılına

göre

söz

konusu

dönemde

Şili’de

yükseköğretim gören öğrenci sayısı yaklaşık % 193, toplam yükseköğretim
harcamaları ise yaklaşık % 149 artmıştır.
OECD ülkeleri tarafından yükseköğretime ayrılan kaynağın GSMH’ya oranının
gösterildiği Şekil-19 (s. 135)‘da ise, Şili’de kamu ve özel kaynaklardan
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yükseköğretime yapılan harcamaların toplamının, 2009 yılındaki GSMH’nın %
2.45’i dolayında olduğu, bunun OECD ortalaması olan % 1.6’den yüksek olduğu,
ABD ve G. Kore’den düşük, Kanada ile aynı oranda olduğu görülmektedir.
Şili’de, yükseköğretim eğitim harcamaları kapsamında hanehalkı için sağlanan
doğrudan kamu desteği ve diğer özel kaynak girdileri aşağıdaki tablodadır.
Tablo-68: Şili’de Kamudan Yükseköğretime Sağlanan Doğrudan ve Dolaylı
Finansmanın Durumu

Kaynak: OECD, 2012

Şili’deki yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın % 57.5’i doğrudan kamu
desteğidir. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in altındadır. Kalan % 42.5 ise
kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek olup, bu tutar OECD
ortalaması olan % 20.5’in üzerinde ve iki katıdır.
Bu kaynakların 2008 yılına ait dağılımı Şekil-21 (s. 138)‘deki grafikte
görülmektedir. Grafiğe göre, Şili; yükseköğretime sağlanan dolaylı kamu desteği
oranı açısından ve öğrencilere sağlanan burs desteği oranı açısından, OECD
ülkeleri arasında birinci sıradadır.
Şili tarafından; 1995-2009 döneminde, eğitime yapılan harcamaların GSMH’ya
oranları ve bu oranın eğitim kademeleri arasında dağılımı aşağıda Tablo69’dadır.
Tablo’ya göre; Şili’nin kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar 2005
yılında GSMH’nın % 5.7’si iken, bu oranın 2009 yılında % 6.8 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. 2009 yılı harcamasının, OECD ortalamasını geçtiği görülmektedir.
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Tablo-69: Şili’de Eğitime ve Yükseköğretime Yapılan Harcamaların GSMH’ya
Oranları (1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Yükseköğretime yapılan harcamaların seyri incelendiğinde; 2005’de % 1.8 ve
2009’da % 2.5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar OECD ortalamasının
üzerindedir.
Şili tarafından, 2000 - 2009 döneminde yükseköğretime aktardıkları kamu ve özel
kaynaklardaki değişim oranı incelenmiş olup, sonuçlar Tablo-70’dedir.
Tablo-70: Şili’de Yükseköğretime Aktardıkları Kamu ve Özel Kaynaklardaki
Değişim Oranı (2000 - 2009)

Kaynak: OECD, 2012

Şili’de 2009 yılında yükseköğretime tahsis edilen kamu kaynağı % 23.4, özel
kaynaklar ise % 76.6 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu kaynağı, aynı dönemdeki OECD ortalaması olan % 70’e göre daha düşük
olup, özel kaynaklardaki artış, aynı dönemdeki OECD ortalaması olan % 30’dan
yüksektir ve yaklaşık 2.5 kat fazladır.
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Şili’de, özel harcamaların, 2009 yılı yükseköğretim harcamaları içindeki payını
OECD ülkeleri ile karşılaştırmalı olarak gösteren grafik aşağıdadır.
Şekil–50: OECD Ülkelerinde Özel Harcamaların Yükseköğretim Harcamaları
İçindeki Payı (2009)

Şili, yükseköğretim harcamaları içinde % 76.6 özel harcama payı ile OECD
ülkeleri içinde en yüksek orana sahiptir.
Şili tarafından yapılan yükseköğretim harcamalarından ARGE’ye, eğitimi
destekleyen yan sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve doğrudan eğitime
harcanan kaynakların GSMH’ya oranları aşağıdaki tablodadır.
Tablo incelendiğinde; Şili’nin, GSMH’sının % 2.45’i tutarındaki yükseköğretim
harcamalarından % 2.28’ini doğrudan eğitim hizmetine, kalan % 0.17’yi ise
ARGE’ye harcadığı görülmektedir.
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Tablo-71: Şili’de Yükseköğretime Sağlanan Finansmanın Faktörlere Dağılımı

Kaynak: OECD, 2012

Şili’de, kişi başına GSMH’dan eğitime ve yükseköğretime harcanan kaynağın
oranı ise Tablo-72‘dedir.
Tablo-72: Şili’de Kişi Başına GSMH’dan Eğitime ve Yükseköğretime Harcanan
Kaynak

Kaynak: OECD, 2012

Şili’de kişi başına GSMH’nın % 26’sının eğitime harcandığı, eğitim için ayrılan
kaynağın % 45’inin yükseköğretim için olduğu görülmektedir.
Şili’de,

2005

yılı

baz

(100)

alınmak

suretiyle,

1995-2009

döneminde

yükseköğretime tahsisli toplam kaynaklardaki değişim, öğrenci sayısındaki
değişim ve öğrenci başına yapılan harcamaların durumu, aşağıda Tablo–73’de
görülmektedir.
Tablo incelendiğinde; Şili’de yükseköğretime ayrılan kaynağın, 2005 yılına göre
2009 yılında % 156 (OECD ortalaması % 118), yükseköğretimdeki öğrenci
sayısına bakıldığında; yine 2005 yılı baz alınmak üzere, 2009 yılında % 149
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(OECD ortalaması % 110), öğrenci başına yapılan harcamaya bakıldığında, 2009
yılında % 104 (OECD ortalaması % 109) olduğu görülmektedir.
Tablo-73: Şili’de Yükseköğretime Tahsisli Toplam Kaynaklardaki Değişim,
Öğrenci Sayısındaki Değişim ve Öğrenci Başına Yapılan Harcamaların Durumu
(1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Şili’de öğrenci başına yıllık harcama tutarları, doğrudan eğitime, eğitime yardımcı
sistemlere ve ARGE’ye harcananlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo-74: Şili’de Yükseköğretimde Kişi Başına Yapılan Harcamanın Faktörlere
Dağılımı (2009)

Kaynak: OECD, 2012

Şili’de yükseköğretimdeki öğrenci başına yıllık harcama 6.863 $ olup, bunun
6.390 $’ı doğrudan eğitime, 472 $’ı ise ARGE için harcanmaktadır.
Söz konusu harcamaların grafik olarak gösterilişi Şekil-22 (s. 144)‘dedir. Grafiğe
göre,

Şili’de

öğrenci

başına

yapılan

harcamanın,

OECD

ülkeleriyle

kıyaslandığında, ortalamanın çok altında ve son sıralarda olduğu görülmektedir.
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Yükseköğretime yapılan harcamaların, OECD ortalamaları ile karşılaştırılması
aşağıdaki tablodadır.
Tablo-75: Şili’de Yükseköğretime Yapılan Harcamalar ve OECD Ortalamalarıyla
Karşılaştırılması

Kaynak: OECD, EAG, 2007
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Tabloda, ARGE’yi destekleyen yükseköğretim finansman desteğine bakıldığında;
2006 yılı itibariyle, Şili’de yükseköğretim öğrencisi başına ortalama harcama 6.9
$ olup, bu oran 11.1 $ olan OECD ortalamasının % 62’si kadardır.
Yine aynı tabloda, Şili’de kişi başına GSMH’dan yükseköğretime harcanan tutar,
GSMH’nın % 54’ü iken, bu oran OECD ortalaması olan % 40’ın üzerindedir.
Şili’nin yükseköğretime ayırdığı kaynak, GSMH’sının % 2’sine ulaşmış olup,
OECD ortalaması olan % 1.4’ün üzerindedir. Şili ekonomisinin ileri düzeyde
özelleştirilmesi nedeniyle, sözkonusu % 2 harcamanın % 0.3’lük bölümü kamu
kaynaklarından, kalan % 1.7 ise özel kaynaklardan gelmektedir.
Kamu kaynaklarından yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın % 35.1’i
kamu yükseköğretim kurumlarına, % 30’u özel yükseköğretim kurumlarına
doğrudan aktarılmaktadır. Kalan % 34.8 ise dolaylı yollardan aktarılan kaynaktır.
Bu kaynağın % 13.8’lik bölümü özel yükseköğretim kurumlarında eğitim gören
öğrencilere burs ve ailelerine katkı şeklinde, % 21’lik bölümü ise öğrenci kredisi
şeklindedir.
3.6.

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

3.6.1. Türkiye’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimi
Türkiye’de yükseköğretim, Anayasa’nın 130. ve 131. maddeleri ile 2547
sayılı

Yükseköğretim

Yasası’na

göre

şekillendirilmektedir.

Yükseköğretim

Yasası’na göre, ortaöğretim sonrası en az 4 yarıyıl veya daha fazla süreli eğitim
yükseköğretim olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’de yükseköğretim kurumları
olarak “üniversite” ve “yüksek teknoloji enstitüsü” bulunmaktadır. Bütün
yükseköğretim

kurumları,

üniversiteler

ve

yüksek

teknoloji

enstitülerinin

bağlısıdırlar. Tek istisna “vakıf meslek yüksek okulları”dır (Eurydice, 2010).
Türkiye’de yükseköğretim, 1981 yılında kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim
Yasası ile akademik, kurumsal ve yönetsel bakımdan yeniden yapılanma
sürecine girmiştir. Anılan yasaya uygun olarak yapılandırılan Yükseköğretim
Kurulu’nun örgütlenmesi aşağıdaki şekildedir.
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Şekil-51: Yükseköğretim Kurulu’nun Örgütlenmesi

Sözkonusu

yasayla,

bütün

yükseköğretim

kurumları

merkezileştirilerek,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde toplanmış, çeşitli kurum ve kuruluşlara
bağlı akademiler, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı KHK (20
Temmuz

1982)

ile,

üniversite

bünyesine

alınmış

veya

üniversiteye

dönüştürülmüştür. 1982 Anayasası’nın 130. maddesine göre “kazanç amacına
yönelik olmamak koşuluyla vakıflar tarafından devletin gözetim ve denetimine
tabi yükseköğretim kurumları” kurulabilmesine olanak sağlanmış, 1986 yılında ilk
defa vakıf üniversitesi de faaliyete başlamıştır.
Yükseköğretim Kurulu;
a. Cumhurbaşkanınca, rektörlük ve öğretim üyeliğini görevlerini başarıyla
yapmış profesörlere öncelik verilerek seçilen 7,
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b. Bakanlar Kurulu’nca; üst düzeyde devlet görevlileriyle emekliler arasından,
seçilen 7,
c. Üniversitelerarası

Kurul’ca,

kurula

üye

olmayan

profesör

öğretim

üyelerinden seçilen 7 olmak üzere, toplam 21 kişiden oluşur.
Yürütme Kurulu 9 kişiden oluşmaktadır ve bu sayıya Başkan dahildir. Yürütme
Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından seçilen 2 başkan vekilinden birisi Kurul
Başkanı tarafından, diğeri Genel Kurul’ca seçilir. Başkan, Yükseköğretim Genel
Kurulu ve Yürütme Kurulu'na başkanlık etmektedir.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu ise; YÖK’e bağlı ve onun adına üniversiteler,
bağlı birimler, öğretim elemanları ve yükseköğretim faaliyetlerini denetleyen bir
kuruluştur.
YÖK’ün görevleri, 2547 sayılı yasanın 6. maddesinde belirtilmiştir.
Yükseköğretimin yönetimi ile ilgili ikinci kurum ise Üniversitelerarası Kurul’dur.
Kurul, 2547 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca kurulmuştur. Kurul, üniversite
rektörleri ile her üniversitenin senatosu tarafından dört yıl için seçilen
bir profesörden oluşur.
Şekil-52: Üniversitelerarası Kurul’un Örgütlenmesi

Rektörler; Kurul’a bir yıl süreli olarak ve üniversitenin kuruluş tarihine göre sırayla
başkanlık ederler. Kurul; çalışmaları yürütmek ve üniversitelerarası işbirliğini
sağlamak için sürekli ve geçici birimleri oluşturabilir. Bu birimlerin teşkili ve
çalışmasına ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.
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Kurul; yılda en az 2 kez, farklı bir karar verilmediği sürece, kurul başkanının
bulunduğu üniversitenin olduğu şehirde toplanır. Kurulun gündemi, toplantı
öncesinde MEB, YÖK ve kurulun üyelerine gönderilir. MEB ve YÖK Başkanı
gerek görürlerse toplantılara katılabilir. Üniversitelerarası Kurul akademik bir
organ olup, görevleri, 2547 sayılı yasanın 11. maddesinde belirtilmiştir.
Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri; 2 yıl süreli meslek yüksekokulları, 4-6
yıl süreli fakülteler, mesleki eğitim ağırlıklı 4 yıllık yüksekokullar ve lisansüstü
eğitim veren enstitülerden oluşmaktadır (Eurydice, 2010).
Yükseköğretim kurumları; üniversiteleri, ileri teknoloji enstitülerini, lise sonrası
meslek okullarını ve diğer yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Türkiye’de iki çeşit üniversite vardır: Devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri.
Özel üniversite kurulmasına yönelik yasal çalışmalar ise devam etmektedir.
Üniversitelerin genel örgütlenmesi aşağıdaki şekildedir. Üniversitenin ana
yönetim organları Rektör, Yönetim Kurulu ve Senato’dur.
Şekil-53: Türkiye’de Üniversitelerin Örgütlenmesi
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Yükseköğretim kurumlarının yönetim sistemindeki en üst düzey yönetici
rektördür. Rektör, Senato’ya başkanlık eder. Üniversitenin bağlı birimlerinin
koordinasyonu rektörün sorumluluğundadır. Devlet üniversitelerine rektör seçimi,
öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan gizli oylamayla belirlenen 6 adayın
seçimiyle başlar. YÖK, bu 6 adaydan 3’ünü belirleyerek Cumhurbaşkanı’na
Rektör seçiminde son karar Cumhurbaşkanı’nındır. Vakıf üniversitelerine rektör
ataması, üniversite Yönetim Kurulu kararını YÖK’ün onamasıyla yapılır (2547 S.
K., 1981).
Senato, üniversitenin akademik yönetim organıdır. Senato’da rektör, rektör
yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksek okullarının başkanları ile
4 yıl süreyle sözleşmeli çalışan öğretim görevlileri yer almaktadır.
Üniversite Yönetim Kurulu; rektörün başkanlığında, dekanlar ve 4 yıllık süre için
senato tarafından atanan 3 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Yönetim
Kurulu’nun

temel

görevi,

idari

konularda

rektöre

yardımcı

olmaktır.

Fakülte dekanları, rektörün sunduğu 3 aday arasından, YÖK tarafından
seçilmektedir (2547 S. K., 1981).
Türkiye’de yükseköğretimin finansmanının niteliğini ortaya koyabilmek için;
finansmana esas yasal çerçeveyle, bu çerçeveye uygun olarak sağlanan
finansmanın yeterlilik durumunu incelemek gerekmektedir.
Türkiye’de yükseköğretim finansmanında ortak olan nokta, yükseköğretimin,
Anayasa’nın 130. maddesiyle belirlenen kamu hizmeti niteliğine sahip olmasıdır.
Üniversiteler yasayla kurulmakta olup, kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Üniversiteler;
kamunun yönetim ve denetimle görevli birimlerinin akademik, mali, idari gözetimi
ve denetiminde görevlerini yerine getirmektedir. Yükseköğretimin finansmanı,
devlet ve vakıf üniversitelerinde farklı olmak üzere iki yöntemle sağlanmaktadır.
Devlet üniversiteleri kamu finansmanı, vakıf üniversiteleri ise özel finansmanla
desteklenmektedir (YÖK, 2007).
Devlet üniversitelerinin bütçeleri, merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu
esaslara göre sağlanmakta ve denetlenmektedir. 1973’den itibaren, devlet
üniversiteleri 3 farklı bütçe sistemi ile çalışmıştır. 1973’te, Klasik Bütçe Sistemi
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terk edilip Program Bütçe Sistemi uygulanmaya başlamıştır. 1998’de ise Torba
Bütçe Sistemi uygulanmaya başlamış, 2004 yılından itibaren de Analitik Bütçe
Sistemi uygulanmaya başlamıştır.
1927 yılından beri uygulanan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2003
yılında kabul edilen 5018 sayılı KMYK ile yürürlükten kaldırılmış, 2006 bütçe
döneminden itibaren de uygulanmasına başlanmıştır.
Bu yasa gereğince, kamudaki kurum ve kuruluşlar; kalkınma planlarıyla,
programlar ve temel ilkeleri esas almak suretiyle; görevlerini ve vizyonlarını
belirlemeye, stratejik amaçları ve hedeflerini oluşturmaya, performansları
ölçmeye, bu süreçte izleme ve değerlendirme yapabilmek için stratejik planlarını
hazırlamaya ve bütçeleri, stratejik planlara uygun olarak yapmaya başlamışlardır.
Üniversiteler, “Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sistemi”ni
uygulamak zorundadır. Devlet üniversitesi bütçeleri, 5018 sayılı yasaya göre özel
bütçedir. Üniversite özel bütçesi; kamu hizmeti yürütmek amacıyla kurulan,
kaynak tahsisi yapılan, harcama yetkisi olan, kuruluşu ve işleyişi özel yasayla
düzenlenmiş olan bütçedir.
Devlet üniversitelerinin merkezi yönetim bütçesine tabi olması; bütün gelir ve
giderleri bütçede göstermesi, gelir ve gider denkliğini sağlaması, bütçeyle verilen
harcama yetkisinin yasalarla belirlenen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla
kullanılmasını esas almaktadır. Yükseköğretime sağlanan kamu finansmanının
istek ve tahsisine ilişkin akışı gösteren şema aşağıda Şekil-54’dedir.
Şekilde’de görüldüğü gibi, yükseköğretim kurumları, bütçe tekliflerini hazırlayarak
onaylanmak

üzere

YÖK’e

gönderirler.

YÖK’ün

onayını

müteakip

teklif,

değerlendirilmek ve yasalaşmak üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilir.
Öğrencilere burs ve/veya kredi olarak tahsis edilecek kaynaklar ise YURT-KUR’a
tahsis edilir. Öğrencilerin talebi üzerine YURT-KUR, mevzuata uygun olarak
değerlendirmeyi yapar ve istenen krediyi verir.
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Şekil-54: Türkiye’de Yükseköğretim Kamu Finansman Kaynağı Akış Şeması

YÖK Stratejik Planı’na göre; KMYK’nun üniversitelerin finansal yönetimlerine
getirdiği yenilikler şunlardır:
a. “Farklı mevzuata tabi olarak bütçeleştirilen, harcanan, muhasebeleştirilen
kamu kaynakları bu yasa altında toplanmıştır (öğrenci sosyal hizmetler, döner
sermaye ve sosyal tesis kaynakları gibi).
b. Birden

çok

yılı

kapsayan

bütçe

hazırlanmasına

geçilerek,

bütçe

hazırlanmasında orta erimli bakış açılarının hesaba katılması sağlanmıştır.
c. Harcamaların denetiminde anlayış değişikliğine gidilmiştir.
Bu anlayış çerçevesinde denetim;
- Üst yönetici tarafından atanan denetçi tarafından gerçekleştirilen iç
denetim,
- Sayıştay tarafından gerçekleştirilen dış denetim olmak üzere ikiye
ayrılmıştır.
- Belge üzerinde yapılan denetim anlayışı, yerindelik ve performans
denetimi şekline dönüştürülmüştür.
d. Harcamalardan sorumlu görevliler yeniden tanımlanmış ve sorumlulukların
yaygınlaştırılması yoluna gidilmiştir. Dekanlar ita amiri olmuşlardır.
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e. Harcamaların ön denetimi ve ödemesini gerçekleştiren Maliye Bakanlığı’na
bağlı Bütçe Dairesi Başkanlığı, Saymanlık Müdürlüğü gibi birimler kaldırılmış,
mali hizmetlerin kurum yapısı içinde oluşturulan Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı tarafından yürütülmesi sağlanmıştır.”
Devlet yükseköğretim kurumlarının finansman kaynakları aşağıdaki şekilde
görülmektedir.
Şekil-55: Türkiye’de Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Finansman Kaynakları

Yükseköğretim sisteminde; YÖK içindeki birimlerden, aşağıya doğru fakülte
düzeyine kadar yönetim sisteminde yer alan kademelerin finansmanla ilgili genel
görevleri ise aşağıdaki tablodadır.
Tablo-76: Türkiye’de Yükseköğretim Yönetim Kadrosunun Finansmana İlişkin
Genel Görevleri
Kademe

Finansmanla İlgili Görevi

YÖK

1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan

Genel

bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na

Kurulu

sunulması
2. Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi için özel hesaba
aktarılan tutarların harcanması ve muhasebeleştirilmesi ile yurt içi
ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının
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desteklenmesi

amacıyla

özel

hesaba

aktarılan

tutarların

kullanımı, bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlara
ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile müştereken
belirlenmesi
Rektör

Üniversitenin

yatırım

programlarını

ve

bütçesini

üniversite

yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra
hazırlamak ve Yükseköğretim Kurulu’na sunulması
Üniversite 1. Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım
Yönetim

programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri

Kurulu

ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine
sunulması
2. Döner sermaye gelirlerinin kullanımına ilişkin esasların
belirlenmesi

Dekan

Fakülte bütçesi ile ilgili önerinin, fakülte yönetim kurulunun da
görüşü alındıktan sonra rektörlüğe sunulması

Fakülte

Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısının hazırlanması

Yönetim
Kurulu
Kaynak: 2547 sayılı YÖK Yasası

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; Türkiye’de üniversite bünyesindeki yönetim
kademelerinin, bütçe teklifi hazırlama ve tahsis edilen bütçenin merkezi yönetim
tarafından belirlenen esaslar dahilinde harcanması dışında bir yetkisinin, yani
finansal özerkliğin söz konusu olmadığı görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda; Küçükcan ve Gür (2009) tarafından yapılan çalışmada, OECD
ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının özerklik derecesi karşılaştırmalı olarak
ortaya konmuştur.
Tablo incelendiğinde; Türkiye’deki devlet üniversitelerinde bazı akademik konular
dışında özerkliğin olmadığı görülmektedir.
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Tablo-77: Bazı Ülkelerde Yükseköğretim Kurumlarının Özerklik Durumu

Kaynak: Küçükcan, Gür (2009)

YÖK

Stratejik

Planı’na

göre,

2005

verileri

dikkate

alındığında;

devlet

üniversitelerinin gelir kaynakları içinde bütçenin payı % 57, üniversite döner
sermayesi payı % 38, öğrenci katkısı payı % 4, diğer gelirlerin payı ise % 2’dir.
1990 sonrası veriler dikkate alındığında, merkezi bütçe payının % 80’lerden bu
düzeye düştüğü, döner sermaye gelirlerinin % 20’lerden yaklaşık % 40’lara
ulaştığı görülmektedir.
Sosyal tesislerin gelirleriyle, yayınlardan ve satışlardan elde edilen gelirler,
taşınır/taşınmaz mallar ile döner sermayeden elde edilen gelirler gibi fiyatlama
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yoluyla özel finansman ile bağış ve yardımlar, yasa hükmüne bağlanan döner
sermaye dışında, yeni bütçe sisteminde öz gelir olarak ele alınmaktadır.
Üniversitelerin ikinci büyük gelir kaynağı olan döner sermaye gelirleri, 2547 sayılı
yasanın 55. maddesindeki yükseköğretim kurumlarının gelirleri içine eklenen bir
gelir türüdür. Döner sermayeler, yasal düzenlemeler sonucu genel bütçe kavram
ve usulleri içine alınmıştır.
Yükseköğretimin
Yükseköğretim

finansmanında,
Kredi

ve

Yurtlar

tarih

ve

Kurumu

351

sayılı

yasa

(YURT-KUR)’nun

ile

kurulan

da

katkısı

bulunmaktadır. Kurum, yükseköğretim öğrencilerine; öğrenim kredisi, cari hizmet
maliyetine katkı kredisi ve beslenme yardımı desteği vermektedir.
3843 sayılı yasaya göre, ikinci öğretim öğrenci katkı payları, ikinci öğretime ilişkin
giderlerle birlikte, bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek kaydıyla,
üniversitenin harcama kalemlerine konabilir.
2547 sayılı yasaya göre, üniversite döner sermayelerden elde edilen gayrisafi
gelirin asgari % 5’i ile araştırma projelerinden elde edilen gelirler, bu amaçla
yapılan bağış ve yardımlar bilimsel araştırma projelerinde kullanılabilmektedir.
Devlet üniversiteleri, döner sermayeleri ile işletmelerden elde ettikleri gelirleri
artırmak suretiyle, merkezi bütçe ödeneğine yakın değerde kaynak elde etmeye
başlamıştır. Bu kaynakların büyük bölümü, tıp fakültesi olan üniversite hastane
gelirlerinden oluşmaktadır.
2003 yılından itibaren üniversitelerin döner sermayeleri önemli kayıplara
uğramıştır. Bunlar arasında; Hazine payının % 9’dan % 15’e çıkarılması, hastane
tedavi faturalarından kesintiler yapılması, bütçe uygulama talimatındaki fiyatlara
uygulanan oranın 0,700’den 0,593’e düşürülmesi ve Bütçe Uygulama Talimatı’nın
KDV’siz olarak hazırlanması sayılabilir (YÖK, 2007).
YÖK Stratejik Planı; öğrenci katkı paylarıyla, eğitim maliyetini karşılamada, 20022003 akademik yılında; tıp fakültesi öğrencisi maliyetinin % 3,8’i, mühendislik
fakültesi öğrencisinin % 12,7’si, fen ve edebiyat fakültesi öğrencisi maliyetinin %
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11’i, 2 yıllık MYO mezunu maliyetinin % 12,3’ü, açıköğretim öğrencisi maliyetinin
% 33,7’si, ikinci öğretim öğrencilerinin maliyetinin ise % 50’sinin karşılandığını
belirtmektedir. 2012 yılında yapılan yasal düzenlemeyle (29 Ağustos 2012 tarih
ve 28396 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı) yükseköğretim kurumlarındaki “Birinci Öğretim”den alınmakta olan
öğrenci katkı paylarının kaldırılmasıyla bu oranlar daha da düşmüştür.
Vakıf üniversiteleri ise, üç ayrı finansman kaynağına sahiptirler:
a. Kurucu vakfın katkısı,
b. Öğrenci harçları,
c. Devlet yardımı.
Stratejik Plan’a göre; gelirler dağılımı bakımından vakıf üniversitelerini iki gruba
ayırmak olasıdır. İlk gruptaki vakıf üniversitelerinde güçlü bir vakıf bulunup
gelirlerin büyük kısmı, kurucu vakıf tarafından karşılanmaktadır. İkinci grup ise,
gelirlerinin

büyük

bölümünü

öğrenci

harçlarından

sağlamaktadır.

Vakıf

üniversitelerinin sayıca büyük bölümü ikinci gruba girmektedir.
Vakıf Üniversitelerinin üçüncü kaynağını; merkezi bütçeden vakıf üniversitelerine
tahsis edilen kaynaklar ile o bütçe yılı için tahsis edilen ödeneğin, örgün eğitimde
mevcut

öğrencilerin

sayısına

bölünmek

suretiyle

bulunan

tutarın,

vakıf

yükseköğretim kurumunda mevcut öğrenci mevcuduyla çarpımı sonucunda
bulunan tutarın en fazla % 30’u oluşturmaktadır.
Yükseköğretim finansmanının kim tarafından ve ne derecede karşılanacağı,
sürekli tartışma konusudur. Yükseköğretim olan talep artışının hızı nedeniyle,
özellikle 1980’lerden itibaren yükseköğretim finansman sorununun çözümü için
arayışlar devam etmektedir (Ülker, 1997).
Vakıf üniversiteieri modeli; özel finansmanı esas alarak oluşturulmuştur Bu
sistemde

yükseköğretim

özel

hizmet

sayılmış

ve

bu

hizmetten,

yarar

sağlayanların finansmanını da karşılaması esas alınmıştır. Bu modelde
yükseköğretim hizmetinin bedeli serbest piyasa koşullarında oluşturulmaktadır
(Kılıç, 2011).
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Yükseköğretimin karma mal özelliğiyle birlikte, toplumsal yararı da söz
konusudur. Toplumsal yararı değerlendirilerek, devletin, vakıf üniversiteleri
finansmanı için katkı sağlaması doğal sayılmalıdır. Bu nedenle, vakıf üniversitesi
kurulumu devlet tarafından teşviklerle desteklenmelidir (Söyler, Karataş, 2011).
Stratejik Plan’da; yükseköğretimin finansmanı konusunda genel değerlendirme
yapıldığında, dikkati çeken noktanın, Türkiye’de yükseköğretim için ayrılan
kaynakların yetersizliğidir. Arzın artırılıp, kalitenin yükseltilmesi gibi, çağdaş bir
hedefe ulaşmak isteniyorsa, finansman sisteminde köklü değişiklik yapılması
gerekecek, ancak kaynakların artırılması yetmeyecek, ayrıca kaynakların etkin
kullanımı için yeni yönelimler geliştirmek gerektiği belirtilmektedir.
Ancak; 2012 yılındaki yasal düzenlemeyle birinci öğretimden katkı paylarının
kaldırılması,

tutarlar

uzaklaşıldığının

ve

az

da

planda

olsa,

paralı

öngörülen

yükseköğretim

temel

düşüncenin

düşüncesinden
özüne

uygun

davranılmadığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Plan’a göre; devlet ve bireylerin yükseköğretime yaptıkları harcamaları, sadece
belli bir hizmet alımı için yapılan fedakarlık olarak değerlendirmek yeterli olmayıp,
bu harcamalar aynı zamanda, birey ve devlet tarafından yapılan yatırım olarak
görülmelidir.
3.6.2. Türkiye’de yükseköğretimin ücretlendirilmesi
Anayasası’nın 130. maddesinde, yükseköğretimin paralı olduğuna dair
herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu’nun 38. maddesinde “yükseköğretim paralıdır” hükmü yer almaktadır.
Yasa’da; başarılı olan fakat maddi olanakları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt
ücreti, sınav harcı gibi her türlü öğrenim giderlerinin, burs, kredi, yatılılık ve
benzeri yollarla sağlanacağı belirtilmektedir.
2012 yılına kadar olan dönemde; devlet üniversiteleri için her yıl hükümetçe
belirlenen ve diğer finansman gelirlerine kıyasla çok düşük düzeydeki
(yükseköğretim finansman kaynaklarının yaklaşık % 4’ü) öğrencilerden alınan
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katılım payları konusundaki uygulamada, normal süresinde mezun olamayan
öğrencinin katılım payının 1 yıllık gecikme durumunda % 50, ikinci yıldaki
gecikmede % 100 artıma yoluna gidilmiş yükseköğretim kurumlarında yığılmayı
önlemeyi hedefleyen bir yöntem uygulanmıştır.
2012 yılında yapılan yasal düzenlemeyle, yükseköğretim kurumlarındaki “Birinci
Öğretim”den alınmakta olan öğrenci katkı paylarının kaldırılmasıyla bu oranlar
daha da düşmüştür.
Söz konusu yasal düzenlemeyle, aşağıda Şekil-56’da belirtildiği gibi, yalnızca
İkinci Öğretim’den katkı payları alınmaya devam edilmektedir. İkinci öğretimden
alınan katkı payı 962 TL (506 $) ile 2.134 TL (1.123 $) arasında değişmekte olup,
bu tutar her yıl merkezi yönetim tarafından belirlenmektedir.
Yükseköğretimde yalnız ikinci öğretim öğrencileri ücret ödemektedir. Birinci
öğretim öğrencilerinin % 37.4’ü, ikinci öğretim öğrencilerinin ise % % 5’i ihtiyaç
temelli ve/veya başarı bursu alabilmektedir.
Şekil-56: Türkiye’de Yükseköğretim Ücret Sistemi ve Öğrencilere Sağlanan
Destek

Kaynak: National Student Fees and Support Systems 2011/2012, European Commission (2012
yılı katkı payı yasa değişikliği uygulanmıştır)
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Yükseköğretim kredisinden yararlanan öğrenci durumu aşağıdaki tablodadır.
Tablo-78: Türkiye’de Yükseköğretim Kredisinden Yararlanan Öğrenci Durumu

Kaynak: EU, 2011

Yükseköğretim öğrencilerinden; finansal desteğe gereksinme duyanların % 53’ü,
öğrenim ücreti ve yaşamsal giderlerini karşılamak üzere devlet kredisinden
yararlanmaktadır.
Öğrenim kredisi; lisans ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin yaşamsal
gereksinimlerinin karşılanmasında destek olmak için, YURT-KUR tarafından
verilen ve geri ödemesi olan mali destektir. 2009 yılında, gündüz eğitime devam
eden yaklaşık 626 bin öğrenciye kredi verilmiştir (Eurydice, 2010).
Öğrenim katkı payı kredisi ise; öğrencinin isteği üzerine, YURT-KUR tarafından,
eğitim ücretinin, öğrenciye borç kaydedilmesi ve kaynağın yükseköğretim
kurumuna

aktarılmasıyla

sağlanmaktadır.

