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1) Lisans ve Lisansüstü Eğitim 
 

 Türkiye’nin Yükseköğretim Alanında eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme 

politikalarının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK, Kalkınma 

Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve ilgili STK’ların daha aktif katılımı sağlanmalı ve düzenli 

aralıklarla gözden geçirmeler yapılmalıdır. 

 Ülke çapında endüstrinin, iş piyasasının ve sektörel temelde sahada karşılaşılan 

ihtiyaçların ve toplumsal beklentilerin analizi yapılarak kolay anlaşılabilir bir durum 

tespiti ortaya konmalı ve üniversitelerin ihtisas alanları ile güçlü yönleri göz önüne 

alınarak bölgesel düzeyde kurumların hedefleri belirlenmelidir. 

 Üniversitelerin bütün disiplinlerde ürettiği bilgiyi endüstriye, iş piyasasına, bölgesel 

kalkınmaya ve ülkenin kalkınmasına yönlendirmek için tedbirler alınmalıdır. 

 Ülkemizin kalkınmasında zorluklara sebep olan problemlerin çözümü öncelikli ele 

alınmalıdır. 

 Eğitim alanlarının birçoğunda ihtiyaçtan daha fazla öğrenci eğitim görmektedir. 

Kontenjanlar geleceğin ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır. Meslek liseleri başta olmak 

üzere orta öğretimle ilişkiler geliştirilmelidir. 

 Yükseköğretim kurumlarında eğitim kalitesinin yükseltilmesi bakımından fen ve sosyal 

bilimlerle ilgili konuların temel oluşturacağı açıktır. Temel bilimlerin öğretilmesinde 

yeni yaklaşımlar ortaya konmalı, uygulamalı ve teorik yetkinlik ve becerilerin 

kazandırılması güvence altına alınmalıdır. Donanımlı gençlerin yetiştirilmesine özen 

gösterilmelidir. 

 Bazı alanlarda öğrenci bulunmayan üniversiteler olduğu gibi bazı üniversite ve 

alanlarda da öğrenci yığılması olduğu gözlenmektedir. Kaliteyi düşürecek düzeyde 

öğrenci yığılmasının önüne geçilmelidir. Almanya gibi gelişmiş ülkelerden uygulama 

örnekleri incelenmeli, öğrencilerin daha orta öğretimde iken iyi bir kabiliyet ve ilgi 

analizi yapılmalıdır. Üniversitelerde lisans düzeyinde eğitime kabul edilecek 

öğrencilerle, ön lisansa kabul edilerek öğrenciler ayrıştırılmalıdır. Teknik ara eleman 

yetiştirilmesi istihdam odaklı bir yaklaşımla yürütülmelidir.  

 Üniversite alt birimleri arasında öğretim elemanı geçişlerinin kolaylaştırılması ve 

hizmetine ihtiyaç duyulan personelin de fayda esaslı olarak daha fazla yararlanılmasının 

özendirilmesi yerinde olacaktır. Bu bağlamda farklı bölümlerdeki öğrenciler için 

öğrenci danışmanlıkları her düzeyde teşvik edilmelidir. Ayrıca üniversiteler arası 

geçişler ve hareketlilikte bu kapsamda değerlendirilmelidir. 

 Ülkemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretim elemanlarının ders notlarını ve 

materyallerini geliştirilmesi teşvik edilmelidir. İçerik güncel olmalı, zamana ve 

gelişmelere uygun esnek müfredat izlenmelidir. 

 Modüler ders işleme uygulamaları da yaygınlaştırılmalıdır. Aynı dersi bir dönem 

içerisinde, dersin alt başlıkları farklı sürelerle farklı hocalar tarafından işlenebilmeli, 

anlatılabilmelidir. Ayrıca bir dersi, dersin niteliğine ve içeriğine bağlı olarak, bir hoca 

dönem içerisinde daha kısa sürede de tamamlayabilme hakkına sahip olmalıdır. Benzer 

şekilde dersin mahiyetine bağlı olarak gerektiğinde bir ders daha uzun süreye iki 

döneme de uzatılabilmelidir. 

