Araştırma Komisyonu raporu:

YÖK, yeniden yapılandırılmalı
Ülkemizdeki yükseköğretimin sorunlarını ve çözüm yollarını belirle
mek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamam
layarak, raporunu TBMM Başkanlığına sundu. Komisyon Başkanı
Mustafa Gül, YÖK ve üniversitelere ilişkin 19 yıldır el sürülmemiş
sorunları ve sıkıntıları bu raporla TBMM gündemine
getirdiklerini,
raporun bu açıdan önemli olduğunu söyledi. Rapor yeni yasama
yılında TBMM'de görüşülecek.
TBMM YÖK Araştırma Komisyonu, çalışmalarını
tamamlayarak, hazırladığı raporu 20 Haziran günü TBMM
Başkanlığına sundu. Araştırma Komisyonu; Kayseri
Milletvekili Hasan Basrl Üstünbaş ve 34 arkadaşının, İs
tanbul Milletvekili Ali Şahin ve 21 arkadaşının, Kırıkkale
Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının, Ordu
Milletvekili Yener Yıldırım ve 19 arkadaşının, Diyarbakır
Milletvekili Ömer Vehbi Hatiboğlu ve 20 arkadaşının,
YÖK, istanbul Üniversitesi Rektörü ve Üniversite Giriş
Sınavları ile ilgili olarak ileri sürülen yolsuzluk ve usulsüz
lük iddialarının araştırılarak, üniversitelerde yaşanan so
runlara çözüm bulunabilmesi için alınması gereken tedbir
lerin belirlenmesi amacıyla verdikleri önergelerin TBMM
'de kabul edilmesi üzerine kurulmuştu. Komisyon Başkanı
Mustafa Gül, raporu TBMM Başkanlığına sunarken, araş
tırma komisyonunun ve hazırlanan raporun, 19yıldan beri
el sürülmemiş olan YÖK ve üniversitelere ilişkin sıkıntıları
TBMM gündemine getirmesi açısından önemli olduğunu,
raporda, üniversitelerde yapılan yanlışlıkların, YÖK'deki
keyfi uygulamaların incelendiğini vurguladı.
Çalışmalarına 1 Aralık 1999 günü başlayan ve üç
aylık bir süre sonucunda çalışmalarını tamamlayan YÖK
Araştırma Komisyonunda Şırnak Milletvekili Mehmet Sa
lih Yıldırım (Başkanvekili), Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak (Sözcü), istanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk
(Katip), Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, Erzurum
Milletvekili Zeki Ertugay, İstanbul Milletvekilleri Azmi
Ateş, İrfan Gündüz ve Masum Türker, Kayseri Milletve
kili Hasan Basrl Üstünbaş, Kahramanmaraş Milletvekili
Mehmet Sağlam, Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli
ve Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu görev yaptılar.
Yeni yasama yılında TBMM Genel Kurulunda
görüşülecek olan komisyon raporunda, uygulanmaktaolan
yükseköğretim sisteminin amaçlarına ulaşamadığı, Yük
sek öğretimin merkeziyetçi ve bürokratik bir yapıya kaydı
ğı, rekabetin ortadan kalktığı, fırsat eşitliğinin sağlanamadı
ğı, bilimsel özerkliğin zedelendiği, üniversite ve fakülte yö
netimleri ile kurulların yetkilerinin kısıtlandığı, öğretim ele
manlarının ve öğrencilerin yönetime katılmalarının sağlaTBMM BÜLTENİ O 14

namadığı savunuldu. Raporda özetle şu önlemlerin alın
ması istendi.
KOMİSYONUN TESPİT VE ÖNERİLERİ
- YÖK, yükseköğretimin uzun vadeli planlamasını
yapan, öneriler geliştiren, ve yükseköğretim kurumları
arasında eşgüdüm sağlayan bir üst kuruluş olarak yeniden
yapılandırılmalıdır
- Planlama ve koordinasyon dışındaki görevler,
Üniversitelerarası Kurul'a bırakılmalı, üniversite senato
su, yönetim kurulu, fakülte kurulu ve fakülte yönetim
kurullarının görev ve yetki alanları genişletilmelidir
- Üniversiteler özerkliğe ve bilimsel özgürlüğe sahip
olmalı, ancak bu kavramlarla nelerin kastedildiği yükseköğ
retim mevzuatı içinde yer almalı
- Üniversiteler, ülkenin milli bütünlüğüne zarar
vermeyecek şekilde her çeşit görüş ve düşüncenin demok
ratik bir ortamda hoşgörü içinde tartışılabileceği bir bilim
ortamına dönüştürülmeli
- Üniversitelerin, kaynak yaratıcı faaliyetlerde
bulunabilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalı, ayrıca
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yazılım teknolojisinden
telif hakkı ödemeksizin yararlanma imkanı getirilmelidir.
- Araştırma görevlileri için iyileştirici ve özendirici
önlemler alınmalı
- Üniversite ve fakülte kurulması objektif hukuki
ölçülere bağlanmalı, gerekli donanım, personel ve altyapı
sağlanmadan yeni üniversite açılmamalıdır.
- Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara işgücünün
yetiştirilmesinde önemli yeri olan meslek yüksekokulların
da hedeflenen amaçlara ulaşılması açısından uygulamalı
öğretime ağırlık verilmeli
- Yükseköğretime giriş sistemimizin eleştirileri en
aza indirecek, fırsat eşitliğini sağlayacak ve mevcut eksik
likleri giderecek objektif bir sistem haline getirilmesi için
ÖSYM tarafından iyi bir planlama yapılmalı,üniversiteye
giremeyen öğrenciler için, üniversitelerde ikinci öğretim,
yaz okulu ve açık öğretim gibi olanaklar değerlendirilmeli,
iki yıl içinde üniversiteye giremeyen öğrenci kalmamalıdır.