İkinci

öğretimdeki

öğrencilere,

lisansüstü öğrencilerine ve vakıf üniversiteleri öğrencilerine verilmemektedir.
Öğrenim kredisi ile öğrenim katkı payı kredisine başvuran öğrencilerin fazlalığı
durumunda

fon

kaynaklarının

yetersizliği

durumunda,

krediye

başvuran

öğrencilerin gelirleri ve gereksinme düzeylerinin değerlendirmesi yapılmak
suretiyle kaynak tahsis edilmektedir. Öğrencilere verilen krediler, toptan eşya
fiyat endeksindeki artışların uygulanması suretiyle, normal öğrenim süresinin
tamamlanmasını takip eden iki yılın sonunda başlamak üzere, krediyi aldığı
sürenin yarı süresinde geri ödenmektedir.
Burslardan yararlanan öğrencilerin durumu ise aşağıdaki tablodadır.
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Tablo-79: Türkiye’de Yükseköğretim Bursundan Yararlanan Öğrenci Durumu

Kaynak: EU, 2011

Yükseköğretim öğrencilerinin % 5.8’i; gereksinme temelli olarak, öğrenim ücreti
ve yaşamsal giderlerini karşılamak üzere burstan yararlanmaktadır.
Burs; yükseköğretimdeki başarılı ve gereksinme duyan öğrencilere, eğitimleri
boyunca yaşamsal gereksinmelerini karşılamak üzere, geri ödemesi olmadan
sağlanan kaynaktır. Burs; lisans ve lisansüstü eğitim gören bütün yükseköğretim
öğrencilerine verilebilmektedir. Burslar; öğrencilik durumunun devamı ve burs
almayı engelleyen bir durumun ortaya çıkmaması koşuluyla, eğitim kurumunun
normal öğrenim süresince verilebilmektedir (Eurydice, 2010).
Psacharopoulos

(2004)

tarafından

yapılan

çalışmada;

Türkiye’de

yükseköğretiminin toplumsal getirisi % 8,5, bireysel getirisi ise % 16,2 olarak
hesaplanmıştır. Aynı çalışmada, bu oranlarda dünya ortalamaları % 10,8 ve % 19
olarak belirlenmiştir. Burada dikkati çeken konu; kişiye özel getirisi toplumsal
getirisinin 2 katı olan bir hizmetin neden kamu tarafından bedelsiz olarak
sunulduğudur.
Vakıf üniversiteleri, öğrenci ücretlerini belirleme konusunda serbesttirler. Bu
ücretler 8.640 TL (4.548 $) ile 42.750 TL (22.500 $) arasında değişmektedir
(OECD, 2012). Vakıf üniversiteleri; öğrencilerin giriş sınavlarında aldıkları
puanları dikkate alarak, belirli oranlarda veya tam burs sağlayarak öğrenim
ücretleri

konusunda

öğrencilere

kolaylık

sağlayabilmektedir.

Türkiye’de

yükseköğretim gören uluslararası öğrenciler için öğretim ücreti daha yüksektir.
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Gerek yükseköğretim ücretlerinin karşılanması ve gerekse diğer yaşamsal
giderlerin karşılanabilmesi için; öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ve özel
kurum veya kuruluşlarca finansal destek sağlanmaktadır. Bu finansal destek;
öğrenim kredisi, burs, barınma ve/veya beslenme desteği, bir kısım hizmetlerin
sübvansiyonuyla maliyetler düşürülmesi şeklinde olabilmektedir. Öğrenciler için
verilecek kamu desteklerine ilişkin işlemler, YURT-KUR’un sorumluluğundadır.
Eğitim aldığı yükseköğretim kurumunun yeri, ailenin bulunduğu yer dışındaki
öğrenciler, talep ettikleri taktirde, YURT-KUR’a bağlı yurtlar ve varsa üniversite
yurtlarından yararlanmaktadır. Bu olanaklar, öğrenciler için; maliyetin altında,
sübvansiyon

sağlanarak

ucuzlatılmış

olarak

sunulmaktadır.

Bazı

vakıf

üniversiteleri, başarılı öğrencilerden seçilenlere öğrenim ücreti, yaşamsal
gereksinimler, beslenme, barınma için karşılıksız olanaklar sağlayabilmektedir.
Devlete ait yükseköğretim kurumları, öğrenciler için; sübvanse edilmiş ucuz öğle
yemeği ile bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanmayan öğrenciler için bedelsiz
sağlık ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.
Bu desteklere ek olarak, öğrenci kimlik kartlarıyla, şehir içi toplu taşıma
araçlarıyla,

bazı

sosyal

tesisler

ve

etkinliklerle,

müzelerde

indirim

yapılabilmektedir.
3.6.3. Türkiye’de yükseköğretim harcamaları
Türkiye tarafından, 1995-2009 döneminde, eğitime yapılan harcamaların
GSMH’ya oranları ve bu oranın eğitim kademeleri arasında dağılımı aşağıdaki
Tablo–80’dedir.
Tablo incelendiğinde, Türkiye’nin, kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı
tutar; 1995 yılında GSMH’nın % 1.7’si iken, bu oranın 2000 yılında % 2.5’e
yükseldiği, harcamaların, OECD ortalamalarının altında olduğu görülmektedir.
Yükseköğretime yapılan harcamaların seyri incelendiğinde; 1995’de GSMH’nın %
0.5’i olan tutar 2000’de % 0.8’e yükselmiştir. Bu oranlar OECD ortalamalarının
yarısına yakındır.
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Tablo-80: Türkiye’de Eğitime ve Yükseköğretime Yapılan Harcamaların GSMH’ya
Oranı (1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Yukarıda belirtilen dönem içinde, yıl bazında incelediğimizde; Türkiye’nin, 2002
yılında, kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutarın GSMH’ya oranı
aşağıdaki tablodadır.
Tablo–81: Kamu ve Özel Eğitim Harcamaları (GSMH Yüzdesi - 2002)
Kamu

Özel

Toplam

Türkiye

3.39

0.43

3.82

OECD Ortalaması

5.03

0.66

5.90

Kaynak: OECD Education At A Glance – 2005

Türkiye’nin hem kamu ve hem özel kaynaklardan eğitime yaptığı harcamaların ve
toplamlarının GSMH’ya oranının, OECD ortalamasının yaklaşık 1/2 (yarısı)’si
kadar ve ortalamanın oldukça altında olduğu görülmektedir.
2004 yılına ait duruma baktığımızda ise harcama durumu aşağıdaki tablodadır.
Tablo–82: Türkiye’nin Kamu ve Özel Eğitim Harcamaları (GSMH Yüzdesi-2004)
Kamu

Özel

Toplam

Türkiye

3.8

0.3

4.1

OECD Ortalaması

5.0

0.7

5.7

Kaynak: OECD Factbook – 2008
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Tablodaki oranlara bakıldığında; Türkiye’de, 2002 yılına göre oranın az da olsa
arttığı, ancak Türkiye’deki özel harcama oranında bir düşüş olduğu, bunun kamu
harcamasıyla karşılandığı görülmektedir.
Tablo–83: Türkiye’nin Kamu ve Özel Eğitim Harcamaları (2000-2009)

Kaynak: OECD, 2012

ERG (2012) raporunda, Türkiye, 2009’da yaşanan ekonomik krizden bu yana
kamu eğitim harcamalarının GSMH’ya oranını % 4’e sabitlemiş olarak
değerlendirilmiştir. Sözkonusu tespite ilişkin harcama grafiği aşağıdaki şekildedir.
Şekil-57: Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi (2011 Fiyatlarıyla)
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Rapora göre; kamu eğitim harcamaları sabit fiyatlarla artsa da, GSMH’daki
büyümeyle birlikte harcamaların GSMH’ye oranı artmamaktadır. Diğer bir deyişle,
son birkaç yıllık dönemde Türkiye’de; ülkenin zenginleşmesiyle birlikte kamu
eğitim harcamalarına milli gelirden artan bir pay ayırma yönünde bir tercihin
yapılmadığı görülmektedir. Daha da önemlisi, kamu eğitim harcamalarının
GSMH’ya oranını OECD normu olarak sayılabilecek % 5 düzeyine ya da
UNESCO’nun gelişmekte olan ülkeler için önerdiği % 6 düzeyine çıkarmak
yönünde kısa dönemde herhangi bir plan henüz yoktur. Bütçe Gerekçesi’nde yer
alan

başlangıç

harcamalarının

ödenekleri
GSMH’ya

ve

ödenek

oranını

tekliflerine

azaltmak

yönünde

göre,
bir

kamu

eğitim

eğilim

olduğu

görülmektedir.
Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe ödeneklerinin, merkezi yönetim bütçesi içindeki
payı % 12.8 ile % 14, GSMH içindeki payı ise % 3 ile % 3.9 arasında değişmiştir.
Yükseköğretime ayrılan kaynağın merkezi yönetim bütçesi içindeki payı % 3.21
ile % 3.35, GSMH içindeki payı ise % 0.77 ile % 0.93 arasındadır. 2010 yılı
yükseköğretim bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı % 3.25 ve GSMH
içindeki payı ise % 0.91’dir (Günay, 2011).
Dünya’da ise kamu harcamaları içinde eğitimin payı ortalama % 15,6 ve GSMH
içinde eğitim harcamalarının payı ortalama % 4,8’dir (World Bank, 2009).
OECD (2010) ülkeleri 2007 yılı ortalamasına göre; kamu harcamaları içinde
eğitimin payı % 13.3 iken, GSMH içinde eğitimin payı % 5.2’dir. Diğer yandan,
OECD ülkelerinin aynı yıl ortalamasına göre, yükseköğretim harcamalarının
kamu harcamaları ve GSMH içindeki payı sırasıyla ortalama % 3.1 ve % 1.2’dir.
Türkiye’de son yıllarda genel olarak eğitime ayrılan bütçe ödeneklerinde artış
gözlenmesine rağmen, özellikle yükseköğretim harcamalarının GSMH içindeki
payının pek çok OECD ülkesinin altında kaldığı görülmektedir (Günay, 2011).
Aşağıdaki Tablo-84’de; 1995-2013 döneminde, toplam eğitim bütçesi ile MEB ve
yükseköğretim
görülmektedir.

bütçe

ödeneklerinin

genel

bütçe

ve

GSMH’ya

oranları
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Tablo incelendiğinde; dönem içinde MEB bütçesinin GSMH’ya oranı yaklaşık 2
kat artmasına karşın, Genel Bütçe’ye oranında % 1’lik bir artma görülmektedir.
Yükseköğretim bütçesinin ise; GSMH’ya oranı 2006 yılında biraz yükselmiş,
bunun dışında dönem içinde dalgalı bir seyir izlemiş, Genel Bütçe’ye olan oranı
ise yine dönem içinde dalgalı bir seyir izlemiş, 2006 yılında, dönem başına
kıyasla bir artış gerçekleşmiştir.
Tablo–84: Toplam Eğitim Bütçesi, MEB ve Yükseköğretim Bütçe Ödeneklerinin
Genel Bütçe ve GSMH’ya Oranları (1995-2013)

Not: 2013 değerleri başlangıç planlamasıdır.
Kaynak: MEB Bütçe raporları

OECD (2010b) ülkeleri 2007 yılı ortalamasına göre, eğitim % 82.6 gibi büyük bir
oranda

kamu

tarafından

finanse

edilmektedir.

Ancak,

yükseköğretimin
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finansmanında özel harcamaların artan oranda katkısı da görülmektedir. Özel
harcamaların büyük bir kısmını, hanehalkı eğitim harcamaları oluşturmaktadır.
Yalnız,

eğitimde

özel

ve

kamu

harcamalarının

birbirini

tamamladıkları

unutulmamalı ve özel harcamalardaki artışın kamu harcamalarını azaltacağı
yanılgısına düşülmemelidir.
TÜİK “2002 Yılı Eğitim Harcamaları Araştırması” sonuçlarına göre; Türkiye’de
eğitimin % 64.81 oranında kamu kaynaklarıyla, % 32.85 oranında hanehalkının
eğitim harcamalarıyla finanse edildiği görülmektedir. Türkiye; eğitim harcamaları
içindeki kamu payına göre çoğu OECD ülkesinin gerisinde olmasına rağmen
(Fransa % 91, İsveç % 97.4), hanehalkı harcamasının toplam eğitim harcamaları
içindeki payı çoğu OECD ülkesinden yüksektir (İngiltere % 20.1, ABD % 19.9).
Yükseköğretim

kademesinde

ise,

OECD

ülkelerinin

pek

çoğunda

özel

harcamaların toplam harcamalar içerisindeki payı, diğer eğitim kademelerinden
daha yüksektir.
1995-2005 döneminde, devlet üniversitelerinin gelirlerinin finansman kaynakları
ve bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin üniversitelerin toplam bütçesi içindeki
oranları aşağıdaki tablodadır.
Tablo–85: Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Gelirlerinin Kaynaklarına Göre
Dağılımı (1995-2005)
Yıllar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Devlet Bütçesi
69
65
57
61
60
57
52
52
57
56
57

(%)
Döner Sermaye
27
28

Diğer / Öğrenci Katkı Payları
4
7

38
34
35
38
44
44
39
40
38

Kaynak: Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, YÖK, 2005

5
5
5
5
4
4
4
4
4
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Vakıf üniversitelerinin harcama kaynaklarının büyük bölümü ise öğrencilerden
alınan ücretlerdir. Bu üniversitelerin kurucu vakıflarından sağlanan kaynaklar ile
devlet bütçesinden sağlanan destekler diğer gelir kaynaklarıdır. Bazı vakıf
üniversitelerin 2005 yılında devlet bütçesinden aldıkları desteğe ilişkin bilgiler
aşağıdaki tablodadır.
Tablo–86: Vakıf Üniversitelerinde Devlet Katkısı ve Oranları (2005)

Kaynak: Vakıf Üniversiteleri Raporu, YÖK, 2007

Aşağıdaki tabloda ise, 2005-2006 öğretim yılında vakıf üniversitelerinde okuyan
öğrenciler ile öğretim kadrosunun, tüm üniversite sistemi içindeki durumu
görülmektedir.
Vakıf üniversitelerine sağlanan bu kaynağın oranı ile bu üniversitelerde okuyan
öğrencilerin oranı karşılaştırıldığında, bu üniversitelere genel bütçeden sağlanan
mali desteğin de düşük olduğunu söylemek olasıdır.
Tablo-87: Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayı ve Oranları
(2005-2006)

Kaynak: Vakıf Üniversiteleri Raporu, YÖK, 2007
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Aşağıdaki tabloda, vakıf üniversitelerinde öğrencilerden alınan ücretlerin toplam
gelire oranı görülmektedir.
Tablo–88 Vakıf Üniversitelerinde Öğrencilerden Alınan Ücretlerin Toplam Gelire
Oranı (2005-2006)

Kaynak: YÖK, Vakıf Üniversiteleri Raporu, 2007

Tablo incelendiğinde; vakıf üniversitelerinin harcama bütçesinin çok büyük
bölümünün, öğrencilerden alınan ücretlerle karşılandığı görülmektedir.
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Türkiye’de; 2009 yılı itibariyle, öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış süresi
ve yükseköğretim süresince öğrenci başına yapılan toplam harcamalar aşağıdaki
tablodadır.
Tablo–89: Türkiye’de Öğrencilerin Yükseköğretimde Ortalama Kalış Süresi ve
Yükseköğretim Süresince Öğrenci Başına Yapılan Harcamalar (2009)

Kaynak: OECD, 2012

Türkiye’de öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış süresinin 2.65 yıl olduğu
(OECD ortalaması 3.97 yıl) görülmektedir.
2006 yılında Türkiye’de; yükseköğretimde öğrenci başına yapılan yıllık harcama
4.648 $ iken, bu rakam OECD ülkeleri ortalaması için 8.455 $’dır. Bu durumda;
Türkiye’de öğrenci başına yükseköğretime yapılan kamu harcamaları, OECD
(2009)

ülkeleriyle

karşılaştırıldığında

düşük

olmakla

beraber,

Türkiye’de

yükseköğretim öğrencisine yapılan kamu harcamasının, ilköğretim öğrencisine
yapılan kamu harcamasının yaklaşık dört katı olduğu görülmektedir.
Yükseköğretimin en önemli unsuru olan ve gerek eğitimin ve gerekse dünyayla
rekabet edebilirliğin kalitesi, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim kadrosunun
kalitesi ile doğru orantılıdır. Türkiye; yükseköğretim kurumlarındaki öğretim
kadrosunun güdülenmesini sağlayacak, daha yüksek düzeyde araştırmaya
yönlendirecek, araştırmalar için yeterli kaynağı sağlayacak bir politikaya henüz
tam olarak sahip olamamıştır. Öğretim kadrosunun ücretlerinin, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerdeki benzer personele göre düşüklüğü konusu sürekli
gündemdedir.
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Bu kapsamda Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) adına bir
çalışma yapan Akgeyik (2013), “Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalarla Öğretim
Üyeliği Maaşı” konulu bir rapor hazırlamıştır.
Raporda özetle; “maaş konusunda kapsamlı bir üniversite reformunun yapılması
kaçınılmaz olup, reformla oluşturulacak yeni maaş sistemi, temel ve performans
maaşı boyutlarını kapsayacak şekilde hem kurumsal hem de bireysel düzeyde
üretkenliği ve performansı esas alarak yeniden kurgulanmalıdır” denmekte,
konunun artık ötelenemeyeceği ve bir an önce çözüme kavuşturulması
gerektiğini vurgulamaktadır.
Türkiye’deki yükseköğretime yapılan harcamalarının, diğer eğitim kademelerine
göre neden yüksek olduğu konusu incelendiğinde, karşımıza çıkan durum diğer
ülkelerle benzerdir.
Kamu ve bireyler tarafından yükseköğretime için yapılan harcamaları, sadece
bireylerin yükseköğretim hizmetinden yararlanmasını sağlayan harcamalar olarak
görmenin uygun olmayacağı açıktır. Yükseköğretim, bireylerin ve toplumun
verimliliğini artırmaya yönelik yapılan bir yatırım aracıdır.
Tansel (2008); ülkemizde kadın ve erkekler için öğrenim düzeyi arttıkça eğitimin
kişiye özel getirisinin de arttığını, en yüksek getirinin yükseköğretim düzeyinde
olduğunu belirtmektedir.
Dünya’da ise; Psacharopoulos (2009) tarafından yapılan araştırmada, en yüksek
toplumsal getirinin ilköğretimden, en düşük toplumsal getirinin yükseköğretimden
sağlandığı belirtilmektedir. Toplumsal ve özel getiriler arasındaki fark, kamunun
eğitime olan finansal desteğinin düzeyini ortaya koymaktadır.
Buna göre Türkiye’de özel ve toplumsal getiriler arasındaki fark, yükseköğretim
düzeyinde yüksek olduğundan, yükseköğretimin kamuya maliyetinin yüksek
olduğu söylenebilir.
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BÖLÜM 4
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak suretiyle;
incelenen ülkelerinin yükseköğretim finansman sistemine ilişkin bulgu ve
yorumlar;

finansmanın

yönetimi,

dağıtımı,

denetimi,

ücretlendirilmesi

ve

harcamaları sırasıyla ele alınmıştır.
Bölümün sonunda; alt problemlere ilişkin bulgu ve yorumlar esas alınmak
suretiyle, her alt problem için karşılaştırmalı değerlendirme tabloları oluşturulmuş
ve incelenen ülkelere ilişkin bulgu ve yorumlar, sözkonusu tablolardan da
yararlanmak suretiyle, sonuç ve önerilere esas genel değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
4.1.

İNGİLTERE YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN

BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak ve
3ncü bölümde açıklanan İngiltere yükseköğretim finansman sistemine ilişkin
bilgiler ışığında; İngiltere’nin yükseköğretim finansman yönetim sistemi, sağlanan
finansmanın dağıtım ve denetim sistemi ile yükseköğretim ücretlendirme sistemi
ve yükseköğretim harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar ele alınmıştır.
4.1.1. İngiltere’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimine ilişkin bulgu ve yorumlar
a. İngiltere’de yükseköğretim paralıdır. Mezunlar, aldıkları yükseköğretim
vasıtasıyla elde ettikleri kariyer fırsatının karşılığı finansmana katkı sağlamak
zorundadır. Böylece, yükseköğretimin finansmanı için kamuya büyük bir yük
getirmeden sürekli ve sağlıklı bir kaynak yaratılmıştır.
b. Yükseköğretim

sisteminin

finansmanında

ana

sorumluluk

Eğitim

Bakanlığı‘ndadır. Bununla, yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının tek
merkezden koordine edilmesi sağlanmıştır.
c. Yükseköğretim

kurumları,

finansal

bakımdan

devlete

bağımlı

hale

getirilmişler ve kamu öğretim kurumları olarak benimsenmiş durumdadırlar. Bu
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yapı, eğitimin bir kamu hizmeti olduğuna dair kuramsal altyapıya uygun hareket
edilmesi ve eğitime erişim açısından sosyo-ekonomik açıdan yeterli güce sahip
olamayanlar açısından fırsat eşitliğini sağlayıcı bir ortam yaratmıştır.
d. Yerel bazda faaliyet gösteren Yükseköğretim Finansman Kurulları’nın
görevi; öğretim, araştırma ve daha önce idaresi yerel yetkililerde olan kütüphane,
müze, galeri ve koleksiyonların harcamalarını düzenlemektir. Yükseköğretim
Finansman Kurulları, ayrıca, kurumların ellerindeki taşınmazlarını korumaları ve
yeni malzemeler almaları için destekte bulunmaktadırlar. Bu sistemle; eğitimin
yerelleştirilmesi ve gereksinimlerin tespiti, alımı ve bakımı için hem denetim, hem
de finansman kaynağı olan yerel birimler kurulmuştur.
e. Yükseköğretim Finansman Konseyi Kalite Değerlendirme Bölümü, yüksek
öğretimin kalitesini kontrol ederken, 1992 yılında çıkarılan “Zorunluluk Yasası”
sonrasında, Eğitim Finansman Konseyi Denetleme Kurulu, eğitimin kalitesini
değerlendirme sorumluluğunu da üstlenmiştir. Böylece, bu kurul; “çıktı” esaslı
olarak denetim yaptığından, aynı zamanda “performans esaslı denetim ve
finansman”a tam geçiş için gerekli altyapı ve bilgi birikimini de sağlayacaktır.
f. İngiltere’de HEFCE fonları, eğitim, ARGE ve özel finansman desteği olarak
dağıtılmaktadır. Araştırma için oluşturulan bu fon sayesinde, yükseköğretim
kurumlarının ARGE çalışmalarının desteklenmesi ve güdülenmesi ile bu
maksatla uzman bir kurumun faaliyet göstermesi sağlanmıştır.
g. Yükseköğretim kurumlarına yapılan finansman desteği için formüller
kullanılmaktadır. Bu yardımlar öğretim, araştırma ve bağıntılı faaliyetlerin
yürütülmelerini sağlamaktadır. Bu yardımlar blok hibeler şeklinde olmakta ve
kurumlar bunları belirtilen amaçlar dâhilinde kurum içinde istedikleri gibi
harcayabilmektedir. Böylece; finansmanın dağıtımında adalet prensibine uygun
davranılması ve finansal özerkliğin sağlanması esas alınmıştır.
h. Öğretim ve ARGE fonları birbirinden tamamen ayrıdır. Hesaplamaların
yapılmasında, kurumların öğretim ve araştırma kapasiteleri göz önünde
bulundurulmaktadır. Sistem; ARGE faaliyeti göstermenin ötesinde, ARGE
kapasitesinin geliştirilmesi konusunda da kurumları teşvik etmektedir.
ı. Finansman sistemi, kurumlara benzer faaliyetlerde benzer oranların
verilmesi esası üzerine kurulmuştur. Devlet tarafından Yükseköğretim Finansman
Kurullarına blok halinde aktarılan yardımlar, bu kurullarca yükseköğretim
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kurumlarına dağıtılır. Yardımı alan kurumlar istedikleri şekilde harcayabilirler;
ancak, parlamento ve HEFCE denetimine açıktırlar. Bu sistem; finansal özerklik
prensibine uygun olmasının yanında, gerektiğinde denetimin de yapılmasını esas
almaktadır.
i. HEFCE ARGE fonları, çoğunlukla, ulusal ve uluslararası alanlarda kendisini
kanıtlamış yükseköğretim kurumları arasında dağıtılmaktadır. Bu prensip;
araştırmaların kalitesi, belli bir konuda yenilik getirecek veya sorun çözecek
şekilde yönlendirilmesi konusunda teşvik sağlamaktadır.
j. Finansman sisteminin kontrolü ve denetimi için özel bir kurum teşkil edilmiş
olup, kaynaklar tek elden yönetilmekte, kurumlara belirlenen standart esaslara
göre kaynak tahsis edilmekte, kaynağın harcanması da yine aynı kurum
tarafından denetlenmektedir. Bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarının
özerkliğine müdahale edilmemekte, kaynaklar, kurumlar tarafından, Eğitim
Bakanlığı tarafından belirlenen temel esaslara bağlı kalmak koşuluyla, kendi
planlamalarına göre harcanmaktadır. Bu sayede yükseköğretim kurumlarına
“finansal özerklik” sağlanmaktadır.
k. Kaynakların tahsisinde ARGE için öncelik uygulanmaktadır. Bu husus,
yükseköğretim kurumlarının ARGE’ye önem vermesini ve daha üretken olmasını
sağlamaktadır.
l. Çalışma Bakanı’na; kalkınma planı ve ekonominin gereksinme duyduğu
insangücünün yetiştirilebilmesi için;

mesleki eğitim konusunda

yetki ve

sorumluluk verilmiştir. Böylece, yükseköğretime tahsisli kaynakların aynı
zamanda uygun nitelikte eğitim verilmek üzere kullanılması, kaynak israfının
önüne geçilmesi ve mezuniyet sonrası istihdama katkı sağlaması esas alınmış,
diplomalı işsizliğin önüne geçilmeye çalışılmıştır.
m. Yükseköğretim

konusundaki

sorumluluklar;

merkezi

yönetim,

yerel

yönetimler, diğer gönüllü kuruluşlar, eğitim kurumlarındaki yönetim kurulları ve
öğretmenler arasında dağıtılmıştır. Böylece kararların kolaylıkla alınması ve alt
kademelerde inisiyatif kullanılması sağlanmıştır.
n. Üniversiteler kamu öğretim kurumlarıdır. Bu sistem; eğitimin devletin ana
görevi olduğu prensibinin uygulanmasını sağlamaktadır. Ancak, bu statü;
yükseköğretim kurumlarının özerkliği için bir engel olmamış, akademik ve
finansal özerklik sağlanmıştır.
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o. Üniversiteler arasındaki önemli yapısal farklılıklar yoktur. Bu husus, sistemin
yönetilmesini ve geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Bazı üniversiteler ise
geleneksel yapılarını korumaktadır.
p. İngiltere’de tüm yükseköğretim kurumları özerk bir yapıya sahiptir. Her
kurum vereceği lisans öğrenimi ve derslerle ilgili kararları vermekte ve
uygulayacağı kuralları, eğitim ve değerlendirme yöntemlerini kendileri belirler.
Böylece; kendi yapısı, uygulayacağı program ve etkileşim içinde olduğu çevrenin
gereksinimlerini karşılama konusunda daha gerçekçi olabilmektedirler. Ancak bu
özerklik, öğrenciler için belirlenen ortak nitelikleri sağlamadıkları anlamına
gelmemekte, bu konuda belirlenen ulusal ölçütlere uygun eğitim verilmektedir.
r. Kurumlar;

Yükseköğretim

Finansman

Konseyi

tarafından

belirlenen

düzenlemeleri yerine getirmek koşuluyla, eğitim ve değerlendirme yöntemlerini
kendileri belirlemektedir.
s. Fakülteler yeni derslerin onaylanması ve diplomaların teslimi gibi karar ve
önlemleri almakla sorumludur. Böylece, verilecek derslerin belirlenmesinde en alt
kademeye yetki ve sorumluluk verilmiş, üst kademelerin yükü azaltılmıştır.
ş. Yükseköğretim

Ulusal

Araştırma

Komisyonu’nun

görevleri

arasında;

eğitimin şekillendirilmesi, amaçların ve hedeflerin yeniden değerlendirilmesi ve
gelecek 20 yıllık dönemdeki eğitimin stratejisi konusunda merkezi yönetime
önerilerde bulunmak yer almaktadır. Bu husus, eğitim konusunda oluşturulacak
uzun dönemli stratejik planlamalara katkı sağlamaktadır.
t. Eğitim konusunda sorumluluk Eğitim Bakanlığı’nda iken, mesleki eğitim ve
özgün eğitsel konular Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Çalışma Bakanı,
mesleki eğitimde amaç ve öncelikler konusunda karar verme yetkisine sahiptir.
Bakanlık, Mesleki Eğitim ve İş Konseyi yoluyla bu sorumluluğu yürütmekte, bu
sisteme mesleki eğitimle ilgili diğer özerk kurum ve kuruluşlarla iş dünyasının
katılımını sağlamaktadır. Böylece kalkınma planlarına uygun nitelik ve nicelikte
insangücünü yetiştirme konusunda sorumluluklar dağıtılmış, istihdama ilişkin
sorunları azaltacak bir yapı kurulmuştur.
u. İngiltere’de

yükseköğretim

oldukça

çeşitlenmiştir.

Bunlar;

lisans

öğreniminden, ulusal yükseköğretim sertifikası veya yönetim diplomasına götüren
öğrenim dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye dağılmıştır. Söz konusu
kurumlarda; ilgili eğitim programıyla ulaşılması hedeflenen amaca uygun
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düzeyde ve yeterlilikte eğitim verilmesi, programın amacına uygun ve verilen
eğitimin kapsamını esas alan uygun sertifikasyon sisteminin uygulanması
nedeniyle, eğitim için ayrılan zaman ve finansman kaynağı israfının önlenmesi
sağlanmıştır.
ü. Üniversitenin en yüksek makamı olan “Court”, üniversite personeli ve
seçimle gelmiş dış üyeleri içerir. Bir üniversitede en önemli otorite “Başkan”dır.
“Court” tarafından belirlenen, üniversitenin genel politikasıyla ilgili konuları
yürütür. “Court”un altında “Üniversite Konseyi” yer almakta olup, genel olarak
eğitim

personelinden

oluşan

üyelerden,

bölüm

başkanlarından,

eğitim

personelinden olmayan üyelerden ve sendika temsilcilerinden oluşur. Bu yapıyla
da; daha alt düzeyde, dış paydaşların da sisteme dahil edilmesi sağlanmış, her
düzey

yönetimde

şeffaflık

ve

sürekli

dış

denetimi

sağlayan

bir

yapı

oluşturulmuştur.
v. Yükseköğretim programları üç basamaklı (Lisans, Yüksek Lisans ve
Doktora) olmakla birlikte, lisans eğitiminde üstün başarı gösterenlere bazı
alanlarda doğrudan doktora programına başlama olanağı sağlanmıştır.
y. Üniversitelerdeki bu genel yönetim yapısının dışında, bazı üniversiteler,
özerkliğin verdiği serbestlik ve geleneksel yapılarını koruma istekleri nedeniyle,
kendilerine özel yönetim sistemlerini de kurmuşlardır.
4.1.2. İngiltere’de yükseköğretimin ücretlendirilmesine ilişkin bulgu ve
yorumlar
a. İngiltere’de 1997 öncesi yükseköğretim parasızken, aynı yıl seçimle iktidara
gelen İşçi Partisi, İngiliz gençlerinin dünya ile rekabet edebilmesi için, onların
daha iyi eğitilmesi ve bunun için de para gerektiğini bildirerek, bunun için kamu
bütçesinin yeterli olmadığını, herkesin para ödemesini istemiş ve bunu hayata
geçirmiştir. Bu önemli karar halen yürürlükte olup, eğitimin kalitesini yükselten ve
yükseköğretime ilgiyi artıran bir sonuç doğurmuştur.
b. Her öğrenciden belli tutarda öğrenim ücreti talep edilmekte olup, kimsenin
parasızlık nedeniyle yükseköğretimden yoksun kalmaması için, mali durumu
yetersiz olanlara devlet borç para vermektedir.
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c. Öğrenim ücretleri yükseköğretim kurumlarınca saptanmakta olup, hükümet
bu rakama üst sınır getirmiştir. Lisans öğrencilerinden alınabilecek en yüksek
ücret 9.000 Pound’a yükseltilmiştir. Lisans öğrencilerinin yaklaşık % 60’ı,
ödedikleri ücrete karşılık, ülke içindeki bölgelerde farklılıklar olmasına karşın
6.453 Avro burs alabilmektedir. Bu önemli bir finansman desteğidir ve öğrenciler
öğrenim ücretlerinin büyük bölümünü bursla karşılayabilmektedir. 2012’deki ücret
tavanı artışıyla birlikte, öğrencilerin ödeme güçlüğüne çözüm bulmak için, verilen
kredilere karşılık mezuniyet sonrası iş bulduktan sonra bir geri ödeme planı
getirilmiştir. İş bulduktan sonra yıllık geliri belli tutarın altında olanlar geri ödeme
yapmamakta, bundan sonra gelir durumuna göre aylık 30 ile 217 Pound arasında
bir geri ödeme uygulanmaktadır. Bu husus, yükseköğretim finansmanını
kolaylaştırıcı, iş bulamayanlara zorluk çıkarmayan, gelir durumuna göre geri
ödeme tutarı ile de adil bir sistem olarak görülmektedir.
d. Yükseköğretim öğrencileri; kredi veren kurumlardan, eğitim kredisi ve
yaşamsal giderleri için kredi alabilmekte, ayrıca devlet, gereksinme duyduğu
alanlarda işgücü yetiştirmek için burs vermektedir. Bu husus, yetişmiş
insangücüne gereksinme duyulan kritik alanlarda eğitim için bir teşvik
sağlamaktadır.
e. İngiltere, OECD ülkeleri arasında öğrenci ücretleri bakımından üst
sıralardadır. Başlangıçta parasız bir yükseköğretim uygulamasından, nispeten
yüksek olan bir yükseköğretim ücreti uygulamasına geçiş ve bu geçişin parti
programına konulmasına rağmen seçimin kazanılarak uygulamaya geçilmesi,
konunun halka benimsetildiğini ve bu geçişte mali durumu yetersiz olanlar için
önemli kolaylıklar getirilerek, finansman sorununun önemli ölçüde çözüldüğünü
söylemek

olasıdır.

