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I. Eğitim-öğretim fonksiyonları itibarı ile üniversitelerimizin 
başarıları pek de övünülecek seviyede değildir.

II. Eğitim sistemindeki temel değişim “öğrenci merkezli 
öğrenme” - bilişim teknolojilerinin eğitimdeki yeri  -
vakıf/özel üniversitelerin bu husustaki rolü . 

III. Kurumsal tavır ve kişisel kararlılık birbirini desteklemediği 
müddetce sadece teknolojinin getirisinin az olacağı 
düşünülmektedir. Ülkemizde “öğrenen” kurumlara şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

IV. Yükseköğretim kurumlarının çeşitliliği ve tercihleri 
dorultusunda hesap vermeleri ilkesi hala anlaşılmamıştır. 
Uzmanlıkların oluşumunu destekleyen, kalite kültürünün 
gelişmesine fırsat veren bir kanun ve yapıya fevkalade 
ihtiyaç vardır. 
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I.  Eğitim-öğretim fonksiyonları itibarı ile üniversitelerimizin 
başarıları pek de övünülecek seviyede değildir. 

*Yükseköğrenimde muazzam değişme...beklentiler arttı/ 
elit kitle geçişi, küreselleşme, eğitimin yaşama yayılması, 
finansman tercihlerinde değişim, rekabet, yönetişime 
yansımaları..    internet

*Ülkemizde misyon farklılaşması yok/ maalesef!! 

*Tartışmasız toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu, en 
yaygın emek ve zaman harcanan, ve en az prestij 
sağlayan fonksiyon: eğitim! 
Eğitim “yük”, ama “kredisi” yok!   Kaliteli eğitim??
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Doçentlik sözlü sınavında? 
Atama dosyalarında?

Neler olabilir? 
*Dersinizin kazanımları nasıl değerlendirildi, gelişme nasıl 
izleniyor? bir paragraf tartışın, irdeleyin! 
*Son 5 yılda dersin öğrenme etkinliklerinde sunduğunuz 
değişiklikleri açıklayın, sonuçlarını tartışın.  

Web sayfalarında, her yarıyıl verilen derslerin öğrenci 
sayıları, derslik m2’si, öğrenci başarısı, öğretim elemanı, 
ders modu, izlencesi, değerlendirme yöntemi, sınav 
sayıları, ...  Gurur duyduğumuz etkinliği paylaşıyoruz!

Öğrenci anketleri sonuçlarını öğrencilerle paylaşmak, 
Mezunların iş bulma / eğitime devam etme istatistikleri..
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Avrupa Standartları - European Standards and Guidelines 
(ESG) ... sadece eğitimi içeriyor 

1. Kalite güvence politikası ve süreçleri, 
2. Diploma programlarının ve verilen derecelerin kabul, 

izleme ve peryodik değerlendirilmesi, 
3. Öğrencilerin değerlendirilmesi, 
4. Öğretim elemanlarının değerlendirilmesi,
5. Öğrenme kaynakları ve öğrenci destekleri,
6. İlgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve kullanılması, 
7. Kamunun bilgilendirilmesi
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II.   Eğitim sistemindeki temel değişim “öğrenci merkezli öğrenme” - bilişim 
teknolojilerinin eğitimdeki yeri  - vakıf/özel üniversitelerin bu husustaki rolü . 

Sahnedeki akil adamdan kenardaki rehbere geçiş... (Alison 
King, 1993)  “akil” adamdan da şüpheliyim!

Öğrenci merkezli ... 
1. temelde kitle eğitiminin ortaya çıkardığı bir ihtiyaç ...  
2. pasif takip, yüzeysel öğrenme yerine derin öğrenmeyi 

teşvik etmesi; 
3. sorgulayabilen – bilgiyi değerlendirebilen insana olan 

ihtiyacın artması; 
4. öğrenmenin hayata yayılması, bilinecek herşeyin 4 yılda

öğretilmesi iddiasından vazgeçmemiz, (Claude Allegre)
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Öğrenci merkezli eğitim, öğrenciye istediği bölümü/ 
programı seçmesine imkan vermekle başlar....