 Üniversiteye kabul edilmiş öğrenciler ülke ihtiyaçları konusunda üniversiteler 

tarafından sürekli bilgilendirilmelidir. Kendi kişisel tercihlerinin bu alanlara yönlenmesi 

bakımından da teşvik edici yaklaşımlar geliştirilmelidir. Eğitimlerinin bu alanlarda 

yoğunlaştırılmasının önemi ortaya konmalı ve bilinçlendirme çalışmaları 

yürütülmelidir.  
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 Bölümler arası işbirlikleri güçlendirilmelidir. Bölüm ve programlar birbirini 

destekleyen ve tamamlayıcı yönleri olan yapılanmaya yönlendirilmelidir. Örneğin bir 

Mühendislik Fakültesi bünyesinde var olan Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Maden 

ve Kimya Müh. gibi temel mühendislik bölümlerinin olması, Mekatronik, Bilgisayar, 

Çevre vb. bölüm ve programları destekleyici niteliktedir.  

 Temel bölümlerin farklı disiplinleri destekleyici boyutları güçlendirmelidir. 

Laboratuvar imkânları bakımından da kalite artışı sağlanmalı ve daha verimli hale 

getirilmelidir. 

 Akreditasyon programlarının faydaları ve önemi öğretim üyeleri tarafından kolay 

anlaşılır hale getirilmelidir.  

 Öğretim üyelerinin profesyonel birikimlerinin güçlendirilip geliştirilmesi önemlidir. 

Belli dönemlerde güncel ve yeni konularda disiplinler arası düzeyde eğitimler 

verilebileceği gibi donanım ve yetkinliklerini artırıcı eğitimlerle uluslararası düzeyde 

gereklilik duyulacak türden beceriler de desteklenmelidir. Günün anlayışına uygun 

temel dijital yetkinlikler ve yazılımları verimli kullanım konularında pek çok 

akademisyenin ihtiyaçlarının olduğu göz ardı edilmemelidir.  

 DGS sınavı bazı alanlar için kolay düzeydedir. DGS ile yerleşenler, YKS ile girenlerle 

karşılaştırıldığında dengeli bir seçimin yapılması gerektiği görülecektir. 40,000 

sıralamalı bölüme 260,000'nci sıradan adaylar bile girebilmektedir. 

 Uygulama ağırlıklı mühendislik bölümleri ile tasarım mühendisliği ağırlıklı teknik 

bölümlerin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır. 

 Sanayi ve iş dünyasının, üniversite ile iletişiminde ve etkileşiminde halen eksiklikler 

bulunmaktadır. Staj sürelerinin kısalığı, stajyerlerin işyerinde ön eğitimleri sonrası 

verimli olacakları dönemde işyerinden ayrılmalarına ve işyeriyle bir daha bağlantı 

kuramamalarına yol açmaktadır.  

 Mühendislik bölümlerinde 7+1 (yarıyıl) sisteminin hayata geçirilmesi faydalı olacaktır. 

Böylece mezuniyet aşamasına gelmiş mühendis adayları işyeriyle karşılıklı olarak uzun 

bir deneme süreci fırsatı bulacaktır. Bu öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam 

edilebilirliklerine önemli düzeyde katkı sunacaktır. 

 MYO'ların yeniden yapılandırılması ve cazip hale getirilmesi konusu 

geciktirilmemelidir. Programın ve bölümün niteliğine bağlı olarak 3+1, 7+1 şeklinde 

uygulamalı eğitim hayata geçirilip yaygınlaştırılmalıdır. Zira 3+1 gibi eğitimde öğrenci 

–örneğin- teknik eğitimin kendine uygun olmadığının farkına varabiliyor, alan 

değiştirebiliyor. Uygulamalı olarak sektörel temelde saha çalışmaları ile öğrencilerin 

ileride yapacakları işi daha yakından tanıyıp görmeleri mümkün olacaktır. 

 Yer altı kaynaklarımızın ve hammadde zenginliklerimizin rekabet gücü yüksek olan son 

ürünlere yönelik olarak değerlendirilmesi teşvik edilmeli bu türlü araştırma alanları 

desteklenmelidir. 

 Akademik yükseltilmede kriterler çeşitlendirilmeli, uluslararası yayın yapma kriteri 

yanı sıra ülke kalkınmasına yönelik katkıları içeren proje ve patent gibi boyutlarda dahil 

edilmelidir. 

 Üniversitelerimiz ve bölümler, her bölge ve yörenin ihtiyaçlarına göre 

uzmanlaştırılmalıdır. 