Bu

geçiş,

yükseköğretimin

öneminin

halka

çok

iyi

anlatılabildiğini de göstermektedir.
f. İngiltere’de uygulanan ortalama yükseköğretim ücreti 4.700 $ olup,
öğrencilerin % 95 gibi büyük bir oranı bunu ödemek için kamu desteğinden
yararlanmaktadır. Böylece; eğitimde fırsat eşitliği ve adaletin sağlanmasına katkı
sağlanmaktadır.
g. Öğrencilerin yaşamsal gereksinimleri için de burs verilmekte olup, bu oran
öğrencilerin % 25’i dolayındadır. Ayrıca, yaşamsal gereksinimler için öğrencilerin
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yaklaşık % 90’ı kredi alabilmektedir. Böylece öğrenciler, eğitim dışı gereksinimleri
de için de yeterli finansal desteğe kavuşturulmuştur.
h. İngiltere’de hem kamusal hem de özel finansman kuruluşları, yükseköğretim
almak isteyenleri 10 yıldan 25 yıla varan vadelerde ve düşük faizli yükseköğretim
kredileri ile fonlayabilmektedir. Bu sistem, eğitimde fırsat eşitliğine katkı
sağlamaktadır.
ı. İngiltere’de uygulanan ücretlendirme sistemi; kredilendirme sürecinin verimli
işlemesini

sağlama,

kredilendirilen

fonları

tekrar

finansman

sistemine

kazandırma, geri ödememe riskini minimize etme ve devlet gözetimi altında
faaliyetlerini sürdürme özelliklerine sahiptir.
i. İngiltere’de kupon sisteminin, okul öncesinden üniversiteye kadar farklı
eğitim kademelerinde uygulandığı gözlenmektedir. Sistem, ülke genelinde yaygın
olmamakla birlikte, seçilen kırsal bölgelerde etkin bir biçimde uygulanmaktadır
Kupon sistemi gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarıyla sınırlı tutulmuştur.
Uygulamanın temel hedefi, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının eğitime
devamını sağlamak, böylece eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaktır.
j. İngiltere

yükseköğretim

değerlendirildiğinde,

ücretlendirme

yükseköğretimin

bireysel

sistemine

ilişkin

bulgular

getirisinin

yüksek

olması,

nedeniyle mutlaka paralı olması ve öğrencinin finansal katkısının esas olması
sistemi benimsenmiştir. Devlet ve finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar,
yükseköğretim görmek isteyen vatandaşlara, öğrenim harcamaları için gerekli
finansal desteği sağlamakta, ancak mezuniyet sonrasında, bireysel gelire uygun
geri ödeme sistemi ile yükseköğretim için gerekli finansman döngüsünü
çalıştırabilmektedir.
k. Dar gelirli ailelerin çocukları için gerekli öğrenim kredisi devlet tarafından
karşılanmakta ve böylece fırsat eşitliği sağlanmaktadır Dolayısıyla yükseköğretim
görmek isteyen yurttaşlar bu isteklerini herhangi bir finansal sorun yaşamadan
yerine getirebilmektedirler.
4.1.3. İngiltere’de yükseköğretimin harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar
a. İngiltere,

toplam

kamu

harcamalarının

%

11.3’ünü

eğitim

için

harcamaktadır. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 13’den düşük olmasına
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karşılık, AB ortalaması (EU21) olan % 11.5’e yakındır. İngiltere’nin bu
politikasının AB’nin genel yükseköğretim harcama politikasına yakın olduğu
görülmektedir.
b. İngiltere’de

kamu

ve

özel

kaynaklardan

yükseköğretime

yapılan

harcamaların toplamı GSMH’nın % 1.3’ü dolayında olup, OECD ortalaması olan
% 1.6’nın altındadır. Harcama oranındaki bu düşüklüğün ana nedenleri arasında,
yükseköğretim gören nüfusun diğer ülkelere oranla daha az artış oranına sahip
olması söylenebilir. Nitekim; 2000 yılı baz alındığında 2000-2008 döneminde
İngiltere’de yükseköğretim gören öğrenci sayısı yaklaşık % 108, toplam
yükseköğretim harcamaları yaklaşık % 142, öğrenci başına harcama ise yaklaşık
% 130 artmıştır. Bu tablo, gerek toplam harcamanın ve gerekse öğrenci başına
harcamanın, öğrenci artış hızından daha yüksek olduğunu göstermektedir.
c. İngiltere’deki yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın % 45.8’i
doğrudan kamu desteğidir. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in altındadır.
Kalan % 54.2 ise kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek olup, bu
tutar OECD ortalaması olan % 20.5’in oldukça üzerindedir. Rakamlara
bakıldığında, dolaylı kamu desteğine daha fazla kaynak ayrıldığı görülmektedir.
Dolaylı desteğin büyük bölümünün öğrenci kredisinden oluşması, gelir düzeyi
düşük olanlara öğrenim dışı gereksinimler için önemli ölçüde destek olunduğunu
göstermektedir. Diğer özel ödemelerin bir bölümünün de bu maksada hizmet
ettiği değerlendirilebilir. Nitekim, İngiltere; yükseköğretime sağlanan dolaylı kamu
desteği açısından, OECD ülkeleri arasında Şili’den sonra ikinci sırada ve transfer
ödemeleri ve diğer özel kaynak aktarımları açısından ilk sıradadır.
d. İngiltere’nin yukarıda belirtilen kamu desteği ile özel kaynaklardan eğitime
harcadığı tutarın seyri incelendiğinde; kamu ve özel harcamaların OECD
ortalamalarının üzerine çıktığı görülmektedir. 2009 yılındaki kısmi düşüşün, bu yıl
yaşanan ekonomik krizle bağlantılı olabileceği, buna karşın 2000 yılı değerlerinin
üstünde olduğu, ekonomik krize rağmen yükseköğretim harcamalarında önemli
bir kesintiye gidilmediği görülmektedir.
e. İngiltere’de 2009 yılında yükseköğretime tahsis edilen kamu kaynağında,
2000 yılına göre % 117, özel kaynaklarda ise % 334 artış gerçekleşmiştir. Özel
kaynaklardaki artış, aynı dönemdeki OECD ortalaması olan % 216’dan daha
yüksektir. Bu değerler; yükseköğretime aktarılan gerek kamu ve gerekse özel
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kaynaklarda oransal olarak bir artış eğilimin devam ettirildiği, özel harcamalara
daha fazla kaynak ayrıldığını göstermektedir.
f. Yükseköğretim

harcamalarından

ARGE’ye,

eğitimi

destekleyen

yan

sistemlere (ulaştırma, iaşe, barınma vb.) ve doğrudan eğitime harcanan
kaynakların GSMH’ya oranları açısından bakıldığında, yükseköğretimde ARGE
için ayrılan kaynağın, OECD ortalamasından yüksek oluşu dikkat çekmektedir.
İngiltere’de kişi başına GSMH’nın % 31’inin eğitime harcandığı, eğitim için ayrılan
kaynağın % 47’nin (% 18’i ARGE) yükseköğretim için olduğu görülmektedir.
Özellikle ARGE kaynağı OECD ortalamalarının 1.5 katı olup, ARGE’ye verilen
önemi

göstermektedir.

Nitekim

yükseköğretimdeki

öğrenci

başına

yıllık

harcamanın 16.338 ABD $ olduğu, bunun 8.368 $’ının doğrudan eğitime, 1.521
$’ın eğitime yardımcı sistemlere, 6.449 $’ın ise ARGE için harcandığı
görülmektedir.
g. Öğrenci başına yapılan harcamaya bakıldığında ise; 2000 yılı ve öncesinde
OECD ortalamalarının altında bir harcama gerçekleşmişken, ekonomik krize
rağmen, 2009 yılından itibaren OECD ortalamalarının üstünde bir kaynağın
yükseköğretim öğrencilerine harcanmasıdır.
h. İngiltere’de öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış süresinin OECD
ülkelerinden daha uzun süre olmasının ötesinde, toplamda harcanan kaynağın
da OECD ülkelerinden yüksek olduğunu, son birkaç yıldır devam eden dünya
çapındaki ekonomik krizin İngiltere’deki yükseköğretime yansımasının nispeten
daha az olduğunu göstermektedir.
4.2.

HOLLANDA YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN

BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak ve
3ncü bölümde açıklanan Hollanda yükseköğretim finansman sistemine ilişkin
bilgiler ışığında; Hollanda’nın yükseköğretim finansman yönetim sistemi,
sağlanan

finansmanın

dağıtım

ve

denetim

sistemi

ile

yükseköğretim

ücretlendirme sistemi ve yükseköğretim harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar
ele alınmıştır.
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4.2.1. Hollanda’da yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimine ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Hollanda'da eğitim sisteminin temel özellikleri anayasa ile belirlenmiş olup,
kişilere, dini inanca, eğitsel ve ideolojik görüşlere göre okul kurma ve seçme
özgürlüğü tanınmıştır.
b. Hollanda'da eğitim giderleri merkezi hükümet tarafından karşılanmaktadır.
Böylece devlet, bir kamu hizmeti olan eğitimin gereksinmelerini, sosyal devlet
anlayışıyla ve fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde sağlamak görevini yerine
getirmektedir.
c. Finansmanın yönetim ve denetim sorumluluğu; Tarım, Çevre ve Balıkçılık
Bakanlığı’nda olan okulların dışında Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı’na aittir.
Bakanlık kamu ve özel okullara aynı ölçütlere göre bütçelerini vermektedir. Bu
uygulama ile finansmanı sağlayan birim, yönetim ve denetimi de yapmak
suretiyle, kaynakların amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını da kontrol
edebilmektedir. Bütçenin kamu ve özel okullara tahsisinde öğrenci sayısının ölçüt
olarak alınması, kaynakların adil dağıtımı olarak değerlendirilmektedir.
d. Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı tarafından yükseköğretim kurumlarına
tahsis edilen ödenekler “blok” olarak verilmekte olup, kullanılma şekli tümüyle
yükseköğretim kurumu yönetiminin sorumluluğundadır. Kurum yönetimleri; hangi
alanlara yatırım yapacakları veya birimlerine ayıracakları bütçeye özgürce karar
verebilmektedir. Bu da yükseköğretim kurumunun finansal özerkliğe sahip
olduğunu göstermekte, kurumların finansal kaynakları etkin ve verimli olarak
kullanmak konusunda dikkatli planlama yapmalarını sağlamaktadır.
e. Bakanlık; sağlanacak finansmanı öğrenci sayısıyla sınırlamakta, böylece
alınacak öğrenci sayısı üzerinde etkili olabilmektedir. Kurumlar isterlerse, verilen
bütçe sınırları içinde kalmak koşuluyla, bakanlıkça belirlenen öğrenci sayısından
fazla öğrenci alabilmektedir. Böylece merkezi hükümet, kalkınma planına uygun
insangücü sayısını gerçekleştirecek şekilde kaynakları dağıtmış ve etkin şekilde
kullanmış olmaktadır.
f. Yükseköğretim kurumları finansman desteği olarak eğitim, ARGE ve ilişkili
faaliyetler için “blok” olarak verilen kaynaklardan yararlanmakta, araştırmalar için
ödenek almakta ve yine bu maksatla dış piyasalardan finansman alabilmektedir.
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Böylece, araştırma için ayrı bir kaynağa sahip olunabilmekte, bu husus
araştırmayı teşvik etmekte ve öğretim için ayrılan kaynağı olumsuz yönde
etkilememektedir.
g. Ayrıca; eğitim faaliyetleri, bina-tesis yapımı, bakımı ve onarımlarıyla atıl
konumdaki personel için kullanılmak üzere “blok yardımlar” da verilmektedir.
Kurumlar, devlet tarafından aktarılan kaynaktan fazlasını isteyemezler. Yardımlar
belirlenirken, performans ve kalite dikkate alınmaktadır. Böylece kurumlar, ek
finansal desteği alabilmek için istenen performans ve kalite ölçütlerini sağlamak
üzere teşvik de edilmektedir.
h. Araştırma yardımları, Hollanda Araştırma Organizasyonu vasıtasıyla ve
onaylanmış proje bazında tahsis edilmekte, tahsiste ARGE kalitesiyle kamuya
ilişkin konulardaki çalışmalar önemli etkenler olmaktadır. Bu uygulama,
araştırmayı teşvik etmenin yanında, öncelikle kamu gereksinimlerine yanıt
verecek araştırmaları ve kurumun araştırma kalitesini artırmayı teşvik etmektedir.
ı. Bireysel araştırmacılara da rekabet koşulları çerçevesinde fonlar tahsis
edilmesi, bilim insanlarını araştırmaya teşvik edici bir uygulama olarak dikkat
çekmektedir.
i. Yükseköğretim

kurumları;

gereksinme

durumunda,

tüm

sorumluluk

kendilerinde olmak üzere, piyasadaki kaynaklara da başvurabilmekte, eğer açık
varsa, bunları sonraki yıl yapılacak “blok yardımlar”dan kapatabilmektedir.
Böylece, ek finansman gereksinimlerini karşılama ve bunları yine kendilerine
tahsis edilen kaynaklarla karşılayabilme konusunda önemli bir olanağa sahip
olmaktadırlar.
j. Üniversitelerin Mali ve Ekonomik Birimlerinin, tahsis edilen “blok” ödenekleri
Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurallar çerçevesinde, üniversite
içerisinde farklı alanlarda kullandırma yetkisi bulunmaktadır. Bu da, üniversite
yönetimlerine finansal özerklik sağlamaktadır.
k. Okul-endüstri işbirliği ne ölçüde sağlanmışsa, bunun sonucunda yaratılan
değer oranındaki ödenek, ilgili üniversiteye tahsis edilmektedir. Bu durumda,
başarılı olan üniversitelerin ödeneği, diğerlerine oranla daha yüksek olmaktadır.
Bu ise, üniversiteler arasında üretilen değeri artırmak konusunda rekabet ortamı
yaratan bir uygulama olarak dikkat çekmektedir.
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l. Harcamalar bağımsız denetim birimleri tarafından denetlenmektedir. Ancak
bu denetim teknik nitelikte olup, kaynağın nereye harcandığı değil, harcamanın
yasal mevzuata uygun olduğunu kontrol etmekte ve finansal özerkliğe müdahale
etmemektedir.
m. Bakanlığa bağlı Eğitim Teftiş Kurulu’nun ana görevi eğitim sisteminin ve
çıktılarının

değerlendirilmesidir.

Yükseköğretim

kurumlarına

tahsis

edilen

finansman kaynağına etki eden unsurlardan birisi de kurumun akademik başarısı,
ARGE faaliyetleri ve projelerin başarısı olduğundan; Eğitim Teftiş Kurulu’nun
kuruma ilişkin olarak hazırladığı, bakanlık ve aynı zamanda parlamentoya
gönderilen raporları, tahsis edilecek kaynağın boyutunu da etkilemektedir.
Böylece; daha fazla finansal kaynağa sahip olmak isteyen kurumlar, akademik
başarıları ile ARGE’ye ve projelerin başarısına önem vererek, kalitenin
artırılmasını da sağlamak durumunda kalmaktadırlar.
n. Devlete;

eğitim

ve

yönetim

yönünden

aynı

programlar

ve

yasal

düzenlemelere bağlı resmi ve özel okullara eşit finansman sağlama zorunluluğu,
yerel yönetimlere de kamu görevi olarak eğitim hizmeti sunma sorumluluğu
yüklenmiştir. Böylece; anayasa ile devlete verilmiş olan görevlerin, ayrımcılık
yapmadan yerine getirilmesi ve kaynakların adil dağıtımı sağlanmaktadır.
o. Yükseköğretim sisteminin yönetimi; ülkenin yönetim yapısına uygun olarak;
merkezi yönetim, il yönetimi ve yerel yönetim olmak üzere üç kademe
yükseköğretim yönetim birimi olarak düzenlemiştir. Böylece, yükseköğretim
sisteminin yönetim yapısı, anayasa ile belirlenen ülke yönetim yapısına uygun
hale getirilmiştir.
p. Üniversiteler, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’na bağlıdır. Her üniversitede,
üyeleri bakan tarafından atanan 5’er üyeli “Denetleme Kurulu”; İcra Kurulu’nu ve
dekanları atama ve görevden alma yetkisine sahip olup, bütçeyi onaylama yetkisi
ise “İcra Kurulu”na verilmiştir. Böylece, gerek akademik faaliyetler ve gerekse
finansal yönetim konusunda bir denetleme sistemi kurulması sağlanmıştır.
r. Yükseköğretim kurumlarında üst düzeyde sorumlu yönetim organı, Yönetim
Kurulu’dur. Yönetim Kurulu’nun; yöneticiler, öğretim kadrosu, öğrenciler ve diğer
çalışanlardan oluşması, alınan kararlara her kademenin katılımı, tüm görüşlerin
alınması, şeffaflığı ve iç denetimi sağlayıcı bir yapının oluşmasını sağlamıştır.
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4.2.2. Hollanda’da yükseköğretimin ücretlendirilmesine ilişkin bulgu ve
yorumlar
a. Hollanda; kamu yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerden
aldığı yıllık 1.851 $ öğrenim ücretiyle, OECD ülkeleri arasında alt sıralardadır. Bu
durumuyla Hollanda’da yükseköğretim ücretlerinin düşük olduğu ve fırsat
eşitliğine uygun olduğu söylenebilir.
b. Hollanda’daki öğrencilerin yaklaşık % 96’sı, ödedikleri öğrenim ücreti
karşılığı kamu bursu alabilmektedir. Bu husus, mali durumu yetersiz öğrencilerin
yükseköğretimden mahrum kalmamasını ve fırsat eşitliğini sağlayan, kamu
hizmetinin alınmasını kolaylaştıran bir uygulamadır.
c. Yükseköğretim ücreti düşüklüğü ve kamu bursu kolaylığına karşılık;
Hollanda’da öğrencilerin yalnızca % 5’i kredi veya burstan yararlanmamaktadır.
Bu da, öğrenim ücretini ödeme konusunda büyük bir güçlük yaşanmadığını
göstermektedir.
d. Hollanda’da; yükseköğretim bursları “ihtiyaç esası”na göre verilmekte,
yaşamsal gereksinimler ile öğrenim ücreti için kullanılabilmektedir. Öğrencilerin %
67.8’inin aldığı burs öğrenim ücretinden fazla olup, böylece alınan bursla öğrenim
ücreti dışındaki gereksinimlerini de karşılayabilmektedirler.
4.2.3. Hollanda’da yükseköğretimin harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Hollanda; toplam kamu harcamalarının % 11.5’ini eğitim için harcamaktadır.
Bu tutar, AB ortalaması (EU21) olan % 11.5’e eşittir. Hollanda’nın eğitime
aktardığı kaynağın, AB ortalamalarıyla uyumlu olduğu görülmektedir.
b. Hollanda’nın kamu yükseköğretim harcamasına bakıldığında ise; GSMH’nın
% 1.6’sı olup, bu tutar OECD ve AB ortalaması (EU21)’nın üzerindedir. Bu husus,
yükseköğretime verilen önemin bir göstergesidir.
c. 2000-2008 döneminde öğrenci sayısı, harcamalar ve öğrenci başına
harcamalardaki değişim incelendiğinde; öğrenci sayısındaki artışla birlikte
kaynağında aynı oranda artmış olması, ekonomik krize rağmen yükseköğretim
harcamalarında kesintiye gidilmediğini göstermektedir.
d. Hollanda’daki yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın % 72.6’sı
doğrudan kamu desteği olup, bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in
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altındadır. Kalan % 27.4 ise kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek
olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 20.5’in üzerindedir. Burada dikkati çeken
konu; dolaylı kamu desteği açısından OECD ülkeleri arasında altıncı sırada olan
Hollanda’nın, bu harcamalar bünyesinde transfer ödemeleri ve diğer özel kaynak
aktarımları olmaması, bu tutarın yalnızca burs ve krediden oluşmasıdır. Oransal
yükseklik yanında, tümünün kredi ve bursa aktarılması, ailesinin gelir düzeyi
düşük olan öğrencilerin yükseköğretime erişimini kolaylaştırmaktadır.
e. Hollanda’nın kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar; 1995
yılında GSMH’nın % 5.4’ü iken, bu oranın 2009 yılında % 6.2 olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Burada dikkati çeken husus; son dönemdeki ekonomik krize
rağmen, yükseköğretime ayrılan kaynaklardaki oransal artışa devam edilmesidir.
f. Hollanda; GSMH’nın % 1.68’i olan yükseköğretim harcamasından % 1.08’ini
doğrudan eğitim hizmetine, kalan % 0.60’ı ise ARGE’ye harcamaktadır.
Doğrudan

eğitim

harcamasının

OECD

ortalamasına

yakınken,

ARGE

harcamasının OECD ortalamasından % 33 daha fazla olduğu görülmektedir.
g. Hollanda’da kişi başına GSMH’nın % 28’inin eğitime harcandığı, eğitim için
ayrılan kaynağın önemli bir bölümü olan % 43’ünün (% 15’i ARGE)
yükseköğretim için olduğu görülmektedir. Eğitimden yükseköğretime ayrılan
payın büyüklüğü kadar, bu payın % 15’nin yükseköğretim bünyesinde ARGE’ye
ayrılması; yükseköğretim kurumlarında ARGE’yi teşvik eden, bilimsel çalışmaları
destekleyen önemli bir politika olarak değerlendirilmektedir.
h. Hollanda’da öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış süresi 5.02 yıl
(OECD ortalaması 3.97 yıl), öğrenci başına yapılan toplam harcama ise 89.604 $
(OECD ortalaması 59.386 $)’dır. Eğitim süresinin yüksekliği, yükseköğretim
programlarında benzer konu kapsama sahip diğer ülkelere kıyasla eğitimin biraz
daha fazla geniş zamana yayılarak, eğitimin kalitesinin artırılmasının hedeflendiği
değerlendirmesine götürmektedir.
ı. Öğrenci başına toplam harcamanın yıl bazında ortalama 18.000 $
(89.684:5.02 = ~ 18.000) olduğu ve OECD ülkelerinin çoğuna kıyasla yüksek
oluşu dikkati çeken diğer önemli bir husustur. Aynı süre eğitime yaklaşık % 20
daha fazla harcama yapılması, yükseköğretimin kalitesini artırmaya yönelik bir
politikanın da göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
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4.3.

G. KORE YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN BULGU

VE YORUMLAR
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak ve
3ncü bölümde açıklanan G. Kore yükseköğretim finansman sistemine ilişkin
bilgiler ışığında; G. Kore’nin yükseköğretim finansman yönetim sistemi, sağlanan
finansmanın dağıtım ve denetim sistemi ile yükseköğretim ücretlendirme sistemi
ve yükseköğretim harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar ele alınmıştır.
4.3.1. G. Kore’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimine ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Yükseköğretimin yönetimi sorumluluğu; ulusaldan yerele doğru, Eğitim
Bakanlığı, belediyeler/ilçeler düzeyinde Eğitim Ofisleri, kırsal kesimde Bölge
Eğitim Ofisleri şeklinde üç düzeye paylaştırılmış, ülkenin yönetim yapısına uygun
bir yükseköğretim yönetim sistemi kurulmuştur.
b. Bakanlık,

Eğitim

ve

İnsan

Kaynakları

Gelişim

Bakanlığı

olarak

adlandırılmıştır. Bakanın statüsü de, eğitime verilen önemin bir göstergesi olarak,
Başbakan

Yardımcılığı

düzeyindedir.

Böylece,

eğitim

sistemlerinin

ana

görevlerinden olan, kalkınma planlarına uygun insangücü yapısı oluşturulması
görevi doğrudan bakanın unvanına eklenerek, bu sorumluluğu her zaman
anımsaması, bakanın statüsünün Başbakan Yardımcılığı’na yükseltilmesi de,
diğer bakanlıkların sorumluluğunda olan toplumsal sistemlerin temel unsuru olan
eğitilmiş insanı sağlama konusunda eğitime verilen önemi ortaya koymaktadır.
c. Yeni yapılanma ile bakanlık bünyesindeki yükseköğretim birimlerinin;
Üniversite ve Kolej İşlemleri Ofisi bünyesinde toplanarak, yükseköğretimin
merkezi yönetiminin sadeleştirilmesi, yükseköğretime ilişkin ana görevlerin ortaya
konulması, bu eğitimin ana görevinin, insan kaynağını toplumun gereksinimlerine
uygun olarak hazırlamak politikasının sonucu olarak değerlendirilmektedir.
d. Yeni

yapıyla

ayrıca,

yükseköğretim

kurumları

(üniversiteler,

açık

üniversiteler ve kolejler) ile ilgili tüm görev ve sorumluluklar ile politika
oluşturulması tek bir büroda toplanmasının yanında; insan kaynaklarının,
akademik araştırma görevlileri, sanayi-üniversite işbirliği ve mesleki eğitim
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konularının, yapılanmada bunların birbiriyle ilişkilendirilmesi, etkin uygulama ve
geliştirilmeleri esas alınmıştır.
e. Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişim Bakanlığı’nın çalışmalarında etkinlik ve
verimliliğin artırılması, kalkınma planlarının gereksinme duyduğu nitelik ve
nicelikte insangücü yetiştirilmesi için; Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Bilim ve
Teknoloji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı; insan kaynaklarının gelişimi,
insangücünün yetiştirilmesi, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim konularındaki
politikaların

oluşturulmasında

birlikte

çalışmaktadır.

Böylece,

etkin

bir

planlamanın yanında, yükseköğretime tahsisli kaynakların da israf edilmemesi
sağlanmaktadır.
f. Yükseköğretimin kalitesini artırmak amacıyla araştırma ve geliştirme
(ARGE) faaliyetlerine önem verilmiş, bu maksatla; Kore Eğitim ve Araştırma Bilgi
Servisi, Kore Program ve Değerlendirme Enstitüsü ve Kore Mesleki Eğitim ve
Öğretim

Araştırma

Enstitüsü

kurulmuştur.

Özerk

olan

bu

kuruluşların,

yükseköğretime ilişkin bağımsız araştırmalar yaparak, eğitimin kalitesinin
artırılmasında önemli rol oynadıkları değerlendirilmektedir.
g. Kore Eğitim ve Araştırma Bilgi Servisi; en ileri düzeydeki bilgi teknolojilerini
de etkin şekilde kullanarak, eğitim ve araştırmalar için kaynaklara ulaşım
olanağını ve yaşam boyu öğrenme için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktadır.
Böylece; eğitimin kalitesinin artırılmasında, teknolojiden de azami yararın
sağlanması düşüncesinin dikkate alındığı görülmektedir.
h. Kore Program ve Değerlendirme Enstitüsü; okul müfredatını, kitapları,
eğitim materyallerini ve eğitim değerlendirme sistemlerini geliştirerek eğitim
sistemine katkı sağlamakta ve okullara pratik ve örneğe dayalı program ve
hizmetler vererek, eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.
ı. Kore Mesleki Eğitim ve Öğretim Araştırma Enstitüsü; mesleki ve teknik
eğitim ve öğretim konuları ile insan kaynaklarının geliştirilmesi konusunda
araştırmalar yaparak ve yaşamboyu öğrenme vasıtasıyla vatandaşların mesleki
eğitim kapasitesini geliştirerek hükümetin politikalarını desteklemektedir. Böylece,
yükseköğretimin geliştirilmesine yönelik tüm alanlarda ARGE çalışmaları
yapılmakta, ulusal ARGE kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
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i. Yükseköğretimin bölgesel yönetimi için kurulan her belediye/ilçedeki Yerel
Eğitim Ofisleri, bünyelerindeki yürütme organı olan “Yönetici” ve eğitimle ilgili
önemli konularda karar vermekle görevli “Eğitim Kurulu”, yerel yönetimlerce
seçimle belirlenmekte olup, bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarından her
yönüyle sorumlu olarak, sisteme ileri düzeyde sahiplenmekte ve yükseköğretim
kurumlarının

çevre

ve

bileşenleriyle

tam

uyumu

ile

insangücünün

yetiştirilmesinde bölgesel gereksinimlerin esas alınmasını sağlayabilmektedir.
j. Devlet; üniversitelerin özerkliğini desteklemek amacıyla, öğrenci seçimleri
de dahil olmak üzere, yalnızca asgari temel gereksinimleri karşılayarak, ulusal
sınavlarla, gerekli belgelerin ve standartların değerlendirilmesi konularını
üniversiteye bırakarak, akademik özerkliği sağlamanın yanında, üniversitelere
kendileri için en uygun öğrencileri seçme şansı tanımaktadır.
k. Güney

Kore’de

yükseköğretim

finansman

kaynaklarının

boyutu

incelendiğinde; merkezi hükümetten sağlanan ödenek ve burslar ile öğrenciler ve
ebeveynlerden alınan harç ve ücretlerin, yükseköğretimin asıl finans kaynakları
olduğu görülmektedir. Yükseköğretimin finansmanına katkının büyük bölümünün
öğrenciler ve ebeveynlerinden gelmesi, G. Kore halkının eğitime verdiği önemi de
göstermektedir.
l. Eğitim Bakanlığı bütçesinin yaklaşık % 74’ü, bölgesel eğitim yönetim
birimlerine aktarılmaktadır. Bu kaynakların “blok” daha aşağıdaki birimlere
aktarılması, bölgesel yöneticiler ve yerel eğitim birimlerine sağlanan önemli bir
finansal özerkliktir.
m. Her yerel eğitim biriminin, okul başına veya sınıf başına birim maliyet
şeklinde bir kaynak dağıtım sistemi olması da, merkezi standartlar getirilmesi
yerine, planlama açısından yerel yönetimlerin kendilerine en uygun dağıtım
sistemini seçebilmelerine olanak sağlamaktadır.
n. Merkezi hükümetin, eğitimi desteklemek için toplanan vergi gelirlerini, o
bölgedeki nüfusu esas alarak yerel eğitim otoritelerine aktarması, yerel eğitim
birimlerine kaynak aktarırken; bursa olan talep ve yerel yönetimlerin vergi
gelirlerinin tutarını dikkate alması, finansmanın dağıtımında büyük ölçüde adaleti
sağlamaktadır. Böylece, az gelişmiş bölgelerdeki vergi gelirlerinin düşük
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olmasından

kaynaklanan

açık,

burs

talepleriyle

karşılanarak

denge

sağlanabilmektedir.
o. Özel yükseköğretim kurumlarını teşvik için, merkezi hükümet; özel okulların
eğitime yönelik harcamalarını dikkate alarak vergi muafiyeti, satınalmalardaki
vergilerde indirim, eğitim kurumunun kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda
öğretmen ücretleri ve diğer işletim maliyetlerine katkı vererek, bu kurumların
artmasını da sağlamaktadır. Özel okulların gelişimi ve tesislerinin yenilenebilmesi
için kurulan Kore Özel Okullar Destek Fonu’da, kaynakların yerinde, etkin ve
verimli kullanılmasını sağlayan bir sistem olarak görülmektedir.
ö. Eğitim kurumu temelli eğitim bütçe sistemi;

sağlanan kaynakların

harcanmasında kurum yönetimine büyük inisiyatif vermekte, her aktivite için belli
tutarda mali kaynağı planlama yerine, okulun gereksinimleri doğrultusunda
harcamaları esas alarak, öncelikli projelerin gerçekleştirilmesi suretiyle kaynağın
optimum kullanımı yönünde yönetime finansal özerklik veren bir sistem olarak
görülmektedir.
p. Sistem, yerel eğitim birimlerine inisiyatif vermenin yanında, kaynakların
denetimi konusunda da yerel birimlere sorumluluk vermektedir. Vergi verenler,
eğitim vergisi olarak toplanan kaynakların bulundukları yerdeki eğitim kurumuna
döneceğinden emin olmakta ve harcamalarda daha dikkatli davranabilmektedir.
Bu aynı zamanda bir öz denetim sisteminin de oluşmasına katkı sağlamaktadır.
4.3.2. G. Kore’de yükseköğretimin ücretlendirilmesine ilişkin bulgu ve
yorumlar
a. G. Kore’deki kamu yükseköğretim kurumlarında yıllık öğrenim ücreti 5.215
$, özel yükseköğretim kurumlarında 9.506 $’dır. Bu durumuyla G. Kore, ücret
açısından, OECD ülkeleri arasında ABD’den sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Yükseköğretim, pahalı bir hizmet olarak sunulmaktadır.
b. G. Kore’deki yükseköğretim öğrencilerinin % 1.8’i, öğrenim ücretini
karşılayacak şekilde burs ve kredi alabilmektedir. Öğrenim ücretinin bir bölümünü
karşılayabilecek şekilde burs ve kredi alan öğrencilerin oranı % 38.8, öğrenim
ücreti karşılığı burs ve kredi almayan öğrencilerin oranı % 59.5’dir. Bu oranlar, G.
Kore’de öğrencilerin öğretim ücretini karşılayabilmek için yeterince burs ve kredi
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olanağına sahip olmadığını, ücretleri karşılayabilmek için asıl finansman
kaynağının öğrenciler ve ebeveynler olduğunu göstermektedir. Bu durum, mali
durumu

yetersiz

ailelerinin

çocuklarının;