Az ders/ disiplinler arası yapı / seçim hakkı ... ders 
programları toplam kredilerinin 130 mertebesinde, % 30 
seçmeli dersler.. İngilizce ... ortam, ekipman

TYYÇ, Alan Yeterliliklerini sağlayan ... Program çıktıları –
Müfredat – dersler ve kazanımları – ders verme yöntemi –
değerlendirme 

Program akreditasyonu çok etkili değil...
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Bilişim teknolojilerinin eğitimdeki yeri : 

internet- web siteleri, 
videolar, 
elektronik kitaplar,
etkileşimli deneme sınavları, 
eşzamanlı veya ayrık zamanlı tartışma forumları, 
OpenCourseWare, Google Books Kütüphane Projesi 20+M kitap, 

simulasyon imkanları, 
clickers, 
sunum yazılımları, 
MOOC’s = Massive Open Online Course
hemen hepsi Ingilizce istiyor...
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Internetin uzaktan eğitim için kullanılması 1990’ların 
ortası; ABD’de 6M öğrenci (1/3) en az bir dersi çevrim-içi 
olarak internet’ten alıyor.  

Yaygın Açık Çevrimiçi Derslerin (MOOCs) 
OpenCourseWare’den farkı sadece ders notları değil, 
videolar, sorular-ödevler, tartışma ortamı, asistan desteği 
ve katılım sertifikası içermesi...“devrim” ... Thomas 
Friedman, 26 Ocak 2013, NYT

2008’de University of Manitoba (2300 kişi)... 2012’de 
Stanford Yapay Zeka dersi (160,000 öğrenci, 23 000 
bitiren)... kar amaçlı Udacity, daha çok bilgisayar 
bilimlerini kapsıyor ve kendi derslerini geliştiriyor.
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...kar amaçlı Coursera - 33 büyük araştırma üniversitesi ile 
beraber çalışarak (8’i uluslararası olmak üzere) 24M 
öğrenciye, 214 ders ile tıp, tarih,edebiyat hemen her 
alanda ders sunuyor. Henüz dersler kredisiz ve sadece 
“başarı belgesi” var. 

*Harvard, MIT, and UC Berkeley– edX.org – kar amacı yok.
*Khan Academy, MIT+Salman Khan’ın kar amacı

olmayan girişimi 2006 başlangışlı, orta öğretim
öğrencilerine de dönük.

*Udemy , kar amaçlı , her isteyenin ders acmasına fırsat 
veriyor.
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Türkiye  Yükseköğrenimde özel sektörü kullanmaya geç 
başla(ma)mış ama çok yavaş devam etmiştir. %10 bile 
değil...

Vakıf Üniv’leri talebe duyarlı,  daha dinamik , yeniliklere 
açık, öğrenci profili daha heterojen, öğrencilerini 
kaybetmek istemeyen, yönetişimi daha iş yönetimine 
yakın, daha rasyonel/gerçek bir dünya... Öğrenci merkezli 
ve dijital eğitime hazır
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Devletin üzerine düşen “kolaylaştırmak”, özel sektörün 
üzerine düşen “güven vermek*” . Bütçesini kaba hatlarıyla 
paylaşan vakıf üniv yok...  Türkiye’de özel sektöre izin
verilmiştir, bunu onurlu bir görev haline çevirmek lazımdır. 
Devlet-vakıf ayrımını katı çizgilerle yapmayacaksınız... 
sınırın flu/geçirgen olması lazım. 
UC Berkeley – Stanford U. – – – – – – – – – – – U.Phoenix.