 Üniversite eğitiminde farklı derslerde verilen teorik bilgiler ve ders içerikleri bir birini 

tamamlayıcı olmalı, bunun yanında öğrenciler uygulama ağırlıklı çalışmalara 

yönlendirilmeli, saha çalışmaları ve gerçek hayat problemleri ile uğraştırılmalıdır, 

bunun için okul dışı ortamlarda da eğitimler verilmelidir. Üniversite eğitiminde teorik 

bilgilerin yanında uygulamaya da önem verilmeli, eğitimin bir kısmı üniversitede bir 

kısmı iş yerinde olmalıdır. 
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 Üniversitelerde proje kültürü yaygınlaştırılmalıdır. Sosyo-kültürel faaliyetleri, eğitim 

öğretim faaliyetleri ve üniversitede her tür öğrenci faaliyetleri proje tabanlı 

yürütülmelidir. 

 Üniversite-Sanayi iş birliği arttırılarak, öğretim üyeleri ve öğrencilerin kendi 

alanlarında endüstri ve iş piyasasında görev alması teşvik edilmelidir. 

 Meslek örgütleri ile üniversitelerin iletişimi ve işbirlikleri geliştirilmelidir. 

 Komşu ülkelerdeki üniversitelerle işbirlikleri yoluyla bölgesel problemlere çözümler 

aranmalıdır. 

 Türkiye’de Araştırma Enstitülerinin üniversite içinde ve dışında kurulması teşvik 

edilmelidir. Organize sanayi bölgelerinde de kurulabilmelidir. 

 Göç, aile içi şiddet ve yıldırma gibi toplumsal konularda araştırma yapan ve çözüm 

önerileri geliştiren Sosyoparkların sayıları ve kapsamları arttırılmalıdır. 

 Öğrenci ve öğretim görevlilerinin yabancı dil yetkinlikleri yükseltilmelidir. Bu konuda 

teorik ve uygulama ağırlıklı çalışmalar yapılmalıdır. 

 Kaliteyi olumsuz etkileyecek düzeyde öğrenci yığılmalarının olduğu üniversitelerde ve 

özellikle büyük şehirlerdeki okullarda kontenjanlar azaltılmalıdır.  

 Kısmen genç olan Anadolu’nun küçük şehirlerindeki üniversitelere başarılı öğrenci ve 

öğretim elemanlarının gitmesi teşvik edilmelidir. 

 Tıp eğitiminde ortalama 5 yılda bir ÇEP (Çekirdek Eğitim Programı) programı 

güncellenmektedir. Ancak görülüyor ki her güncellenen ÇEP programı tıp eğitimini 

daha da zorlaştırmakta ve karmaşık hale getirmektedir. Farklı tıp fakültelerinden 

akademisyenlerin yer aldığı komisyon tarafından güncel sorunlar da göz önüne alınarak 

iyileştirilmelidir. 

 TUS, DUS vb. sınavlara hazırlık için fakülte dışı kurslara hem para hem vakit 

ayırmamalı, bu hazırlık tamamen fakültelerdeki eğitim üzerinden yürütülmelidir. 

 Tıp Fakülteleri başta olmak üzere, nitelikli mezunların verilebilmesinin önündeki 

engeller kaldırılmalıdır. Bu bağlamda fakülte ve bölüm sayıları ile ihtiyaca uygun, 

yeterliliği ve yetkinliği yüksek mezunların verilmesine odaklanılmalıdır. Nitelikli 

hizmet verebilen kalifiye mezunların çoğaltılması ve toplumun kolay ulaşabildiği 

hizmet seviyesi hedeflenmelidir. 

 Sağlık hizmetlerinde bazı ülkelerde olduğu gibi yardımcı hekim yetiştirilmesi 

düşünülmelidir. 

 Tıp alanında Çocuk, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, İç hastalıkları gibi bazı uzmanlık 

dallarına ilginin azaldığı görülmektedir. Ana branşlar başta olmak üzere önemli ve 

zorunlu branşlara azalmakta olan rağbet, tercih edenlerin ise kısa sürede ayrılmak 

istemesi ve istifa ederek o kadronun boş kalmasını netice verebilmektedir. Böylesi ana 

branşların seçiminin teşvik edilmesi gerekir. Bu yönde motivasyonun sağlanması için 