ücretlerin

yüksekliği

nedeniyle,

yükseköğretim alma şansının düşük olduğunu, dolayısıyla yükseköğretime erişim
zorluğu ile fırsat eşitliğinin, olumsuz yönde etkilenebileceğini göstermektedir.
4.3.3. G. Kore’de yükseköğretimin harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar
a. G. Kore’de gelişmenin ancak iyi bir eğitimle gerçekleşeceğine olan ve
gelişmiş ülkelerle paralellik gösteren politikanın başladığı 1960’lı yıllardan
itibaren, eğitime yapılan yatırım dikkat çekmektedir. GSMH’dan eğitime ayrılan
pay 1966’da % 8.7 iken, bu oran zamanla yükselmiştir. Bu uygulama, kalkınma
için eğitime verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
b. G. Kore’nin son dönemdeki toplam kamu harcamalarının % 18’ini eğitim
için harcadığı, bu tutarın OECD ortalaması olan % 13’den ve AB ortalaması
(EU21) olan % 11.5’den yüksek olduğu görülmektedir. Bu oranlar, kalkınma ve
teknolojik gelişmedeki önemli atılımın nedeni konusunda fikir vermektedir.
c. 2000-2008 döneminde; yükseköğretim gören öğrenci sayısı % 110, toplam
yükseköğretim harcamaları % 162, öğrenci başına harcama ise % 148 artmıştır.
Dikkati çeken husus, gerek yükseköğretim ve gerekse öğrenci başına
harcamadaki oransal artışların, öğrenci sayısındaki oransal artışın çok üstünde
olması, eğitim kalitesini yükseltme gayreti olarak değerlendirilmektedir.
d. Yükseköğretim eğitim harcamaları kapsamında hane halkı için sağlanan
doğrudan kamu desteği ve diğer özel kaynak girdileri incelendiğinde, G. Kore’de
yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın % 78’i doğrudan kamu desteğidir.
Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’a yakındır. Kalan % 22 ise kamu
tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek olup, bu tutar OECD ortalaması
olan % 20.5’in üzerindedir. Değerler; G. Kore’nin, yükseköğretim için OECD
ortalamalarına yakın veya biraz üzeri oranlarda kaynak ayırmaya dikkat ettiğini
göstermektedir.
e. Yükseköğretime

yapılan

harcamaların

seyri

incelendiğinde;

2000’de

GSMH’nın % 2.2’i olan tutarın, 2005’de % 2.3’e ve 2009’da % 2.6’ya yükseldiği
görülmektedir. Bu oranlar OECD ortalamalarının 1.5 katından fazla olup, diğer
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ülkelerle kıyaslandığında en yüksek orana sahip ilk üç ülkeden biridir. G. Kore’nin
de; küresel ekonomik krizden etkilenmesine karşın, yükseköğretime ayrılan
kaynağı sürekli artırma gayretinde olduğu, bu artışın OECD ortalamalarının
üstünde olması ise, krizden çıkışta ve kalıcı kalkınma ve ekonomik büyümede
yükseköğretime verdiği önemi göstermektedir.
f. G. Kore’de; 2009 yılında yükseköğretime tahsis edilen kamu kaynağı, 2000
yılına göre % 183, özel kaynaklarda ise % 157 artış gerçekleşmiştir. Kamu
kaynaklarındaki artış, aynı dönemdeki OECD ortalaması olan % 138’e göre
oldukça yüksek olup, özel kaynaklardaki artış ise, aynı dönemdeki OECD
ortalaması olan % 216’dan düşüktür. Özel kaynaklardaki düşük artışın
nedenlerinden birinin, kamu yükseköğretim kurumlarının, halen yükseköğretim
sisteminin ana unsurunu oluşturması olarak değerlendirilmektedir.
g. Kişi başına GSMH’nın % 31’inin eğitime harcandığı, eğitim için ayrılan
kaynağın % 35’inin ise yükseköğretim için kullanıldığı görülmektedir. Bu oranlar;
her kademedeki öğrenci sayısı dikkate alındığında, yükseköğretimdeki sayının
daha az olduğu gerçeğinden hareketle, yükseköğretim kademesine verilen
önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
h. Yükseköğretimdeki öğrenci başına yıllık harcama 9.513 $’ın; 8.030 $’ı
doğrudan eğitime, 1.254 $’ı ARGE için harcanmaktadır. Bu tutum, eğitim ve
kalkınmada ARGE’ye verilen önem olarak değerlendirilmektedir.
4.4.

POLONYA

YÜKSEKÖĞRETİM

FİNANSMAN

SİSTEMİNE

İLİŞKİN

BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak ve
3ncü bölümde açıklanan Polonya yükseköğretim finansman sistemine ilişkin
bilgiler ışığında; Polonya’nın yükseköğretim finansman yönetim sistemi, sağlanan
finansmanın dağıtım ve denetim sistemi ile yükseköğretim ücretlendirme sistemi
ve harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar ele alınmıştır.
4.4.1. Polonya’da yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimine ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Polonya’daki devlete ait ve özel olmak üzere iki çeşit yükseköğretim kurumu
vardır. Rejim değişikliği sonrası, piyasa ekonomisi uygulamasıyla birlikte özel
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üniversitelerin de açılması, yükseköğretime olan ilgiyi artırmış ve yükseköğretime
katılım artmıştır.
b. Daha önce farklı bakanlıklara bağlı olan tüm yükseköğretim kurumları tek
bir bakanlığa bağlanmıştır. Böylece, yükseköğretim sistemi yönetiminde planlama
ve eşgüdümün kolaylaştırılmasının sağlanması öngörülmüştür.
c. Polonya’daki tüm yüksek öğretim kurumlarının akademik ve finansal
özerkliği vardır. Bu nedenle, yükseköğretim kurumlarının yöneten başkanlar
özerklik konusunda tam olarak yetkilendirilmişlerdir.
d. Doktora programı içeriğini yükseköğretim kurumları belirlemektedir. Ayrıca
doktora öğrencilerinin zorunlu ders verme yükümlülüğü de bulunmakta, böylece
eğitim kadrosunun yükünün azaltılması yanında, öğretim üyesi adaylarının
görevlerine daha iyi hazırlanması konusuna önem verilmektedir.
e. Özerk kurum ve kuruluşlarından Devlet Akreditasyon Komitesi, verilen
öğretimin kalitesini değerlendirmekte ve genel standartlarda olması için
çalışmalar yapmaktadır. Yüksek Öğretim Genel Konseyi ve Rektörler Kurulu’da,
kalite güvence sistemi içinde değerlendirmeler yapmaktadır. Böylece AKTS’ne
geçişin kolaylaştırılması konusunda önemli mesafe alınmıştır.
f. Polonya’da yükseköğretimin kamu tarafından finanse edilmekte, yerel
idareler de bağış adı altında katkıda bulunabilmektedir. Bu sayede kaynaklarda
çeşitlenmeye gidilmeye çalışılmaktadır.
g. ARGE finansmanı; rekabete dayalı desteklerle yapılmakta olup, sistematik
bir finansman kaynağı yoktur. Bu konu, araştırma yeteneğinin geliştirilmesi
konusunda bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.
h. Yükseköğretime sağlanan finansman, lisans ve lisansüstü eğitimdeki
öğrencilerin sayısı ile öğretim kadrosu sayısı esas alınarak tahsis edilmektedir.
Bu ölçütlerin, kaynak dağılımında adalete katkı sağladığı değerlendirilmektedir.
ı. Bir kamu kurumu olan Bilimsel Araştırma Komitesi, araştırmaların
finansmanındaki yetkili organdır. Komite, yasalar ve yatırımlar dahil olmak üzere
araştırma finansmanı konusundaki tüm kararları vermektedir. Uygun niteliklere
sahip personelden seçilmiş olan merkezi bir yapının, bilimsel gelişim konusunda
önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.
i. Polonya’nın yükseköğretimde yaptığı atılım dikkate alındığında, söz konusu
komitenin; ülke bilim politikalarına ilişkin olarak hükümeti bilgilendirmek, bilimsel
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ve teknolojik alanlardaki bütçe planlamalarını hükümete sunmak, yükseköğretim
kurumları ve araştırma merkezleri için fon sağlamak, bu kurumları denetlemek,
bilimsel ve teknolojik alanlarda uluslararası anlaşmaları imzalamak gibi
görevleriyle, ülke yükseköğretim politikalarını belirleme ve kaynakların belirlenen
politikalara

uygun

olarak

dağıtımı

konusunda

etkin

bir

rol

oynadığı

değerlendirilmektedir.
j. Bilimsel Araştırma Komitesi, araştırma finansmanı için karar vermeden
önce; alandaki uzmanların görüşünü de almakta, böylece daha sağlıklı karar
verebilmektedir. Komite, ARGE bütçesi dağıtımında önemli bir yetkilere sahiptir
ve bu dağıtımı yaparken devletin politikasını da göz önünde bulundurmaktadır.
Araştırma fonlarının dağıtılmasında diğer bir önemli ölçüt de, yükseköğretim
kurumlarının son beş yıl içinde ortaya koydukları akademik yayınlardır. Böylece
eğitim kurumları akademik yayın konusunda teşvik edilmektedir.
4.4.2. Polonya’da yükseköğretimin ücretlendirilmesine ilişkin bulgu ve
yorumlar
a. Polonya’da yükseköğretim için öğrenim ücreti yoktur, ancak bütün
öğrenciler başvuru ücreti ile mezuniyet ücreti ödemek zorundadır. Bu
uygulamanın, yükseköğretime erişim ve fırsat eşitliği konusuna katkı sağladığı
değerlendirilmektedir.
b. Öğrencilere sağlanan destek; burs veya kredi olarak, aileler için vergi
kolaylığı sağlanarak ve ailelerin bazı gereksinimlerinin karşılanması şeklinde
olmaktadır. Böylece fırsat eşitliği yanında yükseköğretime başvuru konusunda bir
güdüleme sağlanmaktadır.
c. Kısmi zamanlı (part-time) öğrencilerden öğrenim ücreti alınmaktadır. Bu
ücret, öğrencinin ekonomik durumu ve derslerdeki başarısına bağlıdır. Bu ücret,
eğitim

kurumlarının

senatoları

tarafından

belirlenmektedir.

Tam

zamanlı

öğrenciler öğrenim ücretini, başarısız oldukları ve bu nedenle tekrar ettikleri
süreler için ödemektedirler. Böylece; parasız eğitimin neden olabileceği ilgi azlığı
ve başarı düşüklüğü gibi sonuçların önlenmesine çalışılmaktadır.
d. AB ülkeleri ve EFTA ülkelerinden gelen öğrenciler, Polonya vatandaşı olan
öğrencilerle aynı işleme tabi tutulmakta, bunun dışındaki uluslararası öğrencilerin
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ücretleri yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenmektedir. Bu
uygulamanın; eğitimin kalitesinin artmasıyla paralel olarak, yükseköğretim
konusunun ülke için önemli bir gelir kaynağı olabileceği ve prestij sağlayabileceği
değerlendirilmektedir.
e. Öğrencilere sağlanan finansal desteklerden; ihtiyaç temelli olanlar düşük
gelirli ailelerin çocukları, acil burs ve ödenekler engelli öğrenciler için, başarı
temelli burslar; akademik olarak başarı gösteren veya sanat ve sporda başarılı
olan öğrencilere verilmektedir. Bu uygulama, gerek akademik ve gerekse sanat
ve spor alanlarında başarıyı artırma yönünde güdülemeyi sağlamaktadır.
f. Polonya’da yükseköğretime sağlanan kaynaklar içinde, ücretler karşılığı
aktarılan kaynağın oranı % 38.9 olup, bu husus, ücretler karşılığı aktarılan
maliyetin kamu açısından önemli kaynak yükü oluşturduğunu göstermektedir.
Öğrenci

sayısının

artması,

yükseköğretim

maliyetlerinin

yükselmesi

vb.

durumunda, uzun dönemde bu uygulamanın sürdürülmesinin güç olacağı, özel
kaynakların da sisteme girmesi ve kamu payının azaltılmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
g. Polonya yükseköğretim sistemindeki ücret politikası, gerek Polonyalı ve
gerekse AB/EFTA öğrencileri için uygun bir eğitim olanağı sağlamaktadır.
Polonya’nın son birkaç yıllık dönemde yükseköğretimdeki verileri, bu sistemin
uygun şekilde yürütüldüğünü göstermektedir. Halen piyasa ekonomisine geçiş
dönemi yaşayan Polonya’nın bu uygulamasının, piyasa ekonomisine geçiş
sonrası nasıl sürdüreceği konusu henüz gündeme gelmemiştir. Ancak, piyasa
ekonomisinin sağladığı serbest rekabet koşullarında bu sistemin yaşamasının
güç olacağı, yükseköğretimin finansmanının artan kamu yükünü olumsuz
etkileyeceği ve ücretlerin yükselebileceği değerlendirilmektedir.
4.4.3. Polonya’da yükseköğretimin harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Polonya’nın kamu eğitim harcamaları; GSMH’nın % 5.1’i olup, bu oranın,
OECD ortalaması olan % 5.8 ve AB ortalaması (EU21) olan % 5.8’in altında
olduğu görülmektedir. Her ne kadar, OECD ve AB ortalamalarının biraz altında
bir eğitim harcaması olmasına karşın, önemli bir rejim değişikliği nedeniyle geçiş
döneminde ve AB’ye yeni katılmış olan bir devletin, kısa süre içinde eğitime ve
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özellikle yükseköğretime gittikçe artan oranda bir kaynak ayırması ve bu sınırlı
kaynaklarla AB içinde belli bir yere gelmeye başlaması dikkat çekicidir.
b. Polonya; toplam kamu harcamalarının % 11.5’ini eğitim için harcamakta
olup, bu tutar OECD ortalaması olan % 13’den düşük, AB ortalaması (EU21) olan
% 11.5’e eşittir. Bu oran; AB standartlarına bağlı kalmaya çalışarak, aradaki
önemli açığı kapatma yönünde bir gayret olduğuna işaret etmektedir.
c. Yükseköğretim harcamaları, toplam kamu harcamalarının % 2.4’ünü
oluşturmakta olup, bu oran, OECD ortalaması olan % 3.2’den ve AB ortalaması
(EU21) % 2.7’den düşüktür. Ülkenin; rejim değişikliği nedeniyle her alanda
duyduğu büyük kaynak gereksinimine rağmen, yükseköğretime önemli bir pay
ayırmaya çalıştığı görülmektedir.
d. 2000-2008 dönemi incelendiğinde; yükseköğretim gören öğrenci sayısı
yaklaşık % 120, toplam yükseköğretim harcamaları yaklaşık % 195, öğrenci
başına harcama ise % 163 artmıştır. Söz konusu dönem içinde Polonya, oransal
olarak; yükseköğretim harcamalarında AB ülkeleri arasında ikinci, öğrenci başına
harcamada birinci sıradadır. Bu veriler; gerek toplam harcama ve gerekse
öğrenci başına harcama oranlarının, öğrenci artış oranının çok üstünde
olduğunu, bu da yükseköğretime verilen önemi göstermektedir.
e. Polonya’nın kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar; 1995
yılında GSMH’nın % 5.2’si iken, bu oranın 2009’da % 5.8 olarak gerçekleştiği
görülmektedir.

Harcamaların,

OECD

ortalamalarından

yüksek

olduğu

görülmektedir. Yükseköğretime yapılan harcamaların seyri incelendiğinde ise;
1995’de GSMH’nın % 0.8’i olan tutar 2009’da % 1.5 olarak gerçekleşmiştir.
Zaman içinde artış seyri gösteren bu oranlar OECD ortalamalarına yakındır ve
kalkınma için yükseköğretime verilen önemin bir göstergesidir.
f. Polonya’da, 2009 yılında yükseköğretime tahsis edilen kamu kaynağında;
2000 yılına göre % 211, özel kaynaklarda ise % 183 artış gerçekleşmiştir. Kamu
kaynaklarındaki artış, aynı dönemdeki OECD ortalaması olan % 138’e göre çok
yüksektir. Bu değerler; son birkaç yıllık dönemde yükseköğretimde atak
yapmakta olan Polonya’nın, bu gelişiminin tesadüfi olmadığı ve önemli oranda
kaynak artışı ile gelişmiş ülkelerle aradaki farkı kapatmaya çalıştığını
göstermektedir.
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g. Polonya; GSMH’sının % 1.51’i oranındaki yükseköğretim harcamalarından
% 1.27’sini doğrudan eğitim hizmetine, kalan tutarı ise ARGE’ye harcamaktadır.
ARGE’ye ayrılan kaynağın, toplam kaynağa oranının altıda biri (1/6) olduğu ve
ekonomik sistemin bütünüyle değişimi aşamasında ARGE’ye verilen önemi
göstermektedir.
h. Polonya’da; kişi başına GSMH’nın % 30’unun eğitime harcandığı, eğitim için
ayrılan kaynağın % 41’inin ise yükseköğretim için olduğu görülmektedir.
Yükseköğretim kademesine büyük oranda kaynak ayrılması, yükseköğretimin
kalkınma ve ekonomik büyümedeki öneminin anlaşıldığını göstermektedir.
ı. Polonya’da, öğrenci başına yapılan harcamaya bakıldığında ise; 1995
yılında % 97 (OECD ortalaması 94), 2009 yılında ise % 122 (OECD ortalaması %
109) olduğu ve hem OECD ortalamasının, hem de % 113 olan AB (EU21)
ortalamasının üzerine çıktığı görülmektedir. Bu oranlar da eğitime ve özellikle
yükseköğretime verilen önem ve önceliğin bir göstergesidir.
i. Yükseköğretimde öğrenci başına yıllık harcama 7.776 $ olup; bunun 6.502
$’ı doğrudan eğitime, 1.274 $’ı ise ARGE’ye harcanmaktadır. Öğrenci başına
harcamanın, OECD ülkeleri ortalamasının altında ve son sıralardaki 6 ülke içinde
olduğu görülmekte olup, piyasa ekonomisine geçiş aşamasında bu durumun
kabul edilebilir olduğu değerlendirilmektedir.
j. Polonya’da; öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış süresi OECD
ortalamasına yakın, ancak harcanan kaynak bakımından yarısına yakındır. Bu
durum; eğitimin kalitesinin daha da artırılması yönündeki çalışmalarda, zaman
içinde finansman sıkıntısının ortaya çıkabileceği ve yükseköğretimin daha uzun
süre tümüyle kamu kaynaklarıyla finansmanının güç olacağını göstermektedir.
4.5.

ŞİLİ YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN BULGU VE

YORUMLAR
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak ve
3ncü bölümde açıklanan Şili yükseköğretim finansman sistemine ilişkin bilgiler
ışığında;

Şili’nin

yükseköğretim

finansman

yönetim

sistemi,

sağlanan

finansmanın dağıtım ve denetim sistemi ile yükseköğretim ücretlendirme sistemi
ve harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar ele alınmıştır.
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4.5.1. Şili’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve denetimine
ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Şili

Eğitim

Bakanlığı,

bünyesinde

bulunan

“Yükseköğretim

Birimi”

vasıtasıyla, yükseköğretim konusunda esas koordinatör ve düzenleyicidir.
Böylece yükseköğretim sisteminin tek elden yönetilmesi esas alınmıştır.
b. Özerk bir kurum olan “Yükseköğretim Konseyi”; tüm özel ve kamu
yükseköğretim kurumlarının tanınması, özerklik verilmesi, yetkilendirilmesi,
faaliyetlerinin gözlenmesi işlevlerini yürütmektedir. Böylece bu alandaki görevler,
tüm

yükseköğretim

kurumları

adına

tek

bir

uzman

kurum

tarafından

yürütülmektedir.
c. “Bilim ve Teknoloji Ulusal Komisyonu”; hükümete bilim ve teknoloji
alanlarında danışmanlık yapmakta, araştırmalar ile gelişme arasındaki bağı
sağlamakta,

ulusal

ve

bölgesel

politika

ve

programların

eşgüdümünü

sağlamaktadır. Böylece, yükseköğretim sisteminin çıktılarının ulusal program ve
hedeflere uygunluğu sağlanmakta, konuya ilişkin kalkınma gereksinimleri
yükseköğretim sistemine aktarılmak suretiyle, bilim ve teknoloji alanında gerekli
bilginin üretilmesi esas alınmaktadır.
d. “Ulusal

Akreditasyon

Komitesi”;

kurumsal

bazda

ve

programların

akreditasyon işlemlerinin yürütülmesiyle birlikte yükseköğretim kurumlarının kalite
güvencesine yönelik çalışmalarının eşgüdümünden, görevlerine yönelik olarak
kamuoyunun tam ve doğru olarak bilgilendirilmesinden sorumludur. Böylece,
uluslararası standartlara uyum yanında, şeffaflığın sağlanması konusuna da katkı
sağlamaktadır.
e. “Yükseköğretim Kredi Sistemi Yönetim Komisyonu”; öğrenci kredileri, kredi
başvurularının uygunluğunun kontrolü, bankalardan kredi sağlanması ve kredi
borçlarının satışı görevlerini yerine getirmektedir. Böylece, yükseköğretim
öğrencilerine tahsisli kamu kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılması
sağlanmaktadır.
f. “Yükseköğretim Danışma Konseyi”; hükümetin yükseköğretime ilişkin
politikalar geliştirmesine katkı sağlamakta, mevcut kamu desteği ağırlıklı eğitim
sisteminin, pazar ekonomisi koşullarına göre yapılanması ve özel sektör
kaynaklarıyla desteklenmesi, bunu yaparken farklılıkların muhafazası, hedeflerde
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birliğin

sağlanması

ve

sosyal

refahın

göz

önünde

bulundurulmasını

kolaylaştırmaktadır.
g. “Şili Üniversiteleri Rektörler Konseyi (CRUCH)” üniversite giriş sınavlarının
yürütülmesinden sorumludur. Böylece, merkezi yönetim biriminin bu yükü
üzerinden alınarak, üniversite giriş sınavlarının, konunun uzmanları tarafından
yürütülmesi prensibi uygulanmaktadır.
h. Üniversitelerdeki lisans eğitimi süresi 5 yıldır. Böylece derslerin zamana
yayılması ve eğitimde kalitenin yükseltilmesi esas alınmıştır.
ı. Uzman enstitüler, belli bir alanda uzmanlık düzeyinde veya teknik eğitim
vermekte olup, bu kurumlar akademik derece vermezler ve uzmanlık alanında
lisans düzeyinde eğitim programları sunmazlar. Bu enstitüler 4 yıllık bir eğitim
vermekte olup, tamamı özeldir ve kendi finansmanını sağlamaktadırlar. Böylece,
üniversitelerin mali ve idari yükü hafiflemekte, sektörler kendi gereksinme
duydukları insangücünü kendi kaynaklarıyla yetiştirmektedirler.
i. Teknik eğitim merkezleri de, yalnızca teknik konularda 2-2,5 yıl süreli eğitim
vermekte olup, hepsi özel kurumlardır. Böylece sanayinin gereksinme duyduğu
teknik personel, devlete mali bir yük getirmeden ve üniversitelere yönetimsel
veya finansal olarak herhangi bir sorumluluk yaratmadan yetiştirilebilmektedir.
j. Üniversitelerin

özerklik

derecesine

“Yükseköğretim

Konseyi”

karar

vermektedir. Kuruluştan sonra bu konsey tarafından değerlendirilen kurumlara,
koşulları uygun olduğu sürece en az 6 yıllık ve en fazla 11 yıl süreli olarak
özerklik verilmektedir. Süre sonunda ülke hedeflerine uygunluk açısından
değerlendirilen kurumlara ya tam özerklik verilmekte ya da kapatılmaktadır.
Böylece, yükseköğretim kurumlarının özerkliği için gerekli standartlara ulaşması
ve bu standartların devam ettirilmesi hususu sürekli olarak değerlendirilmekte,
kurumların kendisini geliştirmesi teşvik edilmektedir.
k. Şili’de akademik personel kamu personeli değildir. Her kurum kendi
gereksinimine uygun personeli, kendi belirlediği kurallar çerçevesinde seçer. Tam
zamanlı personel, yeterli deneyime sahipse ve değerlendirme sisteminde başarılı
olursa

yönetim

kademelerinde

görev

alabilmektedir.

Bu

personelin

değerlendirilmesinde; deneyim süresi, öğrenci değerlendirmesi ve yayınlarının
durumu esas alınmaktadır. Böylece, öğretim kadrosunun kendisini sürekli
geliştirmesi, liyakat sistemi ile yönetim kadrosunda görev alabilmesi veya
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görevine

devam

edebilmesi

sağlanmakta,

yayın

sayısı

ve

öğrenci

değerlendirmesiyle de sisteme daha fazla ölçüt getirilmeye ve daha objektif bir
değerlendirme sistemi kurulmaya çalışılmaktadır.
l. Şili’de yükseköğretim finansman kaynakları, farklı kurumlar ve yöntemlerle
aktarılmakta ve yönetilmektedir. Doğrudan Kamu Ödenekleri, kamu üniversiteleri
için temel finansman kaynağıdır. Bu kaynağın tahsisinde esas alınan ölçütler;
üniversite öğrenci sayıları, verilen dersler, yüksek lisans ve doktora yapmış olan
akademik personel sayısı, araştırma ve yayınların durumudur. Bu sistemle,
finansman kaynaklarının tahsisinde ölçütler belirlenerek, adil bir dağıtım yöntemi
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Bu sistemle aynı zamanda; büyük çapta, daha

kapsamlı ve daha fazla ve yoğunlukta araştırma yapan kurumlar oluşturulması da
teşvik edilmektedir.
m. Dolaylı Kamu Ödenekleri ise; en yüksek puanları alan 27.500 öğrenciye
sahip olan üniversitelere verilmektedir. Bu öğrenciler 5.500’er kişilik 5 gruba
bölünmekte, en üstteki grupta bulunan 5.500 öğrenci, en alttaki grupta bulunan
öğrencilere göre 12 kat fazla burs almaktadırlar. Bu yöntemle; en iyi öğrenciler
arasında kaliteyi ve akademik başarıyı daha da yükseltecek bir yarışma ortamı
oluşturmak ve ödüllendirmek hedeflenmiştir.
n. Doğrudan fonlar, genelde gelir durumu daha düşük ailelerden gelen
öğrencilerin bulunduğu, eğitim düzeyi yüksek olan kurumlara verilmektedir.
Böylece, fırsat eşitliğinin yanı sıra, başarılı olan gelir düzeyi düşük öğrenciler de
teşvik edilmektedir.
o. Dolaylı olarak aktarılan kaynakların dağıtımında ölçütler kullanılması; lisans,
lisansüstü, teknik eğitim, araştırma ve kurumsal yönetimi daha geliştirme ve
kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır.
ö. Şili

yükseköğretim

sisteminin

finansmanında

genel

politika,

büyük

finansman kaynaklarının mevcut durumunun muhafaza edilerek, yarışmayı teşvik
eden fonların ve daha çok projeleri finanse eden kaynakların artırılması
yönündedir. Bu uygulamanın, gelişmeye esas rekabeti artırma yönünde olduğu
değerlendirilmektedir.
p. Yükseköğretim kurumları ayrıca vergi indirimleri yoluyla dolaylı kamu
desteği almaktadır. Bu kapsamda; mobilya, teçhizat alımı, altyapı yenilemesi,
akademik gelişim ve araştırma projelerinde % 50 oranında vergi indirimi
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uygulanmaktadır. Bu uygulama, yükseköğretim kurumları için önemli bir
finansman desteğidir.
r. Rekabeti Teşvik Eden Fonlar vasıtasıyla; projeler arası yarışmaların teşviki,
lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, kalite güvencesinin
sağlanması, kurumların altyapı, teçhizat ve yönetiminin güçlendirilmesi için
kaynak sağlanmasıyla, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
sağlanabilmektedir.
s. Yükseköğretime ilişkin politikalar geliştirmek için Yükseköğretim Danışma
Konseyi kurulmuş, sistemde sürekli gelişimin sağlanması esas alınmıştır. Konsey
vasıtasıyla; mevcut kamu desteği ağırlıklı eğitim sisteminin, pazar ekonomisi
koşullarına göre yapılanması ve özel sektör kaynaklarıyla desteklenmesi, bunu
yaparken farklılıkların muhafazası, hedeflerde birliğin sağlanması ve sosyal
refahın göz önünde bulundurulmasının esas alındığı değerlendirilmektedir.
ş. Konseyin çalışmaları sonucu geliştirilen kamu burs ve kredi politikalarıyla;
özel üniversitelerde % 900, kamu üniversitelerinde ve bağımlı özel statüdeki
üniversitelerde % 160 dolaylarında öğrenci artışı olmuştur. Böylece, farklı sosyoekonomik düzeydeki nüfus gruplarından yükseköğretime katılım sayısı artmış ve
eşitlik büyük ölçüde sağlanabilmiştir.
4.5.2. Şili’de yükseköğretimin ücretlendirilmesine ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Şili’de yükseköğretim, büyük ölçüde öğrenciler tarafından ödenen ücretler
ile finanse edilmektedir. Şili’deki kamu üniversitelerindeki ortalama yıllık öğrenci
ücreti 3.140 $’dır. Şili’de kişi başı GSMH’dan üniversite ücreti olarak ayrılan
tutarın oranı, kamu üniversiteleri için % 27.9, özel üniversiteler için ise % 32’dir.
Bu oranlarla Şili, OECD ülkeleri arasında kamu üniversite ücretleri açısından en
yüksek, özel üniversite ücretleri açısından ise ABD’den sonra kişi başına
GSMH’dan en fazla pay ayıran ülke durumundadır ve oldukça yüksektir. Son
birkaç yıllık dönemde Şili’de görülen büyük çaptaki öğrenci olaylarının temelinde
de, diğer etkenlerle birlikte, kişi başına gelirin önemli bir kısmının ayrılmak
zorunda

kalındığı

değerlendirilmektedir.

yüksek

orandaki

öğrenim

ücretlerinin

geldiği
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b. Şili’de, öğrencilere burs vermek üzere fonlar ve devlet garantili kredi
sistemleri vardır. 1995-2007 döneminde; öğrenci bursu olarak yapılan kamu
harcamaları % 321, devlet garantili krediler ise % 448 artış göstermiştir.
Öğrencilere sağlanan finansal desteğin (burs ve kredi) oranının, 2000 yılında %
33.7 olmasına karşın, 2007 yılında % 48.7’ye yükseltilmesi ve yüksek öğretime
ayrılan kamu kaynaklarının yarısına yakınının öğrencilere aktarılması, fırsat
eşitliğinin sağlanması ve yükseköğretime erişimi yaygınlaştırmak açısından
önemli bir gelişme olarak görülmektedir.
c. Öğrencilere

sağlanan

burslar,

öğrenim

ücretlerinin

%

63-70’ini

karşılayabilmektedir. Bu tutar dışında kalan öğrenim ücreti için öğrenciler kredi
almak durumundadır. Kredi sisteminde, koşullar olarak; asgari başarı puanları ile
kredi almaya uygun diğer ölçütleri karşılama zorunluluğu vardır. Bu uygulama,
yükseköğretimin

başarısını

artırmaya

katkı

sağlayan

bir

etken

olarak

değerlendirilmektedir.
d. Şili’deki CRUCH üniversitelerinin gelir kaynaklarına bakıldığında; kamu
kaynaklarının oranının % 17.3, öğrencilerden alınan öğrenim ücretlerinin % 33.7
ve faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin oranının % 49 olduğu görülmektedir.
Dikkati çeken konu, öğrencilerden alınan ücretin kamu kaynaklarının yaklaşık iki
katı olmasıdır. Bu oranlar; üniversitelere kamu tarafından yeteri kadar finansal
destek

sağlanamadığını

göstermekte,

üniversitelerin

harcamalarını

karşılayabilmek için yaklaşık % 49 oranında kendi yaratacakları değere
gereksinme duymaları da dikkati çekmektedir. Bu durumda üniversiteler, çevreyle
çok yakın ilişki içinde ve gelir getirici projelere ve araştırmalara ağırlık verme
durumundadır. Bu hususun, üniversitelerin kaynak yaratmada arayış içinde
olmasını esas alan olumlu bir etken olmasının yanında, kaynak sağlanamayan,
ancak bilimsel alanda gelişimi sağlayacak bazı araştırmalara kaynak sağlama
güçlüğü içinde olabileceğini de göstermektedir.
4.5.3. Şili’de yükseköğretimin harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Yükseköğretime ayrılan kaynak, GSMH’nın % 2’sine ulaşmış olup, OECD
ortalaması

olan

%

1.4’ün

üzerindedir.