Tüm 4 yıllık diploma veren kurumlar aynı değildir, önemli 
olan çeşitliliği yönetebilmektir. Çeşitliliği mümkün kılan 
kalite kontrolünün – çıktı kontrolünün – yerleştirilmesi 
gerekir: mesleki yetkinlik sınavları , üniv. ile sınırlı ünvan, ..

*Türkiye'de 19 sektör için yapılan itibar araştırmasında Vakıf Üniversiteleri beğeni açısından da, güven açısından da 

18. sıradadır. Madencilik sektöründen sonra en az olumlu algılanan sektördür. (TOBB Arama Konf, 1-3 Haz.2012)
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III.  Kurumsal tavır ve kişisel kararlılık birbirini desteklemediği müddetce 
sadece teknolojinin getirisinin az olacağı düşünülmektedir. Ülkemizde 
“öğrenen” kurumlara şiddetle ihtiyaç vardır. 

Paydaş katılımı ... “programlarınızı, müfredatı hazırlarken 
paydaşlarınızdan görüş almak— göstere göstere, sistematik 
kanallardan --- yetiştireceğiniz öğrencileri istihdam edecek 
sektörden fikir, öneri almak” kitabi doğrulardan biridir.  
Ama ben beceremedim... 

Değişimi kolaylaştıran destekler: Kurumsal kimlik/ misyon/ 
gündemin önemli maddesi,  Öğretme-öğrenme merkezi 
(pedagoji+BT desteği), Ödül, Performans kriteri, Teşvik –
kendini geliştirme fırsatı, Proje  destekleri, anket ve benzeri 
geri besleme,
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Kalite kültürünü, izleme, değerlendirme, iyileştirme, 
hesap verme  geleneğini geliştirmek (programların, 
derslerin, öğrenme deneyimlerinin, çıktılarının, 
öğretme etkinliğinin, altyapının kalitesini izlemek, 
değerlendirmek, iyileştirmek üzere kullanılan süreç ve 
standartları sahiplenmek) 

Kurumsal profilden vazgeçmemek, istikrarlı gelişme 
sağlayabilmek, sürdürülebilirlik (Vakıf üniv için 
“endowment” yaratmak hayati) ..

Değişim.... Online ders alma fırsatı, MOOC imkanlarının 
değerlendirilmesi, ...
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IV.  Yükseköğretim kurumlarının çeşitliliği ve tercihleri dorultusunda hesap 
vermeleri ilkesi hala anlaşılmamıştır. Uzmanlıkların oluşumunu destekleyen, 
kalite kültürünün gelişmesine fırsat veren bir kanun ve yapıya fevkalade 
ihtiyaç vardır.

Başarısızlığın büyükçe kısmı “sistem” yüzünden. U21 . EUA.

2 yıllık yüksek okullar : 1970 – 2000, ABD 1063 (%44) 1670 (%53)
Doktora/araştırma: 173 (%7) 261(%8)
Lisans+Yüksek lisans: 1177(%49) 1217(%39)

*2 yıllık eğitim üniversiteler dışına çıkarılmalıdır; kendi 
değerini bulamıyor.
*Doktora/araştırma sadece ufak bir grubun önceliğidir.
*Eğitim ve meslek üniversitelerin ana görevidir.
Bize ne ABD’den diyebilirsiniz. Ama unutmayın ki tüm dünya yükseköğretimde 
ABD’yi taklit ediyor. Bologna süreci nedir??

TED Üniversitesi 15



Türkiye:
Genelde 45/48

kaynaklar 28/48
YÖ, araştırma harc, kamu, özel...

çevre 47/48
yasal düzenleme,çeşitlilik, şeffaflık, 
esneklik, kadın varlığı...

ilişkiler 46/48
uluslararası bağlar...

çıktı 41/48
yayın, araştırma mükemmelliği, 
okullaşma oranı, işsizlik oranı
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Tam zamanlı, tam iş güvencesi olan (tenured)  ....... %40 
kabaca, en fazla %60: devlet/ araş.

