
Hakemli Makale

33

TÜRKİYE’DE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ GERÇEĞİ: 
NEOLİBERALİZM BAĞLAMINDA DEVLET POLİTİKASI 

OLARAK MEŞRULAŞTIRMA 

The Reality of the Foundation Universities in Turkey: 
Legitimization as a State Policy in the Context of Neoliberalism 

Fatma Mızıkacı*

Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1980 askeri darbesinden sonra vakıf üniversitelerinin açılması, 
meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması ile birlikte yükseköğretimde yaşanan sorunları devlet 
politikaları bağlamında incelemektir. Vakıf üniversitelerinin ortaya çıkışı dünyada hükümetler 
tarafından neoliberalizmin benimsendiği döneme denk gelmektedir. Türkiye bu anlamda yalnız 
değildir; Latin Amerika, Uzak Doğu ve Sovyet sonrası Doğu Bloku ülkeleri de bu değişimden 
etkilenmişlerdir. Genel olarak bu tür üniversiteler ortaya çıkış nedenleri ve ortaya çıkma 
biçimleri açısından incelendiğinde “talep emiciler” ve “şaibeli” kurumlar olarak tanımlanırlar. 
Kurumsallaşmalarında “eş-yapılılık” bir kontrol ve denetim mekanizması olarak zorunlu 
tutulmuştur. Türkiye de bu modeli izlemiştir. Bu makalede öncelikle vakıf üniversitelerinin 
meşrulaştırılma süreçleri, bunu sağlamak için oluşturulan söylem ve algının yaratılma evreleri 
kuramsal ve kavramsal temeller çerçevesinde tartışılmıştır. Meşrulaştırmanın, hukuksal, 
toplumsal ve kurumsal temelleri incelenmiştir. Vakıf üniversiteleri aldıkları maddi desteğin 
karşılığını, birkaç örneğin dışında, topluma geri vermemektedir. Bu üniversiteler devlet 
üniversitelerinin zaten sorunlu olan coğrafyasında sorun çeşidini artırmaktadırlar. Sayısal 
veriler vakıf üniversitelerinin, toplam yükseköğretim kurumlarının üçte birinden fazlasına sahip 
olduğunu ancak öğrenci kontenjanın sadece yüzde yedisine hizmet ettiğini göstermektedir. 
Bu üniversitelerin büyük bir çoğunluğu nitelikli eğitim, araştırma ve topluma hizmet 
sunmamaktadır. Bazı üniversitelerde öğrenci başına düşen kitap sayısı sadece birdir. Sonuç 
olarak bu da, nitel ve nicel açıdan çarpık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Covid-19 Pandemisi 
ile ortaya çıkan ekonomik kaygılarla öğrenci kaybetme sürecine giren vakıf üniversiteleri, bu 
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gerekçelerle akademik ve idari kadrolarını işten çıkarma uygulamalarına gitmişlerdir. Devlet 
destekli kurumsal eş-yapılılık vakıf üniversitelerinin panoptikonudur, talep emicilik ve şaibeli 
kurumsal yapılar yükseköğretimde niteliği yükseltmek yerine düşürmektedir. İktidarlar bu tür 
kurumları gözetim altında tuttuğu sürece nitelik ve gelişim sorunları yaratmalarına göz yumarlar. 
Vakıf üniversiteleri yükseköğrenim ücretleri yüzünden sosyo-ekonomik açıdan orta sınıf 
ailelerin talep etmediği ya da edemediği üniversitelerdir. Vakıf üniversitelerinin sayıları gittikçe 
artarken barındırdıkları öğrenci sayısı düşmektedir. Öğrenciye, kitaba, yayına ve araştırmaya 
yapılmayan ancak reklam ve tanıtıma yapılan yüksek harcamalar, vakıf üniversitelerine boş 
kalan kontenjanlar olarak geri dönmektedir. Çöküş dönemine giren vakıf üniversiteleri hâlâ 
devlet desteği ve koruması altındadır. YÖK raporları bu çarpık tabloyu gözler önüne sererken 
hukuki yaptırımlar yeterli bulunmamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Türkiye’de yükseköğretim, vakıf üniversiteleri, neoliberalizm, 
meşrulaştırma, eş-yapılık, talep emiciler, Covid-19 pandemisi

Abstract
The aim of this study is to examine the problems experienced in higher education in Turkey with 
the opening, legitimization and popularization of foundation universities after the military coup 
of 1980 in the context of state policies. The emergence of foundation universities coincides 
with the period when neoliberalism was adopted by governments around the world. Turkey is 
not alone in this regard; Latin America, Far East and post-Soviet Eastern Bloc countries were 
also affected by this change. In general, such universities are defined as “demand absorbers” 
and “dubious” institutions when they are examined in terms of their emergence reasons and 
forms of emergence. In their institutionalization, “isomorphism” has been made obligatory as a 
control and supervision mechanism. Turkey also follows this model. In this article, first of all, 
the legitimation processes of foundation universities and the processes of creating the discourse 
and perception to achieve this are associated with theoretical and conceptual foundations. 
Legal, social and institutional foundations of legitimation are examined. Foundation 
universities do not give back to the society, except for a few, for the support they receive. They 
increase the variety of problems in the already problematic geography of state universities. 
Quantitative data show that while foundation universities occupy more than a third of the place 
in higher education in terms of the number of institutions, they serve only seven percent in 
terms of student quota. Most of these universities do not provide quality education, research 
and service to the society. In some universities, the number of books per student is one. As a 
result, a qualitatively and quantitatively skewed picture emerges. On the one hand, foundation 
universities, which are in the process of losing students, have started practices that can lead to 
layoffs due to economic concerns with the Covid-19 Pandemic. Consequently, state supported 
isomorphism is the panopticon of foundation universities, but demand absorption and dubious 
institutional structures decrease rather than increase quality in higher education. As long as 
governments keep such institutions under surveillance, they ignore when they create quality 
and development problems. In terms of quantity, foundation universities could not have a role 
in meeting the demand. High expenditures for advertising and promotion but not for students, 
books, publications and research, return to foundation universities as vacant quotas. Foundation 
universities that have entered a period of collapse are still under the support and protection of 
the state. While YÖK reports reveal this distorted picture, legal sanctions are not sufficient.