Şili

ekonomisinin

ileri

düzeyde

özelleştirilmesi nedeniyle, sözkonusu % 2 harcamanın % 0.3’lük bölümü kamu
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kaynaklarından, kalan % 1.7 ise özel kaynaklardan gelmektedir. Şili’de kişi
başına GSMH’dan yükseköğretime harcanan tutar, GSMH’nın % 54’ü olup, bu
oran OECD ortalaması olan % 40’ın üzerindedir ve kişi başına milli gelirin yarıdan
fazlasının yükseköğretime ayrıldığını

göstermektedir.

Bu oranlar,

Şili’nin

yükseköğretime verdiği önem ve önceliğin yanında, bireysel getirisi yüksek olan
bu eğitim kademesinde finansman ağırlığını, sistemden daha fazla yarar
sağlayanlara yönlendirdiğini göstermektedir.
b. Kamu kaynaklarından yükseköğretim kurumlarına aktarılan kaynağın %
35.1’i kamu yükseköğretim kurumlarına, % 30’u özel yükseköğretim kurumlarına
doğrudan aktarılmaktadır. Kalan % 34.8 ise dolaylı yollardan aktarılan kaynaktır.
Bu kaynağın % 13.8’lik bölümü; özel yükseköğretim kurumlarında eğitim gören
öğrencilere burs ve ailelerine katkı şeklinde, % 21’lik bölümü ise öğrenci kredisi
şeklindedir. Burada dikkati çeken uygulama, özel yükseköğretim kurumlarında
okuyan öğrenciler için de burs ve kredi olanağının sağlanmasıdır.
c. 2000-2008 döneminde yükseköğretim gören öğrenci sayısı yaklaşık % 193,
toplam yükseköğretim harcamaları ise yaklaşık % 149 artmıştır. Bu değerler,
yükseköğretimdeki öğrenci sayısında önemli artışa karşılık, harcamaların bu
artışın altında kaldığını ve uzun dönemdeki öğrenci artışı karşısında, finansman
açısından zorluklar yaşanabileceğini, ek finansman kaynakları sağlanamazsa
eğitimin kalitesinin olumsuz yönde etkilenebileceğini göstermektedir.
d. Kamu ve özel kaynaklardan yükseköğretime yapılan harcamaların toplamı;
OECD ortalamasının yaklaşık 1.5 katıdır. Bu oranın, özellikle rejim değişikliği
sonrasında

yaşanan

yükseköğretim

öğrenci

olayları

nedeniyle,

yapılan

reformların ve daha fazla kaynağın yükseköğretime ayrılması gayretinin sonucu
olduğu değerlendirilmektedir.
e. Yükseköğretim kurumlarına sağlanan kaynağın % 57.5’i doğrudan kamu
desteğidir. Bu tutar, OECD ortalaması olan % 79.5’in altındadır. Kalan % 42.5 ise
kamu tarafından dolaylı olarak sağlanan özel destek olup, bu tutar OECD
ortalaması olan % 20.5’in üzerinde ve iki katıdır. Şili, yükseköğretime sağlanan
dolaylı kamu desteği oranı ve öğrencilere sağlanan burs desteği oranı açısından,
OECD ülkeleri arasında açık arayla birinci sıradadır. Dolaylı kamu desteğinin
yüksekliği, yükseköğretime erişim kolaylığı yanında fırsat eşitliğine olumlu katkı
sağlayan bir uygulama olarak görülmektedir.
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f. Şili’nin kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar; 2005 yılında
GSMH’nın % 5.7’si iken, bu oranın 2009 yılında % 6.8 olarak gerçekleştiği,
ekonomik krize rağmen 2009 yılı harcamasının, OECD ortalamasını geçtiği
görülmektedir. Yükseköğretime yapılan harcamaların seyri incelendiğinde;
2005’de % 1.8 ve 2009’da % 2.5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlar da OECD
ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu oranlar, Şili’de yükseköğretime verilen
önemin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
g. 2009 yılında yükseköğretime tahsis edilen kamu kaynağı % 23.4, özel
kaynaklar ise % 76.6 olarak gerçekleşmiştir. Kamu kaynağı, aynı dönemdeki
OECD ortalaması olan % 70’e göre düşük olup, özel kaynaklardaki artış, aynı
dönemdeki OECD ortalaması olan % 30’dan yüksektir ve yaklaşık 2.5 kat
fazladır. Bu değerler, Şili’de; yükseköğretim öğrencilerine sağlanan burs ve kredi
desteğinin diğer ülkelere kıyasla yüksek olduğu, gelir düzeyi düşük olan ailelerin
çocukları için fırsat eşitliğinin sağlanmaya çalışıldığını göstermektedir.
h. Şili; GSMH’nın % 2.45’i tutarındaki yükseköğretim harcamalarından %
2.28’ini doğrudan eğitim hizmetine, kalan % 0.17’yi ise ARGE’ye harcamaktadır.
ARGE’ye ayrılan oran düşük olmasına karşın, yetersiz kaynaklardan % 7.5
tutarındaki bir ARGE kaynağı ayrılmasının dahi, konuya verilen önemin bir
göstergesi olduğu değerlendirilmektedir.
ı. Şili’de kişi başına GSMH’nın % 26’sının eğitime harcandığı, eğitim için
ayrılan kaynağın % 45’inin yükseköğretim için olduğu görülmektedir. Eğitim
kaynağından yükseköğretim için ayrılan bu yüksek oran, aynı zamanda
kalkınmada

yükseköğretime

verilen

önemin

bir

göstergesi

olarak

değerlendirilmektedir.
i. Yükseköğretime ayrılan kaynak artışının, 2005 yılı baz alındığında; 2009
yılında % 156 (OECD ortalaması % 118) olduğu, yükseköğretimdeki öğrenci
sayısına bakıldığında, 2009 yılında % 149 (OECD ortalaması % 110), öğrenci
başına yapılan harcamanın ise, 2009 yılında % 104 (OECD ortalaması % 109)
olduğu görülmektedir. Yükseköğretime ayrılan toplam kaynağın ve öğrenci
başına harcamanın, öğrenci oranındaki artıştan yaklaşık % 50 daha fazla olduğu,
bu oranların OECD ortalamalarının da oldukça üzerinde olduğu görülmektedir.
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4.6.

TÜRKİYE

YÜKSEKÖĞRETİM

FİNANSMAN

SİSTEMİNE

İLİŞKİN

BULGU VE YORUMLAR
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak ve
3ncü bölümde açıklanan Türkiye’deki yükseköğretim finansman sistemine ilişkin
bilgiler ışığında; Türkiye’nin yükseköğretim finansman yönetim sistemi, sağlanan
finansmanın dağıtım ve denetim sistemi ile yükseköğretim ücretlendirme sistemi
ve harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar ele alınmıştır.
4.6.1. Türkiye’de yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve
denetimine ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Türkiye’de

kamusal

hizmet

olduğu

konusu

kabul

edilmiş

olan

yükseköğretimin finansmanı, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları vasıtasıyla
sağlanmaktadır. Devlet yükseköğretim kurumlarında kamu finansmanı, vakıf
yükseköğretim kurumlarındaysa özel finansman esas uygulamadır. Vakıf
üniversitelerinin sayısı ve etkinliği arttıkça, yükseköğretimin finansmanında
ağırlıklı olarak özel finansmanın ön plana çıkabileceği değerlendirilmektedir.
b. Devlet

yükseköğretim

kurumlarında

kamu

finansmanı,

bütçeyle

sağlanmaktadır. Üniversite bütçeleri, kamu bütçesi esaslarına göre kullanılmakta
ve denetlemeye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir kamu kurumunun
bütçe sistemi ile yükseköğretim kurumlarındaki sistem arasında önemli bir fark
yoktur. Yükseköğretim sisteminin özel yapısı nedeniyle, kamu kurumları
bütçesinden olan farklılıklarının göz önünde bulundurulması ve yükseköğretim
sistemi için özel bir yönetim ve özerk bir denetim sistemi olması gerektiği konusu
değerlendirilmelidir.
c. Yükseköğretim sisteminin, diğer kamu kurumları sistemlerinden farklı olan
özelliklerini dikkate alacak şekilde ve gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim
finansman sistemlerinde yaygın olarak kullanılan “fon sistemi” Türkiye’de henüz
değerlendirilmemiştir. Kamu bütçe sisteminde 1980’li yıllardan beri kullanılan fon
sistemi, özel statüsü olan birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılmasına
karşın, yükseköğretim sisteminde bu konuda kapsamlı bir çalışma dikkati
çekmemiştir.
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d. Son yasal düzenlemelerle oluşturulan Stratejik Plana Dayalı Performans
Esaslı

Bütçe

Sistemi;

yükseköğretim

kurumlarının,

kalkınma

planlarıyla,

programlar ve belirledikleri temel ilkelere uygun olarak, görev ve vizyonlarını
oluşturması,

stratejik

amaçlarıyla

ölçülebilir

hedeflerini

saptaması,

performanslarını ölçmek ve sürecin izlenmesi ile değerlendirilmesi amacıyla,
stratejik planlarını hazırlamaları; bütçeyi, stratejik planlarına göre yapmalarını
esas almaktadır. Sistem yerleşme aşamasında olduğundan, sağlıklı performans
ölçütlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla, uzun dönemde yükseköğretim
sistemine katkı sağlayabilecek bir sistem olarak değerlendirilmektedir.
e. Devlet üniversitelerinin merkezi yönetim bütçesi esaslarına tabi olması
nedeniyle, üniversitelerde finansal özerklikten söz etmek olası değildir.
f. Döner sermaye gelirleri, genel bütçe kavram ve usullerine tabidir. Döner
sermaye gayrisafi hasılatının % 5’inden daha az olmaması kaydıyla, üniversite
yönetim kurulu tarafından belirlenecek orandaki kaynaklarla, ARGE projeleri
vasıtasıyla elde edilen kaynaklar, sağlanan bağış ve yardımlar, bilimsel araştırma
projeleri için kullanılmaktadır. Bu tutarın; özellikle tıp fakültesi ve uygulama
hastanesi olmayan üniversiteler dikkate alındığında, hastanesi olan kurumlara
kıyasla ARGE kaynağı yetersizliği sorununun daha fazla olduğu, yükseköğretim
araştırma kaynakları için bir düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.
g. Vakıf üniversiteleri, finansman ve idari konular dışında kamu yükseköğretim
mevzuatına tabi olup, kurucu vakfın katkısı, öğrenci harçları ve devlet yardımı
olmak üzere üç ayrı finansman kaynağına sahiptirler. Ancak, bu kurumların asıl
finansman kaynağı öğrencilerden alınan ücretler olup, diğer kaynakların yetersiz
olduğu değerlendirilmektedir.
h. Finansal denetim; yükseköğretim kurumlarının üst yöneticilerince atanan
denetçiler tarafından yapılan iç denetim ve Sayıştay tarafından yapılan dış
denetim olarak ikiye ayrılmıştır. Yükseköğretimin finansmanı konusunda,
uzmanlardan oluşan bir denetim sistemi olmadığı değerlendirilmektedir.
ı. Türkiye’de yükseköğretimin temel yasal çerçevesi, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası ve Yükseköğretim Kanunu ile belirlenmiştir. Dolayısıyla yükseköğretim
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hizmeti devlet açısından anayasal bir görev, yurttaşlar açısından ise anayasal
hak olarak güvence altına alınmıştır.
i. Türk yükseköğretim sistemi; üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve
diğer yükseköğretim kurumlarından oluşmaktadır. Yükseköğretim kurumları
üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitülerine bağlıdırlar. Mesleki ve teknik
eğitim kurumları ile yüksek okulların da üniversitelere bağlı olması, yönetim,
öğretim kadrosu ve finansal açıdan önemli yük getirmekte, gayretlerin hem
bilimsel çalışmalara, hem de mesleki ve teknik eğitime aynı değerde harcanma
güçlüğü nedeniyle, TÜSİAD vb. kurumların raporlarında da vurgulandığı gibi,
özellikle

mesleki

ve

teknik

eğitimden

istenen

verimin

alınamadığı

değerlendirilmektedir.
j. Bütün

yükseköğretim

kurumlarının

yönetiminin

merkezileştirilerek,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde toplanması ve bu kurulun doğrudan
Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmış olmasına rağmen, bu kurumların özerkliği
yeterince sağlanamamış, sistemin uygulanmasında bazı sorunların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. YÖK’e üye seçiminde; yükseköğretim hizmetini
vermekle

görevli

asli

unsur

olan

üniversite

yöneticilerinden

oluşan

Üniversitelerarası Kurul’un ağırlığı 1/3 düzeyinde olup, bu kurulun yönetimdeki
ağırlığının artırılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
k. Rektörlerin; Üniversitelerarası Kurul’a bir yıl süreyle ve üniversitelerin
kuruluş tarihlerine göre sırayla başkanlık yapması, ilk bakışta adaletli bir sistem
olarak gözükmesine karşın, yükseköğretim sisteminde önemli yere ve tarihi
misyona sahip olan büyük çaptaki üniversitelerin deneyimli yönetimlerinin,
sistemde

yeterince

üniversitelerin

etkin

yeterince

olamayabileceği

yararlanamayabileceği,

ve

deneyimlerinden

Üniversitelerarası

diğer

Kurul’un

yapısı ve görevlerinin yeniden değerlendirilmesi, yükseköğretim sistemine ilişkin
bir kısım araştırmalarda gündeme getirilmektedir.
l. Yasal

mevzuat

gereği

oluşturulan

üniversite

yönetim

kurullarında;

öğrenciler, araştırma görevlileri ve üniversite çalışanları temsil edilmekte, ancak
öğrenci temsilcilerinin oy hakkı bulunmamaktadır.
m. Fakülte dekanlarının; üniversite senatoları ve/veya rektör tarafından
seçilmesi yerine, rektörün belirlediği adaylar arasından YÖK tarafından seçilmesi
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ve atanması da, aşırı merkeziyetçi bir yükseköğretim yönetim sistemi örneği
olarak değerlendirilmektedir.
n. Merkezi sınavla öğrenci yerleştirilmesi, üniversitelere istedikleri nitelikte
öğrenci seçebilme olanağı vermemektedir.
o. Yeni üniversitelerin kurulmasında; akademik mülahazalar ve toplumsal
sistemlerin insangücü gereksinimleri yerine, siyasi düşünceler ön plana
çıkabilmekte, gereksinim duyulmayan alanlarda ve yerlerde yükseköğretim
birimleri açılabilmekte, yeterli öğretim kadrosunun sağlanamaması ve eğitimden
arzu edilen verimin alınamaması yanında, yükseköğretime ayrılabilen sınırlı
kaynakların önemli bir bölümü de israf edilebilmektedir.
4.6.2. Türkiye’de yükseköğretimin ücretlendirilmesine ilişkin bulgu ve
yorumlar
a. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda “yükseköğretim paralıdır” hükmü olmasına
karşın, 2012 yılında yapılan yasal düzenlemeyle, devlet üniversitelerinde birinci
öğrenim gören öğrencilerden öğrenim ücreti (katkı payı) alınmamaktadır.
Böylece, yükseköğretim finansmanı içinde yaklaşık % 4 olan bu tutar da büyük
ölçüde kaldırılmış ve devlet okullarındaki yükseköğretimin tüm finansmanı
kamuya yüklenmiştir.
b. İkinci Öğretim’den katkı payları alınmaya devam edilmektedir. İkinci
öğretimden alınan katılım payı 962 TL (506 $) ile 2.134 TL (1.123 $) arasında
değişmekte olup, bu tutar her yıl merkezi yönetim tarafından belirlenmektedir. Bu
uygulamanın, “parasız” bir yükseköğretimden daha uygun olduğu, buna karşın,
reel değerlerle yapılan bir maliyet hesabının sonucu olmadığı ve yetersiz olduğu
değerlendirilmektedir.
c. Devlet üniversitelerinde sağlanan bu kolaylığa karşılık, vakıf üniversiteleri
öğrenci ücretlerini belirleme konusunda tam serbestiye sahiptirler. Bu husus,
öğrenci ücretleri açısından önemli bir farklılık oluşturmaktadır. Ailesinin gelir
düzeyi yüksek olan bir öğrenci devlet üniversitesinde ücretsiz okuma şansına
sahip olurken, ailesinin gelir düzeyi düşük olan bir öğrenci, eğer devlet
üniversitesini kazanamazsa, çok yüksek ücretler ödeyerek vakıf üniversitesine
gitmek durumunda kalmaktadır.
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d. Ulusal gelirden yükseköğretime ayrılan payın kullanılması açısından, devlet
üniversiteleri ve vakıf üniversitelerde okuyan öğrenciler arasında bir adaletsizlik
olduğu konusu gündemdedir. Devlet üniversitesinde okuyan öğrenci bu paydan
tam olarak yararlanırken, vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler bu paydan
yararlanamamaktadır.
e. Türkiye’de yükseköğretimin kişiye özel getirisi % 16,2, toplumsal getirisi ise
% 8,5 olarak hesaplanmıştır. Burada dikkati çeken konu; Türkiye’de kişiye özel
getirisi toplumsal getirisinin 2 katı olan bir hizmetin neden kamu tarafından
bedelsiz olarak sunulduğudur. Bu uygulamanın ekonomik, bilimsel ve toplumsal
gerekleri henüz tam olarak ortaya konulamamış olup, ortada yalnızca siyasi
düşünceler gözlenmektedir. Toplum; benzer şekilde piyasa ekonomisi koşullarına
sahip ülkelerde paralı olarak sunulan, kişisel getirisi yüksek olan bir hizmetin
neden bedava sunulduğunu bilmek, bunun gerekçesini tam olarak anlamak
durumundadır. Üstelik kişisel getirinin bu kadar yüksek olmasına karşılık,
toplumun ekonomik açıdan düşük gelire sahip belli bir kesiminin de vergileriyle
sunulan bu hizmeti, gelir düzeyi yüksek olup, devlet üniversitelerinde okuyanlar
öğrencilerin neden bedelsiz aldığı sorusu gündemdedir.
f. Öğrencilere sağlanan burs ve kredilerin yetersizliği nedeniyle, öğrencilerin
yaşamsal

gereksinimlere

katkı

sağlayabilmek

maksadıyla;

yükseköğretim

kurumunun yeri, ailenin oturduğu yerden farklı olan öğrencilerden talep edenlere,
YURT-KUR’a bağlı yurtlar ve varsa üniversitelere ait yurtlarda barınma olanağı
sağlanmaktadır. Bu desteklere ek olarak sağlanan diğer kolaylıklar olumlu olarak
değerlendirilmesine karşın, hizmetin sınırlı sayıda öğrenciye sunulabilmesi bir
yetersizlik olarak değerlendirilmektedir.
4.6.3. Türkiye’de yükseköğretimin harcamalarına ilişkin bulgu ve yorumlar
a. Türkiye’nin kamu ve özel kaynaklardan eğitime harcadığı tutar 1995 yılında
GSMH’nın % 1.7’si iken, bu oran 2000 yılında % 2.5’e, 2002 yılında % 3.82’ye,
2009 yılında yaklaşık % 4 düzeyine yükseldiği görülmektedir. Oranların artan bir
seyir izlemesine karşın, harcamaların henüz OECD ortalamalarının altında
olduğu görülmektedir.
b. Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe ödeneklerinin, son yıllarda GSMH içindeki
payı % 3 ile % 3.9 arasında değişmiştir. Dünya’da ise; GSMH içinde eğitim
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harcamalarının payı ortalama % 4.8, OECD ülkelerinde % 5.2’dir. Türkiye’nin
GSMH’dan eğitime ayırdığı pay halen dünya ve OECD ortalamalarının altındadır.
Eğitim harcamaları sabit fiyatlarla artsa da, GSMH’daki büyümeyle birlikte
harcamaların GSMH’ya oranı artmamaktadır. Bu durumda Türkiye’nin, ülkenin
zenginleşmesiyle birlikte eğitim harcamalarına milli gelirden artan bir pay
ayırmadığı söylenebilir. Önümüzdeki dönemde de bu oranın, OECD ölçütü olarak
sayılabilecek % 5 düzeyine çıkarmak yönünde bir gayret de gözlenmemektedir.
c. Yükseköğretime ayrılan bütçe ödeneklerinin GSMH içindeki payının halen
% 0.77 ile % 0.93 arasında değiştiği görülmektedir. Yükseköğretime ayrılan
kaynak geçmiş dönemle kıyaslandığında; 2000’de % 0.8’i olan tutarda önemli bir
gelişme olmadığı söylenebilir. 2010 yılı itibariyle de yükseköğretim bütçesinin
GSMH içindeki payı % 0.91’dir. OECD ülkeleri ortalamasına göre ise,
yükseköğretim harcamalarının GSMH içindeki payı % 1.2’dir. Bu durumda
Türkiye’de son yıllarda genel olarak eğitime ayrılan bütçe ödeneklerinde artış
gözlenmesine karşın, özellikle yükseköğretim harcamalarının GSMH içindeki
payının, çoğu OECD ülkesinin altında kaldığı görülmektedir.
d. Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe ödeneklerinin, son yıllarda merkezi yönetim
bütçesi içindeki payı % 12.8 ile % 14 arasındadır. Bu oran; dünya’da ortalama %
15.6, OECD ülkelerinde % 13.3’dür. Bu durumda Türkiye’nin, son yıllarda eğitime
ayrılan bütçe ödeneklerinde, dünya ve OECD ortalamalarına yaklaşmaya çalıştığı
değerlendirilebilir.
e. Türkiye’de devlet üniversiteleri gelirleri içinde kamu bütçe payı % 57, kurum
döner

sermayesi

payı

%

38

dolayındadır.

1990

ve

sonrası

eğilimle

kıyaslandığında, kamu bütçesi payının % 80’lerden bu düzeylere gerilediği, döner
sermaye kaynaklarının ise % 20’lerden, yaklaşık % 100 arttığı görülmektedir.
Devlet, üniversiteleri; kendi olanaklarıyla elde ettikleri kaynaklarla giderlerini
karşılatma eğiliminde olduğu izlenimini vermektedir. Nitekim yeni hazırlanmakta
olan YÖK Yasası Taslağı’nda da kamu kaynaklarının önemli miktarda azaltılması
eğilimi görülmektedir.
f. Vakıf üniversitelerine bakıldığında ise; öğrenci oranının genel oranın % 5.8’i
olmasına karşın, devlet bütçesinden aldıkları desteğin ortalama % 2.5 dolayında
olduğu, bu durumda vakıf üniversitelerinin harcamalarındaki ana kaynağın
öğrenci ücretleri olduğu görülmektedir.
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g. Türkiye’de öğrencilerin yükseköğretimde ortalama kalış süresi 2.65 yıl,
OECD ortalaması 3.97 yıldır. Türkiye’deki sürenin azlığı, mesleki yükseköğretim
kurumlarındaki eğitim süresi olan 2 yıl nedeniyle düşük olarak görünse de, bu
süre bir açıdan, yükseköğretimin kalitesine etki eden bir etmen olarak dikkati
çekmektedir.
h. Türkiye’de yükseköğretimde öğrenci başına yapılan yıllık harcama 4.648 $,
OECD

ülkeleri

ortalaması

olan

8.455

$’ın

yarısı

kadardır.

Türkiye’de

yükseköğretimin kişiye özel getirisi % 16.2 ve toplumsal getirisi % 8.5 olarak
hesaplanmıştır. Türkiye’de

özel ve toplumsal

yükseköğretim

yüksekliği

düzeyinde

getiriler

nedeniyle,

arasındaki farkın

yükseköğretimin

kamuya

maliyetinin yüksek olduğu değerlendirilebilir.
ı. Devlet üniversitelerinin harcama kaynaklarından olan birinci öğretim öğrenci
katkı payları kaldırılmıştır. Bu düzenleme; düşük gelire sahip öğrenciler ve aileleri
için çok iyi, gelir düzeyi yüksek olanlar için ödüllendirme niteliğindedir. Ancak, bu
uygulama, "ücretlendirilmemiş hizmetin kıymeti bilinmez" ifadesine uygun
görülmemektedir.

Bu

düzenleme

aynı

zamanda

üniversitelerin

harcama

kaynaklarının yaklaşık % 15-20’si kadar bir kısmının ortadan kalkmasına neden
olmuş, eksilen kaynağın karşılanması konusunda bir önlem de görülmemektedir.
4.7.

YÜKSEKÖĞRETİM FİNANSMAN SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL

DEĞERLENDİRME
Bu bölümde; giriş bölümünde belirlenen alt problemler esas alınmak ve
yukarıda açıklanan, ülkelerin yükseköğretim finansman sistemlerine ilişkin bulgu
ve yorumlar ışığında; sonuç ve önerilere esas olmak üzere, yükseköğretim
finansman yönetim sistemi, sağlanan finansmanın dağıtım ve denetim sistemi ile
yükseköğretim

ücretlendirme

sistemi

ve

harcamalarına

ilişkin

genel

değerlendirmeler ele alınmıştır.
4.7.1. Yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve denetimine ilişkin
genel değerlendirme
a. Yükseköğretim finansmanına ilişkin değerlendirme öncesinde; bir üst
sistem olan ve finansmanı etkileyen yükseköğretim yönetim sistemi ile ilgili
olarak, incelenen OECD ülkeleri ile Türkiye’nin yükseköğretim yönetim
sistemindeki temel konuların değerlendirilmesine esas tablo aşağıdadır.
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Söz konusu tabloda belirlenen alanlara ilişkin olarak yapılan inceleme sonucu,
Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile belirlenen ülkeler karşılaştırıldığında
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.
(1) Yükseköğretim sisteminin yasal dayanağı, anayasa ve yasalar
açısından benzer durumdadır. Ancak; incelenen ülkelerde yasalara uygun olarak
hazırlanan ve uygulama esaslarını belirleyen diğer yasal mevzuat (tüzük,
yönetmelik, genelge, yönerge vb.) ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
hazırlanırken,

Türkiye’de

bu

mevzuat

YÖK

tarafından

hazırlanmaktadır.

Türkiye’deki üniversitelerin bu konudaki yetkileri son derece sınırlıdır.
(2) Yükseköğretim sisteminin yönetimi; incelenen ülkelerde genelde
bakanlıklar (eğitim kurumunun özelliğine göre eğitim bakanlığı, çalışma bakanlığı,
ekonomi bakanlığı vb.) ve yerel eğitim birimleri / yönetimlerdeyken, Türkiye’de bu
yetki Cumhurbaşkanlığı’na bağlı YÖK bünyesindedir. Bakanlıklar ve yerel
yönetimlerin bu konuda inisiyatifi yoktur.
(3) İncelenen ülkelerdeki yönetim yapısı, ülkelerin kalkınma planlarına
ve yükseköğretim kurumunun bulunduğu çevrenin gereksinimlerine uygun
insangücünü yetiştirme olanağı sağlarken, Türkiye’deki yapının; bu eşgüdümü
etkin olarak sağlayabilecek durumda olmadığı, kalkınma planlarına uygun
insangücü yetiştirme planlarının hazırlanması ve yükseköğretim kurumlarından,
bu plana uygun nitelik ve nicelikte mezunların yetiştirilmesinde, tam anlamıyla
etkin olmadığı değerlendirilmektedir.
(4) Yükseköğretim kurumlarının çeşitleri açısından incelenen ülkelerle
Türkiye arasındaki önemli farklılık, Türkiye’de özel üniversite olmayışıdır. Ancak
bu konuda yasal düzenlemelerin devam ettiğine ilişkin bilgiler mevcuttur. Bu
nedenle, Türkiye’de vakıf üniversitelerinin hızla yaygınlaştığı görülmektedir.
(5) Yükseköğretim kurumlarının statüsü açısından incelendiğinde;
incelenen ülkelerde kamu ve özel üniversite ayrımı net olarak gözükmekte ve
özel üniversitelerde kurucunun tüm yönetimde söz sahibi olduğu görülmektedir.
Türkiye’deki vakıf üniversiteleri, aralarında sınırlı sayıda farklılık olmasına karşın
(Örneğin kamu üniversitesi rektörünü Cumhurbaşkanı atarken, vakıf üniversite
rektörünün atamasının, sembolik bir işlev gibi gözükse de, YÖK tarafından
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yapılması vb.), statü ve işlemler açısından kamu üniversiteleriyle aynı yasal
mevzuata tabidir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına yönelik mevzuat yeniden
değerlendirilmelidir.
(6) İncelenen ülkelerde Mesleki ve Teknik Eğitim’in sorumluluğu
genelde Eğitim Bakanlığı veya Çalışma Bakanlığı’nda olmasına, hatta Şili’de
tamamına yakınının özel statüde olmasına karşın, Türkiye’de bu sorumluluk
YÖK’dedir. Mesleki eğitim konusundaki gayretlere rağmen henüz arzu edilen
standartlara ulaşamayan Türkiye’de, önemli ölçüde finansal kaynağın harcandığı
ve ekonomik kalkınma açısından büyük önemi nedeniyle bu alanın; yapısal,
yönetsel ve işlevsel boyutlarının gözden geçirilmesine yönelik bir çalışma
yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
(7) Yükseköğretim kurumlarının yönetim organları incelendiğinde,
benzer yapılar olmasına karşın, önemli farklılığın bu organların yetkileri arasında
olduğu, Türkiye’de üniversite yönetiminin yetkilerinin, incelenen ülkelere kıyasla
daha sınırlı olduğu değerlendirilmektedir.
(8) İncelenen ülkelerin bir kısmında; öğrencilerin istediği üniversiteye
başvurma ve yükseköğretim kurumlarının öğrencilerini seçme, bu maksatla sınav
vb. düzenlemeleri yapması kendi yetkilerinde olmasına karşın, Türkiye’de sınav
sistemi merkezidir. Her sınav döneminde yaşanan sorunlar ve öğrencilerin bir
bölümünün

okumak

istedikleri

üniversite

yerine

puanına

uygun

olan

yükseköğretim kurumuna veya tercihte yaptığı sıralama hatası nedeniyle
istemediği bir öğretim kurumuna kayıt olabilmesi, ileride yapacağı meslek
konusunda yaşanan sorunların yanında, önemli ölçüde zaman israfını ortaya
çıkarabilmektedir. Merkezi sınav sisteminin, şu ana kadar sağlanan geri
beslemeler dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
(9) İncelenen ülkelerde yükseköğretim politikaları, genelde bu konu ile
ilgili bakanlığın veya birkaç bakanlığın müşterek çalışması ile oluşturulmasına
karşın, Türkiye’de bu görev YÖK bünyesindedir. YÖK tarafından oluşturulan
yükseköğretim politikalarında ilgili bakanlıklar ve mezunları istihdam eden
sektörlerin katkısının yetersiz olduğu, sistemin geliştirilmesine yönelik geri
besleme konusunda etkin bir sistem olmadığı, bu konuda geçmiş dönemde
TÜSİAD vb. kuruluşların 1-2 yıllık dönemler halinde hazırladıkları raporların uzun
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süredir gündemde olmadığı görülmektedir. Yönetimdeki bu sorun, yükseköğretim
finansmanına da olumsuz yansımakta, zaten sınırlı olan finansal kaynakların bir
bölümü

atıl

kapasiteye

gidebilmekte

veya

kalkınma

planlarına

uygun

insangücünün yetiştirilmesi konusunda istenen hedeflere ulaşamayabilmektedir.
(10) Bir örnek olmak üzere, halen Türkiye’de 129 eğitim fakültesi
mevcuttur. Söz konusu fakültelerin durumu EK-1’dedir. Bu fakültelerden yıllık
olarak mezun olan öğrenci sayısı 60 bin dolayındadır (ÖSYM, 2012). MEB’nın
MEB-IKOP projesi (MEB, 2013) kapsamında yapılan çalışmalarda, 2023 yılına
kadar

