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Anayasa De¤iflikli¤i ve YÖK (2)
Abbas Güçlü
eni seçilen parlamentonun öncelikli görevlerinden biri de anayasa de¤iflikli¤i. Üzerinde mutab›k kal›nan maddelerinden biri de
YÖK. ‹ktidar›ndan muhalefetine, üniversitelerden
kamuoyuna, bu konuda herkes bir beklenti içerisinde. Hatta YÖK’ün kendisi bile bu anayasa de¤iflikli¤ini dört gözle bekliyor. Dahas›, YÖK Baflkan
Vekili Yekta Saraç baflkanl›¤›nda, içlerinde rektörlerin de bulundu¤u bir ekip, yeni bir YÖK yasas›
haz›rl›yor...
Bu kez gerçekleflir mi?
Bilindi¤i gibi YÖK 12 Eylül ürünü bir kurum.
1981 Anayasas›’na da bu vesile ile girdi. YÖK de
bu çerçevede kuruldu.
Gazeteci olarak YÖK’ü kuruluflundan itibaren,
hatta kurulmadan önceki tart›flmalara kadar çok
yak›ndan izledim. Do¤ramac› kurdu. En sert muhalifi de dönemin ‹TÜ Rektörü Kemal Kafal›’yd›...
YÖK öylesi bir kurum ki, kuruldu¤u andan itibaren kald›r›lmas› istendi. ‹stenmekle de kalmad›,
hemen her iktidar döneminde bu yönde yasa teklifleri haz›rland›. E¤er Teziç’in YÖK Baflkanl›¤› döneminde, rektörlerin haz›rlad›¤› yasa teklifi çöpe
at›lmasayd›, bu sorun çoktan çözülmüfltü.
O dönemde, Baflbakan Erdo¤an, Üniversiteleraras› Kurul Baflkan› Ayhan Alk›fl ve bir grup rektörden oluflan ekibe, yeni bir YÖK yasas› haz›rlay›n getirin, TBMM’den geçirelim, gerekli anayasa
de¤iflikli¤ini de gerçeklefltirelim demiflti. Bu konuda, gerçekten de samimiydi. Ama Teziç, hocalar›n
haz›rlad›¤› tasla¤› yok say›p kendi bir taslak haz›rlay›nca ifller kar›flt› ve bugünlere kadar gelindi...
YÖK, muhalefetteyken hemen her partinin fliddetle karfl› ç›kt›¤› ama iktidara gelince gücünden
yararland›¤› bir kurum haline geldi. Bunca y›l
ayakta kalmas› da zaten bu yüzden.

Anayasal özerkli¤i olmas›na ra¤men, hep esen
rüzgâra göre tav›r ald›. Hep bir uçtan, öteki uca
gitti. Baflkan kimse onun borazan› öttü...
Tam ba¤›ms›z özerk bir YÖK, hemen herkesin
özlemi ama bu ne kadar gerçekleflir, hep beraber
görece¤iz.
Asl›nda hükümetler ile üniversiteler aras›nda
koordinasyonu sa¤layan YÖK benzeri kurumlar,
dünyan›n her yan›nda var. Özellikle de koordinasyonu gerçeklefltiren, insan gücü planlamas›na katk›da bulunan ve en önemlisi de üniversitelerin
önünde engel de¤il, onlar›n geliflmesine olanak sa¤layan bir kuruma bizim de ihtiyac›m›z var.
Yeni YÖK yasas›, tek tip üniversite modeline
son vermelidir. Her üniversitenin bir misyonu ve
vizyonu olmal›, hareket alan› da bu yönde gerçekleflmelidir.
Kimi mühendislikte, kimi sa¤l›kta, kimi de ekonomide parmakla gösterilecek noktaya gelmelidir.
Baflbakan Erdo¤an, öteden beri özel üniversitelere s›cak bak›yor. Muhtemeldir ki bu anayasa de¤iflikli¤i ile bu oluflumun da önü aç›lacak. Ama kalite erozyonu yaratmayacak önlemler mutlaka düflünülmelidir.
Türban sorunu fiili olarak zaten kalkt›¤› için
anayasal güvence alt›na al›n›r m› al›nmaz m› bilinmez ama üzerinde uzun süre tart›fl›laca¤› kesin.
Ekonomik özerklik olmadan, bilimsel özerklik
olmaz. Bu yüzden üniversite bütçeleri ve kadro da¤›l›m›, iktidar›n ve YÖK’ün iki duda¤› aras›nda olmaktan kurtar›lmal›d›r.
21 üyeli YÖK, 200’e yak›n üniversite karfl›s›nda aciz kal›yor. Ya üye say›s› art›r›lmal› ya da görevlerinden önemli bir bölümü Üniversiteleraras›
Kurul’a, üniversite senatolar›na ve mütevelli heyetlerine devredilmelidir...
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Üniversitelerde kaliteyi art›racak, akreditasyonu gerçeklefltirecek yeni kurumlar, komisyonlar ya
da benzeri oluflumlar YÖK içinde ya da özerk kurumlar olarak hayata geçirilmelidir.
YÖK üniversiteleri denetliyor. Peki, YÖK’ü
kim denetleyecek? Yapt›¤› yanl›fllara kim dur diyecek. Son örne¤ini ÖSYM’de gördük. Onlar hata
yapt›¤›nda, bu hatan›n dal budak sarmadan, kiflilere, kurumlara ve iktidara zarar vermeden tespitine
ve çözümüne katk›da bulunacak üst organlar mutlaka düflünülmelidir...