Key Words: higher education in Turkey, foundation universities, neoliberalism, legitimization, 
isomorphism, demand absorbers, Covid-19 pandemic
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Vakıf Üniversitelerinin Ortaya Çıkışı
Türkiye’de 04/11/1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ile “kazanç amacı gütmeyen” vakıflara yükseköğretim kurumları 
açma izni verilmiş, ardından 1984 yılında bu kanun kapsamında ilk olarak 
Bilkent Üniversitesi kurulmuştur. Bu tarih, Türkiye’de yükseköğretimin 
devletçilikten piyasalaşmaya geçişinin önemli bir dönüm noktasıdır. Taner 
Timur durumu şöyle özetliyor: “12 Eylül askeri darbesinden sonraki sivil 
yönetimin ve YÖK’ün (Yükseköğretim Kurulu), yükseköğretim alanında 
devletçilikten yana olmadığı açıktır” (2000: 347). O dönemin YÖK başkanı 
İhsan Doğramacı’nın aynı zamanda ilk vakıf üniversitesinin sahibi ve kurucusu 
olması yükseköğretimin devletten piyasaya devrinin ilanıdır. Yükseköğretimin 
piyasalaşması, ticarileşmesi nasıl meşrulaştırılıyor? Yükseköğretimin ticari bir 
kurum, bilginin bir meta, öğrencinin müşteri olarak görülmesini meşrulaştıran 
süreçler nasıl işliyor? Vakıf üniversitelerinin bu süreci nasıl işlettiklerini 
incelemek için öncelikle özel sektörün yükseköğretime hangi koşullarda ilgi 
gösterdiğini, üniversiteleri yatırım alanı olarak görme süreçlerini ve devlet 
üniversitelerinin ticarileşmesine olanak sağlayan gelişmeleri incelemek 
gerekir. Yükseköğretimin piyasalaşmasıyla birlikte girişimcilik, rekabetçilik, 
bilimsel yönetim, işletmecilik, hesap verebilirlik, iş dünyası ile işbirliği 
gibi kavramlar üniversitelerin başlıca faaliyetlerinin temelini oluşturmaya 
başladı. Kazanç amaçlı (for-profit) üniversiteler, eğitim, araştırma ve topluma 
hizmet faaliyetlerini bu kavramları besleyerek, geliştirerek yürütür oldular 
(Bok, 2003; Collyer, 2013; Deem, 2001; Enders vd., 2009; Mendoza/Berger, 
2008). Üniversitenin bu üç misyonundan eğitim, ön plana çıkarak rekabetin 
belirleyicisi oldu. Özellikle ABD’de öğrenci sayıları dünyanın her yerinden 
katılımların hızla artmasıyla birlikte yükseköğretimi kitlesellikten evrensellik 
boyutuna taşıdı.  Küresel ölçekte çağ nüfusunun yüzde ellisinden fazlası 
yükseköğretime devam etmeye başladı. Elit üniversiteler (köklü, nitelikli, 
bilimsel araştırma ve eğitimi bütünleştirmiş) yükseköğretim çağ nüfusunun 
ancak yüzde on beşine cevap verebiliyorken kitlesel yükseköğretim çağ 
nüfusunun yüzde ellisi kadarına cevap verebilmektedir (Trow, 1999). Bu 
durum yükseköğretim kurumlarının hızlı ve kontrolsüz büyümesi ile nitelikten 
ödün vererek nicel talebe yönelmekle aynı anlama gelmektedir. 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyanın diğer bölgeleri için ise elit 
yükseköğretimden kitlesel yükseköğretime geçiş başlı başına sancılı bir 
süreç olmuştur. Bu geçiş döneminde hem devlet ve vakıf üniversitelerinin 
sayısı arttırılmış hem de var olan devlet üniversitelerinin öğrenci kapasiteleri 
arttırılmıştır. Kitleselliğe geçişte nitelik göz ardı edilmiştir (Değirmencioğlu, 
2015; Okçabol, 2007; Timur, 2000).  Vakıf üniversitelerinin hukuksal temeli 
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oluşturulduktan sonra kurumsal meşruiyet sağlama süreci şu söyleme 
dayandırılmıştır: 1) devlet üniversiteleri bütçe yetersizlikleri nedeniyle 
eğitim ve araştırma niteliğini yitirmiştir, 2) yükseköğretime olan aşırı 
talep devlet üniversiteleri tarafından karşılanamaz durumdadır, 3) devlet 
üniversiteleri kendilerini yenileyememekte ve çağın gerekliliklerine cevap 
verememektedirler. Devlet üniversitelerinin öğrenci sayıları artarken 
bütçeleri ve altyapıları aynı kalmış, atıl devlet kurumları olarak akademik 
yapıları değişmemiş, rekabetçi ve yenilikçi vizyon geliştirememişlerdir. 
Bu söylem şöyle devam eder: Gelişen Türkiye’de rekabetçi, yenilikçi, çağa 
ayak uyduran, nitelikli eğitim veren vizyon sahibi kurumlara ihtiyaç vardır, 
bunu vakıf üniversiteleri sağlayacaktır. Vakıf üniversiteleri yükseköğretimin 
kitleselleşmesi ile birlikte üniversiteler üzerindeki çağ nüfusu baskısına da 
cevap verecektir. Vakıf üniversitelerinin Türk yükseköğretiminin gelişimine 
katkı sağlayacağı söylemi pek çok resmi raporda yer almaktadır (Yükseköğretim 
Kurulu [YÖK], 1991, 1994, 1996, 1998, 1999, 2007) . Örneğin, Gökhan 
Çetinsaya (dönemin YÖK Başkanı), Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: 
Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası (2014; 188) adlı raporda “Vakıf 
üniversitelerinin sistemdeki payının öğrenci sayısı bakımından henüz %7 ile 
%12 arasında olduğu düşünüldüğünde, kurulacak yeni üniversitelerin vakıf 
üniversiteleri olması beklenebilir” ifadesini kullanmıştır. 2014 yılındaki bu 
plana uygun olarak vakıf üniversitelerinin sayısı arttırılmış ancak yedi yıl 
sonrasında, 2021 yılında, bu kurumların öğrenci sayılarında artış olmamıştır.  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özel üniversitelerin kurulma ve 
yaygınlaşma nedenleri arasında; eğitime ayrılan kamu kaynaklarının 
azaltılması ve bilginin anlam ve işlevinin iş piyasasına ve şirketlerin kâr 
amacına yönelik olarak değiştirilmesi (akademik kapitalizm) gibi politikalar 
sayılabilir (Jessop, 2017; Jessop; 2018; Slaughter vd., 2004). Burada en büyük 
değişim, neoliberalizm düzeni içinde küçülen ve etki alanı azalan bir devlet 
politikası, buna karşılık etki alanı genişleyen ve büyüyen bir özel sektörün 
oluşturulmasıdır (Değirmencioğlu, 2015; Hız, 2010; Mertek, 2020; Okçabol, 
2007; Önal, 2012; Vatansever/Yalçın, 2018).  Eğitimin dönüşmesinde başka 
çeşitli nedenler olmakla birlikte en önemli etken ekonomik düzendir; bu 
düzen, yükseköğretimi devletin bir kamu görevi ve sorumluluğu olmaktan 
çıkarır, iş dünyasının yatırım alanı yapar. Giroux’ya göre “…iş dünyası 
yükseköğretimi bir yatırım alanı, öğrencileri tüketiciler ve akademisyenleri 
de ucuz bir emek kaynağı olarak görür… Piyasa mantığına dayalı bu düzende 
eğitim, tüketicilerin ve yatırımcıların en iyi fiyata, en kârlı anlaşma ile satın 
aldıkları bir şeye dönüşür” (2014: 90). Bu değişimler sonucunda özel sektör 
kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde yükseköğretimde yapay bir büyüme 
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yaratmıştır. Türkiye’de kuruluş aşamasındaki bir vakıf üniversitesinin 
kuruluşuna ve bir yıllık harcamalarına kurucu vakfın katkısı %20 iken bazı 
vakıf üniversitelerinde öğrenci harçlarının toplam finansmana katkısı %97’ye 
ulaşmaktadır (Söyler/Karataş, 2011). Böylesine cazip bir yatırım alanı olan 
yükseköğretimde büyümeyle birlikte üniversitenin demokratik ve kamusal 
işlevi ve anlamı da sorgulanır hale gelmiştir. Özel üniversiteler devlet 
üniversitelerine eşit olmayan şartlarda rakip olmuş ve böylece üniversitenin 
1000 yıllık tarihinde yaşanmamış değişimler yaşanmıştır. Tuchman (2009), 
ABD’de devlet üniversitelerini özel üniversitelerin “fakir kuzenleri” olarak 
nitelemektedir. Oysa neoliberalizmin ilkeleriyle yönetildiğinden, üniversiteler 
akrabalık ilişkisi ile değil rekabete dayalı bir ilişki ile tanımlanır. Doğal 
olmayan bir şekilde büyüyen bu “sektör” aşırı büyümenin getirdiği nitelik 
sorunlarıyla birlikte entropiye girmiştir. Görünen o ki çoğu özel üniversite için 
yükseliş dönemini çöküş dönemi izleyecektir. Pandemi dönemi ile yaşanan kriz 
özel girişimin yükseköğretimdeki çöküşünü hızlandıran bir etmen olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 1980 askeri darbesinden sonra vakıf 
üniversitelerinin açılması, meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması ile 
birlikte yükseköğretimde yaşanan sorunları devlet politikaları bağlamında 
incelemektir.