öğretmen

gereksiniminin

yaklaşık

1

milyon

100

bin

olacağı

değerlendirilmiştir. Mevcut öğretmen sayısı yaklaşık 800 bin, atama bekleyen
öğretmen sayısı yaklaşık 280 bindir. Her yıl emekli olarak veya başka nedenlerle
sistemden ayrılan öğretmen sayısı yaklaşık 26 bin’dir. Mevcut yapıda düzenleme
yapılmadığı

takdirde

2023

yılında

eğitim

fakültelerinden

mezun

olan

öğrencilerden yaklaşık 320 bini (800 bin mevcut + 280 bin atama bekleyen + 600
bin mezun olacak – 260 bin emekli olacak – 1 milyon 100 bin hedef kadro = 320
bin) iş olanağı bulamayabilecektir. Sistemin sorunsuz yürümesi için eğitim
fakültelerinden her yıl mezun olacak toplam öğrenci sayısının yaklaşık 28 bin
olması yeterli gözükmektedir. Bu durumda, eğitim fakültelerinin kapasiteleri ve
kurumsal geçmişi değerlendirildiğinde, bir örnek olmak üzere; EK–2 listede yer
alan ve gerek bölge esası ve gerekse sosyo-kültürel olanakları ile kuruluş tarihi
itibariyle eski olan 36 adet eğitim fakültesi (fakülte sayısı ve bölgeler ayrıca
değerlendirilebilir, bu 36 fakülte bir örnektir) dışındaki 93 fakültenin kapatılması
ve/veya

başka

gereksinmeler

için

değerlendirilmesi,

devamı

öngörülen

fakültelerde halen 153 bin dolayında olan öğrenci sayısının da azaltılarak 112 bin
(112 bin:4 = 28 bin – yıllık öğretmen gereksinimi) dolayında olmasının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
b. Yükseköğretim yönetim sistemine ilişkin bu genel değerlendirmelerden
sonra; incelenen OECD ülkeleri ile Türkiye’nin yükseköğretim finansmanının
yönetimi, dağıtım ve denetim sistemlerinin değerlendirilmesine esas tablo
aşağıdadır.
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Söz konusu tabloda belirlenen alanlara ilişkin olarak, Türkiye’deki yükseköğretim
kurumları

ile

belirlenen

ülkeler

karşılaştırıldığında

aşağıdaki

sonuçlara

ulaşılmaktadır:
(1) Polonya hariç diğer ülkelerde yükseköğretim paralıdır. Rejim
değişikliği yaşayan Polonya’da, geçiş döneminde bu husus normal görülebilir.
Türkiye’de ise devlet üniversitelerinde birinci öğretim parasızdır. İkinci öğretimden
alınan tutar ise, finansman içinde çok küçük bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla
devlet üniversiteleri parasızdır denebilir. Vakıf üniversiteleri ise paralıdır ve her
üniversite kendi alacağı ücreti belirleme özgürlüğüne sahiptir. İlk aşamada, bir
hizmetin bedava olması cazip ve doğru gibi görünebilir. Ancak; yükseköğretim
gibi bireysel getirisi yüksek olan bir hizmetin bedava sunulması, bu hizmetten her
gelir düzeyindeki bireylerin bedelsiz yararlanması gerçekte eşitsizliğe ve
adaletsizliğe neden olabilir. Tüm halktan toplanan vergilerle, toplumun belli bir
kesimine bedava hizmet sunulması doğru bir yaklaşım olarak gözükmeyebilir.
Diğer bir hususta kişinin psikolojik yaklaşımıdır. İnsanlar bedelsiz ulaşabildikleri
hizmete yeterli önemi veremeyebilirler. Belli bir bedel ödenmesi o hizmete olan
ilgiyi ve ulaşma isteğini artırır. Ayrıca, bir kısım öğrenciler, nasıl olsa
yükseköğretim parasız düşüncesiyle birden fazla programa devam etmek
isteyebilir. Bu da ek fiziki yatırım ile öğretim kadrosu gereksinimi doğurabilir ve
mevcudu artan sınıflar nedeniyle öğretim üyesi başına artan öğrenci sayısı
eğitimin kalitesini düşürebilir.
(2) Eğitimin bir kamu hizmeti olması nedeniyle, incelenen tüm ülkelerde
ana finansman kaynağının kamu olduğu tespit edilmiştir. Ancak, İngiltere;
mezuniyet sonrası iş bulan öğrencinin, gelir düzeyiyle orantılı olarak sisteme geri
ödeme yapmasını getirmiştir. Böylece okurken mali kaynak sorunu olmayan
birey, iş bulduktan ve belli bir gelir düzeyine ulaştıktan sonra geri ödeme yaparak,
yükseköğretim finansman sisteminin sürekli bir kaynağa sahip olmasına katkı
sağlamaktadır. Bu da finansal sistemin devamlılığı açısından önemli olarak
değerlendirilmektedir. Türkiye’de, vakıf üniversitelerinde önemli miktarda para
ödeyerek eğitim gören bir kitle varken, yükseköğretimin parasız olduğu devlet
üniversitelerinin olması bir çelişki olarak değerlendirilmektedir.
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(3) İncelenen ülkelerde, G. Kore hariç, yükseköğretimin ana finansmanı
kamu kaynaklarıdır. G. Kore’de finansmanın büyük bölümü öğrenciler ve
ebeveynler tarafından sağlanmaktadır. Burada temel düşünce, bireysel getirisi
yüksek olan bir eğitimin finansmanının da büyük ölçüde eğitim görenlerce
sağlanmasıdır. Türkiye’de de ana finansman kaynağı kamu kaynakları olup,
bunun istisnası vakıf üniversiteleridir. Devlet üniversitelerinde eğitim parasız
olmasına karşılık, öğrenim dışı gereksinimler (barınma, iaşe, ulaşım vb.) için
gerekli

finansman

büyük

ölçüde

öğrenciler

ve

ebeveynler

tarafından

karşılanmaktadır.
(4) Ülkelerdeki yükseköğretim finansmanının ana yönetim sorumluluğu
genelde merkezi hükümetlerdedir. Bu maksatla eğitim bakanlıkları ve/veya
kurulmuş olan özel konsey/kurullar bu görevi yürütmektedir. Ana sorumluluk
merkezi hükümetlerde olmasına karşın, bu genel sorumluluk şeklindedir ve
kaynağın blok olarak sağlanmasından ibarettir. Bu yetki genelde yerel birimlere
ve yükseköğretim kurumlarının yönetimlerine aktarılmıştır. G. Kore’de ise,
merkezi hükümete ek olarak yerel eğitim yönetim birimleri ve yerel yönetimler de
bu konuda görev üstlenmiştir. Türkiye’de ise ana finansman kaynağının yönetimi
merkezidir ve hükümet tarafından yürütülmektedir. Alt kademelere yetki aktarımı
son derece sınırlıdır.
(5) Yükseköğretim finansman kaynağının dağıtımı için İngiltere, Hollanda
ve Polonya’da, bu konuda uzman konsey/kurullar oluşturulmuştur. G. Kore’de
hükümet kaynağı blok halinde yerel eğitim birimleri ve yerel yönetimlere
aktarmakta, dağıtımı bu birimler yapmaktadır. Türkiye ve Şili kaynağın dağıtımını
merkezi olarak yapan ülkelerdir.
(6) Türkiye ile incelenen ülkeler arasında farkı oluşturan bir etken de
finansmanın

dağıtım

esasıdır.

Türkiye

hariç

tüm

ülkelerde

finansman

yükseköğretim kurumlarına blok olarak aktarılmaktadır. Kaynağın tespitinde ise
belli kurallar uygulanmaktadır. İngiltere, kurumlar arasında kaynağı adil olarak
dağıtabilmek için belirli formüller uygulamaktadır. Hollanda, G. Kore, Polonya ve
Şili ise; öğrenci sayısı, nüfus, burs talepleri, akademik yayınlar, yetkin öğretim
kadrosu sayısı vb. ölçütler kullanmaktadır. Kullanılan ölçütler incelendiğinde,
kabul edilebilir nitelikte olduğu ve kaynakların kurumlar arasında adil şekilde
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dağıtılmaya çalışıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise genelde kurumla hükümet
arasında pazarlık yapılan bir sistemle kaynaklar dağıtılmaktadır. Her ne kadar
Stratejik Plana Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sistemi yaklaşık 6-7 yıldır
uygulanmaya çalışılsa da, kaynakların dağıtımında uzun yıllar boyunca oluşmuş
belli oranlara dikkat edildiği, bunun dışında merkezi otoriteye projesini kabul
ettirebilen kurumun daha fazla kaynak alabildiği gözlenmektedir. Mevcut
sistemde Türkiye’de, kaynak dağıtımında sağlıklı ölçütler ve adalet olduğunu
söylemek güçtür.
(7) Kaynakların yükseköğretim kurumu içinde dağıtımında da Türkiye ile
incelenen ülkeler arasında önemli fark olduğu görülmektedir. İncelenen ülkelerde,
“blok” olarak merkezi bütçeden aktarılan kaynakların, kurum içinde dağıtımı
konusunda yönetimlerin tam inisiyatifi, dolayısıyla finansal özerkliği vardır.
Kaynağı nereye ne kadar harcayacağına kurum yönetimi karar vermektedir.
Türkiye’de ise; bütçe yürürlüğe girdikten sonra, kaynakların nereye ne kadar
harcanacağı dahil olmak üzere, tüm yetki merkezi hükümettedir. Bir amaca
tahsisli, ancak kullanım olanağı kalmamış veya kaynak artışı olmuş bütçenin
başka bir projeye aktarılması durumunda dahi merkezi yönetimin onayı
gerekmektedir. Bu aşırı merkeziyetçi dağıtım sistemi, süratle karar alıp
uygulamayı engellemesi yanında önemli ölçüde bürokratik işlemler, projelerin
zamanında tamamlanamaması, kaynakların atıl kalması vb. sorunlara yol
açabilmektedir.
(8) Yükseköğretim için tahsisli finansmanın denetimi için Türkiye hariç
tüm

ülkeler

tarafından

bu

konuda

uzmanlaşmış

denetim

kurumları

oluşturulmuştur. Bu kurumlar; ya kaynağın dağıtımını da sağlayan kurumlar veya
bağımsız denetçiler şeklindedir. Türkiye’de ise, diğer kamu kurumlarının mali
denetiminde

olduğu

gibi

denetim

Sayıştay tarafından

yapılmakta

olup,

yükseköğretim finansmanının denetimi için özel bir birim yoktur.
4.7.2. Yükseköğretim ücretlendirme sistemine ilişkin genel değerlendirme
İncelenen OECD ülkeleri ile Türkiye’nin yükseköğretim ücretlendirme
sisteminin değerlendirilmesine esas tablo aşağıdadır.
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Söz konusu tabloda belirlenen alanlara ilişkin olarak Türkiye’deki yükseköğretim
kurumları

ile

belirlenen

ülkeler

karşılaştırıldığında

aşağıdaki

sonuçlara

ulaşılmaktadır:
(1) İncelenen ülkelerde (Polonya hariç) yükseköğretim ücretlidir. Önemli
rejim ve ekonomik sistem değişikliği yaşayan Polonya’da yükseköğretim ücretsiz
olup, kamu kaynaklarından finanse edilmektedir. Türkiye’de ise 2012 yılında
yapılan yasal bir düzenlemeyle devlet üniversitelerindeki birinci öğretim ücretsiz
olmuş, ikinci öğretim ve vakıf üniversiteleri ücretli olmaya devam etmektedir.
Önemi ve harcamaları gün geçtikçe artan yükseköğretim hizmetinin uzun süre
kamu kaynaklarıyla finanse edilmesinin güç olduğu, bunu başarabilen gelişmiş bir
ülke olmadığı değerlendirilmesi gereken bir konu olarak gözükmektedir.
(2) İngiltere’de yıllık ortalama yükseköğretim ücreti 4.700, Hollanda’da
1.821, G. Kore’de devlet üniversitelerinde 5.215, özel üniversitelerde 9.506,
Şili’de 3.140 $’dır. Polonya’da yalnızca başvuru ve diploma ücreti olup, 53 $’dır.
Türkiye’de devlet üniversitelerinde ikinci öğretim ücreti 506-1.123 $ arasında,
vakıf üniversitelerinde 4.548-22.500 $ arasındadır. Polonya ve Türkiye’de
yükseköğretimin tüm finansmanı kamu kaynaklarıyla sağlanmaktadır. Bir kamu
hizmeti olmasına karşın, bireysel getirisi toplumsal getirisinden daha yüksek olan
yükseköğretimin ücretsiz olması, vergi veren ancak bu hizmetten yararlanmayan
vatandaşlar için adil olmayan bir uygulama olarak gözükmektedir.
(3) Ayrıca, Türkiye’de devlet üniversitelerinde ücretsiz eğitim görülmekte
iken, vakıf üniversitelerinde çok yüksek ücretlerle eğitim alınması, bunun
karşılığında yükseköğretim için ayrılan finansmandan vakıf üniversitelerinde
okuyan öğrencilere kaynak aktarılmaması da ayrıca üzerinde çalışılması gereken
bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.
(4) Yükseköğretim ücretini karşılamak üzere verilen burslara bakıldığında;
İngiltere

ve

Hollanda’da

sağlanan

devlet

burslarının

öğrenim

ücretini

karşılayabilecek düzeyde olduğu, Şili’deki bursların, ücretin % 63-70’ini
karşılayacak düzeyde olduğu görülmektedir. G. Kore’deki öğrencilerin ancak %
1.8’i öğrenim ücretini burs ve kredi ile karşılayabilmekte, % 38.8’i ise ancak bir
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bölümünü

karşılayabilmektedir.

Polonya’da

eğitim

ücretsiz

olduğu

için,

öğrencilerin yaklaşık % 26’sının alabildiği burslarla yaşamsal gereksinimler
karşılanabilmektedir. Ayrıca başarılı öğrencilere verilen başarı bursları önemli bir
teşviktir. Ailelere sağlanan vergi kolaylıklara ve bazı gereksinimlerin karşılanması
da öğrencilerin harcamalarına bir katkı sağlamaktadır.
(5) Türkiye’de ise; birinci öğretim ücretsiz olduğundan, genelde yaşamsal
gereksinimler için burs talebi olmaktadır. Yaşamsal gereksinimler için verilen burs
çok yetersiz olduğundan, bunun yerine barınma için yurtlar (YURT-KUR ve
üniversite öğrenci yurtları), ucuz yemek ve ulaşım ücretleriyle bir ölçüde
karşılanmaya

çalışılmaktadır.

Vakıf

yükseköğretim

kurumlarında

okuyan

öğrencilerin ödedikleri yükseköğretim ücretine karşılık, kamu kaynaklarından burs
ve kredi olanakları yoktur.
(6) İngiltere’de dikkati çeken önemli bir husus ise; hem kamusal hem de
özel finansman kuruluşlarının, yükseköğretim almak isteyenleri 10 yıldan 25 yıla
varan vadelerde ve düşük faizli yükseköğretim kredileri ile fonlayabilmesidir.
(7) İngiltere’de uygulanan ücretlendirme sistemi; kredilendirme sürecinin
verimli işlemesini sağlama, kredilendirilen fonları tekrar finansman sistemine
kazandırma, geri ödememe riskini minimize etme ve devlet gözetimi altında
faaliyetlerini sürdürme özelliklerine sahip, uzun dönemde bu alandaki finansman
desteğinin

sürekliliğini

sağlayabilecek

sağlıklı

bir

sistem

olarak

değerlendirilmektedir.
(8) İngiltere’de kupon sisteminin; okul öncesinden üniversiteye kadar farklı
eğitim kademelerinde, seçilen kırsal bölgelerde etkin bir biçimde uygulanması da
dikkati çeken bir özelliktir. Kupon sistemi gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarıyla
sınırlı tutulmuştur. Uygulamanın temel hedefi, gelir düzeyi düşük ailelerin
çocuklarının eğitime devamını sağlamak ve istedikleri yükseköğretim kurumunda
eğitim görme olanağı

sunmaktır ve bu alanda

başarıyı

sağladığı

da

gözlenmektedir.
(9) Ülkelerin ücretlendirme sistemine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde;
genelde, yükseköğretimin bireysel getirisinin yüksek olması nedeniyle mutlaka
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paralı olması ve öğrencinin finansal katkısının esas olması sisteminin esas
alındığı değerlendirilmektedir.
(10) Devlet ve finansman sağlayan kurum ve kuruluşlar, yükseköğretim
görmek isteyen vatandaşlara öğrenim harcamaları için gerekli finansal desteği
sağlamakta, ancak mezuniyet sonrasında, bireysel gelire uygun geri ödeme
sistemi ile yükseköğretim için gerekli finansman döngüsünü çalıştırabilmektedir.
(11) İngiltere örneğinde olduğu gibi, dar gelirli ailelerin çocukları için
gerekli öğrenim kredisinin devlet tarafından karşılanması da fırsat eşitliğinin
sağlanmasında örnek bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
yükseköğretim görmek isteyen yurttaşlar bu isteklerini herhangi bir finansal sorun
yaşamadan yerine getirebilmektedirler.
4.7.3. Yükseköğretim harcama sistemine ilişkin genel değerlendirme
İncelenen OECD ülkeleri ile Türkiye’nin yükseköğretim harcama sisteminin
değerlendirilmesine esas tablo aşağıdadır.
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Söz konusu tabloda belirlenen alanlara ilişkin olarak Türkiye’deki yükseköğretim
kurumları

ile

belirlenen

ülkeler

karşılaştırıldığında

aşağıdaki

sonuçlara

ulaşılmaktadır:
(1) Türkiye, kamu eğitim harcamalarının GSMH’ya oranı olan % 4 ile,
incelenen ülkelerden oldukça geride ve OECD ortalamasının 2/3 (üçte ikisi)’ü
kadardır. Yükseköğretim harcamalarının GSMH’ya oranına bakıldığında ise; %
0.91 ile OECD ortalamasının ve incelenen ülkelerin (İngiltere hariç) oranının
altındadır. Oransal açıdan GSMH’nın daha az bir bölümünü eğitime ve özellikle
yükseköğretime ayırabilen bir Türkiye’nin, son dönemde aldığı kararlarla tüm
eğitimi kamu kaynaklarıyla karşılama ve yükseköğretimi bedelsiz sunma
politikasının çokta gerçekçi olmadığı ve bu politikasını ivedilikle gözden geçirmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
(2) Türkiye’nin kamu eğitim harcamalarının bütçeye oranı % 14’dür. Bu
oran Şili ve G. Kore’den daha düşük olup, OECD ortalamasına yakın gözükse de,
eğitime sağlanan fiziki kaynaklara bakıldığında reel bazda oldukça düşük
düzeydedir.
(3) Türkiye’de, genel bütçeden yükseköğretime ayrılan kamu finansman
desteğinin oranı % 3.25 düzeyindedir. Bu oran OECD ortalamasına yakındır ve
Şili hariç incelenen ülkelerden yüksektir. Bu husus, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde kamu finansman desteğinin azalmasına karşılık, Türkiye’nin halen
yüksek oranda kamu kaynağıyla yükseköğretimi finanse etmeye çalıştığını
göstermektedir.
(4) Yükseköğretime sağlanan toplam finansman içinde kamunun katkısı %
64.81, hanehalkı ve diğer kaynaklardan (vakıf vb.) sağlanan katkı % 35.19
düzeyindedir. Kamu katkısı, OECD ortalaması olan % 79.5’den düşüktür. Burada
dikkati çeken özel finansman desteğidir. İncelenen ülkelerde özel finansman
desteği olarak belirtilen oranlar, kamu tarafından sağlanan dolaylı destek (kredi,
burs vb.) iken, Türkiye’ye ait oran doğrudan hanehalkı ile bazı vakıf vb.den
sağlanan kaynaklardır. Bu durum, Türkiye’de etkin bir burs ve kredi sistemi
olmadığını, eğitimin finansmanında önemli bir yükün hanehalkı üzerinde
olduğunu göstermektedir.
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(5) Türkiye; % 0.91 ile, hem kamu ve hem de özel kaynaklardan
yükseköğretime sağlanan finansal desteğin toplamı açısından da, incelenen
ülkelere ve OECD ortalamasına göre oransal olarak düşük düzeydedir.
(6) Türkiye; öğrenci başına yıllık harcama tutarı olan 4.648 $ ile OECD
ortalamasının 1/3 (üçte biri)’ü düzeyindedir. Bu tutar aynı zamanda incelenen tüm
ülkelerden daha düşük, Hollanda’nın ¼ (dörtte biri) kadar, en yakın değer olan
Şili’den de yaklaşık 2.200 $ daha azdır. Bu durumuyla Türkiye, eğitim
harcamalarının büyük bölümünü, diğer eğitim kademelerinin aleyhine olarak,
yükseköğretime ayırmasına karşın, halen yetersiz düzeydedir.
(7) İncelenen

ülkelerin

tamamında,

yükseköğretim

kaynaklarından

ARGE’ye kaynak ayrıldığı, bu oranın kaynakların % 7 ile % 40’ı arasında değiştiği
dikkati çekerken, Türkiye’nin yükseköğretim kaynaklarından ARGE’ye ayırdığı
tutar olmayıp, üniversitelerin döner sermaye gelirlerinin bir bölümünü ARGE’ye
ayırma zorunluluğu dışında, ARGE desteği TÜBİTAK vb. kurumlar vasıtasıyla
genel bir bütçe olarak ayrıca planlanmaktadır. ARGE kaynağının yükseköğretim
kaynakları içinde ve uygun oranda olması, kalkınma planlarına uygun araştırma
çalışmalarını destekleyici, yükseköğretimdeki araştırma kalitesini ve bilimsel bilgi
üretimini artırıcı bir etken olarak değerlendirilmelidir.
(8) Öğrencinin yükseköğretimde kalış süresi açısından da Türkiye 2.65
yılla, hem OECD ortalaması (3.97 yıl) ve hem de incelenen ülkelere göre (3.43 yıl
ve üzeri) daha az süreye sahiptir. Bu nedenle; yükseköğretimin kapsamının
gelişmiş ülkelerdeki sistemler dikkate alınarak incelenmesi ve yapılandırılması,
mesleki ve teknik eğitimin yeniden değerlendirilmesi, üniversite eğitim sürelerinin
de sorgulanması gerekmektedir.
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BÖLÜM 5
SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. SONUÇLAR
Yapılan araştırmada, aşağıdaki temel sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar; alt
problemler dikkate alınarak; yükseköğretim finansman sisteminin yönetimi,
dağıtımı,

denetimi,

yükseköğretimin

ücretlendirilmesi

ve

yükseköğretim

harcamaları alt başlıkları ile özetlenmiştir.
5.1.1. Yükseköğretim finansmanının yönetimi, dağıtımı ve denetimine ilişkin
sonuçlar
Birinci alt problem “Yükseköğretim finansmanının yönetimi ile bu
kapsamda dağıtımı ve denetimi açısından Türkiye ve OECD ülkelerinin durumu
nedir, Türkiye’deki sisteme ilişkin hangi düzenlemeler yapılmalıdır?” olarak
belirlenmişti. Bu bölümde, bu alt probleme ilişkin olarak elde edilen inceleme
sonuçları değerlendirilmektedir.
a. İncelenen ülkelerdeki yükseköğretim finansmanının ana kaynağı genelde
merkezi hükümetlerdir. Bu maksatla eğitim bakanlıkları ve veya kurulmuş olan
özel konsey/kurullar, bu finansmanın yönetimi görevini yürütmektedirler. Ancak;
ana sorumluluk merkezi hükümetlerde olmasına karşın, bu genel sorumluluk
şeklindedir

ve

belirlenen

ölçütlere

uygun

olarak

saptanmış

kaynağın

yükseköğretim kurumlarına ve/veya yerel birimlere “blok” olarak aktarılması
esastır. Üniversite yönetimleri akademik özerkliğin yanında tam finansal özerkliğe
sahiptir. Türkiye’de ise devlet yükseköğretim kurumlarında finansman kaynağının
tüm yönetimi merkezi hükümette olup, bu merkezi kontrol finansman kalemlerinin
ayrıntısı bazına inebilmektedir. Vakıf üniversiteleri bu konuda özerkliğe sahiptir.
b. Yükseköğretim sisteminin, diğer kamu kurumları sistemlerinden farklı olan
özelliklerini dikkate alacak şekilde ve gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim
finansman sistemlerinde, gerek doğrudan eğitim ödenekleri ve gerekse araştırma
vb. maksatlarla merkezi bütçeden tahsis edilen ödeneklerde yaygın olarak
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kullanılan “fon sistemi” ve “blok” bütçe tahsis sistemi, Türkiye’deki yükseköğretim
finansman sisteminde henüz değerlendirilmemiştir.
c. OECD tarafından, yükseköğretim kurumlarının finansal özerklik ölçütleri
olarak belirlenen; öğrenci harçlarını saptama, gayrimenkul ve diğer donanım
mülkiyetine sahip olabilme, borçlanma yoluyla kaynak yaratabilme, kaynakları
amaçları

doğrultusunda

özgürce

harcayabilme,

personelin

ücretlerini

belirleyebilme açılarından bakıldığında, incelenen ülkelerdeki yükseköğretim
kurumlarının bu konularda büyük ölçüde inisiyatif sahibi olduğu görülmekte olup,
Türkiye’deki devlet yükseköğretim kurumlarının bu konularda tam bir özerkliğe
sahip olmadığı değerlendirilmektedir.
d. İncelemede dikkati çeken önemli bir konu da ARGE kaynağının yönetimidir.
İncelenen ülkelerde ARGE kaynağı, genelde yükseköğretim kurumuna “blok”
olarak aktarılmakta ve bu kaynağın kullanım yetkisi ve sorumluluğu kurumun
yönetimine bırakılmaktadır. Ayrıca; ARGE konusunda finansman kaynağı
sağlayan uzman kurum ve kuruluşlar da oluşturulmuş olup, gerek kurumsal ve
gerekse kişisel bazda araştırmalara destek sağlanmaktadır. Türkiye’de ise devlet
üniversitelerinde araştırmanın finansmanı da büyük ölçüde devlet (TÜBİTAK,
DPT, KOSGEB vb.) tarafından üstlenilmekte ve genelde merkezi olarak
yönetilmektedir. Üniversite döner sermayelerinden ARGE maksadıyla ayrılan
kaynaklar oldukça yetersizdir.
e. Bazı ülkelerdeki Mesleki ve Teknik Eğitim’in ve bu eğitime yönelik
finansmanın kontrolü de dikkati çekmektedir. İncelenen ülkelerde; Eğitim
Bakanlığı dışındaki bakanlıkların mesleki ve teknik eğitimde sorumluluk aldığı, bu
eğitimin yönetimi ile birlikte finansmanının yönetiminin de Çalışma Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı gibi kurumlara verildiği görülmektedir. Böylece; önemli
miktarda kaynağa gereksinme gösteren ve ülke kalkınma planlarına uygun nitelik
ve nicelikte insangücünü yetiştirmenin yanında, bu maksatla ayrılan finansmanın
da verimli ve etkin kullanımını sağlama yönünde örnek uygulamalar olduğu tespit
edilmiştir. Türkiye’de, bu eğitim kurumlarının finansmanı da diğer yükseköğretim
kurumları ile aynı esaslara tabidir. Ancak, mesleki ve teknik eğitimde halen
önemli sorunların

yaşandığı,

eğitilen insangücünün kalkınma planlarının

öngördüğü nitelik ve niceliğe uygun olmadığına ilişkin veriler dikkate alındığında,
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bu sistemin hem genel yönetimi ve hem de finansmanının yönetiminin
değerlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
f. İncelenen ülkelerdeki finansman sistemi; bu sistemden temel beklentiler
olan adalet, etkinlik ve ilave kaynakların harekete geçirilmesi konularını hayata
geçirmişken, Türkiye’deki finansman yönetim sisteminin bu üç temel ölçütü
karşılayamadığı değerlendirilmektedir.
g. İncelenen ülkelerde, yükseköğretim finansman kaynağının dağıtımı için bu
konuda uzman konsey/kurullar oluşturulmuştur. Bazı ülkelerde; kaynak “blok”
halinde yerel eğitim birimleri ve yerel yönetimlere aktarmakta, dağıtımı bu birimler
yapmaktadır.

Türkiye’de

kaynağın

dağıtımı

ve

kontrolü

merkezi

olarak

yapılmaktadır.
h. Türkiye ile incelenen ülkeler arasında esas farkı oluşturan unsur
finansmanın dağıtımı esası ve kurumların finansal özerklik derecesidir. Türkiye
hariç tüm ülkelerde finansmanın yükseköğretim kurumlarına “blok” olarak
dağıtılmasının yanında, dağıtılacak kaynağın tespitinde belli ölçütler (formüller,
kurumdaki öğrenci sayısı, burs talepleri, yetkin öğretim kadrosu sayısı, akademik
yayınlar, yerel birimlere aktarılan kaynaklarda nüfus durumu vb.) uygulanmakta,
böylece kurumlar arasında eşitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Kullanılan ölçütler
incelendiğinde, kabul edilebilir nitelikte olduğu ve kaynakların kurumlar arasında
adil şekilde dağıtılmaya çalışıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise; Stratejik Plana
Dayalı Performans Esaslı Bütçe Sistemi uygulanmaya çalışılsa da, kaynakların
dağıtımında uzun yıllar boyunca oluşmuş geleneksel yöntemlerin etkisini devam
ettirdiği, bunun dışında merkezi otoriteye projesini kabul ettirebilen kurumun daha
fazla kaynak alabildiği gözlenmektedir. Mevcut sistemde, Türkiye’de; İngiltere,
Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan, kaynak dağıtımında
performansa esas sağlıklı ölçütler ve yeterli adalet olduğunu söylemek güçtür.
ı. Kaynakların yükseköğretim kurumu içinde dağıtımında da Türkiye ile ülkeler
arasında önemli fark olduğu görülmektedir. İncelenen ülkelerde, “blok” olarak
verilen kaynakların kurum içinde dağıtımı konusunda yönetimlerin tam inisiyatifi
vardır. Türkiye’de ise yetki merkezidir. Bu aşırı merkeziyetçi dağıtım sistemi,
süratle karar alıp uygulamayı engellemesi yanında önemli ölçüde bürokratik
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işlemler, projelerin zamanında tamamlanamaması, kaynakların atıl kalması vb.
sorunlara yol açabilmektedir.
i. Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına genel bütçeden ayrılan paranın çok
kademeli bürokrasi kanalıyla ve fasılalı dağıtımı, kaynakların verimsiz kullanımına
da neden olmaktadır.
j. Yükseköğretim için tahsisli finansmanın denetimi için; Türkiye hariç,
incelenen tüm ülkeler tarafından bu konuda uzmanlaşmış denetim kurumları
oluşturulmuştur. Bu kurumlar; ya kaynağın dağıtımını sağlayan kurumların
bünyesinde veya bağımsız denetçiler şeklindedir. Burada dikkati çeken husus;
denetimin yükseköğretim kurumunun finansal özerkliğine müdahale veya
olumsuz yönde etkileyecek şekilde olmaması, harcamanın mevzuata uygun
olarak yapıldığının kontrolüyle sınırlı olması, kaynakların “blok” halinde aktarıldığı
yerel yönetimlerin de denetimden sorumlu olması, bir kısım sistemlerin de
doğrudan finansmanın denetimi yerine, yükseköğretimin çıktılarından yola
çıkarak, dolaylı finansman denetiminin yapılmasıdır.
k. Türkiye’deki devlet yükseköğretim kurumlarının finansal denetimi; merkezi
bütçeden kaynak sağlanan diğer kamu kurumlarının mali denetiminde olduğu
gibi, Sayıştay tarafından yapılmakta olup, yükseköğretim finansmanının denetimi
için özel bir birim yoktur. Sayıştay denetimi de, harcamaların genel mali
mevzuata uygunluğuna yöneliktir. Denetim sisteminin; yükseköğretim finansman
kaynaklarının, yükseköğretimin ve çıktılarının kalitesini artırmaya yönelik olarak
kullanıldığını değerlendirebilecek bir sistem olduğundan söz edebilmek gerçekçi
gözükmemektedir. Nitekim verilerin değerlendirilmesi sonucu ulaşılan bulgular
bunu doğrulamaktadır. Türkiye’deki vakıf yükseköğretim kurumların da ise
finansal özerkliğin sağladığı kolaylıkla, kendi bünyesinde kurulan sistemler
tarafından denetim yapılmaktadır.
5.1.2. Yükseköğretim ücretlendirme sistemine ilişkin sonuçlar
İkinci alt problem “Yükseköğretimin ücretlendirilmesi açısından Türkiye ve
OECD ülkelerinin durumu nedir, Türkiye’deki sisteme ilişkin hangi düzenlemeler
yapılmalıdır?” olarak belirlenmişti. Bu bölümde, bu alt probleme ilişkin olarak
ülkelerin durumu teker teker incelenmiş, her ülke ile ilgili ayrı ayrı değerlendirme
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yapılmış ve sonuçta genel değerlendirme yapılarak, alt probleme ilişkin önerilere
ışık tutacak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
a. İncelenen tüm ülkelerde (rejim ve ekonomik sistem değişikliği aşamasında
olan Polonya hariç) yükseköğretim ücretlidir. Türkiye’de ise; 2012 yılında yapılan
yasal bir düzenlemeyle devlet üniversitelerindeki birinci öğretim ücretsiz olmuş,
ikinci öğretim ve vakıf üniversiteleri ücretli olmaya devam etmektedir. Diğer
ülkelerde uygulanan sistemle, parasız yükseköğretimin çıkmazlarından biri olan
finansman kaynaklarının sürdürülebilirliği sorununun büyük ölçüde ortadan
kaldırıldığı, bireysel getirisi toplumsal getirisinden yüksek olan bu sistemin
kaynağının büyük bölümüne bireylerin uygun yöntemlerle ortak edildiği,
siyasetçilerin

oy

kaybetmeme

düşmedikleri

görülmüştür.