Yarı zamanlı veya sözleşmeli  .......  %60 kabaca, en fazla 
% 76, 2 yıllık YO

Biz tüm yükseköğretimi tam zamanlı, tam iş güvenceli 
personel ile götürmeye çalışıyoruz. Neden?? (Vakıf üniv’nin 
bir katkısı daha)  ...  kanun taslağı girişindeki 5 ilkeden biri 
yarışmacı/rekabetçi/ performansa dayalı sistem iddiası ile 
taban tabana zıt!! Neden doktora şart?
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Çeşitlilik var. Dikey , yatay değil..... ama ‘sistem’ olmadığının 
kabulü üzerine inşa edilmiş; 200 üniv’li bir sistem + %50+sı 
6yıl ve daha genç....  nasıl bir çözüm olabilir? 

Çeşitliliğin eski/yeni veya araştırma/eğitim olması 
gerekmiyor, ama çeşitliliği formüle edemeyen Türkiye 
yükseköğrenimde aşama kaydedemez!! Hukuki, mali 

YÖK günlük işleyişe karışıyor ama kurumların stratejileri, 
politikaları, misyonlarına karışmıyor. Halbuki tam tersi 
gerekiyor... 
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Kalitenin sağlanması üniv’nin sorumluluğunda .. bilinç 
yaratmak rapor doldurmaktan önemli!! Hala YÖK şemsiyesi 
altında kurgulanan kalite sistemi ....  YÖK güdümündeki 
Kalite Kurulu, istendiği kadar çeşitli kurum ve kuruluş 
temsilcilerinden oluşsun, bağımlı, yanlı, prestijsiz, 
özendirmekten uzak  olacaktır. Uygulamaları YÖK’ün 
zorlamaları olarak algılanacak, kurumların kendilerini 
tanımlamak, geliştirmek, iyileştirmek için başvurdukları bir 
merciden çok , YÖK’ün diğer yetkilerine boyun eğmek 
uğruna düzenlemelerine uyulan bir bürokrasi haline 
gelecektir. Sadece YÖK bünyesinde değil, Üniversiteler 
içinde de daire başkanlığı yaklaşımı bürokratik veri toplama 
şekli, rektörün bir zorlaması olarak  görüleceğinden 
üniversitede bir ‘kalite kültürü’ oluşmasına mani olacaktır.
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Üniversite içindeki yapılanma üniversitelerin kendisine bırakılmalı, 
ama tespit ederek ilan etme zorunluluğu getirilmelidir. Her üniversite 
kalite stratejisine, süreçlerine- mekanizmalarına ve örgütlenme 
şekline karar vererek UKK’na bildirmeli ve kamuya ilan etmelidir. 

Eğer YÖK’ün mütevellisi olacağı bir grup kurumsallaşmakta olan 
üniversite tanımlanabilirse, onlar için kullanılacak örgütlenme,  bir 
rektör yardımcısı sorumluluğunda, destek sağlayacak bir merkezi 
Kalite Biriminin oluşturulması ve süreç ve raporlamaların sahipliğinin 
akademik birim- bölümlerde olmasıdır. Merkezi birim yol gösterici, 
destek sağlayıcı ve ilan edilen süreçlerin yerine getirildiğini garanti 
eden bir birim olarak yapılanmalıdır. Bu profildeki üniversiteler için 
kalite stratejisi “standartlara uyum” olmalıdır. (Kurumsallaşmış 
üniversiteler “amaca uygunluk “ tercihinde bulunabilir, kendilerine 
has mekanizma ve süreçleri benimserler.)



Son söz

Geleneği ve karakteri ile uyumlu, 
kendine özgü misyonu olan, 
iç kalite mekanizmaları yerleşik , 
değişen dünyanın tehdit ve fırsatlarını dikkate alan ve 
öğrenen 
vakıf üniversiteleri Türkiye için bir şans olacaktır.
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