İncelemede, yükseköğretimde özel sektörü meşrulaştırma ve yükseltme 
çabalarına rağmen kaçınılmaz çöküş süreçleri vakıf üniversiteleri ile ilgili 
sayısal verilerle desteklenerek ele alınmış; yükseköğretimde nicel ve nitel 
sorunların nasıl kalıcı hale getirildiği tartışılmıştır.

Vakıf Üniversitelerini Meşrulaştırma ve Yükseltme Süreçleri
Meşrulaştırma ve yükseltme kavramları, vakıf üniversitelerinin sayısal 
artışlarında ve eğitim ve araştırma alanlarının dışında faaliyet alanlarına girip 
büyümesinde devletin desteği ile ilgilidir. Vakıf üniversitelerinin kurulması 
ve faaliyetlerini sürdürmesi için bir yandan kamu kaynakları aktarılırken 
diğer yandan hukuksal temeller oluşturulur. Bu edilgen kavramlar, vakıf 
üniversitelerinin çaba sarf etmeden, kamusal sorumluluk taşımadan devlet 
erkinin tüm güçlerini kullanarak meşrulaştırma süreçlerini ifade eder. 
Neoliberal düzen içinde beliren yeni kurumlar meşrulaşma sürecinden geçerler. 
Meşrulaşmak için örgütlerin diğer örgütlerden etkilenerek ve/veya onları 
taklit ederek (emulative) onlara benzemeleri gerekir. Bu durum, kurumlar 
üzerinde bir baskı oluşturur. Eş-yapılılık (isomorphism), yeni yapıların, 
kabul görmek ve meşrulaşmak için var olan ve meşru olarak kabul edilen 
yerleşik kurumlara benzemek için geliştirdikleri örgütsel davranış biçimlerini 
ifade eder (Meyer/Rowan, 2012; Powell/DiMaggio, 2012). Kurumsal eş-
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yapılılık, taklitçi, zorlayıcı ve kuralcı dayatmalarla sağlanır. Örgüt yapıları, 
eğitim programları ve akademik faaliyetleri açısından vakıf üniversitelerinin 
büyük bir bölümü eş-yapılı stratejilerle kurumsallaşırlar; özgün ve yenilikçi 
değillerdir (Mızıkacı, 2010). Meşrulaşmak için zorlayıcı, taklitçi ve kuralcı eş-
yapılılık stratejilerini uygularlar. Yeni kurulan bir vakıf üniversitesi var olan 
üniversitelerin örgütlenme biçimini, akademik ve eğitim yapısını taklit ederek 
sözü edilen üç boyutlu eş-yapılılığa ulaşır ve meşrulaşır. Kurumsallaşmak 
için çevredeki benzer kurumlara benzeme, onların faaliyetlerini taklit 
etme ve kurallara ve normlara uyarak meşrulaşma çabasına giren vakıf 
üniversiteleri doğal olarak özgün ve farklı olamazlar. Devletin neredeyse 
sonsuz desteği ile kurulup faaliyetlerine devam ederler. Hukuksal meşruiyet 
kanun ve yönetmeliklerle sağlanır. 2547 sayılı yükseköğretim kanunu ile 
kurulmaları; devlet üniversiteleri ile aynı kanun ve yönetmeliklere tabi 
olmaları; ÖSYM gibi devlet kurumları tarafından tanınmaları eş-yapılılaşma 
sürecini destekler. Meşrulaştırmanın; devletin bütçe, arazi, yurt vb. desteği, 
Bologna sürecine dâhil olma, kalite ve akreditasyon uygulamaları, üniversite 
sıralamalarında yer alma gibi boyutları vardır. Yapısal ve yönetsel açıdan 
YÖK kanununa ve yönetmeliklere dayanan örgütsel yapıları (bir kaçı dışında) 
devlet üniversiteleri ile tamamen aynıdır. Açılan fakülteler, programlar en 
çok talep gören, iş piyasasına mezun üreten bölümlerdir. Öğretim elemanı 
ihtiyacının büyük bir bölümü devlet üniversitelerinden emekli olan akademik 
kadrolardır. Diğer eleman ihtiyaçlarını ise düşük maaşlı ve/veya yarı zamanlı 
çalışanlarla gidermeyi tercih ederler (Levy, 2013; Mızıkacı, 2010). Vakıf 
Üniversitelerinde eğitim, araştırma ve topluma hizmet görevleri açısından 
devlet üniversitelerini taklit eden kurumsal davranışlar gözlemlenmekle 
birlikte birçoğunun bu alanlarda standardın altında faaliyetleri bulunmaktadır 
(YÖK Vakıf Üniversiteleri Raporu, 2020). 