uğruna

İngiltere’de

parasız
İşçi

eğitim

Partisi,

hastalığına

seçim

yenik

çalışmalarında

programını açıklarken, köklü düzenlemeler kapsamında, yükseköğretimi paralı
yapacağını da belirtmiş, bunun gerekliliğini topluma anlatabilmiş ve iktidara
gelmiştir. Bu uygulamanın; etkinlik, fırsat eşitliği ve ek finansman kaynaklarının
sağlanması açısından son derece uygun olduğu, parasız yükseköğretim
uygulamasının, özellikle mali açıdan kronik sorunlar yaşayan düşük gelirli ve
gelişmekte olan Türkiye açısından uygun bir politika olmadığı değerlendirilmiştir.
b. İncelemede; yükseköğretimin paralı olmasına karşın, öğrencilere ödeme
kolaylığı sağlamak için yeterli ve uygun ödeme planlı öğrenci kredileri sağlandığı,
yükseköğretim maliyetinin zamana yayılmasına olanak verecek şekilde devlet
kuruluşları,

bankalar

ve

diğer

kurumlardan

ödünç

alınabilen

yöntemler

geliştirildiği görülmüştür. Türkiye’de ise; yasal belgelerde ve YÖK Stratejik
Planı’nda “yükseköğretim paralıdır” denmesine karşın, politik gerekçelerle büyük
ölçüde parasız sistem uygulanması, gelişmiş ülkelerdeki öğrenci finansman
destek sistemlerinin Türkiye’de uygulanması ve gelişmesini de engellemektedir.
c. Diğer ülkelerdeki paralı eğitim nedeniyle; yükseköğretim kurumlarının
çıktılarından yararlanan devlet birimleri, özel sektör ve kitle örgütleri, öğrencilere
destek için sorumluluk hissetmekte ve tüm olanaklarını zorlayarak yükseköğretim
alan öğrenciler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Sonuçta hem birey, hem
de toplum kazanmaktadır. Türkiye’de devlet üniversitelerindeki uygulama,
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beraberinde getirebileceği diğer sorunlar yanında, “parasız hizmet değersizdir”
sözüne uygun sonuçlara neden olabilmektedir.
d. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir kamu hizmeti olmasına karşın,
bireysel getirisi toplumsal getirisinden daha yüksek olan yükseköğretimin ücretsiz
olması, vergi veren ancak bu hizmetten yararlanmayan vatandaşlar açısından
adil olmayan bir uygulama olarak gözükmektedir. Bu adaletsizlik; devlet
üniversitelerinde okuyan gelir düzeyi yüksek öğrencilerin lehine bir ödül olarak da
görülebilirken, bunun karşılığında hem vergi verip çocuğu yükseköğretime
gitmeyenler ile gelir düzeyi düşük olup çocuğu yükseköğretimden yararlananlar
açısından, adaletsiz bir finansman yükü ortaya çıkarmaktadır.
e. İncelenen ülkelerde, yükseköğretim ücretini karşılamak üzere öğrencilere
sağlanan burs ve kredilerin genelde (G. Kore hariç) yeterli olduğu ve/veya ücretin
büyük bölümünü karşıladığı tespit edilmiştir. Türkiye’de eğitim parasız olmasına
karşılık, sağlanan burs ve kredilerin, öğrencilerin yaşam giderlerini karşılamada
yeterli olmadığı değerlendirilmektedir.
f. Diğer ülkelerde, öğrenciye sağlanan finansal destek yanında bu öğrencilerin
ailelerine de sağlanan vergi kolaylıklara ve bazı gereksinimlerin karşılanması
uygulamaları önemli bir katkı olarak görülmektedir. Böyle uygulamalar Türkiye’de
yoktur. Vakıf yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin ödedikleri
yükseköğretim ücretine karşılık, kamu kaynaklarından burs ve kredi olanakları da
yoktur.
g. Diğer ülkelerde dikkati çeken önemli bir husus ise; hem kamusal hem de
özel finansman kuruluşlarının, yükseköğretim almak isteyenlerin ücretlerini ve
yaşamsal giderlerini karşılayabilmeleri için uzun vadeli ve düşük faizli
yükseköğretim kredileri sağlamasıdır. Özellikle, İngiltere’de uygulanan kredi
sisteminin; sürecin verimli işlemesini sağlama, kredilendirilen fonları tekrar
finansman sistemine kazandırma, geri ödememe riskini minimize etme ve devlet
gözetimi

altında

faaliyetlerini

sürdürme

özelliklerine

sahip

olduğu

değerlendirilmiştir.
h. İncelemede, öğrenci finansal destek sistemlerinden olan kupon sisteminin;
özellikle gelir düzeyi düşük olan seçilen kırsal bölgelerde ve/veya gelir düzeyi
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düşük olan ailelerin çocuklarlıyla sınırlı tutulmasının, gelir düzeyi düşük ailelerin
çocuklarının eğitime devamını sağlamak ve istedikleri yükseköğretim kurumunda
eğitim görme olanağı sunmak konusunda başarıyla uygulandığı görülmüştür.
Öğrencilere; gelirle ters orantılı kredi/burs desteği verilmesinin, eşitlik ve adalete
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
ı. İncelenen ülkelerde; yükseköğretimin bireysel getirisinin yüksek olması
nedeniyle paralı olması ve öğrencinin finansal katkısının esas olması sisteminin,
büyük ölçüde başarıyla uygulandığı tespit edilmiştir. Türkiye’nin, bunca yıllık
piyasa mekanizması deneyimine, diğer alanlarda serbest piyasa koşullarına
dayalı rekabete, bilimsel altyapıya ve öngörüye sahip akademik birikimine karşın,
uyguladığı ekonomik sisteme, finansal gerçeklere ve ülke koşullarına uygun
olmayan, devletçi bir yükseköğretim ücretlendirme sistemiyle uzun süre devam
etmesi durumunda, yükseköğretimin kalitesini yükseltme konusunda önemli
sorunlar yaşayacağı değerlendirilmektedir.
i. Türkiye’de; etkin, adil ve kaynak üreten bir finansman sisteminin olmaması
nedeniyle, faydaların büyük ölçüde yararlananlara kaldığı yükseköğretimde,
maliyete katılımın da buna paralel olmadığı değerlendirilmektedir.
5.1.3. Yükseköğretim harcama sistemine ilişkin sonuçlar
Üçüncü alt problem “Yükseköğretim harcamaları açısından Türkiye ve
OECD ülkelerinin durumu nedir, Türkiye’deki sisteme ilişkin hangi düzenlemeler
yapılmalıdır?” olarak belirlenmişti. Bu bölümde, bu alt probleme ilişkin olarak
ulaşılan sonuçlar ele alınmıştır.
a. Türkiye’nin kamu eğitim ve bu kapsamda yükseköğretim harcamalarının
hem GSMH’ya oranının, hem de reel miktarının, incelenen ülkelerden ve OECD
ortalamalarından oldukça düşük olduğu görülmüştür. Yükseköğretim gibi,
kalkınma konusunda önemli olan bir eğitim kademesine yeteri kadar kaynak
ayrılamamasının sonucunun; yetersiz kalkınma, teknolojide ilerleyememe ve
gelişmiş ülkelere bağımlı olma, refah düzeyinin yükselmemesi vb. olacağı açıktır.
Kamusal kaynakların sınırlılığının, yükseköğretim kaynak sınırlılığına neden
olması kaçınılmazdır.
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b. Türkiye’nin; zaten yetersiz olan yükseköğretim finansal kaynaklarını ve
çeşitlerini artıracak önlemler yerine, 2012 yılında alınan kararla; zaten çok düşük
düzeyde (% 4 civarı) ve devam etseydi dahi, fiyatlandırmaya dayalı olmadığı için
sembolik bir rakam olan öğrenci katkı paylarını da kaldırarak, devlet
yükseköğretim kurumlarının tüm finansmanını kamu kaynaklarıyla karşılama ve
öğretimi bedelsiz sunma politikasının; çokta gerçekçi olmadığı, gerek ekonominin
ve gerekse bu konuya ilişkin küresel politikaların gereklerinden uzak olduğu,
neden-sonuç ilişkisinin iyi

kestirilemediği,

uzun dönemde yükseköğretim

sistemine, bu sistemin çıktılarına ve kalkınmaya olumsuz yönde etki edeceği, bu
politikanın gözden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
c. Türkiye’nin kamu bütçesinden eğitime ve bu kapsamda yükseköğretime
ayrılan kaynaklara bakıldığında da, gerek oransal ve gerekse reel bazda düşük
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. İncelenen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde;
yükseköğretime yönelik kamu finansman desteğinin azaltılmasına yönelik
gayretlere

karşılık,

Türkiye’nin

halen

yüksek

oranda

kamu

kaynağıyla

yükseköğretimi finanse etmeye çalıştığı ve kaynakların yetersizliği ve sistemdeki
sorunlar nedeniyle, bu konuda çok da başarılı olamadığı değerlendirilmiştir.
d. Türkiye, hem kamu ve hem de özel kaynaklardan yükseköğretime sağlanan
finansal destek açısından; incelenen ülkelere ve OECD ortalamasına göre
oransal olarak düşük düzeyde olmasının yanında, diğer dikkati çeken bir husus
da, yükseköğretime sağlanan özel finansman desteğinin şekli ve kaynağıdır.
İncelenen ülkelerde özel finansman desteği olarak belirtilen oranlar, kamu
tarafından sağlanan kredi, burs vb. dolaylı finansman şeklinde ve yıllar itibariyle
sürekli artan bir eğilime sahipken, Türkiye’de, kamu tarafından sağlanan özel
(dolaylı) finansman desteği göz ardı edilebilecek düzeyde düşük bir oranda olup,
bu destek kamu dışında hanehalkı ile vakıf vb. kaynaklardan sağlanmaktadır. Bu
durum, ailelerin refah düzeylerini olumsuz yönde etkileyen bir husus olması
yanında, Türkiye’de etkin bir burs ve kredi sistemi olmadığını, bu konuda önlem
alınmadığı takdirde, finansmanda önemli bir yükün hanehalkı üzerinde olmaya
devam edeceğini göstermektedir.
e. Çoğu durumda, yükseköğretim özel maliyetinin kamusal maliyetlerle
karşılaştırılabilir düzeyde maliyetlerle karşılaştırılabilir düzeyde olduğu, hatta bir
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kısım gelişmiş ülkelerde (örnek ABD) yakın oranda bir hanehalkı harcaması
sözkonusudur. Paralı yükseköğretim uygulamasına geçişle birlikte, kamusal
desteğin de buna paralel olarak artırılması uygun olacaktır.
f. Türkiye’de; yükseköğretimde öğrenci başına yıllık harcama tutarının, OECD
ortalamasının 1/3 (üçte biri)’ü düzeyinde ve aynı zamanda, incelenen tüm
ülkelerden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, Türkiye’nin; eğitim
harcamalarının büyük bölümünü, diğer eğitim kademelerinin aleyhine olarak
yükseköğretime ayırmasına karşın, halen yetersiz düzeyde olduğunu, parasız
yükseköğretim

gibi

gerçekçi

olmadığı

değerlendirilen

kararlar

yerine,

yükseköğretimin finansmanını adil bir şekilde paydaşlara dağıtacak ve kamu
yükünü azaltacak politikalar ortaya konulması gerektiğini göstermektedir.
g. İncelenen ülkelerin tamamında; kamu yükseköğretim kaynaklarından
ARGE’ye kaynak ayrıldığı, bu oranın tahsis edilen kaynakların % 40’ına kadar
ulaştığı dikkati çekerken, Türkiye’nin, yükseköğretim kaynaklarından ARGE’ye
yeterince kaynak ayıramadığı, ARGE desteğini genel bir tutar olarak TÜBİTAK
vb. kurumlar vasıtasıyla dağıtmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Yükseköğretim
kurumları, döner sermaye gelirinin asgari % 5’ini ARGE’ye ayırmaktadır. Döner
sermaye gelirleri, tıp fakültesi olan üniversitelerde, genelde diğerlerine göre daha
yüksektir. Bu durum, yükseköğretim kurumlarında ARGE kaynağı bakımından
haksız rekabete neden olabilmektedir. Yükseköğretimin çıktıları açısından önemli
olan ARGE için yükseköğretim kurumlarına kaynak sağlanamaması, bilimle
birlikte, çağımızdaki en önemli ekonomik değer olarak nitelendirilen bilginin
üretilmesini

ve

yükseköğretim

kurumlarının

gelişmesini

olumsuz

yönde

etkilemektedir.
h. Yükseköğretimin kalitesinin önemli bir göstergesi olan öğretim kadrosunun
özlük haklarının iyileştirilmesi konusunun ertelenmesi, ücret sisteminin gelişmiş
ülkeler örnek alınarak henüz ele alınmamış olması, sistemdeki diğer alanlarda
gelişmeyi

ve

iyi

yetişmiş

öğretim

kadrosunu

sistem

içinde

tutmayı

güçleştirmektedir.
ı. Türkiye’deki

vakıf

üniversiteleri,

devletin

bir

kısım

yükünü

alarak

yükseköğretim sistemine katkı yapmaktadır. Ancak, bu üniversitelere sağlanan
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kamu desteğinin, bu üniversitelerde okuyan öğrencilerin, genel sayı içindeki
oranına uygun olmadığı değerlendirilmiştir.
i. Türkiye’de; yükseköğretime yapılan ve yukarda özetlenen kamu ve özel
harcamaların istenen düzeyde olmaması, yükseköğretime erişimde fırsat
eşitliğinin sağlanamamış olması ve verimsizlik, mevcut yükseköğretim finansman
sisteminin ve bu sistemin sahip olduğu kaynakların yetersizliğini göstermektedir.
Nüfus projeksiyonuna göre; gelecekte genç nüfusta görüleceği değerlendirilen
artışla beraber, yükseköğretim talebinde görülecek artış ve yükseköğretimde
kaliteyi

geliştirici

atılımların

getireceği

maliyetlerle

beraber,

finansman

yönteminde kökten değişiklikler yapmanın zorunlu olduğu görülmektedir.
j. Yükseköğretimin kalitesinin artırılması ve kalkınma planlarına uygun nitelik
ve nicelikte insangücü yetiştirilmesi için çok önemli olan öğretim üyelerinin,
sistemde verimlilik ve motivasyonunun artırılabilmesi için “Performansa Dayalı
Ücret Sistemi”nin getirilmesinin, ücretlerin “temel” ve “performans” boyutlarını
kapsayacak şekilde yapılandırılmasının gündeme getirilmesinin önemli olduğu
değerlendirilmektedir.
5.2.

ÖNERİLER
Bu bölümde, öncelikle; ulaşılan sonuçlar değerlendirilerek Türkiye için bir

yükseköğretim finansman modeli önerisi ortaya konmaya çalışılmış, modelin ana
esasları açıklanmış, takiben finansmana yönelik diğer öneriler ele alınmış, son
bölümde, yükseköğretime tahsisli finansman kaynaklarının daha etkin kullanımı
ve azami yarar elde edilebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin diğer
öneriler belirtilmiştir.
Finansmanın

daha

verimli

ve

etkin

kullanılabilmesine

yönelik

olduğu

değerlendirilen ve araştırma sonuçlarında özetlenen bazı yönetsel ve işleyişe
ilişkin değişim önerileri de bu bölümde ele alınmıştır.
5.2.1. Türkiye için önerilen yükseköğretim finansman modeli
Araştırmada
problemlerde

ulaşılan

incelenmesi

sonuçlar
hedeflenen

değerlendirilerek;
konulara

ilişkin

problem
çözüm

ve

alt

önerilerini

kapsayan, Türkiye için; uygulanabilir, fırsat eşitliği ve adaleti sağlayabilecek ve
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“sonuçlar” bölümünde belirtilen; kalkınma planına ve küresel ekonominin
ölçütlerine uygun ve rekabet edebilecek nitelik ve nicelikte insangücünün
yetiştirilmesi, yükseköğretim kurumlarının ARGE kapasitesi ve verimliliğinin
geliştirilmesi,

finansman

kaynaklarının

daha

etkin

ve

verimli

şekilde

kullanılabilmesi, yükseköğretim kurumlarına finansal özerkliğin sağlanabilmesi,
yükseköğretimin finansmanının ağırlıklı olarak bu kademe eğitim vasıtasıyla daha
yüksek getiri elde eden kesimden sağlanması ve kamunun finansman yükünün
azaltılması, yükseköğretim finansmanı için sistemin özelliğine uygun bir denetim
ve değerlendirme sisteminin kurulabilmesi, mesleki yükseköğretimden azami
verimi sağlayabilecek bir sistem kurulabilmesi, yükseköğretim kurumlarındaki
kapasitenin etkin şekilde kullanılabilmesi ve öğretim kadrosundan azami verim
elde etmenin yanında, bu kesimin bilimsel bilgi üretme kapasitesini yükseltecek
şekilde güdülenmesinin sağlanması gerekçeleri esas alınarak, aşağıda ana
esaslarıyla belirtilen bir yükseköğretim finansman modeli önerilmektedir.
Tablo-94: Türkiye İçin Önerilen Yükseköğretim Finansman Modeli
Yükseköğretim Finansman Modeli Önerisi
Öneri

Finansman
Alt Sistemi
Finansmanın

Yükseköğretimin

yönetimi

yönteminin kullanımına devam edilmesi, ancak, mevcut kamu

finansmanında

“Karma

Finansman”

kaynakları ağırlıklı sistem yerine, hazırlanacak bir programa
uygun olarak özel finansmanın ağırlığını artıran bir yapının
esas alınması
Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri yönetimlerine, ana
esasları

dağıtım,

denetim,

ücretlendirme

ve

harcama

bölümlerinde belirtilen “Finansal Özerklik” verilmesi
Yükseköğretime

tahsisli

kaynakların

yönetimi

için,

YÖK

bünyesinde, ancak finansmanın yönetimi, bütçe tekliflerinin
değerlendirilip onaylanarak merkezi yönetime gönderilmesi ve
tahsis

edilen

dağıtılmasında

kaynakların
tam

yetkili

yükseköğretim
ve

yarı

özerk

“Yükseköğretim Finansman Kurulu”nun kurulması

kurumlarına
yapıda

bir
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Meslek yüksek okullarının (MYO) yönetiminin; finansmanın
yönetimi ile birlikte, YÖK ve üniversiteler bünyesinden alınarak,
yönetim, teşkilatlanma, işleyişe ilişkin tüm sorumluluğunun
Çalışma

Bakanlığı

ve/veya

Bilim,

Sanayi

ve

Teknoloji

Bakanlığı’na verilmesine ilişkin çalışma yapılması
Kamu

“Yükseköğretim Finansman Fonu”nun; “Bütçe İçi” ve “Sayıştay

finansmanının Denetimine Tabi” statüde YÖK bünyesinde kurulması, personel
dağıtımı

ücretleri hariç, merkezi bütçeden yükseköğretim kurumlarına
aktarılacak kaynağın “Blok” olarak “Yükseköğretim Finansman
Fonu”na, merkezi bütçeden fona aktarılan bütçenin ise YÖK
“Yükseköğretim Finansman Kurulu” tarafından yükseköğretim
kurumlarına “Blok” olarak tahsisi
“Blok” olarak finansmanın dağıtımında performansın esas
alınması, buna yönelik “Performans Ölçütleri” ile sistemin
esaslarının belirlenmesi
Yükseköğretim kurumlarındaki ARGE çalışmaları için YÖK
bünyesinde

“Yükseköğretim

Araştırma

Fonu”

kurulması,

merkezi bütçeden araştırma için ayrılacak kaynakların bu fona
“Blok” olarak aktarılması, araştırma ödeneklerinin, belirlenecek
ölçütler esas alınarak, bu fondan “Blok” olarak yükseköğretim
kurumlarına tahsisi
Finansmanın

Özerk statüde, “Yükseköğretim Finansman Denetim Kurulu”

denetimi

kurulması,

Kurul’un

değerlendirmeyi

stratejik

plan

gerçekleştirebilecek,

ve

programları

mali

denetimleri

yapabilecek şekilde yapılandırılması, bu Kurul’un; merkezi
bütçeden tahsis edilen kaynakların denetimini yaparken,
yükseköğretim kurumlarının diğer gelirleri (döner Sermaye
vb.)’nin yalnızca teknik denetimini yapması
Sayıştay’ın; yükseköğretim kurumlarına merkezi bütçeden
tahsis edilen fonların denetimini, yalnızca teknik denetim
düzeyinde yapması
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“Performansa Dayalı Denetim Sistemi” kurulması, denetime
esas performans ölçütlerinin belirlenmesi
Ücretlendirme Yükseköğretimin paralı olması, yükseköğretim görenlerden
öğrenim ücreti alınarak bu sistemin finansmanına katkı
sağlanması
Devlet üniversitelerinin uygulayacakları öğrenim ücretlerini,
YÖK veya hükümet tarafından belirlenecek üst limit dahilinde,
kendilerinin

belirlemesi,

ücretlerin

belirlenmesinde

reel

maliyetleri esas alan bir sistemin kullanılması
Gelirle ters orantılı olarak bir yükseköğretim kredi / burs
sisteminin kurulması
YURT-KUR sorumluluğunda “Yükseköğretim Destek Fonu”nun
kurulması, yalnızca kredi ve burs için kullanılmak üzere
kurulacak fona, merkezi bütçeden “Blok” halinde kaynak
aktarılması, isteyen öğrencilere, “Gelirle Ters Orantılı” olarak
kredi ve burs verilmesi
“Kupon Sistemi”nin, “Levin Modeli” esas alınarak kurulmasına
ilişkin

düzenlemenin

yapılması,

YURT-KUR

tarafından,

öğrenim ücretine esas kredi ve bursların kupon sistemi ile
dağıtılması
Harcama

Yükseköğretime

tahsisli

kaynakların

OECD

ortalaması

düzeyine çıkarılması
Yükseköğretim kurumlarının kaynak çeşitlendirmesine izin
verilerek harcama kaynağı yaratılması, gelir getirici faaliyetler
için teşvik edilmesi, bu gelirler için vergi muafiyeti sağlanması
Yükseköğretim kurumlarının piyasadan veya uluslararası
kaynaklardan “Araştırma Kredisi” alabilmesi, geri ödemesinin
bünyesindeki kaynaklardan (döner sermaye vb.) olması
Yükseköğretim kurumlarının “Araştırma Kredisi” ve “Araştırma
Yardımı” almak suretiyle gerçekleştirdikleri proje gelirlerine
vergi muafiyeti getirilmesi
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Özel sektörün, finansman kaynağına katkı sağlaması için
teşvikler getirilmesi
Yükseköğretim kurumlarına bağış ve yardım yapılabilmesi, bu
bağış ve yardımların tamamının, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalarında gider kapsamına alınabilmesi
Yükseköğretim kurumlarına emlak, motorlu taşıtlar, damga
vergileri vb.den muafiyet sağlanması
Öğretim

“Performansa Dayalı Ücret Sistemi”nin getirilmesi, ücretlerin

Üyeleri

“temel” ve “performans”

ücretleri

yapılandırılması, personel ücretlerinin mevcut sistemde olduğu

boyutlarını

kapsayacak

şekilde

gibi merkezi bütçeden karşılanmasına devam edilmesi
Yukarıdaki tabloda özetlenen finansman modeli önerisine ilişkin detaylar
aşağıdadır.
a. Yükseköğretim finansman sisteminin yönetimi
(1) Yükseköğretimin bir kamu hizmeti olması, Türkiye’nin sosyo-ekonomik
koşulları, aynı zamanda hem toplumsal ve hem de bireysel getirileri ve
dışsallıkları nedenleriyle, yükseköğretimin finansmanında; süreç içinde özel
finansmana daha fazla ağırlık veren “Karma Yöntem” kullanılmaya devam
edilmelidir. Ancak, mevcut uygulamadaki kamu ağırlıklı yöntem yerine;
yükseköğretim sistemiyle ilgili tüm paydaşların katılımıyla, stratejik düzeyde
hazırlanacak bir programa uygun olarak özel finansmanın ağırlığını artıran bir
yapının esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu yapının
kurulmasında; bireylerin yükseköğretime erişim hakkını kısıtlamayacak şekilde
fırsat eşitliği ve adaleti sağlayacak bir sistemin kurulması esas alınmalıdır.
(2) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri yönetimlerine, ana esasları
dağıtım, denetim, ücretlendirme ve harcama bölümlerinde belirtilen “Finansal
Özerklik”

verilmelidir.

Bu

kapsamda,

OECD

tarafından

yükseköğretim

kurumlarının finansal özerklik ölçütleri olarak belirlenen; öğrenci ücretlerini
belirleme, gayrimenkul ve diğer donanım mülkiyetine sahip olabilme, borçlanmak
suretiyle kaynak yaratabilme, kaynakları amaçlarına uygun olarak harcayabilme
açısından tam yetkili olmalarına ilişkin ölçütler başta olmak üzere, konuya ilişkin
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kapsamlı bir çalışma yapılarak, finansal özerkliğin boyutlarına ilişkin özgün bir
ulusal sistem kurulmalı, yeni finansman yönetimi sisteminin; bu sistemden temel
beklentiler olan adalet, etkinlik ve ilave kaynakların harekete geçirilmesi
konularını gerçekleştirmesi esas olmalıdır.
(3) Yükseköğretime tahsisli kaynakların yönetiminde, merkezi hükümetin
yetkilerini kullanacak şekilde, YÖK bünyesinde, ancak finansmanın yönetimi,
bütçe tekliflerinin değerlendirilip onaylanarak merkezi yönetime gönderilmesi ve
tahsis edilen kaynakların yükseköğretim kurumlarına dağıtılmasında tam yetkili
ve yarı özerk yapıda bir “Yükseköğretim Finansman Kurulu”nun kurulması
konusu değerlendirilmeli, kurulun görev, yetki, sorumluluk ve işleyişi ile özerklik
derecesine ilişkin bir çalışma yapılmalıdır.
(4) Meslek yüksek okullarının (MYO) ve bu kapsamda finansmanının
yönetiminin; YÖK ve üniversiteler bünyesinden alınarak, yönetim, teşkilatlanma
ve işleyişe ilişkin tüm sorumluluğunun; Çalışma Bakanlığı ve/veya Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na verilmesi, böylece kalkınma planlarına uygun nitelik ve
nicelikte insangücünün yetiştirilmesi konusunun, ilgili bakanlıkların yönetiminde;
sektör temsilcileri, organize sanayi bölgeleri yönetimleri ve meslek kuruluşlarıyla
birlikte ele alınmasına ilişkin bir çalışma yapılmalıdır.
b. Yükseköğretim finansmanının dağıtımı
(1) YÖK

bünyesinde

kurulacak

olan

“Yükseköğretim

Finansman

Kurulu”nun sorumluluğunda olmak üzere; “Yükseköğretim Finansman Fonu”nun;
“Bütçe İçi” ve “Sayıştay Denetimine Tabi” statüde oluşturulması, personel ücretleri
hariç, merkezi bütçeden yükseköğretim kurumlarına aktarılacak kaynağın “Blok”
olarak “Yükseköğretim Finansman Fonu”na, fona aktarılan bütçenin ise YÖK
tarafından yükseköğretim kurumlarına “Blok” olarak tahsis edilmesi hususuna
ilişkin çalışma yapılmalı, bu fonun oluşturulmasına ilişkin çalışmada, uzun süredir
kamu mali yönetim sisteminde faaliyet gösteren ve büyük ölçüde mali kaynak
kullanan Savunma Sanayii Destekleme Fonu vb. fon sistemleri ve yükseköğretim
finansmanında fon sistemini kullanan ülkelerin deneyimlerinden yararlanılması
esas alınmalıdır.
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(2) Devlet yükseköğretim kurumları için planlanan kamu kaynaklarının,
“blok” halinde, Yükseköğretim Finansman Kurulu aracılığıyla yükseköğretim
kurumlarına aktarılması, “Blok” olarak finansmanın dağıtımında performansın
esas alınması ve buna yönelik “Performans Ölçütleri” ile sistemin esaslarının
belirlenmesi, performans ölçütler olarak; öğrenci sayısı, öğretim kadrosu sayısı,
akademik yayınların durumu, ARGE kapasitesi ve çalışmaları, projeler, Dünya
üniversiteleri arasındaki yeri, burs talepleri, üniversitenin fiziki yerleşmesi ile açık
ve kapalı alanların yüzölçümü vb. ölçütler kullanılmalı, bu ölçütlerin ve kaynak
dağıtımındaki oransal ağırlıklarının tespiti ve kaynakların yasalarla belirlenen
esaslar dahilinde kurum içinde dağıtımının tümüyle yükseköğretim kurumunun
yetkili organlarının planlamasına bırakılmasına ilişkin bir çalışma yapılmalı, bu
sistemin

uygulanabilmesi

için,

yükseköğretim

kurumlarına

ilişkin

yasal

düzenlemelerle birlikte, YÖK mevzuatında ve yapısında da gerekli düzenlemeler
yapılmalıdır.
(3) OECD ülkelerinde ARGE’ye verilen önemle birlikte, bu maksatla
ayrılan kaynakların % 40’lara kadar ulaştığı dikkate alınarak, ARGE’nin
yükseköğretimdeki araştırma kalitesini ve bilimsel bilgiyi artıran bir etken olduğu
gerçeğinden hareketle, bu maksatla ayrılan kaynakların önemli bir bölümü
yükseköğretim

kurumlarına

aktarılmalı,

bu

kaynakların

aktarılmasında

yükseköğretim kurumlarının ARGE kapasitesi ve çalışmaları esas alınmalıdır.
Yükseköğretim

kurumlarındaki ARGE

çalışmaları

için;

YÖK

bünyesinde

“Yükseköğretim Araştırma Fonu” kurulması, merkezi bütçeden araştırma için
ayrılacak kaynakların bu fona “Blok” olarak aktarılması, araştırma ödeneklerinin,
belirlenecek ölçütler esas alınarak, bu fondan “Blok” olarak yükseköğretim
kurumlarına tahsisine ilişkin bir çalışma yapılmalıdır. Bu çalışmada; araştırma
kaynaklarının daha etkin ve verimli olarak kullanılması, belirli konularda uzman
yükseköğretim kurulları oluşturulabilmesi için, halen gelişmiş ülkelerde uygulanan
“Araştırma Üniversiteleri”nin incelenerek, bu kurumların kurulması ve/veya bu
konuda yetkin olan üniversitelerin araştırma üniversitesi olarak görevlendirilmesi
konusu değerlendirilmelidir.
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c. Yükseköğretim finansmanının denetimi
(1) Yükseköğretim kurumlarına tahsisli kaynakların denetimi için; bu
konuda uzman personelin görevlendirildiği ve özerk statüde, “Yükseköğretim
Finansman Denetim Kurulu” kurulmalıdır. Kurul’un; merkezi bütçeden tahsis
edilen kaynakların denetimini yaparken, yükseköğretim kurumlarının diğer
gelirleri (döner sermaye vb.)’nin yalnızca teknik denetimini yapması ve
dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının yönetimlerinin finansal özerkliğine
müdahale edilmemesi, teknik denetim için bağımsız denetim kurumlarından da
yaralanılabilmesi dikkate alınmalıdır.
(2) Kurulması öngörülen fonların; “Bütçe İçi” ve “Sayıştay Denetimine
Tabi” statüde olması nedeniyle, Anayasa’nın 160. Maddesi gereği Sayıştay
denetimine tabi olması, bu denetimin yalnızca teknik denetim düzeyinde
yapılması ve dolayısıyla yükseköğretim kurumlarının yönetimlerinin finansal
özerkliğine müdahale edilmemesi konusu esas alınmalıdır.
(3) “Performansa Dayalı Denetim Sistemi” kurulmalı, denetime esas
performans ölçütlerinin belirlenmesi için, mevcut bilgi birikiminin yanında bu
konuda uzun süreli deneyime sahip gelişmiş ülkelerin deneyimlerinden de
yararlanılmalı, bu kapsamda, yükseköğretim kurumunun çıktılarından yola
çıkarak, dolaylı finansman denetimini de yapacak şekilde sistem geliştirilmelidir.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda; yükseköğretim finansmanının yönetimi
ile bu kapsamda, dağıtımı ve denetimi sistemine ilişkin düzenlemeler ve
yükseköğretim kurumlarının gelirleri şematik olarak aşağıdaki şekillerdedir.
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Şekil-60: Önerilen Modelde Yükseköğretim Kurumlarının Gelirleri (Şematik)
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d. Yükseköğretimin Ücretlendirilmesine İlişkin Öneriler
(1) Yükseköğretimde finansman sisteminin arzulanan özelliklere sahip bir
yapıya kavuşturulmasının temel koşulu; Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 38.
maddesindeki “yükseköğretim paralıdır” hükmü ile YÖK Stratejik Planı’nda
öngörüldüğü şekilde, devlet üniversitelerinde öğrenim ücreti uygulamasına
başlanmasıdır. Böylece; parasız yükseköğretimin çıkmazlarından biri olan
finansman kaynaklarının sürdürülebilirliği sorununun büyük ölçüde ortadan
kaldırılması, bireysel getirisi toplumsal getirisinden yüksek olan bu eğitim
kademesinin

finansmanına,

bireylerin

uygun

yöntemlerle

ortak

edilmesi

sağlanmalıdır.
(2) Devlet üniversitelerinde uygulanacak olan ücretlerin, reel maliyetleri
esas almak üzere, üst limiti hükümet veya YÖK tarafından belirlenmeli, bu limit
dahilinde öğrencilerden alınacak ücret için her yükseköğretim kurumu kendi
kararını serbestçe vermeli, dolayısıyla üst limiti geçmemek üzere yükseköğretim
kurumları arasında ücret farklılığına izin verilmelidir.
(3) Bu uygulamayla; bir kamu hizmeti olmasına karşın, bireysel getirisi
toplumsal getirisinden daha yüksek olan yükseköğretimin ücretli olması
sağlanacak, vergi veren ancak bu hizmetten yararlanmayan vatandaşlar için adil
olmayan

bir

uygulamanın

düzeltilmesi

gerçekleşecektir.