En önemli noktalardan birisi de fon da¤›t›m›na
adil kurallar›n getirilmesi ve araflt›rma odakl› üniversitelerin birer cazibe merkezi haline dönüfltürülerek, dünya arenas›nda boy göstermelerine olanak
sa¤lanmas›d›r.
Bütün bunlar› ve daha fazlas›n› yapmak o kadar güç mü? Hiç sanm›yoruz. Yeter ki istensin.
Özetin özeti: Baflbakan Erdo¤an’›n, dünya s›ralamas›nda ilk 100’e girecek Türk üniversiteleri
hayali vard›. ‹flte flimdi bunun tam zaman›. E¤er
bunu gerçeklefltirebilirse, en az 100 seçim kazanm›fl kadar haz alaca¤›ndan eminim!.. ♥

TÜB‹TAK Bilim Kurulu Üyeli¤ine Atanan
‹sim Üzerine Sorular!
Abbas Güçlü, Milliyet, 7 Ekim 2008
limsel çal›flmalarda bulunmufl diye merak ettim.
Özgeçmiflini inceleyince, hayal k›r›kl›¤›na u¤ramad›m desem yalan olur.
Kocaman bir bafll›k var: Prof. Dr. Nüket Yetifl’in Yay›nlar› diye. Heyecanla açt›m. Kitaplar›n›
tarad›m. Sadece iki tane ç›kt›. Biri fakültenin baflvuru dosyas›, ikincisi ise bir kongrenin bildiri kitab›. Yorumu size ait. ‹flte eserleri:
1. “Avrupa Kalite Ödülü 2000, Kamu Sektörü
Kategorisinde Türkiye’den ‹lk Baflvuru: Marmara
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi”, Marmara Üniversitesi Teknoloji Vakf›, ‹stanbul, May›s 2002.
2. “XI. Ulusal Yöneylem Araflt›rmas› Kongresi
Bildiri Kitab›” Marmara Üniversitesi, ‹stanbul,
Mart 1988.
Makaleler, bildiriler, seminerler, konferanslar
listesine bakt›¤›n›zda ise yok, yok. Bu verileri, b›rak›n TÜB‹TAK Baflkan› olmak için, asistanl›k baflvurusu için bile sunsan›z, jüri üyeleri size ya güler ya da
okkal› bir f›rça çeker. Ama TÜB‹TAK Baflkan›, bunlar›, hem de TÜB‹TAK sitesinde gururla sergiliyor.
Son günlerde üniversiteler ve TÜB‹TAK ile ilgili pek çok bilgiye yer veriyoruz. Çünkü, çeflitli vesilelerle farkl› kiflilerce kamuoyuna, çok farkl› bilgiler sunuluyor:
YÖK ve TÜB‹TAK’ta düzen de¤iflti. Baflar›s›z
olanlar gitti. Baflar›l› olanlar geldi. Bundan sonra
Türkiye hem ilk 500’e daha fazla üniversite sokacak hem de bilim ve teknolojide ça¤ atlayacak...
Keflke. Bunun böyle olmas›n› can› gönülden
isteriz. Ama çarflamban›n gelifli perflembeden belli
olurmufl... ♥

Bo¤aziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr.
Ayfle Soysal’›n, TÜB‹TAK Bilim Kurulu’na üye
olarak atanmas›, akademik çevrelerde en çok konuflulan konulardan biri haline geldi.
TÜB‹TAK Bilim Kurulu üyeli¤ine atanan isim
üzerine sorular!
TÜB‹TAK’ta kim, ne yap›yor?
Bilim çevreleri, neden, niye atand› sorular›na
cevap ararken, TÜB‹TAK’›n internet sayfas›na,
Soysal’›n hem neden atand›¤›na iliflkin gerekçeler
hem de biyografisi konuldu.
Enteresan bilgiler var. Önce flu bilgilere göz
atal›m:
“278 say›l› Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araflt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanunun
4’üncü maddesinin ‘Baflkan›n Bilim Kurulu üyeleri
aras›ndan atanmas› halinde, boflalan Bilim Kurulu
üyeli¤i için ayn› kontenjandan yukar›da belirlenen
usül ve esaslara göre yeni üye seçilir‘ hükmü gere¤ince, Bilim Kurulu üyesi iken, 20 A¤ustos 2008
tarihinde TÜB‹TAK Baflkan› olarak atanan Prof.
Dr. Nüket YET‹fi’ten boflalan Bilim Kurulu üyeli¤i
için seçim yap›ld›.
Prof. Dr. Nüket YET‹fi 2005 y›l›nda, “bilimsel
ve teknolojik alanlarda eser, araflt›rma ve bulufllar›yla temayüz etmifl ve/veya araflt›rma ve teknoloji
yönetimi konusunda yetkinli¤i olan, bilimsel ve
teknolojik sistem, kurum ve birimleri baflar› ile
kurmufl ve/veya yönetmifl kifliler” kontenjan›ndan
Bilim Kurulu üyesi olarak atanm›flt›. [...]
Haz›r TÜB‹TAK’›n internet sitesine girmiflken,
Baflkan Nüket Yetifl, acaba bugüne kadar hangi bi-
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