Meşrulaşmanın ve yapay genişlemenin olumsuz sonuçlarından bir diğeri de 
bu kurumların niteliği ile ilgilidir. Yeni kurulan örgütlerde meşru olma çabası 
faaliyetlerinin önüne geçebilir (Greening/Grey, 1994) ve bu durum vakıf 
üniversiteleri için düşük nitelikli eğitim, araştırma, topluma hizmet anlamına 
gelmektedir. Düşük niteliği doğuran başka bir etmen, vakıf yükseköğretim 
kurumlarının talebi karşılamak üzere açılmış olmalarıdır. Yükseköğretimde 
“talep emici” (demand absorbing) olarak tanımlanan bu kurumlar birçok 
ülkede özel üniversitelerdir (Altbach, 2019; Levy, 2008; Levy, 2013). 
Bunların çoğu kolayca pazara giren, niteliği düşüren ve “şaibeli” (dubious) 
eğitim kurumları olarak görülmektedirler. Talep emiciler; örneğin, sadece 
öğrenci harçlarıyla ve devlet desteğiyle çok sayıda öğrenci kaydı alma amacı 
güderken, toplumsal sorumluluğa, bilimsel araştırmaya, öğrenci gelişimine, 
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öğretim elemanı gelişimine, eğitimin niteliğine yönelik politika geliştirmeyen 
kurumlardır. Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin büyük bir kısmı bu kategoride 
yer almaktadır (Mızıkacı, 2010). Levy’ye (2013: 28) göre bu şekilde ortaya 
çıkmış kurumlar yine aynı biçimde “kolayca” ortadan kalkarlar. 

Küresel düzeyde, siyasi iktidarların özel üniversiteleri destekleme politikaları, 
özel üniversiteleri meşrulaştırma çabaları yükseköğretimi cazip bir girişim 
alanı haline getirmiş, sayıları hızlı bir şekilde artmıştır. Latin Amerika ülkeleri, 
Doğu Güney ve Orta Asya ülkelerinin bir kısmında benzer dönüşümlerle, 
yükseköğretim bir yatırım alanı olarak şirketlerin ve iş piyasalarının cazibe 
alanı olmuştur. Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Filipinler gibi Doğu Asya 
ülkelerinde özel üniversitelerin tüm yükseköğretim kurumları içindeki oranı 
%80 civarında; Latin Amerika ülkelerinde %50’nin üzerindedir. Sovyetler 
Birliği’nin dağılması ile birlikte 1989 yılından sonra Doğu Avrupa ülkelerinde 
hızlı bir artışla özel üniversitelerin toplamdaki oranı %30’lara kadar çıkmıştır. 
Buna karşın neoliberalizmin doğum yeri olan ABD’de özel üniversitelerin 
oranı %20; Batı Avrupa ülkelerinde %10 ve daha azdır (Kwiek, 2016). 
Türkiye’de ise vakıf yükseköğretim kurumlarının yükseköğretim kurumları 
içindeki oranı %35’tir. Özellikle ABD’de özel üniversitelerin oranının görece 
daha az olması özel sektörün yükseköğretimde daha az yer aldığı anlamına 
gelmemektedir. Aksine özel sektör devlet üniversitelerinde çeşitli faaliyetleri 
ile devletten daha etkilidir. Özelleştirilmiş devlet üniversiteleri yaygındır. 
Sonuç olarak bölgesel farklılıkların nedenleri çok boyutludur, karmaşık 
bağlamlarla ilgilidir ve tartışılmaya değerdir.

Meşrulaştırmanın söylemsel, hukuksal ve siyasal zemini hazırlandığında 
sayısal artış çok hızlı olmuştur; 1990 ve 2000 yılları arasındaki 10 yılda 18 
vakıf yükseköğretim kurumu açılmıştır; sadece bir yıl içinde (2010) sekiz 
vakıf yükseköğretim kurumu açılmıştır.  Sonuçta büyük bir çoğunluğu özgün 
ve yenilikçi olmayan, elit/nitelikli olmayan, bilimsel araştırma misyonu 
olmayan talep emici yükseköğretim kurumları ile Türkiye, yükseköğretimde 
özel sektör deneyimini en sorunlu şekliyle yaşamaktadır.  

Meşrulaştırmaya Rağmen Çöküş
Özel sektörün yükseköğretim alanında faaliyet göstermesi kamu politikaları 
ile desteklenmeye devam etmekle birlikte bu kurumların çoğu kan 
kaybetmeye başlamışlardır. Meşrulaştırma çabaları ve gerekçeler boşa 
çıkmıştır. Başından bu yana, öğrenim ücretlerinin yüksekliği ile ancak sınırlı 
bir sosyo-ekonomik kitleye hitap eden vakıf yükseköğretim kurumları kitlesel 
öğrenci talebini karşılamada yetersiz kalmışlardır. 2003-2004 öğretim yılında 
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sadece 8 öğretim elemanı ile eğitim veren bir vakıf üniversitesine 85 öğrenci 
kayıt yaptırmıştır. Aynı yıl, binden fazla öğretim elemanı olan bir devlet 
üniversitesine 59 bin civarında öğrenci kayıt yaptırmıştır (Mızıkacı, 2019). 
Devlet üniversiteleri üzerindeki öğrenci yükü artarak devam etmektedir. 
2019-2020 akademik yılında öğrenci sayıları; Uludağ üniversitesinde 72 bin, 
Selçuk üniversitesinde 88 bin, İstanbul üniversitesinde 108 bindir. Buna karşın 
77 vakıf yükseköğretim kurumundan 10’unda hiç öğrenci bulunmamakta; 6 
kurumda ise binin altında öğrenci bulunmaktadır (YÖK Vakıf Yükseköğretim 
Kurumları Raporu, 2020). Vakıf üniversiteleri yükseköğretime olan talebi 
karşılamak bir yana,  aldıkları devlet destekleriyle kamuya yük olmaktadır. 
Türkiye’de toplam üniversite öğrencisi sayısı 7 milyon 940 bindir; bunların 
608 bini vakıf üniversitesinde öğrenim görmektedir. Vakıf yükseköğretim 
kurumlarının oranı tüm üniversitelerin %35’ini oluştururken, tüm 
yükseköğretim öğrencilerinin sadece %7,5’ine eğitim vermektedir. Ayrıca 
77 vakıf yükseköğretim kurumundan 64’ü İstanbul, Ankara ve İzmir’dedir. 
Seksen bir ilden sadece 11’inde vakıf yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. 
(YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu, 2020). Büyük şehirler 
üniversitelerin ticarileşmesi için uygun yerlerdir. Bu tür vakıf üniversitelerinin 
ticari faaliyetleri dışında devletten aldıkları arazileri medya şirketlerine, turizm 
işletmelerine kiraladıkları bilinmektedir1. Şaibeli (dubious) yükseköğretim 
kurumları tanımı tam da böyle durumları işaret etmektedir.  Bu tür ayrıcalıklı 
ticari faaliyetlerde bulunan bir kurumun gerçek amacı nedir? sorusunu akla 
getirmektedir. Bu çarpık tablonun temel nedenlerinden birisi; yukarıda 
belirtilen gelişmekte olan ülkelerde yükseköğretimin kâr amaçlı bir yatırım 
olarak görülmesi ve devlet tarafından teşvik edilmesidir. Devlet tarafından 
uygun koşullar yaratılarak meşrulaştırılan ve yükseltilen bu üniversitelerin 
kurumsallaşma süreçleri bu tablonun nasıl ortaya çıktığını açıklayıcı 
niteliktedir.  