Böylece;

devlet

üniversitelerinde okuyan gelir düzeyi yüksek öğrencilerin lehine bir ödül olarak
değerlendirilebilecek mevcut düzenleme ortadan kalkacak, bunun karşılığında
hem vergi verip, hem de çocuğu yükseköğretime gitmeyenler açısından adaletsiz
bir finansman yükü ortaya çıkmayacaktır.
(4) Yükseköğretimin paralı olmasıyla birlikte; öğrencilere ödeme kolaylığı
sağlamak için yeterli ve uygun ödeme planlı öğrenci kredi ve burs sistemi
kurulmasına

ilişkin

bir

çalışma

yapılmalıdır.

Bu

maksatla;

YURT-KUR

sorumluluğunda “Yükseköğretim Destek Fonu”nun kurulması, yalnızca kredi ve
burs için kullanılmak üzere kurulacak fona, merkezi bütçeden “Blok” halinde
kaynak aktarılması, isteyen öğrencilere, “Gelirle Ters Orantılı” olarak kredi ve
burs

verilmesi

konusu

incelenmelidir.

“Yükseköğretim

Destek

Fonu”
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oluşturulmasında, halen vergi mevzuatına göre alınan kurumlar vergisi ile gelir
vergisinin belli bir yüzdesinin bu fona aktarılması, bu maksatla bu vergilerin
yüzdelerinde artırmaya gidilmemesi değerlendirilmelidir. Kurumlar vergisi ve gelir
vergisinden fona aktarılacak tutarın belirlenmesi için, yıllık toplanan vergi tutarı ile
gereksinme duyulan kredi ve burs tutarı konusunda ayrıca bir çalışma
yapılmalıdır. Mezuniyet sonrasında geri ödemesi başlayan krediler ve faiz gelirleri
bu fona aktarılmalıdır. Böylece uzun vadede fonda yeterli kaynak oluştuktan
sonra, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden kesilen tutarlar azaltılabilir veya
tamamen ortadan kaldırılabilir.
(5) Önerilen modelde, “Yükseköğretim Destek Fonu İle Kredi/Burs Sistemi
Akış Şeması” aşağıdaki tablodadır.
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(6) Öğrencilere

kredi/burs

vermek

üzere

yapılacak

çalışmalarda

değerlendirilmek üzere; YURT-KUR sorumluluğunda, “gelire ters orantılı” bir kredi
sistemi kurulabilmesi konusunda; devlet, bankalar ve diğer kurum ve kuruluşlar
tarafından sağlanacak kredinin tutarı için, öncelikle ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile diğer özel kuruluşların katkılarıyla, öğrenci ailelerinin mensup
oldukları gelir grupları belirlenmelidir. Sonra, yapılacak çalışma ile her gelir grubu
için verilecek kredi tutarı ayrı ayrı hesaplanmalıdır. En alt gelir grubuna mensup
ailelerinin çocuklarının öğrenim ücretinin büyük bölümü, geri ödeme olanaklarının
yetersizliği de dikkate alınarak, burs olarak verilmelidir. Düşük gelir grubuna
mensup öğrencilerin daha fazla burstan yararlanabilmesi için, gelir grubu
yükseldikçe, kredi tutarı artmalı, burs tutarı azalmalıdır. Gelir düzeyi arttıkça,
kredi için uygulanan faiz oranının da artırılması ve/veya geri ödeme vadesinin
kısa tutulması vb. gibi düzenlemelerle, bu kesimin kredi kullanmasının
özendirilmemesi, gelir düzeyi düşük olan bireyler için geri ödemenin daha uzun
zamana yayılması gibi düzenlemelerle, kaynaklardan ağırlıklı olarak düşük gelir
grubunun

yararlandırılmasının

sağlanması

esas

alınmalıdır.

Bu

çalışma

esasında, gelirle ters orantılı bir dolaylı kamusal destek sağlanmasıdır. Şekil63’deki grafik bu konuya ilişkin uygulama için bir örnek çalışmadır.
Şekil–63:

Önerilen

Modelde

Türkiye’de

Ailelerin

Gelir

Yükseköğretim Öğrencisi Ücreti İçin Kredi ve Burs Uygulaması

Düzeyine

Göre
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Not: Bu düzenleme örnek olup, gelir grupları ile kredi ve burs oranlarında
düzenleme yapılabilir. Kredi için faiz uygulamasında, gelir grubu yükseldikçe faiz
oranı artırılabilir. Geri ödeme sürelerinde yapılacak bir düzenlemeyle de, düşük
gelirli olanların ödemesi daha uzun süreye yayılabilir.
(7) Şekilde görüldüğü gibi; aileler 5 (beş) gelir grubuna bölünerek, en
düşük gelirli grup 1, en yüksek gelirli grup 5 ile tanımlanmıştır. 1 numaralı gruba
mensup ailelerin çocukları % 20 kredi ve % 80 burs alırken, 2 numaralı grup %
40 kredi, % 60 burs, 3 numaralı grup % 60 kredi, % 40 burs, 4 numaralı grup %
80 kredi, % 20 burs ve 5 numaralı grup ise % 100 kredi alabilmekte, ancak başarı
bursu hariç burs alamamaktadır. Bu düzenleme örnek olup, gelir grupları ile kredi
ve burs oranlarında düzenleme yapılabilir. Kredi için faiz uygulamasında, 1
numaralı grup düşük faizle kredi alabilirken, gelir grubu yükseldikçe faiz oranı da
artırılmaktadır. Bu sistemde, faiz artırılması yerine, düşük gelir düzeyi için ödeme
süresinin artırılması konusu da değerlendirilebilir.
(8) Bu düzenlemeyle; bireysel getirisi daha yüksek olan yükseköğretimin
paralı olmasıyla toplumsal adalet sağlanabilecek, paralı eğitim nedeniyle
öğrenciler mağdur edilmeyerek, yükseköğretim gören tüm öğrenciler, ailelerinin
gelir durumuna göre yükseköğretim ücretini kredi ve/veya burs olarak
karşılayabilecek, en üst gelir grubuna mensup ailelerin çocukları; başarı bursu
alanlar hariç, burstan yararlanamayacak, ancak öğrenim ücretinin tamamını kredi
olarak karşılayabilecektir. Eğitimini tamamlayan öğrenciler, aldıkları krediyi
belirlenecek sürede faiziyle birlikte geri ödeyeceklerdir.
(9) Kredi faiz oranı da yine gelir grubuna göre belirlenecek, düşük gelirli
ailelerin

çocuklarına

öğrencilerin

düşük

yüksek

faizle

faiz

uygulanırken,

kredi

kullanması

yüksek

gelir

grubundaki

konusunda

caydırıcılık

uygulanabilecektir. Bu uygulama; ilgililerin yükseköğretim talebini bireysel fayda maliyet değerlendirmelerine göre belirlemelerine yol açarak etkinliğe, gelir
düzeyine ayarlı olarak uygulanması nedeniyle de, hem etkinliğe hem de adalete
katkıda bulunabilecektir.
(10)

Bu sistem; bireysel getirisi toplumsal getirisinden daha yüksek olan

yükseköğretimden yararlanan herkes için eşit maliyete maruz kalmama olasılığını
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ve ailesinin gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin cezalandırıldığı şeklinde bir
düşünceyi gündeme getirse de, konuya makro açıdan bakmanın, ulusal gelir
dağılımındaki

adaletsizliklerin,

ülke

kalkınmasına

yüksek

düzeyde

katkı

sağlayabilecek nitelikteki düşük gelirli bireylerin, bu eğitimden mahrum olmasının
önlenmesi sağlanmış olacaktır.
(11) Sistemin uygulanmasında önemli olan; yükseköğretimin herkese
ulaşılabilir kılınması, düşük gelirli bireyler için caydırıcı olmamasıdır.
(12) Başarı bursu uygulaması, finansman sisteminin bir ögesi olarak, tüm
öğrenciler için geçerli olmalı, başarı bursuna yükseköğretim kurumunun yönetimi
karar vermelidir.
(13) Yaşamsal giderler için kişisel kaynakları yetersiz olan bireyler için
alınan mevcut önlemler (YURT-KUR, üniversitelerdeki öğrenci yurtları vb.) devam
ederken, kredi uygulaması da getirilecektir. Yaşamsal gereksinimler için
sağlanacak kredilerdeki faiz uygulanmasında da, öğrencilerin ailelerinin gelir
grupları esas alınacak, geri ödemesi mezuniyet sonrasında olacaktır.
(14) Bu kredi ve burs uygulamasıyla; paralı öğrenim karşılığı uygun kredi
ve burs sistemiyle öğrencilerin mağdur olması önlenmiş olacak, belli bir süre ek
kaynak gereksinimi doğmasına karşın, sistemden yararlanan ilk mezunların geri
ödemeye başlayacakları 6-7 yıllık bir süre sonunda, YURT-KUR bünyesinde
kurulmuş olan “Yükseköğretim Destek Fonu”nda geri dönüşlerle yeterli kaynak
oluşmaya başlayacak, belli bir süre sonunda merkezi bütçeden daha az kaynak
aktarılacak ve kamuya büyük yük getirmeyecek şekilde yeterli fon oluşmaya
başlayacaktır.
(15) Vakıf yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler de bu fondan
kredi olarak yararlanabilmelidir. Ancak alabilecekleri kredi tutarı, devlet
yükseköğretim kurumları için belirlenen öğrenim ücreti tavanını geçmemeli, faiz
ise en üst gelir grubu için uygulanan faiz tutarı kadar olmalıdır.
(16) Kurulacak fondan; hem devlet ve hem de vakıf yükseköğretim
kurumlarında okuyan öğrencilerin, yükseköğretim ücreti karşılığı verilecek burslar
ve kredilerin; öğrencilere nakit olarak ödenmesi yerine, bazı ülkelerde başarı ile
yürütülen “Kupon Sistemi” değerlendirilmelidir. Bu maksatla; yükseköğretime
özgü olarak geliştirilen “Levin Kupon Modeli” esas alınarak, Türkiye’ye özgün bir
sistemin kurulmasına ilişkin düzenlemenin yapılması dikkate alınmalı, YURT-
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KUR tarafından, öğrenim ücretine esas kredi ve burslar kupon sistemi ile
dağıtılmalıdır.
(17) Bu düzenleme; sürecin verimli işlemesini sağlama, kredilendirilen
fonları tekrar finansman sistemine kazandırma, geri ödememe riskini minimize
etme ve devlet gözetimi altında yürütülme özelliklerine sahip olan bir sistem
olarak değerlendirilmektedir. Türkiye’nin; bunca yıllık piyasa mekanizması
deneyimi, bilimsel altyapısı ve öngörüye sahip akademik birikiminin devreye
girmesiyle, uyguladığı ekonomik sisteme, finansal gerçeklere ve ülke koşullarına
uygun bir yükseköğretim ücretlendirme, kredi ve burs sistemi sağlanmış olacak,
yükseköğretimin finansman sorunu ile birlikte kalitesini yükseltme konusunda
önemli aşamalar kaydedilmiş olacaktır.
(18) Meslek yüksek okulları (MYO) için, yukarıda belirtilen yönetimsel
düzenleme sonucu; Çalışma Bakanlığı ve/veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın sorumluluğunda, İŞKUR, KOSGEB, OSB’leri ve ilgili diğer kurum ve
kuruluşlarla birlikte; ülke gerçeklerine daha uygun, kalkınma planları için gerekli
insangücünü yetiştirecek şekilde çalışma yapılmalı, bu eğitimi görecek öğrenciler
için uygun ücretlendirme sistemi geliştirilmeli, bu eğitimden yararlanan tüm
paydaşlar, bu eğitimin ücretini kredi ve/veya burs olarak fonlayacak şekilde
oluşturulacak finansmana katkı sağlamalıdır.
e. Yükseköğretim Harcamalarına İlişkin Öneriler
(1) Türkiye’nin kamu eğitim (% 3.3) ve bu kapsamda yükseköğretim
harcamaları (% 0.79), GSMH’ya oranı açısından gerek diğer ülkelerden ve
gerekse OECD ortalamalarından (Eğitim % 6.2, yükseköğretim % 1.6) düşük ve
yaklaşık yarısı düzeyindedir. Türkiye’de; yükseköğretimde öğrenci başına yıllık
harcama tutarının OECD ortalamasının yaklaşık 1/2 (yarısı)’si düzeyinde olması,
önemli bir zafiyet alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu harcama tutarı ile
kalkınma için gerekli insangücünü yetiştirmek, teknolojiyi geliştirmek ve bilimsel
bilgiyi üretmek çok zordur. Bu harcama tutarı, asgari OECD ortalaması düzeyine
getirilmelidir.
(2) Bu maksatla; orta ve uzun vadeli planlama yapılmalı, yukarıda
ayrıntıları belirtilen “Yükseköğretim Fonu” ve “Yükseköğretim Destek Fonu”
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uygulamasıyla, elde edilen vergi gelirlerinden kaynak aktarmak suretiyle,
kalkınma için çok önemli olan bu eğitim kademesinin harcamaları karşılanmalıdır.
Aksi takdirde; kaynak ayrılamaması sonucu yetersiz kalkınma, teknolojide
ilerleyememe ve gelişmiş ülkelere bağımlı olma, refah düzeyinin yükselmemesi
vb. olacağı açıktır. Bu nedenle; Türkiye’nin; zaten yetersiz olan yükseköğretim
harcama kaynaklarını ve çeşitlerini artıracak önlemler alınmalı, bu kaynaklara
olumsuz etki eden kısa vadeli politik düşüncelerden vazgeçilmeli, bu konuda
asgari İngiltere İşçi Partisi’nin 1997’deki seçim çalışmalarında halkıyla paylaştığı
gerçeklerden yararlanılmalı, gerek ekonominin ve gerekse bu konuya ilişkin
küresel politikaların gereklerine uygun, neden-sonuç ilişkisinin iyi incelendiği,
uzun dönemde yükseköğretim sistemine, bu sistemin çıktılarına ve kalkınmaya
olumlu yönde etki edecek şekilde yükseköğretime daimi harcama kaynağı
yaratılmalıdır.
(3) Türkiye’de yükseköğretime sağlanan özel finansman desteği, göz ardı
edilebilecek düzeyde düşük bir orandadır. Özel sektörün bu alana ilgi göstererek
yatırım yapması ve dolayısıyla harcamalara katkı sağlayabilmesi için teşvikler,
vergi indirimleri ve/veya muafiyeti gibi düzenlemeler getirilmelidir.
(4) Yükseköğretim kurumlarının kaynak çeşitlendirmesine izin verilerek
harcama kaynağı yaratılması, gelir getirici faaliyetler için teşvik edilmesi, bu
gelirler için vergi muafiyeti sağlanması hususu değerlendirilmelidir.
(5) Yükseköğretim

kurumlarının

piyasadan

veya

uluslararası

kaynaklardan “Araştırma Kredisi” alabilmesi, geri ödemesinin bünyesindeki
kaynaklardan (döner sermaye vb.) olması, “Araştırma Kredisi” ve “Araştırma
Yardımı” almak suretiyle gerçekleştirdikleri proje gelirlerine vergi muafiyeti
getirilmesi konusunda çalışma yapılmalıdır.
(6) Özel sektörün, finansman kaynağına katkı sağlaması için teşvikler
getirilmesi, yükseköğretim kurumlarına bağış ve yardım yapılabilmesi, bu bağış
ve yardımların tamamının, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider
kapsamına alınabilmesine ilişkin düzenleme yapılmalıdır.
(7) Kalkınma planına uygun bir mesleki eğitim sisteminin kurulmasında
konuyla ilgili bakanlıkların ve eğitilmiş personeli istihdam edecek olan OSB ve
diğer ilgili kurum ve kuruluşların devreye girmesi ile ilave finansal kaynakların
harekete geçirilmesi sağlanmalıdır.
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(8) Yükseköğretim kurumlarına emlak, motorlu taşıtlar, damga vergileri
vb.den muafiyet sağlanmalıdır.
f. Öğretim Üyesi Ücretleri
Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim kadrosunun ücret sisteminin bir an
önce ele alınarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sistemlere uygun bir
yapıya kavuşturulması, bu kadronun sistem içinde tutulmasının yanında,
performansının artırılması, araştırma konusunda teşvik edilmesi, projeleri için
yeterli finansman kaynaklarının tahsis edilmesi, eğitimin kalitesinin dünya ile
rekabet edebilmesi açısından önemli olan etkenlerden birisidir. Bu maksatla;
“Performansa Dayalı Ücret Sistemi”nin getirilmesi, ücretlerin “temel” ve
“performans”

boyutlarını

kapsayacak

şekilde

yapılandırılması,

personel

ücretlerinin mevcut sistemde olduğu gibi merkezi bütçeden karşılanmasına
devam edilmesine ilişkin bir çalışma yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak
çalışmalarda, Akgeyik (2013) tarafından SETA adına hazırlanan “Ulusal ve
Uluslararası Karşılaştırmalarla Öğretim Üyeliği Maaşı” konulu rapordaki önemli
tespit ve değerlendirmeler de dikkate alınmalıdır.
5.2.2.

Yükseköğretime

tahsisli

finansman

kaynaklarının

daha

etkin

kullanımı ve azami yarar elde edilebilmesi için neler yapılması gerektiğine
ilişkin diğer öneriler
Yükseköğretime tahsisli finansman kaynaklarının; adaleti ve eşitliği
sağlayacak ve ülkenin gereksinmelerine uygun olarak zamanında, etkin ve
verimli olarak kullanılması için yalnızca finansman sistemlerinde düzenleme
yapılması yeterli olmayıp, yükseköğretim kurumlarının yerleşimi, fiziksel ve
yönetimsel yapısına yönelik düzenlemeler de yapılması uygun olacaktır. Aşağıda
belirtilen öneriler, finansman kaynaklarını doğrudan etkileyen hususlar olup,
finansmanı doğrudan etkilemeyen düzenlemeler kapsama alınmamıştır.
a. Üniversitelerin kurulmasında, politik düşüncelerle her şehre bir üniversite
vb. gerekçelerden uzak olunmalı, konuya gerçekçi, bilimsel ve sosyo-ekonomik
ve

sosyo-kültürel

vb.

yönlerden

yaklaşılmalıdır.

Üniversite

kampüsleri

oluşturulurken; coğrafi bölgelerde merkezi şehirler seçilmeli, bu şehirlerde, diğer
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gelişmiş ülkelerde görülen örneklerde olduğu gibi kurulacak kampüslerde;
planlanan tüm akademik birimlerin uygun şekilde konuşlanması, laboratuvarlar,
uygulama ve araştırma merkezleri, sosyal tesisler vb.nin ortak kullanımı, öğretim
kadrosunun,

ailelerinin

ve

öğrencilerin

tüm

yaşamsal

gereksinimlerinin

karşılandığı tesislerin yer alması sağlanmalıdır. Böylece; kaynakların etkin ve
verimli

kullanılmasının

yanında;

ailevi

ve

yaşamsal

gereksinmelerin

karşılanamadığı nedeniyle atandığı görev yerine gidemeyen öğretim personeli
olmamalıdır. Kültürel değişim ve kaynakların tasarruflu kullanımı açısından, bu
kampüslerin şehir merkezlerine yakın ve/veya ulaşım kolaylığı sağlayan yerlerde
kurulması tercih edilmelidir.
b. Merkezi üniversite kampüsleri dışında, gerekli olan yerlerde; yörenin
gereksinimlerini karşılayacak şekilde meslek yüksek okulları açılmalı, açılacak
okullarda o bölgedeki sanayi, tarım vb. yapı esas alınmalı, bu kurumlar bölge
halkının bireysel gelişimini de sağlayacak şekilde, yaşamboyu öğrenme
sisteminde de görev alabilmelidir.
c. Araştırmada eğitim fakülteleriyle ilgili verilerin değerlendirilmesi sonucu
fakülte ve bölümler kurulurken, kalkınma planları ve/veya ülke gereksinimleri ile o
alandaki diğer stratejik planlara uygun nitelik ve nicelikte insangücü yetiştirilmesi
esas alınmalıdır. “Bulgular ve Yorum” ile “Sonuç” bölümlerinde, eğitim
fakülteleriyle ilgili verilen örnekte açıklandığı gibi; benzer bir çalışma, diğer
yükseköğretim kurumları ve her yükseköğretim kurumu içindeki fakülte/bölümler
için de yapılmalı, finansmanı olumsuz yönde etkileyen atıl kapasite kalmamalıdır.
Bu uygulama; aynı zamanda, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını da
azaltacağından, öğretim kadrosunun ders yükü azalacak, ARGE çalışmalarına ve
bilimsel yayınlara da daha fazla zaman ayırabilecek olan öğretim kadrosunun,
daha etkin ve verimli olarak görev yapması sağlanacak, bu gelişme
yükseköğretimin kalitesine olumlu katkı sağlamanın yanında, gelişmiş ülkelerde
örnekleri olan ve öğretim üyesi başına öğrenci sayısı daha az olup, lisansüstü
eğitime ağırlık veren, insangücü ve finansman kaynağının büyük bölümünü
ARGE’ye harcayarak bilime önemli katkı sağlayan araştırma üniversitelerinin
oluşturulmasını da gerçekleştirebilir.
d. Yükseköğretim kurumlarında fakültelerin ve bölümlerin açılması ve bu
birimlere öğrenci planlamasında, ülkenin kalkınma planları ve diğer ilgili stratejik
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planlarının yanında; OECD bünyesinde yapılan araştırma sonucu ortaya konulan,
yükseköğretimdeki akademik alanlara yönelik genel eğilimler de esas alınmalı, bu
alanlar dışındaki yatırımlar planların gereksinimine uygun olmalı ve istihdam
olanağı az olan alanlar için insangücü yetiştirilmesi için farklı yöntemler
bulunmalıdır. Yapılacak planlamalarda; yalnızca ülke içi istihdam değil, küresel
eğilimler ve gereksinimler de dikkate alınmalı, yetiştirilen insangücünün küresel
işgücünde de kendisine yer bulabilmesi sağlanmalıdır.
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Tablo-75: Şili’de Yükseköğretime Yapılan Harcamalar ve OECD Ortalamalarıyla
Karşılaştırılması

Kaynak: OECD, EAG, 2007
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Tablo-76: Türkiye’de Yükseköğretim Yönetim Kadrosunun Finansmana İlişkin
Genel Görevleri
Kademe

Finansmanla İlgili Görevi

YÖK
Genel
Kurulu

1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan
bütçeleri tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına
sunulması
2. Bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi için özel hesaba
aktarılan tutarların harcanması ve muhasebeleştirilmesi ile yurt içi
ve yurt dışı öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının
desteklenmesi amacıyla özel hesaba aktarılan tutarların
kullanımı, bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususlara
ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile müştereken
belirlenmesi

Rektör

Üniversitenin yatırım programlarını ve bütçesini üniversite
yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra
hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunulması

Üniversite 1. Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım
Yönetim
programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri
Kurulu
ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine
sunulması
2. Döner sermaye gelirlerinin kullanımına ilişkin esasların
belirlenmesi
Dekan

Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da
görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunulması

Fakülte
Yönetim
Kurulu

Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısının hazırlanması

Kaynak: 2547 sayılı YÖK Yasası
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Tablo-77: Bazı Ülkelerde Yükseköğretim Kurumlarının Özerklik Durumu

Kaynak: Küçükcan, Gür (2009)

Tablo-78: Türkiye’de Yükseköğretim Kredisinden Yararlanan Öğrenci Durumu

Kaynak: EU, 2011
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Tablo-79: Türkiye’de Yükseköğretim Bursundan Yararlanan Öğrenci Durumu

Kaynak: EU, 2011

Tablo-80: Türkiye’de Eğitime ve Yükseköğretime Yapılan Harcamaların GSMH’ya
Oranı (1995-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Tablo–81: Kamu ve Özel Eğitim Harcamaları (GSMH Yüzdesi - 2002)
Türkiye
OECD Ortalaması

Kamu

Özel

Toplam

3.39
5.03

0.43
0.66

3.82
5.90

Kaynak: OECD Education At A Glance – 2005

Tablo–82: Türkiye’nin Kamu ve Özel Eğitim Harcamaları (GSMH Yüzdesi-2004)
Kamu
Özel
Toplam
Türkiye

3.8

0.3

4.1

OECD Ortalaması

5.0

0.7

5.7

Kaynak: OECD Factbook – 2008
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Tablo–83: Türkiye’nin Kamu ve Özel Eğitim Harcamaları (2000-2009)

Kaynak: OECD, 2012

Tablo–84: Toplam Eğitim Bütçesi, MEB ve Yükseköğretim Bütçe Ödeneklerinin
Genel Bütçe ve GSMH’ya Oranları (1995-2013)

Not: 2013 değerleri başlangıç planlamasıdır.
Kaynak: MEB Bütçe raporları
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Tablo–85: Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Gelirlerinin Kaynaklarına Göre
Dağılımı (1995-2005)
Yıllar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Devlet Bütçesi
69
65
57
61
60
57
52
52
57
56
57

(%)
Döner Sermaye
27
28

Diğer / Öğrenci Katkı Payları
4
7

38
34
35
38
44
44
39
40
38

5
5
5
5
4
4
4
4
4

Kaynak: Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu, YÖK, 2005

Tablo–86: Vakıf Üniversitelerinde Devlet Katkısı ve Oranları (2005)

Kaynak: Vakıf Üniversiteleri Raporu, YÖK, 2007
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Tablo-87: Vakıf Üniversitelerinin Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayı ve Oranları
(2005-2006)

Kaynak: Vakıf Üniversiteleri Raporu, YÖK, 2007

Tablo–88 Vakıf Üniversitelerinde Öğrencilerden Alınan Ücretlerin Toplam Gelire
Oranı (2005-2006)

Kaynak: YÖK, Vakıf Üniversiteleri Raporu, 2007
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Tablo–89: Türkiye’de Öğrencilerin Yükseköğretimde Ortalama Kalış Süresi ve
Yükseköğretim Süresince Öğrenci Başına Yapılan Harcamalar (2009)

Kaynak: OECD, 2012
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406

407

408

409

410

411

412

413
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Tablo-94: Türkiye İçin Önerilen Yükseköğretim Finansman Modeli
Yükseköğretim Finansman Modeli Önerisi
Öneri

Finansman
Alt Sistemi
Finansmanın

Yükseköğretimin

finansmanında

“Karma

Finansman”

yönetimi

yönteminin kullanımına devam edilmesi, ancak, mevcut kamu
kaynakları ağırlıklı sistem yerine, hazırlanacak bir programa
uygun olarak özel finansmanın ağırlığını artıran bir yapının
esas alınması
Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri yönetimlerine, ana
esasları

dağıtım,

denetim,

ücretlendirme

ve

harcama

bölümlerinde belirtilen “Finansal Özerklik” verilmesi
Yükseköğretime

tahsisli

kaynakların

yönetimi

için,

YÖK

bünyesinde, ancak finansmanın yönetimi, bütçe tekliflerinin
değerlendirilip onaylanarak merkezi yönetime gönderilmesi ve
tahsis

edilen

dağıtılmasında

kaynakların
tam

yetkili

yükseköğretim
ve

yarı

özerk

kurumlarına
yapıda

bir

“Yükseköğretim Finansman Kurulu”nun kurulması
Meslek yüksek okullarının (MYO) yönetiminin; finansmanın
yönetimi ile birlikte, YÖK ve üniversiteler bünyesinden alınarak,
yönetim, teşkilatlanma, işleyişe ilişkin tüm sorumluluğunun
Bilim,

Sanayi

ve

Teknoloji

Bakanlığı

ve/veya

Çalışma

Bakanlığı’na verilmesi
Kamu

“Yükseköğretim Finansman Fonu”nun; “Bütçe İçi” ve “Sayıştay

finansmanının Denetimine Tabi” statüde YÖK bünyesinde kurulması, personel
dağıtımı

ücretleri hariç, merkezi bütçeden yükseköğretim kurumlarına
aktarılacak kaynağın “Blok” olarak “Yükseköğretim Finansman
Fonu”na, merkezi bütçeden fona aktarılan bütçenin ise YÖK
“Yükseköğretim Finansman Kurulu” tarafından yükseköğretim
kurumlarına “Blok” olarak tahsisi
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“Blok” olarak finansmanın dağıtımında performansın esas
alınması, buna yönelik “Performans Ölçütleri” ile sistemin
esaslarının belirlenmesi
Yükseköğretim kurumlarındaki ARGE çalışmaları için YÖK
bünyesinde

“Yükseköğretim

Araştırma

Fonu”

kurulması,

merkezi bütçeden araştırma için ayrılacak kaynakların bu fona
“Blok” olarak aktarılması, araştırma ödeneklerinin, belirlenecek
ölçütler esas alınarak, bu fondan “Blok” olarak yükseköğretim
kurumlarına tahsisi
Finansmanın

Özerk statüde, “Yükseköğretim Finansman Denetim Kurulu”

denetimi

kurulması,

Kurul’un

stratejik

plan

ve

programları

değerlendirmeyi gerçekleştirebilecek, akademik performansları
ölçmeyi sağlayabilecek, mali denetimleri yapabilecek şekilde
yapılandırılması, bu Kurul’un; merkezi bütçeden tahsis edilen
kaynakların denetimini yaparken, yükseköğretim kurumlarının
diğer

gelirleri

(döner

Sermaye

vb.)’nin

yalnızca

teknik

denetimini yapması
Sayıştay’ın; yükseköğretim kurumlarına merkezi bütçeden
tahsis edilen fonların denetimini, yalnızca teknik denetim
düzeyinde yapması
“Performansa Dayalı Denetim Sistemi” kurulması, denetime
esas performans ölçütlerinin belirlenmesi
Ücretlendirme Yükseköğretimin paralı olması, yükseköğretim görenlerden
öğretim ücreti alınarak bu sistemin finansmanına katkı
sağlanması
Devlet üniversitelerinin uygulayacakları öğrenim ücretlerini,
YÖK veya hükümet tarafından belirlenecek üst limit dahilinde,
kendilerinin

belirlemesi,

ücretlerin

belirlenmesinde

reel

maliyetleri esas alan bir sistemin kullanılması
Gelirle ters orantılı olarak bir yükseköğretim kredi / burs
sisteminin kurulması
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YURT-KUR sorumluluğunda “Yükseköğretim Destek Fonu”nun
kurulması, yalnızca kredi ve burs için kullanılmak üzere
kurulacak fona, merkezi bütçeden “Blok” halinde kaynak
aktarılması, isteyen öğrencilere, “Gelirle Ters Orantılı” olarak
kredi ve burs verilmesi
“Kupon Sistemi”nin, “Levin Modeli” esas alınarak kurulmasına
ilişkin

düzenlemenin

yapılması,

YURT-KUR

tarafından,

öğrenim ücretine esas kredi ve bursların kupon sistemi ile
dağıtılması
Harcama

Yükseköğretime

tahsisli

kaynakların

OECD

ortalaması

düzeyine çıkarılması
Yükseköğretim kurumlarının kaynak çeşitlendirmesine izin
verilerek harcama kaynağı yaratılması, gelir getirici faaliyetler
için teşvik edilmesi, bu gelirler için vergi muafiyeti sağlanması
Yükseköğretim kurumlarının piyasadan veya uluslararası
kaynaklardan “Araştırma Kredisi” alabilmesi, geri ödemesinin
bünyesindeki kaynaklardan (döner sermaye vb.) olması
Yükseköğretim kurumlarının “Araştırma Kredisi” ve “Araştırma
Yardımı” almak suretiyle gerçekleştirdikleri proje gelirlerine
vergi muafiyeti getirilmesi
Özel sektörün, finansman kaynağına katkı sağlaması için
teşvikler getirilmesi
Yükseköğretim kurumlarına bağış ve yardım yapılabilmesi, bu
bağış ve yardımların tamamının, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalarında gider kapsamına alınabilmesi
Yükseköğretim kurumlarına emlak, motorlu taşıtlar, damga
vergileri vb.den muafiyet sağlanması
Öğretim

“Performansa Dayalı Ücret Sistemi”nin getirilmesi, ücretlerin

Üyeleri

“temel” ve “performans”

ücretleri

yapılandırılması, personel ücretlerinin mevcut sistemde olduğu

boyutlarını

kapsayacak

gibi merkezi bütçeden karşılanmasına devam edilmesi

şekilde
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