ücretlendirme politikalarının, nöbet süre ve sayılarının, çalışma koşullarının gözden 

geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 YÖS sınavı ile özellikle Türkiye’de yaşayıp AB vatandaşı veya başka ülke vatandaşı 

gençler için; üniversiteye geçişleri ve kabulleri esnasında özellikle son 3 yılda 

yurtdışında en az bir yıl eğitim alma şartı getirilmelidir. Çünkü aynı sınıfta, aynı okulda 

eğitim gören aynı mahallenin gençlerinden bir kısmı sadece başka ülke vatandaşı olduğu 

için YÖS sınavıyla daha düşük puanlar ile hak etmedikleri fakültelere 

yerleşebilmektedir. Buna ek olarak Türkiye’de lise eğitimi veren bazı yabancı 

kuruluşlar, öğrencilerine diplomalarını sanki yabancı ülkede eğitim görmüş gibi 

aldıkları için bu öğrenciler de avantajlı duruma gelmektedir. Fiili olarak yurtdışında 

eğitim aldıklarını ispatlamaları istenmelidir.  
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Yurtdışında Lisansüstü Eğitimi 
 

 Yurt dışına gönderilecek YL ve doktora öğrencilerinin yabancı dil yeterliliklerinin 

Türkiye’de kazandırılması sağlanmalıdır. 

 Öğrencilerin tez konularını ülkemizin ihtiyaçlarına ve kalkınma hedeflerine uygun 

olarak seçmelerine önem verilmelidir. 

 Lisansüstü eğitime gönderilen öğrencilerin Türkiye’de daha etkili, verimli ve nitelikli 

çalışabileceği ülkemize özgü temalardan ziyade; gidilen ülkeden ülkemize yenilik 

aktarımına katkı verebilecek konuları tercih etmeleri sağlanmalıdır. 

 Öğrencilerin gideceği ülke ve bölümü belirlemede, gideceği ülke şartlarına intibakını 

kolaylaştırmada, onlarla iletişimde kalınarak izlenmesinde ve problemlerinin etkin 

biçimde çözümünde Türkiye’den öğretim üyelerinin danışmanlık, rehberlik, mentörlük, 

uyum eğitimi, koçluk desteği sağlanmalıdır. 

 Yurtdışından yetenekli ve başarılı öğrencilerin Türkiye’ye lisansüstü eğitimi için 

gelmesi kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. Üniversitelerin mevzuatları yabancı 

uyruklu lisansüstü öğrencilerin kolaylıkla kayıt olabilecek hale dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Enstitülerimizde doktora öğrenciliği esnasında ve doktora sonrası 

kayıtlar için dokümanların olmadığı bilinmektedir. Bu gibi konular üniversiteler 

tarafından çözülmelidir. İsteyen akademisyen halihazırda yabancı uyruklu öğrenciyi 

davet edebilmeli bu duruma üniversite mevzuatları engel teşkil etmemelidir. Türkiye, 

eğitim sektöründe bir cazibe merkezi haline dönüştürmeliyiz. Ülkemizin bilimde belli 

bir seviyeye gelmesi için yabancı uyruklu lisansüstü öğrencilerin gelmesinin çok önemli 

olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. 

 Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi yaz döneminde 3 ay öğretim üyelerine ait olmalıdır. 

Anadolu’daki öğretim elemanları İstanbul gibi büyük şehirlere veya yurtdışına 

araştırma amaçlı kolaylıkla gidebilmelidir. Buralarda yeni işbirlikleri yeni çalışma 

alanları bulabilmenin yolu açılabilir. Üniversitede kalmak akademik çalışma yapıyor 

anlamı taşımamaktadır. Bazı üniversitelerde il dışına çıkma bile akademisyenin 

karşısına sorun olarak çıkarılabilmektedir. En azından yaz tatillerinde öğretmenlere 

tanınan kadar serbestliyetlik öğretim elemanlarına tanınmalıdır. 
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2) Fakülte Kurulması ve Bölüm Açılması 
 

 Toplumun bütün katmanlarına yönelik sürekli eğitim stratejileri ve hayat boyu eğitim-

öğretim faaliyetleri geliştirilmelidir. 

 Ülkemizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde gerçek verilere dayalı analizler yapılmalı ve 

yol haritaları çıkartılmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ile akademik çevrelerce 

üretilmiş istatistik çalışmaları incelenmeli ve güncel veriler de hazırlanmalıdır. Tespit 

edilen ihtiyaçların karşılanmasında rol alacak birimlerin nitelikleri ve sınırları 

belirlenmelidir. İlgili kurum ve kuruluşların birbirlerini destekleyen ve tamamlayıcı 

roller üstlenmeleri sağlanmalı, verimli bir “harmoni” ve ekosistem oluşturulmalıdır. 