Meşrulaştırmanın yarattığı diğer sorunlu alan; nitelikli, çağdaş, topluma 
fayda sağlayan eğitim kurumları yaratma söylemidir. Kamu kaynakları ile 
desteklenen vakıf yükseköğretim kurumlarının toplum yararına çalışma ilkesi, 
YÖK raporlarında bir övgü gibi verilirken vakıf yükseköğretim kurumlarının 
misyon ve vizyonunda “kamu yararı” ifadesi yer almamaktadır. Bu ifadeyi web 
sayfalarında kullanan bir kaç örnek olsa da, faaliyetler incelendiğinde kamu 
yararı görülmemektedir. Finansmanının %97’sini öğrenci harçlarından elde 
eden vakıf üniversitelerinin faaliyetlerinde kamu yararı gözetmeleri mümkün 
değildir. YÖK’ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporunda (2020) vakf 
sözcüğünün sözlük anlamına yer verilerek (birçok kişi tarafından kurulan ve 
toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş) bu kurumların kamu yararına 
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çalıştıkları vurgulanmaktadır. Benzer şekilde vakıf üniversiteleri için “Her 
zaman dediğimiz gibi vakıf yükseköğretim kurumları, ülkemizin yükselen 
değerleridir ve yükseköğretim sistemimizde önemli bir yer tutmaktadır” (YÖK 
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu, 2020) ifadesi ile meşrulaştırma 
yüceltme derecesine çıkarılmıştır. Çünkü özellikle de talep emici ve şaibeli 
vakıf üniversiteleri için çöküş başlamıştır. Çöküş; Japonya, Güney Kore, 
Tayland, Kolombiya ve Gürcistan gibi özel yükseköğretimin hızlı büyüdüğü 
ülkelerde de talep emicileri en hızlı şekilde vurmaktadır (Kwiek, 2016; Levy, 
2010; Praphamontripon, 2010; Uribe, 2010). İlgili Yükseköğretim Kurumları 
Raporunda, vakıf yükseköğretim kurumlarının devletten aldıkları arazi, yurt 
desteği ve öğrenci gelirleri ile faaliyetlerini sürdürdükleri ancak harcamalarının 
toplum ya da öğrenci yararına olmadığı nicel verilerle gösterilmektedir. Çoğu 
vakıf üniversitesinde reklam ve tanıtıma harcanan bütçe kütüphaneye ayrılan 
bütçenin dört katı; öğrenci başına harcanan bütçenin ve öz kaynaklı araştırma 
çalışmalarına harcanan bütçenin onlarca katıdır. Otuz vakıf yükseköğretim 
kurumunun öz kaynaklı araştırma proje bütçesi bulunmamaktadır; Proje bütçesi 
olanlardan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise öz kaynaklı projeye hiçbir 
harcama yapmazken reklam ve tanıtıma bir milyon 578 bin lira harcamıştır. 
Bu üniversitelerden ikisinde öğrenci başına düşen kitap sayısı sadece birdir. 
Öğrenci başına birden az kitap düşen vakıf yükseköğretim kurumu sayısı 
beştir (Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu, 2020). Gözler’in (2019) 
ifade etiği gibi “vakıf üniversitelerinin bir kısmında her öğrenci aynı anda bir 
kitap ödünç alacak olsa kütüphanelerinde tek bir kitap kalmayacak! Neyse ki 
öğrencilerimiz aynı anda üç kitap ödünç alacak kadar kitaba meraklı değiller!”. 
Bir diğer çöküş göstergesi ise öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısıdır. 
Örneğin, 2020 yılında Şişli Meslek Yüksekokulu’nda bir akademisyene 578 
öğrenci düşmektedir. Neyse ki tüm öğrenciler akademisyenlerle aynı anda 
görüşmek istemiyorlar. Reklam ve tanıtım neden bu kadar önemlidir? Çünkü 
“vakıf üniversiteleri kontenjanlarını doldurabilmek için kendilerine öğrenci-
müşteri çekmek isterler…”. Devlet üniversiteleri ile rekabet içindedirler: 
devlet üniversiteleri gelenek, etik, kurumsallaşma, güvenirlik, akademik 
kültür, bilimsel çalışmalar açısından vakıf üniversitelerinden [görece] daha 
ileridedir, öğrenciler düşük kayıt ücretli devlet üniversitelerini öncelikli olarak 
tercih ederler (İnal, 2015: 250). 

Demokratik üniversite kültürünü aktaracak ortamların olmadığı, eleştirel 
düşünmenin öğrenilmediği, bireyin sorunlarının toplumsal sorunlar içinde 
tartışılmadığı bu tür kurumlarda öğrencilerin genellikle dar araçsal amacı olan 
dersleri almaktan başka seçenekleri yoktur. Giroux bu durumu, “yaratılan 
ilerleme ve gelişme söylemi içinde akademik olmayanın ve etik olmayanın 
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meşrulaştırılması” olarak tanımlamaktadır (2014: 57). Söylem çelişkiler 
içerse de “iktidarın söylemi” sorgulanmayacağından sorun teşkil etmez. Bu tür 
yükseköğretim kurumları devlet eliyle piyasacılığı teşvik eder ve meşrulaştırır.

Vakıf üniversitelerinin meşrulaştırılmasında gelinen son noktada, birkaç 
vakıf üniversitesi dışında,  nicel ve nitel gelişime katkıları olmamakla birlikte 
devletin ve toplumun üzerinde büyük bir yük oluşturup şaibeli faaliyetlerine 
rağmen devlet tarafından korunmaya devam etmektedirler. Genel olarak 
yükseköğretim kurumlarındaki sayısal artış sağlıklı olmamıştır, çünkü nicel 
artış nitel artışı getirmemiştir. Gözler (2019) şu tespiti yapmaktadır: 

… Bunların bir kısmı [vakıf üniversiteleri], bedelsiz arazi ve
bina tahsisi gibi yöntemlerle, devlet tarafından önemli ölçüde 
desteklendi. Zaten bunları kuran vakıflar, ya yarı kamusal vakıflar, 
ya da siyasî iktidarla çok yakın olan vakıflar. Söz konusu vakıf 
üniversiteleri devletten istedikleri her desteği gördüler. Ancak 
bilime katkıları, araştırma ve yayına katkıları, eğitim alanında 
gelişim yaratmaları, yeni yöntemler geliştirmeleri konusunda bir 
atılım yapamadılar.

Vakıf üniversiteleri için meşru kılma sürecinde yaratılan topluma fayda, 
eğitim ve bilimde ilerleme, kaliteli eğitim gibi söylemlerin boş olduğu 
anlaşılmıştır. Bundan daha da fazlasını- vakıf üniversitelerinin bugün gelmiş 
olduğu noktayı- Covid-19 döneminde çalıştığı vakıf üniversitesinin emekli 
profesörleri ücretsiz izne çıkartmasına tepki gösterdiği için hakkında disiplin 
soruşturması başlatılan, sonra da iş sözleşmesi feshedilen2 Profesör Levent 
Sevgi (2014a) öngörmüştür: 

… vakıf üniversiteleri dahil, idari yapımızda yer alan kamu
kurum ve kuruluşlarının tamamının işlemlerinde hukuka 
uygunluk karinesi geçerlidir. Yani, ne yazık ki, idari bir işlem, bir 
dava açılmadıkça ve aksi yargı kararıyla saptanmadıkça, hukuka 
uygun sayılmakta ve uygulanmaktadır. Vakıf üniversiteleri 
birliğinin kimi üyeleri bundan yararlanıp “biz yaptık oldu” 
ve “gittiği yere kadar” mantığıyla davranıp üniversitelerin, 
dolayısıyla toplumun geleceğini karartmaktan çekinmemektedir. 
Akademik toplumumuzda buna engel olacak birkaç kişi her 
zaman çıkacaktır. Önemli olan, buna öncelikle eğitim-öğretim 
aşkıyla yola çıkan ve gelecek nesillerimizi düşünen gerçek vakıf 
üniversitelerinin dur diyebilmesidir.
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Burada Sevgi’nin bahsettiği (ya da olmasını umut ettiği) “eğitim-öğretim 
aşkıyla yola çıkan ve gelecek nesillerimizi düşünen gerçek vakıf üniversiteleri” 
hiçbir zaman olmadı. Çoğunluğu hukuk dışı uygulamalarına devam etti. Kendi 
akademisyenleri hukuksuzluğa uğradığında sessiz kaldı. Kanunlara aykırı 
uygulamalara gidildi. Yaşanan usulsüzlükler, yolsuzluklar resmi makamlarca 
bilinmektedir. Covid-19 krizi döneminde daha fazla haksız uygulamalar, 
kazanç odaklı yaptırımlar gün yüzüne çıktı.

Covid-19 İle Buz Dağının Altı Göründü 
Küresel düzeyde Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin en 
fazla etkilediği alanlardan birisi yükseköğretim olmuştur. Yükseköğretimi 
ekonomik bir faaliyet olarak yürüten özel üniversitelerin öncelikli kaygısının 
maddi kayıplar olacağı belirtilmiştir (Marinoni, Van’t Land/Jensen, 2020). 
Türkiye’de de tüm yükseköğretim kurumları, özellikle de uzaktan eğitim 
merkezleri bulunanlar (bu merkezler üniversite yapıları içinde hiçbir zaman 
önemsenmedi, varlığıyla yokluğu arasında bir fark yoktu), uzaktan eğitime 
hazırlıksız yakalandılar. Peki vakıf üniversiteleri pandemi döneminde ne 
yaptılar?

16 Mart 2020’de yüz yüze eğitim sona erdi. Teknoloji altyapısına sahip vakıf 
üniversiteleri, kapanışın ilk haftasından sonra çevrimiçi derslere başladı; 
çevrimiçi dersler için altyapısı olmayan az sayıda vakıf üniversitesi ilk aşamada 
öğrencilere ders materyallerini göndererek işi çözmeye çalıştı. YÖK’ün 
yaptığı ankete göre uzaktan eğitime hızlıca geçen üniversitelerin sayısı 
oldukça yüksektir (YÖK Covid-19 Anketi, 2020). Ancak bu veriler üniversite 
rektörlerine sorulmuştur ve sayısal bilgiden öte bir anlam taşımamaktadır. 
Asıl önemli olan acil uzaktan eğitime geçildiğinde öğrencilerinin teknolojik 
altyapıyı kullanarak nitelikli eğitim alıp almadıklarıdır. Karadağ ve Yücel’in 
vakıf üniversiteleri öğrencilerini de kapsayan araştırmasının sonuçları vahim 
tabloyu ortaya çıkarmaktadır. Çalışma; öğrencilerin üniversitelerinden, 
fakülte, bölüm ve programlarından aldıkları hizmetten memnun olmadıklarını 
göstermiştir. “Üniversitelerin ve fakültelerin sürece hazır olmadıkları, 
uzun yıllardır YÖK tarafından belirlenen kriterleri tamamlamadıkları 
anlaşılmaktadır” (2020: 191). Bu sonuçlar göstermektedir ki, yükseköğretimde 
niteliği yükselteceği vaadi ile açılan vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin 
değerlendirmeleri de yukarıda incelenen boyutlar ile örtüşmektedir. Vakıf 
üniversiteleri talep emici kurumlar olarak uzaktan eğitimde de nitelik sorunu 
yaşamışlardır. 
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Bu sürecin sonunda, öğrencilerinden kalitesi ve erişilebilirliği şüpheli olan 
“yalnızca” çevrimiçi dersler (veya elektronik belge paylaşımı) için öğrenim 
ücreti talep eden vakıf üniversiteleri harçların geri ödenmesi ya da indirim 
yapılması talebiyle yüz yüze gelmişlerdir. Pandeminin başından itibaren 
aileler öğrenim harçlarının geri ödenmesi ya da sonraki ödemelerde indirim 
yapılması için taleplerini vakıf üniversitelerine iletmişlerdir. Bir öğrenci 
birliği, üniversitelerin öğrenciler yokken elektrik, su, ulaşım vb. ödemediğini, 
bu nedenle tüm akademisyenlere tam maaş ödenmesi şartıyla öğrencilerin 
daha az ücret ödemesi gerektiğini iddia etti. Vakıf üniversiteleri, Covid-19 
pandemisi döneminde yapılan uzaktan eğitim nedeniyle öğrenim ücretlerinde 
indirim olmayacağını duyurdu3. YÖK bu konuyla ilgili herhangi bir açıklamada 
bulunmadı. Öğrenciyi müşteri olarak gören, kriz anında ekonomik kayıpları 
düşünen vakıf üniversiteleri en büyük gelir kaynağı olan öğrencilerinden 
aldığı harçları elbette geri ödemeyecektir. Öğrenim ücretlerinin geri ödenmesi 
bir yana, vakıf üniversiteleri bu süreçte yatırım tercihlerini reklam ve tanıtıma 
yaparak daha fazla öğrenci ve iş ortaklığı çekme amacı gütmüştürler. Covid-19 
döneminde talep emici ve şaibeli olarak nitelendirilen vakıf üniversitelerinde 
en çok kaygı duyanların öğretim elemanları olduğu söylenebilir. İlk olarak 
iş güvenceleri ile ilgili kaygılar yaşadılar, sonrasında kısa çalışma ödeneği 
ile maaşları taksitlerle ve devletten alınan destekle ödendi. İşten çıkarmalar, 
araştırma görevlilerinin idari kadroya aktarılması gibi etik dışı uygulamalar 
yapıldı. Bu konularda ne kamuoyundan ne de YÖK’ten vakıf üniversitelerine 
herhangi bir tepki geldi. Aksine, 2014 yılında aşağıdaki satırları yazan Sevgi 
Covid-19 döneminde akademisyenlerin hak savunuculuğunu yaptığı iddiası 
ile çalıştığı vakıf üniversitesinden atıldı.