Aynı kurum içerisinde benzer ya da yakın hedefler etrafında oluşturulmuş alt birimlerin 

çoğaltılma eğiliminden kaçınılmalıdır. 

 Günden güne değişimin yaşandığı günümüzde bu değişime uyum sağlamak için 

üniversiteler yeniden tanımlanmalı. Yeni açılacak bölümler, günümüz problemlerine 

çözümler geliştirebilecek şekilde, disiplinler arası olarak yapılandırılmalıdır. 

 Hızlı değişimin gerektirdiği yeni üniversite modellerine yönelim ve dönüşüm 

desteklenmelidir.  

 Üniversiteler, yeni bölümler açarken ve müfredatlarını oluştururken, güncel 

problemlere çözümler geliştirebilecek biçimde disiplinler arası içerikleri esas almalıdır. 

 Herhangi bir bölüm ya da programın öğrenci alımına hazır hale getirilmesi için belli bir 

süre verilmeli (2 ya da 3 yıl gibi) ve bu süre içerisinde mevcut kadrolar ilgili bölümlerde 

tutulmalıdır. Eğer bu süre içerisinde gerekli kadro ihtiyacı giderilememiş ise o birimdeki 

öğretim elemanları atıl bırakılmamalı ve ihtiyaç olan ya da en yakın disiplinlerden diğer 

birimlere kaydırılıp kamu hizmet ve kaynaklarının verimli kullanılması yoluna 

gidilmelidir.  

 Bir üniversitenin Tıp Fakültesi açabilmesi için gerekli şartlar belirlenmelidir. İlin nüfus 

yoğunluğu ve çevre illere olan mesafesi ile o illerdeki sağlık hizmetlerinin analizi 

yapılarak kuruluş planlamasına geçilmelidir. Üniversitenin kampüs içi sosyal hizmet 

alanları, eğitim ortamları, yurt ve kütüphane imkânları elverişli hale getirilmelidir. 

 Üniversitelerin Tıp Fakülte sayılarında bölgesel düzeyde ortaya çıkan yığılmanın 

giderilmesi ve coğrafi olarak da dağılımın gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. 

 Bazı Vakıf Üniversitelerinde tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri gibi fakülteleri 

açma kolaylığı ve bu alanlara öncelik verilmesi istenmedik düzeyde “ticari kaygı” 

taşındığı izlenimi vermektedir. Bu tür fakültelerin açılmasında kurumun belli düzeyde 

kapasiteye ulaşması ve kurumsal deneyiminin oluşması şartı aranmalıdır. 

 Üniversitelerde benzer içeriklere sahip pek çok bölüm isminin olduğu daha önceleri de 

gündeme gelmiş ve 2020 yılında bölüm adları gözden geçirilmiştir. Elektrik, Elektrik-

Elektronik, Elektronik-Haberleşme gibi %85 civarında ortak müfredatı olan bölümlerin 

varlığı bilinmektedir. Bu bakımdan mühendislik bölümlerinin tamamının MÜDEK vb. 

kuruluşlar tarafından yapılacak bir çalışma ile değerlendirmesi yapılmalıdır. Yeni 

Bölüm açılmasıyla ilgili yapılacak hazırlıklara ilişkin de benzer kuruluşlar ile  de bir 

çalışma yapmalı ve asgari ön koşullar tespit edilmelidir. 

 Öğretim elemanı ve altyapı gibi bakımlardan yetersizlik olan yerlerde fakülte veya 

bölüm açılmamalıdır. Açılacak birimlerin üniversitenin diğer birimleri ile olabildiğince 

ilişkili olmasında yarar vardır. Örneğin Tıp Fakültesi ve hastanesi olmayan bir 

üniversitede sağlık bilimleri fakültesi kurulması anlamlı olmayacaktır.  

 Üniversitelerde yeni bölüm, yeni fakülte ve yeni yüksekokul açılması akılcı ve objektif 

kriterlere bağlı olmalıdır. Altyapı sıkıntısı yaşayan üniversitelerde yeni birimlerin 

sağlıksız biçimde oluşturulmasının önüne geçilmelidir. 
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 Hangi ihtiyaca dayandığı açıkça belli olmadan kurulduğu düşünülen üniversite, fakülte 

ve bölüm görünümleri gözden geçirilmelidir. Bölge ihtiyaçları, yerel dinamiklerin ve iş 

dünyasının görüşleri öncelikli olarak göz önüne alınmalıdır.  