Üniversite demek akademisyen demektir, okul olmaktan çok 
farklıdır. Öğrenci olmadan ilköğretim olmaz, lise olmaz, ama 
üniversite olur. Üniversiteyi üniversite yapan akademik kadrodur. 
Bugün internet sitelerinde, tanıtım broşürlerinde buna vurgu 
yapmayan bir tek devlet ya da vakıf üniversitesi yoktur (Sevgi, 
2014b).

Sonuç ve Tartışma
Üniversiteler bilimsel, sorgulayıcı ve eleştirel aklın geliştiği ortamları 
sağlayan kurumlardır. Bu yönüyle diğer kurumlardan ve kurumsallaşma 
süreçlerinden bağımsız bir gelişim süreci yaşamaları gerekir. Üniversitenin 
farklılığı; değişimi yaratan, çevresel değişimlere uyum sağlayan, yeni 
yöntemler geliştiren, yol açıcı rolünde yatmaktadır. Pandemi döneminin de 
etkisiyle ortaya çıkan sonuçlar göstermiştir ki, vakıf üniversiteleri “uluslararası 
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tanınırlık, bilimsel özerklik, bilime katkı sunma, ülke sorunlarının çözümünde 
proje üretme, alanında uzman bilim insanı yetiştirme vs. konularda beklenen, 
istenen düzeyde bir üniversite profiline ulaşamamıştır” (Fırat, 2020). 
Cumhurbaşkanı “bunlar kazanç odaklı çalışıyor” diyerek genel bir uyarı 
yapma gereği duymuştur. Vakıf üniversiteleri bilimsel anlamda bir farklılık 
yaratmak bir yana eş-yapılılık süreçlerinde de “keşke iyi modelleri taklit 
etselerdi” dedirtecek düzeyde nitelik sorunu yaşamaktadırlar. Bu kurumlar, 
ne araştırma, bilim alanında ve eğitim-öğretim alanında yeni yöntem ve 
bakış açıları geliştirmişler; ne de yeni araştırma alanları yaratıp, yerel ve 
evrensel bilime katkıda bulunmuşlardır. Gittikçe daha fazla homojenize olup 
kaybolmaya yaklaşmışlardır. Bunun bedeli, bireysel, toplumsal, akademik ve 
ekonomik açılardan ağırdır.

Apple (2004) bilgi, eğitim ve güç arasındaki ilişkinin çok derin olduğunu 
vurgulayarak eğitim kararlarını belirleyenlerin toplumda ekonomik, politik 
ve kültürel güç sahipleri olduklarını söylemektedir. Türkiye’de vakıf 
üniversitelerinin hangi vakıflar tarafından kurulduğu incelenecek olursa 
iktidarlarla ekonomik ve politik güç ilişkileri içinde oldukları görülebilir. 
Büyük bir kısmının mütevelli heyetleri iş adamlarından, bürokratlardan 
ve politikayla ilgili kişilerden oluşmaktadır. Vakıfların bugünkü yapısı 
sermayedar egemen azınlığın temsilidir. Ayrıca vakıf yükseköğretim 
kurumlarının öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumu, bölgesel dağılımı, 
öğrenci harçlarının yüksekliği, burs olanaklarının sınırlılığı, kampüs hayatının 
yapısı (pahalı yemek ve rekreasyon faaliyetleri gibi) bu kurumların egemen 
azınlığa hitap ettiğini kanıtlamaktadır. Vakıf üniversitelerindeki burslu öğrenci 
oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkararak sosyal adaletin sağlanmayacağı 
açıktır4. Sekiz milyona yakın yükseköğretim öğrencisinden 608 bininin vakıf 
üniversitelerinde öğrenim gördüğü bir ülkede sosyal adalet sağlanamaz. 
Sosyal adaleti sağlamak bir yana bu kurumların öğrenim ücretlerini belli bir 
sosyoekonomik gruptan gelen öğrenciler ödeyebildiği için, bu durum eğitimde 
eşitlik sorununu daha da derinleştirmektedir. Vakıf üniversitelerinin kurucuları 
üniversitelerini kendi şirketleri gibi görme eğilimindedirler (Erguvan, 2013); 
bağlantılı oldukları büyük sermaye grupları-YÖK-hükümet üçgeni içinde güç 
ilişkilerini sürdürmektedirler. Bu grupların YÖK raporunda belirtildiği gibi 
vakf sözcüğünün sözlük anlamı ile ilgisi yoktur ve sosyal adaleti sağlama 
gibi bir amaçları bulunmamaktadır. Okçabol’a (2007) göre bu kurumlara 
aktarılan kaynak boşunadır. YÖK bu güç ilişkileri içinde vakıf üniversitelerini 
denetleyip, sayısal verilere dayalı değerlendirmeler yaparak sermaye grupları 
üzerinde nasıl bir etkide bulunabilir?  
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YÖK ancak panoptikon  görevini yerine getirebilir. Eş-yapılılık yükseköğretim 
kurumlarının panoptikonudur; denetlenmesi ve kontrol altında tutulması için 
uygundur (Shore/Roberts, 1993; Brunon-Ernst, 2012). Güç kullanmaya gerek 
kalmadan üniversitelerin bilgi üretimini, düşünce özgürlüğünü, tartışma ve 
kritik etme ortamlarını ortadan kaldırmış olur. Zorlayıcı nedenlerle, taklit 
ederek ve kuralcı baskıya dayalı eş-yapılılık stratejileri güç dengelerinin 
otomatik olarak işletilmesini garantiler. Üniversitelerde akademik ve idari 
yapılanma, bölümler, eğitim programları, öğrenci-öğretim elemanı yapısı, 
derslerin işlenişi, araştırma, ölçme-değerlendirme, performans, kalite 
güvence sistemleri, Bologna sistemi, web sayfalarının tasarımı, buralarda 
verilen mesajlar ve hatta günlük çalışma hayatının organizasyonu daha önce 
kurumsallaşanlardan neredeyse olduğu gibi taklit edilir. Bu yönüyle siyasi 
iktidarlar açısından neoliberal düzen içinde “eş-yapılılık panoptikonu” vakıf 
üniversiteleri için çok daha kullanışlı bir araçtır. Eğitim programlarında eş-
yapılılık, standartlaştırılmış insan yetiştirmek için idealdir. Bu yönüyle eş-
yapılılık yönetimler açısından örtük bir kontrol altında tutma işlevi görür. Bu 
yapılırken kurumların nitelik, gelişime katkı, kamu yararı görevlerini yerine 
getirip getirmediğine bakılmaz. İktidar açısından aynılaştırarak gözetim 
altında tutma çok fonksiyonel bir disiplin aracıdır. 

Bir üniversitenin eğitiminin niteliği, öğrenci başına yaptığı harcama, kütüphane, 
laboratuvar, eğitim teknolojileri, stüdyo, atölye, spor, sanat, kültür gibi alanlara 
yaptığı yatırımlarla ölçülür. Keza, araştırma faaliyetleri ile bilimsel gelişime 
yaptığı katkı patent, kitap, makale, buluş gibi alanlardaki faaliyetleri eğitim, 
bilim ve topluma faydanın göstergesidir. Vakıf üniversitelerinin çoğunun bu 
alanlardaki karnesi düşüktür (YÖK, 2020). Topluma hizmet boyutunda ise 
vakıf üniversitelerinin çoğu yüksek ücretlerle satılan kurs, sertifika programı, 
iş dünyası ile yapılan proje yatırımları gibi faaliyetlerini topluma hizmet olarak 
göstermektedirler. Bunlar kamu yararına faaliyetler değil kazanç sağlayan 
yatırımlardır.  

Sözü edilen sorunlar Covid-19 pandemisi ile birlikte daha da görünür olmuştur. 
YÖK’ün Vakıf Yükseköğretim Kurumları Raporu 2020 yılında acil uzaktan 
eğitime geçildiğinde yayınlanmış ve rapor edilen veriler bu kurumların 
pandemi krizinin yarattığı problemlere çözüm odaklı yaklaşmadığını 
göstermiştir. Örneğin, vakıf üniversitelerinin büyük bir çoğunluğunun Covid-
19’un halk sağlığı boyutu, tedavisi, aşı çalışmaları gibi bilimsel araştırmalara 
bütçe ayırmadığı, araştırma kapasitelerini bu yönde harekete geçirecek ulusal 
ve uluslararası işbirliği anlaşmalarına girmediği söylenebilir. Benzer şekilde 
pandemi ile acil ihtiyaç olarak ortaya çıkan eğitimde dijitalleşme ve teknoloji, 
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bunlara yönelik yeni yaklaşım, model, uygulamalar, pedagojik araştırmalar, 
eğitim bilimleri araştırmaları da vakıf üniversiteleri yönetimleri tarafından 
kurumsal yatırım alanı olarak görülmemiştir.

Türkiye’de vakıf üniversiteleri sorunu çoktan su yüzüne çıkmıştır, ancak 
bu konuda tartışma yaratılmamakta ve derinleşme olmamaktadır. YÖK bazı 
yönetmeliklerle işi geçiştirmeye bu kurumları uyarma yoluna gitmektedir. 
Sadece son iki yılda YÖK, vakıf üniversitelerine yaklaşık 500 uyarma 
ve düzeltme yaptırımı uygulamıştır (Fırat, 2020). Ancak sorun çok daha 
derindedir. Bu kurumların faaliyet alanları devlet desteğiyle genişletilmektedir. 

Bu sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunabiliriz. Vakıf üniversitelerine 
devlet desteği hemen durdurulmalıdır. Denetim ve yaptırımlar uygulanmalıdır. 
Türkiye’de vakıf üniversiteleri sorunu akademik ortamlarda ne yazık ki ilgi gören 
bir konu olmamıştır. Bu konuda daha fazla tartışmaya, araştırmaya ve düşünce 
üretmeye ihtiyaç vardır. Akademisyenlerin genelde yükseköğretimi özelde 
vakıf üniversitelerini tartışabilecekleri platformlar oluşturmaları, kongrelerde, 
lisansüstü derslerde, tezlerde sorunları ele almaları, yükseköğretim alanında 
düşünce üreterek YÖK’ün uygulamalarına ışık tutmaları gerekmektedir. 
Vakıf üniversiteleri, kurucu vakıflar, YÖK ve iktidar ilişkileri bağlamında 
tartışılmalıdır. 40 yıldır iktidara gelmeden önce her parti YÖK’ü kapatacağı 
vadinde bulunmuştur. Bu durum akademisyenler ve politikacılar tarafından 
sorgulanmalıdır. Yükseköğretim politik bir alandır. İstatistiki analizlerin ve 
resmi verilerin tekrar tekrar sunumu ile YÖK’ün uygulamalarını onaylayan 
çalışmalar yükseköğretimin gelişimine bir katkı sağlamayacaktır. Eleştirel 
yükseköğretim çalışmaları, sorunları; politikalar, eşitsizlikler, neoliberalizm, 
piyasa ekonomisi, küreselleşme ve totaliter rejimler bağlamında tartışmalıdır. 
Diğer türlü YÖK’ün ve iktidarların meşrulaştırılmış gözetimi altında eşyapılı 
vakıf üniversiteleri eğitim-öğretimde, araştırmada nitelik, kamu yararı, 
öğrenci yararı sorumluluklarını unutmaya devam edeceklerdir. Ayrıca, 
öğretim elemanları örgütleri, sendikalar ve ilgili meslek örgütleri işbirliği 
içinde çalıştaylar düzenleyerek, raporlar üreterek yükseköğretim politikaları 
geliştirme sürecine müdahil olmalıdırlar. YÖK’ün yükseköğretim alanını bir 
çalışma alanı olarak tanıyarak akademik yükseltmelerde kullanılan anahtar 
kavramlara eklemesi bu alanda yapılan çalışmaları güçlendirecektir.

DİPNOTLAR
1 Büyük medya şirketleri İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin 

yerleşkesinde arazileri kiralayarak faaliyetlerini sürdürmektedir: Bkz: 
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https://www.biletix.com/etkinlik/ZON08/ISTANBUL/tr ve https://www.
milliyet.com.tr/cadde/ali-eyuboglu/muhtesem-in-platolarina-mehmed-
icin-4-5-milyon-tl-2579323

2 07 Şubat 2021 tarihli haber: Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dairesi oy 
birliğiyle açıkladığı gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı vererek 
Sevgi’nin işe iade edilmesini istedi.

3 https://medyascope.tv/2020/04/08/vakif-universitesi-ogrencileri-sadece-
online-egitim-verildigi-halde-neden-ayni-parayi-odemek -zorundayiz

4 Bkz. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklaması

5 Foucault, Bentham’ın tek yönlü gözetleme Panoptikon Mimarisi tanımını 
ve ilkelerini, metaforik olarak “iktidarın gücünü, toplumu ve kurumları 
kontrol ederek onları pasifleştirme aracı olarak kullanması” şeklinde 
yorumlamıştır. Panoptikon modeli iktidarların meşrulaştırarak kullandığı 
etkili bir kontrol ve disiplin yöntemidir. Bkz. Tümurtürkan, M. (2010). 
Gündelik Hayatın Gözetimi:“Panoptikon Toplumu” ETHOS: Felsefe ve 
Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar // Sayı: 3 (2) Temmuz 2010.
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