 Üniversite, fakülte, MYO ve bölüm açmada ekonomik hayata canlılık getirme amaçları 

öne çıkabilmektedir. Böylesi istenmedik durumlara zemin sunulmamalıdır. Popülist 

yaklaşımların etkisinden uzak durulabilecek yollar geliştirilmelidir.  

 Açılması düşünülen bölümün altyapı şartlarının sağlanıp sağlanmadığının YÖK 

tarafından belirlenecek bağımsız bir birimce incelenmesi, izlenmesi ve yıllara göre 

takibi sağlanması gerekir. 

 İTO, MÜSİAD, TÜSİAD ve Anadolu’da yereldeki benzer STK’lardan geleceğin 

meslekleri ve beklentileri konusunda görüş alınmalıdır. Bu yönde nitelik ve donanım 

kazandıracak üniversite, fakülte ve bölüm açılması düşünülmelidir. 

 Bölümlerin danışma kurullarının çalışır olması ve iş dünyası, işveren ve endüstriden 

üyeleri olması faydalı olacaktır. 

 Meslek Yüksek Okullarının bölüm sayıları artırılmalı ve imkânları geliştirilmelidir. 
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3) Yönetim  
 

Üniversitelerde yönetim süreçleri doğrultusunda farklı yönetim düzeylerinde; üniversite 

rektöründen en alt kademedeki sorumlu yöneticiye kadar görev alan akademik ve idari 

personelin yönetim becerisi, yönetici rol, görev ve yetkisi ile yerleşik değerleri ve statüsünün 

insan kaynakları yönetimi ve yönetim organizasyon esaslarına uygun bir şekilde yeniden ele 

alınmasına büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Rektörler 
 

 Rektörün görevi tanımlanmalı ve rektörlük atamalarına objektif seçim kuralları ve 

standartlar (akademik, idari, yurtdışı yayınları, kavrama ve iletişim yetenekleri, vs.) 

getirilmelidir. 

 Rektörler kadrosu küçük olan üniversitelerde birden fazla makama vekâlet etmesi, 

herhangi bir dersi vermesi engellenmelidir. Kadrosu yeterli üniversitelerde ise vekâleten 

başka görev alması, mümkün olmamalıdır. Rektörler hiçbir durumda üniversite içi ve 

dışında başka bir görevde bulunmamalıdır. Şirketleri varsa bu görevlerden rektörlükleri 

süresince uzak kalmalı ve bu işlere başka bir kişiyi kayyum olarak 

görevlendirilmelidirler. 

 Üniversitelere rektörler atanırken bölgenin şartları ve üniversitenin ihtisas ve 

hedeflerinin ne oldukları ve atanması düşünülen rektör adayının bunları 

gerçekleştirebilir donanımda olup olmadığı araştırılmalıdır. 

 Başvuran adaylar geniş bir jüri önünde mülakata alınmalıdır.  

 Rektörler görevlerine başlamadan önce “Yöneticilerin Yönetimi” gibi bir yöneticilik 

eğitiminden geçirilmelidir.  

 Rektörler hesap verebilir olmalı ve performansı izlenmelidir. Üniversitenin bilime, 

sanayiye ve topluma ne kadar dokunduğu ölçülebilir hale getirilebilmelidir. 

 Doğru işe doğru insan istihdamı sağlanmalıdır. İşe alımlar insan kaynakları 

prensiplerine dayanmalı, kayırmacı olmamalı ve rektörler çalışanların performanslarını 

kalite yönetimi ilkeleri doğrultusunda gerçekçi ölçüm standartları uygulayarak 

izlemelidir.  

 Üniversiteler, akademik ve yönetimsel hiyerarşinin korunması gereken kurumlardır. 

Fakat bunun bütün yetkinin bir rektörde toplanması düzeyinde olmaması gerektiği de 

bilinmelidir.  

 Yasalara göre rektör hem atayan hem yargılayan ve hem de ceza veren konumundadır. 

Bu kuvvetler ayrılığı prensibine de aykırı bulunmaktadır. 

 Rektörlerin yetki ve sorumluluk alanları organizasyon ilkeleri doğrultusunda 

belirlenmelidir. 

 Rektörlerin ve akademik idarecilerin genel idari işlerle zaman kaybetmeleri 

önlenmelidir. 

 Üniversitelerde yönetim akademik ve yapısal işlerle ilgili iki kısma ayrılmalıdır. İnşaat 

işleri gibi durumlar rektörün ilgi ve yetkisi dışında olmalıdır.  

 Bazı rektörler aynı zamanda birçok fakültede dekanlık yapmaktadır. Delegasyon 

yapılmalı, yetki ve sorumluluklar dekanlara dağıtılmalıdır. 
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Dekanlar ve Bölüm Başkanları  
 

 Dekanlık ve bölüm başkanlıkları için aranacak belli özellikler önceden belirlenmelidir. 

 Dekan ve bölüm başkanlıklarına atamalarda seçim konusu tartışılmalı ve görev süreleri 

iki dönem ile sınırlandırılmalıdır. 

 Bazı dekanlar aynı zamanda birçok bölüme başkanlık yapmaktadır. Delegasyon 

yapılmalı, yetki ve sorumluluklar diğer akademisyenlere dağıtılmalıdır. 

 Fakülte ve bölümler tamamen bağımsız ve şeffaf, adil, hesap verebilir olmalıdır. 

 

Akademisyenler 
 

 Akademisyenlerin performansı objektif olarak ölçülmelidir. 

 Yurtdışı ve yurtiçi akademik hareketlilik özendirilmelidir.  

 Teori ile pratiği buluşturabilmek için özel sektörde görev yapmış kişiler üniversitelerde 

kadroya alınabilmeli ve/veya ders verebilmelidir.  

 Akademisyenler öğrenciler tarafından ulaşılabilir ve onlara yol gösterici rehber 

olmalıdır.  

 'Intellectual inbreeding' yani bir kişinin diplomalarını aldığı üniversitede emekli 

oluncaya kadar çalışması, önlenmelidir.  

 Aynı aileden kişilerin aynı üniversitede görev almalarına çok geçerli bir gerekçesi 

olmadıkça izin verilmemelidir.  

 Üniversitelerde kurumsal öncelik temel olmalı ve kişiye özgü kadro ihdası görünümünün 

önüne geçilmelidir. Fakat doçentlik ve profesörlüğe yükseltmelerde sıfırdan kadro yerine 

ilgili akademisyenin şartları sağlayıp sağlamadığına uzman jüri tarafından karar verilip 

gereken yapılmalı. 

 

İdari Personel 
 

 İdari kadrolardaki bazı yöneticiler yeterli eğitime sahip olmadıklarından rektörlerle 

uyumlu çalışmakta zorluk çekiyorlar. Yeni atanan rektör genel sekreter, daire başkanları 

dahil bu idarecileri değiştirilebilmelidir.  

 Akademisyenler ile idari personel karşılıklı saygı çerçevesinde işleri yürütülmelidir.  

 İdari personel de döner sermayeden faydalandırılmalıdır.  

 İdari personelin yükselme sınavları kendi üniversitesi tarafından değil merkezi ya da 

bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmalıdır.  
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Genel  
 

 Üniversiteler kendi finansal kaynaklarını kendileri bulmaya zorlanmalıdır. 

 Üniversite mütevelli heyetinde yerel otoriteler ve iş insanlarını da bulundurmalıdır. 

 İşini yapmayan memuru da koruduğundan mevcut memur yasası değişmelidir. 

 Üniversitelerde tüm paydaşlara (akademik, idari, öğrenci) açık talep ve temennilerin dile 

getirebileceği ve sonuçlandırılacağı bir ortam(bilgisayar uygulaması vb.) 

oluşturulmalıdır.  

 Üniversitelerin web siteleri ve sosyal hesapları, sadece rektörlerin faaliyetlerinin 

duyurulduğu mecralar değil, üniversitenin tüm paydaşlarının yapmış olduğu faaliyetlerin 

yer aldığı mecralar olmalıdır. 

 Dekan, rektör vb. idari vazifelerde olanların TÜBİTAK’daki projelerde yürütücü 

olamayacağı şartı vardır. Proje dışı diğer akademik çalışmalarda da  benzer bir engel  

konulmalıdır. Akademide idari nüfuzunu kullanarak haksız kazanç elde edebileceklerin 

önüne geçilmelidir. 
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